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A MIKROMÁSOLATOK. ÉS A BESZERZÉSI TERV

Ha a gyarapítással megbízott könyvtáros valamiképpen e l tud
ná érni, hogy könyvtárában minden könyv és dokumentum meglegyen, 
amit az olvasó kereshet, de ne legyen semmi felesleges, élete nyu
galmasan és örömteljesen telne. Csakhogy túl sok a könyv éa az 
egyéb Írásos dokumentum, s tú l kevés a pénz, nines elég hely, 
emellett a személyzet sem kelló számú. S a feladatok - ahelyett, 
hogy megoldódnának - inkább folyton nÓnek arányaikban is , bonyo
lultságukban is . Szinte paradoxonként hangzik, hogy a meglévó 
könyvtárak bővülésével és uj könyvtárak létesítésével párhuzamosan 
növekszik a kutatási alap-anyag megszerzése iránt megnyilvánuló 
kívánalmak áradata is . A különböző mikrotechnikai eljárások ezen 
a téren mind nagyobb és nagyobb felelősséget ébresztve lépnek elő
térbe, de alkalmazásuk eddig inkább ötletszerűen, mint előrolátó 
tervszerűséggel történt. Ennek sürgősen véget kell vetni*

Mikor a könyvtárügy borizœtjan az 192o-as évek végén először 
tűnt fe l  a legelső mikrofényképezesi eljárás, mellyel dokumentu
mokat lehetett másolni és sokszorosítani, ezt az eseményt sokan 
mint az Ígéret csillagát üdvözölték, mások viszont olyan szem
fényvesztést véltek benne látn i, amelytől inkább óvakodni, vagy 
legalább is tartózkodni ajánlatos. A mikromásolás fejlődésének 
vonala nem volt sem egyenesnek, sem zökkenőmentesnek mondható: 
hibák, balfogások, helytelen alkalmazások, eredménytelen kísér
letek és ellentmondások tarkítják* Eljárások, melyeknek felada
ta az együttműködés vagy a kölosönös kiegészítés le tt  volna, sok 
esetben versengő tényezőkként léptek fe l ,  miáltal az érdekelteket 
szemben álló táborokra szakították szét* S azok - együttműködés 
helyett - a legélesebb szóharcba keveredtek a helyzet áulypont- 
jának helyes felismerése nélkül. Merész úttörők eredményei, a 
könyvtárosok, az olvasók, a technikusok és talán legfőképpen a 
kereskedelmi érdekeltségek k ísérlete i és gyakorlati tapasztalatai 
végül mégis - biztosan és állandó je llegge l - a könyvtárosi te
vékenység színképébe iktatták be ezket a technikai eredményeket.
Ma már nélkülök beszerzési terv nem Is lehet egészséges. V.

V. D. Tate Massaohusettsben a Műszaki Főiskola könyvtárának
igazgatója*
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A mlkromásolatok a gyártmányok fiz ik a i természete ée alakja 
szerint két csoportba sorolhaték. Két nagy alosztályuk a "mikro- 
transparensek": szövegek, átlátszó alapanyagon, melyek átvilágítás 
utján olvashatók éa az átlátszatlan mlkromásolatok: szövegreproduk 
ciők át nem látszó alapanyagon /rendszerint papiroson/, melyek csac 
visszavert, reflek tá lt fénynél olvashatók. A "mikrotransparensek" 
további három alosoportra oszthatók.

1 . Hlkrotekercss 16 vagy 35 mm szélességű felcsavarható film 
szalag, melynek hosszúsága a 3o métert is meghaladhatja.

2. Ulkrolap: megfelelő méretű sikfllm , melyen a szöveget tar
talmazó képek több sorban kapnak helyet.

3* Mlkrofilm-cslk: rövid filmdgrab 3o cm hosszúságban vagy 
annál is kisebb méretben. Vagy osikokként használják és 
tárolják, vagy különféle nagyságú és anyagú kártyákra erő
s ítik  te ljes  hosszukban, esetleg egyes képkockákként.

Az átlátszatlan mlkromásolatok fényképészeti vagy nyomdai e l
járással készülnek. Az egyes válfajok a következőki

1 . Mlkrokártya; 7»5 x 12,5 cm nagyságú kártya szöveget ta rta l
mazó képsorokkal.

2. Mlkroszalag és mlkropapircslk: hosszú és keskeny enyveshá- 
tu papírszalagra készített képek. A szalagok gyakran 3o m 
hosszúságú tekercset is kiadnak, ezeket később megfelelő 
hosszban elvágva 7 t5 i  12,5 cm nagyságú vagy ennél nagyobb 
kártyákra ragasztják fe l .  3

3. Mikronyomat: kb. 2o z 25 cm nagyságú papírlap, mely sorok
ba rendezve,gyakran 2oo-3oo képet is tartalmaz.

Némely átlátszatlan mikromásolat sokszorosítása tehát nem 
fényképészeti uton0 hanem nyomtatással készül. Jelenleg egyedüli 
e lő á llító  a "Readez Mlkroprlnt Corporation", amely egy 15 x 22,5 cm 
nagyságú papírlap mindegyik oldalára száz oldalt képes nyomtatni.

A mikrotechnlkáknak és különböző eljárásaikra к a könyvtárak
ban való Jellegzetes használatát van hivatva megkönnyíteni a köz
lemény végén található táblását /ld. 4J,.ap./.A mlkroeljárás fent 
említett két csoportja a legfelső sorban /fejszövegben/ található, 
ugyanakkor a baloldalon /oldalszövegben/ négy fé le  tevékenységet 
tüntetünk fe l ,  minden esetben alcsoportokkal a kategóriák nem 
zárják ki kölcsönösen egymást. "Egyetlen másolat szükséges" azt 
je len ti, hogy egyszeri különleges igény k ielégítéséről van szó.
A többrendbeli másolat vagÿ ter^munka már olyan együttműködési 
szándékot jelent, melynél a könyvtárak egész csoportja hajlandó 
valamely különleges munka költségét egymás között felosztva vá lla l
ni, egy-egy kópia megszerzése ellenében. A negativ sorozatok ren
desen a könyvtárakban vagy más központban fo lytatott mimika ere&ná« 
nyel, s szükség esetén a további másolatok k é s z í t é s é n e k  í o r r á v á  - 
szolgálnak."pjibiiicáció'vagy "repubIlkádé'* az olya:! k i a d á s  k é s z í 
tését je len ti, melynek..rendeltetése az, hogy a te ljes  müveket vagy 
értékesebb anyag nagyobb egységeit tegye hozzáférhetővé olyan módon
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ahogyan a könyvkiadó készít e l egy kiadást a nagy nyilvánosság szá
mára*

