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Úvodník

Vážení čtenáři,
představuje se vám druhé číslo roku 2009 a je vskutku na co se těšit. Dobré jméno
časopisu se díky „misijnímu“ působení studentů, vyučujících i členů redakční rady
šíří i za hranice českých religionistických ústavů a kateder. Se zájmem zahraničních
studentů o publikování v Sacra se tentokrát spojila i skutečnost, že se stále větší
množství autorů osměluje a nabízí k vydání své texty v angličtině. Převážná část
čísla 2/2009 se k vám proto dostává ve světovém jazyce.
Mezi studiemi naleznete práci Jana Šeinera Sacred Places, Sacred Persons:
Religion, Death and Leadership in Roman Iron Age Scandinavia či text Anny
Kvíčalové Diskrepance mezi obrazem a textem ve středověkém křesťanském umění:
Flexibilita náboženské literatury. Sekci uzavírá článek Rudolfa Havelky The
Significance of Sacred Places: The Contribution and Limits of Cognitive Approaches
to Their Research.
Při pořádání brněnského workshopu Loose Ends in the Cognitive Study of Religion
and Culture se redakci Sacra naskytla příležitost pokračovat v tradici rozhovorů
s osobnostmi světové religionistiky. Našimi oběťmi se pro tentokrát stali Armin W.
Geertz a Jesper Sørensen z dánského Aarhusu a rozhovor s prvním z nich tvoří
spolu s pracemi Miroslava Vrzala Studium religionistiky jako duchovní hledání
a Potential Causes of Ritual Instability in Doctrinal New Religious Movements:
A Cognitive Hypothesis, jejímž autorem je student Vermontské univerzity Justin
E. Lane, hlavní část Rozhledů a polemik. Rozhovor s Jesperem Sørensenem bude
uveřejněn v nadcházejícím čísle 1/2010.
Zajímá-li vás průběh světových i domácích konferencí, recenze, anotace nově
vydaných knih na českém trhu či tradiční religionistický komiks, nezapomeňte
nahlédnout do sekce Zpráv a recenzí.
Poděkování za podněty, nápaditost i vytrvalou korekturní práci patří Kristýně
Brožkové a Renatě Zdražilové, které redakci opustily. Uvolněná místa v redakční
radě přijali Hana Březinová a Vojtěch Kaše.
Na závěr už jen rychlá informace pro všechny, kdo mají zájem v Sacra publikovat
– aktuální uzávěrku pro zaslání svých příspěvků naleznete vždy na www.sacra.cz.

Za redakční radu Radek Kundt
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