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Milí čitatelia 

a čitateľky,

dostáva sa Vám 

do rúk poprázdninové, 

štvrté tohtoročné číslo 

Promethea. Tentoraz 

v skromnejšej podobe, 

ako ste boli doteraz zvyknutí: celofarebné 

číslo, ktoré ste chválili nielen kvôli jeho obsa-

hu, ale aj zaujímavému vzhľadu, nahradilo 

čiernobiele, s menším rozsahom a na menej 

kvalitnom papieri a možno aj s určitým one-

skorením. Je to výsledok úsporných opatrení, 

ktoré sme boli nútení prijať po tom, čo sa 

napriek vynaloženému úsiliu nenaplnili naše 

očakávania ohľadom príjmov z dvojpercent-

nej dane venovanej Spoločnosti Prometheus. 

Najmä vďaka takto získaným prostriedkom 

mohol časopis doteraz vychádzať. Budúcnosť 

Promethea je tak neistá. 

Napriek tomu nevešiame hlavu a robíme 

všetko pre to, aby sa zo slovenského trhu 

jediné periodikum zamerané na šírenie 

myšlienok svetského humanizmu nevytratilo. 

Veríme, že sa nám to podarí a že budeme 

môcť vydať nielen ďalšie čísla, ale aj ďalšie 

ročníky nášho – Vášho časopisu Prometheus. 

Poteší nás preto každé povzbudenie, pomoc 

aj dobrovoľný príspevok od Vás či zabezpeče-

nie reklamy. 

Držme si palce.

Judita Takáčová

šéfredaktorka
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