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Ámikrofilmezés alkalmazásának négy terület© vaB« Lehet, hogy 

több is, d© annyi bizonyos, hogy ezek a legfontosabbak?
1? A mikrofilmezés elég ölesé és tökéletesen kielégíts médja an

nak, hogy eredeti másolatot készítsünk. 'fehát Így a tanulók és tudósok 
könnyen tanulmányozhatják a másolatot, míg az eredeti kéziratot vagy 
ritka könyvet ©sak egy múzeumban vagy magángyűjteménybe a nézhetnék 
meg?

A mikrofilmezésnek ezt a módját legjobba® Barnard "Chureh muai@w- 
ja /Templomi zene/ érzékelteti? Grove zeneszóidra szerint az egyházi., 
zenének ez az első kiadott gyűjteménye? Pőtisztelendö Barnard John 
gyűjtötte.össze, aki a Szent Pál székesegyház egyik kanoaoteja volt 
X? Károly idejében? A mű először lééi—ben jelent meg, de úgy‘látszik, 
ma már egyetlen teljes példány sincsen belőle, valószínű, hogy a pu
ritánok semmisítették meg?

Ha a különböző könyvtárakban található részleteket mikrofilmre 
veszik, valószínű, hogy a teljes kiadást helyre lehet állítani* Ame
rikai egyetem számára készül ez a munka, de reméljük, hogy Angliában 
is meg lehet majd szerezni a zenei könyvtárak számára a teljes mik
rofilm másolatot?

Az ilyen mikrofilmezés másik esete a különböző angol városok he
lyi levéltáraiba® található bírósági okiratok mikrofilmezése /Gourt 
Holla/? Ezeket olyan amerikai tudósok kérték, akik középkori angol 
történelemmel foglalkoznak? Jő példa azután az amerikai pedagógiai 
lapokban megjelenő, aoomiea-okra vonatkozó cikksorozatok. Az újsá
gokat elég nehéz megszerezni Angliába® f> egy londoni tudományos kuta
tónak azonban szüksége volt az anyagra?

2? A mikrofilmezés oloaá és tökéletesen kielégitő módja olyan 
speciális anyag korlátolt példányszámban való kiadásának, mely anyag 
értékkel bir ugyan a kutatók vagy szakkönyvtárak számára, de más sok
szorosító eljárással - pl? nyomtatással, gépírással - való közzété
tele túlságosan költséges volna?

Két szempontot kell Itt tekintetbe vennünk;
a/ a kiadási költségek összehasonlítását?
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b/ Azt a tényt# hogy a tudományos kutatások eredményét a lehető 
leggyorsabban kell közzétenni# hogy ezáltal elkerüljük a régi kisérle 
tek megismétlését és lehetővé tegyük# hogy az aj kutatók ott indulja- 
nak el# ahol mások abbahagyták

Ezen a téren a mikrofilmezés legjobb példája# melyre figyelmüket 
felhívhatom# a Dissertatlon Abstracts /Doktori értekezések kivonatai/ 
Ez lehetővé teszi# hogy meg tudjuk szerezni az Egyesült Államok 59 
egyeteme doktori disszertációinak kivonatát! ezek évenként több mint 
4.000—et publikálnak. Ha az olvasó az egész.értekezést óhajtja# mik
rofilmen azonnal megkaphatja.

Az amerikai egyetemek és főiskolák megkívánták a doktori érte
kezések közzétételét# de elfogadják a mikrofilmet# mint a közzététel 
módját*

3* A mikrofilmezés megfelelő módszer arra, hogy lemásolják a 
romlandó vagy sérült anyagoto

Az újságok kiváló példát adnak erre# mert évekkel ezelőtt szül- 
fid vagy fapépből készült papírra nyomtatták# mely körülbelül 50 év 
leforgása alatt tönkremegy. Ekkor az újság barnává válik és a leg
kisebb érintésre is töredezik. Nagyon fontos újságjaink megőrzésé# 
mert értékes eredeti források a történelem és a társadalmi viszonyok 
tanúlmány ozás ára «

