
                                                                          

 

POZVÁNKA 

na 

Workshop pro konzervátory, restaurátory a muzejní odbornou 

veřejnost 

 

14.–16. 6. 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi 

 

Workshop je realizován Židovským muzeem v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi 

v rámci projektu Tajemství půdy podpořeného Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím 

Fondů EHP. 

Cílem workshopu je posílení odborných kompetencí pracovníků muzeí v oblasti péče o movité kulturní 

dědictví.  

Židovské muzeum v Praze zpracovává od 90. let 20. století rozsáhlý konvolut nálezů z geniz českých a 

moravských synagog. Stav genizových nálezů reprezentovaných především předměty z papíru, textilu 

a dalších organických materiálů, vyzvednutých z historických úložišť ve formě půdních zásypů, je 

zpravidla mnohonásobně horší než u jiných, mnohdy i mnohem starších předmětů zařazovaných do 

muzejních sbírek.  

V rámci řešení projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog, pořádá Židovské 

muzeum v Praze u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi třídenní 

workshop pro restaurátory, konzervátory a další odbornou veřejnost. Workshop bude věnován právě 

specifickému, tedy většinou zcela havarijnímu nálezovému stavu genizových nálezů, který představuje 

pro odborníky nejen technickou a technologickou, ale také etickou a muzeologickou výzvu.  

Obdobné problémy jako tým Židovského muzea v Praze řeší pracovníci v oblasti archeologické a 

památkové péče, etnografové, archiváři i muzejníci. Zainteresované odborníky jsme proto přizvali k 

účasti na odborné části workshopu, jehož cílem je vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, vhodných 

přístupů i návodů, jak se vyvarovat slepých cest v péči o tyto zcela specifické objekty, které byly 

původně určeny přirozenému zániku. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Tajemstv%C3%AD-p%C5%AFdy-n%C3%A1lezy-z-geniz-%C4%8Desk%C3%BDch-a-moravsk%C3%BDch-synagog-106102371892344


Program: 

 

Místo konání: Regionální muzeum v Chrudimi 

 

14. 6. 2022 (úterý) 

12:00 – 17:00  

Zahájení workshopu, blok přednášek  

Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství půdy 

Od 19:00 – společenský večer (catering, hudební vystoupení) 

 

15. 6. 2022 (středa) 

9:00 – 16:00 

Exkurze (synagoga Luže, synagoga + hřbitov Heřmanův Městec, synagoga Rychnov nad Kněžnou)  

Doprava společná exkurzním autobusem, oběd zajištěn pro účastníky workshopu zdarma  

 

16. 6. 2022 (čtvrtek) 

9:00 – 15:00 

Blok přednášek, závěrečná diskuze, ukončení workshopu 

 

Workshop je v rámci projektu Tajemství půdy podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem 

prostřednictvím Fondů EHP, a proto je pro vás účast na workshopu ZDARMA. 

Jízdné, ubytování a stravu (vyjma oběda dne 15. 6.) si účastníci hradí sami. Ubytování vám bude 

v případě zájmu na základě přihlášky rezervováno v hotelu v blízkosti Regionálního muzea v 

Chrudimi v jednolůžkových pokojích za standardní cenu (cca 700 Kč/noc) – tedy na vás pak bude 

pouze platba. 

Detailní program workshopu bude zaslán před zahájením workshopu v červnu. 

 

Počet účastníků je omezen, přihlášku k účasti lze podat do 20. 05. 2022. 

 

Závaznou přihlášku níže prosím zašlete vyplněnou do 20. 5. 2022 v příloze na e-mail 

tajemstvipudy@jewishmuseum.cz, po přijetí přihlášky vám bude zasláno potvrzení e-mailem. 

 

mailto:tajemstvipudy@jewishmuseum.cz


Závazná přihláška na Workshop pro konzervátory, restaurátory a muzejní 

odbornou veřejnost 

14.–16. 6. 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi 

 

Jméno a příjmení, titul: 

Instituce nebo adresa: 

E-mail: 

Telefon: 

 

• Mám zájem o rezervaci hotelu 14. 6. – 16. 6. (dvě noci, jednolůžkový pokoj, cena cca 700,- 

Kč/noc):                 

ANO*                                           NE*                      *Zakroužkujte požadované 

 

 

• Výběr menu na exkurzi 15. 6. (pro účastníky ZDARMA): 

Polévka:  

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi                           ANO*                                           NE*      

                                                                                                  *Zakroužkujte požadované 

Hlavní jídlo  

1) * Svíčková na smetaně podávaná s houskovým knedlíkem a brusinkami 

 

 

2) * Smažený kuřecí řízek s petrželovými bramborami 

 

 

3) * Kuskus s grilovanou zeleninou a parmazánem 

 

                                                                                                  *Zakroužkujte číslo u požadovaného jídla 

 


