©

Аўтары
Андрэй Асадчы – магістр, палітолаг, гісторык, навуковы супрацоўнік
Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Вільня–Мінск,
Літва–Беларусь).
Павел Баркоўскі – кандыдат філасофскіх навук, дацэнт кафедры філасофіі
культуры Беларускага дзяржаўнага універсітэту (Мінск).
Сяргей Богдан – магістр, палітолаг, спецыяліст па Іране, карэспандэнт
газеты «Наша Ніва» (Мінск, Беларусь).
Алег Дзярновіч – кандыдат гістарычных навук, супрацоўнік Інстытута
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Уладзіслаў Іваноў – магістр, этнолаг і палітолаг, выкладчык палітычнай
гісторыі і палітычных навук Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта (Вільня,
Літва).
Андрэй Казакевіч – Ph.D, палітолаг, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Вільня–Мінск, Літва–Беларусь).
Аляксей Ластоўскі – кандыдат сацыялагічных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Вільня–
Мінск, Літва–Беларусь).
Ірына Лашук – кандыдат сацыялагічных навук, загадчык адзела Інстытута
сацыялогіі НАН Беларусі (Мінск).
Ірына Міхеева – кандыдат філасофскіх навук, культурны антраполаг і філосаф, навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі (Мінск).
Вадзім Смок – магістр, палітолаг, навуковы супрацоўнік Інстытута
палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Вільня–Мінск, Літва–Беларусь).
Аляксандр Філіпаў – кандыдат гістарычных навук, арабіст, палітычны
аналітык, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (Мінск,
Беларусь).

№ 16-17(1-2), 2011

264



Таццяна Чыжова – палітычны і сацыяльны філосаф, навуковы супрацоўнік Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Вільня–
Мінск, Літва–Беларусь).
Аляксандр Шамякін – магістр, гісторык і палітолаг (Беларусь).
Уладзімір Шчэрбаў – гісторык, рыхтуе да друку кнігу пра людскія страты
Беларусі падчас Другой сусветнай вайны (Беларусь).
Аксана Шэлест – кандыдат сацыялагічных навук, эксперт Агенцыі гуманітарных тэхналогій (Мінск, Беларусь).

№ 16-17(1-2), 2011

©

Authors
Andrej Asadčy (Andrei Asadchy) – MA in Political Science, research fellow at
the Institute of Political Studies «Political Sphere».
Pavel Barkoŭski (Pavel Barkouski) – Ph.D. in Philosophy, docent at the
Department of Philosophy of Culture, Belarusian State University (Minsk).
Siarhiej Bohdan (Siarhei Bohdan) – MA, political scientist, specialist on Iran,
journalist, «Naša Niva» weekly (Minsk, Belarus).
Alieh Dziarnovič (Aleh Dziarnovich) – Ph.D, historian, senior research fellow
at the History Institute of the Belarusian National Academy of Sciences (Minsk).
Uladzislaŭ Ivanoŭ (Uladzislau Ivanou) – ethnologist and political scientist,
lecturer of political history and political science at the European Humanities
University (Vilnius, Lithuania).
Andrej Kazakievič (Andrei Kazakevich) – Ph.D, political scientist, director
of the Political Science Institute «Political Sphere» (Vilnius–Minsk, Lithuania–
Belarus).
Aliaksiej Lastoŭski (Aliaksei Lastouski) – Ph.D, sociologist, research fellow
at the Institute of Political Studies «Political Sphere» (Vilnius–Minsk, Lithuania–
Belarus).
Iryna Lašuk (Iryna Lashuk) – Ph.D, sociologist, head of the Division at the
Sociology Institute of the Belarusian National Academy of Sciences (Minsk).
Iryna Michiejeva (Iryna Mikheyeva) – Ph.D, cultural anthropologist and
philosopher, research fellow at the Philosophy Institute of the Belarusian National
Academy of Sciences (Minsk).
Vadzim Smok – MA in Political Science, research fellow at the Institute of
Political Studies «Political Sphere».
Aliaksandr Filipaŭ (Aliaksandr Filipau) – Ph.D. in History, arabist, political
analyst, the Academy of Public Administration under the aegis of the President of
the Republic of Belarus (Minsk, Belarus).

№ 16-17(1-2), 2011

266



Tacciana Čyžova (Tatsiana Chyzhova) – political and social philosopher,
research fellow at the Institute of Political Studies «Political Sphere» (Vilnius–
Minsk, Lithuania–Belarus).
Aliaksandr Šamiakin (Aliaksandr Shamiakin) – MA, historian, political
scientist (Belarus).
Uladzimir Ščerbaŭ (Uladzimir Shcherbau) – historian. He is currently
working on the book about the human losses of Belarus during Warld War II
(Belarus).
Aksana Šeliest (Aksana Shelest) – Ph.D, sociologist, expert of the Agency of
Human Technologies (Minsk, Belarus).

№ 16-17(1-2), 2011

©

Палітычная сфера – вядучае спецыялізаванае выданне па палітычных і
сацыяльных навуках у Беларусі. Часопіс друкуе вынікі навуковых даследаванняў з
розных галін палітычнай навукі і сумежных дысцыплін. Мэтай выдання з’яўляецца
задавальненне патрэбаў шырокае акадэмічнае супольнасці ў выніках тэарэтычнай і
эмпірычнай навуковай дзейнасці.
Усе артыкулы часопіса праходзяць абавязковае ананімнае рэцэнзаванне.
Рэцэнзентамі выступаюць прадстаўнікі акадэмічнай супольнасці Беларусі, Расіі,
Літвы, Польшчы, Украіны і іншых краін.
Адпаведнасць навуковым стандартам, а таксама эмпірычны ці тэарэтычны ўнёсак у
разуменне палітыкі з’яўляюцца асноўнымі крытэрамі для публікацыі.
Да друку прымаюцца артыкулы на беларускай, рускай, англійскай, а таксама
ўкраінскай і польскай мовах.
Часопіс выдаецца з 2001 года.
Выданне прысутнічае ў шэрагу міжнародных навуковых бібліятэк, у прыватнасці ў
Central and Eastern European On-line Library, а таксама рэферуецца ў International
Political Science Association (IPSA) Abstracts.
Партнёрамі Палітычнай сферы з’яўляюцца акадэмічныя і даследчыя інстытуцыі
Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны і ЗША.
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