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Vážení čitatelia 
a čitateľky,

po dlhšej prestávke 
sa k Vám dostáva prvé 
tohtoročné číslo Vášho 
časopisu Prometheus. 
Zaiste ho viacerí z Vás 
v uplynulých troch 

mesiacoch hľadali v novinových stánkoch, ne-
trpezlivo naň čakali v poštových schránkach 
či chodili na poštu pýtať sa, či ešte neprišiel 
Prometheus. Bohužiaľ, napriek úsiliu pri 
získavaní fi nančných prostriedkov na vydá-
vanie časopisu sa nám nepodarilo zabezpečiť 
vydanie posledných dvoch plánovaných 
čísel na rok 2006. Prácu nám skomplikoval 
aj fakt, že sme prišli o kanceláriu redakcie 
a samotnej Spoločnosti Prometheus a museli 
si hľadať novú. 

Dobrou správou je, že vďaka grantu 
od Inštitútu pre humanistické štúdie 
zo Spojených štátov bude môcť Prometheus 
vychádzať aj tento rok – síce len v čiernobielej 
verzii, zato s nezmenenou periodicitou 
a rozsahom. Pre tých z Vás, ktorí sa márne 
tešili na dve – nakoniec nevydané – čísla, sme 
ako kompenzáciu pripravili toto číslo s oveľa 
bohatším obsahom, zaujímavými témami 
a s takmer dvojnásobným počtom strán.

Všetkým tým, ktorí sa nás snažili 
v uplynulých týždňoch kontaktovať, ale sa 
k nám nedovolali alebo nedostali odpoveď 
na list či e-mail, sa ospravedlňujeme, 
a úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám 
poskytli morálnu či fi nančnú podporu. 

Veríme, že si zachováme Vašu priazeň 
po celý rok a že Prometheus bude i naďalej 
Vaším príjemným a užitočným spoločníkom. 

Judita Takáčová
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