
Szakmai beszámoló 2018. évben pályázott szakmai anyagok vásárlásokról. 

Pályázati azonosító: 204113/00509 

 

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltárában 2016 óta folyik egy 

átfogó állományvédelmi munka. 

Ennek keretében nemcsak restaurálásokat végzünk el hanem:  

Kéziratok, levelek, tervrajzok, szétesett levéltári papírkötések, félvászon kötések, bőrkötések 

tisztítását megerősítését, védőtokba helyezését, vagy védő borítások készítését végezzük el.  

Ehhez a munkához pályáztuk meg Prespán kartont, és savmentes papírokat. 

Megpályázott anyag milyen méretű állományvédelmi munkára elegendő? 

Ezt a munkát 2016 évben kezdtük el, egy közfoglalkoztatott munkatárs segítségével. 

 Védőtokok készítésére két féle vastagságban (0,3 - és 0,5 mm) Prespán lemezt vásároltunk 

protokollumokhoz, anyakönyvekhez, iskolai tiszti könyvekhez valamint a kötésüket vesztett 

kötetek védőtokjainak.  Várhatóan 50-60 db tokra elegendő ez a mennyiség. 

 Conqueror Laid 220gr-os savmentes papír. 50 ív 

Borítópapírok festéséhez, védő borítók készítésére, képek pasztuzásához használjuk.  

Valószínűleg ez a mennyiség 80-100 borítóra lesz elegendő. 

Murillo színes karton (különböző színben) 260 gr 50x70 cm  170 ív 

Védőborítók, festett borítók, paszpartuk készülnek ebből a papírból. Előre láthatóan 250-260 

borítóra lesz elég ez a mennyiség.  

Akvarellpapír 190 gr. (56x76 cm)   20 ív 

Ezt a papírt a különösen értékes és károsodott 16-17 századi levelek palliumának, borító anyagául 

vásároltuk.  

Glutofix 600 metil-cellulóz ragasztó készletünket töltöttük fel még e pályázat keretében.  Ez a 

ragasztó kiválóan alkalmas kasírozásokhoz, dobozok, palliumok összeállításához.  

Az itt megpályázott anyagok két évre való munkáinkhoz szükséges mennyiségeket 

tartalmazzák.   

 

 

 

 



2018 évi munkabeszámoló az elvégzett munkákról.  

 

Levéltári raktárunkban 2018 évben elvégzett állományvédelmi munkák: 

Hozzávetőlegesen elvégeztünk 350 kötet portalanítását, gerinc- és lapjavítását japán papírral vagy 

merített papírral erősítve meg azokat. Prespán tokba helyeztük azokat a köteteket, melyek kötésüket 

vesztették. Így megóvjuk ezeket a további sérülésektől. Penésztől mállott, hiányos lapokat 96%-os 

alkohollal fertőtlenítettük, majd megerősítettük a foszlékony lapokat Klucell M alkoholos oldatával.  

Levéltári folyosón megtalálható grafikák savas paszpartuit cseréltük le pályázatból vásárolt 

savmentes Murillo kartonokra. (15 db.) 

Palliumba helyeztünk levéltárunkban őrzött 15-16. századi pergamen, és papír levelek, oklevelek 

közül 220 darabot. 

Állományvédelmi munkánkat folytatjuk a levéltári raktárainkban a következő évben is. Így 

elvégezzük a dokumentumok tisztítását, javítását, megerősítését, palliumozását, és a szükség szerinti 

védőtokba helyezését. 

 

 

 

                                                                                                  Wallinger Mónika  

                                                                                              papír- és könyvrestaurátor 

 

 

 

Sárospatak, 2018. október 17. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


