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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

AZ NKA KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK KOLLÉGIUMA ÁLTAL KIÍRT 208133/9 AZONOSÍTÓ 

SZÁMÚ  PÁLYÁZATON ELNYERT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

Pályázati cél: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében lévő fényképek 

tárolására alkalmas eszközök beszerzése 

A támogatás összege: 948.490 Ft 

 

Pályázatunk a muzeális dokumentumok tárolási szabványainak megfelelő (museumsave), 

sztenderd méretekre készült műanyag tárolótasakok, illetve saját elképzeléseink szerint 

elkészülő borítókhoz, palliumokhoz, elválasztó rétegekhez szükséges papíranyagok 

beszerzésére irányult. Az eszközöket a Budapest Gyűjtemény muzeális fényképeinek 

megóvására, szakszerű tárolására és biztonságos szolgáltatására tartottuk szükségesnek 

beszerezni. 

A lehetséges beszállítók közül a PreservArt Kft ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, 

olyannyira, hogy a pályázati összeg minimális (1810 forintos) saját forrású kiegészítésével a 

tervezett 9400 egység helyett 9800 egységet szerezhettünk be, az alábbi felosztásban:  

műanyag tasak fotókhoz 105x150 mm: 3000 db 

műanyag tasak fotókhoz 184x245 mm: 4000 db 

műanyag tasak fotókhoz 250x308 mm: 1200 db 

műanyag tasak fotókhoz 310x430 mm: 700 db 

kartonpapír fotókhoz 860x124 mm:  400 db 

kartonpapír fotókhoz 720x100 mm:  500 db 

 

A pandémiás időszakot igyekeztünk felhasználni a fotótár kiválasztott részeinek 

digitalizálására és katalogizálására. Ez egyben a fényképek és képeslapok újracsomagolását, 

feliratozását és új raktári helyre történő áthelyezését is jelentette. Műanyag tasakokba vagy 

hajtogatott papírborítékokba kerültek a különböző méretű fényképek.  A fényképek zömét 
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jelentő átlagos méretű fényképeket állítva tároljuk fémszekrényekben, ezeknél azt a 

megoldást választottuk, hogy azokat átlátszó polipropilén zacskókban helyeztük el, amik mögé 

szintén archiváláshoz fejlesztett papírból vágott kartonokat csúsztatunk be, amik egyfelől 

biztosítják a sorba állított képek felületének védelmét és stabilitását, másrészt alkalmasak az 

azonosító adatok feltüntetésére. A képet magát ilyen módon akkor sem kell nagyobb 

terhelésnek kitenni, ha nem kerülhető el az eredeti kézbeadása az érdeklődők számára. A 

kartont költségkímélő módon nagyobb kiszerelésben, táblákban, ívekben vásároljuk, és a 

könyvtár kötészete vágja, hajtogatja azokat megfelelő méretre.  

A nagyobb és változatosabb méretű, általában fektetve tárolt fényképeknél felváltva 

használtunk átlátszó műanyag tasakot és hajtogatott papír palliumokat.  Ilyeneket a 

helytörténeti különgyűjtemény nyomtatott dokumentumainak (térképek, kisnyomtatványok, 

plakátok) védelméhez is alkalmazunk.   

Ezúton köszönjük meg a pályázatunkat elbírálók támogatását, amivel elősegítették 

szakmai céljaink megvalósítását. 

A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi linken 

található meg:   https://fszek.hu/page/palyazatok 

Budapest, 2022. november 14. 

 

                                                             

Sándor Tibor osztályvezető 
           pályázati felelős  
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