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KÖNYVTÁRI KÖNYTEK FÜZÉSMENTES KÖTÉSE

Sokat Írtak már a ragasztással való kötési eljárásról. A szak- 
társak véleménye azonban Igen eltérő vo lt. Én abból a szempontból 
szenteltem különös érdeklődést ennék az eljárásnak, hogy lehet-e e 
könyvtári köteteknél Is alkalmazni?

I

Milyen könyvek voltak azok, melyeket a könyvtáraktól bekötésre 
kaptam? Nagyrészt ifjúsági könyvek, melyek valóban a legerősebb 
igénybevételnek vannak kitéve, és felnőtt könyvtárakból való könyvsk, 
melyeket részben kétezer, sőt már háromszor átkötöttek. Ezeknél a 
példányoknál szállal való fűzés nem is jöhet szóba, mert a szétesett 
lapok papírcsíkokkal való összeragasztáea mértéktelen megvastagodást 
eredményezne a háton. Ezért alkalmaztam a ragasztással való kötési 
eljárást és az ilyen könyveket megmentettem a kölcsönzés számára. Azt, 
hogy a ragasztásos kötési eljárás könyvtári könyveknél fe lér-e a ss-ilai 
való fűzéssel, a jövő fogja bebizonyítani.

Mármost szeljünk ennek az uj technikának mesterségbeli módjáról. 
Miután kivettük a könyvtömböt a fedélből, igen gondosan k ijavítjuk, 
vagyis minden szakadást, egyéb sérülést eltüntetünk. A kijavítás után 
a könyv-hátat addig k e ll levágni, amíg valamennyi lap külön válik és 
a szál-füzésből semmi sem látszik, Előzékként kettős lapot használunk, 
ezt e lő l és hátul még az egyenesre vágás előtt a könyvhöz illesztjük . 
Azután a könyvet a levágott háttal fö lfe lé  - körülbelül a könyvtömb 
közepéig - beleszorltjuk a présbe. Hogy a speciális ragasztóanyag 
/Ligament OBI./ minden egyes lap közé behatolhasson, a tömböt a prés 
lekerekített szélein át előre és hátra hajlítjuk, hogy Így fe lla zu l
va annyi ragasztóanyagot vehessen fe l az egysa lapok közé» mJ nt ami
lyen a lapok vastagsága. Ezután fe lá llít ju k , még egyszer bekenjük: 
ragasztó anyaggal és azután hálószövettel oly mértékben raga?*» ,|uk 
át, hogy a szövet körülbelül 2 cm-rel átnyúljon az előzéken*. Aztán 
a hátat mégegyszer jó l átkenjük, hogy a hálószövet zárt fe lü letté 
alakuljon. A következő munkamenet a k ivétel, szögeilőbe való helye
zés száradás végett. Az ezután következő munka ugyanaz, mint a kéz
ze l fűzött könyvtömböknél.

Ezt a technikát 1953 nyara óta alkalmazom és még semmi k ifogást 
nem jegyeztem fe l .  Körülbelül húsz kölcsönzés után sem tudtak ssnual 
hátrányosat megállapítani. Meg akarom azonban jegyezni, hogy a sz i vó-  
papir jobbnak bizonyult, mert ennél a ragasztó jobban behatol, mint 
a Jól enyvezett vagy műnyomó papirosnál...
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