PNYME Restaurátor Szakosztály
Szakmai előadói nap
2019. december 17.
OSZK 5. emeleti 516-os tanácsterme

09.45
Érkezés, lehetőség tagdíjfizetésre
10.00
Balogh Sándor: Papír- és könyvrestaurálási trendek Németországban (40p-60p)
Az elmúlt száz évben lezajlott változások szorosan összefüggnek az írott és
nyomtatott dokumentumokhoz fűződő társadalmi értékelés átalakulásával. Módszertanilag
a korai átkötéseket a komplett restaurálás, konzerváló kötések készítése és a minimális
beavatkozás követte. Az egyedi munkavégzésnél gazdaságosabbnak találták a tömegeset
fertőtlenítő, savtalanító, papíröntő gépsorokkal, üzemekkel. Ma a konzerválás, az
állományvédelem a döntő, a dokumentumok általában klímatizált, alvó raktárakban
pihennek. Németországban a tartományi rendszer és a hozzá kapcsolódó finanszírozás, a
nagy restaurátor központok, a képzés, az állami projektek, a környezetvédelem és a
digitalizálás megjelenése, továbbá a sorozatos katasztrófák is befolyásolták a restaurálási
trendeket. Egyre kisebb a restaurálási kényszer a fogyatkozó számú műhelyekben, ha nem
muszáj nem nyúlnak a tárgyhoz, hanem becsomagolják.
11.00
P. Holl Adrien: Növényi olajos fertőtlenítés
A 2019-es Vilniusi tanulmányúton látott tömeges növényi olajos fertőtlenítő
berendezés tapasztalatai. A különböző tömeges fertőtlenítési módszerek alkalmazása
Magyarországon.
11.30
Orosz K., Várhegyi Zs.: Néhány érdekesség a 2019-es IADA konferencia
előadásaiból
A 2019 szeptemberében Varsóban megrendezett XIV. IADA konferencián több mint
50 előadás hangzott el és 7 munkát poszteren mutattak be a kollégák. A rendkívül színes és
színvonalas programban többek között a következő témakörök merültek fel: gyűjteményi
állapot és kockázatfelmérések, alacsony energia felhasználású raktárépület kialakítása, vasgallusz tintával írt dokumentumok anyagvizsgálati lehetőségei, papír savtalanítás és
fehérítés, nano anyagok használata a restaurálásban, pergamen javítása, régi javítások
eltávolítása, bélpapír restaurálása és etikai kérdések. Ezekből szemezgetnek az előadók.
12.00 - Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán
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Restaurátorok adventi baráti találkozója
Az előadások után a tanácsteremben

Kedves Kollégák!
Ez a szakmai nap az idei év utolsó meghirdetett programja. Az előadások után ezért
szeretnénk terített asztal mellett maradásra bírni a megjelenteket. Kérjük Hölgy tagjainkat,
hogy konyháik sós és/vagy édes ékköveivel, az Urakat pedig, hogy a magyar pincék
alkoholos szőlőnedűivel ékesítsék asztalunkat.
A Vezetőség - jelenléte mellett - a tányérok, poharak és az installáció egyéb
feltételeinek biztosításával (nem megfeledkezve egy megfelelő alapkészlet beszerzéséről)
vesz részt a programon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánunk!
A Restaurátor Szakosztály Vezetősége
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Adok – veszek rovatunk…
1. Nagy oszlopos könyvkötő prés eladó:

Jó állapotú Krause könyvkötő prés. Festése helyenként kopott.
Fekete bútorlapból készült, lépcsőzetesen növelt felületű, tömör klotznival.
Préslap mérete:50 x 65 cm.
Préslap mérete klotznival: 65,5 x 77,5 cm.
Ára: 300 000 Ft.
2. Szörnyű nagy (és nehéz) oszlopos könyvkötő prés eladó:
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Jó állapotú Anger & Söhne könyvkötő prés. Festése mindenütt kopott.
Fekete bútorlapból készült, lépcsőzetesen növelt felületű, tömör klotznival.
Préslap mérete:56,5 x 75,5 cm.
Préslap mérete klotznival: 81 x 112 cm (A/1 méretig lehet préselni)!
Ára: 800 000 Ft.
3. Kézi ívvágógép eladó:

Egy késsel, tartalék vágóléccel. Felújított, hibátlan állapotban.
Késhossz: 37 cm.
Vágási vastagság: 2 cm. (Ezen a méreten belül amilyen erős karral bír használója.)
Hátulsó illeszték max. távolsága: 34,5 cm.
ára: 50 000 Ft.
Elérhetőség: 0036 30 458 80 40, előre egyeztetett időpontban.
Vétel esetén postai küldeményként nem adható fel.

