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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Vítězslav Knotek, Ph.D. 

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.5, OVVL 1.5.1 

Pracoviště – zařazení Výzkumný a vývojový pracovník 

Důvod cesty Aktivní účast na konferenci ve formě ústních prezentací 
posterů a postery 

Místo – město Lisabon 

Místo – země Portugalsko 

Datum (od-do) 28. 5. – 1. 6. 2019 

Podrobný časový harmonogram 28. 5. – odlet ve večerních hodinách do Lisabonu a 
ubytování 
29. 5. – 31. 5. – aktivní účast na konferenci formou 
prezentace posteru (program viz podrobná zpráva níže) 
1. 6. – odlet v odpoledních hodinách zpět do Prahy 

Spolucestující z NK Ing. Nikola Šipošová, Ing. Petra Vávrová, Ph.D.  

Finanční zajištění NAKI II č. 0146 (Knotek, Šipošová), NAKI II č. 0147 (Vávrová) 

Cíle cesty - Přednášky o testování a konzervování syntetických 
materiálů ve sbírkách. 

- Aktivní ústní představení 2 posterů a následná 
prezentace a diskuze 2 posterů s názvy: “Synthetic 
materials in the modern library collections – PVC 
bookbindings” a 
“Synthetic materials in the modern library collections – 
national project”. 

- Získání nových informací v oblasti analýzy a 
konzervování syntetických materiálů vyskytujících se ve 
sbírkách paměťových institucí, analytických metod a 
metod zobrazování. 

- Navázat kontakty s odborníky na mezinárodní úrovni.  

Plnění cílů cesty (konkrétně) 29. 5. od 16:00-16:30 Poster Flash Presentation a od 16:30 
do 18:00 Posters – prezentace a diskuze posteru s názvem 
“Synthetic materials in the modern library collections – 
PVC bookbindings”. 
30. 5. od 9:25-9:45 Poster Flash Presentation a 31. 5. od 
15:25 do 17:00 Posters – prezentace a diskuze posteru 
s názvem “Synthetic materials in the modern library 
collections – national project”. 
Plnění dalších cílů vyplývá z přiloženého programu. Cíle byly 
splněny. 

Program a další podrobnější informace Viz podrobná zpráva  
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Přivezené materiály Tištěný sborník abstraktů příspěvků konference a 
fotodokumentace uložená v OOKF 

Datum předložení zprávy 3. 6. 2019 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného  

Vloženo na Intranet  

Přijato v mezinárodním oddělení  
 

 

Podrobná zpráva ze zahraniční služební cesty 
 
Cílem zahraniční cesty bylo představení dílčích výsledků projektu zaměřeného na syntetické materiály 
v knižních vazbách a diskuze a sdílení zkušeností se zahraničními odborníky řešící podobná témata.  
Konference se konala 29. – 31. 5. 2019 v National Coach Museum (Av. da Índia 136, 1300-004 Lisboa, 
Portugal) v Lisabonu, Portugalsko. 
 
Hlavní cíle konference:  
„This congress aims to address plastics history and heritage by encouraging papers that contribute to 
a deeper understanding of the socioeconomic culture and material culture of historic polymeric 
materials (HIPOMS) in their various representations and functions in society.“ 
 
„The main theme embraces the concepts of history, limits and possibilities of plastics heritage as 
organizing principles, thus perceiving their impact on the consumer and their technical and scientific 
developments.“ 
 
Výsledky práce byly představeny formou krátké ústní prezentace obsahu posteru Vítězslava Knotka a 
kol. („Poster Flash Presentation“) s názvem „Synthetic materials in the modern library collections – 
PVC bookbindings” a posteru Nikoly Šipošové a kol. s názvem “Synthetic materials in the modern 
library collections – national project”. V následujících posterových sekcích byly postery diskutovány 
s řadou zahraničních odborníků s výsledkem navázání nových kontaktů a možné spolupráce. 
 
