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Szakmai beszamolo 

A Thorma Janos Muzeum kepzomuveszeti gyujtemenye szamara grafikai tarolodobozok 
(porte-feuille) megvasarlasa 

A Thorma Janos Muzeum kepzomuveszeti gyujtemenyenek nagy resze grafikakbol all. 
Jelenleg rajztabla tarto mappakban tudjuk oket elhelyezni. A rajzok allando kialh'tason valo 
elhelyezese esak idoszakosan megoldhato, a nemzetkozi normak allagmegovasi szokasainak 
betartasaval: evente maximum 40-50 lux alatt, folyamatosan 2 honapig. Ez azt jelenti, hogy a 
grafikai munkak biztonsagos tarolasat es pihenteteset szakszerii porte-feuille-ok beszerzesevel 
kell fokozatosan megoldani. 

A Nemzeti Kulturalis Alap tamogatasa segitsegevel sikerult 25 db szakszeruen 
kialakltott, egyedi meretu porte-feuille-t megvasarolni, amelyek osszesen 500 miitargy 
biztonsagos tarolasara alkalmasak. A grafikatarolo dobozokban az 50x70 cm-es karton 
paszpartuval ellatott, Berki Viola, Bodor Miklos es Toth Bela alkotasok tarolasat, fenytol, 
portol valo vedelmet sikerult megoldani. 

A szakszeruen kialakltott, egyedi meretu porte-feuille-dkben a muzeum kartonba 
paszpartuzott grafikaibol atlagosan 20 darab fer el egy dobozban, igy a miitargyak 
biztonsagosan tarolhatoak. Az egyedi, szakszeruen kialakltott porte-feuille-ok beszerzese a 
szerzodesben foglaltak szerinti mennyisegben, aron, meretben es minosegben 2022. Junius 30-
i hataridovel megvalosult, a porte-feuille-ok tokeletesen megfelelnek a grafikai tarolas 
igenyes allomanyvedelmi elvarasainak. 

Az egyedi meretu grafikai tarolodobozok meretei; belso meret: 51x71 cm, belso 
magassaga 6,5cm. Kulso meret 55x75cm a peremek es falvastagsag miatt. A gerincenel 8 cm 
vastag. Boritas: kivulrol lenvaszon, gerincenel fekete Mondial vaszon, belillrol savmentes 
papirral borltva keszul. Ket borond csattal van ellatva. 

A szakmai beszamolot megjelentetjuk a miizeumunk honlapjan 
(thormajanosmuzeum.hu) A Muzeum/Nyertes palyazataink meniipont alatt. 
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A grafikai tdrolodohozok a muzeum raktdrdban: 



A tarolodobozok beszerzeset, elkeszi'teset a Thorma Janos Muzeum grafikaihoz a Nemzeti 
Kulturalis Alap Muzeumok KoUegiuma 700.000 forinttal tamogatta. 

A muzeumunknak nyujtott tamogatasukat ezuton is nagyon koszonjiik. 

Kiskunhalas, 2022. augusztus 2. 

Thorma Janos Muzeum 
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