Zápis ze schůze výboru
Přítomni:
Omluveni:

ČSSN - 26.9. 1997, Praha

Antalík, Balabán, Heller, Kropáček, Papoušek,
Pavlincová, Spunar
Bouzek, Doležalová, Horyna, Kandert, štampach

1. Konference "Fenomenologie
tika předmětu kultu"

kultovního

předmětu

- hermeneu-

- konference zkrácena na jeden den - pátek 24. říina 1997
- na základě toho snížen konferenční poplatek na 150 Kč
- výbor sestavil program jednání,
na každý referát vymezeno
30 minut
- z konference bude vydán samostatnÝ sborník
(zajištují Kandert, Papoušek),
v případě nedostatku
finančních prostředků
budou konferenční příspěvky postupně uveřejněny v časopise Religio
- účastníkům a členům výboru
bude v nejbližší době rozeslán
druhý cirkulář (zajistí Papoušek)
2. Finanční

otázky

- ČS SN nemá od počátku roku 1997 profesionální účetní,
schválen
návrh, aby se účetnictví
ČSSN od počátku
1997 ujala pí Yveta Papoušková,
paušální měsíční odměna 400 Kč (zajistí Doležalová)
3. Mezinárodní

roku

konmference

- konference je připravována ve spolupráci ČSSN a NAASR, Masarykovy univerzity v Brně
a Vermontské univerzity v Burlingtonu
- jednání s Lipskou univerzitou o spolupráci bylo neúspěšné
- na základě předběžných jednání
s americkou stranou (prof.
Luther Martin) byla konference tematicky zúžena na problematiku "studia náboženství (reliqionistiky) v období komunistické totality" se zaměřením na stř. vých. Evropu,
pracovní název: The study of Religions under Constraints
- termín konference: předběžně srpen/září 1999
- místo konání: Masarykova univerzita v Brně
- předběžně byli vy tipováni někteří účastníci z ČR
- je třeba zahájit jednání o organizaci a finančním zaiištění konference, které by umožnilo alespoň částečně podpořit
účast z ekonomicky slabších zemí (zajistí Papoušek)
4. Různé
- je třeba zajistit průběh přednáškových cyklů v Praze a Brně (zajištuje Kandert, Papoušek)
- podána krátká informace
o setkání studentů religionistiky
z ČR a SR na Cikháji (Papoušek)
Zapsal: Papoušek
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oryna,
doc. PhDr. Břetislav
předseda ČS SN

Dr.

