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ĮVADAS

Ši mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentų technologinei prak-
tikai, kurios tikslas – suformuoti praktinius knygos įrišimo rankomis įgū-
džius.

Metodinę priemonę sudaro šios dalys: knygrišystės istorijos apžvalga, 
knygrišystėje naudojama įranga, įrankiai bei medžiagos ir knygos įrišimo 
procesai.

Teorinėje dalyje pateikiama trumpa istorinė apžvalga, perteikianti ben-
driausius knygrišystės raidos bruožus, turint omenyje, kad studentas jau su-
sipažinęs su rašto ir knygos raida. Iliustracijoms naudojamos Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos fonduose saugomų leidinių nuotraukos. 

Supažindinama su knygrišystės medžiagomis, įranga bei įrankiais, jų pa-
skirtimi. Praktikos metu vadovas paaiškins ir parodys, kaip jais saugiai ir 
tinkamai naudotis.

Praktiniams užsiėmimams skirtoje dalyje eilės tvarka aprašomi knygos 
įrišimo tuščiavidure nugarėle procesai – aiškinama, kokius, kodėl ir kaip 
veiksmus reikia atlikti. Pateikiamos įrišimo metu galinčios kilti problemos, 
kurias, padedami vadovo, studentai galės kūrybiškai įveikti praktikos metu. 
Įsisavinę šį įrišimo būdą, studentai įgaus gebėjimų pereiti prie sudėtingesnio 
įrišimo pastovia nugarėle.

Metodinė medžiaga gausiai iliustruota nuotraukomis. Žodinė ir vaizdo 
informacija derinamos tikslingai, jos viena kitą papildo – tai studentams pa-
dės geriau suvokti ir įsisavinti knygos įrišimo technologiją. Praktikos vado-
vas šią užduotį palengvins patarimais ir konsultacijomis – tai studentams leis 
racionaliau naudotis šia mokomąja knyga.

Pabaigoje pateikiamas trumpas metodinėje medžiagoje naudojamų 
knygrišystės terminų žodynėlis ir rekomenduojamos literatūros sąrašas.
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KNYGRIŠYSTĖS ISTORIJOS APŽVALGA

Knygrišystės istorija glaudžiai susijusi su rašto ir knygos raida. Pirmosios 
knygos, kaip ir pirmosios rašto sistemos, atsirado senovės Rytų valstybėse. 
Knygos turinį ir pavidalą lėmė vietinės medžiagos. Pagal apipavidalinimą, 
medžiagą pirmuosius raštijos paminklus tik sąlyginai galima laikyti kny-
gomis. Senovės Egipte tai buvo papirusas, susuktas į ritinį, kurio pradžioje 
ir gale būdavo pritvirtinamos medinės lazdelės; senovės Mesopotamijos 
valstybėse (Šumere, Babilone ir Asirijoje) – stačiakampės molinės plytelės, 
senovės Romoje – molinės šukės, medinės lentelės, švino, lino audinio ir 
pergamento ritiniai.

Knygrišystės amato pradžia galima laikyti IV–V a., kai pradėta gaminti 
diptichus – dvi surištas senovės graikų ir romėnų vaškuotas rašymo lente-
les. Vienodo formato lentelėse buvo išgręžiamos skylutės, ir dvi ar daugiau 
lentelių surišamos į vieną knygą, vadinamąjį kodeksą, nuo žodžio caudex – 
lot. medis. Iš dviejų lentelių sudarytą kodeksą graikai vadino diptycha, iš 
trijų – triptycha, iš daugiau lentelių – poliptycha. Darant kodeksą, vašku 
būdavo apliejamos tik vidinės lentelių pusės, išorinės nevaškuojamos. To-
kio tipo įrišimai aptinkami dar ir XVIII a. pradžioje (1 pav.).

