V roce 2004 pořádal Státní okresní archiv v Českých Budějovicích pod záštitou odboru archivní zprávy
a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (dále jen AS MV ČR) první archivní knihvazačskou soutěž.
Přešlo pár let a je za námi už 4. archivní knihvazačská prohlídka, která se konala pod záštitou ředitele
AS MV ČR – PhDr. Jiřího Úlovce.
Dne 25. 9. 2015 proběhlo v sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích vyhlašování výsledků
Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní prohlídky, předávaní cen vítězům a také vernisáž soutěžních
knižních vazeb.
Do Budějovic v tento den vyrazili zástupci akademiků i studentů Fakulty restaurování, Ateliéru
restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Jmenovitě Ivan
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Barbuščáková, Kateřina Samková, Eva Dryáková, Irena Fortelná, Ondřej Zikl a Eliška Slezáková.
Soutěž byla rozdělená do třech kategorií:
1. Pracovníci archivů
2. Studenti restaurování středných a vysokých škol
3. Knihařky a knihaři, pracující mino archiv a působící na volné noze nebo vyučující knižní
vazbu, případně její restaurování.
Všem účastníkům soutěže byl rozeslán výtisk knihy Obrázky ze starých Budějovic – Město a krajina
v kresbách Friedricha Blumentritta. Autorsky se na knize podíleli Helena Stejskalová, Daniel Kovář a
Vlastimil Kolda.
Soutěže se zúčastnilo 96 knižních vazeb z 8 zemí Evropy. Předáno bylo 15 ocenění, z čehož 6 putuje
na Fakultu restaurování Univerzity Pardubice do Ateliéru restaurování knihy.
V kategorii studentů restaurování středných a vysokých škol si do Litomyšle ceny odvezli:
Eva Dryáková – 1. místo za řemeslné zpracování knižní vazby a zvláštní cenu předsedkyně Pobočky
České informační společnosti při Národním archivu
Kateřina Samková – 1. místo za uměleckou knižní vazbu.
Za kategorii knihařky a knihaři, pracující mino archiv a působící na volné noze nebo vyučující knižní
vazbu, případně její restaurování byli oceněni:
Mgr. BcA. Radomír Slovik – čestné uznání za uměleckou knižní vazbu
MgA. Ivan Kopáčik – zvláštní cena ředitele Odboru archivní zprávy a spisové služby MV ČR a
Zvláštní cena ředitele Jihočeského muzea.
Výstavu soutěžních knižních vazeb, rovněž vazeb oceněných minulých letech, je možné zhlédnout
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích od 26. 9. 2015 do 25. 10. 2015.
V posledním řádku bych rád podekoval všem, kteří se na přípravě a organizaci soutěže podíleli a
všem kolegům a studentům za šíření dobrého jména univerzity.
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