Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě držíte v rukou další ročník časopisu Textil v muzeu, který je naplněn odbornými studiemi, materiálovými příspěvky a zprávami s textilní tematikou z unikátního multidisciplinárního pohledu. V letošním čísle
byla shromážděna mimořádně bohatá řada textů, jejichž ústředním námětem byl liturgický či obřadní textil.
Časopis byl v uplynulých letech zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v ČR hodnocených Radou pro vědu, výzkum a inovace, čímž získal na prestiži a přispívající autoři také ocenění své vědecké práce prostřednictvím Rejstříku informací o výsledcích (RIV), který je součástí (datovou
oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV). Zde jsou soustředěny
informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných
prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, viz www.vyzkum.cz). Tato skutečnost
podnítila rozšíření redakční rady časopisu v roce 2015. Ředitelem Technického muzea v Brně byli do rady
jmenováni vynikající odborníci: PhDr. Helena Březinová, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR, PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. z Muzea textilu v České Skalici, pobočky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a PhDr.
Radek Martinek, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové a Biskupství královéhradeckého. Redakční rada periodika
se na svém shromáždění usnesla na změně některých pravidel při předávání textů do recenzního řízení
a ve vedení řízení, vzhledem ke stoupajícímu množství přijímaných textů a s ohledem na pravidla vedení
recenzovaných neimpaktovaných periodik. Žádáme proto autory, aby pravidla prostudovali a řídili se podle
pokynů, zpřístupněných na webových stránkách časopisu www.tmbrno.cz/casopis-textil-v-muzeu. Časopis
Textil v muzeu přijímá texty do recenzního řízení celoročně. V případě odborných příspěvků jsou tyto vždy
15. června daného roku předány do recenzního řízení, které posuzuje obsah a kvalitu dodaných textů daného
ročníku časopisu. Nerecenzované texty, jako materiálové příspěvky či zprávy z oboru, redakce přijímá až
do 31. srpna daného roku a jejich obsah posuzuje redakční rada na svém zasedání. Pro další roky byly stanoveny tematické okruhy, jichž by se měly odevzdané příspěvky dotýkat. Není to však důvodem k vyřazení
z recenzního řízení. V případě významných výročí si rada vyhrazuje právo na změnu tématu daného roku
či na rozšíření tématu. Vážené autorky a autoři, pro rok 2016 bylo stanoveno téma „módní tvorba v krejčovstvích a salonech v protikladu ke konfekci“, pro rok 2017 to bude „historie psaná v textilu – hrobový textil,
archeologický textil, historické textilie“ a pro rok 2018 pak téma „ruční práce – vizitka dobře vychované dívky
a paní domu“. Do obsahu periodika jsou vřele přijímány zprávy z oboru (o výstavách, aktivitách pro veřejnost, vydaných knihách, pracovních setkáních, významných výročích či personálie) s domácí i zahraniční
tematikou (stáže, nabídky spolupráce apod.).
Přejeme vám příjemné chvíle strávené s časopisem a věříme, že najdete zajímavé postřehy pro svou odbornou práci.
Za redakční radu PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
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