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V Pardubicích a Brně, 12. ledna 2016

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 2015.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. První číslo již vyšlo (elektronicky je k dispozici na adrese
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/124610), druhé je plánováno na březen
příštího roku. Jak víte, Religio je od ročníku 19 (2011) zařazeno do plnotextové databáze
Academic Search Complete (EBSCO) a citační databáze Scopus (Elsevier). Všechna čísla od
založení časopisu jsou na základě rozhodnutí výboru ČSR volně dostupná rovněž v Digitální
knihovně FF MU (viz adresu výše).
Pokračuje také provoz webu ČSR na adrese http://www.casr.cz/, jehož jednotlivé
oddíly, včetně oddílu Archiv, spolu s výročními zprávami nahradily někdejší tištěné bulletiny
a přinášejí mimo jiné výhodu větší flexibility a možnost průběžných aktualizací. Připomínáme
také e-mailové adresy související s chodem ČSR: csr@phil.muni.cz (oficiální e-mail ČSR,
vyřizuje stávající tajemník) a religio@phil.muni.cz (e-mail redakce časopisu Religio, vyřizuje
stávající výkonný redaktor).
Významnou událostí roku 2015 bylo uspořádání desátého valného shromáždění ČSR
(9. února 2015), na němž byl zvolen nový výbor ve složení:
Předseda
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Místopředsedové
doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Tajemník
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Hospodář
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Další členové výboru
doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Apelační a revizní komise

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Zápis z jednání je zveřejněn na adrese http://www.casr.cz/zapisy.php.
V roce 2015 rovněž došlo oproti roku 2014 k vítanému obnovení přednáškové činnosti
ČSR. ČSR přijala záštitu nad celkem čtyřmi přednáškami:
1) 2015, 8. 12., Brno: Gabriel Levy (Norwegian University of Science and
Technology), Religious Technologies of the Word: A Crossroad between Biology and
Culture.
2) 2015, 26. 11., Pardubice: Jakob De Roover (Ghent University), Europe, India and
the Limits of Secularism.
3) 2015, 20. 10., Brno: Jan Kozák (Univerzita Karlova), Ódinovo zasvěcení.
4) 2015, 10. 3., Brno: Eszter Spät (Ruhr-Universität Bochum a Central European
University), The People of the Peacock Angel: The Yezidis of Northern Iraq.
ČSR v tomto roce nepořádala žádnou konferenci ani workshop, ale hodlá se podílet na
organizaci konference k tématu současného pohanství a politiky, jež se odehraje na začátku
června 2016 v Brně.
V roce 2015 se v německém Erfurtu uskutečnil Světový kongres IAHR. Z adresy
http://www.iahr.dk/bulletins.php si můžete otevřít nejnovější bulletin IAHR. Výroční
konference EASR se příští rok koná v Helsinkách (od 28. června do 1. července), potřebné
informace jsou zveřejňovány na adrese http://blogs.helsinki.fi/easr-2016/.
Věříme, že ČSR i nadále zachováte podporu. Dovolujeme si Vás požádat o zaplacení
členského příspěvku za rok 2016, pokud jste tak dosud neučinili, případně také o zaplacení
dlužných příspěvků za roky předchozí. Běžný členský příspěvek činí 400 Kč, studentský a
důchodcovský příspěvek 200 Kč. Příspěvek zahrnuje předplatné časopisu Religio (zaplacení
příspěvku za rok 2016 Vám zajistí zaslání výtisku obou čísel časopisu Religio za rok 2016,
doplacení případného zatím neuhrazeného příspěvku za rok 2015 Vám zajistí zaslání obou
čísel za rok 2015).
Členský příspěvek je možno uhradit složenkou nebo bezhotovostním převodem. Číslo
účtu ČSR u pobočky Komerční banky Brno-město je 60332621/0100. Do příslušného řádku
uveďte své jméno a příjmení, které umožní spolehlivou identifikaci uhrazeného členského
příspěvku. Prosíme Vás o uhrazení členských příspěvků do 15. února 2016. S případnými
dotazy se prosím obracejte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu
(chalupa@phil.muni.cz).
S úctou,
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