Zpráva ze zasedání Kuratoria ESCT
(Strasbourg; 18.-19.2.2012)
Zapsal: František Štěch

1.

Nadcházející kongres ESCT proběhne v Brixenu 29.8. – 1.9. 2013. O den dříve, tj. 28.
8. 2013 proběhne na témže místě kongres mladých teologů. Tématem kongresu bude
„Bůh jako otázka: náboženský a sekulární jazyk“. Bližší informace budou zveřejněny
brzy na stránkách http://www.kuleuven.be/eurotheo.

2.

Kolega Stephen Bullivant z Londýna informoval o možnosti zapojit se do
mezinárodního projektu zabývajícího se vztahem moci a církve. Mezinárodní síť
společností pro katolickou teologii (INSeCT - http://theo.kuleuven.be/insect/page/1/)
začíná tříletý globální teologický projekt zaměřený na moc teologie překonat
zneužívání moci v církvi a společnosti. Zájemci o více informací či účast v tomto
projektu mohou kontaktovat kolegu Bullivanta: stephen.bullivant@smuc.ac.uk

3.

Sekretáři ESCT Piérr van Heckovi končí v létě 2012 mandát a tuto situaci je potřeba
řešit. Kuratorium odhlasovalo, že mu prodlouží mandát do svého příštího zasedání,
aby byl čas na hledání jeho nástupce.

4.

Kuratorium v reakci na nelehkou situaci Libanonských katolických teologů přijalo
jednomyslně jejich žádost o přijetí do ESCT. Vznikne tak Libanonská sekce ESCT.

5.

Diskutovalo se o tom, jak lépe zapojit mladé teology (doktorandy). První návrh
prosazoval pořádání národních a mezinárodních setkávání a konferencí doktorandů.
Druhý návrh, který zazněl, vyzýval ESCT, aby převzala iniciativu centrálně a připravila
velký mezinárodní projekt, na jehož platformě by se doktorandi mohli setkat.

6.

Další kuratorium se sejde v roce 2013 v Salamance u příležitosti tamní regionální
konference, kterou pořádá španělská sekce ESCT. Členové kuratoria byli vyzváni, aby
v brzké době navrhli místo konání kuratoria 2014. Jde o to, která země bude v té
době pořádat regionální konferenci.

7.

Dalším bodem jednání byl kontakt ESCT s papežskou kurií. Diskutovalo se o tématech,
které by měly být předmětem rozhovorů zástupců ESCT se zástupci Svatého stolce.
Návrhy těchto témat: Církevní centralizace a decentralizace, loajalita, věda existuje
jen tehdy, když je možné vše zproblematizovat a znovu se na vše dotazovat, otázka
legitimního pluralismu v teologii, teologie potřebuje více porozumění ze strany kurie
pro svůj vnitřní pluralismus, aby zůstala vědou… Další návrhy témat jsou vítány.

8.

