
Szakmai beszámoló 

Pályázó: MNL Állományvédelmi és Reprográfiai osztály  

Tisztelt Igazgatóság! 

 

A 204133/00251 azonosító számú pályázat keretén belül állományvédelmi műhelyek 

tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök kerültek beszerzésre. 

Az MNL Országos Levéltára Állományvédelmi és reprográfiai osztálya folyamatos 

működéséhez elengedhetetlenek a restauráláshoz/konzerváláshoz, illetve a könyvkötéshez 

szükséges anyagok és eszközök. A mindennapi munkánkhoz szükséges anyagok és eszközök egy 

része ugyan többször használatos, de erős szennyeződés, gyakori használat esetén fogyóeszközök. 

A pályázat keretében a következő beszerzések történtek meg: könyvkötőlemez, semleges karton, 

könyvkötővászon és ragasztók beszerzése, valamint kézi szerszámok pótlása, amik elsősorban új 

könyvkötés, téka, mappa készítésekor, illetve könyvkötés javításnál használatosak. 

 

Az MNL OL könyvkötészetén három, 8 órában foglalkoztatott szakember dolgozik. Munkájuk 

felöleli a levéltári iratőrző főosztályokon található mutató könyvek mellett a kutatótermi 

segédkönyvek, könyvtári kötetek és folyóiratok javítását, kötését, tárolóeszközök készítését. Ezek 

mellett levéltári díjakhoz, oklevelekhez is készítenek mappákat és tokokat.  

 

  
 

A pályázat terhére vásárolt anyagok lehetővé teszik különböző méretű, kb. 72 kötet sérült mutató-, 

iktató – és segédkönyv bekötését, helyreállítását, ami biztosítja további biztonságos megőrzésüket 

és lehetővé teszi ezeknek a fontos dokumentumoknak a használatát. 

A könyvkötő bőrt elsősorban könyvtári kötetek javításakor, illetve egyedi mappák borítására 

használják a kollégák, a beszerezni kívánt mennyiség kb. 20 kötetre elegendő. Az 2017-es 

munkatervben 23 kötet helyreállítását és összesen 120 új kötés elkészítését terveztük. A kötészeten 

kötőanyagokból (vászon, bőr) az elmúlt egy évben 52 m-t, fűzőszövetből 7,8 m-t használtak fel a 

kollégák. Papírfélékből 42 ív, kötészeti ragasztókból kb. 20,5 kg fogyott, elsősorban a folyóirat és 

kutatótermi kötések miatt. 

Különböző kiütők és szalagok elsősorban tárolóeszközök készítésénél használatosak, a kézi 

szerszámok a jelentős igénybevétel miatt többszöri élezés után már használhatatlanok, ezért cserére 

szorulnak. A 2016-os évben kezdjük el lecserélni a Népszámlálások feldolgozási tábláinak sérült, 

egyedi méretű és kialakítású dobozait, ebben az évben 6 doboz cseréjét terveztük. Ezek 

elkészítéséhez is szükség van a jól használható kézi eszközökre. 



Az MNL OL könyvkötészete számára összesen 276 103Ft-ért szereztünk be anyagokat és 

23 843Ft-ért kézi szerszámokat. 

Kérem a Tisztelt Igazgatóságot, hogy a szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjenek.  

 

Üdvözlettel:  

 

 


