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Úvodník

Vážení čtenáři,
první číslo Sacra ročníku 2008 se vyznačuje několika drobnými změnami. Na
první pohled je patrná především nová obálka, která, jak doufáme, vtiskne našemu
časopisu přece jen poněkud „dospělejší“ ráz. Vylepšení však doznala vnitřní
úprava: ke studiím a kratším příspěvkům v rubrice Rozhledy a polemika budou
od tohoto ročníku přiřazováno stručné resumé v angličtině a klíčová slova v češtině
a angličtině. V čísle najdete rovněž anotace nedávno vyšlých knih s religionistickou
tematikou. Příjemným zpestřením na závěr snad bude religionistický komiks, jeden
z mnoha počinů do kurzu Náboženství a evoluce, který našemu časopisu poskytla
Lenka Machová.
Co se obsahu týče, až na jednu výjimku jde o práce přednesené u příležitosti
Studentské vědecké konference, ať již loňské nebo letošní. V rubrice Studie tak
můžete nalézt dvě první práce z fakultní kola: Syntézu kognitivní vědy o náboženství
a kognitivní archeologie Rudolfa Havelky a Slepé uličky religionistiky Jana Blaško.
První z těchto prací navíc zvítězila rovněž v kole česko-slovenském (o jehož průběhu
také podrobně informujeme), což zajisté vypovídá o její kvalitě. Zbývající studií je
práce Petry Závorkové z Katedry Sociologie Fakulty Sociálních studií Dvě církve,
dva sbory a život v nich. V sociologickém duchu se nese i vítězná práce z loňského
fakultního kola Studentské vědecké konference, Religiozita religionistů Miroslava
Vrzala. Rubrika Zprávy a recenze pak obsahuje obvyklou pestrou směs informací
o studijních pobytech v cizině, uskutečněných religionistických akcích a konferencích
a také provokativní zamyšlení nad smyslem Studentských vědeckých konferencí
z pera Rudolfa Havelky.
Závěrem několik informací o zákulisních informací o fungování redakční rady.
Své místo mladším přenechal dlouholetý radní Jakub Havlíček, který se chystá
k zakončení svého doktorského studia. Ze stejného důvodu odcházím v červnu
z postu šéfredaktora po dvou letech také já. Šéfredaktorskou štafetu po mě přebírá
Radek Kundt, kterému tímto za sebe a také za redakční radu přeji hodně štěstí
a pevných nervů v nelehké editorské práci.
Za redakční radu Aleš Chalupa