Časopis ET Studies plánuje svá dvě nejbližší čísla na tato téma Solidarita v Evropě
a Kvalita teologického vzdělání. Ještě je možné podat příspěvky, ale musí to být
rychle. Další plánované téma je Pravda. Návrhy témat budoucích čísel jsou očekávány
a vítány. Na kuratoriu padlo několik následujících témat: Pro rok 2015-16 by bylo
zajímavé reflektovat jak proběhly oslavy 50. výročí II. vatikánského koncilu a jaké
důrazy se během nich vyskytly. Šlo by o zmapování aktuálních teologických trendů.
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Další zajímavé téma by bylo postižení v církvi, případně bible z hlediska postižených
a také např. moc v církvi v souladu s tříletým globálním projektem INSeCT.
Novou pomocnou redaktorkou ET Studies byla ustanovena Dr. Angela Ilić, která bude
mít na starosti přípravu jednotlivých čísel ET Studies do tisku. Důvodem pro její
zaměstnání je snaha, aby práce na přípravě jednotlivých čísel byla provedena včas
a nedocházelo k dosud běžným zpožděním jednotlivých vydání. Za její práci ji bude
ESCT vyplácet odměnu 5.000 Eur ročně.
Pro všechny členy regionálních sekcí je možnost publikovat v ET Studies (anglicky,
německy, francouzsky), ale nově bude možné na web umístit i původní verzi článku
např. v češtině. Měl-li by někdo potíže s překladem své publikace do cizího jazyka je
možné se individuálně domluvit na nějaké asistenci a pomoci. Šlo by zřejmě
především o jazykové korektury. Důležitá je kvalita předloženého článku, nikoliv
kvalita jazyka, kterým je napsán.
Národní sekce mohou též navrhovat témata ET Studies a každé kuratorium se bude
vyjadřovat k navrženým tématům. Je potřeba uvažovat o době cca 1,5 roku mezi
rozhodnutím o tématu a skutečnou publikací tematického čísla. Je normální, že se
souběžně pracuje na několika číslech, která jsou každé v jiné fázi svého vzniku.
Kuratorium a národní sekce navrhují témata, avšak rozhodnutí, zda téma bude přijato
či ne, je na prezidiu ESCT. Členové kuratoria mohou být také vyzváni k recenzím
článků podaných k publikaci v ET Studies.
V ET Studies mohou být zprávy z konferencí, nebo zprávy o nich, nohou být také
otištěny vybrané referáty, ale nejde o to publikovat všechny referáty z místních
konferencí. Překlady studií, které byly publikovány jinde mohou v ET Studies vyjít
znovu, ale musí být v jiném jazyce, než původní publikace.
Kuratorium diskutovalo o možnosti zpřístupnění ET Studies i tzv. „sympatizantům“,
tedy aby si časopis mohli zakoupit či předplatit lidé i bez nutnosti být členy ESCT.
Nejde o to, abychom byli exkluzivním klubem, ale na druhou stranu zájemci mohou
časopis zdarma studovat v knihovnách, které jej odebírají.
Do budoucna se uvažuje o tematických workshopech pro autory jednotlivých
tematických čísel ET Studies.
9.

Z Vídeňského kongresu ESCT, který se uskutečnil v roce 2011, vyjde sborník
příspěvků. Autoři příspěvků byli vyzváni, aby dodali své texty k publikaci a většina již
tak učinila, protože uzávěrka byla 19. 2. 2012.

10.

Národní sekce dostaly za úkol prozkoumat svá statuta, jestli mají podle nich možnost
tzv. „sponzorského členství“. Sponzorští členové by byli lidé, kteří platí více než je
běžné členství a než stojí časopis. Měly by to být i lidé, kteří nejsou teologové, ale
o teologii se např. zajímají a chtějí dostávat časopis. Stali by se tak členy, i když nejsou
teologové, neměli by ve společnosti žádná práva a povinnosti, jen by dostávali
časopis a podporovali ji.

2

11.

Údržba a inovace internetových stránek ESCT. Měly by být uživatelsky příjemnější
a místní předsednictva budou mít k dispozici více nástrojů pro zprávu svých členských
základen. Distributor ET Studies (Peeters/Leuven) potřebuje určitý formát
korespondenční adresy. Až bude formát znám, budou sekce požádány, aby
aktualizovaly své databáze podle tohoto požadavku.
Je potřeba udržovat místní databáze v aktuálním stavu a pravidelně posílat
aktualizované verze ESCT.
V budoucnu bude možnost uploadovat více fotografií na stránky ESCT, aby byly
živější.

12.

Pravidlo pro ESCT. Každý kdo 2 roky po sobě nezaplatil příspěvky (20 Eur/rok) je
z databáze členů ESCT automaticky vyřazen a jeho členství zaniká. Je pak nutné se
znovu přihlásit spolu s novou platbou.

13.

Byla podána finanční zpráva o hospodaření ESCT. Přehledové tabulky budou členům
kuratoria zaslány e-mailem spolu s detailním zápisem ze zasedání. Provoz společnosti
je tak nákladný (zejména publikace ET Studies), že ve výhledu 3 let společnosti dojdou
peníze a nebude dále schopna svého provozu. Situaci je proto nutné řešit již dnes.
Prvním návrhem je audit kolik stojí skutečně jedno číslo ET Studies a podle toho
upravit výši členského příspěvku. Druhým návrhem je flexibilní členský příspěvek.
Kuratorium v tomto ohledu nedospělo k žádnému závěru. Počká se až bude hotový
audit ohledně nákladů na časopis.

