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Slovník Judaismus, křesťanství, islám je druhým vydáním, aktualizovaným a 
značně obsahově rozšířeným oproti prvnímu vydání. Čtrnáct odborníků je autory 
více než dvou a půl tisíců abecedně uspořádaných hesel, členěných do tří velkých čás
tí, každá odpovídající jednomu ze tří výše uvedených monoteistických náboženství. 
Vzájemně propojená hesla nás seznamují se vznikem, vývojem, dějinnými změnami 
toho kterého náboženství, s základními články víry, morálními a právními normami 
a různými ideovými proudy uvnitř jednotlivých náboženství. 

Slovník je uveden studií o monoteismu, která ve stručnosti podává historický ob
raz vzniku a rozvíjení, na náboženské mapě světa ojedinělé, myšlenky jedinobožství, 
jež měla tak ohromný dopad na dějiny, mnohdy tragický, a není snad místo na Zemi, 
která by ji nebylo poznamenané. 

Slovník je nejen výborným studijním materiálem k jednotlivým náboženstvím, 
nadto je koncepčně zaměřen zejména ke srovnávání jednotlivých náboženství, kdy 
k některým termínům si můžeme vyhledat jejich významový ekvivalent v zbývají
cích dvou. Slovník je tak přínosem ke komparativní religionistice. Např. slovo „duše" 
si můžeme vyhledat ve všech třech oddílech a snadno tak porovnáme významy, které 
jim udílí judaismu, křesťanství a islám. 

Slovník tak tvoří studijní materiál, jehož hodnotu mnohokrát oceníte, a vaše 
religionistiká knihovnička se bez něj zajisté neobejde. Cena slovníku, jak už to u po
dobných publikací bývá, není z nejnižších, vyjde vás na pět set korun, avšak je to 
investice, která má rozhodně smysl. Takže až budete přemýšlet, co byste rádi k naro
zeninám, nebo z nedočkavosti již budete Ježíška bombardovat dopisy, nezapomeňte 
vedle nového Porsche na slovník Judaismus, křesťanství, islám. 

Přemysl Baron 

Mezinárodní konference „Náboženství a jídlo", 
Pardubice, 26. a 27.10. 2004 

Konference Náboženství a jídlo, pořádaná katedrou religionistiky a filosofie Fa
kulty humanitních studií Univerzity Pardubice, se konala v působivém historickém 
interiéru pardubického zámku. Během dvou dnů zaznělo na dvě desítky referátů, 
zaměřených na různé aspekty vztahu náboženských tradic a stravy. Mezi přednáše
jícími byli zastoupeni nejen religionisté, ale rovněž odborníci z geografických, antro-
pologických, historických a archeologických pracovišť z České republiky, Slovenska a 
Polska. Atraktivní téma a program konference se postaraly o hojnou účast poslucha
čů, kteří po oba dny téměř zcela zaplnili konferenční sál. 


