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Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-
restaurátorů asociace muzeí a galerií čr

vyhlašuje 19. ročník konference 



anoTace Konference 

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání 
pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských 
dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně 
je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky. 
V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na textilní výrobky, vzorky textilií či textilních 
technik, které nejsou primárně domácího původu. Máme na mysli textilie a oděvní součástky, 
které jsou uchovávány ve sbírkách českých muzeí, galerií a památkových ústavů a jsou určeny 
jako výrobky importované z evropských i mimoevropských lokalit. Předměty mohou být příkladem 
mezinárodních kontaktů našeho prostředí v podobě archeologických nálezů a etnografického 
textilu, dokladem o činnosti oděvních návrhářů nebo průmyslových podniků zásobujících trh 
látkami, konfekcí či oděvními doplňky. Zvláštní pozornost tentokrát zasluhují sbírky textilu jako 
např. sbírky koberců, tapiserií, pokrývek hlavy a dalších předmětů, které přiváželi cestovatelé, 
podnikatelé či prostí turisté ze svých poznávacích nebo podnikatelských cest. Do okruhu zájmu 
patří také referáty o sbírkách ikonografických či listinných materiálů, které popisují nebo 
dokumentují zahraniční výrobce, výrobky, módní události a další souvislosti spojené s textilní 
tématikou perspektivou pozorovatele či přímého účastníka. Takový materiál mohou skrývat 
šlechtické sbírky, pozůstalosti vědců nebo významných osobností, ale můžeme se s nimi setkat 
na netušených místech.  

cíl Konference 

Cílem konference je pohlédnout do sbírek oděvů, textilií, oděvních doplňků, pokrývek hlav aj., 
které se v muzeích a galeriích nachází a seznámit se s jejich historií – jakou cestou doputovaly 
na naše území, kdo byl jejich investorem či kdo je oblékal nebo používal. Prostor konference 
je otevřen také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených 
s tématikou konference. 
Konference chce být platformou pro přednášející, kteří se dokáží na problematiku zaměřit 
v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o 
uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Proto je prostor vyčleněn i pro 
představení prezentačních aktivit ve výstavních sálech i virtuálním prostředí, moderních přístupů 
při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. 
Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy: 
Rarity a unikátní exponáty/ Soubory a kolekce/ Mecenáši a sběratelé/ Historické souvislosti/  
Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace / Prezentace sbírek výstavní 
i nevýstavní formou (digitalizace, prezentace na sociálních sítích aj.) / Různé. 



Informace pro přednášející a auTory posTerových prezenTací

Konference je připravována v prezenční formě. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu formátu 
konference s ohledem na aktuální hygienická pravidla platná v ČR minimálně měsíc před datem 
konání konference. Změnu formátu (online konference) budeme včas avizovat.  
Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou 
prezentací vyplňte v online formuláři do 16. května 2023. Účast na konferenci lze konzultovat 
před odesláním přihlášky na adrese hanusova@tmbrno.cz či na tel. 775 850 646.  
Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut 
prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou 
poskytnuty zájemcům na adrese hanusova@tmbrno.cz. 
Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného 
periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 31. května 2023 na adrese 
mertova@tmbrno.cz nebo redakce@tmbrno.cz. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu 
včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce 
http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účasTníKy Bez příspěvKu 

Přihlášky k účasti na konferenci vyplňte v online formuláři do 28. května 2023. 
Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán 
přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 16. 5. 2023. V případě naplnění kapacity 
přednáškového sálu (80 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek. 
Upozorňujeme, že organizátoři nezajišťují ubytování účastníkům konference. 
Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury. 

předpoKládaný harmonogram Konference v TmB

1. den jednání – 13. června 2023
11.00 – 12.00 prezentace účastníků v předsálí konference
1. blok přednášek  
11.00 –12.35 
12.35 – 13.00 přestávka k občerstvení
2. blok přednášek
13.00 – 14.35
14.30 – 15.00 přestávka na občerstvení 
3. blok přednášek
15.00 – 16.10 
16.20 společný přesun na exkurzi „Židovské Brno“.
Exkurze je pořádána ve spolupráci z brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze.  
Mgr. Barbora Dočekalová nás provede významnými místy spojenými s minulostí židovské 
komunity, kde se nachází také architektonické památky nejčastěji z období funkcionalismu. 
Na závěr prohlídky židovského Brna zavítáme do synagogy Agudas Achim, na ul. Skořepka, 



kde se seznámíme se současnou židovskou obcí.   
19.00 Zahájení společenského večera pro účastníky konference. Místo setkání bude upřesněno.  

2. den jednání – 14. června 2023
1. blok přednášek  
9.00 – 10.35 přednášky
10.35 – 11.00 přestávka k občerstvení
2. blok přednášek
11.00 – 13.00 přednášky
13.00 – 13.30 shrnutí obsahu přednášek a diskuse
13.30 oficiální ukončení konference

Konferenční poplaTKy 

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), 
člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně - KPTM
800 Kč / osoba – na základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura
upozorňujeme účastníky konference, že přihlášky jsou závazné a tudíž konferenční poplatky 
nebudou vráceny zpět na účet účastníka v případě neomluvené absence účastníka. v případě 
absence kontaktujte organizátory: hanusova@tmbrno.cz nebo 774 853 666 nejpozději 
do 12. 6. 2023. 

KonTaKT na pořadaTele 

Technické muzeum v Brně 
Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / tel.: 541 421 411 (recepce) 

www.tmbrno.cz 

Kateřina hanušová 
hanusova@tmbrno.cz 
tel.: 774 853 666

phdr. petra mertová, ph.d. 
mertova@tmbrno.cz
tel.: 541 421 428 / 775 850 646
 
mgr. pavla stöhrová – časopis Textil v muzeu 
stohrova@tmbrno.cz
tel.: 541 421 416


