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Gehíndler 3ryant M.:
A BIBU O GaÁFIAX&SSrrfe MODERN TECHNIKÁJA

A bibltogróf ia-nzerSreastés nagyon rő«l mester été. • falójában nér a könyvnyomtatás sfalt :#ál••’;-•« előtt léteztek többé-kevésbé szabálv ;ímHi 
bibliográfiák, azssMlMpedig a kiaáváayok aokis-Xeeége tátt* megjelenésű- kok feltétlenül szűkeágszerttvé*

á bibliográfiai munka lényegi alapjában alig változott az ©la® 
bibliográfia megjelenés* éta* Akijbr- / moat is/ a kövei kosé bárom té* 
nyazffre ?tók szükség létre jöttébe.*;bibliográfus,. Írásművek ás íróesz
közök* A fentiek körül a bibliográfaa a legfontosabb. Akármilyen váltó- 
aás állott be külsőjét és szellemi felkészültségét Illetlen - ugyanolyan 
eziborl•lény maradt* K#m létezik olyan gép vagy olyan technikai eljárás, 
amelynél ne volna szükség agyának és kezének irányité munkájára* ítélő- 
képessége éa tudása elsőrendűen fontos az adótok kiválogatáoánál é« 
összeállításánál* Mégis született néhány «j technikai eljárás, amely meg- 
könnyíti munkáját, és mi most inkább ezekkel a médjszer-ékkel fogunk fog
lalkozni, mint a blbliográfiaezerkseztéaael kapcaolatoe szellemi munká
val*

Először ia nag fogjak vizsgálni az egyik nagy kurrens bibliográfia, a Mezőgazdasági Bibliográfia /Bibliography of Agriculture/ -szerkesztésénél ée sokszorosításánál alkalmazott módszereket* Az egyes eljárásokat eléggé részletesen fogjuk lemitatni, mart egyformán felhasználhat gár- száz vagy aokezer adatot tartalmazó bibliográfiák esetében. Kern igényel 
nagy beruházást, pusztán egy Írógép szükséges hozzá. Bár a módszert eredetileg egy sokezernyi adatot nyilvántartó bibliográfiára ás tizenhét főnyi ssemélyzetro tervezték, könnyűszerrel lehet alkalmasai egy vagy 
két atabbr esetében is* Ka az itt ismertetett, különleges Írógép helyett 
közönségbe írógépet használunk, ezzel a kész kiadvány külalakra nézve csúnyább ,Jms.ugyan, de épp olyan hasznavehető marad*

A Mezőgazdasági Bibliográfia, a Földművelésügyi Minisztérium Állami Könyvtárába befutó anyag alapján nyilvántartja a világ mezőgazdasági szakirodalmát. Anyagának elrendezése átfogó tárgykörök szerint történik* Például: v Növényt ama agt é a" , "Állattenyésztés*, "Rovartan*, “Mezőgazda- sági géptan" stb, Izek azután további kisebb szakcsoportokra oszlanak: pl* a Növénytermesztés a következő módon:' rendszeres botanika, növény- 
betegségek, gabonanemüek, talaj hozass, etb, Minden hónapban szerzői mutatót készítenek, az utolsó számban pedig szerzői ée tárgymutató jelenik 
meg az egész évről. Bár a bibliográfia elsősorban a Földművelésügyi Mi
nisztérium személyzete aztnára készül, elkerül az Egyesült Államok és
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sok más ország könyvtáraiba és tudományos intézeteitek Í8o Fotofcőpiaszoi® 
gálatünk segítségével az Egyesült Államok Földművelésügyi Minisztériuma 
Könyvtárának anyaga azok számára is elérhető,, akik nem tudnak Washington
ba Jöanio Csekély költség ellenében azok is megrendelhetik a bibliográfiá
ban szereplő cikkek fotókópiáját„ akik nem tartoznak a Minisztérium sze
mélyzet éhez o A fotókópiák Így bárhová eljuttathatók a tanulék vagy a ku
tat ők számárao

1952-ben a Mezőgazdasági Bibliográfiában 96°000 bibliográfiai adat 
jelent meg° Minden kurrens kiadványt, amelyet a könyvtár kap0 megvizsgál- 

