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Sedmero let aneb šťastné sedmičky/Seven years or happy
sevens
Naděžda Morávková
Jak je to vlastně se sedmičkou a její rolí v lidové numerologii? Nosí štěstí čili nic?
Těžko soudit, nicméně v případě našeho periodika by se dalo o lecčem uvažovat, do
sedmého roku druhé dekády jednadvacátého století a do sedmého roku své existence
totiž rozhodně vstupuje šťastnou nohou. Od letoška jsme šťastně evidování v databázi
ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities a dále v databázi CEEOL Central and Eastern European Online Library. Nezasvěcený čtenář se jistě podivuje
nad naším redakčním jásotem, čtenář či přispěvatel znalý současného
všudypřítomného scientometrického diktátu v akademickém světě toto nadšení jistě
chápe, ba troufáme si přepokládat, že i sdílí. Takový časopis si na sebe (dokud se
nezmění metodika posuzování výsledků ve vědě a vývoji) je schopen i vydělat a
přinést kýžené RIV body i šťastnému autorovi. Rádi bychom poděkovali všem našim
autorů i čtenářům, kteří periodiku zůstávali věrni i v dobách předchozích, kdy tomu
tak nebylo a tento hendikep musel být vyvažován samotnou přitažlivostí a kvalitou
článků a studií. Ty bychom pochopitelně rádi zachovali a rozvíjeli i do budoucna.
Máme ze zařazení do zmíněných databází velkou radost, ale rozhodně naším
cílem není honba za RIV body. Cílem i nadále zůstává kvalitní vědecká práce na poli
orální historie a její solidní odborná interpretace. I nadále chceme oslovovat nejen
akademickou veřejnost, ale i zainteresovaného čtenáře napříč obory, z hlediska
humanitních věd laického, inspirovat pamětníky a narátory, badatele, pedagogy i
studenty, muzejní a vlastivědné pracovníky, korektní žurnalisty. Chceme i nadále
přinášet zajímavá témata z moderních dějin obecných, národních a zejména
regionálních, z oblasti didaktiky dějepisu ve spojení s orální historií i orálně
historickým potenciálem etnografie a folkloristiky. Chceme dále přinášet informace o
našem snažení a zprávy o zajímavých akcích a událostech na poli mluvené historie,
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recenze zajímavých knih, jež mohou v tomto rámci promlouvat, chceme inspirovat a
propojovat. V plánu není sladký spánek na pověstných růžích, nýbrž naopak pilná
práce posílená vědomím další zodpovědnosti.
Je namístě v tuto chvíli poděkovat. A to našim autorům a věrným čtenářům,
kteří s námi prošli chvílemi značných těžkostí a doslova porodních bolestí na začátku,
kdy chyběly zkušenosti, erudice a zejména nástroje a finance. Žádné začátky nejsou
jednoduché a všem, kteří to již tehdy chápali a drželi nám přesto palce, patří náš
respekt především. Rádi bychom zde také vyjádřili velikou vděčnost celé redakční
radě i širšímu redakčnímu okruhu. Pro mnohé z vás se musely počátky speciálního
periodika (stále jsme v rámci českého prostředí jediným orálně historickým
periodikem) jevit málo nadějné. Díky vám, že jste vytrvali, díky vám, že jsme
společně provedli MEMO nebezpečími zrodu.
Přejeme časopisu a všem jeho příznivcům více než další sedmičku let
existence, hodně čtenářů i autorů, kvalitu, impakt a všeobecný věhlas.
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