Az e g y s z e r i ,  r e n  d e l  é s  r e  k é s z ü l ő  
m á s o l á s o k  három alsim alatt tekinthetők át. A gyors má
solás - pl* hírlapi cikkek másolása - rendesen egyéni szükséglet- 
re készül. A kéziratok és levé ltá ri anyag másolása egyéni szükség
le te t is k ielégíthet, de része lehet egy a könyvtár forrásmunkái
nak szaporítását célzó tervnek is . Ugyanígy az egész könyvek má
solása is kielégíthet akár egyéni, akár könyvtári igényeket, s 
gyakran a könyvtárközi kölcsönzések pótlását célozza. Az "egysze
r i"  másolat célja  rendszerint közvetlen, azonnali szükséglet k i
elégítése. Az a nagyobb program, amely nem különleges kívánalmak 
azonnali kielégítését tűzi ki célul, már a "másolási terv" ismér
vét meríti k i, kivéve, ha ilyen esetekben egyetlen könyvtár maga 
szervezheti, finanszírozhatja és k ivite lezheti programját. Sok 
könyvtárnak, levéltárnak és hasonló intézménynek van ma már meg 
a lehetősége arra, hogy mikromásólatokát rendelhessen.

De ha a másolatok n a g y o b b  s z á m b a n  szüksé
gesek, a vonatkozó tervek rendszerint kooperativ tevékenységet 
tesznek szükségessé. Így elhatározhatja a könyvtárak egy csoport
ja , hogy egyesíti anyagi erejét és finanszírozza egy bizonyos 
anyag sokszorosítását. Ennek fejében mindegyik kap másolatot. Az 
üzletember ugyanezt a tervet gyakyan e lő fize tés i alapon fogja 
megszervezni és megvalósítani. Illusztrációként sok példa á l l  
rendelkezésre. Egyike az első vállalkozásoknak, mely nyomtatott 
anyagot dolgozott fe l ,  Ann Arborban Jött lé tre . A másolatokat a 
Michigan University Inc. of Ann Arbor készítette az 1640 előtt 
megjelent angol könyvekről. Egy újabb keletű mikro filmvállalkozás, 
a "Corporation Annual Reports mikrokártya-kiadás, a "Microeard. 
Report Service" /Middleton, Connectiot/ utján hozzáférhető. A 
"British Sessional Papers" mikronyomasoa kiadása, a Név Yorki 
^Reader Mikroprlnt Corporation" óriási méretű vállalkozása, v i 
szont Jól illu sztrá lja  a nyomtatott mikro-ábrázolások egyik a l
kalmazását. Kéziratok többszörös mikromásolására jó példa az 
"Adame Manuscripts" mikrofilm sorozat, mely a "Massaohuaetsl 
Törtéhalmi Társulat" /Boston/ e lő fize tő i számára készült, ennek 
keretében З00.000 oldal eredeti kézirat vált hozzáférhetővé a 
megrendelő könyvtárak számára 55 mm-ee pozitív mlkrotekeros má
solatok alakjában. Különleges, arányaiban hatalmas problémákat 
vetnek fe l  a könyvtárakban a hírlapok, napilapok. A megőrzés, 
használat, raktározás, sőt a régi számok beszerzésének kérdései 
a mlkrotechnlka utján váltak megoldhatókká, különösképpen a mikro- 
tekercs utján, bár más különféle eljárásokkal la történtek kísér
letek. Az ilyen irányú tevékenység olyan elterjedtté és nagyará
nyúvá vá lt, hogy a "Kongresszusi Könyvtárinak" /'Library of 
Congress/ mikrofilm-csereosztálya /Microfilm Clearing House/ 
karöltve a "Kutató Könyvtárak Szövetségével" /Association of 
Research Libraries/ már Jegyzéket adott ki a mikro?? .'.men meg
szerezhető újságokról» Hasonló a helyzet a folyóiratokra variât-
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kozóan, melyek a "Clearing House^-ban szintén jegyzékbe Tannak fog
lalva 5 ez utóbbi a Kongresszusi Könyvtár "Information B u lle t in 
jéhez, csatolt külön, tájékoztatóban kerül nyilvánosságra.

Ami a n e g a t í v  s o r o z a t o k a t  I l l e t i ,  azok 
gyakran másképp jönnek1 létre. Ha pl. efejr könyvtár valamely. . avult, 
ritka könyvet másol, többnyire, azért őrzi a könyv negativját, hogy 
arról pozitiveket lehessen készíteni anélkül, hogy az eredeti könyvet 
újra kellene fotografáln i. A negatív sorozatokra vonatkozó tájékozó
dás legjobb forrása a Pennyslvaniai Egyetemen Elenor E. Campion á l
ta l kiadott Union List of Microfilms /А mikrofilmek összefoglaló 
jegyzéke^/ Voltak, természetesen* széleskörű tervek le olyan anyag 
szerzésére, amely azután - egészben vagy részben -  másolási célok
ra alkalmas.2/ W. S. Jenkins 1926-ban 15 éves programot kezdett meg, 
melynek eredménye az I .700 tekercset magában foglaló és a Kongresszu
si Könyvtárban elhelyezett mikrofilm okiratgyüjteményt "Microfilm 
Collection of Early State Records"» Érdemes megjegyezni« hogy tz  
Ilyen természetű vállalkozások csak olyan technika használata esetén 
sikeresek, amely mellett egyszerre egyetlen másolat készítése is 
gazdaságosnak mutatkozik. Gyakorlatban ez mlkrotekeroset /Európában 
gyakran mikrolapot/ jelent* . Ha végrehajtható is ugyanez a-művelet 
mikrokártyákkal, az eljárási, költség i t t  lényegesen magasabb. Kéz
iratok negativjal lényegükben megegyeznek a nyomtatott anyag nega- 
t iv ja iv a l. A Nemzeti Levéltár megindította a "F ile  Microcopy Prog- 
ramm"-ot, mely talán a teljesség kedvéért, vagy az esetleges érdek
lődést előlegezve, nemcsak olyan anyagot tartalmazott, amelynek 
mikrofilm formában kereslete vo lt, hanem olyan okiratokat is ,  melye
ket még egyáltalán nem kerestek. Ezt а 35 mm-es mikrofilm munkát 
eub-publikáclónak nevezik. Lényegében hasonló a helyzet a disszer
tációk terén} sok egyetem őrzi a disszertációk negativjait a később 
Jelentkező igények kielégítése céljára* A "Kongresszusi Könyvtár" 
igen lényeges különbséget tesz a "kiadható: expendable" negatívok 
között, melyek az olvasókészülékben használhatók s könnyen pótolha
tók ée a "ki nem adható: non expendable" negatívok között, melyeket 
kizárólag.csak reorodukcló céljából szabad használni.^/