Iš vaškinių lentelių kodekso atsirado pergamento kodeksas, palaipsniui 
išstūmęs ritininę knygą. Kodekso patogumas, palyginti su ritiniu, tas, kad 
leisdavo išnaudoti abi rašomąsias lapo puses. Be to, norint rasti reikiamą 
teksto vietą, nereikėdavo pervynioti viso ritinio. Pergamentas buvo sukar-
pomas lapais, jie sulankstomi pusiau ir susiuvami po keturis į sąsiuvinį (gr. 
tetradion – nuo žodžio keturi). Knygos blokui apsaugoti prie jo iš vienos ir 
kitos pusės buvo pritvirtinamos lentelės ar apgaubiama oda ir pergamentu. 
Ypač puošnūs ir prabangūs VI–XII a. rankraštiniai Bizantijos ir Vakarų 
Europos pergamentiniai kodeksai, kurių apdarai puošiami dramblio kaulo 
raižiniais, brangakmeniais inkrustuotais aukso apkalais ar emalės plokšte-
lėmis (2 pav.).
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1 | Tablice woskowe do kontrolowania 
panszcyny. XVII a. pab. – XVIII 
a. pr.// Knyga, skirta kontroliuoti, 
kaip atliekama baudžiava. Puslapių 
vaškinėse skiltyse įspaudais buvo 
žymima, kas ir kiek dienų privalo eiti 
lažą. Saugoma Vilniaus universiteto 
bibliotekos Rankraščių skyriuje.
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2 | Bažnytinė registro knyga. Reino – 
Maso sritis. XIIa.//Iš leidinio Lulfing, 
H. and Teitge H.-E. Handshriften und 
alte Drucke. Leipzig. 1981.- p.125.
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3 | 4 | Knygrišių dirbtuvės viduram-
žiais.// Iš leidinio Laucevičius, E. 
XV–XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos 
bibliotekose. Vilnius, 1976.- p. 129.
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Pergamentą kaip rašomąją medžiagą išstūmęs popierius sudarė sąlygas 
raštui ir knygai intensyviau plisti bei spaudai atsirasti. Tobulėjo kodeksų įri-
šimai, jie darėsi įvairesni. Knygos nurašinėjamos ir rišamos vienuolynų skrip-
toriumuose, teismų raštinėse, valdovų dvaruose, miestuose kuriasi knygrišių 
cechai (2, 3 pav. ).

Teismų knygas dažniausiai rišdavo patys raštininkai: prirašytus lapus 
prisiūdavo tiesiai prie odos gabalo ir atiduodavo saugoti (5 pav.). Knygai 
apgaubti vis dar naudojamas ir pergamentas, retkarčiais susegamas žalva-
riniu segtuku (6 pav.). Tačiau dažniausiai knygos apdarą sudarydavo medi-
niai kietviršiai, aptraukti oda.

Prabanga ir puošnumu išsiskyrė valdovams ir didikams rišamos kny-
gos. Pavyzdžiu gali būti Lenkijos karaliaus ir LDK Didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto knygų kolekcija. Jų viršeliai išpuošti rulečių, pavienių 
spaudų ir plokštelių įspaudais, naudojant grynojo aukso lakštus (7, 8 pav.). 
XVI–XVIII a. Vilniuje veikė knygrišių cechas, o žymaus knygrišio Jokūbo 
Morkūno rišta knyga liudija Vilniaus knygrišių meistriškumą (9 pav.).

XIX a. knygrišystės amatas sunyksta, knygos pradedamos įrišinėti maši-
nomis spaustuvėse, rankomis rišami tik užsakomieji vienetiniai darbai. XX 
a. knygrišystė tampa taikomojo dekoratyvinio meno sritimi. Žymiausias šio 
laikotarpio Lietuvos knygrišys – Tadas Lomsargis, padėjęs meninės knygri-
šystės Lietuvoje pamatus (10, 11 pav.).

Senosios knygrišystės tradicijas Lietuvoje tęsia dailininkai odininkai ir 
2003 m. įkurtos Vilniaus knygrišių gildijos nariai (12, 13 pav.).
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5 | Žemaičių žemės teismo aktų 
knyga. 1597 m. Saugoma Vilniaus 
universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriuje.

