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Poslední dobou začínají vycházet další vědecké časopisy zaměřené více či méně 
na problematiku environmentálních dějin. Jedním z nejnovějších je časopis „Global Environment: 
A Journal of History and Natural and Social Sciences“, který začal vycházet s periodicitou dvakrát 
ročně. Od amerického čtvrtletníku Environmental History či anglického Environment and History 
se liší svým zaměřením  na světové environmentální dějiny a dalšími rysy, které jsou zmíněny níže. 
Global Environment  vydává italská vědecká společnost Global Environment Society sídlící 
v Neapoli. Editory má dva: jsou jimi vice-prezident ESEH Mauro Agnolleti z Florentské university 
a Gabriella Corona, která působí v National Council of Research v Neapoli. Roční předplatné činí 
50 Euro včetně poštovného. Podrobnou informaci o časopise najdete na jeho webové stránce 
http://www.globalenvironment.it/, v níž je i obsah čísla 1/2008 s abstrakty jednotlivých článků.  

Již název časopisu napovídá, že to bude periodiku silně interdisciplinární s převládajícím 
historickým přístupem. Vedle článků, recenzí, rozhovorů, informací o výzkumných projektech 
nebo relevantních politických dokumentů v něm čtenář najde i bibliografie environmentálních 
světových dějin, a to zejména moderních a současných. Redakční rada časopisu si klade za cíl 
propojovat různé obory či disciplíny z přírodních a společenských věd a tím jim pomáhat hledat 
společný jazyk a úhel pohledu při výzkumu environmentálních dějin. Nejde tu pouze o abstraktně 
proklamovanou interdisciplinaritu, ale spíše o potřebu širšího spektra příspěvků využívajících rozsáhlé 
škály zdrojů a metod nutných pro poznání životního prostředí a jeho historického vývoje. Tím časopis 
reflektuje, že v několika málo posledních letech se přístupy a metody environmentálních historiků 
značně proměnily a začaly se více využívat výsledky a metody disciplin jiných než je tradiční 
historiografie. Proto se již redakční rada, autoři příspěvků a očekávaná čtenářská obec neomezují 
pouze na historiky. Zahrnuje také ekology, geografy, zemědělce, lesníky, botaniky, geology, 
klimatology, ekonomy, sociology, urbanisty, právníky, archeology a odborníky z dalších oblastí vědy 
a výzkumu. 

Edičním záměrem je podněcovat a shromažďovat studie a výzkumy, které i přes odlišné 
přístupy a témata sdílejí koncepci životního prostředí jako perspektivy, ze které jsou nahlíženy 
problémy světa a jeho dějin v koncepcích ekonomického rozvoje, společenských, vládních, 
rozhodovacích a mezilidských vztahů. 

Časopis hodlá přesahovat „západocentristickou“ předpojatost, která je až dosud hlavním rysem 
environmentálních dějin jako oboru. Chce být nakloněn nově vznikajícím, prostorově a kulturně 
různorodým pohledům. Měl by pomoci nahradit pojem „hierarchie“ pojmy „vztah“ a „výměna“ mezi 
kontinenty, státy, regiony, městy, oblastmi, centry a periferiemi v tvorbě a destrukci, a to v případech, 
kdy v důsledku výměnných procesů dochází ke škodám a degradaci životního prostředí a ekosystémů. 
Environmentální dějiny se podle redakční rady nemohou omezovat pouze na výzkum toho, 
jak se jejich západní model prosazuje na globálním jihu potřebují také studovat, jak se tento model 
slučuje s místními zkušenostmi. Jedině globální komunikace nám umožní seznámit se s historickými 
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zkušenostmi i z nejodlehlejších oblastí. Environmentální historici „z globálního Jihu“ potřebují dostat 
hlas a prostor, časopis proto nebude vystupovat v roli dosud hrané Západem, bude naopak tyto 
odborníky vnímat jako autonomní a nezávislé entity. Snahou časopisu bude poskytnout prostor 
pro komunikaci a diskusi mezi vědci z kulturně i místně vzdálených oblastí světa o vztazích mezi 
globálními jevy a lokálními faktory.  

Základním cílem je pochopit procesy vedoucí k současnému stavu prostředí stejně jako rozdíly 
mezi jeho stavem a „spravováním“ nyní a v minulosti. Uvedené záměry vedení časopisu se odrážejí 
i ve složení redakční rady, která sestává z odborníků nejen z Evropy a Severní Ameriky, ale i z Jižní 
Ameriky, Afriky, Asie a Austrálie. Nezbývá než tvůrcům časopisu popřát hodně zdaru.  

Časopis Global Environment je dalším výsledkem narůstající integrace mezinárodní komunity 
historiků environmentálních dějin, stejně jako je jím příprava 1. světového kongresu 
environmentálních dějin, který se bude konat v srpnu 2009 v Kodani (více viz informaci L. Jelečka 
v Klaudyánovi č. 2/2007, resp. na webu kongresu http://www.wceh2009.org/.)  
 


