VÝZNAM ROČENKY PRO VÝZKUM MEZINÁRODNÍCH VZTAHů
c) ročenky ryze faktografické, převážně·
Pro vědeckou literární produkci součas
chronologické a statistické.
né doby je příznačná mnohotvárnost a
Vycházejíce ze skutečnosti, že obecné·
různorodost obsahová, formální a druhovyplývá z jednotlivého, mezinárodní z nává. Vycházejí materiály periodické i neperiodické, vydávané knihtiskem i jinými
rodního a analýza z konkrétna, zvolili
jsme pro svůj informační výklad tento
technikami, mají formu knižní nebo jsou
postup: nejdříve uvádíme POčenky zabývůbec nepodobné tradičním knihám, s nejvající se jednou zemí, přecházíme k publirůzneJSl
tématikou, publicitou, určením
a hodnotou. Díváme-li se z tohoto zorné- . kacím s probl,ematikou kontinentu a posléze přistupujeme k různým typům roče:.
ho úhlu na produkci minulých dvou desetiletí, můžeme konstatovat, že kromě mnonek s mezinárodním zaměřením; v těchto•
posledních pak spatřujeme těžisko naší
hotvárnosti a různorodosti přibyla ještě neinformace.
přehledná kvantita, a to ve vědecké odborné
literatuře vůbec a v literatuře o mezinár,odních vztazích zvláště. Ruku v ruce
s tímto vývojem se neobyčejně rozšířila
literatura tvořící přechod mezi periodicTéměř každá země vydává dnes statistickou národní rsčenku, která zachycuje·
kóu literaturou a knihami, o~ačená
v o(j.borných katalogizačních pravidlech
v číslech její vývoj v hlavních oblastech
jako díla na 1pokračování. Nehledě na forspolečenského a hospodářského života.3)
mální komplikace s tím spojené1) a na
K11omě těchto ročenek s všeobecným zásetření klasického vymezení hranic mezi
běrem vycházejí ovšem i speciální4) (z obperiodiky a knihami, což způsobuje znač
lasti průmyslu, demografie atd.), v obl.asU
né starosti informačním pracovníkům, 2 ) · širší pak existují statistické ročenky me. jde tu o to, že tyto seriály, jako logický
zinárodního charakteru s údaji celosvě:
tovýníi5) nebo regionálními.6) Výběrový·
produkt snah o zkrácení komunikačního
procesu, představují jeden z nejcennějších,
přehled o ročenkách . uvedených druhů a
nejspolehlivějších
a
nejsoustavnějších
specifičností sestavil pro čs. odborníky·
informačních zdrojů pro vědeck~ pracovkolektiv J..nformačních pracovníků Výzkum-níky.
ného ústavu pro zahraniční obchod.7J
Vedle· prací ryze statistického charakteJedním z typů tohoto informačního
r-u vycházejí v mnoha zemích, zpravidla
zdroje jsou bezpochyby i ročenky. Odborpod záštitou vládních rilíst, i národní roníci i laická veřejnost je každým rokem
čenky jiného charakteru. .Seznamují slodoslovně zaplavována publikacemi tohoto
druhu. Snad ve všech zemích publikují
své roční přehledy oficiální i neoficiální
1 ) Hana Vít k. o v á, K některým probléinstituce, politické strany a odbory, vě
mům zpracování seriálu, Te.chnická knidecké organizace i hospodářská zařízení.
hovna, 1969, č. "3, str. 7 4-79.
2)
Nejinak je tomu i na světové úrovni v pří
Jaroslav Podzime k, Statistické
padě mezistátních seskupení či mezinámateriály v knihovních fondech, Technická knihovna, 1969, č. 6, str. 161-169.
rodních organizací.
3) Například: Statistická ročenka ČSSR,
Ve svém souhrnu se ročenky zameruJl
Praha, SNTL 1957 na: a): geografický celek nebo jeho část
4] Napfíklad: Vnešnj:aja torgovlja SSSR
či . aspekt; b) institucionální útvar ( orga- statžstičeskžj obzor, Moskva, Jzd. Mežnizaci, instituci, hnutí); c) pr'Oblém.
dunarodnyje otnošenija 1968, 312 str.
5)
Statistical Yearbook, New York,
Podle metodického přístupu k dané téUnited
Nations 1950 matice je lze rozvrhnout asi na tyto ka-

•

tegorie:
a)·

ročenky

sborníkové povahy shrnuHcí
analytické pohledy;
b) .ročenky analyticko-informační, ana1Y.ticko-faktografické;

převážně

6) Ekonomika
socžalističeskich
stran
v . cifrach, Moskva, Mysl 1966, 235 str.

