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577 éve
Húszéves korában elhunyt I. Ulász-

ló magyar király a törökök elleni 

hadjárat során, a várnai csatában.

538 éve
Eislebenben világra jött Luther 

Márton német teológus, egyete-

mi oktató, a reformáció elindítója.

130 éve
Marseille-ben meghalt Arthur Rim-

baud francia költő, a szimboliz-

mus egyik neves képviselője.

324 éve
Londonban megszületett William 

Hogarth brit festő és rézmetsző, 

a modern karikaturisták elődje.

70 éve
Budapesten elhunyt Somlay Artúr 

kétszeres Kossuth-díjas színész.

262 éve
Marbach am Neckarban világra 

jött Friedrich Schiller, a világiroda-

lom egyik kiemelkedő alakja.

26 éve
Port Harcourtban meghalt Ken Sa-

ro-Wiwa Nobel-díjas nigériai író.

93 éve
Megszületett Ennio Morricone Os-

car-díjas olasz filmzeneszerző.

51 éve
Megnyitották a turisták számára a 

7200 km hosszú kínai nagy falat.

145 éve
Nagybányán világra jött Kazay End-

re, az első magyar nyelvű gyógy-

szerészeti lexikon szerkesztője.

27 éve
Gainesville-ben elhunyt Willy Hi-

ginbotham amerikai fizikus, aki 

megalkotta az első videójátékot.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A könyvkötészet a publikálási eljárás része, azaz a kiadásra szánt ívek vagy 

lapok összefűzése, majd fedelekből és gerincből álló borítékkal való ellátá-

sa. Kutatások szerint a könyvkötés mesterségét már a 4. században ismer-

ték, a legrégibb ismert könyvkötések viszont csupán a 7. századból marad-

tak fenn. A könyv táblájának anyaga sokáig a fa volt, és csak a 16. században 

kezdte el Aldus Manutius velencei nyomdász a kiadványait papírlemezbe 

köttetni. A fatáblákat a középkor idején bőrrel vagy pergamennel vonták be, 

a templomi könyvek pedig különleges díszítéseket kaptak. A keresztes had-

járatok révén az Európába került keleti könyvkötőművészet első termékei 

alapul szolgáltak az európai könyvkötészet fejlődéséhez. A könyvnyomta-

tás feltalálásával a könyvkötői mesterség is megváltozott, a kötetek el-

terjedésével a könyvkötő munkája egyre szélesebb körben vált szüksé-

gessé. A kézi kötések helyét ma már nagyrészt elfoglalják a gépi kötések, 

ugyanis a kiadók csak így képesek biztosítani a könyvek viszonylag elfo-

gadható árát. Mára sok könyvkötészeti eljárást számítógép-vezérelt gépek 

végzik, ám az igényesebb kiadványoknál kézi műveleteket is alkalmaznak.

NAP TÁR  TUDÁ STÁR

A könyvkötészet történeteNovember 10., szerda
Az évből 314 nap telt el, hátravan 
még 51.

Névnap: Réka
Egyéb névnapok: András, Ariella, 
Ariel, Florencia, Florentina, Mátka, 
Nimfa, Tibor, Tünde, Virgínia

Katolikus naptár: Nagy Szent Leó 
pápa, Avellínói Szent András, Réka
Református naptár: Réka
Unitárius naptár: Botond
Evangélikus naptár: Réka
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
6. napja

A tudomány világnapja, amit az 
UNESCO szervezet hozott létre 1999-
ben a tudomány népszerűsítésére.
A Réka bizonytalan eredetű női név, 
melyet Attila hun uralkodó felesége
viselt. Priszkosz (410–470 körül) ré  -
tor feljegyzéseiben olvasható legelő-
ször, a korabeli bizánci történetíró 
Kreka és Rekan alakváltozatban em-
líti. A személynév egyes feltételezé-
sek szerint egy germán kifejezésből 
származik, amelynek jelentése: víz, 
patak. Mások viszont ótörök gyökerű-
nek tartják, miszerint az eredeti for-
mája Arikán volt, jelentése tiszta úr-
nő, önállósult alakja pedig az Arika. 

Bill Hader
Az Emmy-díjas amerikai színész, író, ren-
dező, producer az oklahomai Tulsá-
ban született 1978. június 7-én. A 
fontosabb főszerepeit a Csontváz 
ikrek (2014), Kész katasztrófa 
(2015) és Az: Második fejezet 
(2019) című fi lmekben alakí-
totta. Mellékszereplőként lát-
ható volt Az örök kaszkadőr 
(2007), Superbad (2007), Tró-
pusi vihar (2008), Lepattintva 
(2008), Éjszaka a múzeumban 2 
(2009), Kalandpark (2009), Paul 
(2011) és Sötét zsaruk 3 (2012) című 
vígjátékokban. Ezenkívül számos ani-
mációhoz kölcsönözte a hangját, ilyen volt 
a Szörny Egyetem (2013) , Agymanók (2015), Szenilla nyomában (2016), illetve az 
Angry Birds- és Derült égből fasírt-fi lmek. 2009-ben a South Park egyik társalko-
tójaként Emmy-díjat zsebelt be. A Barry című tévésorozat főszerepéért két Prime-

time Emmy-díjjal jutalmazták (2018-ban és 
2019-ben), valamint további két Aranygló-
busz és hat Emmy-jelölést kapott. Emellett 
az ő nevéhez fűződik a Documentary Now! 
című, 2015 óta futó áldokumentumfi lm-so-
rozat megalkotása, amelyet szereplőként 
is jegyez. 2006-től 2018-ig Maggie Carey 
fi lmalkotó hitvese volt, akitől három gyer-
meke született (Hannah, Harper, Hayley).

A Barry című vígjátékso ro-

zat főszerepéért két Prime-

time Emmy-díjjal jutalmaz -

ták (2018-ban és 2019-ben).

PORTRÉ

EZEN A NAPON

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, 

hogy mind a kilenc sorban és kilenc oszlopban megtalálható legyen 1-től 

9-ig minden szám, illetve a kilenc kis négyzetben (blokkban) is szerepel-

jen az összes szám 1-től 9-ig.
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