Editorial

Redakční rada

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Redakční rada:

podzimní číslo časopisu Museologica
Brunensia je svým způsobem výjimečné,
a to nejen větším počtem příspěvků, než je
obvyklý rozsah, ale především obsahovou
profilací. Odráží se v ní struktura prestižní
mezinárodní vědecké konference MUZEO50,
kterou brněnská muzeologie jako jedno z nejstarších muzeologických pracovišť na světě
důstojně oslavila padesáté výročí výuky
tohoto oboru na Masarykově univerzitě.
Brno tak při té příležitosti hostilo ve dnech
25.–26. listopadu 2014 přední muzeologické
osobnosti z USA, Velké Británie, Francie,
Německa, Rakouska, Holandska či Slovenska,
jejichž přednášky se vzájemně prolínaly
s prezentacemi akademických pracovníků
pořádajícího Oddělení muzeologie Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity. Vzhledem k odbornému zaměření brněnského pracoviště
byl program konference vymezen třemi
tematickými bloky – 1. vývoj muzeologie
jako vědecké disciplíny, 2. muzejní pedagogika, 3. muzejní výstavnictví. V souladu s cíli
redakčního kolektivu tak obsah předloženého
čísla přináší aktuální reflexi muzeologické
problematiky v jednotlivých dílčích směrech
řešených brněnským pracovištěm v širokém mezinárodním kontextu. Potřebnost
i přínos tohoto počinu ukázala ostatně už
i bohatá diskuze k předneseným příspěvkům
v konferenčním sále zaplněném více než
dvěma stovkami účastníků z řad studentů
i muzejní veřejnosti. Brněnská muzeologie
tak včasným edičním uzavřením konferenčního maratonu potvrdila své ambice rozvíjet
odkaz významných osobností, které stály
u jejího zrodu.
Závěrem mi dovolte upozornit na změny,
které čtenáře čekají v příštím roce. Ediční činnosti spojené s časopisem se v rámci Masarykovy univerzity jako následník Mendelova
muzea ujme muzeologické oddělení Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty.
Periodicita vydávání časopisu zůstane
zachována stejně jako jeho odborné zaměření, dosavadní tištěná forma se však změní
na elektronickou, což umožní flexibilní
a uživatelsky příznivou dostupnost prezentovaných příspěvků. Od prvního čísla ročníku
2016 bude časopis k dispozici na webu muzeologického oddělení ÚAM FF MU.
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