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Úvodník

Vážení

čtenáři,

prvním číslem ročníku 2007 vstupuje náš časopisu Sacra aneb Rukověť religionisty do pátého roku své existence. Toto malé jubileum je vhodnou příležitostí ke krát
kému ohlédnutí. Během těchto pěti let náš časopis úspěšně překonal výměnu dvou
šéfredaktorů a odchod několika členů redakční rady. Jelikož Sacra je časopisem, jehož
hlavním cílem je ulehčit počátky publikační činnosti nadaných studentů a na jehož
přípravě se také studenti sami podílejí, je důležité zajistit plynulé obnovování redakč
ní rady o nové schopné spolupracovníky. Díky přijetí dvou kolegů z nižších roční
ků studia, Evy Klocové a Jorise Erftemeijera, tak redakční rada získala na důležité
vyváženosti: jejími členy jsou jak studenti doktorských, tak magisterských a baka
lářských studijních programů, a to v rovnoměrném poměru. Tato skutečnost je pro
budoucí fungování časopisu velmi důležitá.
Od současného čísla došlo již k loni avizovanému úplnému přechodu na nový
citační systém, který, jak doufáme, zpřehlední publikované příspěvky a zajistí naše
mu časopisu ustálenou a jednotnou vizáž. Úspěšně rovněž pokračuje spolupráce se
studenty z jiných pracovišť a snaha o publikaci cizojazyčných příspěvků. Autorem
jedné ze studií, kterou můžete nalézt na následujících stránkách, je Jan Vaně z Kated
ry sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Z pera našeho brněnského kolegy Radka
Kundta pochází anglicky psaný příspěvek (mimochodem jde o výstup z loňského kur
zu profesora Luther H. Martina), který se zamýšlí nad možným přínosem
kognitivní
vědy o náboženství ke studiu christologických
kontroverzí.
Přinášíme rovněž aktuální zprávu o průběhu letošního fakultního kola Studentské
vědecké konference studentů religionistiky, kterou pro náš časopis pohotově připra
vil Joris Erftemeijer. Prvním třem účastníkům, kteří postoupili do česko-slovenského
kola, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v souboji se zástupci ostatních religionistických pracovišť. O finálovém kole Vás samozřejmě budeme informovat v příštím čísle.
Úspěšné příspěvky ze Studentské vědecké konference budou, doufejme, otištěny rovněž
v příštím čísle.

Za redakční radu Aleš Chalupa

