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V Brně dne 1. prosince 2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Jménem výboru České společnosti pro religionistiku, o.s. bychom Vás rádi
informovali o činnosti, kterou naše společnost vyvíjela v roce 2009.
Naše společnost úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue
pro religionistiku. Během roku 2009 došlo ke změnám ve složení redakční rady. Výbor ČSR
děkuje odstupujícímu šéfredaktorovi, Pavlu Spunarovi, za jeho zásluhy o fungování časopisu.
Novým šéfredaktorem výbor jmenoval Břetislava Horynu. Schválil také nové složení redakční
rady (je dostupné na http://www.casr.cz/religio.php, příslušný zápis z jednání výboru lze
nalézt na adrese http://www.casr.cz/csr-vybor-zapis2.pdf). Došlo rovněž ke změně ve funkci
výkonného redaktora z důvodu odchodu předchozí výkonné redaktorky, Jany Valtrové, na
mateřskou dovolenou; nově byl tímto úkolem pověřen David Zbíral. První číslo vyšlo v
červnu, druhé číslo bylo předáno tiskárně v listopadu a vyjde v příštích týdnech.
Jedním z nejvýznamnějších počinů tohoto roku jsou zcela jistě nové webové stránky
společnosti, jež byly zhotoveny z pověření výboru a spuštěny 19. října 2009. Jsou
provozovány na doméně http://www.casr.cz (podle anglické zkratky názvu Czech Association
for the Study of Religions). ČSR těmito stránkami jednak získala samostatnou grafickou a
doménovou identitu, jednak byly na webu zveřejněny daleko úplnější informace než na webu
předešlém, provozovaném v rámci webu Ústavu religionistiky FF MU, například seznam
konferencí, seznam přednášek (který bude ještě doplněn), všechny staré bulletiny společnosti,
nová úvodní stránka atd. Tyto stránky se stávají dynamičtější a flexibilnější platformou ke
sdílení i archivaci informací o činnosti společnosti, než jakou představovaly bulletiny, čímž
samozřejmě není vyloučeno další vydávání bulletinů v elektronické podobě za účelem podání
souhrnných informací.
Byly zřízeny nové, neměnné elektronické adresy související s chodem Společnosti:
csr@phil.muni.cz (oficiální e-mail ČSR, vyřizuje a podle potřeby přeposílá stávající tajemník)
a religio@phil.muni.cz (e-mail redakce časopisu Religio, vyřizuje stávající výkonný
redaktor).
Dovolujeme si v souvislosti se vznikem nového webu požádat všechny členy o jejich
archivní fotografie spojené s činností ČSR; zašlete je prosím spolu s informacemi, k jaké akci,
události, osobě apod. se vztahují, na adresu csr@phil.muni.cz nebo (nejsou-li v digitální
podobě a není-li ve Vašich možnostech je naskenovat) spolu s adresou pro vrácení fotografií
na adresu ČSR (Česká společnost pro religionistiku, Arne Nováka 1, 602 00 Brno).
Napomůžete tak plánovanému zřízení fotoarchivu ČSR.
Výbor ČSR dále v roce 2009 podpořil záměr zřízení pobočky ČSR v Pardubicích. Dne
11. listopadu 2009 proběhlo v Pardubicích velmi podnětné přípravné setkání, jež mělo podobu
diskusního bloku na téma Česká religionistika ve 21. století.

Ve dnech 6.-7. listopadu 2009 se Česká společnost pro religionistiku spolupodílela na
organizaci mezinárodní konference věnované reflexi kognitivního přístupu v religionistice
s názvem Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture. Dalšími organizátory
byly Česká společnost pro kognitivní studium kultury, o.s. a Ústav religionistiky FF MU.
Konference se zúčastnilo asi 30 odborníků včetně významných představitelů světové
kognitivní religionistiky Armina W. Geertze a Jespera Sørensena.
Proběhly také dvě veřejné přednášky ČSR, a to přednáška Jespera Sørensena
„Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy“ (Brno, 5. listopadu
2009) a přednáška Davida Zbírala „Živoucí světci a modely autority v křesťanství“ (Praha,
20. listopadu 2009).
Konečně se na Vás obracíme s velmi naléhavou prosbou. Zejména vzhledem
k nákladům na vytvoření nového webu ČSR Vás vyzýváme k zaplacení členského příspěvku
za rok 2009, případně také dlužných příspěvků za roky předchozí. Dle rozhodnutí výboru
ČSR se členský příspěvek od roku 2009 včetně zvyšuje: běžný členský poplatek činí 400 Kč,
studentský a důchodcovský poplatek činí 200 Kč. Zároveň se ale mění princip jeho
fungování: poplatek zahrnuje předplatné časopisu Religio na následující rok (v tomto případě
na rok 2010). Zvýšení je tedy pouze relativní. Účelem tohoto kroku je zejména zvýšit kontakt
členů s tímto periodikem ČSR, jehož vydávání vnímáme jako asi nejdůležitější součást její
činnosti.
Poplatek je možno uhradit prostřednictvím přiložené složenky nebo bezhotovostním
převodem. Číslo účtu ČSR u pobočky Komerční banky Brno-město je 60332621/0100.
Variabilní symbol, nezbytný pro identifikaci Vaší platby, je uveden na přiložené složence,
konstantní symbol je v případě platby převodem 0397. Prosíme o uhrazení členských
příspěvků do konce prosince 2009.
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