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Andrei Laurukhin. Anent the social stability in Belarus

The article allots a task of clearing the concept of the social stability in Belarus with the help of the conceptual, methodical and

notional tools of phenomenological sociology. Attention is centered on the connection between the daily (pre-reflexive) experience

of individuals’ social interaction, the state’s social policy and the social structures’ independent functioning. On that ground, the

reasons, mechanisms and forms of social life’s perverse standardization in Belarus are determined.

Key words: pre-predicative experience, social interaction, ideal-typical scheme, phenomenology, social environment,

normalization and standardization, social stability, social institutes of Belarus.

Viktar Charnou, Siargei Nikalyuk. Peculiarities of the middle class’ formation in Belarus

The article studies the processes of the Belarusian middle class’ formation by analyzing its parameters such as income, education,

professions’ prestige, authorities’ accessibility, level of self-organization, orientations of values, way of life, and the level of self-

identity. It examines stratification (socio-structural) preconditions of the Belarusian middle class and attempts to define its basic

quantitative and qualitative characteristics.

Key words: middle class, level of income, lower class, average layers, centers of the middle class’ formation, average

proto-class («periphery» of the middle class), educational level, self-identification level.

2007 Election

Andrei Kazakevich. Tendencies of regional elite’s development in Belarus (results of local elections

in 1999, 2003, and 2007)

The article studies the tendencies of regional elites’ development in Belarus by analyzing the regional Soviets of

Deputies on the ground of the results of local elections in 1999, 2003, and 2007. It examines the level of the validity of

the analysis of the regional elites by studying the Deputative Corps of local Soviets and the level of electoral discipline

of local executive committees during local elections. Besides, it reviews political parties’ representation in local Soviets,

age and gender structure of the Deputative Corps, peculiarities of territorial representation, etc.

Key words: local election, local election in Belarus, elections in 1999, 2003, and 2007, regional elites, political parties,

party system, age and the Deputative Corps’ gender structure.

Aljaxei Kryvalap. LiveJournal and a local newspaper in the 2007 election’s context

This article is an attempt to answer the question of how the new technologies of communication were used during the

election to the local Soviets which took place on January 14, 2007. The way it is possible to compare a solid local

newspaper and a web-site with its blogs and virtual communities. What is common and what is different between the

readers of the printed newspaper and the participants of various social networks.

Key words: LiveJournal, blog, communities, local election, new media, local newspapers, social networks.

Tatiana Chulitskaya. Mass media study in the context of the 2007 local elections

This text is a review of the brochure, «Media monitoring: the 2007 local election reviewed by Belarusian mass

media», which contains the results of the study of the elections to the local Soviets, carried out by the Belarusian

Journalists’ Association. It attempts to analyze the study’s contents, the events representation in national and

regional Belarusian mass media, and methodology which was used during it. It says that monitoring is one of few attempts to
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Aliaksei Lastouski. Cityscape as the place of memories and identity
This article is about the basic conceptual changes in the notion of cultural landscape in 
cultural geography. The author focuses special attention to present-day approaches to 
understand this phenomenon. He shows up and analyzes the key topics of memories and 
identity, examines the possibilities of reading of main symbolic markers of cityscape (names 
of streets, monuments and memorial plaques.
Key words: cultural landscape, cultural geography, historical memory, identity, nation state, 
cityscape.

Tatsiana Vadalazhskaya. Urban studies in Belarusі: theoretical  
and methodological problems
This article shows theoretical and methodological difficulties in the study of a modern 
Belarusian city or town. In particularly the author reveals the problem of finding the 
direction of such research, difficulties of organizational and methodological character. The 
author gives a detailed analysis of the possible strategy, technique and methods of urban 
studies as a single social, political and cultural phenomenon: development, style of life, 
activity, etc.
Key words: urban studies, cities and towns of Belarus, methods of research, methodology.

