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Nemzetközi Restaurátor Konferencia
International Conservation Conference

2012. november 6-8. Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme
Hungarian National Museum Main Hall
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Tisztelt Kollégák, kutató társaink és
műértő barátaink!

Dear colleagues, research fellows and
connoisseur friends!

Értesítünk
benneteket,
hogy
XXXVII.
Nemzetközi Restaurátor Konferenciánkat
2010. november 6-8-án tartjuk a Magyar
Nemzeti Múzeumban, ahol sokszínű szakmai
programsorozattal,
bemutatókkal
várunk
benneteket. Az előadások a megőrzés,
restaurálás
–
konzerválás,
kutatások,
műemlékvédelem kérdéseit érintik, annak
módszertani, etikai vonatkozásait is bemutatva.
Ennek során szeretnénk láttatni, hogy az adott
témakörön, szakterületen belül merre tartanak a
Világ nagy múzeumai, mi sikerük és
hatékonyságuk titka. Keressük a válaszokat
találkozónkon arra, hogy miként tudjuk
integrálódásunkat felgyorsítani, hogy ismét a
kulturális áramlatok szereplőivé, formálóivá
válhassunk.
Hívunk és várunk minden kollegát, érdeklődőt
a
XXXVII.
Nemzetközi
Restaurátor
Konferenciára 2012. november 6-7-8-án (kedd
– szerda – csütörtök) hallgatókén és
előadóként egyaránt.
Kérünk benneteket, hogy jelentkezéseiteket a
Nemzetközi Restaurátor Konferenciára 2012.
október 1-ig küldjétek vissza.

We’re pleased to inform you, that the 37th
International Conservation Conference will
be held in the Hungarian National Museum
from 6 to 8 November 2010. The conference
offers several, colorful professional programs
and demonstration shows.
The lectures will discuss the current problems of
preservation, restoration-conservation and also
the preventive conservation of monuments,
presenting ethical and technical issues. Within
this frame we would like to get an insight to the
approach of prominent museums of the world,
revealing the secrets of their success and
efficiency. The conference is searching for
possible methods to accelerate our integration
in order to become active participants of the
main stream again.
We would like to invite you to attend (as a
lecturer or as a participant) the 37th International
Conservation Conference, 6-8 November 2010.
We kindly ask you to send your applications to
the conference until 1 October 2012.

Utolsó nap a Magyar Restaurátorok Egyesülete
tisztújító közgyűlésére kerül sor.
Kérjük a Pulszky Társaság tagjait, hogy
adategyeztetés céljából, legyenek szívesek
jelentkezni Papp Kingánál.
email: papp.kingaeniko@gamil.com

Kapcsolat / Contact:
Földessy Péter foldessy.peter@gmail.com
Koltainé Z. Eszter zelenkae@gmail.com, tel: +36-1-327-7742, fax: 327-7722
Dr. Lencz Balázs lencz@freemail.hu tel: +36-1-338-21-22/393

JELENTKEZÉSI LAP

a XXXVII. Nemzetközi Restaurátor Konferenciára
2012. november 6-7-8.
Kérünk minden érdeklődőt arra, hogy kitöltve küldje vissza a jelentkezési lapot 2012
október 1-ig! (Még az is, aki nem tart előadást, csak részt kíván venni a konferencián! ) Az
előadóktól fél, maximum egy oldalas szinopszist kérünk, amelyben röviden összefoglalja
előadásának tartalmát. Ez segíti az előadássorozatban való elhelyezését.
név:
szakterület:
munkahely:
levelezési címe:
telefonszáma:
e-mail címe:

Előadás témája:

Az előadás időtartama:

perc (max. 20)

Az előadásomhoz szükséges technikai eszköz: (kérjük X-el jelölni!)
diavetítőt
projektort
írásvetítőt
egyéb megjegyzés vagy kérés:
Poszter témája:
db poszter
db állványt kérek

dátum:

