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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Jitka Neoralová 

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.4, OVVL 1.4.1  

Pracoviště – zařazení Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří  

Důvod cesty Exkurze na nově vybudovaném restaurátorském pracovišti 
SNK 

Místo – město Slovenská národní knižnica, Vrútky 

Místo – země Slovenská republika 

Datum (od-do) 23. 2 – 24. 2. 2017 

Podrobný časový harmonogram 23. 2. – příjezd do obce Bystrička, ubytování. 
24. 2. –odborná exkurze po pracovištích SNK ve Vrútkách. 
Odjezd do Prahy. 

Spolucestující z NK Ing. Petra Vávrová, BcA. Jana Dřevíkovská, PhD., Dana 
Hřebecká, Ing. Lucie Palánková, Ing. Magda Součková 

Finanční zajištění NAKI 0149, DKRVO 0138 

Cíle cesty Setkání s pracovníky ochrany knihovních fondů, prohlídka 
pracovišť a odborné konzultace. Inspirace na vybavení a 
organizaci pracoviště.   

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz. podrobný časový harmonogram 

Program a další podrobnější informace Viz. podrobná zpráva  

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 1. 3. 2017 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 
Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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Podrobnější zpráva: 
 

Závěrečná zpráva ze služební cesty na restaurátorské a digitalizační pracoviště Slovenské 
národné knižnice ve  Vrútkách, ve dnech 23. února – 24. února 2017 
 
23. 2. 2017 

Příjezd autem z Prahy kolem 18:00 hod. do obce Bystrička a ubytování. Zástupcem fy Ceiba 

byla zorganizovaná společenská večeře s kolegyněmi z Městského archivu v Budapešti 

(obdoba národního archivu), které také přijely na prohlídku nového pracoviště SNK. Byly 

diskutovány témata uchovávání papírových fondů, vybavování restaurátorských pracovišť a 

preventivní péče. 

24. 2. 2017 

Setkání na pracovišti SNK ve Vrútkách bylo naplánováno v 9:00 hod. Prohlídka nového 

Konzervačního a digitalizačního pracoviště byla zahájena setkáním s místními kolegy a diskuzí 

o realizaci nového pracoviště. Pracovištěm nás provázela Ing. Eliška Jindrová, „manažer 

konzervačných technológií a vedúca Oddelenia reštaurovania a konzervovania“. Po vstupní 

prezentaci samotné výstavby a vybavení pracoviště v rámci národního projektu Digitálna 

knižnica a digitálny archiv (DIKDA), následovala komentovaná prohlídka pracoviště. 

Postupně jsme prošli a byla nám ukázána všechna pracoviště:  

1. pracoviště mechanické očisty, vybavené několika stroji Depulvera na čištění knih a 

přístrojem na výrobu krabic 

2. pracoviště na sterilizaci knih vybavené etylenoxidovým systémem 

3. pracoviště na hromadné odkyselování knih 

4. pracoviště výzkumných a vývojových laboratoří vybavené instrumentálními analytickými 

přístroji 

5. pracoviště mikrobiologické kontroly aktivity plísní 

6. pracoviště digitalizace vybavené 22 poloautomatickými / automatickými skenery 

7. pracoviště restaurování a konzervování  

Každá kniha je na začátku procesu opatřena identifikačním lístkem, do kterého se zapisuje, 

co všechno bylo s knihou provedeno. 
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Exkurze začala na přípravném pracovišti pro kontrolu a očistu knih před digitalizací a 

pokračovala pracovištěm výroby ochranných obalů pro dokumenty na vzorkovacím plotru. 

Dalším navštíveným pracovištěm byla digitalizace s 22 různými typy skenerů (ploché, knižní, 

plně automatické, poloautomatické) a konečné zpracování digitálních kopií. Následovala 

prohlídka technologické, analytické laboratoře a mikrobiologické laboratoře. Podrobně byly 

diskutovány přístroje a vybavení laboratoří, zkušenosti a využití těchto přístrojů. Výjimečným 

vybavením pracoviště je sterilizační linka EtOx a technologie hmotnostní spektrometrie 

MALDI TOF. Poté následovala komentovaná prohlídka restaurátorsko-konzervátorského 

pracoviště, vybavené technologií Bookkeeper Spray pro individuální odkyselování, strojem 

na dolévání papíru papírovou suspenzí, vakuovým stolem a dalším vybavením pro 

restaurování knih a papírových dokumentů. Konec exkurze byl v 12:30. Návrat do Prahy cca 

v 22 hod. 

 

 

V Praze, dne 1. 3. 2017 
 

Jitka Neoralová 

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří 

Národní knihovna ČR, Praha 

 