(Vydává Institut ekonomiki miroyoj so~
sis.temi.)
7] Seznam statistický.ch ročenek; sestavili Vlasta Dle s k o v á a kolektiv oborového stř:ediska TEl, Praha 1963.

cialističeskoj

číslem se základními daty té kt•eré
s jejím státním zřízením, politickými stranami a masovými organizacemi,
s hospodářskou situací, zahraniční politikou, s rozvojem vědy, kultury a. sportu.
Pokud jde o jejich formu, vychá~ejí j.alm
skromné brožury i jako výpravné publikace vybavené tabulkami, grafy, mapami
a fotografiemi, nezřídka doplněné i chronologií, biografií, bibliografií a t•exty do-

a kulturnímu vývoji v čLR a uvádí životopisy čínských osobností. Singapurská a
hongkongská ročenka 21 ) otiskují navíc
bibliografii domácích i cizích autorů
o vydávající 2lC~mi. Obsáhlou ročenku běž
ného typu vydává Austrálie 22 ) a Nový Zél.andJlj Dostupné ročenky afrických státú2"J přinášejí pouze nejnutnější údaje

kumentů.

Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1958 -

·vem i
~země,

8)

Rocznžk

polžtyczny

i

gospodarczy.

V sqcialistických zemích vydává ob9] Jahrbuch der Deutschen Demolcrasáhlou ročenku tohoto typu například
tžschen Republžk. Berlín, DIZ 1956 P•olsko.s) Rovněž publikace NDR9) a Ma10] Hungary. Hungarian National Comďarska10) sledují záměr podat obraz o výmission for UNESCO. Budapest, Pannonia
voji ve všech oblastech společenského žiPres 1966 (Vychází též francouzsky,
vota v co nejširším pohledi:I. V ostatních
rusky, německy a španělsky),
11) Osterrežchžsches
Jahrbuch.
Nach
socialistických zemích nevycházejí ro6enamtlichen Quellen hrsg. vom Bundespresky tohoto charakteru.
sedienst. Wi~en, 1961. 696 s. - 15. pováVe vyspělých kapitalistických státech
lečné a 32. předválečné vydání.
se s národními ročenkami setkáváme té12 ) Canadžan Annual Revžew for
1966.
měř všude. Běžného informačního typu je
Ed. by John Saywell. Townto, .University
například ročenka rakouská 11) .a k a nadof Toronto Press 1967. 12, 521 s.
13 ) L'année polžtžque, économžque, socžaská,12) francouzská13) j1e zpracována ve
formě kroniky, britská 14)
prmas1 na víc
le et džplomatžque. en France. Paris, PUF
výběrOvou bibliografii prací britských au1946 14) Bržtažn. Londpn, Her Majesty's Sta
torů. Italské 11očenky 15 ) uvádějí vedle bibtionery Office 1946 liografie a chronologie i životopisy výt5) Italža 1968. Annuario dell'eoonomia.
znamných osobností a Annuaržo polžtžco
dell politica, della cultura. Milana, COMžtalžano i dokumenty k vnitřní politice.
PASS S. p. A. 1968. 1250 s.
Poněkud
iiného charakteru je ročenka
16] Informátžon Please Almanac, Atlas
USA.H'J
and Yearbook 1966. New York, Dan Golenčtenář 2lde najde nejen informace o popaul Associat•es, Simon and. Schuster 194717) Izrael Government Yearbook. Tel
litickém,
hospodářském,
kulturním
a
·sportovním vývoji doplněné statistickými ' Aviv, GPO 1950 1SJ India. A Reference Annual. Delhi
údaji a: chronologií událostí, nýbrž i · do1953 kumenty z historie USA a úvahy známých
1f1J Japan
Economžc Yearbook. Tokyo,
·osobnosťí 6 vnitřní a zahraničnl politice.
The Oriental Economist 1963. 292 s.
'Závěrečná čtvrtina knihy je pak jakýmsí
20J Chžna Yearbook 1962-1963. Taipei,
průvodcem po histnrii, ·hospodářství a poChina Publis;hing Co. 1963. 12, 1095 s.
litice ostatnich zemí světa.
2L) Sžngapore Year Book. Singapore,
GPO 1967. 386 s.; Hong Kong. Report for
Národní ročenky asijských států mají
the Yaer 1962. Hong Kong, GPO· 1963. 14,
mnohdy dlouholetou tradici převzatou
467 s.
z doby koloniální éry, ročenky afrických
22
)
Yearbook of the Commonwealth of
zemí teprve hledají svůj profil, latinsko~
Australža. No. 42. Canberra, A. J.. Arthur,
americké publikaoe nacházíme jen vzácně.
Gommonwealth Government Printer 1956.
Svým zpracováním je zajímavá izraelská
31, 1258 .. s.
ročienk.a 17 ) se zprávami jednotlivých minis~
23) New Zealand Offžcžal Yearbook.
Wellington, R. E. Owen 1966. 9, 1208 s.
terstev o plnění úkolů v rámci jejich re2t") Sudan, Almanac 1963. Khartoum,
sortů, indická 18 ) s údaji o vnitřním a zaGPO 1963. 311 s.; Nžgerža Yearbook 1967,
hraničně politickém·· vývoji země jako. celApapa, The Daily Times of Nigeria Ltd.
ku i jednotlivých státlt, japonská 19) a
1967. 304 s.; The Unžted Arab Republik.
tchajw.anská2°) s chronologií událostí. JaThe Yearbook 1966. Cairo, Information
ponská ročenka se zaměřuje hlavně na
Administration Pvess 1966. 270 s.; Ghana
hospodářskou oblast a. tchajwanská věnu
Yearbook 1965. Accr.a 1965. 272 s.; L'annuje kapitolu i hospodářskému, politickému
ažre du Togo 1963/1964. Lome, Le Service
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o dané zemi. O politickém, hospodářském
a kulturním vývoji Brazílie a Mexika informuje ročenka brazilského ministerstva
zahraničí2GJ a mexické banky.26J

