
4 Úvodník

Vážení čtenáři,

druhé číslo Sacra roku 2008, které se vám právě dostává do rukou, se vyznačuje 
novostí i kontinuitou. Jak bylo již v úvodníku předchozího čísla naznačeno, 
doznala redakční rada Sacra velkých změn. Aleš Chalupa úspěšně zakončil 
doktorské studium a vzdal se jako nový odborný asistent Ústavu religionistiky 
šéfredaktorství studentského časopisu. Rád bych využil tohoto prostoru a poděkoval 
mu za vynaložené úsilí a energii, s níž dokázal vést redakční radu k neustálému 
zdokonalování časopisu. V tomto smyslu je současná úroveň a podoba Sacra 
především jeho zásluhou.

Přestože redakční radu opustil (doufejme, že jen dočasně) také Joris Erftemeier, 
byly nakonec její řady rozšířeny. Novými členy se stali Romana Kozderková, 
Michaela Ondrašinová, Kateřina Šťastná a Jiří Krpeš.

Novinkou ve vnitřní úpravě časopisu je přesunutí anglického resumé a českých 
a anglických klíčových slov studií a rozhledů vždy na začátek těchto příspěvků, což 
by mělo čtenáři zpříjemnit jeho práci s delšími texty.

Proměny s velkým „P“ se dočkala také elektronická prezentace časopisu. Jitka 
Martínková ve své osobě spojila funkce programátora, grafika, webmastera 
i administrátora a vytvořila na stávající doméně www.sacra.cz nové internetové 
stránky časopisu. Kromě nové struktury a poutavého vzhledu jsou jejich největším 
přínosem naskenovaná starší čísla v .pdf formátu.

Časopis tímto číslem završuje svůj již šestý ročník a bude se i nadále držet svých 
nejlepších „tradic“. Jeho základní účel, forma i rozsah zůstávají zachovány. Ve 
studiích se tentokrát můžete mezi jinými těšit na příspěvky z tak odlišných oblastí jako 
jsou aktuální metodologie religionistiky (Jakub Cigán: Nevyhnutnosť kognitívneho 
prístupu (nielen) pri štúdiu náboženskej konverzie) či taxonomie čhamových rituálů 
vně Tibetu (Kryštof Trávníček: Trojrozměrná periodicky kinetická ikonografie 
tibetského buddhismu). V rozhledech Silvie Kotherová představí současné možnosti 
zkoumání meditace. Ve zprávách a recenzích nechybí přípomínky takových událostí 
jakými byly sté narozeniny velikána světové antropologie Clauda Lévi-Strausse či 
pořádání osmé výroční konference European Association for the Study of Religions 
Ústavem religionistiky FF MU.

Za redakční radu Radek Kundt


