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časopis Museologica Brunensia vstupuje
do nové sezóny a to již číslem č. 6. Při psaní
úvodníku pro 3. číslo jsem hýřil optimismem z budoucího vývoje a možná naivní
představou zájmu českého publika o náš
časopis. Jsme zde již čtvrtý rok a nezájem
ukazuje, že „česká“ kotlina o teoretický
rámec muzeologie a zahraniční zkušenosti
příliš nestojí. Těžko říci co je toho důvodem, ale je to jistě alarmující. Přemýšlel
jsem, zda-li cena není příliš vysoká, ale
zaplatit za 2 čísla ročně necelých 400 Kč
mi nepřipadá jako devastující nákladová
položka pro většinu muzeí. Nevelký zájem
o časopis ve mně vyvolává myšlenku, zda-li
vůbec bude někdo úvodník číst, a není-li
tedy záhodno otestovat čtenářské publikum
nějakou kontroverzní myšlenkou. Zatím
si tuto možnost nechám v záloze. Možná
si časopis půjčují kolegyně a kolegové
z knihoven a jen podléhám jarní skepsi.
Využiji tedy zbylých pár znaků k vyřčení pár
otázek, které by snad mohly být tématem
pro další číslo. Jak akceptuje české muzejní
a galerijní prostředí muzeologii? Kolik
z ředitelů považuje tento obor za zbytečný
a kolik oproti tomu vidí muzeologii jako
teoretický rámec nutný pro náš rozvoj?
Jaké množství pracovníků sleduje odbornou muzeologickou literaturu? Ve smyslu
soutěží by se hodilo napsat: „Odpovězte
na otázky do …, kdy proběhne losování
výherců?“ Jenže toto není soutěž.
Odpovězme si tedy sami sobě, co je pro nás
muzeologie a poté si možná můžeme říci,
jak se nám k tomuto hodí odborný časopis.
Budou-li Vaše odpovědi spíše negativní,
zkuste si vzít či půjčit naše starší čísla
a s otevřenou myslí si je pročtěte. Jak to
nakonec dopadne nechám na Vás.
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