“Tllík a bibliográfiába való felvétel szempontjábőlo így felvesznek minden 
könyvet,, kisnyomtatványt 9 monográfiát„ újságcikket,, stbo-t9 ami a bibli#<= 
gráfia tárgykörébe tartosiko Nem kerülnek be a bibliográfiába a kisebb je
lentőségű anyagok;, u.Do szerző nélküli cikkek„ alsőéves egyetemi jegyzs- 
tekp egyéni tapasztalatokról szőlő beszámolók, kisebb terjedelmű vagy 
személyi vonatkozása közlemények és a tárgykörben újat nem jelentő müvekp 
Egyébként minden mü„ amely beletartozik a tartalomjegyzékben felsorolt 
tárgykörök valamelyikébeB feldolgozásra kerülő

Minden„ az előző 24 érában megjelent kiadványt naponta a Bibliográ
fiai Osztályra irányítanak és ott tárgy és nyelv szerint szétosztják a 
bibliográfusok közötto A feldolgozást hét bibliográfus végzi „ ezek leg
többje vagy szakember egy-egy szakterületen,, vagy pedig egy-két ritka 
nyelvet ismer könyvtárosi szakképzettsége melletto A bibliográfus meg
vizsgálja a kiadványt„ eldönti9 hogy mi kerül belőle feldolgozásra„ kije
löli a cikkeket a gépirőnő számára0 megjelölve a óim kezdetét és végét„ 
a szerző nevének Írásmódját„ a nagybetűvel irandŐ szavakat9 valamint 
mindazt,, ami a gépirőnő számára problémát okozható A szerző nevét változ
tatás nélkül irjuk9 a keresztnevekft csak kezdő betűkkel'jelöljüko Min-' 
den bibliográfusnak Írógépe előtt tartő áll 1205 széles papirtekerccselo 
A papírszalag 7»5 cm-ként perforálva van9 úgyhogy 12»5 * cm-es cédu
lákat lehet belőle szakitanio A tekercset a bibliográfus ̂ az Írógépbe te
szi és ezután minden münek9 ami feldolgozásra kerül0 előkészíti cédula- 
scrozatáto Az első cédulára rávezeti az első cikkhez szükséges utasítá
sokat a gépirőnő számárao Ez a cédula tartalmazhat rövid feljegyzést9 a 
cikk elmének fordítását /ha a cikk nem angol,, francia„ német vagy spanyol 
nyelven van/9 figyelmeztetést arra nézve„ hogy a cikk egy előző számban 
már megjelent cikk folytatása/ vagy hogy a szerző neve szokatlan helyen 
van0 A következő cédulára rávezeti annak a bibliográfiai szakcsoportnak 
a jelét„ amelyben az adat szerepelni fogo A következő cédula üresen ma
radó Az^ezután következő cédulák mindegyikére egy-egy tárgyszó kerül9 
amelyekkel - egy előzetesen összeállított tárgyszó-jegyzék alapján - 
részletesen meghatározza a bibliográfus a kijelölt cikk tárgyáto Ezután 
folytatja a következő cikkel„ anélkül,, hogy a papírszalagot letépné9 
míg el nem éri a kiadvány végét« Ekkor kiveszi a gépből és leszakítva 
a szalagot„ belehelyezi a kiadványba9 s átadja a gépirénőneko

A gépirőnő beteszi a szalagot a gépbe és a kiadvány alapján dol
gozva^ legépeli a címleírást a szakcsoport megjelölését tartalmazó cédu
lára 0' EzutáO á szerző nevét fordított sorrendben rágépeli az Üres eédu- 
lárao Ha többszerzős műről van sző„ több üres cédulát hagytunk és most
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mindegyikre rákerül az egyes szerzők aevso Az utolsó tárgyszó-cédula 
után eltépi a szalagot és áttér a kővetkező cikkre. Gépirónőíak IBM 
/International Business Machines/ gyártmányu8 arányos betütávolság-be- 
állitőval felszerelt gépeket használnak, könyvnyomtatásnál használatos 
betűtípussal, karbonszalaggal. Az arányos betütávolság beállitóval fel® 
szerelt gépek abban különböznek a szokásos Írógépektől , hogy az egyes 
betűk számára más-más helyet biztosítanak. A szokásos gépeknél minden be
tű egyforma széles helyet foglal elő Ezeknél a-speciális gépeknél vi
szont a vékony betűk, mint plo az wi* vagy *lw kisebb helyet foglalnak 
el, mint az "r" vagy az "ew, ezek viszont ismét kevesebbet, mint a vas
tag "m" és "w" betűk. A karbonszalag pedig azt biztosítja, hogy a gép
írás mindenkor egyenletes fekete legyeno

