
4 Úvodník 

Vážení čtenáři, 

druhé číslo časopisu Sacra aneb Rukověť religionisty ročníku 2006, které se právě 
nachází ve Vašich rukách, se na první pohled od těch předchozích příliš neliší. Přesto 
jde v mnoha ohledech o číslo přelomové. Co je tedy v Sacra nového? 

Především došlo k personální obměně ve složení redakční rady. Náš dlouholetý 
kolega Luděk Žatecká se z důvodů časové zaneprázdněnosti, způsobené jeho studijní
mi a pracovními povinnostmi, nejprve vzdal funkce šéfredaktora a posléze rezignoval 
i na své členství v redakční radě. Uvolněné místo zaujal Rudolf Havelka, vítěz fakult
ního kola loňské studentské vědecké konference. Do funkce šéfredaktora byl nově zvo
len Aleš Chalupa. Jménem redakční rady bych tedy na tomto místě rád Luďkovi vyjá
dřil naše poděkování za práci, kterou časopisu věnoval. 

Na straně druhé je ovšem nutné zmínit, že úroveň časopisu mnohokrát zaostávala 
za očekáváním náročnějších čtenářů. Některé články a příspěvky, které se v předcho
zích číslech objevily, byly mnohdy „ctnostným" východiskem z nouze. Jak tuto situaci 
změnit? Publikací kvalitních a podnětných příspěvků a vytrvalým zlepšováním reno
mé našeho časopisu jak mezi brněnskými, tak mimobrněnskými studenty a pedagogy. 
Publikace v našem časopise by měla být cílem všech ambiciózních studentů, nikoli 
výběrem ze „spodních sedimentů" v šuplících členů redakční rady. Při sestavování 
tohoto čísla byla již situace poněkud veselejší. K ideálu má však stále daleko. 

Jedním z důležitých kroků, ke kterému jsme přistoupili, bylo vytvoření autorského 
manuálu. Od roku 2007 náš časopis přechází na ustálený systém citací a bibliogra
fických odkazů. Doba dosavadní rozevlátosti ve stylu, mnohdy mile „anarchistická", 
musí pominout, pokud chceme z našeho časopisu vytvořit seriózní odborné periodi
kum. Autorský manuál naleznou všichni zájemci o publikaci na našich webových 
stránkách www.sacra.cz (ve formátu .pdf). Toto číslo je tak posledním „přechodným". 
Všechny studie kromě jedné (důvodem není, že pochází z pera nového šéfredaktora; ale 
snaha zachovat kontinuitu s její první částí) již odpovídají novému formátu. 

Druhou významnou změnu představují dvě studentské publikace v angličtině, 
z nichž jedna je dokonce zahraniční, od našeho vídeňského kolegy Simona Steinbeifie. 
Náš časopis tak poprvé překročil česko-slovenskou dimenzi, což představuje jistě velký 
úspěch a doufejme, že do budoucna nepůjde o počin ojedinělý. Nemenším úspěchem 
je v tomto ohledu rovněž otištění interview, které nám během svého pobytu na Ústa
vu religionistiky FF MU laskavě poskytl profesor Luther H. Martin z Vermontské 
univerzity v Burlingtonu, jedna z největších světových autorit v oblasti metodologie 
religionistiky. 

Takže: příjemné čtení a ať je příští číslo, i díky Vaší pomoci, ještě lepší než toto 
aktuální! 

Za redakční radu Aleš Chalupa 

http://www.sacra.cz

