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NÁZEV DEFINOVÁNÍ OBSAHU 

Recenzovaná část 

Články a studie Obsahuje články a studie (materiálie), které prošly recenzním řízením od min. 2 nezávislých recenzentů a byly k publikování 

schváleny redakční radou. Náležitosti recenzovaného odborného článku / studie podrobně rozebírají Pokyny pro autory a 

recenzenty. Články a studie odpovídají v případě tematického čísla danému tématu, v případě čísla volného je kritériem pouze 

jejich návaznost k danému regionu. 

Nerecenzovaná část Ze světa památek  

Editorial 

 

Úvodní slovo daného čísla (autora určí redakční okruh, např. ředitelé pracovišť, osobnosti z oboru atd.). Obvykle je čtenář 

seznámen s obsahem čísla, jsou stručně shrnuty obsažené články, v případě tematicky zaměřeného čísla je stručně osvětleno, 

proč bylo toto téma vybráno a proč je považováno za důležité. Editorial může mít i lehce osobní zabarvení v podobě popřání 

čtenářům apod. 

Z historie památkové péče Rubrika seznamuje čtenáře s historií památkové péče v daném regionu. Může se jednat o analýzu dobových metod památkové 

péče na konkrétních příkladech (například restaurátorských zásahů), shrnutí archivních průzkumů týkajících se regionálně 

významných památkářských kauz, medailon významné osobnosti z dějin památkové péče s návazností na region, 

komentovanou edici důležitých dokumentů, rozhovor s pamětníky apod. 

Obnovy a restaurování Rubrika představí významné i drobnější akce památkové obnovy a restaurování v regionu s důrazem na jejich aktuálnost. 

Může se jednat o odborný report zdařilé obnovy, ale též odbornou reflexi obnovy méně zdařilé. 

Památková edukace a 

popularizace 

Rubrika referuje o aktuálních akcích pro veřejnost, prohlídkových trasách, vzdělávacích akcích pro děti, seminářích, debatách 

apod. Prezentuje památky a motivuje čtenáře k návštěvě regionálních památek. Rovněž motivuje vlastníky památek k 

zapojení do diskuse o péči o památky. Obecně cílí na kontinuální snahu přivádět veřejnost k respektu ke kulturnímu dědictví 

jakožto k nedílné součásti její společnosti. 

Průzkumy Rubrika slouží jako prezentace realizací a výsledků terénních a archivních průzkumů, SHP, OPD a restaurátorských či jiných 

specializovaných průzkumů. Měla by zároveň motivovat čtenáře k zájmu o pro něho dosud neznámou regionální památku. 

Prohlášené kulturní památky Rubrika seznamuje s nově prohlášenými NKP a KP s odkazem na Ústřední seznam kulturních památek ČR. 

Neobjevené památky Rubrika informuje a přibližuje osud zapomenutých, málo frekventovaných památek včetně památek v neutěšeném stavu.  

Lidé za památkami Rubrika seznamuje s aktéry aktuálního života památek: vlastníky, správci, investory, projektanty, památkáři, restaurátory a 

dalšími specialisty, organizátory občanských aktivit či dobrovolníky aj., formou medailonků, rozhovorů, vzpomínek, příběhů 

(propojení osobnosti s památkou, propojení lidského faktoru s památkou). 

Pohledem památkáře Rubrika seznamuje veřejnost s pohledem památkové péče na témata hojně diskutovaná ve veřejném prostoru či s důvody užití 

konkrétních postupů a přístupů v památkové péči. 

Publikační činnost a recenze Rubrika prezentuje aktuální publikační činnost pracovišť a poskytuje prostor pro recenze významných titulů. 

Zprávy Drobnější aktuality z reg. dění souvisejícího s památkovou péčí. Informace o akcích obnovy, průzkumech, restaurátorských 

zásazích, aktivitách občanských sdružení a spolků, výstavách pořádaných NPÚ, akcích na památkových objektech apod. 



 


