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V Brně dne 12. prosince 2013
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 2013.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. První číslo vyšlo v srpnu, druhé číslo vyjde v únoru příštího roku. Jak víte,
Religio je od ročníku 19 (2011) pokryto v plnotextové databázi Academic Search Complete
(EBSCO), nově též v Digitální knihovně FF MU, zejména však v citační databázi Scopus
(Elsevier).
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, že v roce 2009 byly zřízeny neměnné e-mailové adresy související
s chodem ČSR: csr@phil.muni.cz (oficiální e-mail ČSR, vyřizuje či podle potřeby přeposílá
stávající tajemník) a religio@phil.muni.cz (e-mail redakce časopisu Religio, vyřizuje stávající
výkonný redaktor).
V roce 2013 pokračovala potěšující aktivizace přednáškové činnosti ČSR. Během roku
se uskutečnilo pět veřejných přednášek ČSR:
1) 2013, 12. 12., Brno: Alessandro Testa (Univerzity of Pardubice), Micro-History,
Ethnography and the Historical Anthropology of European Carnivals (and Their Religious
Characteristics).
2) 2013, 1. 11., Brno: Daniela Müller (University of Nijmegen, Netherlands), “Pagans”: An
Early Christian Concept in the Middle Ages.
3) 2013, 24. 4., Brno: Ylva Hagman (University of Linköping, Sweden), Manichean
Monism? Beyond the Dualism Narrative.
4) 2013, 13. 3., Pardubice: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), “Alternativní”
sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
5) 2013, 26. 2., Brno: Bronislav Ostřanský (Orientální ústav AVČR), Malá znamení Hodiny:
Rekonstrukce „apokalyptické předehry“ v islámu.
V roce 2013 ČSR nepořádala žádné konference ani workshopy.
Členové ČSR se již tradičně v hojném počtu zúčastnili výroční konference EASR
s tématem Religion, Migration and Mutation, která se konala v britském Liverpoolu
(konkrétně na Liverpool Hope University) ve dnech 3.-6. 9. 2013.
S aktivitami ČSR v rámci EASR a IAHR úzce souvisí také chystaný světový kongres
IAHR v německém Erfurtu. Vzhledem k dobré dostupnosti místa konání z ČR doufáme
v hojnou účast členů ČSR. Kongres se koná 23.-25. srpna 2015.
Na adrese http://www.iahr.dk/bulletins/2013/november/index.html naleznete bulletin
IAHR z listopadu 2013.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste ČSR i nadále zachovali podporu, a pokud jste tak
dosud neučinili, abyste zaplatili členský příspěvek za rok 2014, případně také dlužné
příspěvky za roky předchozí. S platností od roku 2009 činí běžný členský příspěvek 400 Kč,
studentský a důchodcovský příspěvek 200 Kč. Toto mírné zvýšení je kompenzováno tím, že
členský příspěvek od roku 2009 zahrnuje předplatné časopisu Religio na rok následující.
Zaplacení příspěvku za rok 2014 Vám tedy zajistí zaslání obou čísel časopisu Religio, jež
budou vydána v roce 2014.
Členský příspěvek je možno uhradit složenkou nebo bezhotovostním převodem. Číslo
účtu ČSR u pobočky Komerční banky Brno-město je 60332621/0100. Během platby uveďte
své jméno, které umožní spolehlivou identifikaci uhrazeného členského příspěvku. Prosíme
Vás o uhrazení členských příspěvků do konce ledna 2014. V případě nejasností se prosím
obraťte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu (chalupa@phil.muni.cz).
S úctou,
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