6 | Avila y Zuniga, L. de. Comen-
tariorum de bello Germanio...
Antwerpen, 1550. Pergamentas 
apgaubia knygą iš visų pusių ir vir-
šuje susegamas žalvariniu segtuku. 
Saugoma Vilniaus universiteto bi-
bliotekos Retų spaudinių skyriuje.
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7 | Budaus, G. De tranzitu hellenismi 
ad chtistianismum...Paris, 1535 m. 
Viršutinis kietviršis. Knyga priklausė 
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui ir 
Lenkijos karaliui Žygimantui Augus-
tui. Saugoma Vilniaus universiteto 
bibliotekos Retų spaudinių skyriuje.

8 | Apatinis kietviršis.

9 | Guicciardini, F. Historiarum sui 
temporis libri...Basel, 1566 m. Vilniaus 
knygrišio Jokūbo Morkūno apie 1582 m. 
rišta knyga. Saugoma Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos Retų spaudinių 
skyriuje.
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10 | Smetona, A. Pasakyta parašyta. 
Kaunas, 1935. Knygrišio Tado Lom-
sargio rišta knyga. Saugoma Vilniaus 
universiteto bibliotekos Retų spaudi-
nių skyriuje.

11 | Smetona, A. Vienybės 
gairėmis. Kaunas, 1930, t.1. 
Knygrišio Tado Lomsargio 
rišta knyga. Saugoma Vilniaus 
universiteto Retų spaudinių 
skyriuje.
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12 | Liber inscriptionum hospitalium. 
Viršutinis kietviršis. Vilniaus knygrišių 
gildijos nario Cezario Poliakevičiaus 
rišta knyga. Saugoma Nacionaliniame 
muziejuje Lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės valdovų rūmuose.

13 | Apatinis kietviršis.
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KNYGRIŠYSTĖS ĮRANGA, ĮRANKIAI, JŲ PASKIRTIS

STAMBIOSIOS TECHNINĖS PRIEMONĖS

UNIVERSALUSIS PRESAS (14 pav.). Skirtas spausti, slėgti ir kt. panašiems 
darbams.

| 14
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SIUVIMO STAKLĖS (15 pav.). Jose įtempiamos virvės ar juostelės ir prie 
pastarųjų prisiuvami brošiūruoti knygos bloko lankai.

UNIVERSALŪS KNYGRIŠIO SPAUSTUVAI (16 pav.). Juose suspaudžiamas 
knygos blokas, jo kraštai apipjaunami, šlifuojami ir dažomi.

| 15

| 16
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APDAILOS SPAUSTUVAI (17 pav.). Skirti knygos bloko nugarėlei formuoti, 
odai priklijuoti, ryšiams fiksuoti, oda aptrauktai nugarėlei puošti.

GOBELIS (18 pav.) – rankinis diskinis peilis bloko kraštams apipjauti, nau-
dojamas kartu su universaliaisiais spaustuvais.

| 17

| 18
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SMULKIOSIOS TECHNINĖS PRIEMONĖS

KILIMĖLIS IR SMULKŪS ĮRANKIAI įvairiems pjaustymo darbams: kam-
painis, žirklės, skalpelis, peiliai popieriui ir kartonui pjauti, įvairių ilgių li-
niuotės, cirkulis (19 pav.).

TEPTUKAI, TRINTUKAI, PIEŠTUKAI – įvairiems knygrišystės darbams 
(20 pav.).

MEDINĖS MENTELĖS, STIKLINIAI IR KERAMINIAI INDELIAI klijams 
ruošti (21 pav.).

KAULIUKAI įvairiems knygrišystės darbams – gludinti, užlankas ir kampus 
formuoti, klijuoti ir pan. (22 pav.).

ADATOS, VIRVĖS, SIŪLAI (įvairių dydžių ir formų) – knygos lankams siū-
ti, kaptalams apsiūlėti (23 pav.).

PLAKTUKAS ir įvairių dydžių LENTUTĖS bloko nugarėlei formuoti bei 
slėgimo darbams (24 pav.).

LITOGRAFINIS AKMUO ir įvairūs PEILIAI odai ploninti (25 pav.).

| 19
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| 21

| 20

| 22
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| 23

| 25

| 24
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PUOŠYBOS ĮRANKIAI

BRŪKŠNIUOTUVAI, FILETĖS, RULETĖS – linijoms ir ornamentams vir-
šelyje spausti, nugarėlės ryšiams išryškinti (26 pav.).

