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A könyvkötészeti műhely tevékenységének rövid bemutatása 

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

melyben jelenleg két főfoglalkozású könyvkötő végzettséggel rendelkező alkalmazott 

dolgozik. Szakembereink jól felkészültek, kreatívak, kiválóan végzik munkájukat. Színvonalas 

szakmai tevékenységüket igazolja a bekötött munkák tartóssága, használhatósága, esztétikus 

megjelenése. 

 

Alapfeladatuk az intézmény könyv, újság és folyóirat állományának bekötése, javítása, 

felújítása, fűzött és ragasztott kivitelben, bőr- félbőr, egész és félvászon, illetve félkemény 

kötésben. Készítenek egyedi mappákat, dísz- és éremdobozokat, albumokat, henger és 

könyvdobozokat, albumokat, fotótároló dobozokat, jegyzetelőket, irattárolókat. A Baranya 

megyei városi és falusi könyvtárak részére folyamatosan végeznek könyv-, újság- és 

folyóiratkötést. A régi könyvek felújítását is rendszeresen végzik. 

A színvonalas könyvkötészeti tevékenységet nagymértékben befolyásolja a kötés során 

felhasznált anyagok minősége is. Az újrakötött könyvek, folyóiratok tartósságához, 

időtállóságához általában a magasabb árfekvésű, ugyanakkor sokkal jobb minőségű anyagok 

felhasználása célszerű. 

 

Munkájuk során állapotfelmérést végeznek az adott dokumentum, könyv, újság állapotán, 

majd meghatározzák azt a teendő munkafolyamatot, kiválasztják hozzá a legmegfelelőbb 

anyagokat, amivel meghosszabbítják a használhatóság tartósságát, esztétikusságát.  

A helyismereti gyűjteményben fellelhető írott anyagokon, állagmegőrzés céljából, javításokat 

végeznek, az elhasználtabb állapotúaknál ezt már csak újrakötéssel lehet megoldani, a régi 

külső és belső borítóját is megmentve, eredeti kötésének, anyagának leginkább megfelelően. 

Az aprónyomtatványok, kiadványok gyűjtéséhez saját tervezésű könyvdobozt készítenek, 

aminek a bélelő papírja saválló, az időt állás érdekében. Régi újságok nagy része kötözős 

mappában vannak tárolva, ami nem szerencsés, mert a szélek beszakadoznak, szabadon 

hagyva ezek az anyagok savasodnak. Tervek készültek megmentésükre: 

Az újság és folyóirat állományt tekintve, - évekre visszamenőleg – kézzel fűzött gerincűek, 

erős vászonnal kötött félvászon kötések, aranyozott feliratos címmel, évszámmal a 

gerincükön. 



Beszámoló a 
Könyvkötészet 2015.04.15.- 2016. 01.29.-ig végzett munkájáról 

 
Munka Elvégzett (db) 

könyvkötés 588 

könyvjavítás 22 

könyvrestaurálás 6 

folyóiratkötés 88 

újságkötés 45 

Jegyzőkönyv kötés 26 

félbőr kötés 23 

dobozkészítés 12 

könyvdobozkészítés 1 

spirálozás 62 

laminálás 102 

tékavágás 66 

plakát restaurálás 6 

vágás 24800 

drótfűzés 292 

brosúrakészítés 383 

hajtogatás 300 

mappakészítés 15 

kartonkötés 12 

díszdoboz 6 

születésnapi lap kötés 5 

Fóliavágás 2400 

Szakdolgozatkötés 23 

 

Vidéki könyvtáraknak végzett munkák: 

Szentlőrinc könyvkötés 2 

Komló könyvkötés 1 

Botykapeterd könyvkötés 1 

Bicsérd könyvkötés 1 

Siklós könyvkötés 1 

Magyaregregy könyvkötés 1 

Pécsdevecser könyvkötés 1 

Dunaszekcső könyvkötés 9 

Sásd könyvkötés 13 

Pécsvárad könyvkötés 2 

 

 



Az intézmény 2015. évi beszámolójának állományvédelmi mutatói: 

 

 

Mutatók 

 

 

2014. tény 

 

 

2015. terv 

 

 

2015. tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Állományvédelem  

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

353  1030 1270 259,7% 

Muzeális dokumentumok száma 25  25 25 0% 

Restaurált muzeális dokumentumok száma  1 1 6 500% 

 

Megállapítható, hogy összességében a 2014-es adatokhoz képest jelentősen – 260 %-al - 

nőttek a Könyvkötészet mutatói. Különösen a könyvkötészet és a restaurálás számai nőttek.  

A pályázati beszámoló megtalálható a könyvtár holnapján: http://www.csgyk.hu/palyazatok/ 

 

 

2016.03.21. 
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Fotódokumentáció: 

















 

 

 

 


