
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
területén 2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma finanszírozásában, egy több mint 3800
m2-es, a legkorszerûbb technikai eszközökkel fel-
szerelt látványraktár, iroda, galéria és konferencia-
központ funkciójú épületegyüttes létesült.

Az épületegyüttesben különös hangsúlyt fektetnek
a látványraktárra, mely a legkorszerûbb mûtárgyvédel-
mi elõírások figyelembe vételével készül, lehetõvé téve,
hogy a látogatók raktárban õrzött tárgyakat is
megtekinthessék. A több mint 2000 kiállításra kerülõ
tárgy restaurálása céljából a múzeum három éven
keresztül 10 napos Restaurátor Alkotótelepet szervez,
melyen munkatársai, restaurátor illetve néprajzos
képzésben résztvevõ egyetemi hallgatók és vendég
restaurátorok egy-egy nagyobb gyûjteménycsoport tár-
gyait restaurálják. 2003-ban a kerámia- és üvegtárgyak,
2004-ben a festett fa tárgyak, 2005-ben pedig az ácsolt
bútorok restaurálására kerül sor. 

A 2003 júliusában - megszervezett Restaurátor
Alkotótelepre Erdély különbözõ múzeumaiban dolgo-
zó restaurátorok, gyûjteménykezelõk - Csíkszereda
Székely Múzeum: Magyari Éva, Nagy István,
Gyergyószentmiklós Tarisznyás Márton Múzeum:
Lukács Mária, Kézdivásárhely Céhtörténeti Múzeum:
Orosz Zoltán, Székelyudvarhely Haáz Rezsõ Múzeum:
Demeter István, Károlyi Zita - is meghívást kaptak.
Magyarországról a szentendrei kollegákon kívül
Áipliné Faragó Mária, Horváth Zsuzsanna és
Harasztovics Veronika, valamint néprajzos hallgatók
vettek részt a közös munkában.

Az Alkotótelepen a restaurálás mellett naponta
más-más programokat kínáltak a szervezõk, így bemu-
tatták a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyes táj-
egységeinek épületeit, azok berendezési tárgyait és a
tájegységhez kapcsolódó népszokásokat. Dr. Cseri
Miklós fõigazgató a többfunkciós épületegyüttest
ismertette meg a résztvevõkkel. 

Az épületben 2000 négyzetméter alapterületen
kerül elhelyezésre a gyûjtemény. A klimatizált térben,

a Dexion-Salgo rendszerhez hasonló, biztonsági üveg-
gel ellátott, könnyen átalakítható, 10 cm-es közönként
állítható polcrendszeren  tematikus rendben elhe-
lyezett tárgyak közvetlenül tanulmányozhatóak
lesznek. A számítógépes adatbázisban a részletfotók és
a róluk szóló szöveges információk állnak majd az
érdeklõdõk rendelkezésére. A polcokon elhelyezett
tárgyak megvilágítását a tárolókon kívül elhelyezett
300 luxnál kisebb fényerejû lámpákkal oldják meg. A
megvilágítás mozgásérzékelõvel mûködtethetõ. A
mennyezet és oldalablaki világítást speciális
árnyékolással oldják meg. 

A 2003. augusztus 26 -án átadott épületben már
megtekinthetõ a részben feltöltött bemutató raktár is. 

Az Alkotótelepen való részvétel hozzájárult az
erdélyi restaurátorok szakmai továbbképzéséhez,
lehetõséget adott a restaurálásban használt új mód-
szerek, korszerû raktározási, állagmegóvási feltételek
megismerésére. 

Szeretnénk köszönetet mondani a szervezõknek:
Dr. Cseri Miklós fõigazgatónak, T. Dr. Bereczki Ibolya
fõigazgató-helyettesnek, Gombás Ágnes fa-bútor
restaurátor mûvésznek, és minden munkatársuknak,
akik hozzáértésükkel és csapatmunkájukkal bebizonyí-
tották, hogy összefogással nagy dolgokat lehet létr
hozni. 
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