•
Z vyse uvedeného vyplývá, že až na
malé výjimky neexistuje země, která by
:1epublikoval.a tou či onou formou údaje
nezbytné pro poznání své základní struktury. Podstatně méně ročenek se zabývá
sledoyáním vývoje ve vyšších, regionálních či kontinentálních celcích. Proto
jsou cenné i výroční zprávy, vydávané
různými regionálními
organizacemi. Socialistické země a jejich seskupení nevydávají zatím podobné zdDoje informací kromě výročJ}í zprávy Mezinárodní banky
pro hospodářskou spolupráci vydávanou
v hlavních světových jazycích. V případě
západoevr.opských integračních seskupení
je takových zdrojů více.
Jednou z nejlépe zpracovaných prací
z této oblasti je ročenka vydávaná lpod
· záštitou Evropské radyY) Každé její vydání je rozděleno na část studií, ďokumentlt
a bibliografie. Obsahem studií význam·
ných autorů je problematika západoevropských organizací, vzájemné vztahy evropských zemí, jejich poměr k třetímu světu,
ekonomická, finanční, měnová politika aj.
Oddíl dokumentů obsahuje základní dokumenty o činnosti šestnácti západoevropských .organizací, chronologii a obsáhlou
bibliografii.
.
·
Také komise EHS, ESUO a Euratomu
vydávaly až do roku 1967 separátně své
výrocm zprávy. Po jejich· fúzi a vytvoře
ní společné Rady a _Komise společenství
vydávají I společnou výroční zprávu.28)
Její jednotlivé kapitoly se zabývají základními otázkami společného trhu, činností
jeho orgánů [Evropský parlament, soudní
P.vůr) a právrlími problémy. Výroční zpráva ESV0 29 ) věnuje ve své první části poz·ornost otázkám vzaJemné spolupráce
členských zemí a v současné době [Annu-·
al Report 1967-1968) i qtázkám západoevropské.· integÍ'ace. Důležitý je přehled
·o. vývoji zahra~ičního obchodu členských
zemí a o jejich hospodářském rozvoji.
Dr!ihá ~a třetí část se pak v hlavních
rysech zabývá otázkami obchodní politiky,
technickou a 'admin:i§!rativní problemati-

B2

kou obchodu, tarifů, cel, konvencí a zavztahy.
V této souvislosti by neměla zůstat
stranou naší pozornosti ani britská ročen
ka regionálního zaměření30J zabývající se
všemi aspekty britských vztahů k zemím
Gommonwealthu, vývojem této organizace a jednotlivých členských států.
S kvalitativně jinou situací se opět
shledáváme v regiónéch hospodářsky méně vyvinutých zemí. I zde přirozeně existují vlastní zdroje informací,31 ) převážně
však jsme odkázáni na informace z jiných
zemí. V socia.listickém táboĎe se ten to
výzkum teprve konstituuje, avšak ukazuje
již. na určité> relevantní výsledky. Jako
doklad můžeme uvést sovětskou dvoudílnou cyklostylov.anou ,ročenku Institutu
Afriki 32 ) anebo výpravnou analyticko~in
fomační ročenku NDR33J vydávanou universitou Karla Marxe v Lipsku.
Důkladné a široké fakticitní informace
poskytují publikace západních, kapitalistických zemí. Bývalé koloniální velmoci
věnují velkou pozornost svým bývalým záI~ořským teritoriím i v současnosti. Tak
se ~al systematický vědecky výzkum
hraničními

de l'Information 1964. 208. s.; Républžque
Ft!dérale du Gamerpun, Am1Uaire National
1967. Toulouse, 1967. 419 s.
25 ) Brésžl 1964. Ressourses et Possibili-

tés. Ministěre des· Relations Extérieures.
Brasilia 1964. 666 s.
26
)
M extco 1966. Facts, figures and
trends. Mexico City 1966. 272 s.
27 ) Annuaire Européen. Le Haye, Martinus Nijhoff 1955 - (anglický.název European Yearbook).
.
Erster Gesamtbericht uber die Tii.tžgder Gemeinschaften, 1967. Briissel,
Kommission EGKS; EWG, EURATOM 1968.
534 s.
· 29) Eighth Annual Report of the Euro-pean Free Trade A:ssociatžon, 1967-1968.
28)

kežt

Washington, European Free Trade Ass<Jciation Information Office 1968. 50 s.
30] A Commonwealth Office Yearbook..
A Reference Book on the Goínmonwealth,
London, M. S. O. 1968. 7, 816 s.
31) L'année politique Africaine. 1967. Da.kar, Société Africaine d'Édition 1967. l4B
s.
32 ) Afrika v. sovetskich žssledovanijach.
Ježegodnik. Moskva; 1968. Vypl1sk I ...
220 s. Vypusk II . . . 297 s.
3
~) Asten, Afrika, Latetnamertka 1968.
Bilanz, Berichte, Chronik. Zeitraum 1967 _
Leipzig _1968. 605 s.