A p u b l i k á c i ó k n á l  /közreadásnál/ é s rre  - 
p u b l i k á c i ó k n á l  /újabb kdéxeadásnál/ a mikrotechnika 
szerepe annyi, hogy sokszorosítási agáköz. Ez - egyszerűen k ife jez
ve - annyit Jelent, hogy a kiadé valamely kiadást vagy egy régebbi 
műnek újrakiadását nem nyomdabetűkkel vagy o ffse tte l oldjb meg, 
hanem mikro alakban hozza ki. Eredeti kéziratok /a gépírásos kéz-
1 /
f Onion l is t  of microfilms Ed. by Eleanor E. Campion. Ann Arbor,

J« W. Edwards, 1951* /Supplement 1953»/
2/

Brown University, Photographic Laboratory: Latin Americana 
available on miorofilm. /Tiimeograf»/ Providence, Brown University,
1943.

3/ Born, L. Ko! Microreproduction. -  Quarterly Journal of Current 
Acquisitions. 12Ô 1954. nov» 33-36 lap.
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iratok éppúgy ide tartoznak, mint a kézzel Írottak/ közreadását 
ma már mikrotekercs, mikrolap, mikrokártya, míkroszalag és mikro- 
nyomat utján is vállalják» Az Association of Research Libraries 
/Kutató Könyvtárak Szövetsége/ terve alapján az Egyesült Államok
ban elfogadott doktori értekezések több mint fe le  mikrofilmen ke
rül közzétételre» A rochesteri egyetem zenei, orvostudományi, 
könyvtártudományi stbo disszertációit mlkrokártyák formájában pub
liká lja » Egyéb példák ia vannak arra, hogy a mikromásolat az ere
detiben való közzététel szerepét tö l t i  be. A republikáció - mint 
amilyen a "The New York Times" és a folyamatosan megjelenő időaza- 
ki folyóiratok mikrofilm kiadásai - ma már ugyancsak általános. A 
"Mícrocard Foundation" katalógusai terjedelmesek és nagy választé
kot nyújtanak» Л "tlikrolex Corporation" /Rochester, New York/ jogi 
"könyvt^rskat" reprodukál különleges átlatszatlan lapokon» Hasonló
képpen a EReader Microprint Corporation" más mikronyomásos reproduk
ciókon fe lü l olyan magábanálló egységet is nyújt, amely Sebin, Evans 
Harrisse és Church te ljes  b ib liográ fiá it tartalmazza 5o dollárért 
/New York 1940-41./.

Táblázatunk légalsó rovatának a elme; g a z d a s á g o e s á g  
/edition economy/i- ez az e lőá llítás gazdasági kiértékelésérő’ szá
mol be valamennyi mikro-eljárással kapcsolatban, amelyek többszörös 
kópiáknál vagy kiadásoknál tekintetbe jönnek» A lényeges különbség 
a mikroábrázolások fényképi és nyomtatott másolatainál valójában az, 
hogy a fényképezéshez szükséges fényérzékeny anyag jelentősen drá
gább, mint a sima papiros» Nyilvánvaló, hogy a fényképmásolat költ
sége nem lehet kevesebb, mint amennyi a fényérzékeny anyag ára és 
az előhívás, valamint a használhatóság eléréséig ráfordított további 
eljárások költsége együttesen. Hasonlóképpen minden nyomtatott mikro 
kép költsége sem lehet soha kevesebb, mint a felhasznált papirmennyi 
ség ára hozzáadva a nyomtatás ás befejezett áruvá aiakitas költsé
geit .

A grafikonok nyelvén beszélve; a fényképi eljárás költségei
nek görbéje mintegy a közepesnél kezdődik, azután leesik az elő
á llítá s i költségek szintjére, majd egyenes vonalként folytatódik.
A nyomtatott mikro-ábrázolások görbéje ugyanakkor sokkal magasabban 
indul, de élesen esik le a fényképmásolatokénál sokkal alacsonyabb 
e lőá llítá s i költség szintjére. Bizonyos megtakarításokat/ a kiadási 
költségben e l lehet érni már a fényképészeti eljárás ai kalnLr.sásá- 
val. A mikrotekercsnél pl. a negativ elkészítéséhez operatőr és 
kézi munka szükséges, ezért ez sokkal drágább, mint pozitivet ké
szíteni^ ez utóbbit u .i. gépi utón folyamatosan lehet másolni és 
előhívni. Ugyanakkor tehát amikor a negativ másolási költsége o,3o 
dollár lábanként /3o ,5 cm/ a pozitivé lábanként 0,07 és 0,08 dollár 
között mozog. Ha viszont több pozitivet kell készíteni, mindegyikük 
költségéhez csak kis összeg járul, s az ilyen kis összegek együtte
sen fedezik a negativ költségeit. Egy bizonyos ponton túl a negativ 
költsége már amortizálódott, vagyis a következő mikrotekercs máso
lata gyakorlatban annyiba fog kerülni, mint elődjéé, a költség 
görbéje ekkor közelit! meg az egyenes vonalat. A mikrolapoknai ez.
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a tendencia még jobban szembeötlő, mert a mikrolap alappéldányának 
/matrix/ elkészítése viszonylag вokkal többe kerül,akár üsszeillesz- 
te tt mikr öcs lkok alapján ven egybeállitva, akár egy darabból van is , 
mint az u.n. "lép j és Ismételj" /step and repeat/ különleges fényké
pezőgép fe lté te le i^  viszont a pozitivek meg sokkalta olcsóbbak. Kor
látozó tényező a mlkrolapoknál az a tény, bogy a másolás, előhívás 
és befejezés műveletei még nincsenek gépesítve. Bár önműködő gépek 
tervezése és gyártása' Ilyen célra nem lehetetlenség, egyelőre ezt tá l 
nehéznek és tn l drágának tartják. A mlkrokártyák ugyanezekkel a prob
lémákkal állnak szemben, bár ezen a téren a gépesítés már sokkal elő
rehaladottabb mint a mlkrolapok területén. Igaz, hogy nyomtatott mikro- 
másolatok negatltjal és a nyomtatáshoz használt lemezek A llsék/  maga
sabb költségeket emésztenek f e l ,  viszont később a sima papírra törté
nő igen nagyszáma nyomás költsége a lehető legalsósonyabb. He. - tör
ténetesen - a nyomtatáshoz szükséges lemez e lőá llítá s i költségét
l.ooo kópiára osztjuk f e l ,  a lemez ára egészen elhanyagolhatóvá válik*

