
 

Книга  всюди поруч із нами. Вона наш 

друг і порадник. Це – незрадливий 

товариш у час 

самотності і 

чудовий знайомий 

в чужій країні. 

Якщо ви гніваєтесь 

– вона не ображається, якщо чините 

несправедливо – вона не підвищує 

голосу. Вона ховає таємниці в землі й 

розносить їх по вітру. Але коли вона 

проповідує, то змушує слухати, коли 

хоче зворушити, то викликає сльози. 

Вона перетворює людину на Людину, 

рухає історії, змінює цивілізації. 

Шануйте її, друзі, любіть і 

бережіть, у неї вкладено велику працю 

багатьох людей! 

Пропонуємо вам скористатися 

нашими рецептами лікування книг. 

 

 

 

 

 

Що робити, якщо книжка потрапила  

у воду? 

 

 

 

 

Швидше поставте мокру книжку 

в сухому, теплому приміщенні, що 

добре провітрюється. 

Склеєні аркуші, перш ніж 

розгорнути, обережно перегинайте то 

в один, то в другий бік. Якщо вони не 

розклеюються, потримайте над 

парою. 

Вологі аркуші перекладіть 

фільтрувальним папером і наступного 

дня теплою праскою висушіть їх. 

 

 

 

 

 

Що робити, коли забруднилась 

обкладинка? 

 

 

 

 

Ледеринову обкладинку книжки 

можна протерти вологим тампоном, 

змоченим у розчині прального 

порошку. 

Каленкорову обкладинку 

протирають чорнильною гумкою. 

Паперову обкладинку не слід 

чіпати, вона боїться чищення. Краще 

її обклеїти новою гарною обгорткою. 

 

 

 

 

 



 

Що робити, якщо сторінки книги 

зім’ялися? 

 

 

 

 

 

 

 

Під сторінки і зверху на них 

кладуть по одному чистому аркушу 

білого паперу і теплою праскою 

прогладжують кожну сторінку. 

 

Не пересушіть сторінки, інакше 

вони стануть ламкими. 

 

 

 

 

Що робити, якщо сторінки книги 

розірвалися? 

Надірвану сторінку підклеюють 

так: намазану клеєм смужку 

цигаркового паперу кладуть під 

розірвану, загинають по краю, 

наклеюють на сторінку. 

Пошарпаний край сторінки 

обклеюють папером схожого кольору. 

 

Яким клеєм відремонтувати книгу? 

Найкраще використовувати  

клей ПВА. 

За порадами, будь ласка, 

звертайтеся до бібліотекаря! 

Рекомендуємо прочитати книжку: 

Тімаєв Р. Живи, книго! Практичні 

поради,  як продовжити життя 

книжок. К. : Молодь, 1980. – 96с. 
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Пам’ятка читача 
 

 

 

 

 

Кролевець - 2014 

Вчись і ти, як 

книгу берегти! 
 