Afriky, zejména maghrebských zemí, mopojena je biografická část s životopisy··
n•opolem Francie, oblast východní a jižní
významných osobností této oblasti.
Afriky .a asijský kontinent opět doménou
Problematice latinskoamerických zemt
Anglie. Francouzská, britská a západojako historického celku je věnována zápa- ·
německá výzkumná centra nebo nal<lacloněmecká ročenka, kterou vydává Ri- ·
clwrd Konetzke a Herman Kellenbenz.37J
datelství vydávají řadu ročenek s infor·
Jejím cHen.t j<:) podporovat výzkum této ob-macemi o třetím světě.
Klíčovou prací k poznání vývoje v maglasti. lHt něrnockýcll výzkumných pracovišhrebských zemích je francouzská ročenka
tfch. Spoluprucovnlky l'Očenky jsou proAnnuažre de Z' Afržque du Nord společnosti
fesoři ovrops}(ýCh, sowJroamoricl\ých a ji-·
Le Centre de Recherches sur l'Afrique
hoamm:Ických unlvmslt. Recenznt část roMéditerranéenne, Aix-En-Provence (Paris,
čenky seznamu_jo s publikacemi o oblasti.
1962- ). Tato objemná publikace [přes
V závěru j~l nnzbytné ještě upozornit
1100 stran) obsahuj<e řadu studH o aktuna výroční zprávy roglonúlních hospodář
álních hospodářských, sociálních a poliských komisí spadajicťcll pod Hospodář
tických otázkách regiónu a obsáhlou, peč
skou a sociální radu OSNllll) (ECE, ECAFE",
EGA, ECLA), které obsahují po(lrobný výlivě vypracovanou informační část s kroklad různých akcí na poll spoluprl:'ice při-
nikou vnitropolitických; diplomatických,
slušného regiónu v průmyslu, mezinárod-sociálních . a kulturních událostí v každé
ním obchodu, plánování apod., včetně proze čtyř zemí. V závěru jsou uyáděny zprájel(tů v rámci oblastí a důležitých doku-·
vy z vědeckého světa a recenze nových
mentů.
knih o této oblasti, přičemž značná pozorkost je věnována systematické bibliografii.
O oblasti Afriky na jih od Sahary informuje ročenka 34 )
vydávaná za spolupráce tří francouzských výzkumných cenPro rozsáhlost a mnohotvárnost daného··
ter; ve své první části uvádí studie o potématu jsme v úvodu zdůraznili, že naším~.
stavení Afriky v mezinárodních vztazích
cílem je podat především informaci o ro-čenkách zabývajících se globálním p•ohle-a organizacích, v druhé části informuje
dem na svět jako celek, ať jťž se zdů-
o jednotlivých zemích včetně kolonií.
razněním některého jeho aspektu, anebO<-·
Celému africkému kontinentu je věnována
vybrané specifické části. Vycházeli jsme
západoněmecká ročenka sborníkového typřitom· ze zkušenosti, že pro ocj.borníky
pu, kterou vydává Deutsche Afrika-Gesellz oblasti mezinárodních vztahů jsou tytoschaft.35J Obsahuje řadu studií západoně
práce nejvítanější.
meckých politiků, vědců a publicistů, zaTent•o druh ročenek je vydáván pře-·
bývajících se africkými otázkami, ,a Afričanů, kteří mají zájem na vztazích k NSR."
}'8jí stálou rubrikou jsou chronologie hlav34
Année afržcaine. ~aris, Éditions A.
)
ních událostí v Africe, různé· informace
Pedone 1963. a přehledy [afriCké vysoké školy, odbory,
35 ) Afržka-heute. Jahrbuch der Deutschen
studentské svazy aj.).
Afržka-Gesellschaft. KOlrl, Verlag Deu-·
tscher Wirtschaftsdienst 1957 Bohatým
pramenem
faktografických
36 ) The Mžddle East and North Afržca.
zpráv o arabských zemích je obsáhlá britLondon, Europa Publications 1948
ská komerční ročenka 36 ) informující asi
(do r. 1964 vycházela pod názvem The
o 35 zemích a úZ<emfch jmenova·né oblasti.
Middle East).
Vedle obšírnějších historických dat uvádí
37 ) Jahrbuch fiir Geschžchte von Siaatr
hospodářský a statistický přehled, ip.forWžrtschaft und Gesellschaft Latežnameržmace o ústavách, politických stranách a
kas. Koln, Bohlau Verlag 1964. 371 s.
38] Economžc Commžssion for Europe __
j•ejich vůdcích, soudnictví, financích, obAnnual Report. Ntew York, UN, 1948-chodu, organizaci vzdělání atd. v závěru
Economtc Commission for Asta and the
informace o každé zemi otiskuje bibliograFar East .. Annual Report. New York, UN ..
fii prací z . různých let. úvodní kapitoly
1953 seznamují s ročním vývojem v arabském
Economtc tommissžán for Afržca. Annuar
světě, s meziarabskými vztahy, hospodář-:
Report. New York, UN 1961skými otázkami regwnu, s organizacemi,
Economžc Commžssžon for Latžn America •..
jejich sťatuty a př<ehledem činnosti. PřiAnnual Report. New York, UN 1949

