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Fakulta restaurování oslaví své výročí velkou mezinárodní konferencí 
 
K příležitosti výročí dvaceti let výuky restaurování v Litomyšli (1993 – 2013) pořádá 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve dnech 23. – 24. května 2013 mezinárodní 
mezioborovou konferenci s názvem „INTERDISCIPLINARITA V PÉČI O KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ II“. Nad tématy mezioborové spolupráce a rozvíjení interdisciplinárního 
přístupu přijede diskutovat více než stovka odborníků z České republiky, ale také 
z Rakouska, Německa či Slovenska. 
 
Ve čtvrtek 23. května budou programu konference dominovat příspěvky věnované především 
proměnám památkové péče a restaurování v průběhu posledních desetiletí. Zasloužené 
pozornosti se dostane také Fakultě restaurování a zhodnocení jejího působení v oblasti péče o 
kulturní dědictví. O zkušenostech s rozvíjením interdisciplinárního přístupu na akcích 
památkové obnovy promluví zahraniční odborníci z významných vysokoškolských pracovišť 
– drážďanské Hochschule für bildende Künste nebo vídeňské Universität für angewändte 
Kunst. 
 
Příspěvky na programu druhého dne, pátku 24. května, se budou věnovat konkrétním 
příkladům mezioborového přístupu v péči o kulturní dědictví a památkové obnovy. Široká 
škála témat sahá od problematiky ochrany a péče o nástěnné malby a sgrafita, přes technologii 
a restaurování kamenných památek až po oblast péče o památky knižní kultury a umělecká 
díla na papíře. Na dvoudenní konferenci, která proběhne v historickém objektu zámeckého 
pivovaru v Litomyšli, zazní více než dvě desítky příspěvků v češtině i v angličtině. 
 
Konference „Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II“ je realizována v rámci projektu 
Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu a navazuje na úspěch loňské akce 
věnované témuž tématu. Díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost je účast na ní zcela bezplatná. 
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