
KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Mikulov 11. – 13. 9. 2018

/  materiálové a technologické průzkumy 
/  konzervátorské a restaurátorské případové studie
/  nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování  
    a péče o hmotné kulturní dědictví

Na konferenci je možné prezentovat tyto typy příspěvků:
1) recenzované, publikované v recenzované části časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory             
 – plné verze zasílejte do 31. března na adresu stohrova@tmbrno.cz
2) informativní, publikované v nerecenzované části časopisu Fórum pro konzervátory-restaurá- 
 tory – plné verze zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz
3) konferenční příspěvky, nepublikované v časopisu – pouze abstrakty těchto příspěvků zasílejte 
 do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz
4) posterové prezentace s posterovou diskuzí – abstrakty posterů budou publikovány v nerecen- 
 zované části časopisu – abstrakty zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz

Všechny typy příspěvků budou posouzeny odborným grémiem konference (redakční 
rada časopisu FKR, Výbor komise konzervátorů-restarurátorů AMG, zástupci organizátorů). 
Grémium si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený příspěvek. Dbejte pokynů pro  
prezentující a autory, které jsou k dispozici na webu konference nebo na webu časopisu:
www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz 
mck.tmbrno.cz/casopis-fkr

Součástí programu bude opět odborná exkurze dne 12. 9. 2018 (Regionální muzeum v Mikulově, památky 
Mikulova a okolí). 

Přihlašování všech účastníků konference včetně účastníků s příspěvkem probíhá přes internetové stránky 
konference. http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz
Doporučujeme přihlásit se včas z důvodu omezené kapacity konference!

Metodické centrum konzervace TMB, Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole
Jana Fricová / tel. 541 421 452 / fricova@tmbrno.cz
Alena Selucká / tel. 541 421 407 / selucka@tmbrno.cz
Pavla Stöhrová / tel. 541 421 416 / stohrova@tmbrno.cz (redakce)

Regionální muzeum v Mikulově
Jiří Sekereš / sekeres@rmm.cz

Konference je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Českého výboru ICOM a AMG.

27. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů se v roce 2018 uskuteční v prostorách zámku v Mikulově. Organizátoři konference, 
kterými jsou Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií 
a Regionální muzeum v Mikulově, si Vás dovolují vyzvat k přihlašování příspěvků na konferenci a do časopisu Fórum pro konzervátory- 
restaurátory a jejich zaslání. Prosíme, věnujte pozornost uvedeným informacím.
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