•

důležitějšími

světovými
organizacemi a
uznávanými nakladatelstvími. Zkoumáme-li vydavatelskou činnost
ústavů pm mezinárodní vztahy v socialistických :z;emích, zjistíme, že téměř všechny vydávají práce tohoto charakteru.
Jejich kladem jre, že prmaseJl nejen
fakta, ale i marxistický rozbor světových
trendů,
ilustrovaných zpravidla na nejdůležitějších zemích a nefaktuálnějších
problémech. Tohoto typu je například
sovětská ročenka, 39 ) kterou vydává Institut mirovoj ekronomiki i meždun.arodnych
otnošenij ( IMEMO), jugoslávská prárce 40 )
Institutu za medjunarodnu politiku i privnedu a publikace ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE) v PrazeY)
Všechny tyto ročenky analyzují hlavní
asP'ekty vývoje tří hlavních světových
·~oblastí (socialistické, kapitalistické a rozvojové) a politický i hospodářský vývoj
nejdůležitějších zemí.
Jejich významnou
součástí jsou stálé kapitoly b zahraniční
politice vydavatelské země, údaje o vývoji světového hospodářství, případně svě
tová chronologie.
Faktografickým
doplňkem
ročenky
IMEMO lze nazvat Ježegodnžk Bol'šof Sovetskoj Encžklopedlž vydávaný již od roku
1957, který informujre o nejvýznamnějších
událostech v politickém, ekonomickém
a kulturním životě v SSSR jaka· celku
a v jednotlivých svazových republikách
a autonomních oblastech. V další části
přináší inf,ormaoe o všech státech světa
vč1etně
nesamostatných území a kolonií, o činnosti mezinárodních organizací,
{) jednání významných konferencí, o vý·-voji v mezinárodním komunistickém hnutL Závěrečné kapitoly seznamují s hospodářským rozvojem v socialistických a
kapitalistických zemích, s vývojem světo
vé vědy, techniky, sportu. Zvlášť významná je chronologie mnohostranných i dvou,
.Stranných Setkání představitelů komunistických a dělnických stran v daném roce.
Do stejné skupiny můžeme zařadit ro...Oenku berlínského Deutsches Institut flir
Zeitgeschiclúe · [DIZ), 42 ) která uvádí ve
vstupních kapitolách hlavní tend~nce vývoje meZinárodních vztahů a světového
··hospodářství, stručný přehled o činnosti
OSN a .Jlejvýzfiamnějších hospodářských,
politických a vojenských· organizací všech
tří světových oblastí. Druhá část, zaujímamezinárodně

;fi4

faktické údaje o _hospodářském a
politickém vývoji asi 70 zemí. Velmi významná je tat'o práce pro kapitolu o vzájemných vztazích obou německých států
a o postoji ostatních zemí k německé
otázce.
Sborníkového typu je ročenka Polského
Instytutu
Spraw
Miťidzynarodowych
( PISM );'i3 ) která přináší ve francouzském
překladu nejzajímavější stati· z politické,
právní a ekonomické oblasti, jrež vyšly bě
hem pňedcházejícíhq roku v polských ča
sopis,ech, především pak v ústavním mě
síčníku Sprawy Mif2dzynarodowe, k celosvětové problematice, včetně polské bibliografie k danému okruhu otázek. Spíše
informativního charakteru je ročenka
Šwžat w przekroju. 44 } Zařazuje vedle
přehljidu o . hospodářském a
politickém
vývoji všech zemí světa analytickou část,
nazvanou Hlavní problémy světové politiky, materiál o činnosti mezinárodních
organizací a o hlavních mezinárodních
konferencích. Seznamuje podrobně s výc
vojem světového hospodářství, osvěty,
vědy a techniky, kultury a s1
portu.
Z ročrenek s mezinárodně vztahovou problematikou vydávaných v západní Evropě
j:e třeba jmenovat především ročenky britských vědeckých ústavů~ Londýnský .The
Royal Institut1e of International Affairs,
jeden z nejstarších evropských ústavů pro
studium mezinárodních vztahfl vůbec, vydává práci;~ 5 ) která obsahuje závažné studie ·D vnitropolitickém a zahraničně politickém vývoji ve třech hlavních světových
oblastech a o jejich vzájemných vztazích.
Souběžně s tím vychází i řada Documents
on lnternatžonal Affažl's. Také ročenka
dalšího· britského ústavu The Laudon Institut of World Affairs patří k významným
39 ) Meždunarodnyj ježegodnžk. Politika
1 ekronomika. Moskva, Politizdat 1958r.o) Godžšnjak. Beograd, r ultura 1963-41) Svět. Praha, Svoboda 1967- (v letech 1958-1966 pod názv,em Mezinárodní
vztahy).
42) Dže Welt .. Daten, Fakten, Informationen. Berlín, . Di,_etz 1964 :43) Annuažre, Polonažs des Affažres lnternationales. Varsovie 1960 44] Warszawa, Wiredza Powszechna 1959

