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MIKROFILMEK TÁROLÁSA ÉS RENDEZÉSE

S cikk célja az, hogy megmutassa: hogy kell a mikrofilmeket 
szakszerűen és az esetenként elérendő eéloknak megfelelően, gazdasá
gosan tárolni és rendelni.
Filmtekerés és mikrofilmlap«

Vizsgálédásunk céljára a mikrofilmnek két fajtáját kell szem- 
ügyre Tennünk* FIdősorban a filmtekercset /ez rendszerint 35 mm-es 
normálfiim/ aa másodeorbana 9 x 12 om-es mikrofllmlapct /mikrolapot/.

Németországban kezdetben a mlkrolap-rendszer örvendett nagyobb 
kedv*Itségnek, de a háború után a külföldön elterjedt 35 mm-es film 
nálunk la tért nyert.

Tárolás szempontjából természetesen az alak egyöntetűsége lenne 
a kényelmesebb, de végeredményben ezt a kérdést, a könyvek raktározá
sánál 4 b meg kellett oldani. Bár már a használó részére is olyan ké
nyelmetlenséget jelent a .’filmformátumok különbözősége, hogy avval az 
olvafókészülékek gyártóinak is számolniok kellj ezzel szemben á ll vi
szont az az előny, hogy az adott eredetihez mindig a film megfelelő 
alakját lehet választani. ín pl. egyes cikkekre állandóan е я5 mm-se 
filmezelagot haóználom, viszont terjedelmesebb munkák készítésére a 
mikrofilmlapot látom alkalmasabbnak.
A film anyaga és annak tulajdonságai.

À film olyan alaprétegből a ll,  amelyre zselatinréteg van rárak
va. J A  utóbbiban vannak beágyazva a fényérzékeny ezűatsók. A film 
alaprétegéül néhány év óta az u.n. biztonsági film van előírva. A 
modern biztonsági filmet három tulajdonsága jellemzi: nehezen gyul
lad, lassan ég és alacsony a nitrogéntartalma. .'Sjgy kémiai stablll. 
fásával a tartósságra vonatkozó kívánalmainkat ki tudja elégíteni. 
Nyilvánvaló, hogy mikrofilm célokra csak biztonsági filmeket szabad 
felhasználni. Bizonyos idő óta filmlapót is lehet kapni biztonsági 
alapozással.

A zselatin alkalmas eszközünk bizonyult arra, hogy a képet fe l
építő ezüstsókat egyrészt helyileg rögzítse, másrészt pedig azokat 
kémiai kezelésre alkalmassá tegye. De a zselatin némely szempontból 
igen érzékeny anyag. Nedves atmoszférában, magasabb hűfoknál védő
szerek alkalmazása ellenére is kevéssé ellenállóképes baktériumokkal 
szemben. Ujjnyomok ís feleérthetik a zselatinréteget: bég látszólag 
száraz- újlaknál is a bőrmlrlgysk olyan anyagot választhatnak ki, 
amely a film rétegoldalába beeszi magát és ott átlátszó kis pontocs-



kákát okoz. A legyek Is veszély jele a fiiam * Legkellemetlenebbül 
mégis a por jelentkezik; í-ülönfc-an, ha-a léghazat a nedves rétegbe 
szórta bele» De a száraz f i l m e :  is makacs kísérője a por* Ennek oka 
a film  eietcvroeztatlkas fe ltö ltő its ége , amelyet súrlódás okoz óe amely 
a kis porrészecskéket magához ragadja. A tapadási erő következtében a 
porrészeeskék a film  kisülése után is rajta maradnak. így aztán az 
emulzióban karcolásokat hoznak létre és homályos nagyításokat, amelyek 
fáradságos retueálást testnek szükségessé.

Míg egyrészt a túlságos nedvesség veszélyes a zselatinra, mámrészt 
viszont túlságos, szárazság következtében merev lesz a film . Ez esetben 
ugyanis mind a zselatin, mind az alapréteg, amelyből a lágyítőszer e l
illan , nagyon kiszárad.

