
A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának 

szakmai beszámolója a Győri Tankerületi Főigazgatóság fondjába tartozó két kötet 

restaurálására a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert forrás felhasználásáról 

 

 

 2021 tavaszán intézményünk a Nemzeti Kulturális Alap 204111/04328 azonosító számú 

pályázatán 483616,- forint támogatást nyert a Győri Tankerületi Főigazgatóság fondjába tartozó 

két megrongálódott kötet (VI.501. /157. és VI.501. /Elemi iskolák ügyében vezetett napló 

1823/24.) restauráltatására. A munkát az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. (1088 

Budapest, Üllői út 2-4.) végezte el, a mellékelt szakmai beszámoló szerint. 

 Az elkészült köteteket visszahelyeztük a raktári rend szerinti helyükre. 

 A szakmai beszámolót feltöltöttük a Hungaricana portálra, illetve elhelyeztük 

levéltárunk honlapján és biztosítottuk annak ingyenes elérhetőségét. 

 

 

 

 

Győr, 2021. október 18. 

 

 

 

 

 

 

 



ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

Tel./fax: 36-1/306-4574 

 
MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltára 
9022 Győr 
Liszt Ferenc utca 13. 
 

Beszámoló  
az alábbi 2 levéltári kötet restaurálásáról  

 
 

 A VI.501/157. jelzetű Győri Tankerületi Főigazgatóság irataihoz 

tartozó levéltári kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
kötetet fertőtlenítettük, majd elszívóban a portalanítás és óvatos száraz tisztítás után 
a kötetet szétszedtük. A kötet lapjait mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A 
javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix 
használatával, illetve a nagyon gyenge részeknél papíröntéssel papírpép, kréta és 
tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező anyag használatával. Az eredeti 
technika szerint fűztük fel az íveket 4 kender bordára. A kötést rekonstruáltuk: barna 
színű egészpapír kötést készítettünk, melyre visszakerültek az eredeti borító részek. 
A gerincre visszakerült a restaurált címke. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Zelenák Orsolya restaurálta.  

A levéltári kötet restaurálás előtt és után 

 
  

 

 

 

 



ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

Tel./fax: 36-1/306-4574 

A Győri Tankerületi Főigazgatóság Elemi iskolák ügyében vezetett Naplója 

(1823/24) levéltári kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
kötetet fertőtlenítettük, majd elszívóban a portalanítás és óvatos száraz tisztítás után 
a kötetet szétszedtük. A kötet lapjait mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A 
javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix 
használatával. Íveket készítettünk és szalagra fűztük fel a jobbnyithatóság érdekében. 
Nem volt kötése így kornak megfelelő kék színű egészpapír kötést készítettünk. A 
táblára címkét készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Klátyik Melinda restaurálta.  

A levéltári kötet restaurálás előtt és után 

 
Budapest, 2021. június 9. 

 
Gy.MolnárKerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

 

 

 

 