45)

Suruey of Internatžonal Atfažrs. Lan-

don, Oxford Univrersity Press 1925-

publikacím svého druhu.'lfi] K,aždé její vydání obsahuje kolem deseti obsažných analytických statí o závažných světových udólostech roku. Autoři věnují pozornost pi't:vážně
otázkám politickým, i když nezůstávají stranou ani ekonomické, měnové
a mezinárodně právní problémy. Doplňují
je informace o nejvýznamnějších pracích
z dané problematiky vydaných v předeš
lých dvou letech. Třetí ze skupiny britských ročenek analytického,.,<a analytickoinformačního charakteru je The Annual
Regžster, World EventsY) Přináší obraz
o vývoji všech významných zemí na světě,
seřazených podle politických celků a zeměpisných oblastí. Zvlášť podrobně informuje o událostech ve Velké Británii. Její
závěrečné
analytické stati se zabývají
světovým
vývojem vědy, práva, umem,
ekonomie a sociologie. U této práce j:e
třeba zdůraznit, že obsahuje stati o všech
zemích světa, byť nestály toho roku
v popředí světového zájmu, na rozdíl od
jiných ročenek, které se zabývají převážně
politickými celky a konfliktními situacemi. O její serióznosti a oblibě svědčí fakt,
že v roce 1969 vychází v 21Ó. vydání. Informaci o roč:enkách britského původu
s oel:úsvětovou problematikou uzavřeme
popisem ryze faktografické publikaoe,
kterou vydává za spolupráce dopisovatelů z různých částí světa The Statesman's Yearbook Office. 48 ] Tato publikace s více než staletou tradicí obsahuje až
1700 . stran a zpracovává nesmírné množství faktógrafického materiálu. Lze ji nazvat bez nadsázky jednosvazkovou encyklopedií všech zemí, kde u každého státu
či země je uv:edena stručná historie, ·informace ·O ústavě, sldžení vlády a souč.as
né reálie včetně tOrganizaoe .a stavu obra:.
ny, diplomatického Z!lstoupení a bibliografie prac1, které jednají o jejím vývoji. Kapitola o USA informuje také o
jednotlivých amerických státech. Nechybí
jmenný rej$iřík; mapy a statistická pří
loha.
z francouzských ročenek bychom chtěli
uvést práci vycházející po řadu let v edici
Notre Temps. 49 ) Ve své první části se
zabývá událostmi roku, potom ·následují
zprávy o vývoji v jednotlivých kapitalistických a socialistických zemích. V k.api~
tole věnované rozvojovému světu je v úvod~
ní části obvykle shrnuta problematika celé
oblasti ~a pak následují fakticitní zprávy
5 Mezinárodní

č.
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o zemích, v nichž došlo IJěhem roku ke
změnám. Autoři se zaměřují víc~:: na vnitřní
a zahraničně politický vývoj n:e·ž na hospoMti'ské údaje. Značnou pozornost věnuje
ro<'~onlw hospodářství a vnitřním otázkám
Ft'lltlC[(:. Nn rozdíl od jiných prací tohoto
clwnt ktnt'tt tll(t ollsúhlch1 kapitolu týkajíci
se církevníclt t~!ttzul\, světového vývoje
vědy, umění, llt<:t'U tul'y H HpOt'tu.
Do stejné skupiliY .attnlytlclw·illt:ormač~
ních prací múžemf) za i'.ad I t 1 t•rd:otll\!1 tnI·
Iánského ústavu pro studiuttt mor.lttfii'O{Ittf
politiky.sol Tato objemná publllwco (nz
1500 stran) rozebírá v krátkých jmlnn· I.
vícestránkových statích problémy meztnť:i·
radních vztahů, světového hospodářství a
vnitřního vývoje zemí, v nichž došlo toho
roku ke změnám. Významná je kapitola
o italské zahraniční politice. Každá z kapitol končí bibliografickým přehledem prací k danému tématu sestaveným z tisku,
knih a časopisů. Faktografická část ročenky obsahuje stručnou chronologii všech .
zemf abecedně srovnaných, informaoe o
mezinárodních organizacích, přehled o
smlouvách uzavřených italskou vládou a
obsáhlou bibliografii prací za delší časové
období.
Ze západoněmeckých prací je třeba uvést
obsažnou ročenku, kterou vydává Deutsche
Gesellschaft ftir Auswartig:e Politik· v Bonnu.51] Na rozdíl od ostatních ročenek vě.,
nuje kapitolu německé otázce, podr-Obně
analyzuje vztahy" v západní Evropě. a poměry v EHS. ·Také události v socialistickém světě jsou podrobeny důkladnému
rozboru. Ve srovnání s tr.ancouzskou ročen
lwu (L'année dans le mondte) přináší velké množství materiálů, o třetím světě bez
ohledu na úlohu NS.R v těchto zemích.
Roč·enka je dqplněna podrobnou btbliogra~
fií rozdělenou podle států, jménným .a
46 )

The Yearbook

of

World Atfažrs. Lan-

don, Stevens & Sons 194647) The Annuaz Regžster, World Events
in 1968. London, Longmans Gre:eq and Co.

