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Trong những năm qua, các sự kiện xảy ra trên thế giới cho thấy sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, một trật
tự thế giới mới đang hình thành.
Một số xu hướng phát triển mới đang ngày càng rõ nét, trong đó Trung Quốc có đầy đủ cơ hội để trở thành
một siêu cường mới và là đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ, đang ngày càng gia tăng đáng kể vai trò của mình
trên trường quốc tế. Nước Nga cũng kiên quyết tăng cường vị thế của mình ở châu Âu, châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Lợi ích
của Nga và Trung Quốc đang có sự giao nhau.
Cuốn sách Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: Lý luận và thực tiễn do M.L.Titarenko và V.E. Petrovski thuộc Viện Hàn
Lâm khoa học Liên bang Nga đồng chủ biên, trọng tâm nghiên cứu là những cơ sở triết học của sự hình thành một trật tự thế giới hài
hòa và công bằng hơn, trong đó, theo các tác giả, sẽ xác định quan hệ giữa Nga với các nước đại lục Á - Âu, các nước khu vực
châu Á - Thái Bình Dương và tiến trình hội nhập Á - Âu. Ngoài ra, các tác giả cũng cho rằng mối quan hệ Nga - Trung Quốc là đối tác
toàn diện đáng tin cậy và hợp tác chiến lược, là các trụ cột của các cấu trúc xây dựng trật tự thế giới mới.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
Chương 1 - Những cơ sở lý luận - triết học của cấu trúc thế giới mới
Chương 2 - Nga và Trung Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu
Chương 3 - Nga, Trung Quốc với triển vọng an ninh và hợp tác khu vực
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

