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Szakmai beszámoló 

Állományvédelmi anyagok beszerzése az MNL GyMSM SL könyvkötő 
műhelye számára 

 

 

A tagintézmény az 1970-1980-as években kiépített könyvkötő műhelye számára a pályázati 
tervnek megfelelően szerezte be a a működéséhez szükséges anyagokat és eszközt.  A Ceiba 
spol s.r.o cégtől a pályázat terhére 191.288 Ft értékben, valamint a Papír-Sziget 2003 Kft.-től 
két részletben összesen 128.640 Ft értékben szerzeményeztünk könyvkötészeti anyagokat és a 
működéshez szükséges eszközt. 
 

A benyújtott, illetve támogatást nyert tervezet szerint 21 db, döntően XIX. századi tervrajz 

(IV. B: 1403. c.) Sopron Város Tanácsának iratai fondból származó dokumentumok) 
állagmegóvó munkáit tudtuk elvégezni. A restaurált tervrajzok a város 
urbanizációtörténetének meghatározó  dokumentációját alkotják. A restaurálásra kiválasztott 
dokumentumok között egyaránt találunk köz és magánépületeket. Bizton állítható, hogy e 
pénzügyi támogatás és alapanyag beszerzés hiányában ez az elsődleges és autentikus 
dokumentáció a kutatás számára nem lenne hosszútávon elérhető, további használata során 
elpusztult volna. Az iratanyag veszélyeztetettségét a restaurálás fontosságát az a tény is 
kiemeli, hogy a Soproni Egyetem keretében működő Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatói 
ebből a tervanyagból mind tanulmányaikhoz, mind pályamunkáikhoz gyakran kérnek ki egyes 

dokumentumokat, mely használat ezen iratanyag veszélyeztetettségét még inkább 
kihangsúlyozza.  
 

A diszperziós könyvkötőragasztó, szürkelemez és a könyvkötő vászon felhasználásával 
készültek palliumok, melyekkel a XV. 84. fond szám alatt nyilvántartott  kódextöredékek 
megfelelő és korszerű tárolását oldottuk meg. 
  

http://www.mnl.gov.hu/


 

A Magyar Nemzeti Levéltár legújabb 2017.-ben kiadott Állományvédelmi ajánlásában 
szereplő, az iratanyagok könnyebb és biztonságos mozgatását lehetővé tevő könyvtári 
szállítókocsi került beszerzésre. Ezzel elkerülhetőek, illetve megelőzhetőek a már restaurált 
anyagok mozgatásából következő sérülések, károsodások, miképpen a kért iratanyag is 
sérülés-mentesebben jut el a kutatóhoz. 
 

Így e sorokban is köszönjük, hogy támogatásuk révén e sérült iratanyagot a teljes pusztulástól 
megóvhattuk, élettartamát meghosszabbíthattuk.  
 

 

 

 Dr. Dominokvits Péter 
 levéltár-igazgató, sk. 



NKA 204133/00261 Állományvédelmi anyagok beszerzése pályázat szakmai 
elszámolásához 

 

A pályázott anyagokból az alábbi levéltári iratok (tervek) javítására került sor. 

 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8260. 1 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8260. 5 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8488/a. 7 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8742. 1 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8496. 1 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8756. 3 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8835. 1 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 8222. 1 db 

IV. 1403. Sopron Város Tanácsának iratai XXIV. 9062. 1 db 

 

Összesen: 21 db tervrajz 

 


































