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V pořadí devátá konference ISORECEA (International Study of Religion in 
Central and Eastern Europe Association), která se konala ve dnech 16.–18. prosince 
2010 pod záštitou Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
nesla název Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central 
and Eastern Europe. Uskutečnila se v Brně v prostorách Fakulty sociálních Studií 
(dále jen FSS) a shromáždilo se na ní okolo 60 vědců převážně z Evropy, přičemž 
zaznělo celkem 48 přednášek. Přednášecím jazykem byla angličtina.

Co se týče organizačního zázemí, je nutné zmínit, že v tomto ohledu byla 
konference dotažena do detailů. Orientace účastníků po Brně a konferenčních 
prostorách byla podpořena informacemi na internetových stránkách a konferenčním 
balíčkem. Pro účely konference byl vyčleněn i větší přednáškový sál a několik učeben 
s audiovizuální technikou. Kromě pomoci studentů byl k dispozici i catering.

První den konference, tedy čtvrtek 16. prosince, byl zahájen registrací 
účastníků za přítomnosti Aleše Chalupy, který všechny příchozí symbolicky 
přivítal na akademické půdě MU a obdaroval zmíněným konferenčním balíčkem 
s přehledným programem a mapou, aby pro nikoho nebyl problém pohybovat se 
po Brně či samotné fakultě. Po registraci se ukázalo, v jakém počtu se ISORECEA 
2010 bude odehrávat, a přestože se průběh registrace nesl v duchu netrpělivého 
vyhlížení nových příchozích a těch, co byli na právě probíhající ISORECEA board 
meeting, účastníků byl nakonec dostatek. Samotnou konferenci pak v podvečer 
zahájil David Voas svojí přednáškou Secularization in the West. Na závěr dne bylo 
pro všechny přítomné připraveno bohaté pohoštění.

Druhý den začal společnou přednáškou Forced Secularity, kterou přednesla 
Monika Wohlrab-Sahr. Následně po krátké přestávce byly na programu přednášky 
rozdělené podle tématu do čtyř současně probíhajících bloků. V každém z těchto 
bloků zazněly tři přednášky s časovým limitem 20 minut a po každém příspěvku 
následovala 10minutová debata. Kromě zkušených přednášejících z převážně 
evropských univerzit (výjimkou byl například Luther H. Martin z Vermontu v tu 
dobu hostující na Masarykově univerzitě nebo Anita Sharma z Indie) se objevily 
na konferenci ISORECEA i mladé tváře. Mezi ně patřil například Daniel Reeves, 
který se ve své prezentaci s názvem Religious Differences among the Countries 
of Present-Day Central Europe: A Macro Perspective pokusil dokázat, že různé 
náboženské trendy dané země se promítají do vzhledu poštovních známek, což 
spustilo velmi zajímavou diskuzi. V druhém dni se rovněž představila i mladší 
dvojice Jens Köhrsen a Adrián Tovar s přednáškou Religious Tastes and Styles 
in Two Latin American Mega Cities: A New Approach towards Religious Diversity 
a ukázalo se, že ani „nováčci“ na konferenci nezůstali v obhajobě svých prací 
pozadu.
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Přednáška pro všechny účastníky stála i na počátku posledního konferenčního 
dne. Tentokrát se slova ujal Olaf Müller s tématem Secularization, Individualization, 
or Revitalization? The State and Development of Churchliness and Religiosity in 
Post-Communist Central and Eastern Europe. V tento den byly na programu bloky, 
které se tematicky dotýkaly náboženské situace ve střední a východní Evropě, 
náboženství ve veřejné sféře nebo nových náboženských hnutí. Přednášky byly 
opět zajímavé, ale půvabem a zároveň úskalím konferencí je nejen dobré téma, ale 
i jeho samotná prezentace, tudíž dobří řečníci a ti, co pestře přednášku doplňovali 
audiovizuální technikou, sklízeli v diskuzích největší úspěch. Za zmínku určitě 
stojí přednáška Romana Vida Multiple Secularizations, Multiple Secularisms 
a Michała Żebrowského Polish Religious Economy: A Case of Pluralistic Monopoly? 
Je rovněž naší smutnou povinností oznámit, že právě Michał Żebrowski náhle 
1. ledna 2011 zemřel.

Během konference si účastníci mohli poslechnout i kolegy z Masarykovy 
univerzity, mezi kterými byli kromě již zmíněného Romana Vida například David 
Zbíral se svojí přednáškou Inspiring the Present: What Historical Cases Can 
Teach Us about Method and Theory in the Study of Religions. Milan Fujda pak 
se svým příspěvkem How Does the Concept ‘Religion‘ Prevent Understanding of 
Religion? vyvolal snad nejbouřlivější diskuzi. Takové diskuze jsou důkazem toho, 
že konference byla velice zdařilá, což ostatně naznačovaly i statusy účastníků 
na Facebooku po ukončení konference ISORECEA 2010. Výpis všech příspěvků 
a další informace o ISORECEA 2010 je možné nalézt na internetových stránkách 
<http://www.phil.muni.cz/relig/isorecea2010>.


