Szakmai beszámoló
Pályázó: MNL Állományvédelmi és Reprográfiai osztály
Tisztelt Igazgatóság!
A 204133/288 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
vízre érzékeny színezéket, tintát tartalmazó iratok restaurálását segítő poli-ionos fixáló oldatot
vettünk, ami lehetővé teszi 4 250 fólió irat (Z 1558 5 doboz) és 154 db S1 szekcióba tartozó vízre
érzékeny festékanyagot tartalmazó térkép digitalizálás előtti restaurálását. Savas, de vízre érzékeny
iratok savtalanításához vettünk vízmentes un. Bookkeeper savtalanító oldatot, amit a felületre
permetezve juttatunk, ezzel kb. 6 500 fólió XIX – XX. századi irat és könyvlap kezelését végeztük el.

Poliionos fixáló anyag

Bookkeper vízmentes savtalanító szer

Kisebb mennyiségben speciális, felülettisztító anyagot és szükséges vegyszereket vettünk,
elsősorban etanolt (96%), amit 70%-os hígításban helyi iratfertőtlenítésre használunk, illetve más
kezelőoldatok készítésére.

Ezeknél a munkafolyamatoknál szükség van szívópapírok használatára is. Ezzel kb. 500 penészes
lap restaurálás közbeni fertőtlenítését tudjuk elvégezni, pl. N 97 1-3. csomó penészes iratai vagy a K
85 182. kötet lapjainak kezelése. Papíröntésnél a nedvességtől érzékeny lapok megerősítéséhez
használt enyvező anyagot finom szőrű speciális ecsettel tudjuk a felületre juttatni.

Az MNL OL könyvkötészetén négy, 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.
A pályázat terhére vásárolt táblalemezek, könyvkötővászon, oromszegő, könyvkötőragasztó lehetővé
teszik különböző méretű, 41 kötet sérült mutató-, iktató – és segédkönyv újrakötését és könyvtári
kötetek helyreállítását, ami biztosítja további biztonságos megőrzésüket és lehetővé teszi ezeknek a
fontos dokumentumoknak a használatát, emellett folyóiratok bekötését, elkészült 51 könyv és 28 kötet
folyóirat.

A kötészeten ezen kívül mappákat, tokokat, egyedi dobozokat is készítenek, többek között a
Népszámlálások feldolgozási tábláinak egyedi méretű, sérült dobozait is lecserélik. A kötészeten
kötőanyagokból az elmúlt egy évben 52 m-t használtak fel a kollégák. Papírfélékből 42 ív, kötészeti
ragasztókból kb. 20,5 kg fogyott, elsősorban a folyóirat és kutatótermi segédkönyvek újrakötése 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 kétoldalas ragasztószalag és tépőzár elsősorban egyedi tékák, oklevelek számára készült
dobozok biztonságos zárását biztosítják.

Az MNL OL állományvédelmi műhelyei számára összesen 655 015 Ft-ért szereztünk be
anyagokat és kézi szerszámokat, amik nagyban hozzásegítik az MNL OL állományvédelmi
munkájának folyamatosságát, segítve ezzel a digitalizálás biztonságát is.
Kérem a Tisztelt Igazgatóságot, hogy a szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
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