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dostává se Vám do rukou první číslo
muzeologického časopisu Museologica
Brunensia vydávaného Masarykovou
univerzitou v Brně. Časopis vznikl s cílem
zkvalitnit dialog v našem muzejním
prostředí, akcentovat změny a prudký
rozvoj globální společnosti a především
podpořit muzeologii jako jedinečný vědní
obor. Žádný vědecký obor není schopen
se rozvíjet, nemá-li dostatečnou výměnu
informací a názorových proudů. Informace
však musí být vyvážené a názorové proudy
částečně usměrněné. Proto je náš časopis
recenzovaný a doufáme, že v dohledné
době se nám podaří časopis zařadit i mezi
časopisy impaktované.
Poslední muzeologický časopis na našem
území vycházel již před řádkou let. Díky
osobnosti Z. Z. Stránského byla česká
muzeologie vysoce ceněná a taktéž bohatě
citovaná. Máme skvělou příležitost navázat na vysokou úroveň z minulosti a snažit
se ovlivnit trendy moderní muzeologie.
Doufáme, že nový časopis najde ve středoevropském kontextu nejen zvídavé
čtenáře, ale i vzdělané autory
Redakční rada časopisu
Museologica Brunensia

Jan Obrovský
strana 23

History and education as bases for museum legitimacy
in Latin American museums
Oscar Navarro
strana 28

Medailon
Zbyněk Zbyslav Stránský pětaosmdesátiletý
Václav Rutar
strana 34

Redakční rada:

Recenze literatury | Book Review
strana 38

Muzejní kritika | Museum Review
strana 44

PhDr. Jan Dolák,
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.,
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.,
Prof. Peter van Mensch, PhD.,
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.,
Martin R. Schärer, PhD.,
Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský,
PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