4 o A mikrofilmezés raktározási területet ment meg a könyvtárak
ban és tudományos intézetekben felhalmozott számos anyagnál. Termé
szetesen nem volna elegendő ok a mikrofilmezésre az a puszta tény# 
hogy ezzel raktározási helyet lehet nyerni*

A Times mikrofilm kiadása eléggé érzékelteti ezt a szempontot. 
Másik példa# hogy esak 3 darab 35 mm-es filmtekercsre van szükség 
ahhoz# hogy a New York Times-nek egy havi kiadványát fel tudjak ven
ni . Valójában a mikrofilm 90-95 #-át menti meg annak a helynek# mely 
szükséges volna ahhoz# hogy az ilyen típusa anyagot eredetiben tárol
ják.

Olvasókészülékek
Természetesen ahhoz# hogy egy mikrofilmet elolvassanak# szükség 

van leolvasóra. Ma Angliában ez a legnagyobb nehézség a mikrofilme
zésnél.

A mikrofilm olvasőkészülékeknek két típusa van:
lo Könyvtári típus, mely a képet vetítővászonra vetíti. Ez kö

rülbelül- 225 fontba kerül. A Kodagraph MPE köztudomásúszerint a leg
jobb ilyen tipusu mikrofilm leolvasó. A könyvtáraknak nincs szüksé
gük külön elsötétített szobára. _

20 Hordozható készülékek# melyeknél a képet tükörrel vagy állít
ható lenesékkel vetítik. Ez körülbelül 75 fontba kerül. s z á l l í t h a 
tó készülékek alkalmasabbak egyéni kutatók# tudósok és kis szakkönyv
tárak számára.

A hordozható leolvasók ma már nagyon fejlettek! kitűnő készülé
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keket gyártanak Angliában, Dániában, Franciaországban és Németország™ 
bán. A két fgta készülék fejlődése rövidesen lehetővé teszi, hogy a 
mikrofilmeket Angliában jobban felhasználják# A legtöbb hordozható ké
szülék elsötétített szobában adja a legjobb eredményt»

A mikrofilmezett anyag
A míkrofilmezett anyagot csak abból a szempontból szokták értékel

ni, hogy alkalmas-e arra, hogy a jövőben kutatás céljaira felhasználják. 
Ez nagyon fontos » de nem az egyetlen szempont, melyből a mikrofilmeket 
vizsgálnunk kell. Az általam felsorolt példák, Barnard zenei müve, a 
bírósági okiratok, a ©omica-okra vonatkozó amerikai újságcikkek - mind
ezek azonban nem elszigetelt esetek - mutatják, mennyire fel tudják © 
tüdősök a mikrofilmet mindennapi munkájukban használni#

Ezzel a dologgal kapcsolatban ott van a nehézség, hogy mind az 
Egyesült Államokban, mind Európában és Angliában csak nagyon hézago
sán tájékoztatják erről az olvasókat#

Igen nagy szükség volna Angliában egy mikrofilm tájékoztató iroda 
felállítására /Information Bureau of Microfilmíng/# Az információs 
iroda felállításához azonban személyzetre van szükség és személyzet 
kell ahhoz ia, hogy közzétegyék az információkat# Sőt mi több, igaz, 
hogy a közönség szereti, ha ellátják ilyen tudósításokkal,- de nem sze
reti, ha ezért fizetnie la kell.

Ha a bejelentéseket összegyűjtenék, azt jelentené, hogy bárhol 
készül egy míkrofH,.* ralamely dokumentumról, a másolat hollétét nyil
ván lehet tartani# . labb másolatok válnának szükségessé, ezeket 
gyorsan el lehetne ; tani és olcsón rendelkezésére lehetne bocsá
tani az egyes tudósok . ., vagy azoknak a könyvtáraknak, melyek mikro
filmeket gyűjtenek#

Ma számos olyan ország van a világon, mint India, Pakisztán,
Kina, Burma, Egyiptom, Szudán, sőt még Afrikának nagy területei ia, 
ahol uj erők arra ösztönzik e népeket, hogy országuk történelmét 
jobban megismerjék# Igen természetes tehát, hogy ezeknek az országok
nak könyvtárai nagyon érdeklődnek és nagyon keresik azoknak az okmá
nyoknak és kéziratoknak a másolatát, melyek ezekre az országokra vo
natkoznak# Ezen a téren a mikrofilm nagyon jól felhasználható#
Nagrbri t ánnia