Ha a film  tartósságát meg akarjuk őrizn i, akkor ezeket a zavaró 
körülményeket normális kiima teremtése és ftlnos tisztaság utján ki kell 
küszöbölnünk. Normális klíma teremtésén legfeljebb 18-21 -os hőmérsékle
tet és a levegő .40-50 os rela tív  nedv est» -^tartalmát kell érteni. Alap
elvnek tekinthető, hogy o tt, ahol papirost és bőrt károsodás nélkül le 
het őrizn i, ott a filmnek eem történhetik baja*

A film  megvédése káros behatások ellen.
E tekintetben nem járhatunk e l merev séma szerint. Egyes rendsza

bályokat, amelyek egy nagy mikiotárban nagyon fontosak, adott esetben 
szerényebb körülmények közt figyelmen kívül hagyhatunk«

Hogy a filmeknél lehető hosszú élettartamot érhessünk e l, ahhoz 
4 pontra keJLl figyelemmel lennünk;

1/ A sötétkamrai kezelésnek - ideértve a fürdetést - gondosan kell 
történnie« *

2/ A filmre a sérülések ellen védőboritást kell alkalmazni.
3/ A filmet szakszerűen kell használni.
4/ A tárolóhelyet és a tárolás módját célszerűen kell megválaszta

ni. * ' *
Olyan film , amelyet állanaÓe* használnak, mechanikus elhasználó

dásnak van kitéve, emely életkorát legfeljebb 50 évre korlátozz«. Ehhez 
elég a szokásos laboratóriumi kezelés* Másképp á l l  a dolog, ha a film  
ki akarja elégíteni az ideális tárolási követelményt: a vég nélküli tar
tósságot. A fixálásnak és különösen a fürdetésnek egész különös a l ja s 
sággal ke ll történnie. Egészen magas igényeknél legjobb, ha a kép ezüst
jét kénnel ezüetszulfiddá változtatjuk át.

A zeelatinrétegnek káros behatások e llen i védelmére különböző e l
járásokat alkalmazhatunk, ß kívánt cél és a fennforgó lehetőségek sze
rin t. Baktériumkárok ellen az utolsó fürdetésnél baktériumölő szereket 
lehet alkalmazni. Baktériumkároktól azonban csak meleg, párás levegőnél 
ke ll tartani, ezek inkább a film  szárításánál, nem pedig normális táro
lásánál léphetnek fe l  a mi szélességi fokunkon.

A száraz filmnek bizonyos védelmet b iztosit a formáldehid edzés, 
amely e zselatÍnrétegnek nagyobb ellecállóképességet b iztosit meohan -̂ 
kus behatásokkal szemben. A zselatin ezálta l azt a képességét is elvaez- 
t i ,  hogy a vízben megduzzadjon. Még jobb, ha a.filmet lakkbevonattal lá t-
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J aie e l. A nagyobb karcolásment jeég mellett a Jobb fénykihaaználáa 
előnyét is biztosítják ezáltal a vetítésnél. A fénytelen zselatin fe 
lü let ugyanis a fény egy részét szétszórja, amely ezálta l a vetítésnél 
veszendőbe megy. Ha már most lakkbevonáet alkalmazunk, akkor ennek fé 
nyes fe lü lete emelni fogja a film  áttetszőségét.

A filmanyagnak mechanikai, kémiai és éghajlati befolyások e llen i 
érzéketlenségének biztosítására vonatkozó eljárás a Yllmnemealtéal RT 
/Nea-Ieenburg/ an. Tepo-rate-eljárása, amely Amerikában már régóta be
vá lt. A száraz filmet egy tartályban 40 G°-nál chamlkállkus gőzöknek 
teszik ki és ezek behatolnak a filmbe. Ezáltal nemcsak a zselatlnréteg, 
hanem a film  alaprétege is védelmet kap a későbbi behatások ellen. Ezen
kívül nagymértékben elveszti a sodratát, agy, hogy a nagyításkor kikap
csolódik a fenyegető Newton-gyürük képződése. Ez az eljárás mód minden
fa jta  filmre alkalmas. Természetesen ezzel nem lehet megakadályozni a 
fllmkárokat, ez tisztán elővigyázatossági eszköz.

