Obsah čísla

Aby knihy nebyly u konce s dechem
V nenápadném, oprýskaném hloubětínském domě, který zvenčí vypadá, že je opuštěný, sídlí jedna malá firma. Nazývá se
Ceiba a je neobyčejná tím, že se jako jediná v celé České republice zabývá dovozem a nabídkou materiálů a technologií pro
ochranu knih a archivních dokumentů. Přestože se jedná o technologii, která byla ve světě vyvinuta zhruba před 50 lety, u nás
je její využití stále takřka neznámým pojmem. Co asi uděláte, když se vám rozpadne kniha a máte z ní rázem salátové vydání
nebo když obdobně vypadá po roce učebnice vašeho dítěte? Nejčastější řešení se nabízí samo - buď si neodborně poradíte
tím, že se pokusíte poškozenou knihu či její části nějak vyspravit izolepou, nebo si ji dáte ke knihaři znovu svázat. Přitom by
stačilo použít některou z široké nabídky samolepicích, ohebných a transparentních fólií. Ty nejenže poslouží nesrovnatelně
lépe než zmiňované klasické izolepy (po přilepení už je nelze odlepit, uchytávají se na prsty, mají špatné lepidlo narušující
strukturu papíru atd.), ale prodlouží životnost knihy, časopisu či jiné tiskoviny 70násobně! Malý zázrak, o kterém vědí jen
v archivech a knihovnách, ale ne vždy a všude jej využívají. Bohužel - knihy tím trpí, ale jsou němé. Například s pomocí
samolepicího textilního plátna lze docílit omyvatelnosti a hygieničnosti obalu zejména u učebnic a knih, které jsou v oběhu mezi
čtenáři knihoven. Dnes není ani problém nechat si ochránit jakékoliv cenné dokumenty (např. rodné listy po prarodičích, staré
dopisy a fotografie), které pak vydrží nepoškozené dalších 150 let. Takže, vážení čtenáři, kteří máte rádi svoje knížky a bolí
vás, když se vám tu a tam některá natrhne či rozpadne, prozradili jsme vám, kam se můžete obrátit o odbornou pomoc. Stačí
zavolat na tel. 81 86 20 42, 0602 363 433 a domluvit se. Prodloužit život lidem 70krát (průměrný věk by pak činil pouhých 1
400 let!) určitě nikdy nedokážeme, ale knížkám už dávno. Zaslouží si to, přinejmenším víc než my.
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