
 
 
 

DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268 

závěrečná zpráva ze studentské odborné zahraniční stáže (KA3)  

 

 
 
 

 

Jméno: Anežka Jadlovská 

 

Obor studia a ročník:  Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů, 2. ročník (v 

době výjezdu) 

 

Termín: 23. 8 – 23. 9. 2014 

 

Instituce, místo pobytu na stáži: (uveďte i český překlad oficiálního názvu instituce) 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - settore tutela, conservazione, prevenzione e restauro, 

Piazza Sant'Ambrogio 2, 50121 Firenze 

(Národní centrální knihovna ve Florencii – pracoviště ochrany, konzervace, prevence a restaurování) 

 

Cíle stáže:  

(popište očekávání a záměry, s nimiž byla stáž plánována, resp. proč byla vybrána uvedená instituce) 

Získání nových zkušeností v metodách restaurování knih, konzervačních technik a seznámení s 

pracovními metodami na daném pracovišti. Výroba konzervační vazby. Samostatnost v průběhu 

restaurátorských prací. 

Popis pracoviště či hostitelské instituce:  

(uveďte stručnou charakteristiku hostitelské instituce ve vztahu k aktivitám probíhajícím na stáži 

nebo jejím cílům, odborné zaměření pracoviště – tak, aby bylo zřejmé, proč stáž proběhla právě na 

uvedeném místě) 

Pracoviště mělo velmi vyhovující pracovní zařízení a dostatek materiálu pro práci. Pracovníci jsou zde 

zaměřeni na restaurování knih, které byly v roce 1966 poškozeny povodní. Především se zde jedná o 

zachování knižního bloku a výroby konzervační vazby k dané knize. Vždy záleželo na vlastnostech a 

účelu knihy a typu poškození vazby. 

 

Aktivity realizované během stáže: 

(uveďte stručný harmonogram pobytu, respektive jak probíhal každodenní program, popište 

konkrétní aktivity, na nichž jste se během stáže podíleli – účast na přednáškách a seminářích, 

konzultace s odborníky, praktické aktivity, atp.) 

Za 4 týdny na pracovišti jsem zrestaurovala 2 knižní bloky a vyrobila jsem k nim dvě rozdílné 

konzervační vazby. Jednalo se o tyto tisky: Grammatica della lingva tedesca z roku 1879 a 

Absolutissima disputatio de praedestinatione et reprobatione z roku 1579. Restaurování papírové 

podložky bylo velmi podobné pracovnímu postupu v ateliéru na Fakultě restaurování v Litomyšli – 

rozebrání knižního bloku, suché mechanické čištění, mokré čištění prováděné pomocí 2% Tylose, 
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zaklížení,  vyspravování japonským papírem, vyrovnání, kompletace a šití bloku. Způsob šití bloku 

záležel na typu knižní vazby. U knihy s titulem Grammatica della lingva tedesca byla vyrobena pevná 

vazba s deskami z lepenek a s plátěným pokryvem. Na druhou knihu byla vyrobena měkká 

pergamenová vazba, která se uzavírala usňovými proužky. Ke každé vazbě jsem si nejprve vyzkoušela 

výrobu dané knihy na menší maketě, abych při práci s originálem byla přesnější a jistější.  

 

Přínos a zhodnocení stáže: 

(jaké přínosy pro Vás měla stáž z hlediska studia a osobního odborného růstu)  

Osobně si myslím, že stáž byla pro mne velmi přínosná. Získala jsem nové zkušenosti a vědomosti, při 

práci jsem v sobě získala sebejistotu. Seznámila jsem se zde s jinými restaurátory a jejich metodami 

při práci. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost si vyzkoušet jiné pracovní techniky v oboru 

restaurování, kterému bych se chtěla stále věnovat a získávat v něm nové zkušenosti, aby se ze mne 

stal zodpovědný a samostatný restaurátor knih. 

 

Do zprávy na následující stránky vložte alespoň 5 fotografií z průběhu stáže.  

V Litomyšli 6. 10. 2014 

Fotodokumentace ze studentské odborné stáže 
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