A gépelés befejezése után egy korrektor összehasonlítja a cédulá
kat az eredeti kiadvánnyal,, meggyőződik róla, hogy minden adat pontosan 
van-e leírva, és ellenőrzi, hogy követték-e cimleirási szabályzatunk 
előírásaito Most tehát minden közleményhez van egy cédula-sorozatunk, 
amely tartalnpzza a címleírást /svagy főlapot $/, egy vagy több szerzői 
cédulát és egy vagy több tárgysző-céduláto A cédulasorozatokat össze
hajtjuk, úgyhogy a főlap legyen legfelül és naponként beosztjuk olyan 
sorrendbe, ahogyan azok a mezőgazdasági bibliográfiában meg fognak je
lenni 0 Tehát először szakcsoportok szerint, ezen belül pedig szerzők 
szerinti betürendbeQ J

A hónap végén a szakreferensek átnézik a cédulákat az osztályozás 
és a tárgyi címszavak következetességére figyelve. Utána a cédulák már 
átkerülhetnek ahhoz a részleghez, amely a bibliográfia kiadását készíti 
elő. Itt először is szétválasztják őket, anélkül azonban, hogy sorrend
jük megváltoznék. Tehát minden adathoz rendelkezünk főlappal, s ©zt köz
vetlenül követik a szerzői- és tárgyszócédulák. A cédulákat számbélyeg
zővel megszámozzuk, úgyhogy egy-egy közlemény valamennyi cédulája azonos 
számot kap0 A számbélyegző olyan szerkezetre van felerősítve, amely biz
tosit ja, hogy mindenkor a cédula megfelelő helyére kerüljön a pecséto 
Mikor minden sorozatot lebélyegeztek, a főlapokat szöveges oldalukkal le
felé külön dobozba rakják, a szerzői- és tárgyszőcédulák pedig a szerzői 
és tárgyszó rekeszekbe kerülneko Ahogy a sorszámot rányomták a cédulákra, 
már aggály nélkül el lehet őket választani a főlapoktól, hiszen az azo
nosító szám utal ezekre.

Mint láttuk, a címleírást tartalmazó cédulák a megfelelő sorrendbe - 
a Mezőgazdasági Bibliográfiában való megjelenés sorrendjébe - vannak 
osztva. Most átveszi őket egy újabb tisztviselő, akinek az asztalán csuk
lóra szerelve nagy, sorvezetővel ellátott, fenyőfa tábla van0 Ez papír
lapot szögez fel a táblára, és a papírlap bal szélére kétolöalán enyve
zett ragasztószalagot ragaszt fel. A cédulákat ráerősiti a ragasztó- 
szalagra, olymódon, hogy minden cédulának az alsó üres részét és az al
só balsarokban lévő szakjelzetét elfedje a következő cédula. Mikor az 
első hasábot befejezte, a második hasáb balszélére erősít fel egy másik 
ragasztószalagot. A sorvezető mutatja, hogy hol kell a hasábot befejez
ni és hogy hol kell a következő hasáb számára felragasztani a szalagot. 
Egy lap felragasztása 15-20 percig tart. Az egyes szakcsoportok fő ci-
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mait előzetesen sokszorosított cédulákon még a ragasztás saögkezdóíne 
előtt illesztik a megfelelő helyre® Mikor a lapok készen vannak,, sor ke
rül a lapszámok és élőfejek felragasztására*

Időközben a szerzői mutat6 és a tárgymutató céduláit betűrendbe 
oszt jákc/Bzeket naponta szétosztják az első bet fi szerint éa mire a ra
gasztás befejeződik; a szerzői mutató céduláit szoros betűrendbe rak
ják* A szerzői mutató Ugyanúgy fölragasztással készül; mint a szöveg- 
oldalak; azzal a különbséggel; hogy itt egy lapon Bt hasáb van kettő 
helyette Mivel tárgymutatót évente csupán egyszer adunk ki„ ennek eé® 
dalált nem ragasztjuk fel, hanem beosztjuk az előző hónapiak közé*

Ha a címlapot is legépelték és korrigálták; kiadványunk nyomtatás- 
ra készo A sokszorosítás*siknyomásaai történik; negyvenszázalékos tér® 
jedelemesökkentéssel, vagyis a nyomtatott lap nagysága 6 0  százaléka, a 
géppel irt példány térjedelméneko A nyomtatás a következőképen törté® 
niki a nyomdász először lefényképezi a lapokat* Sanek alapján klisét 
készít; és ezekről a klisékről történik a lapok sokszorosításáé Itt 
láthatjuk a karbon-szalag előnyét; amely biztosítja; hogy valamennyi 
cédulánkon egyforma fekete legyen a géppel irt szövege Azt a cédulát; 
melyet a hónap első napján írtak; be lehet ragasztani’a 15®i mellé éa 
egy másikat, ami a hónap utolsó napján készült /esetleg egy másik iró® 
gépen/; a 3-án gépelt cédula ®lé0

