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ELŐZMÉNYEK 
Jelen pályázat a korábbi műtárgybarát eszközök beszerzése pályázat (pályázati azonosító: NKA209111 00032) folytatása. Célunk a 
műtárgybarát eszközök beszerzése pályázatokkal, hogy olyan új gyűjteményi szekrényekkel bővítsük a raktárainkat, melyek 
lehetővé teszik a gyűjteményi anyagok átlátható és szakszerű elhelyezését, ugyanakkor kiállításban eddig nem látható gyűjteményi 
részeket is bemutathassuk a látogatónak. A gyűjteményrendezéssel érintett a gyűjteményi egységek: a gerinces - (főként madár) 
illetve a tengeri puhatestűek, tüskésbőrűek, virágállatok gyűjtemények.  

A most megrendelt bútorok ugyanolyan típusúak, mint a korábbiak, így egymáshoz illeszthetők, látványban is jól mutatnak akár 
kiállításban is. Méretben pedig megegyeznek a régebbi gyűjteményi szekrényekkel. A régi szekrényeket, miután sikerül bennük a 
zsúfoltságot csökkenteni szeretnénk üvegajtóra cserélni a jelenlegi bútorlap ajtókat, így a raktárlátogatáskor azokban is 
megtekinthetők lesznek a gyűjteményi darabok anélkül, hogy ki kellene nyitni a szekrényeket, így nem sérülhetnek meg a 
preparátumok.. 

BESZERZETT ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA  

  TSZ_1. B TÍPUSÚ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK LEÍRÁSA – MADÁRPREPARÁTUMOK RÉSZÉRE  

  
1. ábra. Üvegezett gyűjteményi szekrény. TSZ_1 típus. 

Darabszám:     3 db  

Szekrények anyaga:  Kastamonu gyártmányú színes bútorlapok   
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Belső felépítés:   Szekrényekben két belső polc helyezhető el, zárható üveges ajtó lehetővé teszi, hogy tárolás 

mellett látványraktári szekrényként is használhatók.   

Szekrények méretei:  1150x1000x500 mm. Méreteiben illeszkednek az eddigi tároló szekrényekhez. A szekrényméret 

lehetővé teszi, hogy „fél-szekrények” akár egymáson is elhelyezhetők és könnyen mozgathatók.   

Tárolók célja:  

 

(a) preparátumok pormentes elhelyezése  

(b) jelenleg a raktárban szabadpolcon elhelyezett preparátumok kitétele kártevőknek 

csökkent (pl.: molylepkék) támadásnak,   

(c) áttekinthetőbb elhelyezés,   

TSZ_2_B TÍPUSÚ TÁROLÓ SZEKRÉNY LEÍRÁSA – PUHATESTŰ-GYŰJTEMÉNY RÉSZEÉRE  

3  

DARABSZÁM: 1 DB  

Szekrények anyaga   fiókos faszekrény   

Fiókok:   Szekrényenként 6 darab fiókkal. Kihúzható, üvegtetővel ellátott Tandem fiókok, Demos 157544 

típusú fogantyúkkal felszereltek. Különböző magasságú fiókokkal.  

Szekrények méretei:   11150x1000x500 mm.   

Tárolók célja:  (a) preparátumok törés- és pormentes elhelyezése  

(b) áttekinthetőbb elhelyezés,   

(d) alkalmassá tehető látványtári bemutatásra is, az üvegezett fiókok teljes kihúzása megakasztható, így 

a látogató önállóan mozgathatja és tanulmányozhatja a gyűjteményt.    
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ÁLLOMÁNYVÉDELMI ÉRTÉKELÉS  
MADÁRPREPARTUMOK GYŰJTEMÉNYE  

A régi gyűjteményi szekrényekben zsúfoltan voltak a preparátumok, egy részüket így is a szekrény tetején műanyag zsákkal 

beburkolva tudtuk csak elhelyezni. Az új szekrények beszerzésével madárpreparátumokból jó néhányat tágasabban, lazábban 

tudunk elhelyezni. Mivel a régebbi szekrényekben szabadul fel hely. Az új szekrények alkalmasak bemutatási célokra is, így a 

kiállítási diorámákon kívül is tudunk a látogatóknak bemutatni a gyűjteményből madarakat. Állományvédelmi javulást, de egyben 

látogató barát múzeumi bemutatási lehetőséget tudunk majd hosszabb távon kialakítani, ugyanis terveink szerint a régi szekrények 

ajtaját is lecserélnénk üvegajtókra.  

TENGERI PUHSTESTŰ ÉS EGYÉB TENGERI ÁLLATOK GYŰJTEMÉNYE  

A gyűjtemény Singer István adománya. 1500 példányos. Eddig csak időszaki kiállításokon tudtunk a gyűjteményből válogatást 

bemutatni. A kiállítások után a gyűjtött anyagot (tengeri csiga, kagyló, korall, tüskésbőrű, stb.) visszacsomagoltuk a dobozaikba. 

A fent említett anyagok érdekesek, szépek, a múzeumi „raktárturizmus” rendezvényeken nagy érdeklődést váltottak ki.  

AZ ÚJ ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK SZEREPE  

MADÁRPREPARÁTMOK  

A 3 darab üveges vitrines szekrény nemcsak állományvédelmi szempontból biztosít jobb tárolási lehetőséget, hanem látványraktári 

tároló szekrényekként is használhatók, és így a továbbiakban az új állandó kiállításunk kiegészítéseivé válhatnak.   

 

2. ábra. Az egyik madárpreparátumos szekrény a háromból. 
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3. ábra. Madárpreparátumos szekrényekből kettő. Színben, méretben is illeszkednek a bemutató helyiséghez. 

  

TENGERI ÁLLATOK GYŰJTEMÉNYE  

Jelenleg a Singer-féle gyűjtemény kb. felét tudjuk elhelyezni az új fiókos szekrényekben. A szekrényekben 6 különböző magasságú 

üvegezett fiók van. A fiókok teljes kihúzása megakadályozott így ez a szekrény is használható lesz bemutató szekrényként a 

kiállításunkban, annak látványraktári részében, láthatóvá válik a nagy közönség számára is. A szekrény fiókok interaktív módon 

kihúzhatók, úgyhogy a látogató nem fér hozzá a preparátumokhoz és a fiókot sem tudja kivenni a szekrényből.   

A gyűjtemény teljes elhelyezése még további 2 

tároló szekrényt igényel.   
Az alább mellékelt képeken egyenként a 6 fiók preparátum tartalmával együtt, lehetőleg rendszertani sorrendben próbáltuk 

elhelyezni a tengeri gyűjtemény darabjait, preparátumok mérettől függően. 
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4. ábra. Új szekrények. 3 db üveges és 1 db fiókos. 
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5. ábra. A korábbi és a jelenlegi pályázat segítségével beszerzett szekrények. 

A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ELHELYEZÉSÉNEK ÚTJA A HONLAPUNKON  

9 https://www.jpm.hu/rolunk/palyazati-beszamolok  
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