PAVIENIAI SPAUDAI – ornamentams viršelyje ir nugarėlėje spausti (27 pav.).

| 26

| 27



26

ŠRIFTAS, TARPINĖS IR ŠRIFTO RINKTUVAS (šrifto kasa) – tekstui kny-
gos nugarėlėje ir viršelyje spausti (28 pav.).

KAITINIMO PLYTELĖ – puošybos įrankiams kaitinti (29 pav.). 

| 28

| 29
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KNYGŲ ĮRIŠIMO MEDŽIAGOS, JŲ PASKIRTIS

POPIERIUS. Knygos lankams naudojamas 80 g/m lyginamojo svorio celiu-
liozės popierius, priešlapiams ir didelio formato knygos lankams – 100 g/m 
lyginamojo svorio popierius su vandens ženklais, pagamintas iš balintos ce-
liuliozės ir medvilnės, kuri suteikia standumo ir kietumo.

VIRVĖS – lininės ar kanapinės, naudojamos bloko nugarėlės ryšiams. SIŪ-
LAI lininiai – lankams prie ryšių siūti, kaptalams apsiūlėti.

VAŠKAS – virvėms ir siūlams įvaškuoti, apsaugo nuo drėgmės, siūlas tampa 
lygesnis, standesnis.

KLIJAI „THYLOSE“ ir „PVA“ – įvairiems darbams: juostelėms klijuoti, bloko 
nugarėles sutepti, odai ir kietviršiams priklijuoti, užlankas ir kampus for-
muoti ir pan. 

KARTONAS – įvairaus storio (1 mm, 2 mm, 2,4 mm, 3 mm ) nugarėlei ir 
kietviršiams išpjauti.

AUDINIAI – natūralūs (drobė, šilkas, aksomas, kolenkoras ir kt.), naudoja-
mi kaip viršelių dengiančioji, knygos bloką tvirtinančioji medžiaga; taip pat 
skirti priešlapiams ir jų juostelėms gaminti.

ODA – natūralaus ar pusiau natūralaus išdirbimo knygos viršelių aptrauki-
mo medžiaga (veršio, jaučio, ožkos, kiaulės ar avies).
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KNYGOS ĮRIŠIMO PROCESAI

Darbo pradžioje aptariama būsimoji knyga: parenkamas popierius jos blokui 
ir priešlapiams; aptariami matmenys ir lankų kiekis, lapų skaičius lanke; pa-
sirenkamas lankų siuvimo būdas; numatoma viršelio medžiaga ir jo apipavi-
dalinimas; iš anksto paruošiami klijai. Supažindinama su darbų sauga.

BROŠIŪRAVIMAS. Popieriaus lakštas sulankstomas išilgine plaušo krypti-
mi – tada lapas nelūžta, susiūta knyga lengvai atsiverčia. Suformuojami lan-
kai po 16 p. (30, 31 pav.). Kadangi naudojimo metu labiausiai dėvisi knygos 
pradžia ir pabaiga, pirmas ir paskutinis lankai gali turėti mažiau puslapių.

| 30
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PRIEŠLAPIŲ PARUOŠIMAS. Išpjaunamas popieriaus lakštas, pagal lanko 
matmenis perlenkiamas pusiau ir priklijuojama užlenkiamoji drobinė juos-
telė (32 pav.). Juostelė turi būti plona, tvirta ir lengvai lenkiama.

| 31

| 32
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SIŪLO IR VIRVIŲ PARUOŠIMAS. Įvaškuojamos įtemptos virvės. Pagal 
lankų skaičių atmatuojamas reikalingas siūlo ilgis ir taip pat įvaškuojamas 
(34 pav.). Tai apsaugo virves ir siūlą nuo drėgmės, be to, siūlas tampa lyges-
nis, standesnis, siuvant jame nesusidaro nereikalingų mazgelių.

