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Dvacet pět ročníků Opera Slavica aneb stručně v čísle

První číslo široce slavisticky zaměřeného časopisu Opera Slavica spatřilo světlo
světa na konci roku . Zatím poslední číslo, které má v tiráži uvedený úctyhodný
ročník XXV, držíte v rukou. Dovolte nám proto stručné (nejen) statistické ohlédnutí,
které snad nebude příliš „suchopárné“.
Časopis od počátku vycházel dvakrát ročně ve dvou číslech-sešitech: literárněvěd-

ném a jazykovědném. Ty původně vycházely zvlášť v měkké šité vazbě V, od roku
 vycházejí v jediném fyzickém oboustranném výtisku (měkká lepená vazba V).
Sešitů dosud vyšlo : číslo je liché, neboť v roce  bylo vydáno speciální supple-
mentum věnované nedožitému jubileu prof. Romana Mrázka.
Obálka časopisu několikrát jemně variovala (obr. , , , , ), avšak základní

motiv listu lípy srdčité zůstával. Stejně tak se měnily a kolísaly počty a názvy rubrik,
do nichž jsou příspěvky v jednotlivých číslech řazeny (neměnné byly jen rubriky
články a recenze); proto je obtížné spočítat stati, které byly na stránkách našeho
časopisu uveřejněny. Přesto jsme se o to pokusili:
Celkem – i s tímto dvojčíslem – bylo otištěno těžko uvěřitelných  příspěvků

včetně recenzí a jiných drobných útvarů (rozhovorů apod.). Počet článků, počítaje
v to výše zmíněné supplementum a několik příspěvků z konferencí, je . Původní
záměr přinést bibliografický přehled uveřejněných statí jsme tak museli opustit,
neboť stávající číslo by neúměrně narostlo. Nicméně zájemci mohou veškeré pří-
spěvky nalézt v Digitální knihovně FF MU: hp://digilib.phil.muni.cz/handle/.
digilib/. Příspěvky ve  jazycích (angličtina, běloruština, bulharština, češ-
tina, francouzština, chorvatština, makedonština, němčina, polština, ruština, sloven-
ština, slovinština, srbština a ukrajinština, pochopitelně s převažující ruštinou a češti-
nou, potažmo slovenštinou) pocházejí z per  autorů. Přesný počet zemí, natožpak
měst či přímo pracovišť, z nichž jednotliví autoři pocházejí, je nemožné spočítat, jeli-
kož u dřívějších statí nebyla uváděna afiliace; u prvních čísel bylo u článků uváděno
dokonce pouze jméno autora (obr. ).
Tak, jak plynul čas, využívalo se k sazbě časopisů i různých textových proce-

sorů: „dosovský“ T české provenience (obr. –), který v roce  vystřídal
již „windowsovský“ WordPerfect (obr. ), jenž byl v roce  vyměněn za opět
o něco dokonalejší program MS Word (obr. , , ). Tehdejší úroveň počítačové
techniky někdy způsobovala nemalé potíže v případě složitější sazby (např. staro-
slověnština s titlami). Autor těchto řádků se k sazbě časopisu Opera Slavica dostal
v roce , tehdy jako pomocná vědecká síla. Ve druhé polovině loňského roku
se časopis začal sázet v systému LATEX (resp. XƎLATEX), který nám umožňuje dosáh-
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nout vysoké typografické úrovně, čehož je, jak doufáme, dokladem i číslo, které
je před vámi.
Naší snahou a cílem po celou dobu existence časopisu byla a je nejen vysoká

kvalita grafická, ale zejména kvalita odborná. Nynější metou je pro nás vstup do
mezinárodní databáze Scopus.

Zbyněk Michálek
technický redaktor
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