14.

ET Studies nejsou uznávány ve všech zemích jako vědecké periodikum, resp. všude se
publikace v nich hodnot jinak. Společnost chce intervenovat, aby ET Studies byly
uznávány všude stejně, protože splňují skutečně nejpřísnější světové standarty. Doc.
Kaplánek v diskusi poznamenal, že v Českých podmínkách se publikace nepočítá, když
cizojazyčný časopis není v databázích jako např. je ERIH, nebo SCOPUS. Zajímavé bylo,
podivení ostatních účastníků, neboť v mnoha Evropských zemích není v humanitních
kruzích ERIH vůbec uznávaná databáze a publikace v ní obsažené jsou považovány za
„druhořadé“. Naopak v Lovani vzniká databáze, kde by měl být kompletní seznam
Evropských teologických periodik, která mají vědecký status. Do konce března by měli
členové kuratoria zkontrolovat, jestli tam naše časopisy chybí a je možnost tam naše
časopisy dostat. Úkol: zaslat důležité databáze pro ČR a seznam českých teologických
časopisů, které bychom chtěli, aby byly Evropsky uznávané.

15.

Jaká jsou kritéria odbornosti teologického časopisu? Jednotlivé sekce byly vyzvány,
aby dodaly vedení ESCT informace o tom, jaká kritéria musí splňovat vědecký
teologický článek, aby byl v dané zemi uznaný. Prezidium to zpracuje a navrhne
dokument, v němž bude jakýsi návrh definice teologického článku, který je vědecký.
Od toho se pak může odvíjet další diskuse na Evropské i národní úrovni.

16.

Kuratorium navrhlo vznik komise, která se bude intenzivně zabývat standardy kvality
teologických publikací na základě informací z jednotlivých sekcí.

17.

Soutěž o nejlepší teologický článek k tématu kongresu ESCT 2013. Vyzývají se všichni
mladí teologové (studenti magisterských a doktorských programů, i mladí doktoři do
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5 let od doktorátu) ze všech sekcí, aby poslali do soutěže nějaké články. Mohou být
i v národních řečech (kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny), pokud
budou dobré, budou přeloženy a publikovány v ET Studies.
Je potřeba najít 1-2 členy sekce, kteří by se podíleli na hodnocení došlých článků.
Vyhlášení soutěže přeloží prezidia jednotlivých sekcí do národních jazyků a rozšíří
mezi cílovou skupinu. Cenou pro vítěze je zdarma účast na kongresu a publikace v ET
Studies.
18.

ESCT si velmi přeje zaujmout mladé teology a zamýšlí všemožně je podporovat.
Zároveň vyzývá národní sekce, aby pečovaly o „teologický dorost“.

19.

Hünnerman foundation má v současné době kapitál něco přes 100.000 Eur, ESCT
přispívá ročně do této nadace asi 2.000 Eur. Prakticky se to děje tak, že příspěvky
členů německé sekce jdou přímo na účet Hünnermanovi nadace. Členové kuratoria
byli vyzváni, aby projednali ve svých národních sekcích možnost přispívat nějakou
částkou do této nadace. Diskuse o možných dalších finančních zdrojích.
Více informací: http://www.kuleuven.be/eurotheo/Hunermann_Foundation/

20.

Otázka založení facebookového profilu, případně twitterového profilu pro ESCT
a komunikovat do budoucna i tímto způsobem. Ne všichni jsou přesvědčeni
o vhodnosti facebookového prostředí pro naši společnost. Další možností je umístění
kódovaných piktogramů na web ESCT ke zprávám, což umožňuje přímý import
a sdílení webových obsahů přes i-Phone, či jiné chytré telefony. Dalšími možnostmi
jsou prostředí Linked-In nebo www.academia.edu.

21.

Informace z jednotlivých sekcí.
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