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dostává se Vám do rukou třetí číslo.
Máme za sebou rok a půl působení
a pomalu vyrůstáme z dětských
nemocí a vstupujeme malými krůčky
do světa. Nadšení, se kterým jsme do
tohoto projektu vstupovali v nás stále
je a můžeme jistě říct, že se rodí časopis
s pevnou základnou.
Optimismus je na místě, ale dnešní doba
je plná úskalí a rizik. Není tomu jinak ani
v případě tvorby časopisu. Přes silnou
školu muzeologie v našich zemích, která
má kupříkladu v Brně již padesátiletou
tradici, nemáme stálý přetlak článků.
Rád bych tedy využil tohoto úvodníku
a požádal ctěnou muzejní obec o aktivnější spoluúčast na časopise Museologica
Brunensia. Možná bych spíš apeloval
na tvůrčího ducha řady z nás. Nebojte
se poslat článek, recenzi, či kritiku
na muzejní výstavu. Jen tak budeme moci
zlepšovat naši práci a udávat tempo.
Závěrem děkujeme všem angažovaným
za pomoc s tvorbou našeho odborného,
recenzovaného časopisu. Nemějme
malých cílů, vždyť i muzeologie a muzejnictví může mít kvalitní recenzovaný
časopis a proč by časem nemohl být
i impaktovaný?
Za redakční radu,

Dana Veselská
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