Přitomni:
Omluveni:

Pavlincová,
Balabán,
Pokorný, Prosecký
Nechutová,
Součková,

Heller,

Horyna,

oerter,

Papoulek,

Spunar

-------------------------------------------------------------------1. konference
Bible a jeji tradice - bible v interkulturni
komunikaci
- potvrzen podil Čes. bible společnosti,
program překladatelské
sekce bude konzultován
s evrop. výborem UBS pro Evropu a Stře
východ (koordinuje
Pokorný)
- SSN požádá o dotaci ve výši cca 90.000 Kčs (1.500 USD) Středisko
pro nevládni styky FMZV a Čs. komisi UNESCO (zařidi PlpouJek)
- předány adresy kontaktovaných
badatelů
- dalši kontakty:
Balabán - Židovská
Překladatelská
obec, Bonn, Lipsko;
Heller - pravoslavná
cirkev
- ostatni navrhované
kontakty budou
(zajisti Pavlincová,
Papoušek)

obec; Oerter - Židovské muzeum,
Prosecký
- Berlin, pařil;
navazovány

ze sidla

SSN

----------------------------------~-~--------------------------------2. Informačni

bulletin

SSN

čisto (duben 1Y91) bude se složenkami
na r. 1991 a pozvánkou
na konferenci
rozesláno
do konce kvltna (zajisti
Pavlincová)
2. čislo (řijen 1991) - námlty přisplvků:
bibliograf.
přehled religionistických
encyklopedii
(~avlincová),
zpráva o konferenci
v Burlingtonu
(Horyna,
papoušek),
informace
o religionistice
v Dánsku (Anderson,
Dánsko)
informace
o religionistice
v USA (Segert,
USA/,

- i.

informace
o Mezinár.
společnosti
(Lužný, Winkler)

pro sociologii

náboženstvi

informace
o religionistice
na Slovensku
(Komorovský?)
novinky religionistické
literatury
s anotacemi
(Horyna)
výtahy konaných přednášek
přehled

přednáškové
činnosti
Brno (papoušek)

na r. 1992

- Praha

(Součková),

-------------------------------------------------------------------3. seminář Filozofie,
náboženstvi
a ekologický
problém
- schváleno
pojeti semináře
a pozvánka
(zajisti
Horyna)
- návrh hlav. referentů:
ing. Dejmal, prof. Heller, dr. Kolářský,
prof. Krempaský,
doc. Librová, dr. Merhaut, doc. ~majs, dr. Trpák,
dr. Zemek

- předb~žný termin konáni: 12., 13., 14. listopadu
(pouze jeden den)

1991 v Brn~

--~-----~--------------------~------------------------------------4. finančni záležitosti SSN
- RVS schválila dotaci SSN z prostředků fSAV ve výli 10.000 Kčs
(jednáni RVS se zúčastnili Heller, pavlincová)
- SSN požádala CSAV o kryti člensk'ho pfisplvku v IAHR (zajilfuje
papoulek)

----------------~-----------------~--------------------------------p~lšTl SCH6zKA:

Z~psal: Papoulek

Praha, Náprstkovo muzeum,
(bude rozeslána pozvánka)

24. záfi 1991, 10.00 hod.