Nagy előnye a ragasztásos módszernek a bibliográfiakészitésaél az 
a megtakarításp ami a gépelés és korrigálás terén mutatközike Minden 
kicédulázott mü cimleirását egyszer, és csakis egyszer kell legépelni 
és korrigálni az egész munkafolyamat alatt * Ha ragasztás helyett gépel* 
nők a lapokat; minden lapot készet kellene legépelni és kétszer korri
gálni; egyszer0 mikor az eredeti kicédulázás történik, és agyszer az 
oldalak Összeállitásánálc

Minden év utolsó száma tartalmazza az egész év szerzői és tárgy® 
mutatóját; Az előkészítő munka ideje a november hónap8 amikor már ma® 
ga a novemberi szám elkészült* Meg kell jegyezni; hogy minden hónap
ban; mikor a géppel irt példány visszakerül a nyomdából; a szerzői mu
tató céduláit letépik; és félreteszik az évi mutató számára* Kellő óva
tossággal lehúzhatjuk őket a lapról; anélkül, hogy sokat elszakítanánk* 
Amelyik mégis elszakad, újra kell gépelni* Kéthónaponként beosztják 
őket az előző hónapiak közé* A novemberi számból elhagyjuk a szerzői 
mutatót, hogy ne kelljen megvárni a géppel irt példány visszatérését 
a nyomdából, mielőtt az évi szerzői mutató munkájához hozzákezdenénk*
Az évi szerzői matat őt ugyanúgy ragasztják fel, mint a havonkénti mu
tatókat* Miután felragasztották; kivágják belőle az ismétlődő neveket; 
úgy, hogy minden szerző neve csak egyszer szerepel az első mü számúval 
egy sorban*

A tárgymutatót a. tárgyszó-cédulák alapján gépelik; ezeket » mint 
láttuk - havonta öaezeosztják* A tárgymutató készítésénél meg sem ki® 
séreljük az eredeti cédulák felragasztását, a különböző fő- és alcímek 
bonyolultsága és az egyes fogalmakhoz tartozó hivatkozási számok soka
sága miatt* Azonkívül; miután bibliográfusaink nem használjak arányos



betütávolság-fcoállit£val felezeralt Írógépeket , a cédulákat a falragasz- 
táp '1“tt cnucyic külön kellene gépelnie A gépelés perforálatlen papír- 
tekercsre történik,, melyet aztán megfelelő méretre felvágnak és oldalan
ként négy hasábra felragasztanak., Ili két okból készítjük tárgymutatónk 
oldalait inkább Így, mint o teljes lap legépelésévelo Előszűr Is, nem 
volna lehetségese hogy egy gépíró a rendelkezésre álló idő alatt az 
egész mutatót legépoljeo Csikónként! gépeléssel, vágás- és ragasztással 
az adatok sorrendjének megzavarása nélkül egyszerre hat gépiró is dol- 
gozhatiko Másodszor; az ilyen módon történő gépelés nagyon megkönnyíti 
az utólagos Javltáeto A csikók felragasztása előtt egyszerűen ki lehet 
vágni azt a részt, ami rossz helyre került, és átrakni a megfelelőre, 
vagy közbeszurni azt, ami a gépelésből esetleg kimaradt. Az olyan része
ket, ahol sok a hiba, újra lehet gépelnie Bizonyos javításokat sokszoro
sítás előtt rá lehet ragasztani a gépelt szövegre, vagy ha csak egy be
tűről van szó,..a hibás betilt be lehet festeni fehér festékkel és utána 
lehet gépelnie '

A Mezőgazdasági Bibliográfia olyan kurrens bibliográfia, amely 
teljesen magukból a kiadványokból van szerkesztve. Ugyanígy - teljesen 
vagy főleg a kiadványok alapján - készül több más bibliográfia is, 
amely nyilvántartásba veszi és feldolgozza egy-egy szakterület sajtójá
nak kurrens anyagát, mint például a "Chemleai abstracts” /Kémiai Lap
szemle/, az időszaki kiadványok "Wilson,*-féle mutatója és a "Current 
List of Medical Literature" /Az orvosi irodalom folyamatos jegyzéke/o 
A retrospektív bibliográfiák viszont rendszerint más bibliográfiákat 
használnak fel a közölt adatok felkutatásához és meghatározásához.,

