РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА
Пред читаоцима се налази нови број часописа Политикологија религије. Часопис излази већ осам година и стекао је завидну репутацију у свету.
Већ је утврђена научна чињеница да се Политикологија религије као посебна и потпуна формирана научна дисциплина по први пут у читавом свету
почела изучавати на ФПН у Београду школске 1993-1994. године1 и да се
одатле полако шири на читав свет. Исто тако је озбиљaн научни чаопис PS:
Political Science and Politics, часопис који штампа Cambridge University Press,
потврдио да је наш часопис Политикологија религије исто тако први часопис у свету посвећен Политикологији религије као посебној дисциплини
политичких наука. Први по датуму настанка.2 Као и у осталим бројевима до
сада и бројевима који ће се појављивати имамо основни задатак да кроз
студије случаја објашњавамо како религија утиче на политику и политика
на религију. Са основним циљем да покажемо да је религија постала толико
важан извор политичког понашања да су без политикологије религије политичке науке као озбиљне науке немогуће. Посебно је важно да се то тиче
свих религија. И да је очигледно да се у свим религијама њихови политички
капацитети све више показују. Без узимања у обзир ових чињеница развој
демократије и трајни мир у свету није могућ. А основни циљ политичких наука је да утврде услове који омогућују стабилност политичких поредака. И
као и до сада Политикологија религије ће наставити да негује широк мултикултурни приступ који омогућава представницима свих религија и раса да
се равноправно изразе. За Политикологију религије политичка коректност
не постоји и сваки аутор може да напише шта год жели, под условом да поштује научну методологију и да говори истину. Нормално то подразумева и
озбиљан рецензентски поступак.
Оно чиме се Политикологија религије може похвалити јесте изузетна мултикултуралност. Нема религије, нити расе, која се није изразила нити
која неће моћи да се изрази на страницама Политикологије религије. И
нема табу теме коју Политикологија религије неће обрађивати, само ако је
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друштвено, политички и пре свега научно важна. До сада смо имали огроман број светских тема које су окупиле велики броја аутора и рецензената
са свих страна света, из свих великих цивилизацијских кругова. Бавили смо
се најкрупнијим темама односа религије и политике, нпр: ‘’Религија и политика у САД’’, ‘’Религија и политика у Британији’, ‘Религија и политика у Кини’’,
‘’Религија и политика у Индији’’, ‘’Религија и политика у Јапану’’, ‘’Тероризам
виђен очима муслимана’’...
У досадашњих 15 бројева часописа писало је преко 150 аутора, просечно 10 по броју. Њихове текстове рецензирало је преко 200 рецензената.
Наши аутори и рецензенти су са свих тачака земљине кугле а теме бројева
покривају скоро сва важна питања које се тичу религије и политике. Чланови
редакције и саветодавног одбора су припадници свих религија и раса, уз
то светски признати врхунски стручњаци. Зато мислимо да није нескромно
ако кажемо да смо у овом тренутку један од најмеђународнијих часописа на
свету. Оно што можемо обећати нашим читаоцима јесте да ћемо се трудити
да будемо најбољи часопис из друштвених наука на планети и тиме допринесемо разумевању међу различитим религијама а све у циљу остваривања
трајног светског мира, без кога је опстанак човечанства немогућ.
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