Andrei Yahorau. Small towns of Belarus: who governs?
The author of this article focuses on the problem of power and authority in small towns of 
Belarus. Despite the coarse authoritarian centralization and vertical hierarchy of executive 
authority in the country, concrete models of actualization of power and authority on a local 
scale can be fundamentally different. This is stipulated by the differences between those 
structures and groups which influence the distribution of power in a town. The analysis of 
the existing groups of influence, models and mechanisms of their influence on a small town 
power and authority has been given.
Key words: micropolitics, small town, small town power and authority, mechanisms of 
actualization of power, groups of interests.
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Aleh Breski, Volha Breskaya. Extinction of town: Case-studies of social capital  
of city communities in Brest
The authors give the analysis of the concept «human extinction» with the relation to a 
modern city and its social nature. «Human extinction « is examined as a sociological and 
law concept which contextualizes the whole system of social forms of politics, economy, 
environment, public space from the point of view of their correspondence to human rights 
and the territory for their actualization. The concept «human extinction’ is viewed as an 
instrument to describe centralized system of control and social formation which preserve 
efficiency and controllability. There are case-studies of city community in the article as, for 
example, an orthodox parish, a working collective, a joint stock company, a university. All 
this makes it possible to have an idea about how a human being and social forms, which are 
viewed as three constituents of town, interact.
Key words: city environment, «human extinction of city», urban sociology, city communities, 
Brest.

Anatoliy Breslavskiy. Construction of «outskirts» in post-Soviet Ulan-Ude
The article gives the analysis of peculiarities in the development of a post-Soviet city on 
the example of Ulan-Ude (Burjatsia, Russia). The author examines the shifts in cityscape 
structure from the beginning of the 1990s, resource distribution and symbolic capital 
between the districts of the city. Special attention is paid to the putting of the problem of the 
opposition of city center and outskirts in city communities and landscapes.
Key words: a city as a text, outskirts, social space, social segregation, expert knowledge, 
power of nomination.

Iwan Monolatiy. Town as an object of competition between Ukrainian  
and Jewish communities in Western Ukraine at the end of ХІХ  
and beginning of ХХ centuries
In this article the author gives the mechanisms of the competition between Ukrainian 
and Jewish population for cities in Western Ukraine at the end of ХІХ and beginning of 
ХХ centuries, showing the attempts of ethnic majority to change the existing ethnic and 
cultural division of labor etc., The main reason that Ukrainians rejected full integration into 
town lies in the specific nature of traditional society mentality. For them one of the most 
important values was the land and with the land many-century practice of passing social 
consciousness is related. The fact that the matter was about so-called primacy in industry 
and trade activated the question about ethnic nature of communities and groups.
Key words: city, Western Ukraine, competition, Ukrainian-Jewish relations, interethnic 
tension

Internet politics

Andrei Khrapavitski. Analysis of web-activity of candidates at the 2008 
Parliamentary elections
This paper is a quantitative analysis of web-activity of candidates at the 2008 Parliamentary 
elections in Belarus. There are figures about the number of candidates who have sites and 
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blogs. in the interment. Age and regional differences, party belonging, availability in blog 
system Livejournal and social networks are also examined.
Key words: the Internet, web-campaigns, Belarusian elections.

Гісторыя ідэй

Aliaksandr Filipau. Idea of revolution in Arab nationalism  
(on the examples of works by Michel Aflaq)
The author examines the concept of revolution in Arab nationalism on the example of 
works by Michel Aflaq, one of the founders and main ideologist of Baas. Apart from that, he 
analyzes the concept of revolution by Gamal Abdel Nasser, as well. Special attention is paid 
to the examination of two key terms which are used in present day Arabic political thought 
to define the concept «revolution», — inqilāb and thawra (t), the former prevails in the works 
by Michel Aflaq, and the latter in the works by Gamal Abdel Nasser.
Key words: revolution, Baas, Arab nationalism, Michel Aflaq, Gamal Abdel Nasser.

William Payne. A sketch on the theory of civil disobedience of by John Rawls: 
unfinished portrait
The article is aimed at the discovery the theory of civil disobedience by John Rawls. The 
author attempts to sense conceptually the phenomenon of civil disobedience and introduce 
it into his theoretical models. Special attention is focused on the comparison of the concepts 
of civil disobedience by John Rawls and Jurgen Habermas.
Key words: John Rawls, Jurgen Habermas, civil disobedience, political philosophy, political 
theory.

Mapping politics

Jury Chavusau. Summing up the policy: political annuals as a genre
The article reveals political publications with small periodicity (annuals and others). 
It is stated that there is a gap between theoretical and empiric collectors in Belarusian 
political science. The author gives generalized approaches to collect foreign annuals on the 
development of political system on national level. He also analyzes the form and contents of 
publications on the review of political life in Belarus beginning from the period of one year.
Key words: political science, political science in Belarus, political studies, analysis of political 
science publications, periodicals «Belarusian Year Book».

