Vítejte
Vážení uživatelé, studentky a studenti,
výuka muzeologie představuje podstatnou součást studijního
oborů, uskutečňovaných v rámci studijního programu Historické
vědy na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity
v Opavě, přičemž absence výukových materiálů, které by byly
pro tuto speciální výuku vhodné, je pociťována dlouhodobě.
Netýká se jen opavské filozoficko-přírodovědecké fakulty;
nedostatek učebních textů je dlouhodobě kritizován odbornou i
laickou veřejností v celé ČR. Studenti jsou začasto odkázáni
pouze na přednášky vyučujících, na rozptýlené texty, jež byly
publikovány v časopisech a monografiích, nezřídka obtížně
dostupných, a na zahraniční, přece jen hůře přístupnou
literaturu. Naše příručka se toto vše snaží nahradit:
představuje informační bázi sloužící ke komplexnímu poznání
dané problematiky, tj. didakticky strukturovaný studijní
podklad, který by tvořil pevnou oporu pro studium a
samostudium, a současně je nástrojem podporujícím další práci
s odbornou literaturou. Domníváme se, že zpřístupnění příručky
vám, uživatelům z řad studentů Slezské univerzity, vytváří
velmi dobré podmínky pro práci na dalších studijních textech,
prezentovaných na webových stránkách. A v neposlední řadě
zveřejnění našeho textu na webu propaguje výuku muzeologie na
naší škole, a to nejen v českých zemích. Tato elektronická
příručka je výstupem projektu ISIP č. 1803, který byl
realizován na Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity
v Opavě v průběhu roku 2014.
Přejeme vám všem, studentům muzeologických oborů i zájemcům
z řad studentů oborů příbuzných, v nichž lze muzeologické
znalosti také uplatnit, přímenou práci s naší příručkou!
Autoři
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