Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích
za první pololetí roku 2020 (1. 1. – 30. 6. 2020)

Oddělení

Pracovník

historické

Mgr. Markéta Beňovská

Mgr. Michal Hambálek

Mgr. Zdeněk Horák

Mgr. Renáta Tetřevová

přírodovědné

Mgr. Jan Tetřev
Roman Mlejnek
Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Mgr. Jan Dolanský

Instituce

Popis metodické pomoci

Časová
náročnost
(hod.)
Městské muzeum a galerie Polička
pomoc s výpůjčním protokolem a oceňováním zapůj- 3
čovaných předmětů
soukromý badatel
pomoc s dohledáváním pramenů, literatury a infor6
mací k tématu čisticích prostředků v lidovém prostředí
Návštěvnické středisko CHKO Žďárexpozice – konzultace a výběr fotografií na téma
7
ské vrchy – Krátká u Sněžného
sklářská výroba
Krajská knihovna v Pardubicích
zápůjčka a instalace předmětů do stálé expozice „Li- 20
terární osobnosti Pardubického kraje“ na Přihrádku
Krajská knihovna v Pardubicích
pomoc s vytvářením a instalací předmětů do stálé
25
expozice „Literární osobnosti Pardubického kraje“ na
Přihrádku
Regionální muzeum ve Vysokém
dohledávání informací k tematice karosářství v Par4
Mýtě
dubicích třicátých let 20. století – bližší určení fotografií a vyhledávání ve firemních adresářích Pardubic
z třicátých let
Zámeček Pardubice
zápůjčka předmětů a konzultace
12
Městské muzeum Moravská Třebová ošetření, třídění, evidence – entomologická sbírka
314
Městské muzeum a galerie ve Svita- konzultace libreta výstavy „Netopýři tajemní a zrani- 3
vách
telní“ (21. 1. – 15. 10. 2020) včetně zapůjčení 11
kusů netopýrů ze sbírky VČM
Městské muzeum Moravská Třebová metodická návštěva – doporučení k uložení, evidenč- 2
nímu zpracování, výstavnímu využití a vyřazení přírodnin (dermoplasty, osteologie)
1

archeologické

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.

Mgr. Tereza Jošková

Mgr. T. Jošková, Bc. P. Novotná a kol.

Městské muzeum Moravská Třebová posouzení, ošetření, třídění, evidence – entomologická sbírka
Regionální muzeum v Chrudimi
determinace pavouka na fotografii (pro facebookovou soutěž)
Muzeum východních Čech v Hradci
určování nálezů – sídliště a pohřebiště z doby římské
Králové
v Hradci Králové
Ústav Archeologické památkové
určování nálezů – doba římská
péče Praha
Městské muzeum Přelouč (KICMP)
určování nálezů
Muzeum východních Čech v Hradci
Gotika v Čechách (podklady pro reprodukci, výběr a
Králové
příprava artefaktů atd.)
Sdružení Boii (Nasavrky)
konzultace aktualizace stávající archeologické expozice na zámku v Nasavrkách, Přednáškový cyklus
Archeologické centrum Olomouc
konzultace určování artefaktů z D35
Městské muzeum Přelouč (KICMP)
určování nálezů
SONS
Nevidomí - haptická stezka, konzultace a aktualizace
informací "archeologická expozice"
Zámek a muzeum Choltice
konzultace a nové přeurčení stávající archeologické
sbírky
různé
odborná posouzení pro stavebníky (např. PEN, Matex, atd.), rešerše atd. (150 dokumentů leden - červenec 2020)
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konzervátorské
a restaurátorské

tým

Památník Zámeček Pardubice:
- zapůjčení sbírkových předmětů,
kontrola stavu, instalace
Zámek a muzeum Choltice:
- konzultace uložení textilu, keramiky, nábytku
Muzeum a galerie Orlických Hor
v Rychnově nad Orlicí:
- konzultace konzervování kovů,
otryskávání, galvanokopie, povrchové úpravy
Krajská knihovna Pardubice:
- konzervování tiskařského stojanu
(Ř 557) s kasou a literami (25 915 ks)
z Vokolkovy tiskárny, dlouhodobá
zápůjčka do expozice na Přihrádku
(viz foto)
Archaia:
- konzervování archeologických nálezů (keramika, kovy) z D35 – konzultace v rámci kontrolních dnů
Labrys:
- kontrola konzervování a uložení
movitých archeologických nálezů,
které jsou majetkem Pardubického
kraje a byly získány během výzkumů
společností Labrys – konzultace
v rámci kontrolních dnů
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dotazy institucí a soukromých badatelů, včetně navržení postupů, vyhledání literatury
(osobně 7x, telefonicky 11x, mailem 15x)

tým

úsek prezentace MgA. Veronika Doutlíková
a služeb, tech(výtvarnice)
nický úsek
pracovníci provozu

soukromí badatelé

Československá obec legionářská

Dotazy: malba; polychromie – fixace; konzervování
dřeva; konzervování keramiky (pórovité i slinuté);
očištění textilií napadených škůdci; konzervování
usně; konzervování obecných kovů, povrchové
úpravy
pomoc s realizací projektu „Oheň bez naděje“, Zámeček Pardubice (Larischova vila) – schůzky, konzultace, zápůjčka a instalace předmětů z období
heydrichiády

40

Obrazová příloha:

Tiskařský stojan (Ř 557) s kasou a literami (25 915 ks) z Vokolkovy tiskárny, dlouhodobá zápůjčka do expozice KK v Pardubicích na Přihrádku; stav před a po restaurování
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