NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat
Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
Altéma száma: 204105/325
Pályázati azonosító: A2025/N8503

Szakmai beszámoló
A Laczkó Dezső Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 2020-ban
kiírt pályázatán 1.487.300 Ft megpályázott összegből 1.300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert restaurálási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésére.
A támogatást az alább felsorolt eszközök beszerzésére fordítottuk, amelyek nagyrészt a
papírrestaurátor munkáját segítik.
Megnevezés

Mennyiség

BT0710 kisnyomású fürdőasztal

1 db

UIE állvány a kisnyomású fürdőasztalhoz

1 db

ALTO ATTIX 360-11 nedves és száraz porszívó

1 db

EASYBOX 1 papíröntő doboz

1 db

Sony Cyber-shot DSC-RXI00 digitális fényképezőgép

2 db

Kingston Canvas Go! Plus SDXC 128 GB memóriakártya

7 db

A papírrestaurátor műhelybe beszerzett eszközök hasznosulása:
A papírrestaurátor műhelyben gondozzuk a múzeum képzőművészeti gyűjteményének
grafikáit (közel 2.000 db), az adattári dokumentumokat (közel 200.000 db), 50 ezer db-os
könyvtár köteteit (köztük a 4.000 db-os műemléki könyvtár példányait), valamint a történeti
és néprajzi gyűjtemény papíralapú műtárgyait.
A papírrestaurátor műhely számára a jelen pályázat segítségével elszívóasztalt (más néven
kisnyomású fürdőasztal) a hozzá tartozó állvánnyal és az elszívást biztosító vizes porszívóval,
valamint egy papíröntő dobozt vásároltunk.
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A kisnyomású fürdőasztal az állványán, valamint a vizes porszívó

A beszerzett szívóasztal lehetővé teszi a papírtárgyak mosását, öblítését, fertőtlenítését. Az
elszívásnak köszönhetően ezek a folyamatok gyorsíthatóak, szabályozhatóak, mely különösen
fontos folttisztítás során, szerves oldószerek használatakor. A restaurálás során gyakran
alkalmazott kasírozás, mint papírmegerősítő eljárás kivitelezése is nagyban leegyszerűsödött
ezzel az eszközzel.

Az új eszközök használat közben
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A hiányos papírtárgyak kiegészítésének legszebb módja a papírpéppel való pótlás. Ezt eddig
egyszerű szárítókereten, a pép kézi adagolásával végeztük. A beszerzett papíröntó doboz
használatával pontosabban, gyorsabban, egyenletesebben adagolható a pép, ha ezt szívóasztal
végezzük, a folyamat tovább gyorsítható.

A papíröntő doboz

A műhely kapacitását nagyban növeli ezen eszközök használata, ez azért is fontos szempont,
mivel egy fő papírrestaurátor végzi a papír alapú gyűjtemények gondozását.
A beszerzett fényképezőgépek jelentősége:
A múzeumi munka dokumentálásának alapja a megfelelő mennyiségű és színvonalú, jól
működő eszközök, például fényképezőgépek folyamatos rendelkezésre állása. Általában,
évente az állományvédelmi kezelésbe (restaurálás, konzerválás, tisztítás) vont műtárgyak
száma meghaladja a 40 000 darabot, pl. a legújabb ásatásokból származó régészeti leletek. De
a folyamatos raktárfejlesztési feladataink megvalósítása során is közel ennyi tárgyat
mozgatunk meg a régészeti és néprajzi raktárainkban. Ezek a feladatok is nagyrészt a
restaurátorokra hárulnak. Természetesen minden munkafolyamatot dokumentálni kell, pl.
régészeti ásatások restaurálási fotódokumentációja.
A

támogatásnak

köszönhetően

két

darab

Sony

Cyber-shot

DSC-RXI00

digitális

fényképezőgépet vásároltunk. Ilyen típusú gépekből néhányat korábban már sikerült
beszereznünk ezért választottuk most is ezt a fajtát. A mérete kicsi, viszont kompakt
készülékhez képest nagy szenzorral, valamint Zeiss optikával rendelkezik. Sokoldalú, számos
beállítási lehetőséggel, intelligens automata funkcióval bír. A fémváz miatt strapabíró,
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működése zajmentes, mindennapi munkához tökéletes. A képminőség kiváló, amatőr szinten
is tökéletesen színhelyes, éles tárgyfotók készíthetőek vele. Rossz fényviszonyoknál is jól
használható, akár automata funkcióval is. A fényképezőgépek közül az egyik a
papírrestaurátor, a másik a fémrestaurátor kollega munkáját segíti.

A fényképezőgépek működéséhez elengedhetetlen memóriakártyák beszerzésével most
pótkártyák is rendelkezésre állnak, amelyek a munkáink dokumentálásának gördülékenységét
biztosítják, jelentős időt takarítva meg ezzel.

A 7 db memória kártya
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Papír műtárgy fotózása az új Sony fényképezőgéppel

Régészeti fém leletek fotózása a restaurálást megelőzően
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A nyertes pályázat adta fejlesztési lehetőség elősegíti, hogy új készülékek bővítésével
eredményesebb legyen a restaurátori, műtárgyvédelmi munkánk, valamint növelni tudjuk
intézményünk papírrestaurátor műhelyében a színvonalas munka hatékonyságát. Ezúton is
köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

Kelt: Veszprém, 2021. október 26.
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