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ZPRÁVY/KYBERNETIKA ČÍSLO 1, ROČNlK 5/1969
Náš časopis vstupuje tímto číslem do pátého
ročníku. Nebude snad bez zajímavosti uvést
několik číselných údajů o minulých čtyřech
ročnících.
Náš časopis vychází šestkrát ročně. V prvých
dvou ročnících vycházel s průměrným rozsa
hem 96 stran na číslo, od třetího ročníku byl
rozsah zvýšen na 120 stran. Tím bylo umožně
no zavést pravidelnou vkládanou přílohu.
Odběratelé tak získali již monografii o strate
gických hrách, která má 216 stran.
Počet stran v jednotlivých ročnících a počty
publikovaných příspěvků (původních statí, re
cenzí knih, zpráv) ukazuje tabulka.
Průměrný rozsah publikované původní stati
je 13 tiskových stran. Polovina statí byla publi
kována ve světových jazycích. Průměrná doba
mezi zasláním stati do redakce a publikací je
necelých 9 měsíců.
Časopis má dnes v kartotéce zaznamenáno
280 spolupracovníků (autorů příspěvků a re
cenzentů statí). Většina spolupracovníků je
z vědecko-výzkumných pracovišť a vysokých
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škol; více než pětinu spolupracovníků tvoří za
hraniční autoři.
Časopis začal vycházet s nákladem 1000 vý
tisků. Dnešní náklad je o čtvrtinu vyšší. Více
než čtvrtina nákladu je zasílána do zahraničí.
Největšími zahraničními odběrateli je SSSR
a USA. Kromě toho se časopis zasílá do dalších
22 států Evropy, Asie a Ameriky.

