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Az MTA Könyvtár és Információs Központ 2013. évi

3533 altéma kódszámú NKA pályázatának szakmai beszámolója

Az NKA-hoz 2013. augusztus 8-án beküldött 3533/140 azonosítójú pályázatunkbart

Könyvtárunk könyvkötészeti műhelye számára kis értékű eszközök beszerzésére, ill.

javíttatására 44 1.800 Ft támogatást igényeltünk; ebből az NKA Közgyűjtemények

Kollégiuma 400.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. Ezt az összeget a Könyvtár saját

költségvetéséből 41.800 Ft-tal egészítette ki. Az így rendelkezésünkre álló összeget két célra

fordítottuk.

1., Új eszközöket szereztünk be:

- ragasztó-kötő géphez hegesztett állvány (1. számú árajánlat és megrendelés

alapján);

- ragasztó-kötő géphez lábpedálos mechanika (2. számú árajánlat és megrendelés

alapj án)

Ezt az új lábpedálos planázógépet május végén helyezhettük üzembe, és kihasználtsága teljes

mértékű lesz, mivel mind a 2013-as, mind a 2014-es állományvédelmi tervünkben magas —

75-80% körüli — a ragasztott kötéssel készülő folyóiratok, könyvek aránya.

A pályázati támogatásból beszerzett eszköz nyilvántartásba került és az alábbi egyedi leltári

számot kapta:

Ragasztó-kötőgép, 1 db — leltári száma: 23 1-1-4332

A készülék az MTA KIK Budapest XI. ker., Etele út 59—6 1. sz. alatti Kötészeti Műhelyében

került elhelyezésre.



2., Krause típusú, muzeális jellegű présaranyozó gépünket korszerűsítettük:

fűtésszabályozó felújítása (3. számú árajánlat alapján); villamos fűtőberendezés kialakítása (4.

számú árajárilat alapján); villamos berendezések tervezése, szerelése (5. számú árajánlat

alapján). Az így működőképessé vált készülék alkalmas táblanyomásra, préselésre,

hőkezelésre, valamint igényesebb klisényomást igénylő murikadarabok (pi. oklevéltartók)

készítésére. Így ezután a könyvtárból vagy az MTA-tól érkező ilyen jellegű kéréseket is

teljesíteni tudjuk.

Az MTA KIK ezúton mond köszönetet az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának a

megítélt támogatásért.
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Melléklet: a készülékekről készült fotók



1-2.— az új ragasztó-kötőgép

3-4. — a fe1újtott Krause présaranyozó gép


