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Vážené čtenářky a čtenáři, 

příští rok tomu bude padesát let, kdy byla 
na půdě Filozofické fakulty tehdejší Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně v Brně vůbec 
poprvé na území českých zemí zahájena 
výuka muzeologie, jejíž programovou 
náplň a personální obsazení zabezpečovala 
samostatná muzeologická katedra. I když 
v průběhu následujících let došlo k řadě orga-
nizačních a systémových změn, zásluhou 
nezměrného úsilí řady osobností (Zbyněk 
Zbyslav Stránský, Jan Jelínek, Vilém Hank) 
bylo široké veřejnosti představeno osobité 
pojetí oboru, na jehož základě byl postupně 
vybudován specifický teoretický systém. 
Právě jemu se v následujících letech dostalo 
značného ohlasu v domácích i zahraničních 
odborných kruzích a zároveň byl představi-
teli brněnské muzeologické školy aplikován 
v rámci vysokoškolských edukačních aktivit 
na brněnské univerzitě. Aktuální číslo časo-
pisu Museologica Brunensia proto svým 
čtenářům u příležitosti významného jubilea 
představí onen mnohdy složitý a kompliko-
vaný vývoj brněnské muzeologie a některých 
s ní úzce spojených institucí. 

Cílem redakce a autorů jednotlivých 
příspěvků však není pouze přiblížit jednu 
z důležitých kapitol historie a současnosti 
tohoto oboru, ale také upozornit na význam 
muzeologie jako svébytné vědní disciplíny 
dlouhodobě ovlivňující muzejní praxi. Jaká 
východiska a perspektivy nabízí dnešnímu 
muzejnictví, se ostatně můžete sami přesvěd-
čit ve dnech 25. – 26. listopadu 2014. V tomto 
termínu se v Univerzitním kině Scala v Brně 
uskuteční mezinárodní konference s názvem 
Muzeo50, na níž mimo jiné vystoupí 
významné postavy současné muzeologie 
jako např. Peter van Mensch, François  
Mairesse, Marliese Raffler, George Hein 
či Jocelyn A. Dodd.
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