Nagybritánniát illetőleg a helyzet a következő?
A British Musétám felállítja mikrofilm gyűjteményét és valószí

nűleg Manuscripts 21, Press Mark 1-2??, Additions alatt fogják lel
tározni# Külön segédkönyvtárosra bízták ezt a munkát, s ez mutatja, 
hogy mekkora fontosságot tulajdonítanak ennek# A British Museam ki
váló minőségű mikrofilm munkát is készít, különösen Golindale-i 
ujsággyüjtöményéről#

Az Aslib-nél van egy lista több mint 90 tagról, akiknek mikro
film leolvasójuk van#
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A Library Ass'ociation-nak Mikrofilm Bizottsága van, a Library 
Assoeiation-nak éa Aslib-nek ezenkívül egyeztető bizottsága is műkö
dik,,

Az Állami Nyomdának igen jő mikrofilm felvevő berendezése van, 
de ez csak a kormányzati munkák felvevésére használhatő„

A Becordak társaság igen sokat mikrofilmez, természetesen ő 
végzi a Times mikrofilmezését is,

Allardyce Nicoll, a birminghami egyetem Shakespeare Intézeté
nek tanára nagy mikrofilm gyűjteménnyel rendelkezik! ez a köhyvtár 
mind könyvtárig mind hordozható leolvasókat egyaránt használó Mik
rofilm anyag nélkül az intézet munkája nagyon szükkörüvé válna,, 
Nicoll professzor napi munkájában igen gyakran használ mikrofilme
ket o

Számos angol egyetem is érdeklődik a mikrofilmezés iránto A Mr» 
Record által összeállított; "Nagybritánnia és Írország egyetemein 
magasabb egyetemi fokozatra elfogadott tézisek.indexe” c„ Aslib ki
advány felsorolja az egyetemeket és hogy használnak-e.mikrofilmeket» 
Kétségtelenül értékes kutatási anyag van az értekezésekben, melye
ket egyetemi könyvtáraink őriznek, és valószínű, hogy nagyon sok 
ezek közül segítséget jelenthet a termelési versenyben, ha a meg
felelj ember kezébe jutnak ah,,

A Manchester Könyvtár mikrofilmezi a The Manchester Guardiant,
A Keats House Keats Gyűjteményének /Hampstead/ egyes darabjait 

mikrofilmre fényképezték az Egyesült Államok számára„
A Szent János és az Angol Vörös Kereszt Kórház könyvtárának 

értékes gyűjteménye van mikrofilmezett anyagból és körülbelül 50 ve- 
titőképzülék«. Ezek segítségével azok a kórházi betegek is olvas
hatnak, akik rendes könyveket nem tudnak használnia

Külföld
Ha a képet teljessé akarjuk tenni, érdemes a külföldre is egy 

pillantást vetni, A Rockefeller és Nuffield Alapítványok majdnem 
ismeretlen igazgatóinak megértése és fogékonysága az uj eszmékkel 
szemben éppen azoknál talál süket fülekre, akiknek az alapítványok 
adományai a legtöbb hasznot nyújtanák,.

Nagyon értékes az Unesco kétrészes 1951° évi, mikrofényképezés- 
re vonatkozó beszámolója, melyet Mr, H. R„ Verry állított össze,
Mr„ Verryt az Aslib legtöbb tagja nagyon jól ismeri előadásaiból 
és az Aslib elnökeként végzett munkásságából,

A FID Manual of document reproduction and selection-t /Doku
mentumok reprodukciójára éa kiválpgatására vonatkozó kézikönyv/3'/ 
az Unesco pénzügyi támogatásával nyomtatták ki0
1 7 — — —  “

, Th* Hague, 1953-195*° 2 db.
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Az Európai Könyvt áré söpört Tanácsa /ÍCbe G outié IX of Európa Lib- 
rary Group/ is foglalkozik raikrofilakészidási tervekkel.

