Zápis

ze schfize výboru

ČSSN

- 20.10. 1995~ Praha

P~ítomni:

Pavlincová. Sou~ková. Heller. Kandert. Oerter. Papoušek. Štampach
Omluveni: Doleialová. Balabán.
Horyna. Král. Podborsk~. Pokorný. Spunar, Vacek
-----------------------------------------------------------1. Rekapitulace

uplynulého

obdob 1

- dr. Papou~ek
podal krátkou zprávu
o XVII. kongresu
IAHR
v Mexiku
(zúčastnili se dr.
Doležalová,
dr. Horyna,
dr.
Papou~ek)
- sborník Religions
in Contact je
oproti p6vodnímu p~edpokladu (srpen 1995) zpožd~n. bude vydán koncem roku 1995
- časopis Religio vychází podle
harmonogramu
(2. čislo odevzdáno do tisku. vyjde taktéž koncem roku)
obnoveno vydávání Informa/'5niho bulletinu
ČSSN (5. číslo červenec 1995). dal~í číslo vyjde začátkem p~í~tího roku
- pro sborník z pražského p~edná~kového
cyklu o k~esťanských
mimoevropských
misiích se
nepoda~ilo zajistit dostatečný
počet p~ísp~vkfi. dodané p~ísp~vky
(dr. Borotová. dr. Kandert) budou publikovány v Religio

2. Konference

"Žena v náboženstv1ch

sv~ta"

- potvrzen termín: st~eda 15. listnpadu 1995
Praze
muzea v
- místo
konání: p~edná~kový
sál Náprstkova
\zaji~~uje dr. Kandert)
- sestaven program podle
do~IÝch p~ihlá~ek, vyjasn~ny organizační záležitosti jednání
konference a ro- urychlen~ bude
p~ipraven druhý cirkulá~
dalším
potenciálním
zájemzeslán z Brna v~em účastník6m a
c6m (zajistí dr. Papou~ek)

3. Finančn1

otázky

- stav účtfi ČSSN
a) devizový účet USD (Česká spo~itelna Brno)
stav k 29.9. 1995 - 266,76 USD
poplatek
za vedení
3,94 USD
m~síčn~. úrok p~ipisován
ročn~
b) korunový účet (Komerční banka Brno)
stav k 13.10. 1995 76.247,33 K~ (~ástka blokována na
zaplacení
dvou čísel
Religio a
sborníku Religions
in
Contact)
poplatek za vedení 30 Kč mésíčn~ (+ 50 až 70 Kč m~síční
poplatky za pohyb na účtu), úrok p~ipisován m~síčn~
- pro zbyte~né finanční zatížení
ČSSN vedením dvou účt6 byl
jednomyslně p~ijat návrh na zru~ení devizového účtu a p~evedení zb0vajici částkv na
korunov0 účet
(provedením operace pově~ena dr. Doležalová)
- s ohledem
na problémy se zaji~t~ním
30% p~ijmu z prodeje
časopisu Religio
byl jednomyslné p~ijat
návrh na zv~~ení
ceny časopisu
Reliqio na 35 Kč za ieden
výtisk počínaje
ročníkem 1996
(provedení zmoi;nyzajisti dr. Pavlincová)

- v p~ijmové oblasti p~edev~1m
t~eba pos1lit
sk~ch p~isp~vkO a propagaci publikaci ČSSN

4. Plán činnosti

vybirán1

člen-

na rok 1996

- prodiskutován a schválen
plán činnosti fSSN na rok 1996:
a) p~ednáškové cykly v Praze a v Brně
b) publikačn1 činnost
- časopis Religio (dvě čisla)
- Informa6ni bulletin ČSSN (dvě Čisla)
c) valné
shromá~děni ČSSN
spojené s konferenci
\l~nOVanou vvsoškolské
v~uce religionistikv
(Brno. druhá polovina dubna 1996)
- na
základ~
schváleného
plánu
bude
p~edložena
žádost
o státni dotaci prost~ednictvim
RVS
(zajisti dr. Doležalová a dr. Papoušek)
-----------------------------------------------------------PŘíŠTÍ

SCHŮZE:

Ústav religionistiky
Arne Nováka 1
660 83 Brno

FF MU

19. leden 1996. 10.00 hodin
-----------------------------------------------------------Zapsal:

Papoušek

PhDr.
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/~~
B~etislav Horyna
p~edseda ČSSN
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