Az elmondottak alapján táblázatunk a gazdaságosság szempontjából 
azt mondja, hogy a mlkrotekercs, a mikrofilmcslk és a kártyára erősí
te tt filmdarab, mlkroszalag és mikropaplráalk a lig  gazdaságos, a mlk
rolap esetében a gazdaságosság már meglehetősfna mikrokártyáknál és, 
más átlátszatlan mlkromásólatoknál Jelentős, végül a mikronyomatoknál 
egyenesen "nagy". Az e lőá llítá s i költségek egyik szabálya, mely azon
ban bizonyos különleges esetekben nem alkalmazható pontosan, azt mond
ja , hogy 25 másolatig eredményesnek mutatkozik a mlkrotekercs, mig 
ugyanez az eljárás 25 és 50 másolat között már kevésbé lesz gazdasá
gos. Mlkrokártyák e lőá llítása rendszerint 25 példány alatt sem gazda
ságos! 25 és 50 között a helyzet. Javul! 5o és loo között lesz gazda
ságossá. Továbbmenően e Reader Mikro-nyomat nem Indokolt 2,5-ön a lu li 
kiadványoknál! 50- I 00 között fokozatosan kevésbé költségessé válik , 
s loo példánynál és azon fe lü l az eddig e lért legolcsóbb eljárásnak 
számit. Újra nyomatékosan hangsúlyoznom k e ll, hogy i t t  nagyon megje
gyezni való kivételek vannak az eljárást lllé tően . Például újságok 
számára a mlkrotekerea a létező legpraktikusabb megoldás, bizonyos 
helyzetekben a különleges körülmények súlyosan esnek latba az egyik 
vagy másik eljárás javára.

A táblázat általában azt mutatja, hogy mlkrotekercs előfordul 
minden fitt fe lsoro lt eljárással kapcsolatban, ami eléggé érthető 
le , mert az minden vagy legalább is legtöbb más módszer bázisa, 
alapja. A mlkroáipnak az Egyeeült Államokban Jelenleg kevés a gya
korlati jelentősége. Fllmoslk és kártyára erősített filmdarab lakó- ' 
lakönyvtárl célokra ta lá l korlátolt mértékben felhasználást /nem ez a 
helyzet a szakkönyvtárakra vonatkozólag és a kereskedelmi használat 
tekintetében/. Hlkrokártyákat és mikronyomatokát a publikációkhoz 
és republikáolókhoz használnak. A mikropaplreslk és mlkroszalag kü
lönleges célokat szolgáló eljárások, míg az átlátszatlan nagyobb mé
retű mikrofényképek a közzététel olyan eszközei, melyek használata 
eddig a törvénykönyvekre szorítkozott. Az állománygyarapítást inté
ző könyvtáros a mlkrokártyák kiválasztását illetően  jelenleg а 
Mlcroeard Corporation" saját gyártmányaira és az álta la engedélyezett 
gyártmányokra, a mikrofényképlapbkat Illetően  a "Mikrolex Corporation"
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gyártmányaira és a nyomtatott mikroszalagokát Illetően  a "Readex 
Microprint Corporation" kiadványaira van korlátozva, ezzel szemben 
a mikrotekercs igen sok forrásból beszerezheted

A mikromásolat bármelyik formájának előállítása és beszerzése 
azonban még csak a dolog fe lé t je len ti» Tudjak, hogy a mikromásolat 
tú l kicsiny ahhoz, hogy szabadszemmel lehessen olvasni, a nagyit6- 
fiveg pedig nem alkalmas másra, mint áttekintésre vagy rövid vizsgá
latra. Fapirnagyltások e lőá llításé túl költséges lenne, a tárolás pe 
dig nehézkeéj tehát különleges olvasógépekre van szükség. A 
mikromásolatок mindegyik típusához van olvasőkészülék, de nincsen 
olyan gép, amelynél a mikrotranszparenseket és átlátszatlan mikroaá- 
aólatókat egyaránt lehessen használni. S ami a közönség szempontjá
ból még sokkal rosszabb, egyetlen mikrofilm-olvasógép sincsen, ame
lyikben a mikrofilm valamennyi mérete és formája használható lenne 
és ugyanígy nincsen olvasókészülék, amely egyformán jó l adná vissza 
az átlátszatlan mikromásolatok összes változatait. Ez más szóval azt 
je len ti, hogy ezen a nagykiterjedéaü területen egyáltalán nem volt 
szabványosítás. Mellékesen meg kell jegyezni, hogy a reflek tá lt fény 
nyel való vetítéssel összefüggő nehézségek miatt •= melyek az á tv ilá 
gítással történő vetítésnél elesnek - a mlkrotranszparensek olvasó- 
készülékének vetítőfelü letén megjelenő kép minősége jobbnak látszik 
az átlátszatlan mikromásolatok olvasógépen feltűnő képnél, külön 
mindegyik mlkromásolásl eljáráshoz azonban könnyen lehet gondoskodni 
megfelelő olvaeóberendezésről, és e célból tekintélyes választék á ll 
rendelkezésbe. •

