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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, Ph.D. 

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.4, OVVL 1.4.1  

Pracoviště – zařazení Ředitelka Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) a 
vedoucí Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří (OVVL) 

Důvod cesty Účast na konferenci  

Místo – město Varšava  

Místo – země Polsko 

Datum (od-do) 11.4.-14.4.2018 

Podrobný časový harmonogram 11.4. – odjezd vlakem do Varšavy a ubytování   
12.-13.4. – účast na konferenci (program viz podrobná 
zpráva níže) 
14.4. odjezd vlakem do Prahy     

Spolucestující z NK -  

Finanční zajištění NAKI II č. 0146 

Cíle cesty Cíle cesty:   
K nejzásadnějším cílům patřilo: 

- Přednášky (asi 20 příspěvků) o restaurování 
kulturního dědictví z doby 2. světové války – postupy 
restaurování a konzervace, etická hlediska apod.   

- Načerpat informace v oblasti péče o sbírky z tohoto 
období, navázat kontakty. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz. podrobný časový harmonogram, cíle splněny 

Program a další podrobnější informace Viz. podrobná zpráva.   

Přivezené materiály Tištěný sborník abstraktů konference. Katalog firmy Beskid – 
ochranné obaly – předáno do OPK.  

Datum předložení zprávy 19. 4. 2018 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 
Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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Podrobná zpráva ze zahraniční služební cesty  

Cílem této zahraniční služební cesty byla diskuze s kolegy z polských institucí o možné 

spolupráci především v oblasti péče o novodobé knihovní fondy, časopisy, noviny z období 

druhé světové války, např. restaurování, konzervace, postupy čištění apod.   

Konference se konala 12.-13. dubna 2018 v The Warsaw Rising Museum, Jan Nowak-

Jeziorański Auditorium and Hall B a současně byl program přenášen do kina v The Warsaw 

Rising Museum pro velkou účast a nedostatek míst v jednacím sale.   

Cílem dvoudenní konference a asi 20 příspěvků bylo: „Preserving items from WWII is often a 

challenging and demanding task for conservators and curators. Conservation and preservation 

of such items requires modern technologies but at the same time retaining some historical 

damages as witnesses of the past.” 

 

Detailní program:  
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Sborník abstraktů je dostupný na:  

http://www.konferencjakonserwatorska.pl/wp-content/uploads/2018/04/Konferencja-

Konserwatorska-MPW-tom-konferencyjny-kopia-na-stronę-www.pdf 

Většina příspěvků byla natáčena a měly by se videa objevit brzy na webu konference:  

http://www.konferencjakonserwatorska.pl/en/ 

 

V Praze, dne 19. 4. 2018 
 

Petra Vávrová 

Ředitelka OOKF a vedoucí OVVL  

Národní knihovna ČR, Praha 

http://www.konferencjakonserwatorska.pl/en/
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