SIUVIMO STAKLIŲ PARUOŠIMAS DARBUI. Nustatomas reikiamas sker-
sinio aukštis. Virvės pririšamos prie rėmo skersinio ir staklių apačios bei 
įtempiamos kabliukais taip, kad siuvant knygos blokas į jas tvirtai remtųsi, 
bet ne per daug, kad nenutrūktų (33 pav.).

| 33
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KNYGOS BLOKO SIUVIMAS. Labai svarbus knygrišystės procesas – nuo 
tinkamo lankų susiuvimo priklauso visos knygos stiprumas, lygumas bei 
lankstumas. Pradedama siūti nuo apatinio priešlapio. Siūlas praveriamas iš 
išorinės lanko pusės į vidinę, paskui prie pirmo ryšio ištraukiamas iš vidaus, 
juo apjuosiama virvė, ir siūlas įveriamas į lanko vidų (35, 36 pav.). Taip lankas 
prisiuvamas ir prie kitų virvių. Prisiūti pirmieji du lankai tarpusavyje suriša-
mi mazgu (37 pav.). Baigus siūti knygos bloko lankus, viršutiniai priešlapis ir 
lankas sujungiami tarpusavyje (38 pav.). Susiūto bloko nugarėlė padengiama 
klijais, blokas paslegiamas lengvu svarmeniu ir paliekamas džiūti (39 pav.).

| 35

| 34
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| 37
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KNYGOS BLOKO PARUOŠIMAS KRAŠTAMS APIPJAUTI. Nukerpamos 
virvės, blokas išimamas iš siuvimo staklių. Siūlo storiui nugarėlėje kom-
pensuoti lankų viduje sudedami popieriaus lapai. Pažymimos bloko kraštų 
pjovimo vietos. Kad linijos būtų tiksliai nubrėžtos, naudojamas kampainis 
(40 pav.).

| 40
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KNYGOS BLOKO KRAŠTŲ PJOVIMAS. Knygos blokas įdedamas tarp 
lentelių ir stipriai suspaudžiamas universaliuose spaustuvuose. Ant jų už-
dedamas rankinis diskinis peilis (gobelis). Pirmiausia pjaunamas priekinis 
bloko kraštas, nuolat pasukant gobelio rankeną, kad peilis liestų pjaunamą 
vietą. Tolygiais judesiais pirmyn ir atgal apipjauname visas bloko kraštines 
(41, 42 pav.). Labai svarbu knygos bloką į spaustuvus įdėti tiksliai, kad jis 
nepakryptų – tada pjaunant bus išlaikytas status bloko kraštų kampas.

| 41
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KNYGOS BLOKO NUGARĖLĖS IŠGAUBIMAS BEI SUFORMAVIMAS. 
Apipjautas knygos blokas išimamas iš spaustuvų, nugarėlė lengvai sudrė-
kinama bei išgaubiama, blokas įdedamas tarp lentelių nuožulniais kraštais 
ir stipriai suveržiamas apdailos spaustuvuose. Suformuojama „grybo“ pa-
vidalo nugarėlė: lankai nuo nugarėlės vidurio lenkiami į vieną ir kitą pusę 
lengvai daužant plokščiąja plaktuko puse tam tikru kampu ir sutepama kli-
jais; po to nugarėlė išdaužoma dantytąja plaktuko puse, vėl padengiama 
klijais (43, 44, 45 pav.).

| 42
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SUFORMUOTOS KNYGO BLOKO NUGARĖLĖS SUTVIRTINIMAS. 
Apatiniame ir viršutiniame bloko nugarėlės galuose priklijuojami apsiūlėti 
kaptalai; tarp virvių priklijuojamas lininis audinys – prieklija (47 pav.). Taip 
sutvirtinta bloko nugarėlė ilgiau išlaiko jai suteiktą „grybo“ formą, išgaubtas 
priekinis bloko kraštas knygai suteikia gerą estetinį vaizdą.

