SVK 2018
Mezinárodní religionistická
studentská vědecká konference
1.–3. červen 2018
klášter Congregatio Jesu, Štěkeň u Strakonic

Srdečně zveme na Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci, kterou letos organizuje
Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ
●   Autorem či autorkou práce SVK může být student či studentka prezenčního či kombinovaného
bakalářského nebo magisterského studia religionistiky.	
  
●   Předmětem práce SVK může být jakékoli téma, které se týká akademického studia náboženství.	
  
●   Pro aktivní účast na SVK je třeba odevzdat příspěvek v podobě souvislého textu rozsahu
maximálně 27 000 znaků (což je cca 15 stran v A4).	
  
●   Práce musí být opatřena úvodní stranou, kde bude uveden titul, identifikací pracoviště, kde práce
vznikla, jménem a příjmením autora/ky a akad. rok, obsahem a anglickým resumé (cca 600 znaků).
Text musí být vybaven průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použité literatury podle
formátu běžného v religionistických časopisech Religio, Sacra či Pantheon.	
  
●   Odevzdané texty mohou (ale samozřejmě nemusí) vycházet ze seminárních, bakalářských,
ročníkových aj. prací autorů a autorek. Zejména u upravených bakalářských prací však
nezapomeňte na maximální rozsah 27000 znaků.	
  
●   Na konferenci bude práce představena formou ústní prezentace v rozsahu max. 20 minut.	
  
●   Své práce posílejte v elektronické podobě na adresu jiri.dynda@ff.cuni.cz do 30. 4. 2018.	
  

HARMONOGRAM
Termín pro odevzdávání prací je stanoven na 30. dubna 2018. V průběhu května pak proběhnou fakultní
kola na jednotlivých pracovištích; zde autoři příspěvků představí své prezentace před domácími pedagogy a
kolegy. Na mezinárodním a mezifakultním kole, které proběhne 1. – 3. června v klášteře ve Štěkni,
budou každé zúčastněné pracoviště reprezentovat maximálně dva účastníci vzešlí z jednotlivých fakultních
kol.

ZPĚTNÁ VAZBA
SVK je jedinečnou příležitostí získat zpětnou vazbu od kolegů a kolegyň z jiných pracovišť. Tyto zpětné
vazby budou mít podobu stručných posudků, představených po příspěvku na mezinárodním kole. Účast na
SVK vám kromě zpětné vazby poskytne i příležitost zkusit si přednést příspěvek na mezinárodní
konferenci za účasti a podpory přátel a kolegů z ostatních pracovišť a v budoucnu např. přepracovat váš
příspěvek k publikaci v religionistických či areálových časopisech.
Pište a bádejte, moc se těšíme na Vaše příspěvky!

