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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 нумара.

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 Інстытута, 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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General information 

Th e Belarusian political science journal Political Sphere (Palityčnaja Sfi era) is a specialized peer-

review periodical. Since 2005 journal is issued two times a year. Subscription does not include 

prepayment; payment is done upon the receipt of a journal issue.

Th e procedure for subscription

To subscribe to the journal please send a request in any form to info@palityka.org.

Th e request will be processed and entered into the database.

 Th e rights of subscribers

Each subscriber receives a notifi cation about the new issue and other publications of the Institute. 

Th e fi rst time subscriber pays the full amount. With a purchase of the second issue a 20% discount 

applies. With a purchase of the third and subsequent issues a subscriber will receive a 40% discount. 

Discounts apply to all subscribers to other publications of the Institute, as well as earlier issues of 

the journal.

Prices and conditions

Current prices and other purchase conditions can be found at: www.palityka.org.


