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RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA UMĚLECKÝCH MALÍŘSKÝCH A SOCHAŘSKÝCH DĚL   

KONFERENCE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PAMÁTEK ARTE-FAKT  V LITOMYŠLI,  2006

 Vážení přátelé,
 dostává se vám do rukou sborník příspěvků konference Restaurování a ochrana uměleckých 
malířských a sochařských děl. Tuto konferenci pořádá občanské sdružení Arte-fakt.
 Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek bylo založeno na jaře roku 2006. Jde o profesní or-
ganizaci, která formou dobrovolného občanského sdružení sdružuje odborníky aktivně působící 
v oblasti péče o památky. 
 Cílem sdružení je podporovat nejen vzájemnou spolupráci mezi členy, ale podporovat také 
mezioborovou spolupráci při ochraně památek obecně, a to jak výměnou informací, tak i spo-
luprací při řešení konkrétních projektů.
 Cílem této konference, jak je již patrné z výše uvedeného, je tedy vytvořit prostor pro mezi-
oborové setkání profesionálů působících v oblasti ochrany památek, přispět k výměně aktuálních 
informací z oboru a vytvořit prostor pro navázání nových profesionálních kontaktů, které by bylo 
možno využít při řešení budoucích projektů.
 Konference je pořádána v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli, a tak věří-
me, že zde budeme moci přivítat i studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a umožnit 
jim tak nahlédnout do aktuální problematiky restaurování a ochrany památek.
 Poděkování patří Pardubickému kraji, za jehož finanční podpory se konference koná. Taktéž 
děkujeme sponzorům a všem, kteří se zasloužili o pořádání konference.

 Za o. s. Arte-fakt, 
 sdružení pro ochranu památek

 Luboš Machačko
 www.arte-fakt.cz
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