Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích
za druhé pololetí roku 2019 (1. 7. – 31. 12. 2019)

Oddělení

historické

přírodovědné

archeologické

Pracovník

Instituce

Popis metodické pomoci

Časová
náročnost
(hod.)
PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D. Městské muzeum Moravská Třebová posudek na numismatický materiál, uložení, evidenci 8
Mgr. Ivo Křen
SOkA Pardubice
foto obrazu sv. Floriána nad Pardubicemi – úpravy
1
Vlastivědné muzeum Choltice
výpůjčka – expozice B. Němcové
1
Vlastivědné muzeum Choltice
technologie zdobení skla – popis, technologie zdo6
bení keramiky, určování skla
Mgr. Markéta Beňovská
muzea zřizovaná Pardubickým krametodická skupina Pk – Museion
6
jem
Mgr. Jan Tetřev
Vojenské muzeum Chrudim
pomoc s pokusem o založení nového muzea
2
Městské muzeum v Přelouči (KICMP) konzultace (Mgr. M. Pešta)
2
Městské muzeum Skuteč
pomoc s přípravou publikace
2
Mgr. Michal Hambálek
Obec Třebosice
výpomoc při realizaci výstavy „Třebosice – 700 let od 13
první písemné zmínky o obci“ (výpůjčka předmětů,
texty)
Roman Mlejnek
Městské muzeum Moravská Třebová entomologická sbírka: ošetření, třídění, evidence
286
Mgr. Libor Praus, Ph.D.
Ornitologická stanice Muzea Komen- posudek na nákup ornitologické sbírky
ského v Přerově (mimo Pk)
Mgr. Jan Dolanský
Městské muzeum Moravská Třebová entomologická sbírka: posouzení, ošetření, třídění,
15
evidence
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci
určování nálezů z pohřebiště z doby římské v Hradci 5
Králové
Králové
Městské muzeum v Přelouči (KICMP) určování nálezů
1
Mgr. Tereza Jošková
Městské muzeum v Přelouči (KICMP) určování nálezů
1
Muzeum a galerie Orlických hor
určování nálezů a konzultace
1
Sdružení Boii, Nasavrky
konzultace aktualizace stávající archeologické expo- 2
zice na zámku v Nasavrkách
1

Městské muzeum v Jaroměři

konzervátorské
a restaurátorské

Mgr. T. Jošková, Bc. P. Novotná
Michal Vojtěchovský
tým

různé
Státní hrad Litice
-

-

-

-

-

Památník Zámeček Pardubice: klimatické podmínky
pro vystavení a uložení sbírkových předmětů (doporučené hodnoty pro jednotlivé
materiály, odborná literatura, metodika MC TM Brno)
Zámek a muzeum Choltice:
určování textilu
MVČ Hradec Králové: konzervace kovů - otryskávání
MM Most: pórovitá keramika
in situ – konzervování, restaurování
MM Skuteč: grafický list –
konzervování
Africké muzeum Dr. Emila
Holuba v Holicích: preparování africké zvěře – kontakty
na preparátory
Muzeum a galerie Orlických
Hor v Rychnově nad Orlicí:
konzervace kovů – otryskávání, galvanokopie
OÚ Zdobnice: historické textilie – konzervování
2

konzultace uložení sbírkových fondů a sbírkové
2
agendy
odborná posouzení pro stavebníky (např. PEN, Ma85
tex, atd.), 171 dokumentů
galvanoplastické kopie dvou středověkých mincí ze
sbírky VČM
konzultace a dotazy institucí a soukromých badatelů;
celkem: osobně 5x, telefonicky 15x, mailem 7x

tým

-

soukromí badatelé

dotazy – malba, polychromie – obecně, ošetření
dřeva (dřevokazný hmyz), lepení slinuté keramiky,
pórovitá keramika in situ, bronzová pamětní deska –
návrh na restaurování, konzervace historických
bicyklů, nanotechnologie

3

