Предговор
Човешкото бъдеще 2013–2014 е най-забележителният по своята изчерпателност
подбор и обединение на данни, на информация и на експертно знание по отношение
на бъдещето, който проектът „Милениум“ е изготвял до този момент. Това е
седемнадесетият доклад от този тип и при работата по него имахме възможността да
се възползваме от обратната връзка, осъществявана година след година, и от
възможността за включване на нови идеи и данни. Наред с това тази година
Глобалната система за интелигентно бъдеще (ГСИБ), представена в пета глава, бе
използвана за осъществяване на по-систематично обновяване, черпещо информация
от по-широк кръг източници, рецензенти и системи за обратна връзка. Въпреки че
този доклад представя в резюмиран вид най-новите изследвания, осъществени от
проекта „Милениум“, ГСИБ съдържа подробно описание на контекста им и данни от
тях, както и всички изследвания на проекта от момента на създаването му през 1996 г.
ГСИБ също така съдържа най-големия асемблиран някога в един-единствен източник
набор от международно одобрени методи за проучване на бъдещето. Читателите на
този доклад могат да се абонират онлайн, за да получават най-новата информация и
да участват в подобряването на изследването на бъдещето.
Задачата на прогностичните изследвания е систематично да бъдат проучвани,
създавани и проверявани едновременно възможни и желани състояния на бъдещето
с цел подобряване на решенията, които взимаме. Тъкмо както морякът на върха на
мачтата на старите кораби е показвал скалите и безопасните пътища на капитана, за
да може корабът успешно да се движи през непознати води, така футуролозите със
своите системи за прогнозиране могат да посочват проблеми и възможности на
лидерите в глобален мащаб. Тъй като процесите на взимане на решение във все поголяма степен са засегнати от глобализацията, глобалните прогностични
изследвания ще бъдат полезни за решенията на лица, групи и институции.
Качеството на демокрациите, възникващи по света, се подобрява при наличието на
една по-добре информирана публика; осъзнаването на проблемите и
възможностите, описани в този доклад, може да съдейства за подобряване на
демократичното взимане на решения.
Този доклад е предназначен за интелектуални лидери, лица, отговорни за
взимането на решения, и всеки, който е загрижен за света и неговото бъдеще.
Читателите ще научат как техните интереси съответстват на глобалната ситуация и
как тя може да им въздейства. Докладът и ГСИБ осигуряват един допълнителен

поглед към глобалната промяна. Те са информационни източници, от които хората
могат да се възползват в зависимост от специфичните си нужди. Те предлагат общ
поглед към глобалния стратегически пейзаж. Представителите на бизнеса могат да
използват изследването при своето стратегическо планиране. Университетските
професори, футуролозите и консултантите биха могли да включват наличната
информация при преподаването и научните си изследвания.
Предизвикателствата на нашата епоха във все по-голяма степен са
транснационални по своята природа и изискват трансдисциплинарни подходи за
разбирането им и трансинституционални стратегии за справяне с тях. Проектът
„Милениум“ откликва на тези нови предизвикателства като глобален тинк танк, в
който участват футуролози, учени от хуманитарните и природните науки, бизнес
анализатори и лица, отговорни за взимането на решения, работещи за
международни организации, правителства, корпорации, неправителствени
организации и университети. Той е класиран сред първите 10 тинк-танка в света
според изготвения от Университета в Пенсилвания през 2013 г. индекс GoTo Think
Tank и е избран за лауреат на програмата „Компютър Онър“ за своите
нововъведения и системи за колективна интелигентност.
Целите на проект „Милениум“ са да оказва съдействие при организиране на
прогностични изследвания, да подобрява способностите ни да мислим за бъдещето
и посредством различни посредници да предоставя постигнатите резултати за понататъшно обсъждане и обратна връзка на институции, подготвящи политики в
различни сфери, или предлагащи професионално обучение и образование, като найдобрата перспектива би била по този начин да натрупаме мъдрост с оглед на
възможните сценарии за бъдещето.
Многообразието от гледни точки и глобалният обхват на Проекта се осигурява
от неговите 50 звена по целия свят. Става дума за групи от отделни лица и за
организации, които осъществяват връзката между глобална и локална перспектива.
Те определят участниците, провеждат интервюта, превеждат и разпространяват
въпросници, организират проучвания и конференции. Благодарение на техния
принос разполагаме с общата картина за света, съдържаща се в доклада, и всъщност
благодарение на тях изобщо е възможна работата на проекта. Списък с имената на
председателите и подпредседателите може да се открие в Приложенията.
Чрез своите проучвания, публикации, конференции и локални звена проектът
„Милениум“ съдейства за формирането на международен дух на сътрудничество в
името на свободното изследване и дискусията с цел увеличаване на колективната
интелигентност за подобряване на социалните, техническите и екологичните
аспекти на човешкото развитие. Добре дошли са всички мнения и коментари върху
доклада на адрес Jerome.Glenn@Millennium-Project.org. Те биха могли да
подпомогнат работата по следващия доклад, по ГСИБ и да допринесат за
разгръщането на проекта „Милениум“. Коментари могат да бъдат изпращани и
онлайн чрез ГСИБ.
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