
ÚVODEM
Milí čtenáři, 

další půlrok je za námi a opět se setká-
váme nad novým číslem časopisu Porta 
Balkanica. Uplynulé měsíce byly v  jihový-
chodní Evropě, jak je zde ostatně dobrým 
zvykem, doslova nabité událostmi. Zatím-
co Řecko ochromovaly časté stávky, mladí 
Srbové si oddechli, když parlament schválil 
zrušení povinné vojenské služby. Na přelo-
mu srpna a září zase mnohé země zachváti-

la basketbalová horečka, neboť se v Turecku 
konalo mistrovství světa. Ač není v našich 
silách veškeré dění na Balkáně obsáhleji 
reflektovat na stránkách časopisu, rádi by-
chom Vás alespoň nějakým způsobem na 
nejvýznamnější události upozornili. Tím se 
dostáváme k novince čísla, jež máte před se-
bou. Časopis jsme rozšířili o rubriku Kroni-
ka dění na Balkáně, v níž pro Vás redakční 
tým připravil přehled toho nejdůležitějšího, 
co se za sledovaných šest měsíců (květen–ří-
jen 2010) v jihovýchodní Evropě událo.  

V  příštím roce nás čeká řada dalších 
změn, nejzásadnější z nich je asi skutečnost, 
že bychom rádi časopis převedli na formu 
mezinárodního recenzovaného periodika. 
Bude to znamenat zvýšené nároky na re-
dakční řízení, administrativu i přispěvatele 
(původní články budou muset být opatřeny 
anotací a klíčovými slovy v češtině/sloven-
štině a angličtině), na druhé straně to jistě 
přinese posílení zájmu nejen ze strany od-
borné veřejnosti. 

Činnost Občanského sdružení Porta 
Balkanica však zdaleka nespočívá pou-
ze ve vydávání stejnojmenného časopisu. 
V  měsíci březnu jsme se spolupodíleli na 
organizaci mezinárodní konference věno-
vané výuce bulharského jazyka ve slovan-
ském i neslovanském světě (příspěvky z této 
akce vyjdou v  samostatném sborníku), 
v prosinci proběhl úspěšný balkánský večer, 
vícedenní setkání studentů a příznivců Bal-
kánu, našim vzácným hostem byl předse-
da kosovského PEN klubu, literární vědec 
a básník prof. Basri Çapriqi a kromě toho 
pokračovala práce na první komplexní čes-
ké mluvnici albánštiny, která by měla vyjít 
v příštím roce.
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