Палітычная сфера
Часопіс палітычных даследаванняў
Беларусь (Мінск); Літва (Вільня, Коўна)

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”
Універсітэт Вітаўта Вялікага
Інстытут Вялікага Княства Літоўскага
Інтэлектуальная сітуацыя # 21 (2), 2013
“Палітычная сфера” – спецыялізаванае выданне па палітычных і сацыяльных навуках у Беларусі.Часопіс друкуе
вынікі навуковых даследаванняў з розных галін палітычнай навукі і сумежных дысцыплін. Усе артыкулы часопіса
праходзяць ананімнае акадэмічнае рэцэнзаванне. Адпаведнасць навуковым стандартам, а таксама эмпірычны ці
тэарэтычны ўнёсак у разуменне палітыкі з’яўляюцца асноўным патрабаваннем для публікацыі. Выданне ўключана ў
шэраг міжнародных баз навуковых публікацый, у прыватнасці Central and Eastern European On-line Library, а таксама
рэферуецца ў International Political Science Association (IPSA) Abstracts.
Часопіс выдаецца з 2001 года.
Рэдакцыйная рада:
Андрэй Казакевіч (Беларусь) – галоўны рэдактар
Вадзім Смок (Беларусь) – асістэнт
Таццяна Чыжова (Беларусь) – вэб-рэдактар
Томаш Блашчак (Польшча) – сябра рады
Наталля Васілевіч (Беларусь) – сябра рады
Русціс Камунтавічус (Літва) – сябра рады
Аляксей Крывалап (Беларусь) – сябра рады
Сяргей Кузняцоў (Беларусь) – сябра рады
Аляксей Ластоўскі (Беларусь) – сябра рады
Дзяніс Мельянцоў (Беларусь) – сябра рады
Аляксандр Філіпаў (Беларусь) – сябра рады
Юры Чавусаў (Беларусь) – сябра рады
Андрэй Ягораў (Беларусь) – сябра рады
Навуковая рада:
Уладзімір Абушэнка (Беларусь)
Ігар Бабкоў (Беларусь)
Алег Дзярновіч (Беларусь)
Анатолій Круглашоў (Украіна)
Уладзімір Мацкевіч (Беларусь)
Рыгор Мінянкоў (Беларусь)
Анджэй Пукшта (Літва)
На вокладцы: “Вандроўнікі” – фрагмент вітражу з царквы Св. Альфеджа, Соліхал (St. Alphege's Church, Solihull), Вялікабрытанія
Стыль-рэдактар – Наталля Якавенка
Карэктар – Наталля Якавенка
Макетаванне – Дзмітры Ісаеў
LT-07110, Lietuva, Vilnius, Fabijoniškių g. 59–26
220064 Мінск а/с 59
E-mail: info@palityka.org; publisher@palityka.org
Web: www.palityka.org
Правамі на выданне валодае Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.
Для выкарыстання матэрыялаў атрыманне дазволу з’яўляецца абавязковым.
Змест матэрыялаў адлюстроўвае пункт гледжання аўтараў, які не заўсёды супадае з
меркаваннем Рэдакцыйнай рады часопіса.
© Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.
Заснавальнік і выдавец – Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.
Наклад – 299 асобнікаў.
Надрукавана ў Літоўскай Рэспубліцы
ISSN 1819–3625

Political Sphere (Palityčnaja Sfiera)
Journal of Political Studies
Belarus (Minsk); Lithuania (Vilnius, Kaunas)

Institute of Political Studies Political Sphere
Vytautas Magnus University
Grand Duchy of Lithuania Institute
Intellectual Situation # 21 (2), 2013
Political Sphere (Palityčnaja Sfiera) is a leading specialized periodical in the field of political and social sciences in Belarus.
The journal publishes research materials on all key topics and on all approaches of political science and related disciplines. All
articles undergo anonymous academic peer-review. Selection of materials for publication is based on their adherence to scholarly
standards as well as their empirical and theoretical contribution to understanding of politics. The publication is included in a
number of international social science databases, in particular, in the Central and Eastern European On-line Library. It is
also referenced in the International Political Science Association (IPSA) Abstracts. Materials for publication are accepted in
Belarusian, Russian, English, Ukrainian and Polish languages.
Published since 2001.

Editorial Board:
Andrej Kazakievič (Belarus) – Editor-in-chief
Tacciana Čyžova (Belarus) – Web editor
Vadzim Smok (Belarus) – Assistant
Tomasz Blaszczak (Poland) – Member
Jury Čavusaŭ (Belarus) – Member
Aliaksandr Filipaǔ (Belarus) – Member
Andrej Jahoraŭ (Belarus) – Member
Rūstis Kamuntavičius (Lithuania) – Member
Aliaksiej Kryvalap (Belarus) – Member
Siarhiej Kuzniacoŭ (Belarus) – Member
Aliaksiej Lastoǔski (Belarus) – Member
Dzianis Mieljancoŭ (Belarus) – Member
Natallia Vasilievič (Belarus) – Member

Academic Board:
Uladzimir Abušenka (Belarus)
Ihar Babkoŭ (Belarus)
Alieh Dziarnovič (Belarus)
Anatoliy Kruglashov (Ukraine)
Uladzimir Mackievič (Belarus)
Ryhor Miniankoŭ (Belarus)
Andžej Pukšto (Lithuania)
On the cover: "Pilgrims" – a piece of stained glass from St. Alphege's Church, Solihull, Great Britain

E-mail: info@palityka.org, publisher@palityka.org
Web: www.palityka.org
220064 Belarus, Minsk, P. B. box 59
LT-07110 Lithuania, Vilnius, Fabijoniškių g., 59–26

All rights reserved
© Institute of Political Studies Political Sphere
The journal was founded and published by the Institute of Political Studies Political Sphere

ISSN 1819–3625

Падпіска на друкаваную прадукцыю Інстытута палітычных даследаванняў
Палітычная сфера
Агульная інфармацыя
Часопіс “Палітычная сфера” з'яўляецца вядучым спецыялізаваным выданнем па палітычных
навуках у Беларусі. З 2005 года часопіс выходзіць з перыядычнасцю два разы на год.
Падпіска не прадугледжвае перадаплаты, аплата ажыццяўляецца пасля атрымання нумару.
Працэдура падпіскі
Для таго каб падпісацца на часопіс, неабходна адправіць запыт у адвольнай форме на
электронны адрас info@palityka.org. Запыт апрацоўваецца і ўносіцца ў базу звестак.
Правы падпісчыкаў
Кожны падпісчык атрымлівае паведамленні аб выхадзе новых нумароў часопіса ды іншых
выданняў Інстытута. Першы замоўлены нумар падпісчык аплачвае ў поўным памеры.
Для набыцця другога нумару даецца зніжка памерам 20% ад кошту. На набыццё трэцяга і
наступных нумароў даецца зніжка памерам 40%. Зніжка падпісчыкам распаўсюджваецца
на ўсе іншыя выданні Інстытуту, а таксама больш раннія нумары часопіса.
Кошты і ўмовы
Актуальныя кошты ды іншыя ўмовы набыцця глядзіце на сайце: www.palityka.org
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