Vážení čitatelia,
2. júna 2005 bola v Bratislave podpísaná dohoda o spolupráci medzi Filozofickým ústavom SAV a Filosofickým ústavom AV ČR v Prahe pri
vydávaní časopisu Organon F a zborníkov z česko-slovenských konferencií venovaných problémom analytickej filozofie. Filosofický ú stav AV
ČR sa od 3. čísla 12. ročníka (2005) stal spoluvydavateľom Organonu
F. Tým sa oficiálne potvrdil fakt, ktorý našim čitateľom určite neuni kol, že Organon F je česko-slovenský či slovensko-český filozofický
časopis. Na jeho obsahu sa od samého začiatku výrazne podieľali okrem
slovenských aj českí autori; na jeho stránkach sa v každom čísle zjavovali príspevky v slovenskom i českom jazyku; bol určený nielen slovenským, ale aj českým čitateľom, hoci jeho cesta k nim bola značne sťažená prekážkami, ktoré vznikli po rozdelení bývalej ČSFR. Poštovné za
prepravu jedného čísla do ČR prevyšovalo jeho cenu. Pri platení pred platného českí odberatelia narážali na problémy, ktoré nejedného záu jemcu odradili od odberu nášho časopisu.
Dohoda medzi pražským Filosofickým ústavom a Filozofickým ústavom SAV nielenže oficiálne potvrdila už existujúcu spoluprácu, ale zá roveň vytvorila sľubnejšie predpoklady pre jej ďalší rozvoj a priaznivejšie podmienky pre šírenie a distribúciu Organonu F v Čechách. Odteraz si záujemcovia žijúci v ČR budú môcť náš časopis objednať
v pražskom Filosofickom ústave alebo v českej firme, ktorá sa ujala jeho
distribúcie (podrobnejšie informácie o objednávaní Organonu F uvádzame na vonkajšej zadnej strane obalu časopisu). Podstatne sa zjednoduší spôsob platenia predplatného v ČR, ktoré sa bude poukazovať na
adresu tejto firmy.
Pražský Filosofický ústav sa bude ako jeho spoluvydavateľ podieľať
aj na riadení a príprave Organonu F do tlače. Pracovník tohto ústavu
bude zastávať funkciu zástupcu šéfredaktora časopisu. Na vypracúvaní
odborných posudkov ponúkaných príspevkov sa budú okrem mimoús tavných odborníkov a pracovníkov bratislavského Filozofického ústavu
zúčastňovať aj pracovníci pražského Filosofického ústavu. Obidva ústa vy budú navyše samostatne rozvíjať aktivity, ktoré napomôžu pri zvy šovaní odbornej úrovne a medzinárodnej prestíže Organonu F a jeho
pôsobnosti.
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Na záver by som sa chcel v mene celej redakcie poďakovať Katedre
filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzi ty za doterajšiu spoluprácu a finančnú podporu, ktorú nám v rokoch 1996  2004 poskytovala na vydávanie Organonu F jej Filozofická fakulta. Osobitne treba
oceniť ochotu a ústretovosť prof. PhDr. Františka Mihinu, CSc., teraj šieho rektora Prešovskej univerzity, ktorý redakcii Organonu F ponúkol
pomoc v čase, v ktorom išlo priam o bytie nášho časopisu. Bez pričinenia prof. F. Mihinu a ochoty Filozofickej fakulty UPJŠ prispievať na
vydávanie Organonu F by náš časopis možno už niekoľko rokov nevy chádzal. Ich pomoc bola pre jeho zachovanie a budúcnosť životne dôležitá.
Zostáva nám len dúfať, že Organon F má najťažšie obdobie svojej
existencie už za sebou a že ešte výraznejšie ako doteraz ovplyvní rozvoj
analytickej filozofie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
Pavel Cmorej
hlavný redaktor
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