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Revue, která se tímto číslem dostává čtenáři poprvé do rukou, má paď
názvem "Mezinárodní vztahy(( bližší určení svého poslání: českosloven
ská revue pro me.zinárodní politiku a ekonomiku. Vědečtí a odborní pracoumcz zabývající se složitou tématikou mezinárodních vztahů, která
k sobě poutá řadu vědeckých disciplín (historiografie, ekonomie, práuor
vojenské vědy, sociologie atd.), tím dostávají svůj odborný časopis k publikování výsledků své badatelské činnosti i k výměně názorů na jednot-·
liué problémy i metodickou stránku výzkumu mezinárodních vztahů.
V současné epoše, poznamenané jedinou alternativou - atomové sebezničení anebo mírové soužití -, ustupují mezinárodní vztahy a zahraniční"
politika stále více do popředí zájmu národů, neboť u jejich rámci se odehrává báj mezi silami míru a silami války ve světě.
,
Mírové soužití, pokud bude probojováno, přinese s sebbu zcela zákonitě:
další uplatnění a rozmach zahraniční politiky a diplomacie. Tato tendence již dnes zcela z]euně působí. Styky a D'Ztahy mezi státy se stále·
více diverzifikují a spolu s tím rostou nároky na úroveň, kvalitu a efektivnost diplomacie. s rozvojem institucionalizace mezinárodních vztahů·
po druhé světové válce vystupuje do popředí i potřeba znalosti proble-:
matiky. mezinárodních institucí a organizací. To vše si žádá hlubších
rozborů mezinárodních vztahů, neboť se zároveň rozšiřuje okruh těch,.
kdo uznávají nezbytnost hlubšího studia k pochopení mezinárodně poli-tické problematiky.
Redakce si klade za czz··-vyhouět u největší možné míře požad[wkům.
vědeckosti, které je třeba klást na časopis podobného druhu, i kllyž:
vzhledem k nestálosti a neustálým proměnám vlastního předmětu zkoumání - mezinárodních vztahů - a stupni jejich poznání nebude splnění:
:tohoto. úkolu vždy beze zbytku dosažitelné.
Redakci časopisu půjde· o to, aby uveřejňovala studie, články, diskusní
příspěvky, recenze a informace, které budou pOSUZOVat a vykládat SOU-·
době dění u oblasti mezinárodních vztahů z československého hlediska ..
Vydavatelství této revue se ujal ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii u Praze jako pracoviště, zaměřené k D'ědeckému . u.ýzkumu mezinárodních vztahů u ČSSR. To ovšem neznamená, že se vydavatel vždyckyztotožňuje s názory, vyslovenými u článcích a diskusních příspěvcích;,.
které jsou v časopisu zveřejňovány.

