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S Í Műszaki személyzetünk nu-st sokkal jobban áttekintheti a fo
lyóiratainkban található adatokat.

Most, miután már négy hónapot dolgoztunk ezzel az uj éa különle
ges eljárással, az egyébként helytálló kifogások elhanyagolhatókká 
váltak* Ez a szolgáltatás nélkülözhetetlen és elismert része le t t  a 
könyvtár funkcióinak.

Költségek. »
Néhány szót most az eljárás költségeiről. Olyan tartalomjegyzé

kek elkészítéséhez, amelyek pontos másolatai az eredetieknek, a 
iBiox-eljárás ajánlható. Ezzel a módszerrel egy-egy másolat 2-3, 
o ffse tte l pedig 3-5 perc alatt készül e l.

Teljes xerox fe lszerelést évente kb* ?oo dollárért lehet bérel
ni. Ez az évi té te l magában fog la lja  a felszerelés bérleti d ijá t, 
hat lemez, az előhívó, t is z t itó  és az áram költségét* Ezenkívül, ha 
közvetlenül készíttetnénk az eredetiről másolatokat minden egyes sok
szorosított lap munkadija és az anyag 2o centet tenne ki. Ez a költ
ség állandó marad.

A Tengerészeti Fegyvergyár Műszaki Könyvtára megkönnyíti azon
ban munkáját azzal, hogy xerox-eljárást és m ultllith sokszorosító 
gépet használj Így a multllith-lemez xerográfiával készül. Ezzel e l
érhetővé vá lik , hogy egy-egy sokszorosított lap kevesebbe kerül, mint 
5 oent, beleértve az anyagot és a munkadljat Is. Minél több másolatot 
készíttetünk, annál kevesebb lesz egy-egy másolat költsége.

Ezek a költségek talán túlzottnak tűnnek, de közös összefogás
sal több könyvtár alkalmazhatja ezt a módszert. Ha a költségek és fo 
lyóirat kész le tűk tekintetében több könyvtár társul, megoldhatják a fo
lyóiratok körözésének ilyen formáját.

- Special Libraries, 1955*évf. 5 .ez. 211-212.1.

TITO ELNÖK KÖNYVAJÁNDÉKA MOSZKVÁNAK

A Jugoszláv Népköztársaság elnöke ,Tosip Broz T ito magánkönyTtá- 
tárából 600 kötetet adományozott a moszkvai Lomonoszov, Egyetem Könyv
tárának.

Az ajándék a jugoszláv klasszikusokat és a Jugoszlávia történel
mére, néprajzára, természeti világára stb. vonatkozó legfontosabb 
szakkönyveket, főleg forráskiadványokat fog la lja  magában.

-  Bibliotekar*, 1956. B*-sz. 4é-47*lap.