Знешняя і вайсковая палітыка

Dzianis Melyantsou. Current problems of relations between NATO and EU
The author of this article examines the questions of relations between NATO and EU in the 
field of security and defense. The article is aimed to give previous analysis of problematic 
spectrums of relations between the two organizations. The main conclusion the author 
comes to is that the development of the two organizations after the end of cold war 
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resulted in convergence and interweaving of the tasks and spheres of responsibility of the 
Alliance and European Union, which in perspective can bring to the competition of these 
organizations for the right to be the main authors of security in and outside Europe.
Key words: NATO, EU, security, defense, European policy of security and defense, rapid 
reaction forces

Kiryl Ihnatsik. The affect of EU contractual legal framework  
on the transformation of post-communist countries.
The author examines standard agreements signed by EU and countries of Central and 
Eastern Europe. 
He also gives the analysis of standard partnership and cooperation agreements (PCA) 
between Ukraine, Moldova, Russia and European Union Association Agreements (EAA) 
between Rumania, Bulgaria and European Union.  
The affect of ppartnership and ccooperation aagreements and European Union Association 
Agreements on transformation of post-communist states and on their choice of foreign 
policy orientation has been described. The results of cooperation between European 
countries and countries of Central and Eastern Europe with Bulgaria, Rumania, Ukraine, 
Moldova, and EC and the affect of EU and Russia on transformations in Eastern European 
region have been studied.
Key words: partnership and Cooperation Agreement, European Union Association 
Agreement, European Union, Bulgaria, Rumania, Ukraine, Moldova, Russia, integration, 
partnership.

Reviews

Tatsiana Chulitskaya. The monitoring analysis of the 2008 Parliamentary 
Elections by Belarusian Association of Journalists (BAJ)
The author in the review analyses the MSM monitoring results carried out by Belarusian 
Association of Journalists before the 2004 and the 2008 Parliamentary Elections. The 
methodology of monitoring, their deepness, respectability as well as consistency in 
representation and interpretation of the achieved results have also been examined.
Key words: MSM, media monitoring, the 2004 Parliamentary Elections, the 2008 
Parliamentary Elections, MSM and policy.

Aliaksandr Hrytsanau. Crisis not for all…
The review on the book of Russian researchers reveals the problems of world economic 
crisis. The specific character of Russian understanding of the problem of the crisis, logics 
of political, economical and cultural analysis of worlds processes of modern age have 
been examined. The author shows the strong and weak points of the theoretical schemes 
represented in the book.
Key words: economic crisis, financial crisis, Russian political science, political theory.
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Аляксей Ластоўскі. Гарадскі ландшафт як месца памяці і ідэнтычнасці
У артыкуле разглядаюцца асноўныя канцэптуальныя змены паняцця культурнага 
ландшафту ў культурнай геаграфіі, асаблівая ўвага аддаецца сучасным падыходам да 
разумення гэтага феномена. У даследаваннях гарадскога ландшафту вылучаюцца і 
аналізуюцца ключавыя тэмы памяці і ідэнтычнасці, разглядаюцца магчымасці прачы-
тання асноўных сімвалічных маркераў гарадскога ландшафту (назвы вуліцаў, помнікі і 
мемарыяльныя дошкі).
Ключавыя словы: культурны ландшафт, культурная геаграфія, гістарычная памяць, 
ідэнтычнасць, нацыянальная дзяржава, гарадскі ландшафт.

Таццяна Вадалажская. Гарадскія даследаванні ў Беларусі:  
тэарэтыка-метадалагічныя праблемы
У артыкуле разглядаюцца тэарэтычныя і метадалагічныя складанасці даследавання 
сучаснага беларускага горада. У прыватнасці, раскрываецца праблема скіраванасці 
такіх даследаванняў, складанасці арганізацыйнага і метадалагічнага характару. 
Падрабязна аналізуюцца магчымасці стратэгіі, тэхнікі і метады даследавання горада 
як цэласнага сацыяльнага, палітычнага і культурнага феномена: развіццё горада, ладу 
жыцця, дзейнасць і г. д.
Ключавыя словы: даследаванне горада, гарады Беларусі, метады даследавання, СМД 
метадалогія.

