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zPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STUDIUM
NÁBOŽENSTVÍ

1. Vnitřní život ČSSN
Vnitřní chod České společnosti pro studium náboženství (ČSSN) spravoval
v minulém roce Výkonný výbor, který byl zvolen na Valné hromadě ČSSN v dubnu
2004. Předsedou ČSSN je prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., místopředsedou prof.
PhDr. Josef Kandert, CSc., tajemníkem PhDr. David Václavík, Ph.D., hospodářkou
PhDr. Iva Doležalová. Dalšími členy Výkonného výboru jsou ThDr. Dalibor Anta1ík,
Dr., Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc., Doc. ThDr. Ivan O. Štampach a PhDr. Dalibor
Papoušek.
V roce 2005 přestala ČSSN vydávat v "papírové" podobě roční bulletin, pomocí
kterého každoročně informovala o činnosti své členy. Od roku 2006 bude tento
bulletin vydáván pouze v elektronické podobě, která bude zasílána pomocí e-mailu
všem členům ČSSN, kteří o to požádají, a především bude vystavena na nových
webových stránkách společnosti (http://www.phil.muni.cz/relig/cssn_zi.htm).
Mírně se rovněž rozrostla i členská základna a to zejména o studenty religionistiky.
Výše členských příspěvků zůstala i v roce 2005 stejná.

2. Odborná činnost
Nejvýznamnější odbornou událostí, na které se v roce 2005 ČSSN podílela, byla
konference ,,Náboženství a tělo" pořádaná 18. až 19. října 2005. Tato významná
událost byla organizována spolu s Ústavem religionistiky FF MU jako 3. konference
v rámci Central European Religious Studies (CERES). V 1. polovině roku 2006 by
měl z této konference vyjít stejnojmenný sborník.
Vedle této významné vědecké události s mezinárodní účastí se ČSSN podílela i na
organizování tradičního cyklu religionistických přednášek určených širší veřejnosti.

3. Publikační činnost
Odbornou prioritou ČSSN je stále časopis Religio. Revue pro Religionistiku, který
zůstává jediným odborným, religionistickým
časopisem v České republice.
Významným úspěchem bylo zařazení časopisu Religio do mezinárodní databáze
religionistických
časopisů
Science
oj
Religion
(http://web.unimarburg.de/re ligionswi ssenschaft/í ournal/new .htm I).

I nadále se pak dařilo zařazovat do časopisu Religio kvalitní studie mladých
vědců. V roce 2005 vyšla další dvě čísla 13. ročníku.

\

4. Mezinárodní spolupráce
ČSSN je aktivním členem dvou mezinárodně nejvýznamnějších religionistických
společností - lnternational Association for the History oj Religions (lAHR) a
European Association Jor the Study oj Religion (EASR). V srpnu 2005 se tajemník
ČSSN, PhDr. David Václavík, Ph.D., zúčastnil kongresu EASR ve finském Turku a
předseda ČSSN prof. Břetislav Horyna začal jednat o možnosti uspořádat v roce 2008
kongres EASR v České republice.
Úzké kontakty zůstávají i s odbornými asociacemi na národní úrovni, především se
Slovenskou spoločnosťou pre študium náboženstva (SSŠN) a německou Deutsche
Vereinigungfar Religionsgeschichte (DVRG). Členové výkonného výboru ČSSN se
v září 2005 zúčastnili 24. kongresu DVRG v Bayreuthu.
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