Mint mondtuk, az olyan olvasőkészülék hiánya, melyben egyaránt 
használhatók lennének mind az átlátszatlan mikromásolatok, mind a 
mlkrotranszparensek bármely fonnál, nehézzé tesz i, hogy a különféle 
mikrosokszorosltásl eljárásokat felvá ltva használjuk. Az ilyen olva- 
aógép jelentőségét mégsem kell túlbecsülni. Ha valamely beszerzés 
egyébként kívánatos, akkor a megfelelő olvasókészülék árát olybá 
kell venni, mint az egész eljárás költségeinek egy részét vagy még 
helyesebben, azt fe l  kell arányosan osztani mindazon dolgok között, 
melyeknek a gép használatából előnyük van. Végső elemzésben ha b i
zonyos könyvtári forrásanyag kiépítéséhez és használatához olvasó
készülékek szükségesek, akkor azok olyan részel lesznek a könyvtá
r i felszerelésnek, mint a könyvállványok, polcok,, katalógusfiókok, 
asztalok vagy székek. Sokszor mondják, hogy egy olvasőkészülék csak 
egy használót jelent egyszerre ás ez teljesen helytálló. De ha egy 
kicsit gondolkozunk, rájövünk arra a tényre, hogy a mikroalakben 
fe lle lhető  anyag nagyon ritkán olyan,amit a közönség nagy számban 
és azonegy időben akarna használni. Bármelyik nagy nyilvános könyv
tár, mely bőségesen tart újságokat mikrofilm formába*?, t aâ aáJ. kö
vesebb olvasógéppel ki tudja elégíten i a folyó szükségletet úgy, 
hogy egyszerre nincs is valamennyi gép használatban. Ezenkívül ért
hetetlen, hogy miért ne lehetne az olvasóberendezést 1 b ugyanúgy 
a tartalékok közé számítani, mint ahogy a kutatófülkék és zeneszo
bák esetében van. Néhány könyvtár bizonyos készletet tart hordoz
ható olvasógépekből le , és ezeket a mikromásolatokkal együtt ki is
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kölcsönzi az olvasóknak. Eddig viszonylagosan kevés tanult ember és 
tudós tudta magát a mikromásolatok számára személyes ktllön olvasőbe- 
rendezéssel fe lszereln i, de számuk állandóan növekedőben van. A hely
zet arra az időre emlékeztet, mikor az Írógép használata kezdett á l
talánossá válni. Az első Időszakban hóbortnak vagy fényűzésnek tar
tották, ma már elsőrangú szükségletté vált és napjainkban Igazán csak 
nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek nincsen saját Írógépük vagy 
ilyenhez nem tudnak hozzáférni. Egy mikroreprodukclókra vonatkozó 
tervet érdemben mégsem lehet helyesen megítélni pusztán a berendezés, 
vagyis a fényképező készülékek és olvasókészülékek szemszögéből.

A mikromásolatokkal kapcsolatban már régen le járt mesék még 
most Is állandóan kísértenek. Ezek egyike az, hogy túlságosan erőlte
t i  a szemet. Kétségbevonhatatlanul bebizonyult, hogy semmiféle éssze
rű alapja nioosen az olyan feltevésnek, mintha a mikromásolatok he
lyes használata bármiben is különböznék a nyomtatott vagy kézírásos . 
eredeti példányok hasohló használatától. A szemet csak abban az eset
ben veszi túlságosan igénybe, ha kellő óvatosság nélkül használják. 
I t t  le , mint mindenütt másutt, a józan ész az irányadó. A másik - je 
lenleg nem közönséges hatású - agyrém az, hogy a mikromásolat nem 
időtá lló , nam tartós. Jól készítve, kezelve és tárolva a mikrofilm 
ugyanolyan tartós mint a szokásos rongypapírra történt nyomtatás.*/
Ez azonban nem azt je len ti, hogy pontosan úgy lehet kezelni, mint a 
szokványos rongypapíron lévő nyomtatást. A mikromásolatok más, de 
nem bonyolult kezelési előírást kívánnak és más problémákat vetnek 
fe l.  Negativ sorozatokat például sohasem szabad olvasógépben hasz
nálni, mert az ilyen használat éB a velejáró valószínű összekarco- 
lás a róluk készülő minden további másolat minőségének ártalmára van.

A harmadik tévedés az ötven dolláros olvasógép. Sok könyvtáros 
és olvasó sokszor csodálkozott, hogy miért nem lehet egy olvasógépet 
úgy e lőá llítan i, hogy annak ára ötven dollár legyen. Ilyen lehetőség 
valóban fennáll és ha valaki hive a "csináld meg magad" elvnek, még 
Jóval ezen összegen alul is beszerezheti a szükséges összes optikai 
és elektromos alkatrészt. Megfelelő Jő összeállítás után az Ilyen 
módon összeszerkesztett készülékkel mikromásolatokát e l lehet ugyan 
olvasni, de az mégsem lesz olyan,jnint a kereskedelemben szereplő 
nagy modellek. Hasonlattal é lve :1 .Lehetséges, hogy egy közepes minő
ségű automobil egyes alkatrészeit pár száz dollárért be lehet szerez
ni, ezek összeszerelése után a kocsi haladni fog ugyan, de az - árát 
kivéve - semmiféle tekintetben nem fogja klállanl .a versenyt egy 
1955-ös uj modellel.

Valamennyi közt a legnehezebben lehet megérteni azt az azelőtt 
nagyon általános véleményt, hogy az olvasók bizonyos kategóriái vagy

