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Novi slovenski reviji na pot

Pred vami je prva številka nove revije, ki smo jo sodelavci Štu-
dijskega centra za narodno spravo (Study Centre for National 
Reconcilation – SCNR) poimenovali Dileme. Že ime revije na-
vdaja s pričakovanjem, da bo odpirala vprašanja, ki v strokovni 
ali javni govorici še niso našla enoznačnega odgovora ali bila 
deležna ustrezne pozornosti. Dileme torej vstopajo v prostor, 
v katerem so bila nekatera vprašanja zamolčana ali celo prepo-
vedana – npr. zločini enega od treh totalitarizmov, ki smo jih 
utrpeli Slovenke in Slovenci v 20. stoletju.

Revija torej od svojega rojstva dalje poskuša zasesti nišo, ki 
bi morala biti že zdavnaj zapolnjena. Toda naj že ob samem 
začetku poudarim, da je resnica osnovno vodilo vseh, tako 
notranjih kot zunanjih sodelavcev. Zato pričakujem, da bodo 
Dileme upravičile vlogo težko pričakovanega soustvarjalca res-
nicoljubnejše znanstvenoraziskovalne krajine na Slovenskem. 
Dileme ne bodo nikoli znanstveno angažirana publikacija ka-
kršne koli politične opcije. Njeno vodilo bo, še enkrat, Resnica, 
pisana z veliko začetnico.

Tisti, ki smo tako ali drugače povezani z delovanjem Štu-
dijskega centra za narodno spravo, že leta čutimo nujnost 
obravnavanja mnogih vprašanj, ki so posredno še kako pove-
zana z našim znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom. 
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Poleg znanstvenih monografij in drugih publikacij, ki jih je 
izdal Študijski center za narodno spravo, je del našega vedno 
obsežnejšega znanstvenega opusa objavljen v zbirki Totalitariz-
mi: vprašanja in izzivi. Prav tako smo kot edini javni zavod v 
okviru Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije zavezani 
pripravi uradnih poročil. Toda to ne zajame prikaza vse celovi-
tosti in razsežnosti našega dela. V skoraj desetih letih delovanja 
Študijskega centra za narodno spravo nikakor nismo hoteli 
ostati »uradniško« samozadostni, ampak svoje delo želimo 
slovenski javnosti predstavljati na čim celovitejši način. Tudi 
to je bil eden od razlogov, ki so botrovali odločitvi za Dileme.

Dileme bodo predstavljale dodano vrednost tudi v širšem 
znanstvenoraziskovalnem prostoru. K sodelovanju smo po-
vabili tudi zunanje sodelavce. Obenem pa bodo v reviji v 
ustrezni obliki predstavljeni številni dogodki, mednarodno so-
delovanje, pričevanja, ocene publikacij in strokovnih knjig ter 
obravnavana aktualna vprašanja, ki morda niso neposredno v 
»delokrogu« Študijskega centra za narodno spravo, pa se kljub 
temu pričakuje, da se nanje odzovemo.

Sodelavci Študijskega centra za narodno spravo vsakodnevno 
ustvarjamo in utrjujemo inštitucijo, ki jo slovenska in tudi med-
narodna javnost vse bolj potrebuje. Zato je projekt Dileme nujen 
in prepričana sem, da je tudi v javnem interesu.

Spoštovane bralke in bralci, naj vas na koncu prisrčno po-
vabim na sprehod po tej sveži poti, ki jo odpira in ponuja prva 
številka nove revije. Verjamem, da bo ustvarjalna, verodostojna 
in resnicoljubna. Tako bo zadovoljila vaša pričakovanja, inte-
lektualno radovednost in predanost resnici.

Dr. Andreja Valič Zver 
direktorica Študijskega centra za narodno spravo




