Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích
za druhé pololetí roku 2021 (1. 7. – 31. 12. 2021)

Oddělení

Pracovník

Instituce

Popis metodické pomoci

historické

PhDr. Ladislav Nekvapil,
Ph.D.

Městské muzeum Přelouč (KICMP)
Památník Zámeček, Pardubice

PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
Mgr. Jan Tetřev

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
ČSOB (Zámeček)
Památník Zámeček, p. o.
Městské muzeum Hlinsko
Městské muzeum v Moravské Třebové

určování nálezové mince
spolupráce na dokončení expozice, zápůjčka sbírkových předmětů
odborný posudek k akvizici děl Petra Hory
konzultace a pomoc s instalací výstavy
konzultace
konzultace uložení zbraní
zprostředkování a konzultace k popularizaci (článek
v periodiku – text R. Mlejnek) o významu entomologické sbírky v muzeu v Moravské Třebové a důvody a
účelnost jejího převodu do VČM
poskytnutí nesbírkového materiálu a metodických
rad k výstavě o včelách
poskytnutí fotografií jedovatých živočichů na výstavu
konzultace k možnostem realizace výstavy Život ve
věčné tmě... v muzeu v Chocni
poskytnutí nesbírkového materiálu k výstavě o jedovatých živočiších
konzultace odborného ornitologického článku
metodické rady k výstavě o jedovatých živočiších
konzultace k chystané výstavě o netopýrech
determinace geologických vzorků
určování nálezů

přírodovědné

Mgr. Jan Dolanský

Muzeum regionu Valašsko
Muzeum regionu Valašsko
Orlické muzeum v Chocni
Regionální muzeum Mělník
Mgr. Libor Praus, Ph.D.

archeologické

Ing. Jiří Šura
Mgr. T. Jošková; PhDr. J.
Jílek, Ph.D.

Městské muzeum Svitavy
Regionální muzeum Mělník
Pevnost poznání Olomouc
Městské muzeum Přelouč (KICMP)
Městské muzeum Přelouč (KICMP)
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Časová
náročnost
(hod.)
0,5
6
2
5
5
6
2

3
2
1
1
2
1
1
1
6

Mgr. T. Jošková

Centrum dokumentace
sbírek a regionální historie

Bc. P. Novotná
Mgr. Nikol Holubová

Univerzita Hradec Králové, FF, Katedra archeologie
Archeologické centrum Olomouc
různé
různé
Městské muzeum Česká Třebová
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Tvrze na Pardubicku - II; LT nálezy na Pardubicku;
CETA - popis materiálu (čísla, seznamy)
laténské nálezy (určování artefaktů)
rešerše a vyjádření pro stavebníky a kraj
vyjádření pro stavebníky a kraj
digitalizace periodika Náš kraj dle standardu NDK (12
ročníků)

6
2
20
40
150

konzervátortým
ské a restaurátorské

Metodická pomoc v 2. pololetí probíhala formou
konzultací (vzhledem ke stěhování sbírek, provizornímu umístění RO v zámeckém areálu a následnému
stěhování ve 4. čtvrtletí do zrekonstruovaných prostor v Ohrazenicích).
Zodpovězení dotazů institucí a soukromých badatelů, včetně navržení postupů, vyhledání literatury
(osobně 7x, telefonicky 19x, e-mailem 16x)
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Králíky - konzervace usně, posouzení stavu (dle fotodokumentace), zkontaktováno odborné pracoviště
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem

- způsob praní textilních přírůstků
- zkoušky stálobarevnosti
- metodika číslování textilních sbírek
- uložení textilních sbírek v depozitáři

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

- povrchové úpravy kovů, otryskávání
- výroba galvanokopií
konzervace keramiky – archeologické nálezy „in situ“

Regionální muzeum v Litomyšli

- konzervace archeologických nálezů

Zámek a muzeum Choltice

- základní ošetření sbírkových předmětů

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

- čištění obrazů, opravy rámů
- čištění a konzervace sbírkových sedel a postrojů

Památník Zámeček Pardubice

- konzervace sbírkových předmětů pro připravovanou expozici
- metodika manipulace se sbírkovými předměty
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Soukromí badatelé:
- dřevo – povrchové úpravy doplňků
- čištění nábytku
- keramika – doplňky, retuše
- preventivní ošetření textilu proti škůdcům
- povrchové úpravy kovů, včetně otryskávání
- čištění obrazů
- doplňky a retuše rámů
Obrazová příloha:
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
-

způsoby praní a uložení textilních sbírkových předmětů
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