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A mikrofilm /tekercaf ilmA A mikrofilm ugyan nem minősíthető 
már uj eljárásnak,, ebben az összefüggésben azonban a sokszorosítás- 
technika egyik eszközének tekintjük és összehasonlítási alapként vizs
gáljuk más eljárások előnyeinek megállapitásáhozo A mikrofilm haszná*. 
Xata számos területen már meggyökeresedett - az iparban és az állam- 
igazgatásban 0 irományok megőrzéséreo tudományos vonalon pedig különbö
ző dokumentációs oélokrao A mikrofilmnek számos hátránya van a mikro- 
kópiák minden formájával szemben általánosan hangoztatott kifogáson 
felül ia9 hogy toio csak külön berendezés segítségével használlhatőo A 
filmtekercseket nem lehet olyan szorosan egymás mellett tárolni0 mint 
az kívánatos Xenne0 a színeket nem adja visszás mivel a film fényképé
szeti feldolgozása 100 lábnyi /30 m/ hosszúságban a leggazdaságosabb 
a kutató gyakran kénytelen több méter filmet legombolyítani0 hogy meg
találja o amit keres j, a filmeket gondosan kell kezelni „ karcolások el
kerülésére £ miután a filmek tömeges feldolgozása gazdaságos „ az anyag 
összegyűjtése feldolgozásra gyakran többheti vagy hónapi késedelmet 
okoz folyóiratok vagy sorozatok filmmásolatainak elfcészltésénélo A 
kifogások sorát még lehetne folytatnia

A mikrofilmet azonban hátrányai ellenére is könyvtári használat
ra beve«t0 a°k célra pedig a legjobb eszköznek kell tekintendő A mik
rofilm legolcsóbb eljárás tíznél kevesebb másolat előállitásárao Fel
használható = s talán fel is használandó - könyvtárközi kölcsönzésre„ 
különösen ritka anyagoknálo A kutató felnagyittathatja a képeket és 
egyes oldalakról,, sőt egész könyvekről aránylag olcsón készíttethet 
másolatot0 ha a mikrofilm tartalmát olyan mértékben használja„ hogy 
az olvasókészülék használata komoly nehézséget jelents Más átlátszó 
filmanyagokhoz hasonlóan a mikrofilm is viszonylag egyszerűa áteső 
/nem visszavert/ fénnyel működő berendezéssel olvashatő« A mikrofilm 
eredete visszanyúlok a 19oszázadba 0 de csupán a mi időnkben vált a 
modern élet részévé m ma már úgy hozzátartozik,, mint a rádió„ vagy a 
gépkocsio Az s cikkben tárgyalt egyetlen más eszköz sem fogja - va
lószínűleg - kiszorítani a számára legmegfelelőbb területekről

A mikrofilmet egyéb alkalmazási lehetőségein felül különleges 
kiadási formaként is felhasználták két fontos háboruatáni vállalkozás- 
nálo Az Ameriean Documentation Instítute /ADX0 Amerikai Dokumentációs 
Intézet/ mikrofilmen történő "kisegítő kiadás’' lehetőségét szervezte 
mego Ha a kézirat ttsl terjedelmes „ sok a műszaki,, matematikai vonatko
zása „ vagy tál költséges a kinyomatása0 a kiadó az anyagnak csak azt 
a részét„ esetleg ©sak a kivonatát teszi közzé„ ami igényeinek vagy 
költségvetésének legjobban megfelel,, a teljes kéziratot pedig átadja 
az ADI-nako Az ADI megőrzi és nyilvántartja az anyagot„ a kéziratról 
mérsékelt áron kívánatra mikrofilm másolatot ad fcío

Az Egyetemi Mikrofilmvállalat ,/tJniversity Mierofi3m#/ aj disszer- 
tációs szolgálata működésében hasonló az előbbihez9 doktori értekezé
sek kiadását végzío Mindenki,, aki a szervezetbe csak bekapcsolt bár
mely egyetemen doktori fokozatot nyer e!„ költségtérítés mellett meg
küldi doktori értekezését szerzői kivonat kíséretében az Egyetemi 
Mikrofilmvállalatnako A kivonatot a " D jsertation Abstracts" c0 folyó
irat közlio Ha bárki a disszertációhoz hozzá akar jutni,, megrendelheti
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olcsó mikrofilmmásólat át g vagy nagyítását oldalanként 10 centérte
így válik a mikrofilm a kiadás eszközévé,, Így válik általa a 

kutatók számára szükséges anyag olyan mértékben hozzáférhetővé8 mint 
soha azelőtt*

Az ADX~h©z0 és az Egyetemi Mikrofllmvállalathoz hasonlóan más„ 
különleges.szükségleteket kielégítő szolgálatokat is lehet szervezni! 
valószínűleg erre ®or is fog kerülnie A mikrofilmkiadásnál a filmmé-, 
solat megrendelőjét terheli a film - mérsékelt - költségei ezek az 
egypéldányos kiadványok eleget tesznek a Binkley által meghatározott 
feltételnek? nem ráfizetéses kiadványoké .

