Zápis ze schfize výboru
P~ítomni:

",

ČSSN - 22.11.

1996. Praha

Dolezalová, Heller,
Kandert,
Kropá~ek, Papou~ek,
Spunar, Štampach
Antalík, Balabán, Bouzek, Horyna, Pavlincová

Omluveni:

1. Rekapitulace

uplynulého

obdob1

- výbor ČSSN se se~el po del~í dobé, poslední setkání - Valné shromážd~ni ČSSN (19.4. 1996)
- sborník Religions
in Contact
bude vydán koncem roku 1996,
prostřednictvím RVS se
podařilo zajistit dodate~né iinan~ni prostředky pln~ pokr9vající náklady publikace
(zaji~tují dr. Doležalová, dr. Horyna, dr. Papou~ek)
- vydávání
~asopisu
Religio
probíhá
podle
harmonogramu,
~íslo 2/1996 vyjde koncem roku 1996
(zaji~ťuje dr. Pavlincová)
- vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat prostředky na samost~atnÝ sborník
z konference "Žena
v náboženst~vích sv~ta"
(15.11. 1995),
budou konferenční
příspévky výb~rov~
publikovány v časopise Religio
č. 2/1996 a 1/1997
(zaji~ťuje dr. Pavlincová)
2. Finančn1

otázky

- dr.
Doležalová přednesla
pr5béžnou zprávu
o hospodařeni
CSSN
'1 roce
1996, ze
které vyplynulo,
že nejtizivéj~im
problémem
je udržet
požadovanou
oroporci mezi dotacemi
získávánými prostřednictvím RVS a příjmy ČSSN (dotace musí
být v rámci
každého projektu z 30% kryta
příjmy z jiných
"

..

- v::íbor CSSN vyslovil
souhlas, aby
byla do
pří~tího
převedena ~ástka ca 35.000 Kč
iako rezerva na vydáni
feren~ního sborníku (viz dále)"
(zajistí dr. Doležalová)
3. Plán činnosti

roku
kon-

ČSSN na rok 1997

- oředná~ko~:í cvklus ČSSN v Praze a Brn~:
Brno
zaji~ťuje dr. Papou~ek (FF MU)
Praha - zaji~ťuje doc. Kandert (dáno
k úvaze, zda nepřenést konání předná~ek z Náprstkova muzea na FF UK
vzhledem k otevření
řádného studia reli'3'ionistiky)

do konce ledna 1997 je třeba dodat konkretizovanÝ
plán dr.
P.3.pou~kcvipro zveřejnéní v Informal::n1.m bullet.inu ČSSN
- InI::>r.71a'~Tií
bu 11 et i Ti CSSl·./ bude ,,/ycházetdvakrát ročn~:
l)záv~rk·~.J:
31. leden 1997
30. září 1997
redakci i vydávání bulletinu zaji~ťuje dr. Papou~ek
-~3.sopis Reliqio.
Revue Dro reliqionistiku
budou vydána 2 ~ísla 5. ročníku
uZ3vérky: 31. březen 1997
30. září 1997
výkonnou redakci zaji~ťuje dr. Pavlincová
- nár. konference "Fenomenoloqie
kultovního oředmétu - hermeneut.ika předm~t.u kultu"

pi"'edb~žnýtermin: i"'ijen/list.opad1997 (pát~ek-sobota)
misto konáni:
FF MU, Brno
organ izá toi"'i
:
~d~o~c_.~.
_K~a~n~d~e~r~t_.
_,
_d~r~.
_P~a_p_o_l_J_~_e~k
na konference se po~itá nejen s ú~asti badatele z religionistických
pracovi~t:, ale
i z muzei, galerii, památkové
pé~e apod.
jednacim jazykem konference bude ~e~tina nebo sloven~tina
konferen~ni sbornik bude
vydán jako supplementum
~asopisu
Religio
- z jednáni výboru ČSSN vyplynulo téma mezinárodni
konference plánované na rok 1998:
religionistika
a náboženstvi v totalitnim režimu (se zam~i"'enimna sti"'edniEvropu)
dr.
Papou~ek pov~i"'en, aby pi"'edb~žn~ ov~i"'ilmožný
zájem
zahrani~nich spole~nosti ~i pracovi~ť o spolupráci
(Lipsko, DVRG; Burlington, NAASR)
4.

R6zné

- dr. Papou~ek
krátce informoval o
konferencich
poi"'ádaných
v nejbliž~i dob~ IAHR (na základ~ IAHR Bulletin)
- doc. Kropá~ek informoval
o projekt.u "Oriental ia Bohemica"
koordinovaným
doc. Petrem Charvátem
- dr. Papou~ek informovalo
chystaném pobytu prof. J. Waardenburga v Brn~ a Praze v souvislosti
s prezentaci pi"'ekladu jeho knihy Bohové zblizka.
;Systematick"'J úvod do religionist.iky

PŘíŠTÍ

SCHŮZE:

za~átek února 1997
(bude upi"'esn~no)
Ust.av rel igionistiky
Arne Nováka 1, Brno

Zapsal:

FF MU

Papou~ek

PhDr.

Bi"'etislavHoryna,
pi"'edsedaČS SN

Dr.