Abstrakt posteru: 
Autoři: Vítězslav Knotek a kol. 
Each book is primarily composed of paper block and a bookbinding. In modern library collections (after 
the year 1800), a bookbinding in many cases contains parts composed of synthetic materials. Different 
types of plastic materials have a different mechanism of degradation. Therefore, the main goal of this 
work is the non-destructive identification of synthetic materials in bookbinding, their degradation 
processes and methods of conservation, storage and preventive care as well. Based on the preliminary 
results of the survey of the collection in the National Library of the Czech Republic, the most usual 
types of synthetic materials in bookbinding are cellulose nitrate, cellulose acetate, polyethylene, 
polymethylmethacrylate, and polyvinyl chloride, both solid or plasticized. Plasticized polyvinyl chloride 
(PVC-P) represent very problematic case due to the releasing of plasticizers into surroundings. A 
further problem can be caused by the possible releasing of highly corrosive hydrochloride due to the 
exhausted stabilizers. 
This work is focused on the research of several PVC-P bookbindings produced in the 1950s, 1960s and 
1970s. The condition of bookbindings was studied by IR spectroscopy, dynamic mechanical analysis, 
nuclear magnetic resonance and extraction by diethyl ether. The content of stabilizers was analyzed 
by the velocity of hydrochloride release during heating of PVC-P samples. The results show that glass 
transition temperature corresponds to ambient temperature for some samples, which results in the 
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raising of brittleness and decreasing of flexibility. The lowest content of stabilizers is present in the 
samples manufactured in the 1950s. However, none of the tested samples release hydrochloride at 
ambient temperature. 
 
Abstrakt posteru: 
Autoři: Petra Vávrová a kol. prezentace Nikola Šipošová: 
„The main goals of the national project are: 
a) Research and development of non-destructive survey and identification of various types of synthetic 
materials in bookbinding and their degradation processes. 
b)Development and validation methodologies and working procedures of conservation and restoration 
of synthetic materials in modern library collection. 
c) Methods of preventive care, storage, handling and accessibility of library collections containing 
synthetic materials. 
Research and development is focused on all aspects of modern bookbindings, material composition, 
survey the damage, damage prediction based on the chemical and physical properties of materials and 
verification of the effects of restoration-conservation interventions. Researchers are also involved in 
the organization and evaluation of mass survey of the physical condition of large modern collections 
of the National Library of the Czech republic. Facilities include system Microfadometer for measuring 
the light fastness of materials for the effective protection materials of the cultural heritage which are 
sensitive to light. The research also includes SurveNIR, device for non-destructive analysis of paper and 
plastics, based on near infrared spectroscopy (NIR), based on the chemometric method are 
determined chemical and physico-mechanical properties of paper and the type of paper or is identified 
type of synthetic material. Using the system SurveNIR can statistically evaluate the physical condition 
of the paper in the large book collections and select the appropriate procedure for preventive care. A 
significant part of survey of bookbinding materials is performed by microscopic examination. A great 
benefit in survey of state and composition of the materials is a 3D digital microscope HIROX. With this 
device you can observe and analyze material or its damage in detail otherwise inaccessible to naked 
eye, including 3D display of surface. The digital image can be continuously modify including perform 
image analysis of 2D and 3D measurement, measure surface roughness, surface area, volume and 
others. With the 3D microscope you can identify bookbinding material, colored layers, performing 
microscopic analysis of the physical condition of material, identify the damaging pollution, control the 
effects of conservation and restoration work on the material microstructure and microbiological 
survey.“ 
 
Pracovní cesta byla financována z projektu NAKI II č. 0146 (Knotek a Šipošová) a NAKI II č. 0147 
(Vávrová). Poděkování poskytovateli je uvedeno ve sborníku abstraktů a na posterech. 
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Detailní program konference: 
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V Praze, dne 3. 6. 2019     Vítězslav Knotek 
       Výzkumný a vývojový pracovník 
 
       Nikola Šipošová 
       Výzkumný a vývojový pracovník 
        
       Petra Vávrová 
       Vedoucí OVVL a ředitelka OOKF 
       Národní knihovna ČR, Praha 
        