A más bibliográfiákból történő adatgyűjtés technikája nagyban függ 
az illető bibliográfia szerkesztésének módjától is. A korábban megje
lent bibliográfiai adatok összegyűjtésére szolgál a "Photoclcrc" elhe- 
vezésü fényképezőgép, melyet az előzetes fényképészeti tapasztalattal 
és gyakorlattal nem rendelkező tisztviselők számára szerkesztettek..
Bár jelenleg a gép még nincs kereskedelmi forgalomban, reméljük, hogy 
nemsokára a bibliográfusok hasznos segédeszközévé válik. Röviden; Ez 
a berendezés egy kis automatikus filmtovébbitásu fényképezőgép, amely 
l£o5 cm széles papírtekercsre veszi fel a képeket és minden felvétel 
után 7°5 cm-el továbbítja a papírtekercset. A kidolgozás önműködő hivő
berendezésben történik, amelyhez nem kell sötétkamra. Utána a papírte
kercset fel lehet vágni 7»5 * 12.5 cm-es cédulákra, amelyek megfelel
nek a könyvtári gyakorlatban és a bibliográfia szerkesztésben leginkább 
használatos szabvány kartonoknak és céduláknak. A Photoclerc segítségé
vel a kijelölt dolgozó könnyűszerrel lemásolhatja - a bibliográfus ki
jelölése alapján - bármely cédulanyilvántartás gépelt vagy nyomtatott

1/ A Mezőgazdasági Bibliográfia szerkesztésének részletesebb ismerte
tését ld. Schindler M. C.s The preparation of the Bibliography of 
Agrlculture. /A Mezőgazdasági Bibliográfia készítése/, - Chicago, 
Universlty Graduate Llbrary Sehool. Bibliographic organizatlon, 
Chicago, 1951o 226-2J50lapo
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bibliográfiai Jegyzék adatait, vagy egyes tételeket a kurrens biblio
gráfiák kötetlen példányaiból Természetesen maga a bibliográfus is le
másolhatja, gyorsabban, mintha kézzel vagy géppel Írná ki és anélkül, 
hogy revideálni kellene a másolt adatok pontosságát* Fejlesztésének Je
lenlegi fokán a Photoclerc nem tud még másolni Olyan lapról, amely vas
tag lapkötegbe van bekötve, minthogy mélységélessége nem beállíthat

Egy hasznavehető bibliográfia szerkesztése, miután az ahhoz szük
séges adatokat összegyűjtötték, számos formában történhetik* A cédulá
kat vagy kártyákat beoszthatják betűrendé vagy szakrendi nyilvántartás
ba és azután vagy katalőgusfiókban helyezik el- az olvasók használat íré» 
vagy pedig kőnyvalaku nyomtatvány, illetve cikk formában adják közre* 
így minden címleírásnak több helyen kell szerepelnie,vagy pedig - ha 
csakis egy helyen található meg - mutatónak, esetleg szövegközti utalá
soknak kell nyomra vezetnie* Az utolsó húsz évben sokféle eljárást al
kalmaztak a cédularendszerü bibliográfiák szerkesztésénél annak a óéi
nak az érdekében, hogy biztosítsák a könnyű keresést tárgy, szerző, meg
jelenési év, nyelv és egyéb szempontokból* Mi ezek közül háromról fogunk 
röviden beszámolni? a peremlyukasztásos lyukkártyákr61, a Hollerith-fé- 
le lyukkártyákről és a Rapid Selectorról*

A három közül jelenleg a legtöbb könyvtár számára csupán a perem
lyukasztásos kártyák válnak be a gyakorlatban* A másik kettő leírását 
csak tájékoztatásul közöljük* Az utóbbi kettő jelenleg és a jövőben 
is, túl költséges lesz kisebb könyvtárak számára, és csakis nagyszabá
sú munkákhoz alkalmas* A Rapid Selector egyébként is még a fejlesztés 
stádiumában van, és még egy ideig nem lesz kaphaté*
• A lyukkártyák rendszere igen egyszerű elven alapszik, melyet egy 
gyűrűs füzet illetve spriálnotesz példájával illusztrálhatunk* A notesz 
lapjai addig vannak a helyükön, amíg a lyukakon átfutó gyűrűk tartják 
őket* A lapokat felfüggeszthetjük egy kötőtűre vagy a lyukakon keresztül 
fűzött zsinegre is és ugyanolyan rendben megmaradnak egy csomagban* Vi
szont ha a lyuk fölött kiszakad az egyik cédula, akkor az ilymódon meg
rongálódott lap kihullik a kötegből* A peremlyukasztásos kártyák rend
szere ezen a tényen alapszik* A karton kiesik a kötegből, ha rajta e d  
bizonyos lyukat bemetszünk és a kártyacsomagot a lyukon keresztül dugóit 
tűre felfüggesztjük*

