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Vážení čtenáři,

druhé číslo časopisu Sacra ročníku 2007 pokračuje v nastoleném trendu. V rub-
rice „Studie“ otiskujeme dvě práce, jejichž autoři se se ctí zúčastnili mezinárodního 
kola Studentské vědecké konference v Telči. První z nich pochází od zástupce pardu-
bické religionistiky Michala Chmelenského – jde mimochodem o práci vítěznou – , 
druhá je dílem naší brněnské kolegyně Jany Zlámalové. Třetí studie Ivana Součka 
z nitranské etnologie je malým důkazem, že „věhlas“ našeho časopisu se s úspěchem 
šíří dále a dále. V rubrice „Rozhledy a polemika“ se objevuje práce Jana Krátkého, 
který se pokouší o postižení modů religiozity v prostředí virtuálního světa Second 
Life. V rubrice „Zprávy a recenze“ lze nalézt krátké medailonky o průběhu vědec-
kých konferencí nebo jiných religionistických akcí a také dvě recenze na nedávno 
vyšlé tituly s tématikou studia náboženství. Čtenáři si rovněž mohou, doufejme že se 
zájmem, přečíst stručnou zprávu o chystaném založení občanského sdružení Česká 
společnost pro kognitivní studium kultury, která bude usilovat o etablování kogni-
tivních věd v českém akademickém prostředí, kde doposud nebyly (v mnoha oblas-
tech) výsledky kognitivních věd systematicky reflektovány.

Došlo rovněž k rozšíření rady a k jejímu doplnění o nové členy. Z osobních 
a studijních důvodů se rozhodly na své členství rezignovat Jana Petřicová (jedna ze 
spoluzakladatelek našeho časopisu), Kateřina Kutrová a Markéta Růžičková. Nová 
redakční rada vyjadřuje všem své poděkování za práci, kterou pro Sacra odvedly 
a přeje jim do budoucna hodně štěstí. Radu doplnily (z řad magisterských studentek) 
Jitka Klesnilová, Jitka Martínková a Renata Zdražilová. Z řad doktorandů byl do 
týmu nově přijat Kryštof Trávníček.

Do budoucna chceme zpřehlednit publikované studie o krátké resumé a klíčová 
slova, které by měly poskytnout lepší orientaci v jejich obsahu. Plánujeme rovněž 
zavedení rubriky „Vyšlé knihy“, která bude čtenáře informovat o nových titulech 
zabývajících se studiem náboženství, člověka a kultury, které se nově objevily na 
českém knižním trhu.

Za redakční radu Aleš Chalupa


