
4 Úvodník 

Kolegyně, kolegové, 

Dostává se Vám do rukou úvodní nulté číslo odborného studentského časopisu Sacra 
aneb Rukověťreligionisty. Tento projekt chce odpovědět na potřebu dnes stejně nalélia-
vou, jakou je příjem potravy nebo vyplňování formulářů: na potřebu sdílení informací 
a výsledku usilovné práce. Víme, že. nejen mezi mladými brněnskými religionisty neustále 
vzniká celá řada hodnotných a vysoce specializovaných textů; jen zlomek jich ovšem vy
jde na „světlo bozi" a může se stát zdrojem informací a poznatků, pro kolegy na všech pra
covištích v České i Slovenské republice. 

Chceme tedy nyní tuto mezeru zaplnit a vytvořit prostor, kde by rukou společnou pub
likovali studenti religionistických kateder a ústavů výsledky své mnolidy originální bada
telské činnosti. 

Jak už napovídá tematická pestrost našeho prvního čísla, nešlo by však jen o religio
nisty, ale byli bychom rádi, kdyby se přispěvateli našeho časopisu stali i studenti jiných 
oborů, v jejichž ohnisku zájmu se právě nalézá téma, které souvisí s fenoménem nábožen
ství. 

Jádro časopisu tvoří výtahy ze studentských prací, které jejich laskaví autoři byli 
ochotni zkrátit a upravit pro tisk. Ježto však nejen moudrým slovem živ jest člověk, při
pravili jsme i některé další rubriky zasvěcené reliaionistice. Zjistíte, jak fungují zahranič
ní knihovny, kam si „zasurfovat" po virtuálním moň, z našich recenzí se dozvíte o mno
hých knihách a výstavách a jako chuťovku na závěr Vám budeme ukazovat způsoby, kte
rými již vystudovaní religionisté získávají chléb svůj vezdejší. Nebudou však chybět ani 
další zajímavosti z tohoto našeho „zcela jiného" světa. 

Časopis Sacra by rád přispěl k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými akademický
mi obcemi a pomohl začínajícím religiomstům navázat tolik potřebné kontakty. Nebojte 
se tedy učinit první krok vedoucí k publikování Vašich názorů a tezí. Vše, co považujete 
za hodné pozornosti studentské obce, zasílejte prosím na adresu:^^Ěj^mĚÚtgĚÉ 

Velmi se těšíme na spolupráci s Vámi! 
Vaše redakce 