Ltd. 1969. 17, 562 s.
48 )

The

,

Statesman's

Ye{J.rbook 19681969. London, Macmillan & Co. Ltd. 1968.

27, 1727 . s. 105 vydání.
49 ]

L'année dans. Ze monde. P.aris, B. Ar-

thaud 1967. 381 s.

5°) Annuaržo di. polžtžca žnťernazžonale.

Milana 19445!) Die Inťernatžonale Politik. Mlinchen,
Verlag R. Oldenbourg 1958-
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věcným

rejstřík•em. Jako její doplněk vycházejí dokumenty k zahraniční politice
přetištěné z časopisu Europa-Archžv, jehož
je tato společnost vydavatelem. Jako druhý doplňkový svazek vychází knižně chronologie mezinárodních událostí příslušné
ho roku přetištěná' rovněž z Europa-Archiv. Lze ji charakterizovat jako chronologii celosvětových událostí, promítá se
v ní však značně zahraniční politika NSR
a stanoviska k německé otázce.
S americkým názorem na vývoj mezinárodních událostí a s politikou USA vůči
ostatnímu světu nás seznamuje ročenka
vydávaná institucí Council on Foreign Relations v New Yorku. 52 ) Jak již vyplývá
z názvu ročenky, vyjadřují stati nejen
americké hledisko, nýbrž i úlohu USA
v té které oblasti. Publikace je roZ?dělena
cca na dvanáct ka1pitoJ, v nichž jte světové
dění zpracováno tématicky pod1e důleži
tosti událostí, které se v: určité oblasti vyskytly. Nepřihlíží se ke geografickému
dělení. Jednotlivé kapitoÍy analyzují politický vývoj v USA, úlohu NATO v západní
Evropě, vývoj v socialistickém táboře. Asi
dvě třetiny knihy jsou věnovány vývoji ve
třetím světě a úloze USA, jež v tomto vý,voji zaujímají. Poslední kapitola j1edná
o činnosti OSN.
Pokud jde o rozvojový svět, je v produkci ročenek zde proj'ednávaného typu
velmi slabě zastoupen. Jak známo, neexistují~ v těcht'o zemích až na výjimky samostatné výzkumné ústavy ani finančně silná
nakladatelství, ktéré' QY prováděly komplexní výzkum mezinárodních vztahů. Jde
většinou o střediska' při universitách, čas.
to velmi mladá, která -buď dosud nepřikro
čila /k vydávání tohoto typu publikací,
nebo jsou nám jejich ročenky neznámé, a
nedostupné.
"
Jako skromný příspěvek .z asijské produkce lze uvést ročenku turecké university v Ankaře, ktěrou vydává ústav pro
meziQ.árodní .vztahy při fakultě politických
věd. 53 ) Valnou její část zabírají stati vě
'íÍ.ované především vnitřním a zahraničně
politickým otázkám Turecka, méně pak
již- mezinárodním kontextům. Informativní
část qbsahuje texty dokumentů, chronologii ture<;ké zahraniční politiky,. recenze
tureckých pu.blikací o mezinárodních vztazích a bibÍiografii. Stejného .sborníkového
typu je ročenka vydávaná studijní skupinou pro mezinárodní práv1o a mezinárodní
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otázky na universitě v Madrasu.54] Autoři
statí, převážně profesoři madraské university, se zabývají přednostně indickými
a asijskými problémy. Ročenka má recénzní část s rozbory nových, většinou indických, britských a amerických děl s mezinárodně právní problematikou a před
mětový rejstřík. Příležitostně přináší i texty dokumentů.

•
Jedním z nejdůležitějších rorojů informací o vývoji mezinárodních vztahů, svě
tové poliVkY a celkového vývoje světové
ekonomiky jsou ročenky a výroční zprávy
mezinárodních organizací.
Pod pojmem mezinárodní organizace se
dnes uvádí velké množství nejrůznějších
organizací. 55 ) Ukazuje se však, že pro náš
účel jsou nesporné jen některé z nich. Je
to především OSN, jejíž ročenka 56 ) je
prostě nepostratdatelná. Obsahuje kromě
nejdůležitějších údajů o vlastní struktuře
a funkci organizace obsáhlý komplexni
přehled o politických, hospodářských a
právních otázkách celého světa. Je pří
značné, že se struktura ročenky za celou
dobu jejího vydávání podstatně nezměnila.
. V první části se pravidelně objevuje vlastní činnost a stanoviska Spojéných národů, .
ve druhé činnost odborných organizací.
Nejzajfmavější jsou tématické skupiny o
politických a bezp.ečnostních ·otázkách a
o ekonomických a sociálních problémech.
Soustavná pozornost se věnuje celosvěto-·
vým otázkám jako odzbrojení, mírovému
využití atomové energie a kosmu, zásahům OSN při řešení konfliktních situací,
problematice kolonialismu. V jednotlivých
oblastech 'světa j'e u Evropy zaměřena pozornos-t •na zlepšení vztahů niézi státy
s různým společenským zříZ?ením, v Africe, Latinské Arllierioe a Asii na krizové
oblasti. Materiály vypracované· různými
52 )

The Unžted States in World Affažrs.

