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Redakce pﬁijímá pﬁíspûvky pro tyto rubriky:
(a) Studie. Odborné stati v rozsahu 20 – 25 normostran (36 000 – 45 000 znakÛ vã. mezer).
(b) Rozhledy. Krat‰í pojednání o dílãím problému, pﬁehledové stati, diskusní pﬁíspûvky
apod. v rozsahu 10 – 15 normostran (18 000 – 27 000 znakÛ vã. mezer).
(c) Materiály. Edice krat‰ích pramenn˘ch textÛ, pﬁeklady pÛvodních materiálÛ s komentáﬁem, obrazov˘ materiál apod. v rozsahu 5 – 10 normostran (9 000 – 18 000 znakÛ vã.
mezer).
(d) Zprávy. DÛleÏité události v oboru, zprávy z konferencí atd. v rozsahu 2 – 5 normostran
(3 600 – 9 000 znakÛ vã. mezer).
(e) Recenze. V rozsahu do 5 normostran (9 000 znakÛ vã. mezer).
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• Zkrácená citace: G. Theissen, Studien zur Soziologie…, 47-53.
• John Scheid, „The Religious Roles of Roman Women“, in: Pauline Schmitt-Pantel (ed.),
A History of Women in the West, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard
University Press 1992, 377-408: 395. [cel˘ rozsah: citovaná stránka]
• Zkrácená citace: J. Scheid, „The Religious Roles…“, 395.
• David Zbíral, „Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století“, Religio 13/2,
2005, 307-328: 315. [roãník/ãíslo, rok vydání, strana; cel˘ rozsah: citovaná strana]
• Zkrácená citace: D. Zbíral, „Niquintova listina…“, 315.
Ke statím zaﬁazen˘m do rubrik Studie, Rozhledy a Materiály pﬁipojte cizojazyãné (angliãtina, nûmãina, francouz‰tina) resumé v rozsahu 15 aÏ 30 ﬁádkÛ (900 aÏ 1 800 znakÛ).
U recenzovan˘ch knih uvádûjte prosím následující údaje: autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, poãet stran, ISBN.
Úplné znûní pokynÛ pro autory je dostupné na http://www.casr.cz/religio-pokyny.php.
Tisk/Print:
Dataprint, Nopova 13, 615 00 Brno.
Rukopis tohoto ãísla byl odevzdán do tiskárny v dubnu 2011.
âíslo vy‰lo v ãervnu 2011.

ISSN 1210-3640

