Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
si Vás dovoluje pozvat na
první olomouckou religionistickou konferenci

(6. - 7. 10. 2016 v Olomouci)

Cílem konference je přispět k vytvoření prostoru pro setkávání, sdílení religionistické perspektivy a diskutování
různých přístupů v akademickém studiu náboženství. Konference se neomezuje na jednu oborovou disciplínu,
religionistiku chápe jako široké pole, v němž se setkávají a vzájemně obohacují různé oborové disciplíny a také
badatelé a badatelky z různých vědních disciplín, které spojuje zájem o studium náboženství v jeho různých
kontextech.

Konference je rozdělena do čtyř částí:
Tematická část: umožňuje prezentovat výsledky výzkumu v podobě konferenčního příspěvku v následujících
oblastech: náboženská situace v České a Slovenské republice; náboženství a spiritualita v současném světě;
aktuální metodologické přístupy v oblasti studia náboženství; kritická reflexe dějin religionistického bádání.
Otevřená část: umožňuje prezentovat konferenční příspěvek na jakékoli odborné téma.
Diskusní část: v rámci kulatého stolu budou zvaní odborníci diskutovat o povaze bezvěrectví a ateizmu
v moderní společnosti.
Studentská část: dává příležitost studentům bakalářského a magisterského studia různých oborů, kteří věnují
pozornost vědeckému pojetí náboženství, představit výsledky samostatné odborné práce.
Svůj příspěvek můžete prezentovat ve formě přednášky nebo posteru.
V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o
aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději do 31. 5. 2016 (vizte prosím
přiložený soubor).
Účast na konferenci je bezplatná, původně stanovený poplatek nebude vybírán.
Přípravný výbor konference zašle do konce června 2016 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o
způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o zařazení vybraných příspěvků
do programu.
Výsledky konference budou publikovány ve speciálním čísle religionistického časopisu Pantheon.
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