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 тэарэтычнае і
эмпірычнае навуковае дзейнасці.
Усе артыкулы часопіса праходзяць абавязковае ананімнае рэцэнзаванне.
Рэцэнзентамі выступаюць прадстаўнікі акадэмічнай супольнасці Беларусі, Расіі,
Літвы, Польшчы, Украіны, а таксама іншых краін.
Адпаведнасць навуковым стандартам, а таксама эмпірычны ці тэарэтычны ўнёсак у
разуменне палітыкі з’яўляюцца крытэрамі для публікацыі.
Да друку прымаюцца артыкулы на беларускай, рускай, англійскай, а таксама
украінскай 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.
Тэмы нумароў з 2006 года
Гісторыя: літаратура, права, палітыка, №22-23 (2014-2015)
Інтэлектуальная сітуацыя, №21 (2) 2013
Міждзяржаўныя дачыненні, №20 (1) 2013
Ідэя Літвы, №18-19 (1-2) 2012
Палітыка мовы, №16-17 (1-2) 2011
Незалежнасць: ідэя і інстытуты, №15 (2) 2010
Нацыя vs. нацыянальны праект, №14 (1) 2010
Эліты і нефармальная палітыка, №13 (2) 2009
Горад і палітыка, №12 (1) 2009
English Issue, №11 (2) 2008
Гісторыя ідэй, №10 (1) 2008
Інстытуты выбару, №9 (2) 2007
Зямля і прастора, №8 (1) 2007
Rethinking Elections, №7 (2) 2006
Разнастайнасці мінулага, №6 (1) 2006
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Political Sphere is a leading specialized journal of political and social sciences in Belarus.
The journal publishes results of scholarly research in various fields of political science and
related desciplines. The aim of the journal is to present the product of theoretical as well
as empirical research activity to a wider academic community.
All articles undergo a compulsory anonymous reviewing. Our referees are academics
from Belarus, Russia, Lithuania, Poland, Ukraine and other countries.
Compliance with research standards as well as empirical or theoretical contribution to
understanding of politics are the main criteria for publication.
Manuscripts in Belarusian, Russian, Ukrainian and Polish languages are accepted.
The journal is published since 2001.
The journal is included in several international scientific libraries, particularly in Central
and Eastern European On-line Library. It is also abstracted in International Political
Science Association (IPSA) Abstracts.
Among the partners of Political Sphere are academic and research institutes in Belarus,
Lithuania, Poland, Ukraine and USA.
Issue topics since 2006
History: Literature, Law, Politics, №22-23 (2014-2015)
Intellectual Situation, №21 (2) 2013
Bilateral Relations, №20 (1) 2013
Idea of Litva/Lietuva/Lithuania, №18-19 (1-2) 2012
Language Politics, №16-17(1-2) 2011
Independance: Idea and Institutions, №15(2) 2010
Nation vs. National Project, №14(1) 2010
Elites and Informal Politics, №13(2) 2009
City and Politics, №12(1) 2009
English Issue, №11(1) 2008
History of Ideas, №10(1) 2008
Institutions of Choice, №9(2) 2007
Land and Space, №8(1) 2007
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