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V Olomouci a Brně, 5. ledna 2018

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 2017.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. První číslo ročníku 2017 již vyšlo (elektronicky je k dispozici na adrese
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137279), druhé je plánováno na březen 2018.
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). 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 roce 2017 pokračovala přednášková činnost ČSR. ČSR spolupořádala tři přednášky:
1) 2017, 29. 11., Praha: Martin Fárek (Univerzita Pardubice), Bojovali buddhisté
proti kastovnímu systému v Indii?.
2) 2017, 20. 4., Brno: Katharina Neef (Universität Leipzig), Social Reform as a
Source for Sociology.
3) 2017, 23. 3., Brno: Delfi Nieto Isabel (University of Barcelona), Inquisitorial
Records and Social Networks: A Case Study for the Relational Analysis of Medieval
Heresies.
ČSR dále spolupořádala 2. ročník olomoucké religionistické konference (20.-21. září
2017), které se zúčastnilo pět desítek osob a bylo předneseno 27 příspěvků. Na rok 2018 je
plánován 3. ročník téže konference (Olomouc, datum bude oznámeno) a dále mezinárodní
konference Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism (Brno, 6.-7. června
2018, http://religionistika.phil.muni.cz/consciously-illicit/) a výroční konference Historical
Network Research (Brno, 10.-13. září 2018). Účast členů ČSR na letošní konferenci EASR
v Lovani byla nižší než obvykle. Další konference EASR na téma Multiple Religious
Identities: Individuals, Communities, Traditions se koná v Bernu ve dnech 17.-21. června
2018.

Věříme, že ČSR i nadále zachováte podporu. Dovolujeme si Vás požádat o zaplacení
členského příspěvku za rok 2018, pokud jste tak dosud neučinili, případně také o zaplacení
dlužných příspěvků za roky předchozí. Běžný členský příspěvek činí 400 Kč, studentský a
důchodcovský příspěvek 200 Kč. Příspěvek zahrnuje předplatné časopisu Religio (zaplacení
příspěvku za rok 2018 Vám zajistí zaslání výtisku obou čísel časopisu Religio za rok 2018,
doplacení případného zatím neuhrazeného příspěvku za rok 2017 Vám zajistí zaslání obou
čísel za rok 2017).
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 15. února 2018. S případnými
dotazy se prosím obracejte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu
(chalupa@phil.muni.cz).
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