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Mottó: „Amilyen könnyű álmodni egy könyvről, Éppen olyan 
nehéz csinálni azt.” (Balzac)

Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár részeként 65 éve működik a 
kötészet, amely jelenleg négy munkatársat foglalkoztat. A főépü-
let alagsorában található műhelyben évente több ezer tankönyv, 
egyetemi jegyzet, könyv, folyóirat, hírlap és egyedi megrendelés 
teljes kötészeti munkálatait végzik el. Fő feladatuk a könyvtári fo-
lyóiratok évfolyamainak egybekötése és aranyozása, az elhaszná-
lódott könyvtári könyvek javítása, az Egyetemi Kiadó nyomtatott 
köteteinek minőségi előállítása, de szakdolgozatok, disszertáci-
ók kötésével, kisebb kiadványok méretre vágásával és hajtogatásá-
val is foglalkoznak, meghívókat, borítékot, oklevéltokot, ajándék-
tárgyakat készítenek.

A Könyvkötészet történetét megalakulásának 60. évfordulója 
alkalmából Szilágyi Péterné könyvkötő szakmunkás foglalta ösz-
sze, aki 1972 óta dolgozott itt, 1992-től 2014-es nyugdíjba vonu-
lásáig a műhely vezetőjeként. A műből megismerhetjük a munka-
folyamatokat, a legfontosabb eszközöket és fogalmakat, az egykori 
és a mai dolgozókat, hat évtized termelési adatait. Szilágyiné Mar-
gó nem csak ennek a könyvnek az összeállításával hagyott nyo-
mot. Az egyetem évente több ezernyi diplomájára aranyozta rá az 
intézmény logóját. Az ő keze munkája nyomán váltak debreceni-
vé a barna diplomatokok, amelyekbe az egyik legfontosabb egyete-
mi dokumentum kerül. Az aranyozást csak akkor végezte, amikor 
a könyvtest már teljesen elkészült, szemben a nagyipari eljárással, 
ahol ez csak egyik köztes állomása a munkafolyamatnak. 2006-ban 
az ő javaslatára létesült az a kötészeti „múzeum”, amelybe az egye-
tem könyvtári integrációjával együtt járó átalakítások során előke-
rült régi, kézzel működtethető gépek, a nagy múltú mesterség már 
használaton kívüli relikviái kerültek. Az egyik vitrinben például 
7430 darabot láthatunk egy régi, míves ólombetűkészlet 135 típu-
sából. A műhelyvezető szakma- és munkaszeretetét mutatja, hogy 

ennek az évtizedekig egy szek-
rényben hányódó kincsnek a 
megtisztítására és szétváloga-
tására 288 munkaórát áldo-
zott a szabadidejéből. A pá-
lyázati keretek között vagy a 
Kutatók Éjszakája alkalmá-
ból megvalósuló foglalkozá-
sokon az érdeklődők a gya-
korlatban is megismerhették a 
könyvkötés alapjait, az online 
világban látszólag perifériára 
került mesterség kulisszatit-
kait. Ezek a tárlatvezetések és 
bemutatók az óvodástól a kö-
zépiskolásokon át az idősekig 

minden korosztály számára érdekes, élményekkel teli perceket sze-
reztek. Egyedi igényekre relektáló ötleteinek és kreativitásának is 
köszönhető, hogy a könyvtár egyik legnépszerűbb szolgáltatásává 
vált a korabeli plakátokkal, aprónyomtatványokkal, fényképekkel 
színesített, az adott nap sajtójából összeállított, egyetlen példány-
ban készülő Születésnapi / Ünnepi / Családi Krónika.

Bár Szilágyi Péterné Margó mindig jókedvű személyisége, ap-
rólékos, nagy odaigyeléssel végzett munkája bizonyára hiányozni 
fog mindennapjainkból, a műhely és a bemuta-
tóterem a jövőben is nyitva áll a látogatók előtt, 
várja a régi és az új megrendelőket.

Elérhetőség: Főépület, alagsor 4-es szoba, 
telefon: 52-512-900 / 22177

Könyvkötészeti műhely az alagsorban

Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.

Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu címre, 
melyekkel hozzájárulhatnak a Könyvtár fejlesztéséhez, szolgáltatá-
saink megújulásához!