Андрэй Ягораў. Малыя гарады Беларусі: who governs?
У артыкуле разглядаецца праблема ўлады і кіравання ў малых гарадах Беларусі. Ня-
гледзячы на наяўнасць жорсткай аўтарытарнай цэнтралізацыі і вертыкалі выканаўчай 
улады ў краіне, канкрэтныя мадэлі ажыццяўлення ўлады і кіравання на лакаль-
ным узроўні могуць істотна розніцца. Гэта абумоўлена адрозненнямі паміж тымі 
структурамі і групамі, якія ўплываюць на размеркаванне ўлады ў горадзе. Пададзены 
аналіз існых лакальных групаў уплыву, мадэляў і механізмаў іх уплыву на ўладу і 
кіраванне ў малым горадзе.
Ключавыя словы: мікрапалітыка, малыя гарады, улада і кіраванне ў малых гарадах, 
механізмы рэалізацыі ўлады, групы інтарэсаў.
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Алег Брэскі, Вольга Брэская. Чалавечае вымярэнне горада:  
Кейс-стады сацыяльнага капіталу гарадскіх супольнасцяў г. Брэста
У артыкуле аналізуецца панятак «чалавечае вымярэнне» ў дачыненні да сучас-
нага горада і яго сацыяльнай прыроды. «Чалавечае вымярэнне» разглядаецца як 
сацыялагічны і прававы канцэпт, што кантэкстуалізуе ўсю сістэму сацыяльных 
формаў, палітыкі, эканомікі, навакольнага асяроддзя, публічнай прасторы, з пункту 
гледжання адпаведнасці іх правам чалавека і прасторы іх рэалізацыі. Канцэпт «ча-
лавечае вымярэнне» даследуецца як інструмент апісання дэцэнтралізаванай сістэмы 
кіравання і сацыяльнага ладу, якія захоўваюць эфектыўнасць і кіраванасць. У артыкуле 
прыводзяцца дадзеныя кейс-стады гарадскіх супольнасцяў — хрысціянскага прыхода, 
працоўнага калектыву акцыянернага таварыства і універсітэта, што дазваляе скласці 
ўяўленне пра тое, як адбываецца ўзаемадзеянне паміж чалавекам і сацыяльнымі 
формамі, якія разглядаюцца як тры кантэкстуалізацыі горада.
Ключавыя словы: гарадское асяроддзе, чалавечае вымярэнне горада, сацыялогія 
горада, гарадскія супольнасці, Брэст.

Анатоль Брэслаўскі. Канструяванне «гарадскіх ускраінаў»  
у постсавецкім Улан-Удэ
У артыкуле аналізуюцца асаблівасці развіцця постсавецкага горада на прыкладзе Улан-
Удэ (Бурація, Расія). Разглядаюцца зрухі ў структуры гарадскога ландшафту з пачатку 
1990-х гг., размеркаванне рэсурсаў і сімвалічнага капіталу паміж раёнамі горада. 
Асаблівая ўвага аддаецца выкладу праблемы супрацьстаяння цэнтра і перыферыі ў 
гарадскіх супольнасцях і ландшафтах.
Ключавыя словы: горад як тэкст, гарадскія ўскраіны, сацыяльная прастора, сацыяль-
ная сегрэгацыя, экспертныя веды, улада намінацыі.

Іван Маналацій. Горад як аб’ект украінска-яўрэйскай канкурэнцыі  
ў Заходняй Украіне (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.)
У артыкуле даследуюцца механізмы канкурэнцыі паміж украінскім і яўрэйскім 
насельніцтвам за горад у Заходняй Украіне канца ХІХ — пачатку ХХ ст., спробы 
этнічнай бальшыні змяніць існы этнакультурны падзел працы і інш. Галоўная прычына 
самаадмаўлення ўкраінцаў ад паўнавартаснай інтэграцыі ў горада палягае ў спецыфіцы 
мыслення традыцыйнага грамадства. Менавіта ў ім адной з галоўных, вызначальных 
каштоўнасцяў выступала зямля, з якой звязаная шматвяковая практыка перадачы 
сацыяльнага досведу. Тое, што размова ішла пра так званае пяршынства ў вытворчасці і 
гандлі, актывізавала пытанне пра этнічнае аблічча супольнасцяў і групаў. 
Ключавыя словы: горад, Заходняя Украіна, канкурэнцыя, украінска-яўрэйскія 
ўзаемадачыненні, міжэтнічная напружанасць.

