Úvodem
V roce 1992 jsme na tomto místě (Mezinárodní vztahy, 2/1992, strana 5) upozornili čte
náře na změny ve vydávání tohoto čtvrtletnlku a na jeho koncepční záměry. Některé se
uskutečnily v poněkud pozměněné podobě,· místo slibovaných dvou čísel ročně v anglickém
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vydání začal Ústav meziná.rodních vztahťi vydávat samostatný anglický pololetník
Perspectives. Jiné změny se nemohly realizovat v dťisledku zániku tehdejší CSFR: participace slovenských autorů, např. překladů do slovenštiny; nicméně stránky časopisu zůstá
vají i nadále otevřeny slovenským autorům a má své odběratele a čtená.ře i ve Slovenské
republice. (Slovenské zájemce upozorňujeme, že Mezinárodní vztahy - po.dobně jako
měsíčník Mezinárodní politika vydávaný Ústavem mezinárodních vztahů - na Slovensku
distribuuje NADAS- AFGH, s. sr. o., Švermova 8, 038 61 Vrútky, tel.: 0842/2815 38, fax:
0842/28 16 96, kam je třeba adresovat objednávky užjen proto, že poštovné z Ceské republiky na Slovensko nyní činí minimálně 40,- Kč.)
Z ohlasů čtenářů soudíme, že jsme uspěli ve snaze zvyšovat kvalitu tohoto čtvrtletníku
a že s povděkem přivítali i zvýšení jeho rozsahu. Zmíněné číslo 2/1992 mělo 72 stran, čísla ...
loňského ročníku vyšla v následujícím rozsahu: 1/1995-120 stran, 2/1995-140 stran,
3/1995 -128 stran, 4/1995- 116 stran. Má to však i svou stinnou stránku,· přes všechnu
snahu nemůžeme už nadále držet dosavadní cenu časopisu, která se od roku 1992 nezmě
nila. Nejenže se totiž zvětšil rozsah časopisu, ale zároveň stouply ceny papíru, tiskárenské
výroby a poštovného a kromě toho se snížil sponzorský příspěvek Nadace Konrada
Adenauera, jejíž podpora je vskutku nezastupitelná. Počínaje letošním ročníkem jsme
bohužel nuceni zvýšit cenu jednotlivých čísel na 45,- Kč s tím, že zvýhodněné celoroční
předplatné bude činit 150,- Kč a celoroční předplatné pro studenty a důchodce 120,- Kč
(důchodce prosíme, aby k objednávce přiložili stručné prohlášení nebo alespoň uvedli
rodné číslo).
Redakce se bude snažit zvýšené náklady odběratelů kompenzovat dalším zkvalitňová
ním obsahu, jehož těžištěm- jak je patrno i z tohoto čísla- bude především evropská problematika.
Věříme, že se setkáme s pochopením a se zájmem.
Redakce

