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Stredoeurópske kontexty okultizmu a  západnej ezoterickej tradície 
„Ten, kto sa pokúša vstúpiť do ružovej záhrady filozofov bez kľúča, je ako ten,  

ktorý by chcel kráčať bez chodidiel.“ 
(Michael Maier, Atlanta fugiens) 

V  mnohých krajinách, vrátane krajín našich susedov, sú už dnes témy 
západného ezoterizmu, okultizmu či hermetizmu obligátnou súčasťou 
odbornej debaty vedcov z  rôznych perspektív sa zaoberajúcich 
náboženstvom. U  nás s výnimkou niekoľkých ojedinelých 
nasledovaniahodných počinov ostávajú takéto témy doposiaľ 
nepovšimnuté a  v  odbornej debate úplne chýbajú, či v  lepšom 
prípade stoja na jej margináliách. Tematické číslo Axis Mundi            
si kladie za cieľ túto debatu v  slovenskom vedeckom prostredí 
rozpútať a  poskytnúť priestor akademikom venujúcim sa tejto 
problematike na prezentáciu svojich poznatkov. Nádejame sa, že by 
takto zamerané číslo mohlo byť aj akousi prvou lastovičkou                

či zárodkom formovania slovenskej komunity vedcov zaujatých touto 
problematikou. S  entuziazmom preto privítame príspevky                   
v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré sa budú zaoberať 
stredoeurópskymi kontextami širokého fenoménu západnej 
ezoterickej tradície a  okultizmu. Uvítame príspevky z  pestrej 
tematickej škály problémov akými sú napríklad hermetizmus, 
alchýmia, gnóza, kabala, tajné iniciačné spoločnosti, pansofia, teozofia 
či  okultizmus a  západný ezoterizmus v  novej religiozite a  New age. 
Taktiež však máme záujem aj o  teoretické a  kritické príspevky 
zhodnocujúce súčasnú akademickú debatu o  zmienených problémoch 
ako aj jej teoretické perspektívy či konceptuálne rámce.

Axis Mundi akceptuje príspevky v slovenskom, českom, anglickom a 
španielskom jazyku. 
Rozsah príspevkov: 
štúdie, materiály: do 36 000 znakov (vrátane medzier) 
diskusie, eseje: do 15 000 znakov (vrátane medzier) 
správy, recenzie, anotácie: do 5 000 znakov (vrátane medzier) 
Časopis Axis Mundi sa riadi citačnou normou Author-date style podľa               
The Chicago Manual of Style 17th edition. 
Grafické prílohy (obrázky, ilustrácie, grafy, mapy…) zasielajte osobitne,            
vo formátoch .JPG, .JPEG, .JPEG 2000 .PNG, .SVG. Minimálne rozlíšenie 
grafických príloh je 800x600. Popisky ku grafickým prílohám zasielajte                

v osobitnom textovom dokumente. Umiestnenie grafických príloh vyznačte 
v texte príspevku. 
K príspevkom priložte abstrakt v anglickom jazyku a 5-6 kľúčových slov. 
V samostatnom textovom dokumente priložte autorov stručný osobný 
profil, autorovu profesionálnu afiliáciu, a autorove kontaktné údaje 
(email). 
Časopis Axis Mundi si neúčtuje nijaké poplatky spojené s recenzním 
konaním, publikovaním, distribúciou a archiváciou príspevku. 
Časopis Axis Mundi za príspevky nevypláca honorár. 
Príspevky sú publikované pod licenciou Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV

VIAC NA: 
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/ 

Príspevky zasielajte na: 
 journal.axis.mundi@live.uniba.sk 

DEADLINE: 13.01.2021 
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