Vážený čtenáfi,
omlouváme se Vám, že jste nedostal tfi
Mezinárodní vztahy.

čísla loňského ročníku

našeho

časopisu

K této situaci došlo proto, že zcela nové vedení Ústavu mezinárodnit:h
v jehož čele dnes stojí významný politolog světového jména profesor dr.
ing. Jifí Valenta (člen prestižní organizace Council on Foreign Relations,
dlouhá léta pracoval také pro ministerstvo námořnictva USA a dnes působí
jako feditel ústavu pro studium Sovětského svazu a východní Evropy a profesor
politických věd na l-ýsoké škole pro mezinárodní záležitosti pfi Univerzitě v
Miami, poradce ministra zahraničních věcí CSFR), se rozhodlo nenavazovat na
pfedchozí ročníky tohoto časopisu. Proč?
vztahů,

Málokterý časopis takovéhoto odborného zaměfení byl totiž tak poplatný
minulému režimu, jako se to stalo za komunistů právě s Mezinárodními vztahy.
A protože vedení ústavu vypracovalo pro svou činnost novou vědeckou
koncepci, podle níž se obrozený ÚMV bude fídit již v letošním roce, nemůže
nereagovat na tyto změny ani ndš časopis.
Mezinárodní vztahy také dostávají nového pfedsedu redakční rady,
významného anglického politologa profesora Ottu Picka, prestižní redakční
radu i nového šéfredaktora, jenž spolu s pfedsedou redakční rady pfipravil i
koncepci časopisu pro naše druhé číslo.
Změny

se ale dotkly i dosavadní grafické· úpravy Mezinárodních
novou výtvarnou tváf.

vztahů

-

čtvrtletník dostal

Leč toto vše jsou 'z~ačně složité a náročné úkoly, které mají-Íi Ústavu
mezinárodnfch vztahů -jenž rovněž prošel v posledních měsících hlubokou
obsahovou, fonnální i koncepční proměnou - vtisknout punc světovosti a získat
mu ve světě dobré jméno, ne/ze v současných velmi složitých podmínkách
uskutečnit náhle a ze dne na den. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste byl ještě
k tomuto číslu - k tisku ho pfipravil do konce roku 1991 bývalý pfedseda
redakční rady docent ing. Zdeněk Bednafík, CSc., jež bylo koncipováno tak, aby
udrželo alespoň částečnou kontinuitu s nedávným, pro nás tak výmamným
světovým i domácím děním, trochu shovívavý.
Co se týká tfí zrušených čísel loňského ročníku MV, vedení ÚMV se dohodlo~
se zainteresovanými stranami, že Vám bude pfedplatné za ně vráceno, pfičemž
pfedplatné na rok 1992 pokládáme z Vaší strany za závazné a z naší strany pak
za zavazující, a to nejen pokud jde o kvalitu pfipravovaných nových čísel
Mezinárodních vztahů, ale i pravidelnost jejich vycházení.
V Praze 7. února 1992
REDAKCE

