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A "Szakmai anyagok beszerzése az MTA Könyvtár és Információs Központ kötészete számára" 
című pályázat 

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

2015. március 30-án benyújtott pályázatunkra a Közgyűjtemények Kollégiuma megítélte 

a teljes igényelt támogatási összeget, 574.452 Ft-ot. Kisebb áremelkedések miatt ezt az összeget 

a Könyvtár saját költségvetéséből 11.774 Ft-tal egészítette ki. 2015. augusztusára így tudtunk 

beszerezni minden, a pályázatban megjelölt szakmai anyagot. Ezek többek között az alábbiak 

voltak: gyári és kézzel festett borítópapírok, előzékpapír (különböző méretekben), Filmoplast 

lamináló- és javítószalagok, Gludy borítófóliák, rizskeményítő, könyvtisztító folyadékok és esz

közök. 

A beszerzett anyagokat nem tömeges felhasználásra szántuk, hanem kimondottan a ré

gebbi kiadású, értékes dokumentumaink restaurálás jellegű újrakötésére. Ezek segítségével a 

pályázati időszak lejárta után, a jövőben is folyamatosan biztosítható, hogy igényes és esztétikus 

kötést kapjanak elsősorban a törzsgyűjteménybe tartozó 1950 előtt megjelent magyar könyvek, 

valamint a Keleti Gyűjtemény erősen megrongálódott dokumentumai. 

2015-ben a Könyvkötészet 3 teljes munkaidejű könyvkötője 1008 db könyv és 1044 db 

folyóirat kötését végezte el. A pályázati időszakban, 2015. augusztustól a beszerzett anyagok 

mintegy 20%-a került felhasználásra, ez kb. 350 könyv kötéséhez volt elegendő. A mellékelt 

fotókon gyűjteményünk néhány jelentősebb darabja látható eredeti és újrakötött állapotában 

rövid bibliográfiai leírássaL 



A magyarság bölcsőjénél: a magyar-török rokonság kezdete és fejlödése l írta Vámbéry Ár
min.- Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.-T. kiadása, 1914.-223 p.; 19 cm 

Raktári jelzete: 701.800 (Keleti Gyűjtemény, Vigyázó Ferenc hagyatéki könyvtár) 

Ezeregyéjszaka és más tündérmesék l Pályi Jenő rajzaivaL-Budapest: Nova, 1940.- 142 p. : 
ill.; 24 cm 

Raktári jelzete: 778.619 (Keleti Gyűjtemény) 



Die Geschichten der Ungern und ihrer Landsassen : in zehn Banden l Ignaz Aurelius 
Fessler. - Leipzig : 1815-1825 ; Gleditsch. - l O kötet 

Raktári jelzete: 298.866 (Vigyázó Ferenc hagyatéki könyvtár) 

Buza-virágok és kalászok l Fáy AndrástóL-Pesten: nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál, 
1853.-2 db 

Raktári száma: BA-070.067 

·~-::· . ... 



Magyar természeti és vadászati képek l Bársony István; illusztr. Neogrády Antal.- 2., 
átdolg. kiad .. - Budapest: Athenaeum, [1926] .-218, 2 p.; 24 cm 

Raktári jelzete: M.Irod.O. l 0547 
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EMKE emlékkönyv l szerk. Radnóti Dezső .-Kolozsvár : Közművelődés Ny., 1890 .-96 p. ; 
26 cm [Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület] 

Raktári jelzete: M.lrod.O.l 0633 



Az esztendő legendája l Pekár Gyula .- Budapest : Athenaeum, 1899 .- 4, 298, 2 p. ; 23 cm 

[Novellák] 
Raktári jelzete: M.lrod.0.2808 

Egy kis hattiszt ruha és más történetek l Békefi Antal.- Budapest: Singer- Wolfner, [1899] 
(Budapest Engel Ny.) .- 170 p. ; 20 cm 

Raktári jelzete: M.irod.0.2816 



Összességében megállapíthatjuk, hogy a pályázati támogatással elkészült, ill. a jövőben 

eikészülő kötészeti munkák nagyban elősegítik unikális állományunk védelmét és állagának 

megőrzését. A pályázatban vázolt célunk így megvalósult; az NKA Közgyűjtemények Kollégi

umának támogatását ezúton is köszönjük. 

Jelen Szakmai Beszámolót mind honlapunkon, mind a Hungaricana Közgyűjteményi Por

tálan közzé tesszük. 

Budapest, 2016. február 23. 
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