KAPTALO PARUOŠIMAS. Lininė virvelė apklijuojama drobiniu audiniu, 
po to ruošinys dviem adatomis apsiūlėjamas dviejų spalvų siūlais (46 pav.). 
Kaptalų plotis turi atitikti suformuotos bloko nugarėlės plotį. Kaptalas atlie-
ka ne tik estetinę funkciją, bet ir sutvirtina bloko nugarėlę.

| 47

| 46
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POPIERINĖS TŪTOS PARUOŠIMAS IR PRIKLIJAVIMAS. Išmatuojamas 
bloko nugarėlės plotis ir aukštis. Išpjaunamas popieriaus lapas, sulankstomas į 
tris dalis. Pagamintos popierinės tūtos vidurinioji dalis priklijuojama prie blo-
ko nugarėlės, po to tarpusavyje suklijuojamos likusios tūtos dalys (48, 49 pav.). 
Popierius turi būti standus ir tvirtas, nes tūta ne tik sutvirtina bloko nugarėlę, 
bet tampa ir vienu atramos taškų, sujungus bloką su viršeliu. Atskleidus knygą 
įlinksta tik bloko nugarėlė, o viršelio nugarėlė išlaiko esamą formą.

| 48

| 49
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KIETVIRŠIŲ PAGRINDŲ PARUOŠIMAS. Suformuotas ir sutvirtintas kny-
gos blokas išimamas iš spaustuvų. Ant kartono lapo pažymimos bloko kraš-
tinės. Prie viršutinės, apatinės ir priekinės kraštinių pridedama po 4 mm ir 
nubrėžiami kietviršių kontūrai. Pagal jų matmenis išpjaunami reikiamo storio 
kartoniniai kietviršiai ir nušlifuojami švitrinio popieriaus kaladėle (50 pav.).

VIRŠELIO KARTONINĖS NUGARĖLĖS PARUOŠIMAS. Pagal bloko nugarė-
lės plotį ir kartoninių kietviršių aukštį išpjaunama plono kartono nugarėlė vir-
šeliui. Pagal paruoštą eskizą priklijuojamos išpjautos odinės juostelės (51 pav.). 
Tai vadinamieji netikrieji ryšiai, atliekantys nugarėlės puošybos funkciją.
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ODOS PARUOŠIMAS. Pagal paruoštų kartoninių kietviršių, nugarėlės ir už-
lankų matmenis išpjaunamas odos gabalas. Jo vidinėje pusėje pažymimos kar-
toninių kietviršių bei nugarėlės kraštinės. Odos užlankos nuploninamos peiliu 
(52, 53 pav.). Peilis turi būti tinkamai pagaląstas ir darbo metu nuolat aštrina-
mas. Odą nuploninti reikia vienodai, kad užlenkiamos vietos būtų lygios, o 
odos gabalo kampai nuploninami labiau, kitaip nepavyks tinkamai suformuoti 
viršelio kampų. Be to, ploninant odą reikia stengtis jos neįpjauti. Tai vienas 
sudėtingiausių ir pavojingiausių procesų, reikalaujantis praktinių įgūdžių.
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VIRŠELIO NUGARĖLĖS IR KIETVIRŠIŲ APTRAUKIMAS ODA. Ant 
vidinės paruoštos odos pusės pažymėtoje vietoje priklijuojama nugarėlė 
ir iš kitos odos pusės kauliuku suformuojami ryšiai (54 pav.). Po to prikli-
juojami viršutinis ir apatinis kartoniniai kietviršiai. Vėliau prie kietviršių ir 
kartoninės nugarėlės priklijuojamos užlankos (55 pav.), kauliuku ir mente-
le suformuojami viršelio kampai (56 pav.). Viršelis paslegiamas lentele po 
svarmeniu. Viršeliui išdžiūvus, iš vidinės pusės apipjaunami užlankų kraštai, 
išklijuojami popieriaus lakštai nelygumams kompensuoti (57 pav.). 
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VIRŠELIO PUOŠYBA. Įjungiama elektrinė plytelė, įkaitinami įrankiai 
(58 pav.). Ant odos gabaliukų spaudžiami bandomieji įspaudai – tikrina-
ma, ar įrankiai tinkamai įkaitę. Pagal paruoštą eskizą ant viršelio odos pa-
žymimos spaudimo vietos ir ant odos gabaliukų spaudžiami bandomieji 
įspaudai. Tada brūkšniuotuvu, rulete bei pavieniais spaudais papuošiamas 
odinis viršelis (59, 60 pav.). Įrankius svarbu įkaitinti tiek, kad spaudžiant 
oda nesudegtų.
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KNYGOS BLOKO IR VIRŠELIO SUJUNGIMAS. Viršelio kartoninė nu-
garėlė bei knygos bloko tūta sutepamos klijais ir tarpusavyje sujungiamos 
(61 pav. ). Vėliau išplaišomi ryšių virvių galiukai ir priklijuojami prie vidi-
nės kietviršių pusės; tada prie jų priklijuojamos audinio juostelės (62 pav.). 
Bloką reikia įstatyti taip, kad visos trys viršelio kraštinės būtų lygios.
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PRIEŠLAPIŲ IŠKLIJAVIMAS. Pagal bloko matmenis išpjaunami priešlapiai 
ir priklijuojami prie viršutinio bei apatinio kietviršių vidinių pusių iš anksto 
pažymėtose vietose (63 pav.).

