Beszámoló a kötészeti anyagok beszerzése témájú pályázat teljesítéséről

A pályázati támogatásból beszerzett anyagok, eszközök nagymértékben könnyítették munkánkat az
év során, javították a munkakörülményeket.
3 db zuhanytálcát szereztünk be részben pályázati támogatásból részben saját bevételből.
Felújítottuk a hozzá tartozó lefolyórendszert is.
A könyvkötő- és restaurátorműhelyben a kötetek áztatására, tisztítására használjuk zuhanytálcákat.
A kötetekből a vízben és oldószerben áztatás következtében kikerülnek a penészgombák,
baktériumok és más szennyeződések. A restaurátorok mellett a könyvkötők is használják az áztató
tálcákat. A megrongálódott keménykötésű könyvekről áztatják le a borítókat, majd száradás és
megszabás után visszakerülnek a már bekötött egészvászon könyvekre.
Az egyéb kötészeti anyagok felhasználásra kerültek a dokumentumok bekötésénél, újrakötésénél és
más kötészeti szolgáltatásoknál.
Szívópapír: a szívópapírokat használjuk semlegesítésnél, elázott kötetek szárításánál és a
könyvkötés egyes munkafolyamatainál.
Festékek: keményítős technikával borító papírokat készítünk. Ezekből az általunk festett
papírokból egészpapír és félvászon kötések készülnek. A festékeket felhasználjuk a régi, sérült
kötések színhibáinak javítására, új javítóanyagok színezésére.
Kartonok: a savmentes kartonokat védő- és tárolóeszközök készítésére használjuk. Ezek az
eszközök az állományvédelem fontos elemei, védik a köteteteket és más nyomtatványokat.
Alkalmazásuk nem beavatkozó, költséghatékony és biztonságos.
Vásznak: a kötetek újrakötésénél és javításánál használjuk. Az összeállított könyvtestet betáblázás
után egészvászon borítással látjuk el, majd visszahelyezzük az eredeti borításból megmentett
elemeket, így időtálló és színes kötetek készülnek.
A műhely kapacitását növelő kis értékű eszközök segítik a könyvkötészet-és restaurátor műhely
mindennapi munkáit. A fűzőállvány segítségével a restaurátorok újravarrják a könyveket. A
különböző méretű préseket szintén a dokumentumok kötésénél használjuk.
A kötészet éves munkájáról készült beszámoló és a fotódokumentáció megtalálható a Somogyikönyvtár, internetes oldalán az alábbi menürendszerben:
www.sk-szeged.hu
A könyvtárról
Közérdekű adatok
Hivatalos dokumentumok
Kötészet éves beszámoló

A pályázati támogatásból vásárolt anyagok felhasználása során bekötésre került 2000 db könyv, 85
kötet folyóirat, 50 db könyv a KSZR szolgáltatóhelyek állományából, és 150 dokumentum gyorsjavítása.

A támogatást köszönettel vettük, és a pályázatban megfogalmazott cél szerint használtuk fel.

Néhány fotó a beszerzett eszközök

