ZÁPIS Z IX. VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO RELIGIONISTICKÉHO SPOLKU:
Datum konání: 19.11.2013
Přítomní: Evelyne Koubková, Helena Exnerová, Barbara Oudová Holcátová, Barbora Sojková, Milan
Kroulík, Michal Čermák, Tereza Andršová, Markéta Jakešová, Markéta Svobodová, Adéla Bajerová,
Barbora Nováková, Jiří Dynda, Robert Michalič, Tobiáš Kolmačka, Radim Širl, Matúš Škríba, Ivana
Šišáková, Roman Galovič, Matouš Preininger, Jarmila Grimmová, Jiří Karban, Barbora Ficková,
Eleonora Jančárková, Milan Horňák, Marie Vosáhlová, Klára
Program:
1)S hrnutí historie PRSu
Pro informaci mladším členům bylo připomenuto založení PRSu a pravidelné aktivity, které
podniká: filmový klub, kapela, studentský seminář, seznamovací víkend a jarní chata, výlety a
podzimní oběť; byla také vzpomenuta organizace SVK. Zároveň bylo vysvětleno, jak funguje
recenzní databáze religionisticky relevantních předmětů.
2)T ermíny akcí
Byl domluven termín vánočního večírku na 17.12. a jarní chaty na 4.-6.4.
3)I nformační zdroje
Byl představen projekt databáze knih, které mají členové PRSu k dispozici a mohou si je
navzájem poskytnout; také byli členové upozorněni, že Barbora Sojková pracuje v knihovně
ÚFARu a kdokoliv se na ni může obrátit jak s žádostí o radu ohledně toho, co je ve fondu k
dispozici, tak s žádostí o zakoupení nové knihy.
Robert nadnesl otázku scanování knih, které slouží jako povinná literatura, a Bára S. vysvětlila,
že knihovna ÚFARu zaměstnává jednoho pracovníka právě za tímto účelem a můžeme se na něj
tedy obracet.
Rovněž zmínila, že v knihovně jsou k dispozici kopie knih, které poznáme tak, že nemají v
systému uvedou signaturu, a že se po nich máme ptát u knihovníka.
4) Religionistický blog
Milan zmínil, že by se mu líbila představa blogu kam religionisté píšou fundované, ale
zaměřením nikoliv odborné články na religionisticky relevantní témata. Připustil ovšem, že
momentálně na zahájení projektu nemá kapacity a nikdo jiný nejevil známky ochoty vzít si ho
na starost, takže byl odsunut na blíže neurčenou dobu.
5) Kronika PRSu
Tobiáš přišel s návrhem vytvoření ručně psané kroniky PRSu a vyjádřil se, že pokud se toho
nikdo jiný nechopí, je ochoten si to spolu s Romanem vzít na starost. Tento návrh byl obecně
přijat.
6) Volba nového předsednictva
Předsedkyní PRSu byla zvolena Barbara Oudová Holcátová. Jako členové výboru byli zvoleni
Tereza Andršová, Milan Kroulík a Tobiáš Kolmačka. Volba posledního člena byla nerozhodná a
konalo se tedy druhé kolo, ve kterém byla zvolena Barbora Sojková.

