ČSR
Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arne Nováka 1, 602 00 Brno

V Olomouci a Brně, 15. února 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem výboru České společnosti pro religionistiku, z.s., dále ČSR, bychom Vám rádi
poděkovali za podporu této vědecké společnosti a informovali Vás o činnosti, kterou vyvíjela
v uplynulém roce.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. První číslo ročníku 2019 již vyšlo (elektronicky je k dispozici na adrese
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/141537), vydání druhého je plánováno na
březen. Jak víte, Religio je od ročníku 19 (2011) zařazeno do citační databáze Scopus
(Elsevier) a do plnotextové databáze Academic Search Complete (EBSCO). 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
výkonná redaktorka, dr. Michaela Ondrašinová). Jelikož komunikace v ČSR probíhá převážně
e-mailem, prosíme o laskavé sdělení případných změn v e-mailové adrese zasláním zprávy na
adresu csr@phil.muni.cz.
V uplynulém roce pokračovala ČSR spolupořádala jen jednu přednášku, kterou na
téma The End is the Beginning is the End: Healing from Spirit Possession Beyond Cognition
in Contemporary Japan and Italy proslovil Dr. Andrea De Antoni z Ritsumeikan University
v úterý 22. 10. 2019 v 16:00 v Brně. Lze vyslovit přání, aby v roce 2020 byla přednášková
činnost pod hlavičkou ČSR opět rozsáhlejší.
ČSR v roce 2019 nepořádala žádnou konferenci ani workshop, avšak tento útlum
v pořádání konferencí bude vyvážen v roce 2020, kdy ČSR spolupořádá významnou
mezinárodní konferenci ISORECEA – International Study of Religion in Eastern and Central
Europe Association, která se uskuteční ve dnech 23.-25. dubna 2020 na Univerzitě Palackého
v Olomouci (viz https://isorecea2020.upol.cz/) a spolupořádá konferenci Religious Drugs
v Brně ve dnech 28.-29. února 2020 (http://religiousdrugs.com/).
Účast členů ČSR na konferenci EASR v Tartu (https://easr2019.org/) byla více než
uspokojivá. V roce 2020 se konference EASR nekoná, probíhá totiž jako každých pět let
světový kongres IAHR; koná se v novozélandském Dunedinu ve dnech 23.-29. srpna 2020.

Věříme, že ČSR i nadále zachováte podporu. Dovolujeme si Vás požádat o zaplacení
členského příspěvku za rok 2020, pokud jste tak dosud neučinili. Běžný členský příspěvek
činí 400 Kč, studentský a důchodcovský příspěvek 200 Kč. Příspěvek zahrnuje předplatné
časopisu Religio: zaplacení příspěvku za rok 2020 Vám zajistí zaslání výtisku obou čísel
časopisu Religio za rok 2020, doplacení případného zatím neuhrazeného příspěvku za rok
2018 Vám zajistí zaslání obou čísel za rok 2019.
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 31. března 2020. S případnými
dotazy se prosím obracejte na hospodáře společnosti, dr. Jakuba Cigána
(jakub.cigan@mail.muni.cz).
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