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Vážení a milí čtenáři, dostává se 
vám do rukou druhé číslo 57. roč
níku časopisu Muzeum: Muzejní 
a vlastivědná práce. Aktuální čís lo  
časopisu obsahuje příspěvky z růz
ných oblastí muzejní práce, které 
představí obor muzejnictví v me
zinárodní nebo historické perspek
tivě včetně výhledových plánů 
na rok 2021. 
Michal Stehlík a Petr Brůha ve svém 
článku zasvětí čtenáře do kom
plexního procesu přípravy nových 
expozic Národního muzea, který 
představí jako unikátní propojení 
teoretických návrhů s praxí výstav
nictví a administrativou veřejných 
zakázek. Ludmila Tůmová z Ná
rodního muzea se věnuje jevu, kte
rý je již po desetiletí neodmyslitel
nou součástí tuzemských výstav, 
ale odborně byl zatím zpracován 
jen minimálně – pamětních knih. 
Přístupy k historické architektuře 
v českých muzeích v přírodě v do
bách minulých i současných se 
kriticky zaobírá vedoucí Metodic
kého centra pro muzea v přírodě 
a kurátor sbírky stavitelství ve Va
lašském muzeum v přírodě v Rož
nově pod Radhoštěm Radek Bryol. 
Jan Lomíček z Oddělení dějin tě
lesné výchovy a sportu Národní ho 
muzea představí ve svém příspěv
ku oblast spor tovního muzejnictví, 
která je zastoupena ve výstavách, 
expozicích a specializovaných mu
zejních institucích nejen u nás, ale 
ve všech zemích střední Evropy. 

Nejen pro restaurátory a konze
rvátory je zajímavá studie, která se 
věnuje nejstar šímu typu moderní
ho zvukové ho nosiče – fonografic
kým válečkům ve sbírkách České
ho muzea hud by. Interdisciplinár
ní tým sesta ven z odborníků před
ních českých institucí se věnuje 
otázce dlouho dobého uchovávání 
tohoto typu sbírkového předmětu, 
který je atraktivní jak pro návštěv
níky kvůli své vzácnosti, tak pro 
výzkumníky, kterým má stále co 
nabídnout. Na divadel ní scénu 
druhé poloviny 20. sto letí nás za
vede příspěvek Libuše Hronkové 
z Divadelního oddělení Národní
ho muzea, jenž se věnu je archivu 
Divadla Jiřího Wolkra, prvního 
pražského profesionální ho divadla 
pro děti a mládež. 
Muzejní prezentace představuje 
jedno ze stěžejních témat oboru 
muzejnictví, o literaturu, která na
bízí teoretic ká východiska, shrnutí 
dosavadní praxe i nové a perspek
tivní trendy, je proto mezi muzej
ními profesionály velký zájem. 
Václav Rutar z Ná rodního tech
nického muzea před stavuje svou 
recenzi na novou pu blikaci auto
rů Jana Doláka a Petry Šobáňové, 
předních českých od borníků v ob
lasti muzeologie. 
Věříme, že vás články v aktuálním 
čísle časopisu zaujmou a inspirují 
pro další muzejní práci.
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