slovo úvodem
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě se Vám dostává do rukou již 13. ročník časopisu Textil v muzeu, v němž naleznete články věnované otázkám spojeným s péčí o textilní sbírky z pohledu archeologie, historie, etnografie či konzervátorsko-restaurátorské praxe. Tento multidisciplinární rozměr časopisu je dán jeho zaměřením na textilní problematiku, která
je v případě muzejní, galerijní i památkové praxe vždy široce pojímaným tématem. Tato široká perspektiva
se odráží ve skladbě studií, mezi nimiž naleznete texty věnované otázce vlivu používaných dezinfekčních
prostředků na textilní vlákna, restaurování textilií za použití kombinace metod, analýze renesančních předloh střihů pro dámské oděvy, vyhodnocení ikonografie a původního účelu osmanských hedvábných závěsů
a zhodnocení přínosu netkaných textilií (Protisu, Art protisu, Aradecoru, Flordekoru) vyráběných v Československu pro vývoj textilního výtvarnictví a oděvnictví.
Mezi materiály byly zařazeny články věnované hrobovému nálezu dětských punčoch nalezených při archeologickém výzkumu kostela sv. Michala na Starém Městě pražském, zhotovování praporů v pražské firmě
Jindřicha a Jana Trenkwaldových, vyšívačské dílně Josefa Kuldy ve Rtyni v Pokrknoší a nové expozici o oděvní
tradici Valašska v rožnovském skanzenu.
Oddíl zpráv je poměrně bohatý a přináší mimo jiné referát o mezinárodní konferenci NESAT XIII – European
symposium for Archaeological Textiles, která se uskutečnila poprvé v České republice.
Pro další ročníky časopisu Textil v muzeu budou přednostně přijímány do recenzního řízení i do nerecenzované části časopisu takové texty, které budou zaměřeny na vyhlášená témata pro daný rok. Redakční
rada vyhlašuje ústřední téma pro rok 2019: 1918 – textilní tvorba pod vlivem vzniku Československé
republiky; pro rok 2019: ruční práce – vizitka dobře vychované dívky a paní domu; pro rok 2020: nový
pohled konzervátorsko-resturátorské praxe; pro rok 2021: přínos a význam textilního školství. Témata
se mohou změnit s ohledem na aktuální společenské dění či významná výročí. O jejich změně budou čtenáři
informováni včas v úvodníku a na webových stránkách časopisu: http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/
textil-v-muzeu/. Texty na další témata redakce přijímá v uvedených termínech a o jejich zařazení do redakčního zpracování budou autoři obratem informováni.
Příspěvky do recenzované části časopisu (studie) jsou přijímány v elektronické podobě vždy do 30. června
daného roku a příspěvky pro nerecenzovanou část (materiálové příspěvky, zprávy, recenze výstav a literatury,
personálie aj.) vždy do 30. srpna také v elektronické podobě a to na adrese: mertova@tmbrno.cz. Redakční
rada uvítá zprávy o proběhlých výstavách či konferencích na textilní témata. Autoři jsou povinni dodat texty
ve formální podobě odpovídající pokynům pro autory, které si mohou stáhnout na webové stránce časopisu:
http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/pokyny-autory-textil-muzeu/ a uvést na sebe
kontaktní údaje. V recenzním řízení posuzují nejméně dva recenzenti odbornou kvalitu dodaného textu
a redakční rada následně schvaluje podobu a zařazení všech textů do obsahu ročníku.
Přeji Vám příjemné chvíle strávené s časopisem a věřím, že zde najdete zajímavé postřehy pro svou odbornou praxi.
Za redakční radu Petra Mertová
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