^  Scribner, В. iff.; Summary report of research at the National
Bureau of Standards on the stab ility  and preservation of records 
on photographic film . Washington D. C. Gov. Printing O ffice,
1939« /National Bureau of Standards Mise. Pub. M. 162*/ /А Szab
ványügyi Nemzeti Iroda összefoglaló jelentése a fotografikus 
film állékonyságát és karbantartását i l le tő  eredményekről./
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csoportJal nem akarják majd a mlkromáeólat okát használni, hanem &£ 
eredeti könyveket 111. okmányokat stb» fogják helyettük követelni. Ha 
ez valóban Így lenne, csak a következő alternatíva maradna: vagy be
szerezni a müvet eredetiben, vagy az óvatos olvasók számára gondoskod
ni arról, hogy elutazhassanak azokra a helyekre, ahol az eredetik eset
leg fellelhetők és ott ilyen vagy olyan megállapodásokat köthessenek, 
melyek alapján az eredetiket tényleg használatba is vehetnék. Â könyv
tárközi kölcsönzés gépezete, mely a múltban olyan jó l  bevált, most a 
töréspontra érkezett, olyan jelek mutatkoznak, hogy ez a bevált és 
nagyon hasznos szolgálat a jövőben inkább összezsugorodni, mint fe j 
lődni fog. S kutató könyvtáraknak az eredeti példányok alapján való 
kiépítése nem könnyen elérhető feladat, mert az ilyen anyag beszerzé
se, tárolása és karbantartása valóban igen nagy összegek mozgósításá
val jár, legfőképpen pedig rengeteg időt igényel, ami még nemzedékek
re is terjedhet. A pénzről való gondoskodás módja mindig elképzelhető, 
de időt nem lehet vásárolni. 3 a pénz nem is jön tekintetbe, ha az áru 
nem eladó. A gyűjtő filo zó fiá ja  szerint minden megvehető, de csak akkor 
ha az ember ki tudja várni, amíg az a piacon megjelenik; Kevés olvasó 
tud és akár várni. A jövőbeli kilátások nem kecsegtetők. A második v i 
lágháború rengeteg értéket pueztitott e l és ennek folyományaként - sze
rencsére - a könyvtárak anyagának pótlására, tökéletesítésére összpon
tos íto tt erőfeszítések világszerte olyan keresletet idéztek elő, amely 
állandóan úgy nő, mint az ár a használt könyvek piacán.

Tény az, hogy az egyetemi oktató személyzet ,magasabb évfolyamú 
egyetemi hallgatók és a nagyközönség egyaránt használja a mikrcmásóla
tokat; az öregebbek talán zsörtölődnek, de a fialatoknál mind kevesebb 
és kevesebb ellenállással találkozunk. >Ez a használat - nagy á lta lá
nosságban - nem korlátozódik a kutatáshoz szükséges anyagra, hanem 
r pl. a disszertációk esetében - mikroformában közzétett eredeti anya
got is fe lö le l .  A távolbalátás, a te lev íz ió  mindig növekedő népszerű
sége következtében egy uj generáció már puszta szórakozásból is fo 
kozatosan hozzászokott a vetltőernyőn megjelenő képhez és igy az át
menet a vetltőernyőn megjelenő szövegkép olvasásához -nem lesz nehéz. 
Ilyen Jelenségek voltak észlelhetők a XV. és XVI.században is , amikor 
a nyomtatás lépett a kézírás helyébe. A maradlak akkor is a szépség
nek, az egyéni jellegzetességnek és a kézírás értékének elvesztésén 
keseregtek és kitartóan szidták a csúf gépek utján e lőá llíto tt  köny
veket. Arról feledkeztek meg sokan, hogy nem a forma, hanem mindig a 
tartalom a lényeg; ma is hasonló szemellenző korlátozza sokkk látá
sát, akik napjainkban annyira ellene vannak a mlkrotechnikának.

A mikroelJárásokért való lelkesedésnek viszont nem szabad odá
ig menni, hogy elhomályosítsa a helyes Ítélőképességet a gyarapítá
si terv terén* Bizony vannak olyan területek, melyeknél a mikromásob
iatok nem szerepelhetnek az eredetiek vagy az eredeti nagyságban ké
szült utánzatok egyenlőértékü helyettesítőiként. Klasszikus példája 
ennek a magas színvonalú könyvészeti kutatás. Világos, hogy egy kéz
irat vagy ritka könyv nikromésolata valami kevés fogalmat adhat a 
papír minőségéről, a tin táró l, a v izjegyrő l, a kötésről és hasonlók
r ó l . . .  Olyan kézirat, amelyik tele van ókori irásproblémákkal vagy



tultömött irásrövidítésekkel, szükségessé teheti az oldalt o ldalla l 
•való egymásmelleit! összehasonlítást, amit az olvasókészüléken bajos 
megtenni. A képzőművészetekre vonatkozó, színes képekkel és lapokkal 
tarkított anyag Is nehézséget okoz és a költségek megfontolására kész
te t, bár elképzelhető mikroformában való sokszorosítása. Táblákból 
á lló  anyag olvasógépen való használata, ha az apró részletekben való 
tanulmányozásra és egymással vagy más szöveggel, ille tő le g  kártyával 
való egyidejű összehasonlításra egyaránt alkalmasnak kell lennie, 
némelykor több nehézséggel jár, mint az eredeti igénybevétele. B ibliog
ráfiák vagy mutatók eredeti, te ljes  nagyságban sokkal jobban használ
hatók, mint kicsinyítve* Minden forrásmunkának vagy tájékoztató kézi
könyvnek, mely állandó használatban van, valóban te ljes  nagyságúnak 
kell lennie. Néhány könyvtáros élesen ellenezte időszaki kiadványok
nak mikrokártyákra vagy mikrolapokra való kicsinyítését is . Egyes 
könyvtárakban más helyen tartják a mikromásolatokat, máu' t̂t az olvasód 
készülékeket és harmadikon azokat a könyveket és egyéb anyagot, ame
lyek a mikramásolatokhoz szükségesek lehetnek. Az a nagyszámú személy
zet, amely ezeknek a különböző helyeken lévő dolgoknak és az olvasónak 
együvéhozásához szükséges, szintén mérlegelés tárgya k e ll, hogy legyen. 
Az olvasőkészülék használatában gyakorlatlan vagy a mikromásolatok he
lyes kezelésében nem otthonos olvasók megfelelő kltanitása nemcsak 
alapvető, hanem égetően szükséges feladat.