Internet politics

Андрэй Храпавіцкі. Аналіз вэб-актыўнасці кандыдатаў у дэпутаты  
на парламенцкіх выбарах 2008 г.
Дадзеная праца ўяўляе з сябе квантытатыўны аналіз вэб-актыўнасці кандыдатаў у дэ-
путаты на парламенцкіх выбарах 2008 г. у Беларусі. Статыстычна аналізуецца ўзровень 
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прысутнасці ў інтэрнэце сайтаў і блогаў кандыдатаў, зарэгістраваных выбарчымі 
камісіямі. Разглядаюцца ўзроставыя і рэгіянальныя адрозненні, партыйная прыналеж-
насць, прысутнасць у блогавай сістэме Livejournal і сацыяльных сетках.
Ключавыя словы: інтэрнэт, вэб-кампаніі, беларускія выбары.

Гісторыя ідэй

Аляксандр Філіпаў. Ідэя рэвалюцыі ў арабскім нацыяналізме (на прыкладзе 
працаў Мішэля Афляка)
У артыкуле разглядаецца канцэпцыя рэвалюцыі ў арабскім нацыяналізме на пры-
кладзе працаў аднаго з заснавальнікаў і галоўнага ідэолага партыі Баас М. Афляка. 
Апрача таго, аналізуецца і канцэпцыя рэвалюцыі, прапанаваная егіпецкім прэзідэнтам 
Г. А. Насерам. Асаблівая ўвага звернутая на раскрыццё двух асноўных тэрмінаў, якія 
выкарыстоўваюцца ў сучаснай арабскай палітычнай думкі для абазначэння панятка 
«рэвалюцыя», — inqilāb and thawra (t), першы з якіх дамінуе ў працах М. Афляка, а 
другі — у працах Г. А. Насера.
Ключавыя словы: рэвалюцыя, Баас, арабскі нацыяналізм, М. Афляк, Г. А. Насер.

Уільям Пэйн. Нарыс тэорыі грамадзянскага непадпарадкавання  
Джона Ролза: незавершаны партрэт
Артыкул прысвечаны выкладу тэорыі грамадзянскага непадпарадкавання Дж. Ролза. 
Разглядаюцца спробы Ролза канцэптуальна асэнсаваць феномен грамадзянскага 
непадпарадкавання і ўвесці яго ў свае тэарэтычныя мадэлі. Асобная ўвага аддаецца 
параўнанню канцэпцый грамадзянскага непадпарадкавання Дж. Ролза і Ю. Хабермарса.
Ключавыя словы: Дж. Ролз, Ю. Хабермас, грамадзянскае непадпарадкавання, 
палітычная філасофія, палітычная тэорыя.

Mapping politics

Юры Чавусаў. Падсумаванне палітыкі: палітычныя штогоднікі як жанр
У артыкуле аглядаюцца паліталагічныя выданні з малой перыядычнасцю (штогоднікі 
ды інш). Канстатуецца разрыў паміж тэарэтычным і эмпірычным складнікамі ў 
беларускай палітычнай навуцы. Прадстаўленае абагульненне падыходаў да складання 
замежных штогоднікаў пра развіццё палітычнай сістэмы на нацыянальным узроўні. 
Аналізуецца форма і змест выданняў, прысвечаных агляду палітычнага жыцця ў 
Беларусі за перыяды ад аднаго года.
Ключавыя словы: палітычная навука, паліталогія, палітычная навука Беларусі, 
палітычныя даследаванні, аналіз паліталагічнай літаратуры, перыядычныя выданні, 
«Белорусский ежегодник».

Знешняя і вайсковая палітыка

Дзяніс Мельянцоў. Праблемы ўзаемадачыненняў  
АПАД (NATO) і ЕС на сучасным этапе
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У дадзеным артыкуле разглядаюцца пытанні ўзаемаадносінаў Арганізацыі 
Паўночнаатлантычнае дамовы (АПАД) і Еўрапейскага Саюза (ЕС) у галіне 
бяспекі і абароны. Задача артыкула ёсць папярэдні аналіз праблемных аспектаў 
узаемадачыненняў дзвюх арганізацыяў. Галоўная выснова палягае ў тым, што развіццё 
абедзвюх арганізацыяў пасля заканчэння халоднай вайны мела сваім вынікам 
збліжэнне і перапляценне задачаў і сфераў адказнасці Альянса і Еўрасаюза, што ў пер-
спектыве можа прывесці да канкурэнцыі гэтых арганізацыяў за права быць ключавым 
актарам бяспекі ў Еўропе і за яе межамі.
Ключавыя словы: АПАД, ЕС, бяспека, абарона, Еўрапейская палітыка бяспекі і абаро-
ны, сілы хуткага рэагавання.

