Szakmai beszámoló
Pályázati azonosító: 3505/02978
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma
„A FSZEK Budapest Gyűjteményének biztonságos tárolását szolgáló tároló tasakok és
archiváláshoz használatos papíranyagok beszerzésére”
Könyvtárunk a megítélt 538 675 Ft támogatást a muzeális állományvédelmi szabványoknak
megfelelő tároló tasakoknak és papíroknak a beszerzésére fordította, amiket a könyvtár
helyismereti gyűjteményében, a Budapest Gyűjteményben használunk fel.
1. Savmentes tárolók fotókhoz
Fotótárunkban 1957 óta folyik módszeresen a főváros épített arculatának és életének képi
dokumentálása.

A

gyűjtemény hagyományos

fotográfiai

állománya

meghaladja

a

háromszázezer darabos mennyiséget, a mindennapi szolgáltatatásba bevont része is
kétszázezer felett van. Az adatbázis bővítése érdekében folyamatosan digitalizáljuk a
legrégebbi állományt. Ezt az alkalmat arra is felhasználjuk, hogy a 19. századi muzeális
értékeket képviselő fotográfiáknak a korábbi időszakok rossz gyakorlatát tükröző vagy
tönkrement védőcsomagolását kicseréljük. Napjainkban zárul le az analóg fényképezési
technológia korszaka, ebből következően egyik fontos feladatunk a veszendő képanyag
értékesebb részének összegyűjtése. Ezek archiválásához is szükséges védőtasakok beszerzése.
A szakszerű tárolás kialakult gyakorlata, hogy muzeális szabványoknak megfelelő, átlátszó
polipropilén zacskókban helyezzük el a képeket – bizonyos esetekben többet is –, amik mögé
szintén archiváláshoz fejlesztett kartonokat csúsztatunk be, ami egyfelől biztosítja a
fémszekrényekbe beállított képek stabilitását, merevségét, másrészt alkalmas a járulékos
információk feltüntetésére. A képet magát ilyen módon akkor sem kell kivenni, mozgatni,
ténylegesen kézbe adni, ha a kutató az eredetit kívánja tanulmányozni.
A kartont költségkímélő módon táblákban vesszük, és a könyvtár kötészete vágja méretre.
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2. Savmentes papír nagy alakú papírdokumentumok védelmére
A papíranyag másik részét a helyismereti gyűjtemény metszeteinek, plakátjainak és
térképeinek védelmére használjuk fel. Elsősorban azokhoz, amiket restauráltattunk. Az
anyagot szintén költségkímélés, valamint a sokféle méretű dokumentumok praktikus kezelése
érdekében tekercsekben szereztük be.
Az alábbi listán szereplő zacskók és archivális papírok restaurátorok által bevizsgált,
nemzetközi szabványoknak megfeleltetett, hazai múzeumokban és már nálunk is jól bevált
csomagoló eszközök, amikbe folyamatosan helyezzük el a védendő dokumentumokat.
Termék

Cikksz.

Méret

Darab

Nettó Ár

Archivális kartonok lapokban

93745M

124 x 86 cm

250 db

185.625 Ft

Archivális papír tekercsben

58899N

91,4 cm x 50 m

10 db

132.750 Ft

iSafe polipropilén tasak

04719N 3

18 x 24 cm

3.000 db

112.800 Ft

iSafe polipropilén tasak

05719N

24 x 30 cm

2.000 db

107.500 Ft

A beszerzés forrása a Focus Art cég volt, amelynek szolgáltatásával nemcsak elégedettek
voltunk, hanem jó szívvel ajánljuk más közgyűjtemények számára is.
Ezúton köszönjük meg a szakmai kollégium támogató állásfoglalását, mely nagy mértékben
elősegítette értékes dokumentumaink hosszútávú megőrzését és szolgáltatását.

Budapest, 2016. február 2.

Sándor Tibor
osztályvezető, pályázati felelős
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Az pályázati támogatásból beszerzett termékek között eszközök nem voltak, így leltári szám sem
került kiosztásra.
Az anyag beszerzések kapcsán kiosztott intézményi cikkszámok az alábbiak:

Termék megnevezés

Cikkszám

Archivális kartonok lapokban

18000196

Archivális papír tekercsben

18000073

iSafe polipropilén tasakok

18000072
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Fotódokumentáció
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