A porkárokat elsősorban okozó elektrosztatikus töltődéat agy le 
het elkerülni, hogy úgynevezett antleztatikaa pasztával vonják be a 
filmet és a filmmel érlntkeeéabs kerülő mindennemű éré- ée üvegrészt 
/nagyitógép, olrasógép stb./.

Mikrofilmek tárolása.
‘ A szakszerű filmtároláesal szemben támasztott követelmények a 

filmnek eddig fe jtegetett tulajdonságaiból ée annak konzerválás! le 
hetőségeiből adódnak.

A legegyszerűbben a mikrofilmlapot lehet tároln i. Erre . 
a célra a nyersfilm csomagolási anyagát lehet legalkalmasabban f e l 
használni. A mikrofilmlapokat kartotékszerüen la lehet rendezni, kü
lönösen, ha elmazalagokat la fotografálunk. De egyik esetben ae f e le j t 
sünk e l védőlapokat tenni a mikrofilmlapok közé. Erre alkalmasak a . 
fr ies  film  fekete papirválaaztólapjai, még Jobbak a pergamin táakáea- 
kák, vagy hoeszu pergemln csikók leporello-hajtogatásban.

Szétvágatlan 35 ma-es filmtekercse* számára szabványosított tá
rolótokok készülnek 30 m filmre. A film  ebben orsóra van ráeaavarva.
A "fllmaaláta" veszélyét Így kikerültük. Ha nem rendelkezünk szabvá
nyosított orsókkal* helyettük azokat a bádogdobozokat használjuk, ame
lyekben az újonnan gyártott filmet szállították. Mindenesetre be kell 
eeavarni a film et, vagy hullőmpapirok közé tennie mert különben az 
aluminium bádog dörzsölöm fogja. Ez a tárolási mód azonban oaak átme
netinek ajánlható, mert feltekeretlen filmtekercsek olvasása igen ké
nyelmetlen. Ha rövidebb filmeket nem akarunk csikókká szétvágni,hanem 
tskeroakékbec tároln i, akkor bele kell törődnünk az állandó sodródásba«
A sodródás az ismert Newton-körökhöz vezethet, de ezek az olvasást 
mindenesetre csak mérsékelten zavarják. Az ilyen tekercskéket legal- 
kalmasabban kis fiókokban tárolhatjuk, amelyekben egy közbenső fenék
lap van, széles lyukakkal. Karton pepiгskatulyák ilyen célra huzamosab
ban nem ajánlhatók, mert a karton leg többny1rs szálakat araszt. A kíe- 
képek sötétkamra csomagolásainak műanyagból készült dobozai, melyeket 
egyébként legtöbfcnyire e l szoktak dobni, filmek tároláséra szintén a l
kalmasak.

Mikrofilmeknek ősik alakjában való tárolására egész sereg módszer' 
létezik, közülük a Zelss-féle pikkelylap-rendszer vált be a legjobban. 
Az.ok a tárolási rendszerek, amelyeknél - mint i t t  - a csikókat pergamia-
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borítás védi, előnyben részeeiterdők azoknál, ahol Ilyen védelem nin
csen. Ea a filmes lkot közvetlent'! a pikke lyazertten hajtogatott és szélén 
lekarimázott papírból készített tárolólapokba helyezzük be, vigyázzunk 
arra, a papír ne eresszen szálakat. Ellenkező esetben az egyes fllmeelko- 
kát még előbb egy összehajtott pergamln-paplr-szalagba kell tenni. A 
pikkely-lapokat vagy kartotékszerflen rendezzük, vagy külön taeakokba fog' 
leljük össze, dossziékba fektethetjük, vagy könyvbe köttethetjük. Uás 
rendszereknél az egyes fllmcslkokat kartotékszerflen egymás mögé rendezik, 
vagy egyenklnt pergamln-bőritékben vagy egy sokszorosan összehajtott pa
pírcsíkban. Ezt csak akkor lehet kényelmesen használni, ha a csíkok tény
leg laposan fekszenek és nem sodródnak Össze.

Azt Is Javasolták, hogy olyan kartotéklapokat használjunk, amelye
ken kivágott "ablakok" szolgálnak a filmesíkok beragasztására. Úgy vél
ték, hogy Ily módon el lehet érni az Ideális egységet katalógus és az 
Idézendő irodalom között. Ez a változat azonban aligha fog meggyökereeed- 
ni. A filmszalag csak nagyon rövid lehet és sokszor több lap lenne szük- 
séges egy csíkhoz.