A Library of Congress időről-időre kiváló müveket ad ki mikro- 
filmezés! terveire vonatkozóan. Két igen értékes ilyen Irányú kiad
vány a Newapaper on mierofilm /Újság mikrofilmen/ ée Seleoted Ü s t  
of United States Mewspapere recommended fór preservatioa b y •the ALA 
Gommittee-for Cooperative Microfilm Projeets /Az Egyesült Államok 
kiválasztott újságjainak jegyzéke* melyeket aa A U  mikrofilmezés
ben való együttműködésre alakult bizottsága mikrofilmen való megőr
zésre javasol/.

1953 decemberében a National Microfilm Assoelation of G’.S.A.
/az Egyesült Államok Nemzeti Mikrofilm Egyesülete/ életre keltette 
a National Micro-NewsVt /Országos Mikro-ajságot/ és mivel elsőoaz- 
tályu' szabványokat akart,az iparban létrehozni*-ennek a csoportnak 
egyik legelső dolga az volt* hogy közzétett egy mikrofilm kifejezé
sekre vonatkozó szójegyzéket. Ez 21 két oszlopos lapból állott* áll
té gépírás típusban Írva* és kifejti, hogy a mikrofilmezés minden 
téren milyen rendkívül hasxhos lehet.

A Kanadai Könyvtárak Egyesülete jő munkát végez a mikrofilme
zés terén és nem régen tette közzé negyedik katalógusát a mikrofil
men megszerezhető kanadai újságokról. Kanadai Könyvtárak Egyesüle
te egy uj sorozatot is indított News notea on microfilm projeets 
/Tervbevett mikrofilmek Jegyzéke"/ cimme1...

Az indiai Nemzeti Archívum ányagának nagy részét mikrofilmen 
gyűjti...

Svédország vezetőhelyen áll a mikrofilmezésben és újságjainak 
körülbelül felérSl készül mikrofilm.

A Vatikánnak hatalmas mikfofilmez$si' tervei vannak.
A Szovjetuniónak gazdag mikrofilm gyűjteménye van a moszkvai 

Lenin Könyvtárban.
Írországban a Nemzeti Könyvtárak Igazgatója értékes mikrofilm- 

anyagot gyűjt...
Mikrofilm szabványok

Ebben á fejezetben az Angol Standard Intézetnek a mikrofilmek
re vonatkozó jelentésére kell hivatkoznunk. Gyakorlati teendőnk az* 
hogy ezeket jól elsajátítsuk és használni tudjuk a mikrofilm leolva
sót* igy aztán tisztában leszünk a mikrofilm használatának könyvtá
ri problémáival.

A Koőagraph mikrofilm felszereléssel és anyaggal történő mikro
filmezésre vonatkozó kodak műszaki könyv megadja az összes szükséges 
műszaki i s m e r e t e k e t . A z  Unesco Bulletin fór Libraries 1954. május- 
júniusi száma kitűnő cikket közöl.-a "Mikromásolatok szabványairól* 
/Standardization in the field of mierocopylng/. ' -

Csak a cégtől szerezhető be: Eastman Kodak Co. Rochester, 4. 
New York.
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Érdekes a szabványosításra von atkoz 6 néhány pontja,
Amerikában a perforált filmeket már alig használják, mert a nem 

perforált film nagyobb.felvételi területet biztosit,
A mikrofilmezéshez külön fényképezŐgé tfre tan szükség. Kis gépek 

használata csak 22 felvételt tesz lehetővé és egy sorozathoz nagyon 
sokat kell egybefüzni, A legjobb mikrofilmeket úgy lehet készíteni, 
ha Jő anyagot használunk, Üllyea a megvilágítás, de függ a minőség 
a fényképezendő anyagok minőségétől is.