A kartonok minden nagyságban kaphatók a felhasználók igénye sze
rint* A lyukak sort alkotnak, s ilyen lyuksor kerülhet a kártyának .oízv 
vagy több peremére $ készülnek kártyák több párhuzamos lyuksorral is0 
Bibliográfiai munkánál a címleírást a kártya közepére Írják vagy gépe
lik* Arra is dolgoztak már ki eljárást, hogy hogyan lehet a peremlyu- 
kasztásos kártyákra /vagy a Hollerith-féle kártyákra/ olyan mikrofi “>

A berendezés leírása és használatáról szóló beszámoló megtalálhat 
Shaw, R* R*s The use of photography fór elerical routines* /Fény
képezés az irodai gyakorlatban/* A report to the American Council 
of Learned Societies, Washington, 1953« 85olap0
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darabkát erősíteni, amely a teljes cikket tartalmazza,
A szükséges szak- és egyéb tájékoztató adatokat úgy visszük rá . 

kartonra, hogy egy előzetesei megállapított jelrendszer alapján bizo
nyos lyukakat kiszakítunk a karton széléigo Ha egy kötőtűhöz hasonló 
válogatót keresztülazurunk a kartoncsomag egy bizonyos lyukán és a cao- 
magot ezután megfordítjuk, esetleg meg is rázzuk, akkor minden olyan 
karton, amely ennél a bizonyos lyuknál volt bemetszve, kihullik<. Olyan 
válogatőberendezéssel, amely egy keretben több tűt tartalmaz, egyszer
re több lyuk alapján válogathatunk, A kiválasztás oly gyors, hogy fe
lesleges több kartont készíteni egy mii különböző témáiról, vagy a kar- 
tonokat külön sorrendbe rakni. Több szakcsoportra, a szerzők neveire, 
nyelvre és még sok hasonló adatra vonatkozó felvilágosítást, melyekért 
egyébként keresgélnünk kellene a cédulanyilvéntartásbaa, itt egyetlen 
kartonra lehet rávezetni. Ez a módszer azonban csakis olyas nyilvántar
tások számára felel meg, amelyek soha sem válnak túlságosan"nagy mére
tűvé, Egy szakértő a cédulák számának felső határát tízezerre becsülte. 
Bár sokkal gyorsabban lehet ezzel a gépies válogatással dolgozni, mint
ha az egész katalógust át kellene vizsgálni, mégis nehézkessé válik a 
dolog, ha minden kérdéshez a kartonok ezreit kall kézbevenai, A peren- 
lyukasztásos kartonok rendszere leginkább a szakkönyvtárak bibliográ
fiáinál és a tudósok saját kartotékanyagában terjedt el. Nem költséges 
eljárás. Nem kell hozzá más, mint lyukasztógép, néhány válogató ttt, 
kártyák és kártyatartó fiókok,1 2/

A Hollarlth-féie lyukkártya alkalmazási területe a bibliográfiai 
adatok gyűjtése, illetve elérhetővé tétele, A kártyák csaknem egész 
felülete lyukasztásra alkalmas, A felületet felosztják oszlopokra és 
lyukasztógéppel a jelrendszer alapján lyukakkal látják el, lehet rövid 
cimleirást is lyukasztani a kártyákra, vagy pedig a eimlei3?ást a kár
tya tetejére Írják /gépelik/ és a lyukakat ugyanúgy, mint a peremlyu- 
kasztásos kartonoknál, a tárgy, nyelv vagy más hasznos adat jelölésé
re használják, A kártyákat gép segítségével válogatják ki. Az IBM 
kártyáknál a válogatásnál a lyukak között elektromos érintkezést léte
sítenek, a Remington Rand tipusu rendszernél a válogatás mechanikus 
utón történik. Mindkét esetben a gép külön fiókba dobja azokat a kar
tonokat, amelyeknél érintkezés történiko A Hollerith kártyák rendsze
re rugalmasabb, mint a peremlyukasztásoa kártyákéo A lyukasztott ada
tokat az u,n, tabulátor segítségével közvetlenül a kártyáról le 'lehet 
nyomtatni, vagy pedig a kártyák működésbe hozhatnak egy speciális Író
gépet, A fölszerelés beszerzési költségei azonban csak akkor fizetőd
nek ki, ha a gépeket állandóan el tudjuk látni megfelelő mennyiségű 
munkával, Tehát vagy rendkívül kiterjedt bibliográfiai tevékenységre 
van szükség, amely kapcsolatos egyben valamely olyan intézménnyel i®,