Кірыл Ігнацік. Уплыў дамоваў з Еўрапейскім Саюзам  
на трансфармацыю посткамуністычных дзяржаў
У артыкуле разглядаюцца тыпавыя дамовы, падпісаныя Еўрапейскім саюзам і 
краінамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Даецца параўнаўчы аналіз Тыпавых 
пагадненняў пра партнёрства (паміж ЕС Украінай, Малдовай і Расіяй) і Еўрапейскімі 
пагадненнямі пра асацыяцыю (паміж Румыніяй, Балгарыяй і ЕС). Апісваецца ўплыў 
Пагадненняў пра партнёрства і Пагадненняў пра асацыяцыю на пераўтварэнні ў 
посткамуністычных краінах і на іх выбар знешнепалітычнай арыентацыі. Даследуюцца 
вынікі супрацоўніцтва паміж краінамі ЕС і краінамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
праз аналіз рэалізацыі механізмаў Тыпавых пагадненняў.
Ключавыя словы: пагадненне пра партнёрства, Пагадненне пра асацыяцыю, Еўрапейскі 
саюз, Балгарыя, Румынія, Украіна, Малдова, Расія, інтэграцыя, супрацоўніцтва.

Агляды і рэцэнзіі

Таццяна Чуліцкая. Аналіз маніторынгу парламенцкіх выбараў 2008 г. Бела-
рускай асацыяцыяй журналістаў (БАЖ)
У рэцэнзіі аналізуюцца вынікі маніторынгу СМІ, які праводзіла Беларуская аса-
цыяцыя журналістаў перад парламенцкімі выбарамі 2004 і 2008 гг. Разглядаюцца 
метадалогія маніторынгу, іх глыбіня, рэпрэзентатыўнасць, а таксама паслядоўнасць у 
рэпрэзентацыі і інтэрпрэтацыі атрыманых вынікаў.
Ключавыя словы: СМІ, маніторынг медый, парламенцкія выбары 2004 г., парламенцкія 
выбары 2008 г., СМІ і палітыка.

Аляксандр Грыцанаў. Крызіс не для ўсіх…
Рэцэнзія на кнігу расійскіх даследнікаў, прысвечаную праблемам сусветнага 
эканамічнага крызісу. Разглядаюцца спецыфіка расійскага разумення праблемы 
крызісу, логіка палітычнага, эканамічнага і культурнага аналізу сусветных працэсаў 
сучаснасці. Разглядаюцца асноўныя вартасці і хібы прадстаўленых у кнізе тэарэтыч-
ных схемаў.
Ключавыя словы: эканамічны крызіс, фінансавы крызіс, расійская палітычная навука, 
палітычная тэорыя.
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Горад і палітыка                                                №12/2009 

Содержание
Город и политика

Алексей Ластовский. Городской ландшафт как место памяти и идентичности
В статье рассматриваются основные концептуальные изменения понятия культур-
ного ландшафта в культурной географии, особое внимание придается современным 
подходам к пониманию этого феномена. В исследованиях городского ландшафта выде-
ляются и анализируются ключевые темы памяти и идентичности, рассматриваются 
возможности прочтения основных символических маркеров городского ландшафта 
(названия улиц, памятники и мемориальные доски).
Ключевые слова: культурный ландшафт, культурная география, историческая память, 
идентичность, национальное государство, городской ландшафт.

Татьяна Водолажская. Городские исследования в Беларуси:  
теоретико-методологические проблемы
В статье рассматриваются теоретические и методологические сложности исследования 
современного белорусского города. В частности, раскрывается проблема направленно-
сти таких исследований, сложности организационного и методологического характера. 
Подробно анализируются возможные стратегии, техники и методы исследования 
города как целостного социального, политического и культурного феномена: развитие 
города, образа жизни, деятельность и т. д.
Ключевые слова: исследование города, города Беларуси, методы исследования, СМД 
методология.

