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Savmentes tároló eszközök vásárlása a könyvtár védett képeslapjai és a Muzeális Gyűjtemény
aprónyomtatványai számára nyert pályázatról
szakmai beszámoló
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvár és Közösségi Tér képeslap gyűjteménye
A könyvtár fotó és képeslap gyűjteményében 36 000 képeslap, ill. fotó található. Könyvtárunk gyűjt
minden olyan képeslapot, fotót, illetve fotónegatívot, amelyek Győr-Moson-Sopron megyei
helyeket, eseményeket, épületeket, személyeket ábrázolnak.
Ebben a gyűjteményben közel 6000 darab képeslap található, közülük 2200 db 1945 előtti.
Gyűjteményünknek meghatározó dokumentumai ezek a régi megyei képeslapok, melyek a kutatók
számára is fontos források, hiszen sok esetben csak ezek azok a dokumentumok, melyek hűen
tükrözik, és a valóságnak megfelelően ábrázolják egy adott időszakban a községek, települések
utcáit, tereit, épületeit. A megyében található községekről 1945 előtt jóval kevesebb képeslap jelent
meg, mint a városokról és azok is csak kis példányszámban. Ezek közül a képeslapok közül csak
kevés maradt fenn, jobbára magángyűjteményekben.
Könyvtárunk több éve gyarapítja a képeslap gyűjteményt. Szerzeményeztünk magángyűjtőktől többnyire duplumpéldányok megvásárlásával -, hagyatékokból, de képeslap árverésen is
vásároltunk. Egy-egy ritkábban felbukkanó, értékesebb képeslap ára elérte a 4-5000 forintot is.
2010-2011-ben digitalizáltuk az 1945 előtti állományt. Az eredeti képeslapokat borítékokban
tároltuk melyek csak indokolt esetben érhetők el a kutatók számára. Ezeket a képeslapokat
helyeztük el állományvédelmi okokból savmentes borítékokban. A pályázatban 3800 db
savmentes borítékot vásároltunk, biztosítva ezzel a már meglévő képeslapok hosszú távú
megőrzését, illetve a további vásárlások során megszerzett képeslapok biztonságos tárolását.
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvár és Közösségi Tér Muzeális Gyűjteménye
A győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Muzeális Gyűjteményében olyan aprónyomtatványok
is találhatóak, amelyeket vagy az 1727-1850 között Győrben működő Streibig nyomda, vagy az
1748-1847 között Sopronban tevékenykedő Siess nyomda adott ki. A többnyire néhány levélből,
vagy egy-két ívből álló kiadványok alkalmi eseményekre szóltak: halotti búcsúztatókra, születésvagy névnapokra, egyéb jubileumokra.
Ezek az alkalmi nyomtatványok legtöbb esetben kötés nélkül vagy puha festett papírborítóba hajtva
jelentek meg, amely megnehezíti a polcon való tárolásukat, mivel gyakran nagyobb kötetek közé
szorítva állnak. Mozgatáskor a lapok könnyen szakadhatnak, sérülhetnek, a lapszélek
szennyeződhetnek.
A pályázat során 65 db archivális hajtogatott palliumot és ezen felül 4 db savmentes tároló
dobozt vásároltunk Ezekben a savmentes tárolókban helyeztük el a muzeális értékű
aprónyomtatványokat.
A támogatásért kapott 121.885-Ft-ot teljes mértékben felhasználtuk a savmentes tárolóeszközök
vásárlására.
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