LINGUISTICA BRUNENSIA 60, 2012, 1–2

KRONIKA – ХРОНИКА – ANNIVERSARIES – CHRONIK

Šedesát let vydávání odborného periodika Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity
V roce 1952 začalo vycházet mj. z iniciativy F. Trávníčka (1888–1961), tehdejšího rektora Masarykovy univerzity, odborné periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
(SPFFBU); jeho prvním vedoucím redaktorem byl V. Chmelař, tajemníkem redakce R. Hošek.
U příležitosti letošního jubilea je vhodné připomenout si základní údaje související s tímto periodikem, na stránkách časopisu Linguistica Brunensia pak zvláště ty, které souvisejí s jazykovědnou
řadou – právě vzhledem k tomu, že časopis Linguistica Brunensia je od r. 2009 vydáván jako přímý
pokračovatel jazykovědné řady (řady A) fakultního sborníku, což se mj. deklaruje také číslováním
ročníků.
Během let se původní společný fakultní sborník rozčlenil na tematicky specializované řady,
věnované různým vědním oborům (např. filozofie, anglistika, literární věda); ty pak byly postupně
transformovány v odborné časopisy. V redakční radě jazykovědné řady během desítek let existence sborníku působily významné osobnosti spjaté s brněnskou filozofickou fakultou, níže uvedený
přehled zachycuje na základě údajů z tiráží jednotlivých ročníků jednak předsedy redakčních rad,
jednak výkonné redaktory (různá označení těchto funkcí jsou v přehledu reflektována).
Redakční kruh jazykovědné řady je v tiráži poprvé uveden r. 1953, prvním explicitně uvedeným
výkonným redaktorem byl R. Večerka (1960–1969). V r. 1969 byli jako výkonní redaktoři uvedeni
dva lidé, a to R. Večerka a S. Žaža, funkci výkonného redaktora pak dále vykonával S. Žaža (1970–
1975), A. Erhart (1976–1981; u ročníku 1980 to však byli opět R. Večerka a S. Žaža), D. Šlosar
(zatím nejdéle působící výkonný redaktor – v letech 1982–1991 a 1993–2000; r. 1992 byl jako
výkonný redaktor v tiráži uveden M. Čejka), M. Křístek (2001–2011, ročník 2003 připravila Z. Rusínová, v tiráži to není explicitně uvedeno; od r. 2009 byla jazykovědná řada sborníku transformována a vznikl časopis Linguistica Brunensia, jak je připomenuto výše), zatím posledním výkonným
redaktorem je S. Oplatek (od r. 2012).
Hlavní redaktor jazykovědné řady (od r. 1975 označovaný jako předseda redakční rady) je poprvé v tiráži explicitně uveden r. 1966; v letech 1966–1971 tuto funkci zastával A. Erhart, pak
A. Lamprecht (1972–1986), M. Grepl (1987–1990), R. Večerka (1991–2000), Z. Rusínová (2001–
2006), A. Brandner (od r. 2007); od r. 2009 je A. Brandner předsedou redakční rady časopisu Linguistica Brunensia, členy redakční rady jsou renomovaní domácí i zahraniční odborníci.
V souvislosti s jubilei je vhodné rovněž připomenout, že posledním odpovědným redaktorem
všech fakultních sborníků, tedy vlastně přímým nadřízeným i pro redakční radu řady A, byl v letech 1994–2008 prof. I. Pospíšil, který v letošním roce slaví významné životní jubileum, shodou
okolností stejné jako fakultní sborník – za jeho práci odpovědnou nejen názvem mu na tomto místě
náleží poděkování a ocenění; také on patří k lidem, kteří v průběhu let pomáhali utvářet podobu
nyní jubilujícího periodika.
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