Міжнародная канферэнцыя:
“Беларусізацыя. Ці можна завяршыць працэс
інстытуцыянальнага будаўніцтва незалежнай дзяржавы?”
Мінск, 22 лістапада 2013 года

Праграма канферэнцыі

09.30 - 10.00

Рэгістрацыя ўдзельнікаў.

10.00 - 10.15

Адкрыццё канферэнцыі:
Андрэй Ягораў (Беларусь), метадолаг, палітолаг, магістр палітычных навук, дырэктар Цэнтра
еўрапейскай трансфармацыі.
Кірыл Савін (Украіна), кіраўнік Прадстаўніцтва Фонду Генрыха Бёля ва Украіне.

10.15 - 11.45

Пленарнае паседжанне: “Пастаноўка пытання. Праблемы станаўлення незалежных дзяржаў на
постсавецкай прасторы: працэсы і суб’екты”.
Мадэратар:

Таццяна Вадалажская (Беларусь), метадолаг, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук
(PhD), каардынатар адукацыйнай праграмы “Лятучы ўніверсітэт”, старшы аналітык
Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.

Даклад: “Інтэлектуальная падтрымка працэсаў станаўлення постсавецкіх грамадств”.
Дакладчык:

Уладзімір Нікіцін (Украіна), метадолаг, доктар культуралогіі, прэзідэнт Украінскага
педагагічнага клуба, заснавальнік міжнароднага праекта “Foundation For Future”,
старшыня праўлення Міжнароднага інстытута даследаванняў будучыні.

Даклад: “Сучасная Расійская Федэрацыя як Імперыя”.
Дакладчык:

Уладзімір Каганскі (Расія), географ і метадолаг навукі, кандыдат геаграфічных навук,
навуковы супрацоўнік Інстытута геаграфіі Расійскай акадэміі навук.

Даклад: “Беларусізацыя: рамкі і змястоўнае напаўненне. Гістарычная дэтэрмінацыя”.
Дакладчык:

11.45 - 12.00

Уладзімір Мацкевіч (Беларусь), філосаф і метадолаг, кіраўнік Агенцтва гуманітарных
тэхналогій (Мінск), заснавальнік адукацыйнай праграмы “Лятучы ўніверсітэт”, кіраўнік
Рады Міжнароднага кансорцыюма “ЕўраБеларусь”.

Кава-паўза.
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12.00 - 14.00

Панэльная дыскусія: “Незавершаныя трансфармацыі: актуальны стан, лакалізацыя працэсаў,
самавызначэнне ў сітуацыі”.
Мадэратар:

Аксана Шэлест (Беларусь), метадолаг, сацыёлаг, кандыдыт сацыялагічных навук (PhD),
старшы аналитык Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.

Даклад: “Канцэпцыі беларускай нацыі: канкурэнцыя і ўніфікацыя ў 1990-2012 гадах”.
Дакладчык:

Андрэй Казакевіч (Беларусь), палітолаг, доктар паліталогіі (PhD), дырэктар Інстытута
палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”, галоўны рэдактар часопісаў
“Палітычная сфера” і “Belarusian Political Science Review”, старшы навуковы супрацоўнік
Універсітэта Вітаўта Вялікага (Літва).

Даклад: “Інтэлектуальныя козыры праціўнікаў адраджэнскага праекта”.
Дакладчык:

Пётр Рудкоўскі (Беларусь), філосаф і багаслоў, магістр філасофіі, магістр тэалогіі,
дактарант Інстытута філасофіі Варшаўскага ўніверсітэта (Польшча).

Даклад: “Канкурэнцыя гістарычных наратываў у святле беларускага нацыябудаўніцтва”.
Дакладчык:

Аляксей Ластоўскі (Беларусь), сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці і
нацыянальнай ідэнтычнасці, кандыдат сацыялагічных навук (PhD), супрацоўнік
Інстытута палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”, намеснік рэдактара часопіса
“Belarusian Political Science Review”.

Даклад: “Беларуская адукацыя: гісторыя няўдалых рэформ”.
Дакладчык:

Уладзімір Дунаеў (Беларусь), кандыдат філасофскіх навук, прафесар, кіраўнік Агенцтва
палітычнай экспертызы, эксперт Грамадскага Балонскага камітэта.

14.00 - 15.00

Абед.

15.00 - 17.00

Панэльная дыскусія: “Ад разумення да практыкі рэалізацыі. Канструяванне і праектаванне: мадэлі,
схемы, тэорыі станаўлення незалежных дзяржаў”.
Мадэратар:

Андрэй Ягораў (Беларусь), метадолаг, палітолаг, магістр палітычных навук, дырэктар
Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.

Даклад: “Тэорыі палітычнага транзіту: падсумаванне стану даследаванняў”.
Дакладчык:

Марцін Брусiс (Martin Brusis) (Германія), доктар сацыялогіі (PhD), навуковы кіраўнік
экспертнай сеткі “Institutions and Institutional Change in Post-Socialism” пры Інстытуце
палітычных навук Мюнхенскага ўніверсітэта Людвіга-Максіміліяна.

Даклад: “Пра будучыню архітэктуры”.
Дакладчык:

Аляксандр Рапапорт (Расія), архітэктар і тэарэтык архітэктуры, доктар
мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік НДІ тэорыі архітэктуры і
горадабудаўніцтва Расійскай акадэміі архітэктуры і будаўнічых навук.

Даклад: “Мастацтва і ландшафт у канструяванні ладу нацыянальнага асяроддзя”.
Дакладчык:

Ігар Духан (Беларусь), архітэктар і тэарэтык мастацтва, кандыдат мастацтвазнаўства,
прафесар, загадчык кафедры мастацтваў Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных
тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Даклад: “Беларускае грамадства: метадалагічныя праблемы сацыяльнай веды”.
Дакладчык:

Таццяна Вадалажская (Беларусь), метадолаг, сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных
навук, каардынатар адукацыйнай праграмы “Лятучы ўніверсітэт”, старшы аналітык
Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі.

17.00 - 17.30

Заключная дыскусія.

17.30 - 19.00

Фуршэт.
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