A film nagyításánál a nagy alakú kartotéklap akadályt jelent. Az 
olvasókészülék technikájának Is alkalmazkodnia kellene ehhez az agakhoz. 
Ha mégis ilyen rendszert fogadunk el, akkor a megelőző fllmvédelem fe l
tétlenül tanácsos.

^Kínálkozik, az a lehetőség is , hogy Ilyen kardotéklapokat lyukkár
tyákként áLkalmaaimk uigy még messzebbmenő racionalizálás érdekében. De 
egy ilyen nagy lapra szerelt mikrofilm használata még nagyobb mértékbeu 
ütközik az éppen most említett nehézségekbe, mert Mezen a lyukkártyák 
formátuma legalább A 5* Bármennyire Is értékesek a lyukkártyák bizonyos 
célokra, a szerző nem ajánlaná, hogy a mikrofilmet azokra erősítsük.

A tároló szekrényeket és állványokat Illetően nincsenek különleges 
kívánalmak. A méretek teljesen a filmméretéhez és annak mennyiségéhez ~ 
I f  Zz ódnak, filmtekercs-tokokat legcélszerűbb lapos fiókokban felevő 
helyzetben őrizni. Egymásra állítani őket kevésbé ajánlatos, mert ez az ál 
tekintést éa a film állapotának ellenőrzését megnehiti. Sok esetben elég 
lesz egy kis olvasókészülék-asztalka néhány lapos fiókkal. Ha a pikkely
lapok magánszemély birtokában vannak, tasakokban összegyűjtve beállítja  
a könyvtárába. Lehetséges, hogy a nagyon frisa, éteres olajokban /ter
pentin, etb./ gazdag fának kedvezőtlen hatása lehet a filmre, de a szer
zőnek erre nlnos bizonyítéka.

Mikrofllmanyag rendezése és katalogizálása.
A mlkrorllmanyag rendezése sokkal kevésbé problematikus, tint a 

könyveké. Mlkrofllmgyüjteményeket illetően az egyetlen használható ren
dezési rendszernek a "numerus currens", azaz a beérkezés sorrendje sze
rinti elrendezés látszik. Azzal az előnnyel szemben, amit a könyvek 
szakszerintl felállításánál a könnyű áttekintés és gyors keresés lehe
tősége nyújt, a mikrofilmnél a filmanyag külső egyformasága és az ol- 
vasókéezttlék használatának szükségessége a döntő. Ehhez járul még, hogy 
mlkrofilmgyüjtemények - legalábbis könyvtárakban -  általában nem alkot
nak zárt gyűjteményeket, hanem inkább hiányok pótlására szolgálnak. Egy 
magános kutatónál, aki mikrofilmet haeznál, szűk szakterületre vonatko
zólag jogos lehet a teljességre és a ezakezerinti tárolásra való törek
vés. Be a szakrendszer ezerinti felállításnál még egy nagy akadályt kell 
megfontolni, s ez az állandó újrarendezés szükségessége az u.i beezerzé-



-  33 -

eeknél. Mikrofilmgyüjteményekné~ az ilyen folytonos ujjárendezée a 
film tartósságát veszély%ztetné é s  azonkívül a f i Ímesikok szükséges 
belyi rögzítését is zavarná. Ez a megállapítás okvetlenül szükséges, 
mert egy kívánt filmcsik gyors feltalálásában semmit sem használ pl. 
egy ráfényképezett jelzet; a Jelieteket ezenkívül még Olvadhatéan el 
kell helyezni a tasaknl szolgáló lapon vagy fllmtokokon.

Л  -mikrofilm Jízakszerlnti felállításának még nagyobb mértékben á ll 
ütjábaá a foráátum-fcülönbaég'/aifcrolap, filmtekercs ás filmcsik/, mint 
a könyvek felállításának. Kert a könyv alakja bibllografiailag meg van 
állapítva, míg az, hogy egy bizonyos kiadványt milyen mikroflimaiakban 
rögzítsünk, a véletlentől vagy az önkényes elhatározástól függ,

. Ebből következik, hogy egysdül ez helyes, ha mlkrofilmgyüjteménye- kot a filmek beérkezésének sorrendjében rendezünk el. De ajanlatoa az
egyes fllmformátomokat egymást61 e^válasjptanl.

