Könyvkötőmesterek a Printexpón
Tóth György

A kiállításon a könyvkötő kisiparos szakemberek is megjelentek a termékeikkel egy standon.
A látogatók nemcsak a kiállított munkáikat
nézhették meg, hanem az egyes folyamatok látványos, nagy kézügyességet, tapasztalatokat
igénylő kézi műveleteit is.

Bordavarrással fűzött ívek

A bemutatott gyönyörű darabok borításához felhasználtak: könyvkötő bőrt, vásznat,
selymet, bársonyt, papírt, műanyaggal rétegelt
papírt, nemezt, taplógombát stb.
A kiállított termékek kreatív díszítését aranyozással, aranymetszéssel, gobelin-, gyöngy-,
keresztszemes hímzéssel, arany-, rézveretekkel,
homokfúvott üveggel, kézi festéssel, bőrberakással, préselt havasi gyopárral, ékkövekkel,
bőrdomborítással, arany és színes nyomófóliákkal stb. tették látványossá a kiállított mintadarabokon. A teljesség igénye nélkül felsorolom
a kézi szerszámokat, eszközöket, amelyeket
a könyvek készítéséhez, díszítéséhez alkalmaztak a mesterek, és bemutatták az alábbi szerszámok használatát is:
Könyvkötőmester mini könyvet aranyoz kézi
betűszorítóval a látogatók részére

A kézi könyvkötő szakma egyes reprezentatív termékeit a Könyvkötők Ipartestületének
képviseletében naponta más-más könyvkötőmester mutatta be.
A mesterek által kizárólag kézi műveletekkel,
nagy szakmai tudással, lelkesedéssel készített
munkák (restaurált könyvek, díszdobozok, ékszertartók, albumok, mappák, formatervezett
dobozok, oklevél- és éremtartók stb.) művészi
szinten mutatták be a könyvkötőszakma szépségeit.
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Betáblázott kötés 1/1 bőr borításának első fázisa
w
w

w
w
w
w
w

kézi betűszorító (schriftkasztni),
magasnyomó betű, díszítő elemek,
nyeles görgő,
kézi sávozó, ﬁléták,
asztali kerekes prés,
fűzőállvány,
gerendaprés, könyvkötő deszka,
bordafogó, achát simító, bőrvasaló stb.

Referenciamunkák

lítőül egy-egy fotóval szeretném illusztrálni a látottakat.
Köszönjük a bemutatkozási lehetőséget. Bízunk abban, hogy a következő kiállításon ismét
nyílik rá lehetőség, hogy itt lehetünk, s megmutathatjuk ismét a könyvkötőszakma szépségét a kiállítást meglátogatóknak.

Aki megállt a mesterek munkáinak bemutatója
előtt – érdeklődött, kézbe vehette a termékeket –,
sokat tanulhatott a kézi könyvkötő szakma hagyományairól.
Meglátogatták külföldi szakemberek is a standot, nagy érdeklődéssel ﬁgyelték a kézi aranyozást, mely a mesterek kiváló szakmai tudását fémjelezte.
Sikeres volt a kézi könyvkötés bemutatása
– gyakorlatban is – a Printexpo kiállításon, s ízeCd-tartó domborított bőrborítással

Minden valamirevaló nyomdaipari vásárban
van szakmatörténeti sziget, ami szívet melengető
színfolt, és felüdülést jelent az üzleti és a technikai teljesítményeken alapuló forgatagban. A míves könyvkötés mestereinek asztala előtt mindig
álldogált valaki, és nemcsak könyvkötők. Megütötte a fülemet egy mindenki által tudott, de
ritkán megfogalmazott gondolat. A könyvkötőszakmában dolgozók a szakmunkásvizsga letétele után csak egy-egy gépberuházás kapcsán kapnak szűken az adott berendezés működtetésére új
tudást. Igény lenne a folyamatos továbbképzésre, az új, korszerű berendezések általános ismertetésére, az új alapanyagok megismerésére.
F. V.
Fatáblás könyvtábla intarziadíszítéssel
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