1 Filmen Fii©, Inc, Filmsört the individual fiiing system fór micro- 
film, /Filmsort - a mikrofilm egyedi nyilvántartási rendszer®,/
New York? 3?í>0,

2 / A poremly tikászt ás es kártyák használatát tárgyaljas McGaw, Hc F,s 
Marginal punched cards in college and researeh libraries, /Perem
lyukasztás os kártyák a kollégiumi és szakkönyvtárakban/, Washington, 
Scarecrow press, 19J>2, 218 lap.
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mely a gépeket még més célokra is hasznositani tudja,, vagy pedig közel 
kell lennie egy olyan központi intézménynek, amely ©sere alapon végzi 
el a munkáto Ezzel a rendszerrel is lassú egyetlen kérdés megválaszolá
sa,, ha a nyilvántartás nagyon nagy* A kártyáknak az osztályozón külön- 
külön kell átfutnátok minden oszlop végett, amelynek jelentést adtunk, 
majd még külön akkor„ ha betűrendes lyukasztást is alkalmaztunk* Még 
ha percenként 4 5O-6OO kártya átfutását számítjuk Is, akkor is igen hosszú 
művelet 50*000 kártya kiválogatása*-*-/

A harmadik gép, a Rapid Selector, amely jelenleg még a fejlesz
tés stádiumában van, elektronikus berendezés, a az előzetesen elkészí
tett anyag nagy tömegéből tud válogatni,. Amennyiben bibliográfiai cé
lokra alkalmazzák, a elmeket vagy kivonatokat hat téma, szempont együt
tes alkalmazásával képes kiválogatni* Átfutási sebessége 12o*}Q0 kivonat, 
illetve 75*000 témát stb* kifejező jel percenként* Az adatokat a gép 
számára úgy kell előkészíteni, hogy egy szabvány tárgyszó jegyzék alap
ján hat tárgykört lehet kijelölni minden közleményhez, és e tárgykörö
ket számrendszerre fordítják le* A címleírást mikrofilmre másolják, 
olymódon, hogy a cimleirás a filmkocka felét foglalja el* A filmkocka 
másik felére a tárgyat feltüntető számok kerülnek, de nem számjegyek 
formájában, hanem sötét foltok kombinációjával kifejezve, - megfelelő 
jelrendszer alapján* A mikrofilmtekercsből történő kiválasztáshoz át 
nem látszó fekete papirból készített maszkot használnak, amelyen lyuka
kat lyukasztanak* Ezek a lyukak megfelelnek azoknak a sötét foltoknak, 
amelyek az adott tárgykört a filmkockákon jelölik* A mikrofilmteker
cset és a maszkot belehelyezik a szelektorba* A berendezés olyan, hogy 
egy fénysugár hatol át a maszkon és a filmen, és egy fotocellára esik*
A mikrofilm pereg a maszk mögött, s mindaddig amig pontosan egybe nem 
esnek a maszk kivágásai és a fekete foltok a mikrofilmen, semmi sem tör
ténik* Abban a pillanatban viszont, amikor ez bekövetkezik, a fotocel
lát már nem éri fény^ ekkor működésbe lép egy fényképező berendezés, 
amely a mikrofilm baloldalán rögzített címleírást, kivonatot lefényké
pezi* így minden adat, amely egy bizonyos tárgyhoz tartozik, rákerül 
egy másik mikrofilm-tekercsre, amit aztán elő lehet hívni és mikrofilm
olvasó segítségével el lehet olvasni, illetve fel lehet nagyítani a 
szabad szemmel váló olvasáshoz* Jelenleg egyetlen egy Rapid Selector 
működik, és ez is kísérleti szakaszban van* Nem tudjuk mikor lesz ál
talánosan beszerezhető*^/

Eddig a bibliográfia-sokszorositás két módszeréről beszéltünk? 
a/ az ivekre ragasztott gépírásos cédulák alapján történő offsat-nyo
másról és b/ Hollerith-kártyákról való nyomtatásról* A felragasztásos 
módszer persze nem csak géppel irt cédulákra alkalmazható* A Library 
of Congress nyomtatott katalőguslapjait például szintén felhasználják 
arra, hogy szerzői és tárgyszó rendben könyvkatalógusokat készítsenek*