KNYGOS ODINĖS NUGARĖLĖS PUOŠYBA. Knyga lengvai suspaudžiama 
apdailos spaustuvuose. Ant odos gabaliuko spaudžiami bandomieji įspau-
dai; tada pagal paruoštą eskizą įkaitintomis filetėmis ir pavieniais spaudais 
papuošiama odinė knygos nugarėlė (64 pav.). 
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ANTRAŠTĖS ĮSPAUDIMAS KNYGOS NUGARĖLĖJE. Šrifto kasoje su-
renkamos žalvarinės raidės antraštei. Šrifto kasa įkaitinama ant elektrinės 
plytelės. Ant odos gabaliuko atspaudžiami bandomieji įspaudai – tikrinama, 
ar taisyklingai surinkta antraštė, ar tinkama temperatūra (65 pav.). Ant kito 
odos gabaliuko, išpjauto pagal matmenis tarp nugarėlės ryšių, įspaudžiama 
knygos antraštė (66 pav.). Paruošta lipdė priklijuojama prie knygos odinės 
nugarėlės, ir ši baigiama puošti (67 pav.). Antraštė spaudžiama ant atskiro 
odos gabaliuko, nes galimi pakartotiniai įspaudai. Taip išvengiama klaidų. 
Susiformavus reikiamiems įgūdžiams, antraštė spaudžiama ant viršelio odi-
nės nugarėlės.
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ĮRIŠTA KNYGA (68, 69 pav.)
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Kartonas – didelio standumo popierius, 
225g/m ir didesnio svorio.

Kietviršio pagrindas – viršelio dalis, 
dažniausiai pagaminta iš kartono ar 
medžio ir tvirtinama prie abiejų knygos 
bloko pusių, aptraukiama dengiančia 
medžiaga.

Klijai – medžiaga, kuri dėl fizinės ar 
cheminės sąveikos (arba dėl jų abiejų) 
gali sujungti vieną medžiagą su kita. Ga-
minami iš gyvulių odų ar kaulų baltymų 
arba iš modifikuotų sintetinių angliavan-
denių polimerų.

Klijų užtepimas – knygos bloko nugarė-
lės padengimas klijais po siuvimo.

Knygos blokas – tinkamai sujungti ir 
įrišti paruošti tomo lapai.

Knygos bloko formavimas – knygos 
susiūto ir apipjauto bloko nugarėlės 
išgaubimas ir užknabinimas bei sutvirti-
nimas prieklija.

Knygos bloko nugarėlė – knygos bloko 
įrišamasis kraštas.

Knygos lankas – perlenktų ir tam tikra 
tvarka sudėtų lapų pluoštas, paruoštas 
įrišti.

Knygrišystė – knygos įrišimo amatas.

Kodeksas (lot. codex – knyga ) – sen. 
rankraštinė knyga iš sulankstytų perga-
mento ar popieriaus lapų.

KNYGRIŠYSTĖS TERMINŲ ŽODYNĖLIS

Antraštė – knygos pavadinimas.

Apipjovimas – dokumento dalių pašali-
nimas, dėl kurio pakinta jo matmenys.

Brošiūravimas – bloko surinkimas, kny-
gos lankų sudėjimas tinkama tvarka.

Brūkšniuotuvas – puošybos įrankis 
linijoms spausti.

