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В един от началните броеве изтъкнахме една съществена 

мисия на нашето списание: да въвлече младите хора, избрали 

попрището на международните отношения, в разговор - и 

размисъл - по назрелите външнополитически проблеми. Ис

тина е, че актуалните материали в медиите провокират по

бързи реакции. Но нашата цел, на списвателите на „Междуна

родна политика", които сме същевременно техни учители, е 

двояка. Бихме искали дадем трибуна на младежките мисли и 

чувства, и наред с това възможност студентите да осмислят и 

изразят това, което са научили, пред най-високия екзаМ:енатор 

- обществото. С голяма радост разбрахме, че много от наши

те студенти се откликват с желание и са готови да предоста

вят свои материали. 

От общо 15 авторски материала в настоящата кн. 2, год. 
2, пролет 2005, 11 са дело на студенти и докторанти - ста

тии, доклади на конференции, научно-нформационни обзо

ри. От тях 6 са българи, 1 французин, 1 йеменец, 1 сириец, 
1 гражданин на Казахстан и 1 от Македония. Логично е, че 
младите хора са насочили :uниманието си към това, което в 

момента ги занимава най-много - актуалните проблеми с 

които се сблъскват страните им. Някои от тях са проявили 

интерес към теоретични и исторически въпроси. Но в край-



на сметка темите им се групират в две основни направле

ния - събитията на Балканите и съдбите на Европа. Това е 

обяснимо, защото от тях зависи и бъдещето на България и 

на отечествата им. 

Нормално е да се очаква, че анализите и размишленията 

на младите хора ще носят неизбежните увлечения на въ

зрастта, емоциите ще надделяват над логиката. В публику

ваните разработки, чието съдържание и конкретни идеи не 

е редно да коментирам предварително, се наблюдава - ко

ето е любопитно - точно обратното. Авторите се стремят 

да бъдат пестеливи в изразите си, търсят безпристрастност 

и рационалност. Но това, което според мен е най-съществе

ното за техните статии, е новаторският подход. Те волно из

лизат от клишетата, от академичните стереотипи, на които 

е свикнало нашето зряло поколение, и това по някаква при

чина не смущава, а освежава и радва читателското око. Те 

предлагат свои обяснения на съвременните явления, които 

макар и недостатъчно аргументирани, потенциално разкри

ват някакви нови хоризонти. Те са склонни да подлагат на 

съмнение утвърдени формули и „безспорни" истини, за тях 

няма съдници от последна инстанция. 

В този ред на мисли, бих искал да информирам читате

лите ни, че студентите-международници от Правно-истори

ческия факултет вече създадоха Клуб за международни 

прогнози „Делфи" и започнаха работа по двустепенна „ек

спрес-прогноза" за резудтатите от българските избори и 

последиците за външната политика. Симптоматично е, че 

младите изследователи отхвърлят версията, че външната 

политика е нещо завинаги фиксирано, абсолютно безалтер

нативно както по линия на стратегията, така и на тактика

та. Те в по-голяма степен, отколкото ре.дица мастити изсле

дователи, чувстват ролята на човешкия фактор, на човеш

ките качества във външнополитическия процес. Именно в 

тази посока, като знаем как динамично усвояват духа на но

вото време и набират житейски опит, навярно ще чуем от 

тях смели, не съвсем привични изводи за· това, което след-



ва да се направи, за да се подобри нашето международно и 

оттам - вътрешно положение. Тези техни анализи ще бъдат 

публикувани в книжка 3, която се очаква да излезе в перио
да август-септември. 

Надяваме се търсенията на. ~ладит~ автори да намерят 

отклик сред цялата наша читателска аудитория. 


