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Zpráva ze služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Kamil Boldan 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.5.1 

Pracoviště – zařazení  Oddělení rukopisů a starých tisků – odborný pracovník 

Důvod cesty  Konference k dějinám knižních vazeb 

Místo – město Darmstadt 

Místo – země Německo 

Datum (od-do) 7. 10. – 10. 10. 2015 

Podrobný časový harmonogram 7. 10. 
7.01 odj. ze st. Praha hl. n. 
15.04 příjezd do st. Darmstadt Hbh., ubytování v hotelu 
8. 10. 
9.00 – 11.30 komentovaná prohlídka výstavy historických 
knižních vazeb z fondu Landes- und Universitätsbibliohek 
Darmstadt, připravené pro účastníky konference ve 
výstavních prostorách knihovny 
16.00 – 20.00 zahájení konference v přednáškovém sále LUB 
Darmstadt, úvodní přednášky 
9. 10. 
9.00 – 12.30 přednáškový blok 
14.00 – 16.00 workshop – techniky a materiály hist. knižních 
vazeb, vedený D.-E. Petersenem z Wolfenbüttelu 
10. 10. 
9.00 – 13.00 přednáškový blok 
13.32 odjezd ze st. Darmstadt Hbh. 
21.43 příjezd do st. Praha hl. n. 

Spolucestující z NK - 

Finanční zajištění VaV, oblast 5 (rozp. pol. 0132) 

Cíle cesty 
 Účast na konferenci k dějinám historických knižních vazeb, 

kterou pořádal Arbeitskreis für die Erfassung, Erschliessung 
und Erhaltung historischer Bucheinbände (AEB) pracující při 
berlínské Staatsbibliothek; místem konání 20. ročníku 
konference byla Landes- und Universitätsbibliothek v 
Darmstadtu. 

 Referování o postupu  pasportizace pozdně gotických 
slepotiskových vazeb z českých paměťových institucí, 
dohoda o dalším postupu prací s kolegy řešícími v berlínské 
Staatsbibliothek projekt Einbanddatenbank. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cíle cesty byl splněny.  
Na konferenci byly předneseny příspěvky věnující se vývoji 
středověké a raně novověké knižní vazby. Protože se 
konference uskutečnila v novostavbě darmstadtské Zemské 
a univerzitní knihovny, byla součástí bloku přednáška 
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vedoucí zdejšího oddělení rukopisů a st. tisků Silvie 
Uhlemann o vývoji a skladbě historického fondu knihovny a 
velmi zajímavý výklad vedoucího oddělení ochrany fondů 
Bernda Beckera o průběhu přesunu fondů z budovy 
darmstadtského zámku, kde byly původní depozitáře, do 
budovy novostavby a o technologickém vybavení depozitářů 
a trezorových místností, kde jsou uložené hist. fondy. 
Součástí konference byly tři workshopy (techniky a materiály 
knižních vazeb, heraldické prvky na vazbách, restaurování 
knižních vazeb v LUB Darmstadt). Účastnil jsem se prvního 
z nich, který vedl významný restaurátor D.-E. Petersen a byl 
velmi cenný pro pracovníky, kteří se věnují popisům vazeb 
rukopisů a starých tisků. Pro účastníky byla připravena 
speciální výstava umělecky cenných knižních vazeb ze 13. až 
20. století z fondu Landes- und Universitätsbibliothek 
v Darmstadtu a její komentovaná prohlídka. V průběhu 
konference jsem absolvoval pracovní schůzku s Andreasem 
Wittenbergem z berlínské Staatsbibliothek, který vede 
projekt databáze slepotiskové výzdoby Einbanddatenbank, a 
informoval jsem ho o postupu prací při zpracování českých 
knihvazačských dílen 15./16. století. Během příštího roku 
bude shromážděný materiál utříděn a zpracován podle 
jednotlivých dílen a na podzimní konferenci AEB 2016 bude 
dohodnut konkrétní termín, kdy započne vkládání 
bohemikálního materiálu do databáze.  
 

Program a další podrobnější informace -  

Přivezené materiály časopis Einbandforschung Heft 37/2015 – předáno do 
přír.knih. ORST 

Datum předložení zprávy 15. 10. 2015 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: 15. 10. 2015 Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 15. 10. 2015 Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


