Workshop

Užívané metody konzervace movitých
archeologických nálezů z kovových
a organických materiálů

Místo konání: Olomouc – Sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc (budova
Na Hradě 5, Olomouc)
Datum konání: 7. – 8. 11. 2013
Cílová skupina (účastníci): studenti oboru archeologie na vysokých školách (zejména
Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni) a odborní
pracovníci

archeologických

institucí

(zejména

Univerzity

Palackého

v Olomouci, Archeologického centra Olomouc, Západočeské univerzity v Plzni
a Západočeského muzea v Plzni)
Účel workshopu: účastníci budou seznámeni s používanými metodami konzervace movitých
archeologických nálezů a budou v těchto metodách vyučováni odbornými
lektory formou praktického cvičení – interaktivní formou si rozšíří znalosti o
teoretických a praktických základech konzervace movitých nálezů

Organizace

Workshop je pořádán v rámci projektu OP VK Partnerství ve výzkumu a prezentaci
archeologického kulturního dědictví, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0056.
Organizačně ho zajišťuje Sekce archeologie Katedry historie FF Univerzity Palackého
v Olomouci.
Vedle realizačního týmu projektu UP se na přípravě a odborné náplni workshopu podílejí i
pracovníci Archeologického centra v Olomouci, jmenovitě:
Eva Schimerová
Helena Šubová
a odborní lektoři jednotlivých kurzů, jmenovitě:
Anna Večeřová (Národní památkový ústav, Olomouc – lektorka konzervace předmětů
z organických materiálů)
Helena Wallová (Archaia, Olomouc – lektorka konzervace kovových předmětů)
Účastníci workshopu absolvují společný úvodní seminář a pak budou dle vlastního výběru
zařazeni do jednotlivých kurzů. Body programu:
1. Úvodní seminář – prezentace používaných metod konzervace movitých
archeologických nálezů z kovových a organických materiálů na jednotlivých
archeologických pracovištích ČR (jednotlivé příspěvky oslovených účastníků
workshopu)
2. Kurzy konzervace movitých archeologických nálezů z kovových a organických
materiálů (lektorky Anna Večeřová, Helena Wallová)

Časový harmonogram workshopu:
čtvrtek 7. listopadu 2013
9:00 – 9:30 h.

prezentace účastníků

9:30 – 12:00 h.

1. blok semináře – prezentace a diskuse:

9:30 h.

Pavel Čáp (ÚAM FF MU)
Experimentální výroba slovanských šperků

10:00 h.

Lubomír Prokeš (ÚCh PřF MU)
Metody analýzy kovových artefaktů a korozních produktů jako diagnostika před
konzervačním zásahem

10:30 h.

Helena Wallová (Archaia Olomouc)
Mechanické čištění kovových archeologických artefaktů

11:00 – 11:15 h.
11:15 h.

přestávka
Radka Balaštíková (FCh VUT Brno)
Funkční povlaky pro ochranu archeologických předmětů

11:30 h.

Hana Grossmannová (TMB)
Aplikace plazmatu pro ošetření kovových nálezů

12:00 – 13:30 h.

oběd

13:30 – 17:30 h.

2. blok semináře – prezentace a diskuse:

13:30 h.

Dušan Perlík (SMR)
Konzervace kovových archeologických nálezů a plasmatická redukce

14:00 h.

Taťána Leonovičová (SMR)
Sanace dřeva ionizujícím zářením

14:30 h.

Irena Kučerová (ÚChT RP VŠCHT)
Konzervace vodou nasyceného dřeva

15:00 h.

Markéta Škrdlantová (ÚChT RP VŠCHT)
Konzervování archeologického textilu

15:45 – 16:00 h.
16:00 h.

přestávka
Jiří Kříž (SOkA Plzeň, Plasy)
Preventivní konzervace při terénním výzkumu

16:30 h.

Gabriela Vyskočilová (ÚChem PřF MU)
Archeologické usně

17:00 h.

Jana Minaříková (MZA v Brně)
Konzervace papíru

pátek 8. listopadu 2013
8:30 h.

začátek bloku kurzů konzervace a rozdělení účastníků do skupin

9:00 – 13:00 h.

kurzy konzervace kovového a organického materiálu (lektorky Anna Večeřová
(NPÚ Olomouc), Helena Wallová (Archaia Olomouc))

13:00 – 14:30 h.

oběd

14:30 – 15:00 h.

závěrečná diskuze a ukončení workshopu

Počet účastníků workshopu je omezen na 25 osob.
Možnost zajištění noclehu pro mimo olomoucké účastníky workshopu (bez poplatku).
Kontakt:

I. Vostrovská

ivana.vostrovska@upol.cz (mail), 732 223 966 (mobilní telefon)

P. Kalábková

pavlina.kalabkova@upol.cz (mail), 603 59 18 21 (mobilní telefon)
Poloha místa konání workshopu na mapě:

Sekce archeologie Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, Olomouc.

Přihlášky na workshop zasílejte na e-mailovou adresu
ivana.vostrovska@upol.cz
a to nejpozději do 25. 10. 2013.
Program workshopu bude zveřejněn také na webových stránkách katedry historie FF UP
(www.historie.upol.cz - Aktuality).

