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От издателя 

ЗА МИСИЯТА НА СПИСАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНА полити~ 

Разговор с Председателя на Издателския съвет на списанието проф. 

д-р Александър Воденичаров, проведен от сътрудничката на спи

санието д-р Габриела Белова 

Г.Б. Уважаеми професор Воденичаров, какво мотивира решение

то на факултета и Вашата лична готовност да се започне издаване 

на едно такова списание? 

А.В. Какго знаем добре, съвременният свят живее в сложна епоха. 

Животът на всеки народ е в значителна степен обусловен от съби

тията и явленията на международната сцена. Икономически обвър

заности, необходимост от усъвършенстване на международноправ

ната система и гарантираното и прилагане, редица наследени от 

минапото етнокултурни, териториапни и други въпроси, все по

заплашително нарастващи глобални проблеми, свързани с оръжия-· 

та за масово унищожение, заплахи от екологични катастрофи или 

изчерпване на жизненоважни за човечеството ресурси - всичко 

това неимоверно увеличава значимостта на международната про

блематика и изисква от академичната общност да посвети сили и 

интелект за намирането на най-верните решения на кризисните 

ситуации. Особено значение имат предизвикателствата на новия 

век за България, тях нейните млади поколения трябва да посрещ
нат със знания, енергия и Чувство за отговорност. 

В това се състои и особената мисия на сп. "Международ-



на политика'', а именно, предоставяйки информация и стимулирай

ки диалога и дискусията с читателите си да допринася за укреп

ването на демокрацията и утвърждаването на страната на меж

дународната сцена. 

Г.Б. Това първият опит в тази насока ли е в България? 

А.В. Не, разбира се. Or 1971 г. излиза едно сериозно науч}Ю спи

сание "Международни аrношения". То обаче имаше сложна съдба. 

Първоначално орган на Инстиwа по вънпrnа политика към МВнР, 
след което издание на Президиума на БАН, после поето на издръж

ка or авторите си и накрая or частен издател, то премина през сери
озни финансови и други затруднения. След 1990 г. за кратък пери
од се появиха 5-6 други списания с международна тематика, но те 
изчезнаха от пазара. "Международни аrношения" продължава да 

излиза, до неотдавна се разпространяваше и в нашия университет. 

Г.Б. Тогава каква е специфичната Цел на нашето списание, I<акво 

ще го отличава на книжния пазар? 

А.В. Целите са няколко. Първо, да обедини усилията на водещата 

научна мисъл в областта на международните отношения за задъл

бочени анализи и прогнози по исторически, политически и юри

дически проблеми, определящи дневния· ред на човечеството на 

насrоящия етап. Bropo, да осиrури подходящ академично образова
телен материал за нашите собствени С'I)'денти и близо 2000 С'I)'ден
ти в страната, изучаващи дисциплини, свързани с международни

те отношения. Трето, да разгърнем поле за плодотворен дебат по 

назрмите глобални и регионални въпроси, оТ които зависи проспе

ритета, националната сиrурност и оцеляванеrо на нашата страна. 

, Естествено, ще публикуваме интересни архивни документи, хро
нологии, информация за новоизлязла литера'I)'Ра. 

Г.Б. На каква читатмска аудитория ще разчита новото списание? 
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А.В. Разчитаме на всички просветени и любознателни граждани, 
преди всичко юридическата колегия, мСЖ:дународниците-палито

лози, дипломатите, военните специалисти, журналистите, дьржав

ните и обществените институции, и особено тьрсещата отговори 

студентска младеж. Вярваме, че интерес ще се прояви и от чужде

странна публика-посолства, агенции, други дипломатически и кон

сулски представителства, фондации, специалисти-междунароДЮlци. 

Г.Б. Списание "Международна политика" ще оrразява ли нечии 

определени възгледи, нечия палитика? 

А.В. Списанието е непартиен, академичен орган, който изразява 

В'Ьзгледите на своите автори, и е съобразено с интересите. на 

читателите си. Но какtо сама разбирате, не може едно престиж

но списание с име "Международна политика" да бъде апалитич

но. То ще допуска различни мнения на страниците си, стига да са 

на достатьчно високо културно равнище и научно арrументирани. 

Но неговата издателска линия ще почива на ясна, демократична 

гражданска позиция и тя е: националните интереси на Република 

България. 

Г.Б. И все пак, каква палза ще има ЮЗУ· "Неофит Рилски or по
добно списание? 

А.В. Ще кажа с риск да се повторя: ползата ще бъде преди всич

ко в подкрепа на основната мисия, която изпълнява нашия Уни

верситет. Да представлява едно ново огнище на информация, раз

мисъл, търсене и реализация за нуждите на страната и общество

то в сферата на международните оr:ношения. Ако неrовИя ефекr 

се почувства на национално равнище, към което се стремим и в 

което сме убедени, каква по-голяма полза or тази бихме могли да 
търсим! 

Г.Б. Благодаря за интервюто. 

А.В. Благодаря и аз, и да си пожелаем успех на едно родолюбиво 

начинание. 