Megfelelő anyaggal és megvilágítással az eredeti dokumentumom 
kát 19?1 arányban lehet kisebbíteni! Így jő leolvasóval kitűnő ered
ményt lehet elérni,'

Egy szőt a mikrofilm tekercsekről, Angliában csak 100 láb hossz, 
tekercseket lehet kapni. Egyetlen gyár szándékozik 20 láb hosszú te
kercseket gyártani. Ez lehetővé fogja tenni, hogyigyes tételeket 
kisebb helyen tároljanak mint most, a 100 láb hosszú tekercsekkel 
felvett mikrofilmeknél! ez nagy előny lenne kis könyvtáraknál és. 
egyéni kutatőkhál* A műanyag orsók jobbak, mint a íémorsők, mert 
nem hajolnak meg és nem görbülnek aló Műanyag orsókat ma nálunk nem 
lehet szerezni, de 1955-ben már gyártanak ilyeneket,

A mikrofllmcsiknak 18 hüvelyknek kell lennie, hogy-a leolvasó 
használata könnyebb legyen.

Megkülönböztető elmeket kell használni. Vannak, akik azt gondol
ják, hogy a mikrofilmekhez nem kell cim, pedig a cím segít az olvasás
ban, Kísérleteztünk olyan elmekkel, melyeket Bodoni Bőid típusa betűk
kel 'rajzoltattunk meg egy elsőrendű tipográfussal, de ezzel a kísér
lettel nem vagyunk megelégedve és más betűtípusa címfeliratokkal pró
bálkozunk,,, 1

Maygaret Mann Bevezetés a könyvek osztályozásába és kstalőgizá- 
lásába^imü könyvében hat helyen foglalkozik a mikrofilm osztályo
zásával és címleírásával,

A mikrofilmről készült pozitív másolatokat rendszerint "printed 
copie's” /másolati példánynak/ nevezik. Fehér alapon fekete betű, 
amint ez a rendes olvasásnál szokásos, Fényképmás©lattal a sokszo
rosításnak olyan egységességét lehet elérni, amit egyébként soha
sem lehetne megvalósítani,

A Jövő fejlődése
Eddig 35 mm-ea mikrofilm tekerccsel foglalkoztam. Ezzel érteke

zéseket, újságokat és folyóiratokata valamint kéziratot és magánle
velet lehet Jől megőrizni. Egyetemi hallgatók, tüdősek és a könyv-

1/ 30,5 m,

Mama, Margeret? Jntroduction to oatalogslsag and classifie a t lo a .  
of books.

2 /
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•tárak alkalmi olvasói szívesen fogják a mikrofilmnek ezt a formá
ját használni, különösen akkor, ha több lesz mzleolvasó készülék és 
e g y r e  többen tanulják meg e készülékek használatát*

Legújabban nagyon érdekes fejlődés mutatkozik a 70 mm-es mikro
filmek használatában. Egyénien és változatosan használják fel. Meg
oldja a mérnöki és építészeti rajzok tárolását. Komoly pénzügyi meg
takarítást jelent azoknak a közhivataloknak és kereskedelmi vállala
toknak, melyeknél sok rajzot kell tárolni.

A New York Times ugyancsak 70 mm-es mikrofilmeket használ ”mor- 
gue ja" számára. /morgue«hullanéző; a New York Times-nél Így nevezik 
azt az archívumot, melyben az újságban megjelent minden egyes sze
mélyi adatot nyilvántartanak, ford./. Az újságcikk kivágatokat idő
rendbe sorolják, majd hatalmas fekete lemezekre helyezik és 70 mm- 
es filmre lefényképezik. Ezután felvágják, sorbarakják s acetát bo
rítékokba teszik; a borítékokon széles fehér szalag van felírással, 
melyek segítségével megfelelő módon osztályozni lehet a kivágato
kat o A borítékokat később kartotékolják.

A New York Times hatalmas vetítőkészülékeket szerelt fel, melyek 
nek segítségével az Így elrendezett kivágatokat el lehet olvasni.
Ez a módszer sokkal előnyösebb a kivágatok szokásos borítékolásánál.

A múlt évben Amerikában láttam olyan szállítható vetitőgépti- 
pust, mely alkalmas volt a 7° mm-es felvételek vetítésére.

Angliában is rövidesen megindul a kísérletezés a 'JO mm-es mik
rofilmekkel.

«* ASLIB Proeeedings, 1955. !• sz. 25-50. lap*

/


