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Konference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments "Standards and
Guidelines“ byla již 10. v řadě konferencí, které se věnují výzkumu a výměně znalostí v
oblasti kvality vnitřního ovzduší v historických a dědictví prostředí v muzeích, galeriích,
archivech, knihovnách a historických domů. Série IAQ byla založena v roce 1998 a cílí na
zvyšování úrovně znalostí v souvislosti s monitoringem znečišťujících látek a hodnocení
jejich účinků na kulturní dědictví. Letošní konference, která se konala v Londýně, byla velmi
prestižní mezinárodní akcí v oboru preventivní konzervace. Základní myšlenkou a cílem této
konference pak byla zejména vzájemná diskuze v oblasti standardizace, přípravy manuálů a
nastavení limitů v souvislosti s kvalitou vnitřního prostředí v památkových historických
objektech.
V den zahájení odborné části konference (18.6), která se uskutečnila v Anatomy JZ Young
Lecture Theatre, byla po uvítání vedeným představitelem pořádající instituce (Matija Strlič senior lecturer at the University College of London) prezentována řada zajímavých
příspěvků. Z počátku zazněly zejména příspěvky nastiňující obecně celé téma konference.
Nancy Bell tak představila svou přednášku Rising environmental standards: A prospective
view, Catherine Dillon Implicit and explicit time preferences in collections care and
conservation a Marie Vest Practical usage of standards and guidelines for indoor air quality.
Z následující sekce přednášek lze vyzvednout zejména prezentaci Jeana Tétreaulta: The
effect of indoor pollution on historic paper, kde autor komentoval zkušenosti a výzkum
v oblasti vlivu znečištění vnitřního prostředí na stav historických papírových dokumentů.
Odpolední program konference pak umožnil účastníkům participovat na praktickém
workshopu dle vlastního výběru. Zůčastnila jsem se workshopu: Indoor Air Quality Evaluation
for Cultural Heritage with MEMORI methodology: A Practical Workshop about Measurement,
Modelling and Guidelines, vedené Terje Grøntoftem z přední evropské instituce zabývající se
výzkumem v oblasti kvality vzduchu - Norwegian Institute for Air Research. Následovala
exkurze v laboratořích University College London, Centre for Sustainable HeritageLondon.
Druhý den programu pak byl věnován zejména přednáškám, které prezentovaly přímé
zkušenosti odborníků s vlivem škodlivých látek na degradaci různým sbírkových předmětů.
Vyzvednout lze např. studii Standardisation of emission testing of materials for use in
museum environments (Alexandra Schieweck), A quality label for low-emitting display
materials and showcases as possible instrument for emission control (Elise Spiegel) nebo
The influence of air exchange on the stability of the indoor climate in Skokloster Castle
(Andrea Luciani). Dalším bodem programu tohoto dne bylo setkání účastníků akce na
společenském večeru pořádaném v Royal Society of Chemistry, Burlington House,
Piccadilly, London. Program konference pak byl třetí den zakončen „diskusí u kulatého stolu“
na téma „Standards and guidlines – Hindrance or help“, moderovanou May Cassar.
Na akci byla mnou prezentována případová studie Pollutant level in Technical museum –
monitoring, evaluation, strategy, která nastínila první výstupy interního projektu Metodického
centra konzervace zahrnujícího výzkum, monitorování, hodnocení a vymezení strategie
v souvislosti s chemickou zátěží v expozicích a depozitářích. V rámci studie bylo provedeno
komplexní hodnocení kvality ovzduší pro ochranu stávajících technických sbírek, dále byly
připraveny podklady pro přípravu metodických pokynů pro efektivní využití ekonomicky
nenákladných technik pro hodnocení kvality vnitřního prostředí a vytvořeny podklady pro
inovaci vzdělávacích kurzů. Výstupy z konference a workshopu budou podkladem pro
inovaci kurzů preventivní konzervace pořádané v Technickém muzeu a také pro tvorbu
metodických listů a provedení odborných studií v Technickém muzeu. V průběhu akce byly
diskutovány možnosti spolupráce s dalšími odborníky z evropských institucí na řešení
projektů v oblasti hodnocení kvality prostředí a degradace plastových materiálů. Závěrem

bych ráda poděkovala českému výboru ICOM za finanční podporu mé účasti na této
konferenci, která představovala výjimečnou možnost setkání s významnými odborníky v
oblasti preventivní konzervace a zástupci mezinárodních institucí.
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Obrazová příloha:

Přednáškový sál, první den konference.

Přednáškový sál, druhý den konference

Pracovní workshop Evaluation of IAQ for Cultural Heritage with MEMORI Methodologys.

Exkurze v laboratořích University College London, Centre for Sustainable HeritageLondon.

Společenský večer v Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, London.

Poster A Study of Volatile Organic Conpound (VOC) Emissions During the Degradation of
Early 20th Century Plastic.

