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1 /Aschmann ' szaktárs munkamódszerével, eljárásával teljesen 
egyetértek, de csak a kettős előzék fe lé lesztésé ig*  Én ugyanis a 
fatalpas présbe való beillesztés előtt a könyvtömb öt ive ltre kere
kítem azáltal» hogy egy sajátmagam ál Sál készített keménypapir-gör- 
bülethez szőritam hozzá. Ezáltal a papír nemcsak annyi ragasztóanya
got vesz fe l »  mint amilyen vastag a lap» hanem valamivel többet» ami 
azt eredményezi» hogy a ragasztóanyag egy kissé behatol a lapok kö
zé la» minek következtében a hátrész szélesebb» magasabb lesz, mint 
amilyen maga a könyvtömb. Kétoldali, legyezőszerüen történt lehaj- 
litás  után, átragasztom olyan laza szövésű szövettel, melyen a ra
gasztóanyag jó l  áthatolhat, majd végül mégegyszer átkenem, hogy a 
szövet a ragasztóanyag rétegébe ágyazottan feküdjék. Befejezésül a 
kerekítés hatékonyabb alátámasztása okából s z í v ó s  papírral ragasz
tom át, melyhez ugyanezt a paplrragasztót használom. Ezt a munkamód
szert ajánlja a "Buchbinderei und Papirverarbeitung" /Könyvkötészet 
és Paplrfeldolgozás/ cimli folyóirat 1952* évi 4.számának 53. oldalán 
Hartmann szektára a lipcsei "Grafikai Műszaki Intézet" /Institut für 
grafische Technik/ tagja.

A ragasztókötésnél nagyon kell figyelni a papírfajtákra, a pa
pír erősségére, a legyezőszerü hajlltásra és a ragasztóanyagra* Ér
des papírfajták, mint vastag újság- vagy gépérdes papírok sokkal 
alkalmasabbak, mint a finom felülsSü, famentes,enyves vagy simított 
papírok, melyek anyagába a ragasztóanyag nem szívódik jó l f e l  és 
nem tud gyorsan és alaposan behatolni. Erősebb /vastagabb/ papírok
nál - ?o g/ni és azon felül - a ragasz*ókötés használhatóságát 
kérdésessé teszi azok merevsege, minek következtében a könyvtömb 
egyszerű felütése is már széttöréssel járhat. Hartmann szektára 90 
fokig ajánlja a legyezőszertten történő lehajlitást a bekenéakor*
[A présből kiálló tömböt először egyik irányba hajlítják le , hogy 
- lapok legyezőszertten széthúzódjanak, s bekenéskor nagyobb fe lü le
tet érjen a ragasztó. A kenés után ellenkező irányban történik ugyan
ez a hajlitás. - Ford.^'A felsőbejororazági Hesselmann ség gépeivel

^  Aschmann, Bernhard: Könyvtári könyvek füzésmentes kötése. - Der 
Bibliothekar. 1955» 12.s?. TîO.lap. ^Magyarul: Könyvtári Tájé
koztatóé. 1956. 3*sz. 32,lap.|
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ez a ha J l i t  ás 120 fokig is fokozható. Ezen a falcon fe lü l a tartós
ság csökkenése következik be-. Néhány hete egy Stuttgartban készült 
ragasztókötéséé füzetet kaptam bekötésre. A könyvtömb egyenes hát
ta l /gerinccel/ volt a kötésbe beragasztva..Az enyv megkeményedett 
és a füzet több részre vört. Ebből az látható, hogy a merev hátnál 
/gerincnél/ valamint az átragasztásnál ugyanazt a ragesztóflastro- 
mot /Plastkleber' kell felhasználni, alkalmazni. A "Ligament CBL" 
mü anyagragasrtót, melyet Aschmann kartárs ajánl, nem tartom a ra
gasztókötéshez alkalmazóik. A Rőbel és Fiedler cég ajánlójegyzéke 
szerint bér nagyon jó l bevált nehéz felületek ragasztásánál /érc, 
müervee, kártyákon lévő styroflexek, levélboritékok u.n. Ablakainálj 
tómra öeezeeryvezésnél/, de nem a ragasztókötésnél. Erre a célra nevezett 
jegyzék /Prospekt/ egyetlen ragasztóanyagról sem gondoskodik. A Gra
fikai Műszaki Intézetnek az utóbbi években sikerült a ragasztókötés 
céljára alkalmas különleges ragasztóanyagot kikisérletezni éspedig 
a "Dartex-Kaltleim J ?488/4"=et, melyet a VEB Cipővegyészet á l l i t  
elő Leipzig-Mölkauban. Ez a kiváló rag ??.tó /Plastkleber/ a nyugat
német "Planatol"-lal mindenképpen egyértékü.

AZ olyan időben, amikor majdnem naponta uj ragasztóanyagok je 
lennek meg a piacon, szükséges, hogy minden egyes esetben pontosan 
.megbizonyosodjuric arról, hogy melyik ragasztóanyag mire alkalmas. Ha 
mindjárt nem is jelentkeznek panaszok, kifogások, az még nem jelenti 
azt, hogy a ragasztó időtálló is. A "Buchbinderei und Papierverarbei- 
tung" /Könyvkötészet és Papirfeldolgozás/ cimü szakfolyóirat közli 
ezekhez a kérdésekhez is a legújabb tapasztalatokat. Mivel mi könyv
kötők nem lehetünk ugyanakkor vegyészek is , tehát nekünk az anyagok
ról és feldolgozási eljárásaikról a szaksajtónk utján kell értesül
nünk és tájékozódnunk.

Sajnos Aschmann szektára cikkéből nem tűnik ki, hogy 6 a könyv
tömböt egyenesen hagyja-e vagy később kerekíti. Éppen a könyvtömbök - 
különösen az erős könyvtári használatnál - hajlanak arra, hogy na
gyon hamarosan "kivetik a hasukat", t . i .  nem a hátuk fe lé kereked
nek, hanem az elejük, tehát az első vágás fe lé  és azáltal a könyvtá
rak számára használhatatlanokká válnak. Az utólagos kerekítésnek 
azonban megvannak a nehézségei. Ha nagyon frissében történik a kere
kítés /ívelés/, úgy nagyon hamar szakad a ragasztószalag /Elebestoff' 
film/ és több darabban marad a kézben. Ha pedig túl későn történik, 
akkor meg a film már túl szilárd. Látszólag enged, de csakhamar ösz- 
szehuzódik és a könyv megint egyenessé válik. Ezért ajánlatos, hogy 
a könyvtári könyveket már előzőleg kerekítsük.

A ragasztókötéses könyveket is le kell préselni. Azt kérdezhet
nénk, hogy álljon elő az eresz,ha nincsen fonal, ami a vastagodást 
adja. Az én általam le ir t  munkamódszer alapján erre a kérdésre köny- 
nyü választ adni. A ragasztóanyag, mely a lapszélek közé került, vas
tagabb könyveknél erre elegendő. A könyvet úgy helyezzük préselésre 
két falap közé, hogy az eresz néhány millimétert kiálljón és így ke
rüljön erős préselésre. Ezáltal magától fog eresz képződni és a szö
vedék olyan szorosan fogja a könyv hátát fogni, hogy mindenütt egyen
letesen ée erősen odafekszik és ezáltal az egyes lapokat egymásra 
nyomja. Ezzel az eljárással én már évek óta a legjobb tapasztalato
kat szereztem ée ezért szeretném ezt az eljárást könyvtári kötések 
számára ajánlani.

«= Der Bibliothekar, 1956. 4.sz. 246-247.lap.


