Szakmai beszámoló
a Hajdúsági Múzeum restaurálási és állományvédelmi tevékenységét segítő anyagok és
eszközök beszerzéséről

Pályázati azonosító: 209111/00129

Elérési cím:
www.hajdusagimuzeum.hu/letoltesek/

Az NKA Múzeumok Kollégiuma által 2021 végén meghirdetett „Állományvédelem,
restaurálás valamint állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai
anyagok és eszközök beszerzése” című pályázattal a múzeumnak újra lehetőség nyílt
gyarapítania az állományvédelmi eszközeit. A megítélt pályázati összeg kiosztását követően a
múzeum régészével Dr. Bálint Mariannával arra a megállapodásra jutottunk, hogy a múzeum
régészeti gyűjteményébe bekerülő új leletek tárolásához szükséges eszközök beszerzése
fontosabbá vált. Ezért közös megegyezés alapján múzeumi tárolódobozok beszerzését tűztük
ki célúl.
A pályázat útján a Hajdúsági Múzeum az alábbi táróló eszközöket, szerezte be:
Termék
Lelet archiváló doboz
Lelet archiváló doboz
Lelet archiváló doboz
Lelet archiváló doboz

Leírás
75 x 105 x50 mm
105 x 150 x 50 mm
450 x 290 x 200 mm
500 x 300 x 210 mm

Összesen:
Támogatás összege: 600 000 Forint;

Mennyiség
20 db.
20 db.
40 db.
118 db.

Összeg (bruttó)
30 455 Ft.
34 874 Ft.
131 420 Ft.
407 020 Ft.
603 769 Ft.

A Hajdúsági Múzeum régészeti gyűjteményét jelenleg több mint 40 000 tétel alkotja. Ezeknek
a leleteknek jelentős része már feldolgozásra került. A 2013-at követő időszak pályázati
lehetőségeinek és fenntartói támogatásainak köszönhetően műtárgyvédelmi szempontoknak
eleget téve a múzeum számos tárolóeszközt vásárolt meg, amelyekbe ezen tárgyak
elhelyezésre kerültek. Azonban az elmúlt években meggyarapodott ásatásoknak köszönhetően
a konzerválási és restaurálási munkálatok mellett nehéz lépést tartani ezen tárgyak tárolásával.
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hilönbség mutatkozott,

szétmában egyre nagyobb

amely jelenleg is megnehezíti a leletek árolásat.
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tárolása ugyan megoldódott egy korábbi pőlyazati túon
többsége még kezeletlen és feldolgozásra vár.
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Pród-Szőke-zug területén tartó ásatásból mai napig
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megerősítéssel ellátott üárolódobozok biztosítanákta
ásatásokból szírmaző leletek hosszútávú tárolását.
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75 x 105 x 50 mm-es dobozok

105 x 150 x 50 mm-es dobozok
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450 x 290 x 200 mm-es dobozok

500 x 300 x 210 mm-es dobozok
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