
  Pozvánka na konferenci
„Restaurování a konzervace plastů“

   dne 14. června 2016 v Centrálním depozitáři NK ČR v Hostivaři
   Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Rádi bychom Vás pozvali na zahajovací setkání nově vzniklé pracovní skupiny  
Plasty Komise konzervátorů-restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR. Vznik pra-
covní skupiny Plasty reaguje na narůstající poptávku kulturních institucí po informa-
cích o uchovávání sbírkových předmětů zhotovených z plastu či obsahujících plastové 
prvky. Ačkoli v zahraničí již byly realizovány výzkumy v oblasti konzervace plastů, stále 
není uspokojivě zodpovězena otázka péče, konzervace, restaurování a projevů degra-
dace syntetických materiálů pro samotné plasty i ostatní sbírkové předměty. Pracovní 
skupina Plasty by měla sloužit jako interdisciplinární platforma pro spolupráci odborní-
ků z různých oborů, kteří pracují v oblasti kulturního dědictví. 

První setkání pracovní skupiny bude zaměřeno na seznámení členů a organizaci fun-
gování skupiny. Tradiční seminář s přednáškami je plánován na podzim tohoto roku. 
V červnu se představí hlavní iniciátoři vzniku pracovní skupiny - Metodické centrum 
konzervace a Odbor ochrany knihovních fondů Národní knihovny, kteří představí jejich 
činnost  ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastu. 

Přihlásit se lze nejpozději do 10. 6. 2016. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu 
(60 osob) nebudou přijímány další přihlášky.
Konferenční poplatek je 200,- Kč. Částku prosím uhraďte do 12. 6. 2016.
číslo účtu: 85535011/0100
variabilní symbol: 3789
Daňový doklad bude předán účastníkům při registraci. 

Kontakt:
Národní knihovna ČR, Ing. Petra Vávrová, PhD., Odbor ochrany fondů, Centrální depozitář 
Hostivař, Sodomkova 2, 102 00 Praha 15. Tel.: +420 281 013 226, e-mail: petra.vavrova@nkp.cz

Národní knihovna
České republiky

Asociace muzeí a galerií ČR



10:00–10:10	 Úvodní	slovo	ředitelky	Odboru	ochrany	knihovních	fondů	NK	ČR

	 Petry	Vávrové

10:10–10:30	 Petra	Vávrová:	Představení	projektu	NAKI	„Průzkum,	konzervace

	 a	péče	o	novodobé	knihovní	fondy	–	materiály	a	technologie“	

10:30–10:50	 Karel	Rapouch	(TMB):	„Future	Talks	015	–	současné	trendy

	 v	konzervaci	moderních	materiálů“

10:50–11:10	 Přestávka	na	kávu

11:10–11:30	 Jiří	Brožek,	Radka	Kalousková	(VŠCHT):	Identifikace	plastů

11:30–12:00		 Diskuze	a	odpovědi	na	otázky

12:00–13:00	 Oběd	-	občerstvení

13:00–13:10	 Lucie	Palánková	(NK):	Biodegradace	plastů

13:10–13:20	 Magda	Součková	(NK):	Identifikace	plastů	pomocí	systému	SurveNIR

13:20–13:30	 Kristýna	Boumová	(NK):	Poškození	plastových	prvků	knižních	vazeb

13:30–13:40	 Jitka	Neoralová	(NK):	Čištění	PVC	obálky	knižní	vazby	

13:40–14:00	 Přestávka	na	kávu	

14:00–16:00	 Diskuze	–	plasty	ve	fondech	institucí	jednotlivých	členů	pracovní

	 skupiny,	nejčastější	problémy,	klíčové	oblasti	činnosti	pracovní	

	 skupiny,	cíle,	podzimní	seminář	

16:00	 Zakončení	konference
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