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Statut ediční řady Fórum 
ve spolupráci Muzea umění Olomouc 

a Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Preambule 

Edice Fórum vzniká coby rozšiřující součást programu Středoevropského fóra Olomouc (dále jen 

SEFO) ve spolupráci Muzea umění Olomouc (dále jen MUO) a Vydavatelství Univerzity Palackého 

(dále jen VUP). SEFO je projekt soustředěný na zachycování a prezentaci různorodých oblastí 

výtvarné kultury v širším regionu střední Evropy z období od konce 19. století do současnosti. 

SEFO má svůj vlastní výzkumný, akviziční, výstavní, publikační, dramaturgický a edukační 

program. Univerzita Palackého je jedním ze čtyř oficiálních partnerů projektu SEFO. Edice Fórum 

rozšiřuje projekt SEFO o oblasti, které se tematicky výtvarné kultuře jako takové vymykají 

(sociologie, historie, politologie, religionistika a jiné). 

 

Článek 1 

Vymezení edice 

1. Stěžejním tématem ediční řady je kritická reflexe střední Evropy. Edice se soustředí 

především na nově vydávané publikace středoevropského původu, přičemž volba titulů se 

odvíjí od výzkumného záměru SEFO a navazuje na konkrétní projekty. 

2. Edice není žánrově vymezena. Může se jednat o odborné tituly, esejistiku, beletrii, 

populárně-naučnou literaturu, poezii a jiné, s výjimkou katalogů a monografií. 

3. V edici vycházejí publikace v českém jazyce. Primárně se jedná o překladové tituly, cílem je 

zprostředkovat relevantní světové publikace české čtenářské obci. 

4. Ediční řada má jednotné vlastní logo, vytvořené na základě soutěže, jednotnou velikost 

publikací a koncepčně jednotné grafické řešení, které je v případě potřeby možné 

individuálně přizpůsobit konkrétnímu titulu. 

5. Titul je do edice zařazen na základě usnesení ediční rady. 
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Článek 2 

Ediční rada 

1. Ediční rada je podobně jako garanční a odborná rada SEFO mezinárodní. 

2. Ediční radu tvoří 4 externí členové, 3 interní členové z MUO a šéfredaktor. 

3. Předsedou ediční rady je šéfredaktor, který není hlasujícím členem ediční rady. 

4. Ediční rada se schází na dálku (on-line) 2× ročně. 

5. Návrhy publikací předkládají ediční radě její členové a šéfredaktor. 

 

Článek 3 

Spolupráce MUO a VUP 

1. Ediční řadu vede šéfredaktor (MUO) a výkonný redaktor (VUP). 

2. VUP ve spolupráci s MUO si dávají za cíl vydat alespoň 1 svazek edice ročně. 

3. Ediční řada je financována ze společných prostředků MUO a VUP. Na každou publikaci se 

uzavírá koediční smlouva, která vymezuje rozsah spolupráce. 

4. VUP u publikovaných titulů zajišťuje odborné posouzení, redakční zpracování, výrobu a 

distribuci. 

5. MUO a VUP spolupracují na propagaci publikací a doprovodné činnosti, jako jsou besedy 

s autory, veřejná čtení nebo prezentace titulů v rámci vernisáží, edukačních programů či 

prodejních veletrhů. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Statut ediční řady Fórum projednali a schválili zástupci MUO a VUP na schůzi dne 17. září 

2020. 

2. Statut ediční řady Fórum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne …………………………… 
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Ing. Aleš Prstek   Mgr. Ondřej Zatloukal 

ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého  ředitel Muzea umění Olomouc 