Ajánlások és kérések előadóinkhoz
Az előadások időtartama maximálisan 20 perc lehet. Kérjük, hogy a biztosított időkeretet
mindenki tartsa be, azt ne lépje túl. Az egyes programok időben történő kezdésének és
befejezésének biztosítása érdekében időtúllépés esetén kénytelenek leszünk a szót megvonni, az
előadást befejezettnek tekinteni.
Az előadáshoz igyekszünk a kéréseknek megfelelően minden technikai eszközt biztosítani. A
számítástechnikai hátteret Windows XP operációs rendszer és Office 2003-as irodai
programcsomag képzi laptopra telepítve. Magasabb verziójú programcsomag használata esetén
kérjük azt a megadott formába visszakonvertálni.
A vetített előadások telepítése és kipróbálása az előadó felelőssége. Erre a szünetekben nyílik
lehetőség, amikor számítástechnikai szakember segít a telepítésekben és az eszközök
összehangolásában. Erre az előadások közben már nincs lehetőség a feszített program miatt.
Tapasztalataink szerint legjobb ezt a kezdés előtt – reggel - elvégezni, amikor a legkisebb a
torlódás.
Az elhangzott előadásokat később CD vagy DVD formátumban megjelentetjük az eddigi
gyakorlatnak megfelelően.
Ehhez fontos tudni, hogy a leadott anyagokat nem lektoráljuk, lektoráltatjuk az abban
feltüntetett információk hitelességét, tartalmát, helyesírását a szerzők szavatolják és
garantálják!
Az előadások elektronikus formában történő leadási határideje 2013 január 7. Ekkor kezdődik
előkészítésük, feldolgozásuk média megjelentetésükhöz.
Az előadások anyagát egy, az előadó nevét viselő mappába kérjük elhelyezni. A főmappában
három almappát kell elhelyezni, úgymint „eloadas”, „kepek”, „egyeb”. Minden megnevezés itt
ékezetek nélküli betű legyen.
Az előadások mappában kérjük elhelyezni az előadás szöveges anyagát formázatlan fájlként. Ez
lehet *.txt vagy *. rtf. Az anyagban a megfelelő helyen kérjük az ott megjelentetni szándékozott
kép számát zárójelek között feltüntetni. Nem kell a képeket beszúrni!
A cikk elején kérjük a szerző, majd az előadás nevének feltüntetését, illetve a végén meg lehet
adni az elérhetőségi címet, telefonszámot stb.
Ezt követően sorrend szerint kérjük megadni a képszámot és a pontos képcímet (itt már
ékezetes betűkkel) A rajzok illetve táblázatok anyagait is hasonlóképpen kell csoportosítani,
elnevezni a szöveges anyagban. A kész anyagot az „eloadas” mappába kell elmenteni.
A képeket a „kepek” mappába kell bemásolni *.jpg formátumban. A fájlnév az azonosíthatóság
érdekében tartalmazza a képszámot és ékezetes betűk nélkül annak megnevezését is.
Vonatkozik mindez azokra is, akik csak képgalériát készítenek előadásukhoz.
A PowerPointos, videó és egyéb anyagok gyűjtőhelye az „egyeb” mappa. Ezek más módon
kerülnek feldolgozásra.
Itt szeretnénk előre is megköszönni az együttműködést abban, hogy előadóink anyagait a
leghitelesebb és a legjobb minőségben adhassuk közre.

Köszönettel:
a Szervezők

APPLICATION FORM

37th International Conservation Conference
6-8 November 2012
We kindly inform you that the deadline for the applications is 1 October 2012! (We ask the
application forms even from the participants who doesn’t wish to give presentations, only
attend the conference). Applicants interested in presenting a lecture should submit an abstract
of half or max. 1 page.
Name:
Field of specialty:
Place of work:
Address:
Telephone:
e-mail address:

Title of the lecture:

Duration of the lecture:

minutes (max. 20 min)

Necessary technical equipments: (please mark with an X!)
Slide projector
PC + video projector
Overhead projector
Other remarks or requests:
Title of the poster:
Number of posters
Number of necessary poster stands

date:

Recommendations and requests to the participants and lecturers
At the registration desk we kindly ask you to provide us with your contact details in order to
enable us to send you further information about our programmes and conferences. Besides this
English language information guide, you’ll receive the Hungarian version programme guide,
sealed with the stamp of the Conservation Department. This sealed guide will serve you as an
official pass to enter the conference, visit the exhibitions and which should be showed up for
the request of security personals.
The CDs, containing the assembled presentations (written materials, photos, PowerPoint
presentations etc.) of the last year’s International Conservation Conferences are available at the
reception desk. We’d like to publish this year’s conference too in CD format, so all
presenters will be required to submit a complete paper for publication in the conference
proceedings CD. We do not review the abstracts, so the authenticity and correctness of the
information contained is the responsibility of the presenter. The deadline to submit the
digital materials is 7 January 2013.
We strive to provide all the necessary technical equipments for the lectures. We use Windows
XP operating system with Office 2003 on our main laptop. If your lecture was made on a higher
number software, we ask you to convert it back to the given format.
The upload and testing of the lecture materials is the responsibility of the presenter. We provide
time and technical assistance in the coffee breaks and before the morning session.
Please upload your data in the folder of your name. It should contain 3 sub folders: ‘lecture’,
‘pictures’, ‘other’. We ask you to upload unformatted text of your presentation into the
‘lectures’ folder (*.txt or *.rtf). Please indicate the number of the picture in the text in brackets.
Please give the authors name, title of the lecture and contact data. Please provide us with the list
of pictures with titles and numbers.
Pictures should be uploaded into the ‘pictures’ folder in *.jpg format. Obvious identification of
the pictures in the names is advisable.
PowerPoint videos and other media should be upload into the ’other’ folder.
The conference program has a highly tensed timeframe. So in order to assure the precise order
and time interval of every presentation, we kindly ask the lecturers to cooperate with our staff
and take extra care for their given time duration. Every lecturer will be notified 5 minutes
before the end of their timeframe. Beyond the timeframe we’re not able to provide extra time,
since we won’t be able to keep up with the planned timetable. In case of overstepping the time
limit we’re forced to mute the microphone. We ask you to load up your presentation file
(PowerPoint, etc) to the main control laptop in the breaks to support the smooth and precise
organization of the conference.
We ask our dear guests to arrive on time for the different presentations. Late arrivals have to
wait, and will be able to enter the Main Hall only between the short and the 15 minutes breaks
of the presentations. Continuous movement in the Hall disturbs the audience and also the
lecturers. In the intervals between presentations, general information will be presented on the
main screen.
We hope you’ll enjoy the conference and wish you a pleasant stay in Budapest!
The organizers:
Conservation Department of the Hungarian National Museum
Hungarian National Museum
Association of Hungarian Conservators