Diptichas (gr. diptychos – dvigubas) – 
dvi tarpusavyje surištos vaškuotos sen. 
graikų ir romėnų rašymo lentelės.

Filetė – įrankis knygos nugarėlei puošti.

Gobelis – rankinis diskinis knygos bloko 
kraštų apipjovimo peilis.

Išgaubimas ir užknabinimas – knygos 
bloko formavimas po apipjovimo.

Įrišimas – veiksmai, atliekami jungiant 
lapus į bloką ir pastarąjį tvirtinant prie 
viršelio. Įrišimas pastovia nugarėle – kai 
oda priklijuojama tiesiai prie bloko 
nugarėlės. Įrišimas tuščiavidure nuga-
rėle – kai oda priklijuojama ne tiesiai 
prie bloko nugarėlės, bet prie medžiagos 
(audinio ar popieriaus), priklijuotos 
prie bloko nugarėlės ir tvirtinamos prie 
abiejų kietviršių vidinės pusės.

Kaptalas ( vok. Kaptal, lot. capitellum – 
galvutė ) – medvilninio ar šilkinio 
audinio juostelė, klijuojama prie knygos 
bloko nugarėlės galų. Kraštas storesnis, 
dažniausiai spalvotas.
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Papirusas ( lot. papyrus, gr. papyros – iš 
upės ) – rašomoji medžiaga, pagaminta 
iš papiruso stiebų; pradėtas vartoti sen. 
Egipte III tūkst. pr. Kr.

Pergamentas – tam tikru būdu apdorota 
gyvulių oda.

Popierius – susipynusių celiuliozės 
plaušų lakštas, pagamintas skystą plaušų 
masę džiovinant ant tankaus sieto; celiu-
liozės popierius – pagamintas iš celiulio-
zės plaušų, gautų iš chemiškai apdorotos 
medžio plaušienos arba iš kitų augalinių 
medžiagų.

Prieklija – prie knygos bloko arba virše-
lio nugarėlės klijais pritvirtinta tam tikra 
medžiaga.

Priešlapis – prie knygos bloko pritvirtin-
tas perlenktas popieriaus lapas. Priklijuo-
jamasis priešlapio lapas – priešlapio dalis, 
klijuojama prie kietviršio pagrindo vidinės 
pusės; laisvasis priešlapio lapas – vartomas 
tuščias lapas, esantis knygos pradžioje ar 
pabaigoje tarp priklijuojamojo priešlapio 
ir pirmojo ar paskutiniojo lanko.

Rankraštinė knyga – knyga, kurioje 
tekstas rašytas ranka.

Rašomoji medžiaga – medžiaga, kurioje 
užrašoma informacija.

Ritininė knyga – viena seniausių ran-
kraštinės knygos formų – lapai suklijuoti 
į juostą, susuktą į ritinį.

Ruletė (pranc. roulette, rouler – vynioti, 
sukti ) – įrankis ornamentui viršelyje 
įspausti. Tai ant koto užmautas ratukas 
su briaunoje išgraviruotu ornamentu.

Siuvimas prie ryšių – knygos lankų 
tvirtinimas vienas prie kito perduriant 
kiekvieno lanko nugarėlę ir užkabinant 
siūlą už virvelių ar juostelių.

Siuvimo staklės – medinis rėmas, kuria-
me įtempiamos virvės ar juostelės ir prie 
jų prisiuvami knygos lankai.

Skriptoriumas (lot. scriptorium, scriptor – 
perrašinėtojas, raštininkas) – rankrašti-
nių knygų perrašinėjimo dirbtuvės.

Šriftas (vok. Schrift ) – rašto ar spaudos 
ženklo grafinis pavidalas.

Šrifto kasa – speciali dėtuvė šriftui su-
rinkti, sudėti ir antraštei įspausti.

Užlanka – viršelį dengiančios medžiagos 
kraštai, tvirtinami prie vidinės kietviršių 
pusės.

Vandens ženklas – ženklas popieriuje, 
matomas prieš šviesą.

Viršelis – iš tam tikrų medžiagų pa-
gamintas knygos apdaras, apsaugantis 
knygos bloką.
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