Szakmai beszámoló

A Gróf Esterházy Károly Múzeum – Kékfestő Múzeum gyűjteményéhez állományvédelmi
anyag- és eszközbeszerzésre
a MÚZEUMOK KOLLÉGIUMA 006/209/22 számú döntése végrehajtásaként
300.000 FT támogatást nyújtott.
A támogatási összeget a Kékfestő Múzeum adattári anyagának archiválásához kapcsolódóan
csomagolási anyagok, a textilek műtárgyvédelmi szempontból előírásoknak megfelelő
rögzítéséhez szükséges eszközök, valamint a kiállítási installációs eszközök beszerzésére
fordítottuk.
Az adattári dokumentumok ezidáig dobozban, külön csomagolás nélkül, zsúfoltan voltak
elhelyezve, ami az iratoknak nem nyújtott megfelelő védelmet. A dokumentumok borítékolása,
dobozolása megkezdődött. A múzeum kiállítási anyagának több mint 60%-a textil. A rovartűk
rozsdamentes rögzítést biztosítanak a textileknek, különböző kiállítási installációkon. A
nagyítólencsék egy-egy tárgy, nyomódúcok, iratok, textilek állapotának vizsgálatára
alkalmasak, melyek segítségével többek között a minták apró réztüskéinek állapotát is vizsgálni
tudjuk.
A korábbi árajánlathoz képes a LORELEY I. Doboz A4-es ára emelkedett, melynek
következtében a tervezett Napfény-, hő és UV védő fóliát a támogatási keretből nem tudtuk
beszerezni. A tervezett Guttatherm lap helyett Austrotherm lapot sikerült vásárolni, melynek
négyzetméter ára magasabb, viszont helyben is kapható volt, ezért nem merült fel szállítási
költség. A Bluering TB/4 öntapadós boríték a szállító cégnél nem volt raktáron.
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