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Úvodem
Vážení čtenáři,

je mi velkou ctí a potěšením představit Vám první číslo Českého lidu v roce 
2016, na jehož vytváření jsem se podílela jako nová šéfredaktorka. Dlouhá tra-
dice vydávání tohoto časopisu je pro mě příslibem, ale zároveň představuje 
odpovědnost za to, aby si toto přední etnologické a antropologické periodikum 
v České republice uchovalo věcnou i myšlenkovou kontinuitu. Tato kontinu-
ita je jak v materiální, tak v intelektuální rovině nedílně spojena s vydavate-
lem časopisu, Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, jenž jeho vydávání 
finančně podporuje a jehož výzkumné zaměření určuje i tematické směřová-
ní tohoto periodika. V následujících letech bude proto cílem našeho snažení 
publikovat tradičně kvalitní vědecké články z oboru etnologie a sociokultur-
ní antropologie, ale také interdisciplinární stati s odpovídajícím teoretickým 
a metodologickým zaměřením. 

Podobně jako většina dnešních odborných časopisů stojí i Český lid před 
řadou výzev spojených s novými okolnostmi a požadavky kladenými na 
vědeckou publikační činnost. Přestože i nadále hodláme vydávat Český lid 
v „papírové“ podobě, značnou část úsilí budeme též věnovat zlepšování kva-
lity a dostupnosti jeho elektronické verze. Nejdůležitější změnou bude v tom-
to směru přeměna časopisu na publikaci s plně otevřeným přístupem, což 
by mělo výrazně zvýšit citační index a povědomí o něm doma i v zahraničí. 
Budeme pokračovat v publikování příspěvků v češtině, slovenštině a anglič-
tině, a kdykoli to bude možné, nabídneme články také ve dvojjazyčné podobě 
(anglicky/česky, anglicky/slovensky). Růst odborné pověsti časopisu a zlepše-
ní obecného vědomí o něm chceme také zajistit vydáváním výrazných, tema-
ticky zaměřených čísel a vytvářením tematických sekcí.

Aktuální vydání Českého lidu zahajujeme tematickou anglicko-českou sek-
cí věnovanou veřejné antropologii – oblasti, která se v poslední době dostává 
do popředí zájmu a oborových diskusí. Přinášíme zde články dvou předních 
současných evropských etnologů a antropologů, Thomase Hyllanda Eriksena 
a Michała Buchowského, vycházející z jejich úvodních přednášek na nedáv-
né konferenci, uspořádané Evropskou asociací sociálních antropologů (EASA) 
a Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve dnech 14.–15. října 2015 v Praze. 
Tato významná celoevropská vědecká událost, jíž se zúčastnilo více než 50 
antropologů ze 17 zemí, se uskutečnila díky grantovému programu Strategie 
AV21 Akademie věd ČR, jehož cílem je podporovat veřejné sdílení vědeckých 
poznatků. Výsledkem konference bylo mimo jiné zformulování programového 
dokumentu (policy paper), který byl přeložen do více než deseti jazyků a pub-
likován celosvětově. Jeho českou a anglickou verzi v tomto čísle předkládá-
me. V pravidelné sekci časopisu naleznete dva příspěvky českých a polských 
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etnologů a antropologů. Článek Veroniky Beranské a Zdeňka Uherka zkoumá 
metody lidového léčitelství mezi přeživšími oběťmi černobylské jaderné kata-
strofy, zatímco studie Tomasze Rakowského se zabývá strategiemi místního 
ekonomického rozvoje u mongolských Torghutů. V posledním oddílu přiná-
šíme jako vždy řadu zpráv z konferencí a knižních recenzí.

Ráda bych poděkovala všem posuzovatelům za to, že nám velkoryse 
poskytli svůj čas i odborné znalosti. Jsem vděčná členům nové redakční rady, 
že přijali naši nabídku a vyjádřili ochotu podílet se v následujících letech na 
vytváření Českého lidu. Děkuji také mým spoluredaktorkám Kateřině Sedlické 
a Vendule Škrabalové za vynikající práci. V neposlední řadě bych ráda vyjád-
řila vděčnost řediteli Etnologického ústavu AV ČR Zdeňku Uherkovi za to, že 
mi svěřil podnětný úkol vedení redakce Českého lidu.

Hana Červinková 
vedoucí redaktorka

Studie Thomase Hyllanda Eriksena, Michała Buchowského a Veroniky Beranské 
a Zdeňka Uherka jsou publikovány v rámci projektu Making Anthropology 
Matter a jejich překlady jsou hrazeny z prostředků Strategie AV21, Globální 
konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy.


