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HOGYAN ÓVJUK MEG A KÖ A PENÉSZTŐL

A pe nészgombák mag jele nés ének legfőbb oka a nedvesség* Normális 
könyvraktár ozás mellett nem lehet pe né az a könyveken* Ha a levegő viszony
lagos nedvességtartalma 6$ f0fölé emelkedik, a könyvek pénészedni kezdenek.

A könyvek penészesedéséhek veszélye fokozódik abban az esetben, ha a 
helyiség levegője állott és a könyveket nem szellőztetik.Nem egyszer alkal
munk volt találkozni olyan jelenséggel, hogy ugyanabban a helyiségben a 
nyilt állványokon levő könyvek nem voltak penészesek, viszont a zárt szek
rényben levő könyveket penészfoltok tarkították*

Ha emelkedik a levegő viszonylagos nedvességtartalma abban a szobában, 
ahol a könyveket tartják, elsősorban a vászonkötéseken jelenik meg a penész

A könyvkötővászon keményítője hozzáférhetővé teszi a vásznat mindenfé
le gomba számára. ......

Ebből következik, hogy a vászonkötés a könyv más részeinél gyakrabban 
penészesedik, mert több ehyvst tartalmaz, valamint azért Is, mert a vászon 
anyaga a papírhoz képest nagyobb vizfelvevőképasséggel rendelkezik* A könyv 
külső része könnyebben és gyorsabban szívja magába a nedvességet, ha a he
lyiségben emelkedik a levegő viszonylagos nedvességtartalma*

A könyvek tárolásához a legkedvezőbb feltételek a következők: 16-13 0° 
hőmérséklet és £0-60 $~oa viszonylagos nedvességtartalom. A megengedett 
eltérés mindkét irányban két fok, a viszonylagos nedvességtartalomnál mind
két irányban 5

A psnészesedés megakadályozására a helyiséget szellőztetni kell, a 
könyvszekrényeket naponta ki kell nyitni, nem szabad megengedni, hogy a le
vegő megrekedjen.

A helyiség szellőztetését és takarítását a helyiség belső levegője és 
a külső levegő nedvességtartalmának megfelelően kell végezni. ......

Amint penészgombák mutatkoznak a könyveken, formalinos fertőtlenítést 
kell végezni. ......

Ha ládában végezzük a fertőtlenítést, ennek fenekére egy esészébeh 
10-35 JÉ-os formai inoldat ot helyezünk, a könyveket legyezőszerüen kinyitva 
szétrakjuk.

Ha a fertőtlenítés 2-3 f6̂ oa formaiinnal megnedvesitett és utána jól 
kicsavart ruhával történik, a könyveket e művelet után szobahőmérsékleten 
kell szárítani. ......

Eredeti cim: Kak predohrahlt* knigi ot pleszeni*
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