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Milí čtenáři,
jak jste jistě poznali na první pohled, Porta Balkanica poněkud
zvětšila svůj tiskový formát a zároveň zavedla několik formálních
úprav, které ji přibližují standardním recenzovaným odborným periodikům. Všechny změny způsobily, že se Vám do rukou dostává
Porta Balkanica ve formě rozšířeného dvojčísla, což by se již v budoucnu nemělo opakovat. V dalších letech chceme důsledně vydávat vždy dvě samostatná čísla ročně. Co by se ale opakovat mohlo,
je pravidelné přispívání významných českých balkanistů, jakým je
v tomto čísle profesor Jan Rychlík se svým článkem o rozpadu Jugoslávie a vzniku samostatného Slovinska. Ovšem ten není zdaleka jediný, kdo přispěl. V periodiku naleznete také několik článků
s albánskou tematikou – recenzované statě Přemysla Vinše a Kamila
Pikala, nebo reportáž Barbory Machové z poslední albánské vesnice v
Bulharsku – a mnoho dalších zajímavých příspěvků.
Porta Balkanica však není jen časopis ale také aktivní občanské
sdružení a proto je třeba zmínit akce, které proběhly pod jeho záštitou
a na jejichž realizaci se v roce 2011 podílelo. V první řadě to byla v
dubnu velká mezinárodní konference Výuka jihoslovanských jazyků v
dnešní Evropě, z níž na sklonku roku vyšel stejnojmenný sborník s příspěvky, a pak několik akcí listopadových. V úterý 8. listopadu se v Brně
uskutečnil úspěšný večer slovinské poezie a hudby s názvem Zlatá loď
– Slovanský most, který Porta Balkanica spoluorganizovala se slovinským kulturně-uměleckým spolkem s poetickým názvem Polica Dubova. Představili se zde básníci Ksenija Jus-Xenia, Tatjana Jamnik, Iztok
Osojnik a Tomislav Vrečar. O den později proběhl tradiční Balkánský
večer, jemuž správnou atmosféru dodávaly hudební skupiny Livada a
Avlija. Poslední akcí byla na konci listopadu spoluúčast při organizaci
studentského setkání Moje Bulharsko určeného zejména pro zájemce o
studium v této jihoslovanské zemi.
Závěrem bychom rádi srdečně pogratulovali k docentuře kmotrovi
a zároveň předsedovi mezinárodní redakční rady Václavu Štěpánkovi.
Hodně úspěchů v nadcházejícím roce samozřejmě přejeme nejen jemu,
ale všem našim přispěvatelům a čtenářům.
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