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A Könyvkötészeti csoport működése

A Csorba Győző Könyvtárban (és jogelőd intézményében) 1953 óta működik

könyvkötészet, melyben jelenleg 4 könyvkötő alkalmazott dolgozik. A szakemberek jól

felkészültek, színvonalas szakmai tevékenységüket igazolja a bekötött munkák tartóssága,

használhatósága, esztétikus megjelenése.

A Könyvkötészeti csoport elsődleges feladata a könyvtári állomány könyveinek javítása,

helyreállítása, újrakötése, és a folyóirat-, illetve az újsággyűjtemény évenkénti vagy az

igényeknek megfelelő időszakonkénti kötése fűzve vagy ragasztva, kemény, félkemény vagy

puhatáblában vászon és félvászon kötésben. A csoport laminál, kasíroz plakátokat, egyedi

méretű díszdobozokat készít, továbbá mappákat, jegyzetfüzeteket, albumokat is.

Rendszeresen segíti kiállítások megvalósulását a kiállításra kerülő képek rögzítésével,

kasírozásával.

A csoport több intézményegységgel szorosabb kapcsolatban van: a Helyismereti gyűjtemény

számára dobozokat készít, illetve tékákat és mappákat is. Szintén a Helyismeretet segítve az

aprónyomtatványok, kiadványok gyűjtéséhez rendszeresen saját tervezésű könyvdobozt

készítenek, aminek a bélelő papírja saválló, az időt állás érdekében. A Könyvkötészeti csoport

újraköti lehetőleg az eredeti borító megtartásával a leginkább sérült gyerekkönyvtári

könyveket és a Zeneműtár kottáit is.

A központi intézményegység, a Tudásközpont épületében található munkák mellett ellátja a

városban működő hat fiókkönyvtár sérült könyveinek kötészeti munkáit is. A Baranyai

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül a megye településein lévő könyvtárakba is

eljutnak a helyreállított könyvek. Baranya városi és kistelepülési könyvtárak részére kérésre

folyamatosan végeznek könyv-, újság- és folyóiratkötést.

A munkatársak mindennapi munkájuk során állapotfelmérést végeznek az adott

dokumentum, könyv, újság állapotáról, majd meghatározzák az esetlegesen szükséges

munkafolyamatot, kiválasztják hozzá a legmegfelelőbb anyagokat, amivel meghosszabbítják

a használhatóság tartósságát, esztétikusságát. A könyvkötészeti tevékenységet

nagymértékben befolyásolja a kötés során felhasznált anyagok minősége. Az újság és

folyóirat állomány – évekre visszamenőleg – kézzel fűzött gerincű, erős vászonnal kötött

félvászon kötés, aranyozott feliratos címmel, évszámmal a gerincükön.

A könyvkötészeti szakma területén is sok új, korszerű szerszám, eszköz jelenik meg a piacon,

amelyek használata jelentősen megkönnyíti, színvonalasabbá teheti a munkát. Az újrakötött

könyvek, folyóiratok tartósságához, időtállóságához általában a magasabb árfekvésű,

ugyanakkor sokkal jobb minőségű anyagok felhasználása célszerű. A mostani pályázat ezek

beszerzésében is segítséget nyújtott.
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Fontos továbbá, hogy a Könyvkötészeti csoport munkatársai megrendelésre is folyamatosan

készítenek egyedi mappákat, dísz- és éremdobozokat, albumokat, henger- és

könyvdobozokat, albumokat, fotótároló dobozokat, jegyzetelőket, irattárolókat. Munkáikkal

alkalmanként könyvtári programokra is kitelepülnek, illetve ezeket rendszeresen kiállítják az

olvasói terekben.

A Csorba Győző Könyvtár Könyvkötészeti csoportja jelenleg az alábbi gépekkel

rendelkezik:

● 1 db Maxima 80 típusú vágógép,

● 1 db drótfűzőgép,

● 2 db lemezolló,

● 1 db gerinc ragasztóprés,

● 1 db könyvgerinc gömbölyítő,

● 1 db könyvtábla gömbölyítő,

● 1 db aranyozó prés,

● 3 db könyvprés,

● 2 db asztali vágó,

● 1 db asztali lyukasztógép,

● 1 db asztali fúrógép,

● 1 db kézi fúrógép,

● 1 db kézifűrész gép,

● 2 db lamináló,

● 2 db spirálozó,

● 1 db sarkozó,

● 1 garnitúra réz betűkészlet,

● 1 db klisényomó gép

● 1 db Unibind Unifoil aranyozó gép
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A pályázatban beszerzett anyagokból megvalósult kötések, javítások:

● Könyvkötés A/3-A/6, B/4-B/6: 625 db

● Könyvjavítás: A/3-A/6, B/4-B/6: 260 db

● Újságkötés: B/3: 83 db

● Folyóiratkötés: A/5, A/4, B/4: 188 db

● Dobozkészítés A/3: 36 db

● Doboz B/5: 4 db

● Kasírozás: B/1: 12 db

● Kasírozás: A/3: 6 db

● Tékavágás: 358 db

● Filmolux bevonás: 560 db

● Mappakészítés: A/4: 30 db

● Tasakragasztás: 55 db

● Laminálás: A/3, A/4: 260 db

● Hőkötés: 6 db

A pályázatban tervezettek beszerzését, illetve a megvalósítását befolyásolták az utóbbi

hónapokban tapasztalható jelentős áremelkedések. Egyes anyagok hirtelen jelentős

drágulása sajnos befolyásolta a beszerzett anyagok darabszámát is. Továbbá a kötészeti

munkát folyamatosan érinti bizonyos napilapok megszűnése, így ezekből kevesebbet

lehetett kötni.
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Képek a beszerzett eszközökről, anyagokról,
a munkacsoport által végzett munkákról

4



5



6



7



8



9


