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Religio. Revue pro religionistiku pfiiná‰í pfiíspûvky ze v‰ech oblastí religionistiky, tj. z dûjin
náboÏenství, psychologie náboÏenství, sociologie náboÏenství, geografie náboÏenství, filo-
zofie náboÏenství atd.
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rém ze svûtov˘ch jazykÛ (angliãtina, francouz‰tina, nûmãina). U studií se pfiedpokládá re-
sumé v rozsahu 15 aÏ 30 fiádkÛ; v pfiípadû ãeské nebo slovenské studie cizojazyãné resumé,
a naopak.

Pfii citaci jazykÛ uÏívajících cizích abeced redakce dává pfiednost pfiepisu do latinky. 
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