Андрей Егоров. Малые города Беларуси: who governs?
В статье рассматривается проблема власти и управления в малых городах Беларуси. 
Несмотря на наличие жесткой авторитарной централизации и вертикали исполни-
тельной власти в стране, конкретные модели осуществления власти и управления 
на локальном уровне могут существенно различаться. Это обусловлено различиями 
между теми структурами и группами, которые оказывают влияние на распределение 
власти в городе. Представлен анализ существующих локальных групп влияния, 
моделей и механизмов их влияния на власть и управление в малом городе.
Ключевые слова: микрополитика, малые города, власть и управление в малых городах, 
механизмы реализации власти, группы интересов.
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Олег Бреский, Ольга Бреская. Человеческое измерение города: Кейс-стади 
социального капитала городских сообществ г. Бреста
В статье анализируется понятие «человеческое измерение» в приложении к современ-
ному городу и его социальной природе. «Человеческое измерение» рассматривается как 
социологический и правовой концепт, контекстуализирующий всю систему социальных 
форм, политики, экономики, окружающей среды, публичного пространства, с точки 
зрения соответствия их правам человека и пространству их реализации. Концепт 
«человеческое измерение» исследуется как инструмент описания децентрализованной 
системы управления и социального устройства, сохраняющих эффективность и управ-
ляемость. В статье приводятся данные кейс-стади городских сообществ — христианско-
го прихода, трудового коллектива акционерного общества и университета, позволяющие 
составить представление о том, как протекают взаимодействия между человеком и 
социальными формами, которые рассматриваются как три контекстуализации города.
Ключевые слова: городская среда, человеческое измерение города, социология города, 
городские сообщества, Брест.

Анатолий Бреславский. Конструирование «городских окраин»  
в постсоветском Улан-Удэ
В статье анализируются особенности развития постсоветского города на примере 
Улан-Удэ (Бурятия, Россия). Рассматриваются сдвиги в структуре городского ланд-
шафта с начала 1990-х гг., распределение ресурсов и символического капитала между 
районами города. Особое внимание уделяется изложению проблемы противопостав-
ления центра и периферии в городских сообществах и ландшафтах.
Ключевые слова: город как текст, городские окраины, социальное пространство, со-
циальная сегрегация, экспертное знание, власть номинации.

Иван Монолатий. Город как объект украинско-еврейской конкуренции  
в Западной Украине (конец ХІХ — начало ХХ в.)
В статье исследуются механизмы конкуренции между украинским и еврейским насе-
лением за город в Западной Украине конца ХІХ — начала ХХ в., попытки этнического 
большинства изменить существующий этнокультурный раздел труда и др. Главная 
причина самоотречения украинцев от полноценной интеграции в города заключалась 
в специфике мышления традиционного общества. Именно в нем одной из главных, 
определяющих ценностей выступала земля, с которой связана многовековая практика 
передачи социального опыта. То, что речь шла о так называемом первенстве в произ-
водстве и торговле, активизировало вопрос об этническом облике общностей и групп.
Ключевые слова: город, Западная Украина, конкуренция, украинско-еврейские взаи-
моотношения, межэтническая напряженность.

Internet politics

Андрей Храповицкий. Анализ веб-активности кандидатов в депутаты на 
парламентских выборах 2008 г.
Данная работа представляет собой квантитативный анализ веб-активности кандидатов 
в депутаты на парламентских выборах 2008 г. в Беларуси. Статистически анализируется 
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уровень присутствия в интернете сайтов и блогов кандидатов, зарегистрированных вы-
борными комиссиями. Рассматриваются возрастные и региональные отличия, партий-
ная принадлежность, присутствие в блоговой системе Livejournal и социальных сетках.
Ключевые слова: интернет, веб-кампании, белорусские выборы.

История идей

Александр Филиппов. Идея революции в арабском национализме  
(на примере работ Мишеля Афляка)
В статье рассматривается концепция революции в арабском национализме на при-
мере работ одного из основателей и главного идеолога партии Баас М. Афляка. Кроме 
того, анализируется и концепция революции, предложенная египетским президентом 
Г. А. Насером. Особое внимание обращено на раскрытие двух основных терминов, 
используемых в современной арабской политической мысли для обозначения понятия 
«революция», — inqilāb and thawra (t), первый из которых доминирует в трудах М. 
Афляка, а второй — в работах Г. А. Насера.
Ключевые слова: революция, Баас, арабский национализм, М. Афляк, Г. А. Насер.

