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Milí čtenáři a spolutvůrci časopisu,

měsíc se s měsícem sešel a my vám přinášíme další číslo PB. 
Pokud vám připadá poněkud tenčí než obvykle, nemýlíte se, pro-
tože po dvou letech, kdy PB vycházela formou dvojčísla, jsme se 
konečně vrátili ke dvěma samostatným číslům ročně.

Přípravy tohoto čísla poznamenalo několik zásadních událos-
tí. Především mám smutnou povinnost oznámit vám, že nás po 
těžké nemoci navždy opustil člen mezinárodní rady, prof. Ljupčo 
Mitrevski. Mnoho z vás se s ním znalo osobně a jistě mi dáte za 
pravdu, že to byl velký makedonský vlastenec a výborný člověk. 
Nikdy na něho nezapomeneme!

V  dubnu tohoto roku redakce podala žádost o  zařazení na 
prestižní Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vy-
dávaných v České republice, který spravuje Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR.

Letos si připomínáme také 1150. výročí příchodu slovanských 
věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Soluňští bratři, sami řecké-
ho původu, přinesli Slovanům na Velkou Moravu liturgii a pí-
semnictví ve slovanském jazyce, přičemž kulturní význam cy-
rilometodějské misie později dozrál v jihoslovanském prostředí, 
ba dokonce překonal hranice slovanského světa. Zmiňme v této 
souvislosti existenci rumunské redakce církevní slovanštiny nebo 
kontakty staroalbánských literátů s bosenskými františkány, od 
nichž patrně přejali některé cyrilské znaky.

V  souvislosti s  tímto výročím stále probíhá nejen u nás, ale 
i  v  zahraničí celá řada připomínkových akcí. Občanské sdru-
žení Porta Balkanica se opět zapojilo do již tradiční konferen-
ce věnované výuce jihoslovanských jazyků a nově i literatur na 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, která se letos 
oficiálně nesla ve znamení oslav cyrilometodějského výročí. Po-
drobnou zprávu o průběhu konference naleznete na str. 35.

Za redakci PB

    Mgr. Martin Surovčák
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