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Vážené čtenářky a čtenáři, 

letošní rok přinesl všem, kdo se na přípravě 
časopisu Museologica Brunensia podílejí, 
stejně jako řadě přispěvatelů a příznivců, 
radostnou zprávu v podobě jeho zařazení 
do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v České republice.  
Dosažený úspěch vnímají členové redakční 
rady především jako závazek a současně 
odrazový můstek ke splnění dalších cílů, 
které si v rámci počátečních diskuzí o kon-
cepci a budoucí profilaci muzeologicky zamě-
řeného periodika vytyčili. Mezi ně mimo 
jiné patří pravidelné poskytování informací 
o aktuálních poznatcích, diskutovaných 
trendech a samotném stavu muzeologie 
v českých zemích a zahraničí. Právě takové 
příspěvky tvoří obsah předloženého čísla, 
jehož vydání zároveň spadá do období, kdy 
si připomínáme jedno významné muzeolo-
gické jubileum. Mezi lety 1963–1965 se díky 
iniciativě Jana Jelínka, Zbyňka Zbyslava 
Stránského a Viléma Hanka na Filozofické 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Brně postupně zformovala a zahájila svou 
edukační činnost externí katedra muzeolo-
gie, vůbec první stálé akademické centrum 
tohoto typu na území tehdejšího Česko-
slovenska. U příležitosti kulatého výročí 
se ve dnech 25.–26. listopadu 2014 uskuteční 
v Brně konference s názvem Muzeo50, která 
na Moravu přiláká řadu osobností současné 
muzeologie. Přislíbené příspěvky odráží 
natolik výrazná témata, že se je redakční 
rada „Museologicy“ rozhodla svým čtenářům 
zprostředkovat v podobě zvláštního supple-
menta, jehož vydání je naplánováno na začá-
tek příštího roku. Předcházet mu bude ještě 
letos uveřejněné speciální tematické číslo 
našeho časopisu, které přiblíží významné 
kapitoly z historie a současnosti brněnské 
katedry a připomene její význam v kontextu 
vývoje světové muzeologie.

Otakar Kirsch
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