Jak dbać o książki?
CHROŃ PRZED KURZEM
Jak dla każdego papieru, kurz potrafi być zabójczy dla
książek, w związku z tym trzeba regularnie czyścić je z jego
nadmiaru lub zabezpieczyć w przeszklonej szafce. Wówczas
ogranicza się zarówno dostęp roztoczy, jak i tlenu, który
jest tak samo odpowiedzialny za książkowe ubytki. Trzeba
jednak pamiętać, że czyszczenie książek nie może odbywać
się przy pomocy wilgotnych szmatek. Lepiej używać
specjalnych ściereczek do kurzu, odkurzacza z małą
końcówka albo miotełki do kurzu, czyszcząc domową
biblioteczkę w delikatny sposób.
NIE CZYTAJ PRZY JEDZENIU
Wiele osób lubi urozmaicać sobie posiłek, jednak nie
powinno się tego robić. Owszem, jest to przyjemne, jednak
skupiając się na tekście, trudno skupić się na jedzeniu,
przez co spada ono z widelca albo z łyżki, pryska i robi na
kartkach książki plamy, których nie da się już usunąć. Jeżeli
są to nasze własne książki, niszczy się ich wygląd oraz
trwałość, jeżeli książki z biblioteki – niszczy się książkę,
która

jest czyjaś i

miała

służyć

wielu

czytelnikom.

Dodatkowo warto zapamiętać, że czytając przy jedzeniu, je
się więcej, a to sprzyja pojawianiu się dodatkowych
kilogramów.

UŻYWANIE ZAKŁADEK DO KSIĄŻEK
Zakładki do książki to proste i praktyczne rzeczy, często fantazyjne i
kolorowe. Niektóre są prostokątami z tektury, inne metalowymi
patyczkami zakończonymi wisiorkiem z obrazkiem. Niezależnie od tego,
jaką mają formę – używajmy ich. Zaginanie rogów książki, żeby
zaznaczyć miejsce, w którym się skończyło, niszczy stronę w sposób
nieodwracalny. Nawet po prasowaniu zostaje ślad, który nie wygląda
estetycznie. Lepiej już założyć książkę kartką wyrwaną z zeszytu. Tak
samo jak nie powinno się zaginać rogów, tak nie powinno się rozkładać
książki na boki i zostawiać w taki sposób grzbietem do góry. Łatwo przez
to doprowadzić książkę do rozerwania się i wypadania kartek.

PODCZAS CZYTANIA
Czytanie

to

nie

tylko

otwarcie

książki,

to

także

odpowiednie

przygotowanie się do tej przyjemności tak, żeby na książce nie powstały
żadne ubytki. Zacząć należy od umycia rąk. Palce, które będą stykały się
ze stronami, mają na sobie różnego rodzaju bakterie i tłuszcze.
Nieszkodliwe dla człowieka, szkodliwe dla papieru. Z tego samego
powodu w trakcie czytania nie wolno przed przewróceniem kartki ślinić
palców. Ślina jest dla książek zabójcza, poza tym warto pamiętać, że
nawet najlepiej utrzymana książka ma na sobie różnego rodzaju
bakterie, które mogą być niezdrowe dla człowieka. Ostatnią rzeczą, jaką
wypada zrobić przed czytaniem, jest owinięcie książki w papier albo
plastikową okładkę, dzięki czemu nie zniszczy się oryginalnej okładki,
która będzie się prezentowała odpowiednio przez bardzo długi czas.