Azok az okok, amelyek miatt a "numerue carre ne" rendje mellett 
döntöttünk, továbbmenően erra kénysza«ltenek, hogy gondoskodjunk a leg« 
kisebb magángyűjteményben le biztosikatalógüenyilvántartásról. A leg
egyszerűbb esetben « ha a mikrofilm egy magános tudós munkakörébe tar
tozik és csak-kis-gyűjteményről ven azó -  többnyire elég minden filmről 
agy kié lap a pontos címnek és a film tárolóhelyének feltüntetésével. 
Kiegéezltőleg fel lehet tüntetni a rövid tartalomjegyzéket, a tartalom
hoz egyéb megjegyzéseket lehet fűzni, eaetleg a film technikai adatait 
is megadhatjuk. A címleírásokat szakok, címszavak vagy tárgyszavak sze
rint rendezhetjük. Szerző-mutató csak annyiban szükséges, amennyiben ez 
hasonló nagysága könyvgyűjtemény esetében helyes lenne. Nagyobb filmállo- 
mányokról, amelyek már nem egyetlen ember szolgálatára állnak, betűrendes 
szerzői katalógust kell kéeziteni. A szakkatalógust abbén az esetben - a 
betűrendes katalógus és a szerzemény1 nyilvántartás rovására - mentesíte
ni lehet a bibliográfiai és technikai adatok feltüntetésétől, minthogy 
ezek a tárgyi feltárás szempontjából kevésbé fontosak. Ea kívánatosnak 
látszik, a szakkatalógusban még & tartalomra vonatkozó adatokat is fe l
tüntethetünk. De itt már szerzemény! napló vezetése le szükséges. Mint
hogy ezt folytatólagosan vezetjük, Jobb, ha ezt a naplót lap- vagy könyv
alakban Írjuk, mert Így egyse bejegyzések nem veszhetnek el. A "numerus 
ourrene” elrendezés alapján ez a gyarapodási napló egyúttal a mikrofil
mek raktári katalógusának: szerepet is betölti. Tehát a gyarapodásra vo
natkozó minden teohnikal ée minden filmblbllogréflai adatot vegyünk fel 
•bbe a jegyzékbe. A címleírás egyse elemeit ezzel szemben Itt elhagyhat
ják, Így pl. az eredetinek lapszámát ée alakm#gjelölését. A gyarapodási 
naplóban az alábbi rubrikák szükségesek:

1/ sorszám,
2/ a beérkezés napja,
3/ az eredeti kiadvány szerzője és elme,
4/ az eredeti kiadvány lelőhelye, esetleg Jelzete,
5/ a film kolláclója, azaz mikrofllmlapoknál a lapok száma, a film

tekercsnél a csikók vagy tekercsek száma és az eredeti lapjainak 
elosztása,

6/ megjelölése annak, hogy negatlv-a, vagy pozitív
7/ a film értéka /esetleg hasábos elválasztás vétel, csere és aján

dék között/,
ö/ Jegyzetek /esetleg levelezésnél aktaazámok megadása vagybgyáb 

teohnikal adatok/.
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A gyarapodási, naplót anoyi részben kell vezetni, ahány féle film- 
fajtát kell raktároznunk. Eme részeknek egyenként egy-egy megkülönböz
tető rövid jelük van, amely a folyószámmal együtt alkotja a mikrofilm 
jelzetét.

Olyan nagykönyvtárnak, amelyben az Idők folyamán bizonyos mennyi
ségű filmállomány felgyülemlik, különös súlyt kell fektetnie az ilyen 
gyarapodási naplóra. Mert ez az egyetlen nyilvántartás, amelybe kizá
rólag mlkrorilmeket Jegyeznek be. A betűrendes és éppúgy a szakkataló
gust nem lenne célszerű a könyvtár fő katalógusaitól elválasztani. De 
vigyázni kell arira, hogy feltűnő bélyegző figyelmeztessen arra, hogy 
mikrofilmről van szó.
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