
Szakmai beszámoló 

 

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges 

szakmai anyagok és eszközök beszerzése című pályázaton a Közgyűjtemények Kollégium 

029/204/20-as számú döntése értelmében „Szállítóeszközök, csomagoló, szakmai anyagok, 

munkavédelmi eszközök beszerzése a Skanzen Fotó, Média- és Dokumentumtárába” címmel 

1 336 298 Ft támogatást nyert.  

 

A Skanzen a támogatásból a múzeumba kerülő műtárgyak szakszerű szállításához és 

tárolásához szükséges műanyag rekeszeket, a műtárgyvédelmi munkatársak részére 

munkavédelmi ruházatot vásárolt. A pályázati támogatás másik részéből a Skanzen Fotó-, 

Média- és Dokumentumtárába bekerülő és beleltározott archív fényképek és történeti műtárgy 

dokumentumok szakszerű tárolásához szereztünk be műtárgybarát, savmentes tároló 

eszközöket.  

A pályázaton nyert összeg 163 702 forinttal kevesebb volt, mint a költségvetésben tervezett, 

ezért néhány tervezett eszközt nem tudunk megvenni vagy csak kevesebbet a tervezettnél.    

 

Szakmai, szállító- és műtárgyvédelmi eszközök, csomagolóanyagok beszerzése  

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum jelenleg futó legnagyobb vállalkozása az Erdély 

épületegyüttes felépítése, amelynek keretében az elmúlt fél évben intenzív tárgygyarapítás 

történt. A megvásárolt, értékes műtárgyak biztonságos, szakszerű szállítása kiemelt feladat 

volt, amelyhez a támogatásból műanyag rekeszeket vásároltunk. A műtárgyak a tél folyamán 

a felépült házak enteriőrjeibe fognak bekerülni, amelyek szállításához szintén fel tudjuk 

használni a műanyag rekeszeket. 

  

 



A műtárgyak szállításánál ügyelni kell arra is, hogy a gyűjteménykezelők a megfelelő 

munkavédelmi ruhában legyenek, amivel megakadályozhatjuk a csúszásveszélyt, a tárgyak 

sérülését. A támogatásból a gyűjteménykezelőknek vásároltunk megfelelő munkaruhát és 

munkavédelmi cipőt.  

 

A támogatásból vásároltunk egy Metabo combo set fúró- és csavarozó készletet, amit többek 

között a szállítás során használt faládák össze- és szétszerelésénél hasznosítunk.  

  
 

Tárolóeszközök hasznosulása a Fotó-, Média- és Dokumentumtárba 

 

A Fotó-, Média- és Dokumentumtárba a műtárgybiztos, savmenetes tárolóeszközöket a 

PreservArt Kft-től vásároltuk. A cég képviselőjével többször egyeztettünk, aki a helyszínen is 

megtekintette a Média- és Dokumentumtárat, a fotókat, hanglemezeket, dokumentumokat. Az 

előzetes kalkuációhoz képest kedvezőbb árajánlatot kaptunk a cégtől, így lehetőségünk nyílt 

arra, hogy a tervezettnél több méretben és nagyobb darabszámban vásároljunk papírtasakokat. 

A hanglemezek tárolására alkalmas papírtasakok mellett a lemezek tárolásához savmentes 

papírból készült dobozokat is tudtunk venni.  

 

A Fotótár egyik legfontosabb és legnagyobb gyarapodása az elmúlt években Weinstock Ernő 

fotógráfus hagyatéka volt. A hagyaték (analóg képek, üvegnegatívok, nagyítások) az épülő 

Erdély tájegységben is kiemelt helyet kap, hiszen Weinstock fényképeinek nagy részét 



Erdélyben készült tájképek, városképek és zsánerképek adják. A hagyatékból nemrégiben egy 

kiadvány is megjelent.  

A fotókat az elmúlt félévben elkezdtük bedigitalizálni, amely művelet után a fényképek az NKA 

támogatásból vásárolt savmentes, műtárgybiztos fotótárolókba kerültek.   

 

A Skanzen Médiatárába az elmúlt években a 20. századi épületegyüttes projekt keretében, 

amely a Skanzen középtávú kutatási programja, 335 darab hanglemez került. A pályázat 

keretében megvásárolt savmentes hanglemez tároló tasakokba, majd a savmentes dobozokba 

helyeztük át a lemezek egy részét, így biztosítva hosszútávú megőrzésüket.  

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Dokumentumtárába az épülő Erdély tájegység kapcsán 

számos értékes történeti dokumentum került ebben az évben is. Ezek közül több nagyméretű 

térkép, rajz, emléklap, nyomtatvány volt, amelyek szakszerű, biztonságos tárolását a 

támogatásból vásárolt nagyméretű savmentes tárolókban tudtuk megoldani. A nagy 

mennyiségű, forrásértékű történeti dokumentumokat a támogatásból vásárolt, különböző 

méretű savmentes papírtasakokba tudjuk biztonságosan tárolni.  

  

 


