Уважаемые коллеги!
Отдел генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории НАН Беларуси
приглашает принять участие в подготовке сборника научных работ «Нумизматика, бонистика и
история денежного обращения Беларуси», издание которого запланировано на третий квартал
2020 г. Статьи и материалы принимаются до 1 декабря 2019 г.
Проблемное поле сборника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Монеты и боны как исторический источник.
История денежного обращения в Беларуси.
Методы исследования в нумизматике и бонистике.
Находки нелегального поиска и депаспортизированные предметы: проблема введения в научный оборот.
Изготовление денежных знаков: история технологий и фальсификации.
Музеефикация памятников денежного обращения.
Актуальные проблемы специальных исторических наук.
Преподавание специальных исторических дисциплин.
Требования к статьям:

1. Тексты статей принимаются на белорусском, русском, украинском, польском и английском
языках с обязательным указанием УДК.
2. Объем представляемых материалов не должен превышать 1 а.л. (40 тыс. знаков с пробелами),
набранных в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный межстрочный
интервал.
3. Сноски оформляются внизу страницы, нумерация сквозная.
4. Иллюстрации (цветные и черно-белые) в формате tiff и jpg принимаются отдельным файлом.
Подписи к иллюстрациям оформляются отдельным списком в конце текста.
6. В случае если в тексте используются нестандартные шрифты или сложное форматирование
(например, формулы, текст на арабском языке или глаголице), просим прислать шрифты в виде
отдельного файла и обязательно приложить файл со статьей в PDF формате.
7. К тексту прилагается список всех использованных сокращений.
8. К электронному варианту статьи необходимо приложить отдельный файл, содержащий
краткую информацию об авторе, по следующим опциям:
Сведения об авторах
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание
Организация
Должность
Телефон
e-mail

Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора присланных материалов.

Статьи для публикации в сборнике необходимо высылать на электронный адрес отдела
генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории НАН Беларуси с пометкой
«Сборник».

Контакт: Латушкова Юлия Павловна
е-mail: l_u_p_bony@history.by
Тел.: +375 17 2840220

Паважаныя калегі!
Аддзел генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі запрашае
прыняць удзел у падрыхтоўцы зборніка навуковых прац «Нумізматыка, баністыка і гісторыя
грашовага абарачэння Беларусі», выданне якога запланавана на трэці квартал 2020 г. Артыкулы і
матэрыялы прымаюцца да 1 снежня 2019 г.
Праблемнае поле зборніка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Манеты і боны як гістарычная крыніца.
Гісторыя грашовага абарачэння ў Беларусі.
Метады даследавання ў нумізматыцы і баністыцы.
Знаходкі нелегальнага пошуку і дэпашпартазаваныя рэчы: праблема ўвядзення ў навуковы зварот.
Выраб грашовых знакаў: гісторыя тэхналогій і фальшавання.
Музеяфікацыя помнікаў грашовага абарачэння.
Актуальныя праблемы спецыяльных гістарычных навук.
Выкладанне спецыяльных гістарычных дысцыплін.
Патрабаванні да артыкулаў:

1. Тэксты артыкулаў прымаюцца на беларускай, рускай, украінскай, польскай і англійскай мовах з
абавязковым указаннем УДК.
2. Аб’ём артыкулаў і матэрыялаў не павінен перавышаць 1 а.арк. (40 тыс. знакаў з прабеламі),
набраных у рэдактары MS Word, шрыфт Times New Roman, 14 кегль, полутарны інтэрвал паміж
радкамі.
3. Спасылкі афармляюцца ўнізе старонкі, нумерацыя скразная.
4. Ілюстрацыі (каляровыя і чорна-белыя) у фармаце tiff і jpg прымаюцца асобным файлам.
Подпісы да ілюстрацый афармляюцца асобным спісам у канцы тэкста.
6. У выпадку, калі ў тэксце выкарыстоўваюцца нестандартныя шрыфты ці складанае
фарматаванне (напрыклад, формулы, тэкст на арабскай мове ці глаголіцы), просім дасылаць
шрыфты ў выглядзе асобнага файла і абавязкова прыкласці файл з артыкулам у PDF фармаце.
7. Да тэкста прыкладаецца спіс усіх выкарыстаных скарачэнняў.
8. Да электроннага варыянта артыкула неабходна дадаць асобны файл з кароткімі звесткамі аб
аўтары, згодна з наступнымі опцыямі:
Звесткі аб аўтарах
Прозвішча, імя, імя па бацьку
Вучоная ступень, званне
Установа
Пасада
Тэлефон
e-mail

Рэдкалегія зборніка пакідае за сабой права адбора дасланых матэрыялаў.
Артыкулы і матэрыялы для публікацыі ў зборніку неабходна дасылаць на электронны
адрас аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі з пазнакай
«Зборнік».

Кантакт: Латушкова Юлія Паўлоўна
е-mail: l_u_p_bony@history.by
Тел.: +375 17 2840220

