ČSR
Č e s k á s p o l e č n o s t p r o r e l i g i o n i s t i k u , o . s . , A r n e N o vá k a 1 , 6 0 2 0 0 B r n o

V Brně dne 1. prosince 2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Jménem výboru České společnosti pro religionistiku, o.s., dále ČSR, bychom Vám
rádi poděkovali za podporu této vědecké společnosti a rádi bychom Vás informovali o
činnosti, kterou vyvíjela v roce 2010.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. Vydání čísla 1/2010 se důsledkem souhry nepříznivých okolností poněkud
zpozdilo oproti žádoucímu harmonogramu, číslo 2/2010 vyjde v lednu 2011.
Pokračuje také úspěšný provoz webu ČSR na adrese http://www.casr.cz/ , jehož
jednotlivé oddíly, včetně oddílu Archiv, spolu s výročními zprávami nahrazují někdejší tištěné
bulletiny a přinášejí mimo jiné výhodu větší flexibility a možnost průběžných aktualizací.
Připomínáme, že v roce 2009 byly zřízeny neměnné e-mailové adresy související
s chodem ČSR: csr@phil.muni.cz (oficiální e-mail ČSR, vyřizuje či podle potřeby přeposílá
stávající tajemník) a religio@phil.muni.cz (e-mail redakce časopisu Religio, vyřizuje stávající
výkonný redaktor).
Znovu si dovolujeme požádat všechny členy o jejich archivní fotografie spojené
s činností ČSR; zašlete je prosím spolu s informacemi, k jaké akci, události, osobě apod. se
vztahují, na adresu csr@phil.muni.cz nebo (nejsou-li v digitální podobě a není-li ve Vašich
možnostech je naskenovat) spolu s adresou pro vrácení fotografií na adresu ČSR (Česká
společnost pro religionistiku, Arna Nováka 1, 602 00 Brno). Napomůžete tak plánovanému
zřízení fotoarchivu ČSR. Zatím se nám bohužel žádné fotografie nesešly.
V roce 2010 pokračovala potěšující aktivizace přednáškové činnosti ČSR. Během roku
se uskutečnilo hned pět veřejných přednášek ČSR:
1) 2010, 22. 4., Brno: Mária Mičaninová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košicích), Kosmologie a motiv výstupu duše k božímu Trůnu v Koruně království Šloma ben
Jehudy ibn Gabirola.
2) 2010, 18. 5., Pardubice: Henryk Hoffmann (Instytut religioznawstwa, Jagiellonski
uniwerzytet, Krakow), Historie a současnost polské religionistiky.
3) 2010, 26. 10., Brno: Donald Wiebe (University of Toronto, Kanada), The
Significance of the Natural Experience of a „Non-Natural“ World to the Question of the
Origin of Religion.
4) 2010, 1. 11., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Podoby a
dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů.
5) 2010, 29. 11., Pardubice: Luther H. Martin (Ústav religionistiky FF MU, Brno),
The Minds of Historical Agents, Cognitive Science and Historiography: An Example From the
Roman Cult of Mithras.

V roce 2010 ČSR spolupořádá jednu konferenci, a to mezinárodní konferenci
International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association (ISORECEA) na
téma Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern
Europe. Konference se koná v Brně ve dnech 16.-18. 12. 2010. Konferenční web je umístěn
na adrese http://www.phil.muni.cz/relig/isorecea2010/ .
Někteří představitelé a členové ČSR se v srpnu zúčastnili jednání výborů a valných
shromáždění International Association for the History of Religions (IAHR) a European
Association for the Study of Religions (EASR) na Světovém kongresu IAHR, který se koná
jednou za pět let a letos probíhal v kanadském Torontu. Zpráva z konference i zevrubná
zpráva o jednání uvedených výborů vyjde v Religiu 2/2010. Významnou zprávou a velkým
oceněním ČSR i české religionistiky vůbec je, že David Václavík, současný předseda ČSR,
byl na tomto kongresu zvolen tajemníkem EASR na funkční období od 1. ledna 2011 do 31.
prosince 2013.
Dne 30. listopadu 2010 se konala schůze výboru ČSR. Výbor zde schválil návrh, aby
se ČSR ucházela o pořádání Světového kongresu IAHR v roce 2015 v Brně, a pověřil
předsedu a tajemníka ČSR, aby podnikli potřebné kroky směřující k podání přihlášky do
uzávěrky v dubnu 2011 (výkonný výbor IAHR poté mezi zaslanými přihláškami vybere
během roku 2011). Výbor ČSR dále vyhlásil datum konání příštího valného shromáždění
ČSR: jednání se bude konat 17. května 2011 od 10:00 na FF MU v Brně. Na jednání tohoto
valného shromáždění dojde kromě jiného k volbě nového výboru ČSR na příští 2-3leté
funkční období. Členům bude včas rozeslána pozvánka.
Úplný zápis z jednání výboru lze nalézt na http://www.casr.cz/csr-vybor-zapis3.pdf .
Nakonec si Vás dovolujeme požádat, abyste ČSR i nadále zachovali svou podporu, a
pokud jste tak dosud neučinili, abyste zaplatili členský příspěvek za rok 2010, případně také
dlužné příspěvky za roky předchozí. S platností od roku 2009 činí běžný členský příspěvek
400 Kč, studentský a důchodcovský příspěvek 200 Kč. Toto mírné zvýšení je kompenzováno
tím, že členský příspěvek od roku 2009 zahrnuje předplatné časopisu Religio na rok
následující. Zaplacení příspěvku za rok 2010 Vám tedy zajistí zaslání obou čísel časopisu
Religio, jež budou vydána v roce 2011.
Členský příspěvek je možno uhradit složenkou nebo bezhotovostním převodem. Číslo
účtu ČSR u pobočky Komerční banky Brno-město je 60332621/0100. Variabilní symbol,
nezbytný pro identifikaci Vaší platby, je přiložen, konstantní symbol je v případě platby
převodem 0397. Prosíme Vás o uhrazení členských příspěvků do konce prosince 2010.
V případě nejasností se prosím obraťte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu
(chalupa.ales@volny.cz).
S úctou,
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Předseda České společnosti pro religionistiku
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Tajemník České společnosti pro religionistiku

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Hospodář České společnosti pro religionistiku

