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Lucrarea editată de Andrew F. Cooper, Jorge Heine și Ramesh Thakur, The Oxford
Handbook of Modern Diplomacy (Manualul de diplomație modernă) este una dintre
lucrările fundamentale apărute în ultimii ani.
Diplomația a devenit un tărâm din ce în ce mai interesant, dar provocările sunt tot mai
mari. Astăzi exist numeroase probleme cu consecințe catastrofice care trebuie rezolvate
prin intermediul diplomației, de aceea și multitudinea de lucrări ce apare din domeniul
diplomatic.
Lucrarea de față este realizat de mai mulți specialiști în relații internaționale, printre
care profesorul Ramesh Thakur, Directorul Centrului pentru Nuclear Ne-Proliferarea
Nucleară și Dezarmare (CNND).
The Oxford Handbook of Modern Diplomacy este o lucrare de echipă în care se discută
schimbările și provocările la care este supusă diplomația internațională de astăzi, multiplele
provocări care trebuie depășite odată cu contextul în schimbare al relațiilor internaționale.
Procesul de negociere a devenit mult mai performant și mai interconectat cu întreaga
lume. Dacă acum câțiva ani relațiile bilaterale erau dominante, astăzi într-o lume
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globalizată relațiile diplomatice sunt multilaterale, iar procesul de negociere este influențat
de o serie de factori externi.
Energia nucleară este un factor important astăzi și de aceea trebuie tratat în contextul
relațiilor internaționale globale, dezastrele naturale sunt o altă provocare tratată, precum și
ajutorul și intervenția internațională în fața unor astfel de provocări.
Comunitatea internațională este analizată, precum și ceea ce se numește astăzi
“summit diplomacy” – diplomația summinturilor – marilor întâniri internaționale, precum
și “commission diplomacy” – diplomația comisiilor.
Lucrarea de față este importantă pentru analiza actuală a relațiilor internaționale, dar și
pentru analiza provocărilor strategice din domeniu.
Lucrarea este de referință în ceea ce privește studierea, dar și practica diplomației
moderne. Ea este formată din 50 de capitole, însumând 941 de pagini de specialitate.
Se pune accent de asemenea pe practicile diplomatice – tot mai necesare și actuale totodată
în lumea globală în care trăim și pe noile tipuri de diplomație: diplomația publică, dar și mult mai
neconvenționalele: "club diplomacy" și "network diplomacy".
Lucrarea analizează și impactul opiniei publice asupra actului diplomatic, dar și
tranparentizarea actului diplomatic la nivel internațional, fiind nu doar o lucrare fundamentală, ci
și o lucrare foarte valoroasă care ar trebui să se regăsească în bibliografia oricărui program de
studii de masterat în domeniul relațiilor internaționale sau al diplomației publice.
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