RESill~ scHfizKY vf BORU SSN - Praha, 24.9. 1991
Přítomni: Pavlincová, Balabán, Heller, Horyna, Oerter, Papoušek,
Pokorný, Prosecký
Omluveni: Součková, Spunar
Host: Lukl
1.

konference "Bible a její tradice - bible v interkulrní komunikaci"
- upřesněn seznam kontaktovaných badatelů (Pavlincová), dosud
26 závazných přihlášek
druhý cirkulář zahrnující předběžný seznam účastníků a vys~
konferenčního poplatku bude připraven na příští schůzce k rozeslání koncem roku
- SDoluDořadateléjsponsoři:
= Středisko pro nevládní styky F~~V - může přispět pouze na
pronájem, tisk, poštovné, tzn. z požadovaných 90.000 Kčs
max. 40-50.000 Kčs (vyřizuje Papoušek)
=
komise pro spolupráci s illlESCO- z vlastních zdro~ů
může poskytnout max. 20.000 Kčs, doporučuje obrátit se na
centrální orgány v Paříži s návrhem participačního progra~u
a zaaosti o ao~aci mln. J.UOO USD (schváleno, vyřizuje
Papoušek)
= University of California, Santa Cruz - nabídka spolupořadatelství s předběžnou finanční pomocí 1.000 USD (schváleno,
vyřizuje Horyna, Papoušek)
= Biblická společnost v ČSFR - souhlas s dotací 15.000 Kčs,
prodejní výstavkou biblí během konference, nabídka zprostředkování 2 mikrobusů (schváleno, vyřizuje Lukl)
= Biblický institut ETF lf~- ověří možnost využití univerzitních
fondů pro autobusovou dopravu Praha-Bechyně (vyřizuje Pokorný)
= FlÚ-ER ČSAV - administrativně zajistí konferenci (garantuje
Papoušek)
- výbor schválil pozvání souboru Musica poetica (E. Kindlera)
k vystoupení na konferenci (souhlas s úhradou cestovného, zařídí Pavlincová, Papoušek)

es.

-------------------------------------2. seminář "Filozofie, náboženství

-- ------- ---- -------------

a ekologický problém"

- dosud 15 závazných přihlášek
- za SSN organizací pověřen Horyna

3. Informační bulletin SSN - 2. číslo
- uzávěrka 10. října 1991
- upřesněn přehled příspěvků (zajistí Pavlincová, Papoušek)

---------------------------

-.-----------------------

--------------

4. časopis Religio
souhlas s přípravou 1. čísla bez ohledu na nejasné finanční
zajištění
- třeba vyřídit vydavatelské povolení (registraci) a vyjasnit
vztah případné spolupráce SSN a FlÚ-ER při vydávání (připraví
Pavlincová, Papoušek)
- obsahově 1. číslo připraví výbor SSN, redakční rada bude TJtvořena až od 2. čísla
- výzva k zajištění příspěvkj (koordinuje ?avlincová, Papoušek)

-----------------------------

---------------------------------------

5 ~ěny ve vtporu SS~!
- výbor přijal rezignaci doc. Nechutové
_ výbor prozatímně kooptoval dr. Pavlincovou

(Brno) a prof. Ko-

morovského (Bratislava)

---------------------.------------------------------------------6. ~ízení QobOčky SSM v Bratislavě
- dr. Papoušek referovalo
jednání s prof. Komorovským v Bratislavě
výbor doporučil zřízení poooc~y v Bratislavě
_ potřeba vyjasnit finanční vztahy vzhledem k oddělenému financování české a slovenské vědy (vyřídí Papoušek)

--.,--------------------

--------------------------------------------

7. kongres "Evropa, Československo a svět" (Praha-Bratislava)
- reprezentací SSN pověření Horyna, Papoušek (Praha), doporučen
prof. Komorovský (Bratislava)

------------------------------

------------------------------

-------

8. valné sr~omáždění SSM
- potřeba zorganizovat val. shromáždění (schválení zásad rozpočtu, zřízení pobočky v Bratislavě, změny ve výboru atd.)
návrh spojit val. shromáždění s konáním konference/semináře
nejbližší možný termín: září 1992
- ponecháno na příští schůzku

--------------------------------------------------------------------

9. ~ení
finanční agendy
- výbor shcválil přijetí pracovníka na vedení finanční agendy
od 1.1. do 31.12. 1992 (smlouva o dílo, ca 250 Kčs měsíčně;
zařídí Horyna)

------------------.-------------

----------- ----------------------
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