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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 mezinárodní konferenci 18th ICOM CC Triennial 
Conference Copenhagen + setkání vedoucích 
restaurátorských pracovišť v evropských knihovnách 

Místo – město Copenhagen (Kodaň) 

Místo – země Dánsko 

Datum (od-do) 1.-8.9.2017 

Podrobný časový harmonogram 1.9. – odlet z Prahy ve večerních hodinách 
2.9. – návštěva hlavní budovy Dánské královské knihovny 
v Kodani nazývané Black Diamond  
3.9. - setkání vedoucích restaurátorských pracovišť v 
evropských knihovnách a návštěva restaurátorského ateliéru 
a pracoviště  
4.-8.9. – odborný program mezinárodní konference 
6.9. – setkání vedoucích restaurátorských pracovišť v 
evropských knihovnách – plán další spolupráce, téma: 
vzdělávání pracovníků a práce v týmu 
7.9. – pracovní večeře s kolegy z Anglie a Rakouska a plán 
společného projektu v oblasti analýz rukopisů 
8.9. – po ukončení programu konference návrat / let do 
Prahy v pozdních večerních hodinách 

Spolucestující z NK - 

Finanční zajištění DKRVO č. 0138 

Cíle cesty Cíle účasti na konferenci byly splněny.  
K nejzásadnějším cílům patřilo: 

- Jednání pracovní skupiny vedoucích 
restaurátorských pracovišť v evropských knihovnách 
týkající se ochrany a konzervace fondů - setkání se 
členy pracovní skupiny, diskuze o aktuálních 
tématech, plán dalších aktivit.  

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

- Prohlídka restaurátorských pracovišť a nových 
depozitářů.  

- Navázat kontakty a plán společných projektů – např. 
MFT apod. 

- Účast na ostatních přednáškách.  

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz. podrobný časový harmonogram 

Program a další podrobnější informace Viz. podrobná zpráva, web konference: http://www.icom-

cc2017.org/program.aspx 
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Přivezené materiály Všechny materiály jsou k dispozici v OOKF, NK ČR 

Datum předložení zprávy 14. 9. 2017 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 
Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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Závěrečná zpráva ze služební cesty na mezinárodní konferenci IFLA World 
Library and Information Congress (WLIC) - 83rd IFLA General Conference and 
Assembly konané ve stoleté hale ve Wroclawi v Polsku 
S podtitulem: Libraries. Solidarity. Society. 
 

 

 

Hlavní témata konference: Linking Past and Future 

Inspired by the 50th anniversary of ICOM-CC, the Conference theme revolves around the 

past and future of conservation. ICOM-CC's hallmark has always been action: linking past 

advances with future directions. ICOM-CC offers a unique international focus through 

worldwide participation in its specialty Working Groups. Its contribution is based in the 

philosophy and activities of conservators, conservation scientists, historians, archaeologists, 

managers, and other stakeholders in preserving our cultural heritage. Each generation of 

professionals participates in establishing building blocks for the future. 

All ICOM-CC working groups will present their latest research. There will be topics of 

interest to everyone involved in the sector: 

o Art Technological Source Research 

o Documentation 

o Education and Training in Conservation 

o Glass and Ceramics 

o Graphic Documents 

o Leather and Related Materials 

o Legal Issues in Conservation 

o Metals 

o Modern Materials and Contemporary Art 

o Murals, Stone and Rock Art 

o Natural History Collections 

o Objects from Indigenous and World Cultures 

o Paintings 

o Photographic Materials 

o Preventive Conservation 

o Scientific Research 

o Sculpture, Polychromy and Architectural Decoration 
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o Textiles  

o Theory and History of Conservation 

o Wet Organic and Archaeological Materials 

o Wood, Furniture, and Lacquer 

Program konference:  
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Firmy vystavující zajímavé nástroje, služby apod.:  

 

 
Moriki Paper Co., Ltd.  

01 

 
Deffner & Johann GmbH  

08 

 

09 

http://morikipaper.co.jp/
http://www.deffner-johann.de/
http://morikipaper.co.jp/
http://www.deffner-johann.de/
https://www.klug-conservation.com/
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KLUG-CONSERVATION  

 
Leica Microsystems  

10 

 
Zone Display Cases  

11 

 
XpectralTEK  

12 

 
MØBELTRANSPORT DANMARK, FINE ART 

LOGISTICS  

13 

 

Dinspector  
14 

 
The Getty Conservation Institute  

16+17 

 
Tru Vue, Inc.  

19 

 

Opus Instruments  
21 

 
Hirox Europe  

22+23 

 

https://www.klug-conservation.com/
http://www.leica-microsystems.com/home/
http://zonedisplaycases.com/
http://www.xpectraltek.tech/
http://www.fineart.mobel.dk/
http://www.fineart.mobel.dk/
http://www.dinspector.com/
http://www.getty.edu/conservation/
http://tru-vue.com/museums-collections/
https://www.opusinstruments.com/
http://www.icom-cc2017.org/exhibitorDetail.aspx?id=e2c30521-d4da-46e6-a0fa-17caf19eaa7b
http://www.leica-microsystems.com/home/
http://zonedisplaycases.com/
http://www.xpectraltek.tech/
http://www.fineart.mobel.dk/
http://www.getty.edu/conservation/
http://tru-vue.com/museums-collections/
http://www.icom-cc2017.org/exhibitorDetail.aspx?id=e2c30521-d4da-46e6-a0fa-17caf19eaa7b
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V Praze, dne 14. 9. 2017 
 

Petra Vávrová 

Ředitelka OOKF a vedoucí OVVL  

Národní knihovna ČR, Praha 

 


