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Fenomén kultúrneho dedičstva

dostává se vám do ruky další číslo
časopisu, který si dal do vínku být nejen
recenzovaným, ale především vědeckým.
Za takového snad již, přes svoji poměrně
krátkou existenci, může být považován.
Stačí se podívat jen na jména některých
autorů. Koho číst, když ne je? Je však dobře,
že vedle autorit se mezi autory objevují
i jména odborníků, kteří se teprve etablují
ve spletité oblasti muzeologie i naprostých
nováčků. Právě k tomu je časopis určen.
K výměně názorů, stanovisek, pohledů
i zkušeností.
Po celosvětové propagaci časopisu dostávala redakce řadu pochvalných a blahopřejných reakcí z celého světa. První číslo
bylo pozitivně přijímáno, ba dokonce
již citováno v různých koutech světa.
Namátkou snad jen moskevský časopis
Muzej, petrohradské Voprosy muzeologii,
bratislavský časopis Muzeológia a kultúrne dedicstvo či mnichovský Museum
Aktuel. Že nezůstalo jen u letmých blahopřání svědčí příspěvky v tomto druhém
čísle. Podstatným úkolem muzeologie
je, aby byla pěstována hlavně v praxi.
Nejde ani tak o nějaké „muzeologické
mudrování“, ale o každodenní aplikaci
nejnovějších poznatků v praxi. Lékař
(praktický i odborný) také nevymýšlí nové
léky či léčebné metody, ale léčí lidi, což je
hlavním smyslem celé medicíny. K tomu,
aby muzejník coby uspokojovatel specifických lidských potřeb mohl pracovat, musí
mít odborné zázemí. Tím je, mimo jiné,
v neposlední řadě také odborná platforma,
prostřednictvím které se dovídáme o současných trendech v oblasti muzeí a muzeologie. Takovouto platformou usiluje být
právě Museologica Brunensia.
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