Уильям Пэйн. Очерк теории гражданского неповиновения Джона Ролза: 
незавершенный портрет
Статья посвящена изложению теории гражданского неповиновения Дж. Ролза. Рас-
сматриваются попытки Ролза концептуально осмыслить феномен гражданского непо-
виновения и вписать его в свои теоретические модели. Отдельное внимание уделяется 
сравнению концепций гражданского неповиновения Дж. Ролза и Ю. Хабермарса.
Ключевые слова: Дж. Ролз, Ю. Хабермас, гражданское неповиновение, политическая 
философия, политическая теория.

Mapping politics

Юрий Чаусов. Подытоживание политики: политические ежегодники как жанр
В статье рассматриваются политологические издания с малой периодичностью 
(ежегодники и др.). Констатируется разрыв между теоретической и эмпирической 
составляющими в белорусской политической науке. Представленное обобщение 
подходов к составлению иностранных ежегодников о развитии политической системы 
на национальном уровне. Анализируется форма и содержание изданий, посвященных 
обзору политической жизни в Беларуси за периоды от одного года.
Ключевые слова: политическая наука, политология, политическая наука Беларуси, 
политические исследования, анализ политологической литературы, периодические 
издания, «Белорусский ежегодник».

Внешняя и военная политика

Денис Мельянцов. Проблемы взаимоотношений  
NATO і ЕС на современном этапе



16

№ 12/2009

В данной статье рассматриваются вопросы взаимоотношений Организации Северо-
атлантического договора (NATO) и Европейского Союза (ЕС) в области безопасности 
и защиты. Задачей статьи является предварительный анализ проблемных аспектов 
взаимоотношений двух организаций. Главный вывод заключается в том, что раз-
витие обеих организаций после окончания холодной войны имела своим результатом 
сближение и переплетение задач и сфер ответственности Альянса и Евросоюза, что в 
перспективе может привести к конкуренции этих организаций за право быть ключе-
вым актором безопасности в Европе и за ее границами.
Ключевые слова: NATO, ЕС, безопасность, защита, Европейская политика безопасно-
сти и защиты, силы быстрое реагирование.

Кирилл Игнатик. Влияние договорно-правовой базы Европейского Союза 
на трансформацию посткоммунистических государств
В статье рассматриваются типовые соглашения, подписанные Европейским Союзом 
и странами Центральной и Восточной Европы. Проводится сравнительный анализ 
Типовых европейских соглашений о партнерстве (СПС) между Украиной, Молдовой, 
Россией и Европейскими соглашениями об ассоциации (ЕСА) между Румынией, Бол-
гарией и Европейским Союзом. Описывается влияние Соглашений о партнерстве и 
Соглашений об ассоциации на преобразования в посткоммунистических государствах 
и на их выбор внешнеполитической ориентации. Исследуются результаты сотрудни-
чества между европейскими странами и странами Центральной и Восточной Европы 
через анализ реализации механизмов Типовых соглашений Европейского Союза с 
Болгарией, Румынией, Украиной, Молдовой и ЕС и влияние взаимоотношений ЕС и 
России на преобразования в восточноевропейском регионе.
Ключевые слова: соглашение о партнерстве и сотрудничестве, Соглашение об ассоциа-
ции, Европейский Союз, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Россия, интеграция, 
сотрудничество.

Обзоры и рецензии

Татьяна Чулицкая. Анализ мониторинга парламентских выборов 2008 г. 
Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ)
В рецензии анализируются результаты мониторинга СМИ, который проводила 
Белорусская ассоциация журналистов перед парламентскими выборами 2004 и 2008 
гг. Рассматриваются методология мониторингов, их глубина, репрезентативность, а 
также последовательность в репрезентации и интерпретации полученных результатов.
Ключевые слова: СМИ, мониторинг медиа, парламентские выборы 2004 г., парламент-
ские выборы 2008 г., СМИ и политика.

Александр Грицанов. Кризис не для всех…
Рецензия на книгу российских исследователей, посвященную проблемам мирового 
экономического кризиса. Рассматривается специфика российского понимания про-
блемы кризиса, логика политического, экономического и культурного анализа миро-
вых процессов современности. Рассматриваются основные достоинства и недостатки 
представленных в книге теоретических схем.
Ключевые слова: экономический кризис, финансовый кризис, российская политиче-
ская наука, политическая теория.




