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Rávezetés a múzeum bejáratára
A komplexum udvarában elhelyezkedő múzeum nem feltűnő, a látogatót
elbizonytalaníthatja az udvar. Bemehet e oda? Ezért éreztem fontosnak
burkolatbeli eltéréssel a múzeum bejáratához a rávezetést a Deák Ferenc utcáról.

1 Info, jegyvásárlás
A múzeum épületéhez hozzátapasztott könnyűszerkezetes hasábban található a
jegypénztár, információ, itt kapunk tájékoztatást a komplexum működéséről,
bejárásának részleteiről. Mozgássérültek számára is használható illemhelységgel.

2 Múzeum - időszakos kiállítás
A múzeum eme része folyton változik. Főleg helybeli művészek kiállító felületéül
szolgál. Az állandó és időszakos kiállítás egyidejű létezése kölcsönös
látogatónövekedést generálhat.

3 Múzeum - könyvkötészet
Az állandó kiállítás anyaga a könyvkötészet történelmét hivatott bemutatni.
Szerszámok, gépek, fennmaradt kötések alapján tekinthetünk be a múlt titkaiba. 7 Fa megmunkálás

A köny elő és hátlapját kivétel nékül fából készíti az Agenda Natura. A raklapon
hozott lapokat itt szeletelik, lyukasztják, csiszolják, formálják. Finom és durva
megmunkálásra szeparálódik a műhely.

6 Bőr megmunkálás
Főként a könyv gerincét képező bőr feldolgozása zajlik ebben a műhelyen. Finom
munkák közé sorolható vágás, lyukasztás, díszítés színhelye.

5 Nyomda
A termelési részleg első állomása, itt készül a könyv tartalma, kis szériák
nyomtatására méretezett nyomdagépekkel.

4 Interaktív könyvkötészet
A múzeum galériáján mi magunk is kipróbálhatjuk a könyvkötészetet, így
közelebb kerülve a mesterséghez. A különböző alapanyagokból egyedi, saját
maguk által készített könyvvel gazdagodhatnak a látogatok. 8 Összeállítás

Az 'alaktrészekből' itt áll össze a könyv végleges formája: a gerinc kialakítása,
összefűzése, ragasztása, olyan díszítések, amik az utolsó fázisban rakhatók fel.

9 Étkező, teakonyha
A cég teljes működésének áttekintése mögöttes tartalommal is rendelkezik: a
megváltozott munkaképességűek közelebb hozása az épp emberekkel. Jelenleg
nagy a társadalmi szakadék, ezt kívánja leküzdeni a kezdeményezés.

10 Iroda
A teljes működés betekintéséhez az iroda munkája is hozzátartozik: itt koordinálják
a munkafolyamatokat, ütemezik a szállítást és ami a legfontosabb, itt történik az
egyedi borítók tervezése is.

11 Agenda Natura bemutatóterme, shop
A séta végén (vagy közvetlenül az utcáról belépve) a cég kész produktumait
lehet megtekinteni, megvásáolni.
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Séta a könyvkötészet világában
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