A könyvtárhasználat egyik lényeges nézőpontja oktatásügyünkkel 
kapcsolatos. A felsőoktatás területéről jelenleg rendelkezésre á lló 
adatok összefoglaló^áttekintése ebből a szempontból igen érdekes té
nyekre v ilá g it  rá* ' A beiratkozók száma 1952-ben 2.148 m illió  vo lt, 
ami előre láthatólag 1960-ra 34 kai, 1970-re pedig 100 ^-kal 4,4 
m illióra fog emelkedni. A jelen legi 11,1 m illiónyi hallgatót alapul 
véve a 21o.35o létszámú /195о/ oktatói kar évi kb. 20.000-e l történő 
emelkedésével kell számolni 1955-tő l kezdődően. Évente kereken 
9. 000-en nyernek doktori fokot /16.000-rel kell számolni 1970-ben/ 
és ezeknek megközelítőleg a fe le  természettudományokból ille tő le g  a 
műszaki tudományokból doktorál. Az utóbbiaknak csak kb. 10 #-a he
lyezkedik e l az oktató munka terén, más tudományterületeken-az arány 
némileg jobb. Az 1.800 kollégium, egyetem és szakfőiskola közül 65 % 
magánjellegű, 490 iskola adhat doktori fokot, de a tanulmányok leg
nagyobb részét kb. hatvan intézmény bonyolítja le . Az egész vonalon 
tehát- szükséges a nagyarányú növekedés, szaporodási biztosra vehető, 
hogy magánintézetek evvel nem fognak tudni lépést tartani* Az adók
ból fenntartott intézményekre pedig az uj viszonyok óriási méretű 
építkezési programúinkat fognak rákényszeríteni,az uj iskolák .létesí
tését fogják megkövetelni. Az elkövetkező húsz év könyvtári kilátá
sai valóban különösen érdekesek lesznek. Könyvekről ke ll majd gondos
kodni, hogy azok uj é3 egyre több könnyítést jelentsenek s fo.yó шла
ка számára. Hasonló jelentőségű, de még nehezebb feladat lesz alátá
masztani azoknak a tanároknak a képzését, akik az uj intézményekben

^  Herman, Hamiltons The c r it ica l period for Americas, education. 
Cambridge. Massachusetts Institute of Technology, 195-. /Ая ame
rikai nevelésügy válságos időszaka./
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működűi fognak és k itö ltik  azt az űrt, mely a meglévő karok termé
szetes növekedése következtében á ll elő»

Józan számítás alapján biztosra lehet venni, hogy a szükséghez 
igazodva jelentős mennyiségű könyvet, folyóiratot stb. lehet és kell 
majd kinyomtatni« Sok alapvető tudományos mü te lje s , eredeti nagy
ságban való újranyomása élesen fe l fog szökni« A magasabb fokú kép
zés - különösen a humaniórákban és a természettudomány bizonyos te
rületein - elsőrangú kutatókönyvtárakat követel meg. Egyes alapve
tő fontosságú kiadványok pótlását viszont nem lehet máshonnan vár
ni, mint a mikromdsolatokról« A kutatási lehetőségek könnyebbé vá
lása, regionális tervek készítése stb. néha azt eredményezik, hogy 
bizonyos mennyiségű eredeti anyag felszabadulj erre valóban volt is 
már eset. Egy Keyes D. Metcalf /Harvard University/ elnöklete alatt 
működő bizottság pl. úgy döntött, hogy a bostoni "American Academy 
of Arts and Sciences" könyvtára eladható a Kansas City~i Linda Hall 
részére, ami mindenesetre kiváló példája az. okos és előrelátó, nagy 
perspektiváju könyvtárpolitikának. Az ilyen döntés eredménye u .i. 
az, hogy olyan kutatási forrásanyag, amely egy erős központban több
szörösen is fe lle lh ető , tehát valóban felesleges, egy kevésbé e llá 
tott területre kerül át. De az ilyenféle tranzakciók száma - sajnos - 
igen ritka.

A mikromásolat lényegét az teszi, hogy "másolás" i l l .  "ujranyom- 
tatás". /Kivételt képeznek természetesen azokt amelyek az eredeti k i
adást pótolják, ezeknek azonban a mostani fejtegetésben nincs szere
pük./ A házi újrasokszorosítás - melyet a "gyorsmásolással" és hason
ló eljárásokkal példáztunk - akkor készül mikroeljárással,.ha annak 
alkalmazása előnyösebbnek bizonyul, mint a fotókópia, ideértve az 
utóbbi legkülönfélébb vá lfa ja it. A könyvtártervezés magasabb szintjén 
a mikroeljárások olyan módokat és lehetőségeket nyújtanak hatalmas 
anyagtömegek sokszorosítására, hogy velük több vonatkozásban nem á l l 
hatják ki a versenyt az eddig szokásos módszerek... El fog jönni az 
idő, amikor egyetlen b ibliográfiát sem fogunk korszerűnek tartani, 
ha nem közli mindazon kiadványok mutatóját vagy jegyzékét, amelyek 
mikroalakban megszerezhetők valamely Intézménytől i l l .  kereskedelmi 
forrásból /egészben vagy részben/.

Ami a mikroeljárásokat i l l e t i ,  az elmúlt években számtalan 
együttműködési terv merült f e l ,  melyek rendszerint a mikrofilm a l
kalmazása körül forogtak. Könyvtárak álltak össze, hogy finanszíroz
zák egy ujságsorozat mester-negativjainak előállítását azért, hogy 
ennek fejében abból egy-egy példaryt megszerezhessenek. így néha t iz -  
busz reprodukció-sorozatot szórtak szét többé-kevéebé tervszerűtle
nül az országban. Persze nehezebb a jövő szükségletek komoly mérle
gelése alapján tisztázni a beszerzés indokoltságát, mint pusztán az 
együttműködésbe való beilleszkedés alapján Jogosultnak Íté ln i. Az 
ilyen törekvések eredményezték azt a javaslatot, mely szerint a

^  V.ö. áz "American Academy о? Arts and Sciences" /Boston/ ülésé
nek kézírásos jegyzőkönyvét /194 6/, mely a Keyes D. Metcalf 
vezetése alatt á lló  bizottság jelentését tartalmazza.
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könyvtárak évente befizetnének valamely mester negatívokat e lő á ll í
tó és pozitiveket kikölcsönző érdekeltség számára valamely viszony
lag csekély összeget* A résztvevő könyvtár fizetsége ellenében Így 
már nem egy példányt kapna meg, hanem ehelyett jogot biztosítana zu
gának arra, hogy az érdekeltségtől annyi pozitív lenyomatot kapjon. , 
kölcsön, amennyire folyó szükségleteinek fedezéséhez szüksége van* '

