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Religio: Revue pro religionistiku vychází dvakrát ročně.
Objednávky jednotlivých čísel i celého ročníku přijímá redakce (religio@phil.muni.cz).
Cena jednoho čísla je na území ČR 70 Kč plus poštovné.
Religio: Revue pro religionistiku is published twice a year.
Orders can be made to the publisher (religio@phil.muni.cz).
The price of one issue is 20 USD / 15 EUR including postage.
POKYNY PRO AUTORY
Redakce přijímá příspěvky pro tyto rubriky:
(a) Studie. Odborné stati v rozsahu 20-35 normostran (36 000 až 63 000 znaků vč. mezer).
(b) Rozhledy. Kratší pojednání o dílčím problému, přehledové stati, diskusní příspěvky
apod. v rozsahu 10-25 normostran (18 000 až 45 000 znaků vč. mezer).
(c) Materiály. Edice kratších pramenných textů, překlady původních materiálů s komentářem, obrazový materiál apod. v rozsahu 10-25 normostran (18 000 až 45 000 znaků
vč. mezer).
(d) Zprávy. Důležité události v oboru, zprávy z konferencí atd. v rozsahu 2-5 normostran
(3 600 až 9 000 znaků vč. mezer).
(e) Recenze. V rozsahu do 7 normostran (12 600 znaků vč. mezer).
Zájemce o publikování v časopise Religio prosíme, aby se při zpracování svých příspěvků
řídili následujícími pokyny.
Odkazy na literaturu i vysvětlivky uvádějte v poznámkách pod čarou podle následujících
vzorů:
• Gerd Theissen, Studien zur Soziologie des Urchristentums, (Wissenschaftliche Unter
suchungen zum Neuen Testament 19), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 31989,
47-53.
• 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. [celý rozsah: citovaná stránka]
• Zkrácená citace: J. Scheid, „The Religious Roles…“, 395.
• David Zbíral, „Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století“, Religio: Revue
pro religionistiku 13/2, 2005, 307-328: 315. [ročník/číslo, rok vydání, strana; celý rozsah: citovaná strana]
• Zkrácená citace: D. Zbíral, „Niquintova listina…“, 315.
Ke statím nabízeným do rubrik Studie, Rozhledy a Materiály připojte anglické resumé
v rozsahu 15 až 30 řádků (900 až 1 800 znaků).
U recenzovaných knih uvádějte prosím následující údaje: autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran, ISBN.
Úplné znění pokynů pro autory je dostupné na http://www.casr.cz/religio-pokyny.php.
Rukopis tohoto čísla byl odevzdán do tisku v říjnu 2020.
Číslo vyšlo v lednu 2021.

