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V Brně dne 13. prosince 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem výboru České společnosti pro religionistiku, o.s., dále ČSR, bychom Vám rádi
poděkovali za podporu této vědecké společnosti a informovali Vás o činnosti, kterou vyvíjela
v roce 2012.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. První číslo vyšlo v červenci, druhé číslo vyjde v lednu příštího roku. Důležitá je
zpráva, že je Religio od ročníku 19, 2011 již skutečně pokryto v citační databázi Scopus
(Elsevier) a v plnotextové databázi Academic Search Premier (EBSCO).
Pokračuje také 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).
V roce 2012 pokračovala potěšující aktivizace přednáškové činnosti ČSR. Během roku
se uskutečnilo šest veřejných přednášek ČSR:
1) 2012, 12. 12., Pardubice: Pavel Heřmánek (Vojenský historický ústav), Kristýna
Poniatowská a Jan Amos Komenský: Vizionářka a vzdělanec v čase třicetileté války.
2) 2012, 16. 10., Brno: E. Thomas Lawson (Western Michigan University), Moving
from Why to How: Cognitive and Evolutionary Perspectives on Cultural Forms.
3) 2012, 9. 10., Pardubice: Richard Hecht (University of California, Santa Barbara),
The Study of Religions in America and the Department of Religious Studies at the University
of California, Santa Barbara.
4) 2012, 8. 10., Brno: Richard Hecht (University of California, Santa Barbara), The
Study of Religions in America and the Department of Religious Studies at the University of
California, Santa Barbara.
5) 2012, 6. 3., Brno: Elisabetta Porcu (Universität Leipzig), Pop-Religion in Japan:
Religious Institutions and Popular Culture in the Twenty-First Century.
6) 2012, 28. 2., Pardubice: Luther H. Martin (University of Vermont), What Is
Cognitive Science and Why Should It Be of Interest to Students of Religion?.
V roce 2012 ČSR spolupořádala tři konference či workshopy:
1) Workshop Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) Past,
Present and Future in the Scientific Study of Religions, Brno, 1.-3. 3. 2012.
2) Konference Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) Homo
Experimentalis: Experimental Approaches in the Study of Religion, Brno, 25.-27. 10. 2012.

3) Workshop Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After
Postmodern and Postcolonial Criticism, Brno, 29. 11. až 1. 12. 2012.
Mnozí členové ČSR se – již tradičně ve velmi vysokém počtu – zúčastnili konference
EASR, která se konala ve Stockholmu (na Södertörnské univerzitě) ve dnech 23.-26. 8. 2012.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste ČSR i nadále zachovali podporu, a pokud jste tak
dosud neučinili, abyste zaplatili členský příspěvek za rok 2013, 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 2013 Vám tedy zajistí zaslání obou čísel časopisu Religio, jež
budou vydána v roce 2013.
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 ledna 2013. V případě
nejasností se prosím obraťte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu
(chalupa@phil.muni.cz).
S úctou,
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