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Megvalósításra került pályázati cél: A könyvtár egyedi muzeális dokumentumainak 

állományvédő tisztítása, konzerválása. 

 

A támogatás mértéke: 100.000.- Ft 

 

A program keretében 17 darab muzeális értékű, a főiskolai könyvtár régi könyves 

gyűjteményébe tartozó dokumentum állományvédelmi kezelésére került sor. A kötetek 

zömmel bőrkötéses 18-19. századi példányok, amelyek a korábbi nem megfelelő tárolás és a 

rendszeres állományvédelem hiányosságai miatt olyan állapotba kerültek, hogy 

állományvédelmük szükségessé vált, hogy ezzel is elkerüljük a későbbi, nagyobb 

költségekkel járó restaurálást. 

A köteteket általában tisztítani, portalanítani kellett, sokszor pótolták a bőrkötés hiányzó 

darabjait. A felületi sérüléseket javították, festékkel retusálták. A megújult könyveket végül 

speciális konzerváló pasztával kenték át a szakemberek. 

Ezeket a műveket így már olvasóink kezébe is tudjuk adni, csökkent az esetleges 

fertőzésveszély, illetve a könyvek is alkalmasabbak arra, hogy olvasóink használják azokat. 

Az Eszterházy Károly Főiskolán folyó régi könyves képzésben és a kulturális örökség szakos 

hallgatók gyakorlati oktatásában van rendszeresen szükség arra, hogy az állományvédelmi 

kezelésen átesett példányokat a hallgatók tanulmányozhassák. 

 

A restaurálási munkát elvégezte: Pannóniusz Könyvkötő és Restaurátor Műhely (1107 

Budapest, Fokos u. 14.) 

 

A beszámolóhoz csatolt fényképes melléklet bizonyítja a resturátor szakemberek magas 

színvonalú munkáját, az általuk elvégzett állományvédelmi tisztítás hasznosságát. 

A köteteket a főiskola könyvtárának régi könyves különgyűjteményében helyeztük el. A 

tisztított köteteket bemutató szöveges és képes dokumentumot az alábbi címen lehet elérni: 

http://eklektika.ektf.hu/hu/nyelvtudomany-konyvtartudomany-helyismeret.  
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BESZÁMOLÓ AZ ELVÉGZETT MUNKÁRÓL 

ÁLLOMÁNYVÉDŐ TISZTÍTÁS, KONZERVÁLÁS ÉS KÖTÉSJAVÍTÁS 

 

 

A néhány évvel ezelőtt elkezdett állományvédő munkát folytatva ezúttal is sérült gerincű 

bőrkötések, illetve most nagyobb részt sérült, roncsolódott papírkötések kerültek sorra. A 

felújított könyvtárteremben zárt rendszerű polcokra kerülnek vissza a kötetek, ezért 

célszerűnek tartjuk, ha nem csupán a bőrkötések tisztítását, konzerválását végezzük el, hanem 

a papírkötéseket is olyan állapotba hozzuk, hogy az elkövetkező évtizedekben ne kelljen 

hozzájuk nyúlni, legalábbis javítási szándékkal ne. Így az üvegezett vitrinekben igazán 

látványos a különbség a már kész kötetek polcai és a még hátralevő kötetek polcai között. 

Ennek fényében számolunk be az elvégzett munkáról. 

A köteteket legelőször portalanítottuk, a jelentősebb szennyeződéseket ecsetes tisztítással 

távolítottuk el. Az alább felsorolt kötetek között találhatók egész- illetve félbőr kötések. 

Ezeken a jellemző károsodások javítását kellett elvégeznünk: a gerinceken lévő szakadásokat 

és hiányosságokat a sérült bőr megemelésével és alápótlásával javítottuk. A legtöbb kötetnél a 

sarkakon szintén erősen megkopott, szakadozott volt a bőr borítás, ezeket szintén alápótlással 

javítottuk. A borítópapírok hiányosságait hasonló jellegű papírral egészítettük ki, a kopásokat 

retusáltuk. Az így elkészült kötéseket utóbb átpasztáztuk. 

A papírkötésű könyveknél a kisebb sérüléseket sűrű glutofix-szel ragasztottuk vissza, a 

kopásokat retusáltuk, így téve egyöntetűvé a borítópapír színvilágát. Volt néhány kötet, 

melyeken a kötés olyan mértékben károsodott, hogy jobbnak láttuk új kötés elkészítését, de a 

meglévő papíranyagot minden esetben igyekeztünk átmenteni. Az elkészült kötetekre új 

címkéket készítettünk a könnyebb kezelhetőség érdekében, illetve a meglévő címkéket 

igyekeztünk visszahelyezni. 

Az alábbi fotókon a tisztítás, konzerválás és kötésjavítás előtti állapot látható. Jól láthatóak a 

gerincek sérülései a szakadások, kopások, hiányok. 



 

     

Az elvégzett munka után a polcokra visszakerülő kötetek igazán tetszetős képet mutatnak, s 

jóleső érzés a szépen felújított könyvtárterem vitrines polcain végigtekinteni. A munkának 

még nem értünk a végére, de egyre kevesebb az idők folyamán megtépázott, viharvert 

könyvek sora.  

Az elkészült könyvekről készült fotók: 

 



 

 

 

 

Az érintett dokumentumok jegyzéke: 

 

Bajza József Az emberi mivelődés' történetei 1844 

Bitnitz Lajos A magyar nyelvbeli előadás tudománya 1827 

Cannabich Johannes 

Günther Friedrich 
Közönséges vagy Universalis Geógráphia (1-2. köt.) 1817 

Dóczy Hegedüs 

József 

Európa tekíntete Jelenvaló Természeti, Míveleti és 

Kormányi Állapotjában (1, 2, 3, 10-11, 12 kötet) 

1829-

1831 

Fényes Elek  
Magyar országnak … mostani állapotja statistikai és 

geographiai tekintetben (5. köt.) 
1839 

Fényes Elek  
Magyar országnak … mostani állapotja statistikai és 

geographiai tekintetben (6. köt.) 
1840 



Jedlik Ányos A súlyos testek természettana 1850 

Mészáros Ignác  
Kartigam nevű török kis-aszszonynak ritka és emlékezetes 

történetei 
1780 

Széchenyi István Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül 1848  

Szilasy János A nevelés tudománya (1-2.köt.) 1827 

Wallaszky Pál 
Conspectus reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis 

regni ad nostra usque tempore 
1785 
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