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A Budapest Főváros Levéltárában zajló levéltár-pedagógiai foglalkozások megtartására eddig 

négy szakosodott helyszínen volt lehetőség: vetélkedők lebonyolítására, frontális oktatásra a 

Gárdonyi, valamint a IV., V. emeleti előadóterem, elektronikus szolgáltatások bemutatására az 

oktatóterem, az eredeti iratok bemutatására azonban egyelőre csupán – pénteki napokon – a 

kutatóteremben és raktárakban volt lehetőség. 

Az eredeti iratok bemutatása és megtekintése nélkül a levéltár nem tudja maradéktalanul ellátni 

a speciális tudástárként működő oktatási funkcióját, ezért eddig is fontosnak tartottuk, hogy a 

foglalkozásaink során a diákoknak kézzelfogható közelségbe hozzuk a történelmet. 

A bemutatásra „alkalmas” helyiségeink közül a kutatóterem hetente egyszer, csak a kutatók 

távollétében áll rendelkezésünkre, a raktárakban amellett, hogy munka folyik, nehezen lehetett 

koncentráltan iratokat összegyűjteni. Ha többféle irattípust kívánunk bemutatni, sokszor 

raktárról-raktárra  kellett vándorolni. 

Az újonnan kiépített közönségszolgáltatási terünk azonban a sok, eddig meglévő problémánkat 

megoldotta. 

A teret úgy alakítottuk ki, hogy egyszerre van lehetőség az iratok, az irathordozók és a levéltári 

berendezések tárlószerű megtekintésére a foglakozásainkon használt iratok bemutatására (pl. 

1848 márciusi 12 pont), és szemléltetőeszközként vetítésre, illetve kézműves tevékenység 

lefolytatására. A rendelkezésre álló, korábbi funkcióját tekintve portalanító szekrényeket 

fémlemezzel „béleltünk ki” amit fekete vászonnal vontunk be így a levéltári iratok rögzítése 

erős mágnesekkel állományvédelmi szempontból kifogástalanul megoldott, a beszerzett plexi 

tárgyemelőkkel a tárlókban kiállított eszközök is személetesen bemutathatóak. A négy 

portalanító szekrényből egyet a munkafolyamata bemutatása érdekében megtartottunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy a látogatók anélkül ismerjék meg a modern őrzési körülményeket, a 

levéltári munka rejtelmeit, hogy ezzel a levéltárosi munkát zavarnánk, illetve adatvédelmileg 

érintett terekbe kalauzolnánk őket. Az újonnan kiépített mobilállványzat polcain az állandó 

kiállítási elemek (korabeli dobozok, nemes másolatok stb.) mellett lehetőség nyílt az aktuális 

foglalkozáshoz prezentálandó iratok előzetes „összegyűjtésére” is, így – amellett, hogy a 



történelem továbbra is kézzelfogható közelségben marad – elkerülhetjük az iratok 

állományvédelmileg kifogásolható, szakszerűtlen mozgatását, kezelését, a levéltári mikroklíma 

megbontását, és mellesleg az oktatás közbeni „vándorlások” kiküszöbölésével jelentős 

mennyiségű, oktatásra fordítható időt is megtakaríthatunk. 

Az integrált közösségi és szolgáltató tér emellett lehetővé teszi, hogy a levéltárlátogatók egy 

térben tekinthessék meg a magyarországi íráshordozók, feldolgozási technikák történetét vagy 

levéltártörténeti kuriózumokat, a levéltárosi munkát az anyag fogadásától a polcra helyezésig 

és rendezéséig, és emellett lehetőséget ad a levéltár közösségfejlesztési funkcióinak bővítésére 

is. Így például a teremben elhelyeztünk egy mikrofilm-olvasót és egy írógépet, mely technikák 

a mai fiatalok előtt egyre kevésbé ismertek. 

A terem egyik fala mentén a mennyezeten kiállítási síneket helyeztünk el, melyre függesztve 

további szemléltető-eszközök helyezhetőek. 

A teremben internetes csatlakozást is kiépítettünk, így a projektor és egy laptop segítségével a 

szemléltetés is magas színvonalon megoldható. A beszerzett légtisztító berendezés és klíma 

berendezés a raktárihoz hasonló körülmények kialakítását biztosítja, természetesen a 

foglakozások miatt az elvárt raktári hőmérsékletnél (18-20 C fok) magasabb tartományban. 
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A portalanító eredeti állapota  

  

   

 



  

A kiállítási tárlónak átalakított portalanító szekrények 

 

 

Berendezett tárló 

 



   

Projektor, vászon   Klímaberendezés, SA-100 levegőtisztító  

 

 

A beépített gördíthető állvány 



 

 

Mágnesek 

 

 

 

Foglalkozás a látványraktárban 



 

A legifjabbaknak is….  

 

 

 

 





Leltári szám Megnevezés Nettó összeg
002225-13112 Klímaberendezés - Cascade + átemelő szivattyú 350 000
002351-13112 Mobil rendszerű látvány-raktár kialakítása 1 489 000
002359-131172 Levegőtisztító berendezés SA-100 200 000
002360-131172 Hőmérséklet- és páratartalom mérő 81 079
002513-13112 Projektor - Epson EB-FH52 204 142
002488_002512-131172 Összecsukható székek (25db) 157 283
002485_002487-131172 Ikea asztal (3db) 50 869
7100-0204-06 Finomlemez (48kg) 50 160
7100-0205-11 Vászon (12m) 6 472
7100-0536-01 Mágnes hasáb (70db) 63 386
7100-0536-03 Mágnes rúd (68db) 5 086
002684_002689-131172 Asztal - Ikea (6db) 87 157
7100-0561 Képakasztó sín (1csomag) 20 000
7100-0562 Perlonszál (10db) 15 670
7100-0563 Mini akasztó (30db) 11 100
7100-0100-01 Könyvtartó (16db) 95 059
7100-0100-02 Tárgyemelő (6db) 13 537

2 900 000

2021

2022

Tételes bútor- és terméklista
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