^Parker, R* H* % Library applications of punched eardss a deecription 
of mechanical systems /A lyukkártyák könyvtári alkalmazása? a mecha
nikus rendszerek leírása/* Chicago, AlA, 195?* 8° 1*
A Rapid Selector illusztrált ismertetését Xd* Shaw, H. R*s Management 
and machineso /Vezetés és gépek/ * Chicago, Univorsíty Graduate 
Library Schoolo Bibliographie organization, Chicago, 1951= 2oo-2o5 1«
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bár itt a ragasztás technikája kissé eltér az általiak ismertetett mód- 
télo Felragasztás helyett lehet gépelt iveket is használni offset-nyo®- 
tatáshozo Ha a kiadvány tetszetős formájára nagy súlyt helyezünk,, hasz
náljunk arányos betütávoXság-beállitővaX felszerelt gépet,, de Így min
den lapot kétszer kell gépelni,, Nagyobb tipográfiai változatosságot • - 
hetünk el,, ha Mvarityperw-t /különféle betűtípussal Íré Írógépet/ hasz
nálunk,,

A rendes szedésről történő vagy stenciles sokszorosítás közismert 
technikáján kívül,, melyek már nem szorulnak megvitatásra,, néhány más 
módszert is megemlítünk,, A multilith-eljárás„ amely papír matricákat 
használ stencil helyett„ szebb külsőt biztosit ugyanannyi munkával„ 
mint a stencilo Ugyanakkor jobbminőségü papírt használhatunk„ mint ami
lyen a stencilezéshez szükséges lyukacsos durva papir0 A bibliográfi
ai adatokat feldolgozhatjuk a hivatalokban használt elmirőgépek /pl« 
adrémaS/ lemezeire vagy stenciljéres és ezekből nyomtathatunk cédulá
kat „ vagy az adatokat listaszerűen egymás alá sokszorosíthatjuko Utóbbi 
esetben a szak szerint történő kiválasztáshoz színekkel jelölhetjük meg 
a lemezeketo

Ennek a dolgozatnak az volt a célja0 hogy a bibliográfia-szerkesz
tés modern technikai eljárását ismertessee ezért egyedül a technikai 
eljárásokról volt sző benne„ De sohase felejtsük el, hogy a technika 
jó szolga, de rossz tanácsadó,, A bibliográfus dolga, hogy eldöntse,, mi
lyen célokat kiván szolgálni bibliográfiájával és a célhoz mérten kell 
kiválasztania a megfelelő technikai eljárást, nem pedig azért alkalmaz
nia , mert egy más munkánál már beváltó Kik és hol fogják használni a 
bibliográfiát'? Ettől függ,, hogy elegendő-e az egyszerű cédulanyilván
tartás,, vagy sokszorosítani kell bibliográfiánkato Sok vagy kevés r-' = 
dányra van-e szükség*? Ettől a kérdéstől függ, hogy melyik lesz a 
jobb módszer a sokszorosításra,. Milyen terjedelmű lesz a bibliográfíe? 
Nem fogunk gőzekével felszántani egy virágoakertet , az Empire State 
Building-et sem fogjuk vakolókanállal kiásni a helyéből,, Milyen tájé
koztatásokat kívánunk bibliográfiánktól1? Milyen kérdésekre kell majd 
feleletet adnia? Fokozott gondot kell fordítani ezekre a kérdésekre 
akkor, ha a bibliográfia szerkesztését lyukkártya módszerrel tervez
zük s főleg azért„ mert nagyon költséges volna megváltoztatni a szerve
zés rendszerét , ha már belefogtunk a munkába,, Hasonló óvatos tervezői? 
viszont felesleges és káros, ha nem ilyen rendszert alkalmazunk a bib
liográfiai szolgálat kiépítésénél,, Milyen anyagi eszközök állnak ren
delkezésünkre? Milyen lehetőségek között választhatunk? Ha a biblio
gráfus felveti és helyesen válaszolja meg ezeket és ehhez hasonló 
kérdéseket , nemcsak a legjobb technikai eljárást fogja tudni kiválasz
tani , hanem, képes lesz arra, hogy valóban haaznavehatő bibliográfiát 
tervezzen és hozzon létre,, . . .

= X’iferl , 2 954o £ „szó 14,3—15£o lap©


