Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích
za první pololetí roku 2019 (1. 1. – 30. 6. 2019)

Oddělení

Pracovník

Instituce

Popis metodické pomoci

historické

PhDr. Ladislav Nekvapil,
Mgr. Tomáš Libánek
Mgr. Ivo Křen

Městské muzeum Moravská Třebová

konzultace správy muzejních sbírek, CES, uložení
sbírkových předmětů
akviziční komise

Mgr. Markéta Beňovská

muzea zřizovaná Pardubickým krajem

Mgr. Jan Tetřev
Mgr. Renáta Tetřevová

Východočeská galerie v Pardubicích
Vlastivědné muzeum v Cholticích
Vojenské muzeum Chrudim
Vlastivědné muzeum Choltice

Mgr. Michal Hambálek

přírodovědné

Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Vlastivědné muzeum Choltice
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha,
PhDr. Sedláčková
PASK, Klatovy, PhDr. Lněničková

Roman Mlejnek
Ing. Jiří Šura

Památník bratranců Veverkových,
Rybitví
SOkA Pardubice
Městské muzeum Moravská Třebová
Městské muzeum v Přelouči (KICMP)

1

Časová
náročnost
(hod.)
6
2

sbírka škrdlovického a horáckého skla – depozit
akvizice, vyřazování ze sbírky
historické sklo ve sbírce, návštěva v depozitu,
srovnávací fota exponátů
určení mísy – historické Škrdlovice (?), srovnávací
fota exponátů
koordinace metodické skupiny sbírkového
evidenčního systému Museion
Centrální evidence sbírek
pomoc s katalogizací textilních sbírek
pomoc s pokusem o založení nového muzea
akviziční komise, zápisy z jednání sbírkotvorné
komise, podoba katalogizačních karet - konzultace
konzultace správcům památníku

2,5
5
7

výběr předmětů pro připravovanou výstavu „Oheň a
město“
entomologická sbírka: ošetření, třídění, evidence
prohlídka geologické podsbírky, určení kamenů,
které vyžadují či budou vyžadovat konzervátorskou
práci (duben 2019)

2

5
10
3
8
10
6
2

432
3

archeologické

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.

Mgr. Tereza Jošková

Mgr. T. Jošková, Bc. P.
Novotná
konzervátorské a Martina Kačínová, Tamara
restaurátorské
Zářecká

tým

Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
Archeologické centrum Olomouc
Městské muzeum v Přelouči (KICMP)
Městské muzeum v Přelouči (KICMP)
Archeologické centrum Olomouc
Muzeum Náchodska (arch. odd.
Košťál)
různé
Vlastivědné muzeum Choltice

-

tým

-

Zámek a muzeum Choltice
MVČ Hradec Králové
RM Litomyšl
MM Skuteč
Městské muzeum a galerie
Svitavy
Muzeum a galerie Orlických
hor Rychnov nad Kněžnou
Technické muzeum Brno
VŠCHT Praha
TR instruments Brno
Archaia
ostatní badatelé

2

určování nálezů z pohřebiště z doby římské v Hradci
Králové, Slezském předměstí
sídlištní a hrobové nálezy z období PP z východních
Čech – prohlídka, školení
určování nálezů
určování nálezů
sídlištní nálezy z doby laténské - prohlídka a školená
materiální kultury + určování materiálu
konzultace, literatura (zlaté svitky)

5
5
1
2
5
1

odborná posouzení pro stavebníky (např. PEN,
70
Matex, atd.), 120 dokumentů
prohlídka a posouzení stavu sbírkových předmětů –
textilu (materiálové určení, způsob výroby, vyhledání
analogií ve VČM); doporučení vhodného způsobu
uložení
konzultace institucím; celkem: osobně 2x,
telefonicky 9x, mailem 12x

dotazy – malba, polychromie – obecně, ošetření
dřeva (dřevokazný hmyz), lepení slinuté keramiky,
pórovitá keramika in situ, čištění různých druhů
textilií, konzervace kovů – otryskávání, galvanokopie

knihovna

Mgr. Martina Halířová,
Ph.D.

SOkA Pardubice; dr. Tereza Siglová
Regionální muzeum v Chrudimi

Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti
Obrazová příloha:
Metodická pomoc Vlastivědné muzeum Choltice – textilie, 17. 4. 2019

3

školení – základní seznámení s knihovním systémem
Clavius a s katalogizací
setkání zástupců všech muzejních knihoven Pk
podílejících se na VISK 3, probírány byly zkušenosti
se systémem Verbis, účast na seminářích a
zkušenosti s badateli (6. 6. 2019)
knihovní systém Verbis – konzultace a pomoc se
zpracováním žádosti do programu VISK