A most előadott tanulmány célja  az vo lt, hogy az állománygya
rapítás szempontjából megvilágítsa a mikroeljárások jelentőségét*
A példák felsorolását még sokáig lehetne fo lytatn i, de ennyi is b i
zonyltja, hogy a dokumentál!s reprodukció mindjobban fokozódó mér
tékben kap szerepet. Az újdonság hajtóereje, ahogy jö t t , e l is multj 
ugyanakkor kipróbált gyakorlatot, egyszersmint fe l  nem kutatott te
rületeket is hagyott hátra. Még hiányzik egy olyan könyv megírása, 
amely szabályozza i l l *  helyesen irányítja a mikromásolatokkal való 
munkát az állománygyarapítás területén. A hiányt eléggé megérteti, 
hogy Igen különfélék az egyes könyvtárak szükségletei és igen sok
félék a rendelkezésre á lló  eljárások, amelyekből a megfelelő kiválasz
tás történhetik* Bizonyos közös problémákhoz való együttes közele
dés gyorsabb előrehaladást biztosítana. A jelek arra mutatnak, hogy 
az ilyen irányú fejlődés nem fog sokáig magára váratni. Addig is  a 
komoly könyvtárosnak folytatnia ke ll a mlkrosokszorositások tanul
mányozását és adott esetben a probléma megoldásához legjobb tudása 
szerint alkalmaznia is ke ll a bevált módszereket. Egyben folytatnia 
kell az uj területek és alkalmazási módok felkutatását. Az uj e ljá 
rások majd megkapják a mindennapi használat családias közvetlensé
gének patináját* Akkor mérhetetlenül növelni fogják az e légtéte l
nek ezt az érzését, melyet egy jártas és szakmabeli munkás érez, 
mikor megmutatja, hogy mestere a művészetének*

Association of Research Libraries: Minutes of the 4~'. ms«*\:ji-.u 
21-25* June 195*. /Kutató Könyvtárak Szövetséges A Ay. érdeke?- 
let Jegyzőkönyve./ ,
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Jegyzetek a mikroeljárások: táblázatához

"A mikroeljárások Jellegzetes könyvtári alkalmazása" c. táb 
lázat.kísérő jegyzetelt abből a célból á llítattuk össze,.hogy az 
olvasóknak a táblázatban foglaltak bizonyításában és kiegészítésé
ben segítségére legyenek^ Így tisztán illu sztra tív  jellegűek és 
semmiképpen sem kimeritőek. A további tájékozódáshoz kitünőcválo- 
gatott jegyzék található: Blanche P. MacCrum: Mikrofilms and mik- 
rocardsj, their use in research /Mikrofilmek és mikrokártyák hasz
nálata a kutatásnál/, Washington, Library of Congress, I 93O.

lo Erre a szolgálatra vonatkozó adatok sok levéltárból és 
könyvtárból megszerezhetők»

2» Az "English Books" /Angol könyvek/ című tervet már 1935-ben 
megkezdték és fokozatosan.kiépítették, úgy, hogy az az I 66O előtt 
nyomtatott összes angol könyveket magában foglalhassa« Reprodukció
it  35 mm-es mikrofilmen adja« "University Mikrofilms", Ann Arbor, 
Michigan, I 943.

3« "Mikrofilms of the Adams Papers1' 1. Part. /Az Adams papí
rok mikrofilmjei/« Boston, Mass«, H istorical Sooiety. 1954«

4. "Newspapers on Mikrofilm" Ed. G. A« Schwegmann. Philadelphia, 
Office of Executive Secretary of.the Association of Research Libra
ries , I 948.

3« Jenkins, W. Sot Legislative documents microfilm project.
/А törvénykezési okmányokra vonatkozó mikrofilm terv./ - Library 
of Congress: Quarterly Journal of Current Acquisitions 1947» febr. 
60-64.lap. Jenkins, W« S .: Records of the States of the United 
States /Az Egyesült Államok. államainak okmányai. / = u.o. 194?.máj. 
3-7»lap.

6. List of f i l e  microcopies of the national archives /А nem
zeti levéltárak mikrokópia sorozatainak jegyzéke./ Washington,
I 95O. /National Archives Publication. 33. No.

7« Tate V» Dot Defrosting a frozen asset: The publication of 
doctoral dissertation. /Egy befagyott követwés felolvasztása: a 
doktori disszertációk közzététele./ - College and Research 
Libraries. 14. 1932« jan. 35” 38«lap«

8.American Documentation Institute: Çatalogus of auxiliary 
publications in microfilms and photoprints. Washington, 1946.

9« "The New York Times" rendszeresen megjelenik mikrofilmen 
is .

lo . Európában a mikrolapok használata igen elterjed t. Az 
Egyesült Államok könyvtárainál ezek használata k ísérle ti je lle g 
gel bir.

J. Ao Adams, az USA hatodik elnökének ira ta i. /Ford./



11. Filmeslkokkal sok könyvtár e l van látva« Kartonra szereit 
mikrofilm-csíkoknak fontos szerepe van bizonyos kereskedelmi vonat
kozásban.

12. Az "Eastman Kodak Company" szinelienőrző laboratóriuma 
nagyarányú mlkrokártya szolgálatot. szervezett meg jelentések én 
kutatási adatok számára. A szolgálat a társaság keretén belUl műkö
dik.

13« begjobb adatforrásai ezeknek az Ügyeknek a "Microcard 
Foundation" közleményeit "The Microcard Bulletin". /Indult 1948. 
júniusban./

14. Microcard Publications in music, medicine, library sience, 
Canadian studlea( historical manuscripts. /Mlkrokártya közlemények 
zenében, orvostudományban, könyvtártudományban, kanadai tanulmányok
ban, történelmi kéziratokban./ Rochester, N. Y. Rochesterl Egyetemi 
Nyomda, 1954.

15. Mikroszalagok /ml к retape / és mikropapircsikok /micro* rip/ előszűr 
bizonyos kereskedelmi célok szolgálatában fejlődtek ki, A könyv
tári használatra alkalmazást illetően  kísérletek vannak 'folyamat
ban.

16. Ismertetést mintákkal együtt a "Microlex Corporations"- 
tó l /Roohester, New York/ lehet beszerezni.

17 . Erickson, E. L .: The Sessional Papers project. «  Journal 
of Documentary Reproduction. 4. 1941. jun. 8jS-93.1ap. A le iró  iro 
dalom a "Readex Microprint Corporation"-nál /New York/ szerezhető 
meg.

18. Tapasztalatok alapján.
19. A "Readex Microprint Corporation" 1941-ben mikronyomás- 

ban sokszorosította Sabin, Evans, Harrisse és Church te ljes  bib
lio g rá fiá it . Az egész reprodukció egy vékony kis follő-kötet tér
fogatával b ir.

= Library Trends, 1955» 4.sz. 4pi-44'T. 1.