New York, Harper & Row 193153) The Turkish Yearbook of International Relations. Ankara 196054) The Indian Yearbook of Internatžonal
Aftažrs. ·Madras 1952!55) Viz: Yearbook of Internatžonal OrganizrJ:tions. Brussels, Union cf Int,arnational

Associations 195656)

Yearbook of the Unžted Natžo~s. New

York, UN 1947-

orgány OSN jsou podkladem pro globální
výklad celkové situace světového hospodářství za uplynulý rok včetně plánů a
projektů do budoucna a ótázek mezinárodní hospodářské spolupráce. Jednotlivé
kapitoly jednají
mezinárodním obchodu,
vědě, t'echnologi í, statistice, o problémech
liských práv a pomoci uprchlíkflm. Z otázek mezinúrodního pr·úva stojí na prvním
místě činnost a rozhodnuti Mezinárodního
soudního dvora. Ahy ročonlw usnadnJla
čtenáři
podrobnější
studimu materiálú
OSN, uvádí na konci každé lwpttoly seznam dokumentů této organizaoo klaslfi·
kovaný zkratkami archivního systému
OSN. Jednotlivé kratší kapitoly r·oť:onl<y
pojednávají pak o činnosti odborných Ol'·"
ganizací OSN: IAEA, ILO, UNESCO, 'FAO,
WHO, IBRD, IFC, IDA, IMF, ICAO, UPlJ,
ITU, WMO, IMCO a GATT. V pNlohách jt'l
uváděn
nejnovější
seznam (Hmtl't OSN,
Charta, struktura, seznam clelr~gncl, informačních oenter aj.
Kromě toho vydávajf odborné organizace
OSN své vlastní výročnl zprftvy. Pro studium světové ekonomiky je nepostradatelná zpráva Mezinárodního měnového fondu.57) V j1ejí první části fsou v souvislosti
s pi~ehledem o činnosti. Fondu probírány
je.dnotlivé stránky ·hospodářského vývoje
v členských zemích. Výklad je doplněn
množstvím statistik a grafů. Podobné informace lze získat z dalších materiálů
Mezinárodního měnového fondu 58 ) a Svě
tové banky,59J které sl:édují hospodářský
vývoj hlavně z hlediska finanční problematiky. GATT publikoval zprávy o své čin
nosti v letech 1952-1960 v ročence Internatžonal Trade. ·Toto spojování popisu čin
nosti organizaoe s podrobným přehledem
o vývoji mezinárodního obchodu bylo pro
čtenáře nevýhodné, a proto se přikročilo
k vydávání zpráv separátně. Výroční zpráva GATT má tedy dva' samostatné díly.
První z nich 60 ) je 40-50stránková brožura
informující o základní problematice čin
nosti v oblasti mezinárodního obchodu,
o výsledcích zasedání a o speciálních problémech mezinárodního obchodu. Druhá
publikace61) podává každoročně rozsáhlý
r,ozbor hlavních. aspektů· vývoje mezinárodního obchodu, který je doložen statistickýip materiálem. V první části je vypracován přehled o současných trendech,
přičemž je věnována také pozornost výrobním podmínkám v jednotlivých průmys-
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lových odvětvích. Druhá část obsahuje velmi detailně členěný rozbor a faktografické údaje o obchodu podle jednotlivýcp
komodit. Třetí část podrobně analyzuje
zahraniční obchod podle oblastí a jednotlivých zemí. Publikace obsahuje seznam
členských zemí a je vybavena podrobnými
statistickými tabulkami a grafy.
ll
Jak jsme se snažili na četných příkla
dech ukázat, představují ročenky ve svě
tové literatuře současné doby již téiněř
nepřehledné
množství nejrozmanitějších
metodických typů nejrůznějšího tématického zaměření. Z multidisciplinární povahy mezinárodních vztahů jako vědní discipliny vyplývá, že badatel potřebuje prd
svou 'Práci přtnejmenšlm vždy několik typi\ rOČf)neic Jde o to, aby použil pro svůj
výzlnnn právě nejvhodnější typ s optimálním zaměi;ením. Klasifil{aci ročenek a je~
jich stručným přehledem jsme se snažili
přispět k jeho informovanosti.
Marže Jarošová
a kolektžv dokumentační skupiny ÚMPE

57) Annual Report of the Executžve Džrectors for the Fžscal Year Ended .. .

(Apríl 30, 1968) Washington, IMF 1968.
13, 200 s.
58 ) Annual Report. Exchan,ge Restrictions. Washington, IMF 194959) Intrernational Bank for Reconstruction and pevelcipment. International Development Association. Annual Report. Washington, IBRD 1947f)()) The Actžvžtžes of Gf).TT 1959-1960.
Geneva, GATT 1960.
61) Internatžonal Trade
1952; Geneva,
The Oontracting Parties to the GATT
(1953).
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