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Vážené čtenářky a čtenáři  
našeho časopisu, 

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 aktiv-
nější 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 muzej-
nictví může mít kvalitní recenzovaný 
časopis a proč by časem nemohl být 
i impaktovaný?

Za redakční radu,

Ondřej Dostál
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MASARYKOVA UNIVERZITA patří k nej‐
větším vydavatelům v České republice.
V současnosti vydává průměrně 320 ti‐
tulů odborné a studijní literatury a asi
50 titulů odborných a vědeckých časo‐
pisů ročně. 

POSLÁNÍ
– zprostředkovávat výsledky vědecko‐

výzkumné a vzdělávací činnosti Ma‐
sarykovy univerzity

– přispívat k posilování prestiže univer‐
zity vůči odborné veřejnosti a k pěs‐
tování dobrého jména Masarykovy
univerzity ve společnosti

– dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost
akademických publikací

NAKLADATELSKÁ ČINNOST MU
je vykonávána hierarchicky:
– univerzitním Nakladatelstvím
– jednotlivými fakultami
– univerzitními součástmi

ELPORTÁL zpřístupňuje přes 140 elektro‐
nických výukových publikací. 
http://elportal.cz/studovna.pl

INTERNETOVÉ KNIHKUPECTVÍ 
MUNIPRESS nabízí prodejní produkci
Masarykovy univerzity. Nabídka knih‐
kupectví je rozšířena o knihy jiných 
nakladatelů, na kterých se autorsky,
editorsky či překladatelsky podíleli od‐
borníci z Masarykovy univerzity.
www.munipress.muni.cz

ELEKTRONICKÉ KNIHY nabízí knih‐
kupectví MUNIPRESS prostřednictvím
webových stránek obchodního centra. 
http://is.muni.cz/obchod/knihy/
e‐books/

INFORMACE O KNIHÁCH ZVEŘEJŇUJÍ
databáze Almanach Labyrint, České
knihy; odborné časopisy (především
Knihy, Knižní novinky, Vesmír) a univer‐
zitní časopisy (Muni.cz, Universitas).

DOSTUPNOST PUBLIKAČNÍ UNIVER‐
ZITNÍ PRODUKCE spolu s Nakladatel‐
stvím zabezpečuje široká síť knihkupců
a partnerských knihkupectví po celé
České republice i v zahraničí.
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