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S  koncem roku se vždy sluší ohlédnout 
za tím, co se v jeho průběhu událo. A díky 
Vám, čtenářům a  inzerentům našeho časo-
pisu, je to bilancování radostné. Sklář a ke-
ramik letos v šesti dvojčíslech přinesl celkem 
300 stran textů o  skle, bižuterii, keramice 
a  porcelánu, byl mediálním partnerem ně-
kolika prestižních oborových akcí (mj. IGS, 
Stanislav Libenský Award, Sklářské svítání) 
a i tento ročník spatřil světlo světa bez jedi-
né koruny dotací z veřejných rozpočtů. Do-
volte mi proto velice poděkovat Vám všem, 
jež si Skláře a keramika předplácíte, a Vám 
všem, kteří v něm inzerujete. 
Není tomu tak, že by redakce veřejný sek-
tor o  dotace žádala a  byla odmítána, ni-
koliv – vedení Skláře a  keramika je hlu-
boce přesvědčeno, že vydávání oborového 
časopisu má smysl jen tehdy, pokud o něj 
obor stojí. Časopis není zdrojem naší obži-
vy, všichni se přípravě každého čísla věnu-
jeme ve svém volném čase, protože tak to 
má být. Vydávání Skláře a keramika je pro 
nás – a  Českou sklářskou společnost, již 
časopis náleží – možností dialogu s Vámi, 
kterým není lhostejné, co se ve světě skla 
a keramiky děje. 
Proto jsou v  každém čísle přítomny tex-
ty charakteru technicko-technologického 
i  ekonomického, historického či uměnověd-
ného, doplněné o delší články a krátké infor-
mace o dění u nás i ve světě. Tak si prostřed-
nictvím každého výtisku můžeme společně 
povídat o  věcech, které nás zajímají. Je to 
stále jen jeden obor, ať již o něm píše tech-
nolog, technik, ekonom, historik nebo este-
tik. Všechno nebo nic, to je základ našeho 
přístupu k přípravě každého čísla, profesní 
omezenost a ptydepe „tvrdých“ a měkkých“ 
přístupů k  vnímání a  hodnocení reality je 
nám programově cizí. Naší ambicí je pokaž-
dé připravit číslo, které si zaslouží více než 
jen zběžné prolistování či přečtení jednoho 
textu. A  v  tom budeme, pokud souhlasíte, 
pokračovat i nadále.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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