
EDITORIÁL 

 Po dlhšom čase sa opäť obraciame na našich čitateľov formou editoriálu. Situácia 

so zostavovaním tohto časopisu sa stále zhoršuje, ide pritom o jediný slovenský antropologický 

časopis, ktorému po vyše 20 rokoch vychádzania hrozí zánik. Hlavnou príčinou je absolútny 

nedostatok príspevkov. Všetkým je nám jasné, prečo väčšina príspevkov smeruje 

do indexovaných (karentovaných) časopisov, bola by však veľká škoda, keby pre tento fakt náš 

časopis zanikol.  

 Hoci už názov nášho časopisu naznačuje, že ide v podstate o časopis regionálneho 

charakteru, časopisy tohto typu majú svoje opodstatnenie.  I keď sa venujú menšiemu regiónu, 

šíria informácie nielen pre predmetný región, ale aj pre publikum zo širšieho okolia. Navyše 

publikujú aj informácie z iných regiónov, resp. informácie celosvetového významu.  

 Ak by náš časopis prestal vychádzať, mrzelo by ma to nielen ako príslušníka slovenskej 

antropologickej obce, ale aj ako editora a jedného zo zakladateľov tohto časopisu. Preto 

apelujem na kolegov, absolventov a študentov antropológie, aby výsledky svojich aktivít 

posielali na publikovanie aj do nášho časopisu. 

 Na slovenských antropologických pracoviskách vzniklo aj veľa diplomových prác, z ktorých 

mnohé by si zaslúžili publikovanie v skrátenej forme. Keďže viacerí bývalí diplomanti boli 

nútení zamestnať sa na pracoviskách prakticky nesúvisiacich s ich zameraním, k publikovaniu 

výsledkov svojich diplomoviek sa často vôbec nedostali. Preto sa o mnohých zaujímavých 

témach odborná verejnosť (nehovoriac o zahraničí) často dozvedá iba málo. Apelujeme preto 

na vedúcich diplomových prác, aby – po prípadnej konzultácii s ich autormi – pripravili 

niektoré diplomovky na publikovanie v našom časopise. Azda by sme mali zaviesť pravidlo, 

aby každý diplomant myslel aj na publikovanie svojich výsledkov natoľko, že by mal morálnu 

povinnosť publikovať základné dáta diplomovky v Slovenskej antropológii. K tomu by sme ich 

mali viesť už počas štúdia. 

 Slovenská antropológia by mohla poslúžiť aj mladým začínajúcim vedcom na publikovanie 

ich prvých odborných výsledkov, museli by však – samozrejme – dosahovať potrebnú odbornú 

aj jazykovú úroveň.  

 A ešte úvaha o vzťahoch tohto časopisu k zahraničiu. Ak chceme vyvolať aj záujem 

zahraničných bádateľov o náš časopis a rozbehnúť jeho citovanosť, je nevyhnutné publikovať 

všetky príspevky buď v angličtine ako jazyku používanému na celom svete, alebo v nemčine, 

v ktorej je napísaných množstvo klasických európskych antropologických prác. Teší ma, že 

v poslednom čase je príspevkov v angličtine čoraz viac.  

 Ako prvotnú pomoc rozšírenia všeobecného povedomia nášho časopisu sme sa rozhodli 

pridať podnázov v angličtine, akých odvetví antropológie sa naše príspevky prevažne týkajú. 

Keďže nie sme priveľmi špecializovaní, dohodli sme sa na podnázve „International Journal of 

Biological and Applied Anthropology“. 

 V období zhoršujúcej sa ekonomickej situácie by sme tiež uvítali sponzorské príspevky 

na jeho vydávanie, z členských príspevkov a z organizačných poplatkov za konferencie (ktoré 

sú obmedzené najmä z pandemických dôvodov) ďalšie vydávanie časopisu zrejme neudržíme. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pristúpiť k vydávaniu iba elektronickej verzie časopisu, ktorá 

by zároveň mohla byť tiež nápomocná pri rozšírení všeobecného povedomia časopisu 

Slovenskej antropológie. 

 Tento editoriál uvádzam aj ako námet na zamyslenie a rozvinutie diskusie, ako náš časopis 

zachrániť.  

           Editor                                                                                            


