Vážení čitatelia,
keď si v roku 1450 Johannes Gensfleisch zur Laden, ktorého poznáme skôr pod
menom Johann Guttenberg, požičal od istého moháčskeho úžerníka 1500 guldenov a na
tlačovom lise (asi okolo roku 1456) vytlačil latinskú Bibliu, netušil, že začala nová epocha
ľudských dejín. Epocha, ktorú významne ovplyvnilo tlačené a šírené slovo. Vznikol nový
a prístupný komunikačný kanál pre šírenie informácií.
Rozšírenie kníhtlače malo nepochybne kľúčový význam pre vzdelanie a vzdelávanie
ľudstva: tlačené knihy, omnoho lacnejšie ako knihy odpisované, sa mohli lepšie šíriť medzi
najširšími vrstvami obyvateľstva. Vedecké poznatky, nové technické a filozofické
myšlienky, šírené v súdobej literatúre, mohlo využívať vo svoj prospech čoraz viacej ľudí.
Tlačené slovo sa stalo nástrojom komunikácie, šíriteľom informácií, pokrokových
myšlienok. Ako väčšina vynálezov, aj tento však začal slúžiť na iné, ako pokrokové ciele.
Knihy, noviny a časopisy sa stávali aj nástrojom na šírenie klamstiev, dezinformácií,
tmárstiev, pseudovedy. Médiá začali byť zneužívané na manipulovanie s ľuďmi, s verejnou
mienkou.
Aj človek, žijúci v súčasnom svete, je vystavený masívnemu informačnému pôsobeniu,
ktoré (okrem pozitívneho vplyvu, keď získava potrebné a využiteľné informácie) môže narušiť
integritu jeho osobnosti, jeho systém hodnôt. Niektoré (aj printové) médiá propagujú
spoločensky nežiadúce a nebezpečné správanie, znižujú prah citlivosti voči kriminalite,
násiliu, extrémizmu, rasovej, náboženskej či národnostnej neznášanlivosti, prípadne ich samé
vyvolávajú.
Nie každý, kto sa podujal na vydavateľskú činnosť, sleduje len pozitívne a ušľachtilé
ciele. Našim vydavateľským cieľom je umožniť šírenie pravdivých, overiteľných,
a spoločensky prospešných informácií, prispievajúcich k šíreniu predovšetkým nových
vedeckých poznatkov, k serióznej komunikácii čo najširšej vedeckej komunity.
Myslím si, že sa nám to darí. Vstupujúc do tretieho roka vydávania nášho časopisu si
zaslúžia poďakovanie naši prispievatelia (ktorých okruh sa neustále rozširuje), redakčná rada
(ktorá má čoraz ťažšiu úlohu vyberať z dobrých príspevkov), ale aj recenzenti príspevkov,
ktorí nezištne posudzujú kvalitu predložených príspevkov. Poďakovanie si zaslúži aj naša
výkonná redaktorka, ktorá nemálo času a úsilia venuje na to, aby bol časopis vydávaný
a rozširovaný.
Ďakujem všetkým. Ich práca a zanietenie je zárukou toho, že náš časopis má pred
sebou dobrú perspektívu.
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