
Szakmai beszámoló

az "Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök 
beszerzésére az MNL Baranya Megyei Levéltára részére" című pályázathoz

(Pályázati azonosító: 204133/00248)

2016 évben intézményünk az Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai 
anyagok és eszközök beszerzésére benyújtott pályázaton 293.000.- Ft támogatást nyert el a 
Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az anyagokat beszereztük, és műhelyünkben a konzerválási és restaurálási feladatok 
elvégzéséhez azokat a tervnek megfelelően használatba vettük.

Munkafolyamatoknak megfelelően: dokumentumok portalanításához porszívót-, régi 
leragasztások eltávolításához vegyszereket-, töredező papíranyag savtalanításához Hollytex 
segédanyagot-, szakadások javításához Filmoplast R javítópapírt használva.

A beszámolóhoz fényképes dokumentációt készítettünk.

A szakmai beszámolót honlapunkon is (http://www.bml.hu/tartalom/nka-palyazati-
azonositoszam-20413300248) elérhetővé tettük.

Pécs, 2017. július 24.

Projektvezető: Kirics Márta főrestaurátor, MNL Baranya Megyei Levéltára.

Intézményvezető: Kult László levéltár igazgató, MNL Baranya Megyei Levéltára.



Fotódokumentáció

az NKA 204133/248 azonosító számú pályázat keretében beszerzett konzerválási 
segédanyagokról, eszközről, illetve a segítségükkel már elvégzett restaurálási munkálatokról.



Iratok, nyomatok konzerválása

MNL Ba ML Szakkönyvtára részére Fünfkirchner Zeitung (1900-1906 évek) folyóirat lapokra 
bontása készült el. Az 1500 lap tisztítása befejeződött, a szakadások javítása akrilát filmes 
javítópapírral történik. A munkálatok befejezéséhez, terveink szerint elegendő lesz a 
beszerzésre került anyagok mennyisége.



A nedves kezeléseknél, a papírlap sérülés mentes mozgatásánál nélkülözhetetlen a Hollytex 
segédanyag alkalmazása.



Folyóirat lapok konzerválás utáni állapota, a megerősítés és javítás Filmoplast R, (akrilát 
filmes) javítópapírral készült.

A felvételeket Kirics Márta és Török Gábor készítette.
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