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The Practice of Diplomacy (Practica diplomatică) este o lucrare devenită clasică pentru toți

cei care studiază diplomația. Prima ediție a apărut acum câțiva ani, lucrarea se află acum la cea

de-a doua ediție revizuită după ultimele evoluții internaționale. Textul original a fost adus la zi,

iar perspective istorică a fost întregită.

Noii ediții i-au fost adăugate noi capitole – vechea diplomație preeuropean – preelenică.

O altă parte important este cea legată de diplomația musulmană, metodele conturării diplomațșiei

în relațiile dintre state, precum și sistemul diplomatic al sub-continentului Indian.

O parte extreme de interesantă este legată de prezentarea diplomației legate de drepturile

omului – de la primele sale tentative din secolul al XIX-lea legate de eliberarea sclavilor și

eliminarea sistemului sclaviei.

Diplomația interbelică are un capitol aparte în care se prezintă modul în care marile puteri,

dar și micile state au acționat în perioada interbelică.

Diplomația Războiului Rece a fost tratată într-un alt capitol –de analiză și sinteză.
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Diplomația și ecologia sunt tratate din punctul de vedere al schimbărilor climaterice, al

ONG-urilor și coaliților de ONG-uri care luptă pentru limitarea noxelor; despre corporațiile

transnaționale; despre Ministerele de Extene și revoluția comunicațiilor.

Diplomația publică și rolul acesteia în noua structura diplomatică este analizată în lucrare,

precum și modalitățile de transformare a diplomației și influența factorilor externi în diplomație.

Diplomația și relațiile internaționale bazate pe încredere și credință.

Vechea diplomație a fost analizată în contextual de astăzi, partea pozitivă, dar și tarele

acesteia fiind prezentate pe larg în lucrarea ce poate să fie folosită atât de studenți, cât și de

practicienii de astăzi ai diplomației

Noua diplomație  își are propriile reguli, diferite de vechea diplomație și tocmai de aceea

trebuie făcută atât diferențierea, cât și conexiunea între cele două tipuri de a percepe diplomația

unui stat, a unei organizații internaționale și a unui continent.

Recomandăm folosirea acestei lucrări valoroase în cadrul disciplinelor care formează

curricula viitorului program masteral de diplomație publică.

Autorii Keith Hamilton și  Richard Langhorne sunt specialiști în relații internaționale și

diplomație, autori a mai multe studii și lucrări.
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https://books.google.ro/books/about/The_Practice_of_Diplomacy.html?id=Xd__W1wp-

jgC&hl=ro

http://www.amazon.com/The-Practice-Diplomacy-Evolution-

Administration/dp/0415497655

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592296.2014.873636?journalCode=fdps
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http://catalogue.nla.gov.au/Record/481343

http://www.abebooks.com/9780415104746/Practice-Diplomacy-Evolution-Theory-

Administration-0415104742/plp
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