
 

 

Pályázati azonosító: 3543/00205 
 

Beszámoló 
 

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Muzeális értékű gyűjtemények vé-
delmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra”  pályázat 

megvalósulásáról 

 
" A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum muzeális értékű gyűjteményeinek 

védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra " 
címmel. 

 
Altéma kódszáma: 3543 

 

Múzeumunk, a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum az ország 

harmadik legnagyobb tudományosan rendszerezett vidéki közgyűjteménye, melyben több 

mint 2,5 millió műtárgy óvását és őrzését biztosítjuk. Az intézmény elsődleges feladatkörébe 

tartozik a Somogy megyei vonatkozású régészeti, természettudományi, néprajzi, képzőművé-

szeti és újkortörténeti források gyűjtése, megőrzése, feldolgozása és közönség elé tárása.  

A múzeum könyvtára mintegy 22.000 kötettel rendelkezik. Szakkönyvtári állomá-

nyunk elsődleges gyűjtőköre régészeti, képzőművészeti, természettudományi, néprajzi és új-

kortörténeti dokumentumok, folyóiratok. Mintegy 50 különféle folyóiratot és ezen kívül mú-

zeumi szakkönyvet gyűjtünk kiadványcsere, illetve előfizetés révén. 2001-től rendszeresen 

megjelentetjük a Natura Somogyiensis természettudományi szakfolyóiratot, illetve 1973 óta a 

Somogyi Múzeumok Közleményeit (SMK). 

Folyóiratainkat anyagi forrás hiányában hosszú évek óta nem tudtuk beköttetni. Ezt a 

hiányt pótoltuk jelen pályázat segítségével. Ezzel egyben megkönnyítettük a könyvtár dolgo-

zóinak munkáját is, hiszen a köttetéssel gyorsabban visszakereshetővé válnak a dokumentu-

mok és a polcokon való elhelyezésük is leegyszerűsödik. A 186 darab folyóirat köttetését 

Tolnai Ballér Zsuzsanna könyvkötő végezte. 

A pályázat megvalósítása során beköttettük a kezdetektől gyűjtött Műemlékvédelem, 

Archaeologiai Értesítő, Századok, Művészettörténeti Értesítő, Új Művészet, Ethnographia 

című folyóiratok utolsó 5-6 évben megjelent számait is. A leggyakrabban használt dokumen-

tumainkat köttettük be, hogy megóvjuk az utókor és kutatóink számára. 



Ezeket az időszaki kiadványokat gyakran keresik az egyetemi hallgatók, illetve más kutató-

munkát végzők publikációs tevékenységükhöz. A múzeum ezért is tartja fontosnak ezen do-

kumentumok hosszú távú megóvását és védelmét. Az elkészült köteteket a múzeum könyvtá-

rában helyeztük el. 

Állományunk könyvhagyatékkal is rendelkezik, például Gosztonyi Mária és Kunffy 

Lajos festőművész magánkönyvtárának örökségével. Legrégebbi dokumentumaink, melyek a 

múzeum tulajdonában vannak, a XVIII. századi kézzel készült, nagy értékű művek.  

A pályázat megvalósítása során elvégeztük a múzeum könyvtárának kártevő-

mentesítését is. 

A könyvtár alapterülete viszonylag kicsi, 110 m². Egy légtérben találhatóak a muzeális 

értékű dokumentumaink és a napjainkban kiadott múzeumi szakkönyvek egyaránt. Ezekre a 

dokumentumokra nagy veszélyt jelentenek a múzeumbogarak, portetvek, amelyek kárt okoz-

nak a kötetek lapjaiban, illetve a borítóban. Több könyvnél észleltük a kártevők nyomát és 

meg akartuk előzni, hogy a többi kötetre is átterjedjen a „fertőzés”. Anyagi források hiányá-

ban sajnos még nem volt lehetőségünk a múzeum könyvtárában teljes körű kártevő-

mentesítésre. Jelen pályázat segítségével ezt az évek óta tartó problémát szüntettük meg. A 

feladatra a múzeum egy budapesti cégtől kért árajánlatot, akik már korábban végeztek fertőt-

lenítést a Természettudományi Osztályunkon. Szolgáltatásukkal, kivitelezésükkel teljes mér-

tékben elégedettek voltunk.  

 

Múzeumunknak az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma nettó 500 000-, Ft támogatást ítélt 
meg, melyből a Mellékletben található kötetek köttetését valamint a könyvtár kártevő-
mentesítését finanszíroztuk.  

A fertőtlenítést az A-TOX Kft. végezte nettó 325 000,- Ft-ért. 

A könyvkötés nettó 135 456,- Ft-ba került. 

A FÁ-WEIX M.I. vegyszeres számlája nettó 40 400 Ft volt. 

Ez összesen nettó 500 856 Ft. A támogatáson felüli összeget a múzeum a saját költségvetésé-

ből finanszírozta. 

 

 

 

 





MELLÉKLET 

 

Könyv  Évfolyam Darab 
Új Művészet 2007-2011 49 
Művészettörténeti Értesítő 2006-2013 16 

Műemlékvédelem 2006-2011 34  
Acta Archaeologica 2007-2014 17 
Archäologie Österreichs 1992-1995; 2007-2010 8 
Archeologiai Értesítő 2007-2012 6 
Acta Ethnographica 
Hungarica 

2007-2010;2012 10 

Germania 1973-1974 4 
Régészeti Füzetek 1959-60; 1978-1979; 1981-

1983 (22-23); 1984-1989 
(24-25); 1978-80; 1981-84; 
1985-88; 1991per42, per43-
1992 

22 

Századok 2006 (1-2;3-4;5-6) 
2007 (1-2;3-4;5-6) 
2008 (1-2;3-4;5-6) 
2009 (1-2) 

20 

Összesen:  186 
 
 
 
A 186 darab folyóiratból 63 darab kötet készült (lásd: fotódokumentáció). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTÓDOKUMENTÁCIÓ –KÖTTETÉS 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 