Átlátszatlan mikrokártyáke Tíz-tizenöt példánynál nagyobb számú 
másolatnál a sokszorosítási költség olymódon csökkenthető^, hogy a ne
gatív mikrofilmről átlátszatlan fehér papírra készítünk másolatokato 
Az Egyesült Államokban ilyen sokszorosítást végez üzemi méretekben 
fényképészeti utón plo a Mleroeard Corporation /La CrosseB Wiseonsia0 
a Microlex Corporation,/és néhány más9 most alakuló ©ég* Különleges 
©ffszét-eljárással készít másolatokat a negatív mikrofilmekről a 
Readex Mioroprint Corporation* /Chester, Vermonty

Ezeknek az eljárásoknak több közös előnye van„ a mikrofilmmel 
szemben0 Mindenekelőtt kiadást eredményező«, azaz sok másolat előállí
tására megfelelő eljárásoké A mikrofilm másolója Íjárás! a századik po
zitív másolat is alig olcsóbb8 mint az első-másolat! Így tehát egyé
ni igényeknek és archiválta megőrzés céljainak kielégítésére a legal
kalmasabb o Az át nem látszó másolat ezzel szemben - több igénylőt fel
tételezve olcsóbb8 ha elég nagy a kereslet ahhoz 8 hogy több másola
tot egyszerre készítsenek*

A mikrokártyák negatív mikrofilmekről 3x5 hüvelykes /7#5xl285 cm/ 
kártyákra készített pozitív másolatok „ kártyánként rendszerint ls24 
arányban kicsinyített 48 lap szöveggel* A mü első kártyáján külön be
rendezés nélkül olvasható teljes cimleirás8 a többi kártyákon pedig 
rövidített címleírás található* Ezenkívül mindegyik kártyán szabad
szemmel olvasőhatóan fel van tüntetve a kártyára felvett anyag kezdő 
és befejező lapszáma* Már 23 vagy akár 15 másolat is készíthető de a 
legkisebb egységárat 5° vagy még több másolatnál lehet elérni*

A Mlorolex és más fényképészeti másolatok a mikrokártyákhoz ha
sonlók legtöbb szempontból 0 bár a használatos kártyaméret - a Micro-
lexnél 605 x 805 hüvelyk /I6„2f x 24„25 cm/ - és a kártyákra felvett 
oldalak száma változó* A Microlex kiadványokat védőtokokban szállít
ják;, ezeket a szokásos mődon8 könyvekhez hasonlóan polcra lehet helyez
ni o

A mikronyomás valódi nyomdai eljárással készül,, ennek következ
tében előállítási módszerében különbözik a többi mikrekártyátől* Kü
lönleges papírra nyomják színtartó festékkel! Így a valószínű tartós
sága nagyobb9 mint a fényképészeti utón készült másolatoké* Az olvasó 
azonban alig vesz észre különbséget a fényképészeti utón és a mikro- 
öyomással készült kártyák között* Ez utóbbiak é x hüvelyk. /15 x 22„5 
®m/ méretűek! egy-egy kártyán'100 oldalnyi anyag van elhelyezve 10 
sorban,, soronkint 10 oldallal* Ez a szabadalmazott elrendezés különö-
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S0B könnyűvé teszi a mü kívánt oldalának a leolvasásáto A kártyákct okok
ban szállítják, hogy könyvökkel, együtt legyenek könnyes tárolhat ók»

A fényképészeti másolatok /mikrokártyák/ olcsóbbnak látszanak 2,5“>tőX 
több száz példányig terjedő kiadásoknál, a mikronyomás vaXásZlníiieg .@.S> 
ennél nagyobb példányszám kiadásoknál előnyös® A } s 5 hüvelykes mikro- 
kártya méret &$videbb müveknél előnyös3 mivel az egy lapra 100 oldalnyi 
terjedelmet összefoglaló mikr©nyomásaál és a 200 oldalt összefoglalj 
microlex lapokon szükségképpen üres felületek maradnak a ki nem használt 
részen rövidefeb szöveg kiadásánál® A könyvtárosok a könnye® kezelhető 
tokokat ez utóbbi két eljárás komoly előnyének tartják| a mikrokártyók 
elhelyezéséhez fiókokra van szükség® Ám ezek a tokok a.kevésszámú kár
tyán sokszorosított anyaghoz nem megfelelőek., de sem látható hogy 
miért ne lehetne tokokat szerkeszteni 3 ac 5-' hüvelykméretü kártyák egy
másmellet! tárolására is0

A mikrokártyák elterjedését akadályozó egyik tényező, a szabványo
sítás hiánya® Az egyes eégek kiadványainak más és más a méret® , ajáfefe 
és újabb tárolási és katalogizálási problémát jelentenek, igazán jól 
viszont csak a megfelelő készülékkel olvashatóko A szabványosítás be 
fog következni, bár ez néhány előnyös tulajdonság feláldozását követe
li afejd- meg a mikrokártya alapelvánek általánosabb elfogadása érdeké
ben® A mikrokártya elve ugyanis kétségtelen igényt elégít ki® Nehéz ma 
előre megmondani, hogy választás melyik megoldásra e sik| reméljük, hogy 
ki fog alakulni egy valóban megfelelő univerzális leolvasőkészülék, ami 
lehetővé tenné a 3 * 5 hüvelyk méretű mikrokártyák é® a nagyobb formátu
mú mikronyomatok párhuzamos továbbfejlődését® E® utóbbi már alig szorul 
továbbfejlesztésre olyan óriási terv -számára, mint a brit alsőház ira
tainak a kiadása® Másrészről 3 x 5  hüvelyk a legáltalánosabb kártya mé
ret® A mikrokártyákat ezzel a mérettel igen könnyű a meglévő könyvtári 
berendezéshez alakítani| kivéve a legnagyobb méretű felvételeket, 
kisebb képkapaoitásuk alkalmassá teszi őket mindesirányu felhasználás
ra, különböző terjedelmű anyagok sokszorosítására ®

Rövid kitérőt kell tennünk itt a mikromásolatok két átlátszó vál
tozatának a megemlítésére, ezeket figyelmen kivül hagyni nem lehet® 
Németországban és Hollandiában kialakult az utóbbi években a mikrofilm- 
kártya® Ez nagyon hasonlít a mlkrokártyához, csak anyaga átlátszó film, 
nem pedig fényképészeti másolópapír® Németországban ezeknek a kártyák
nak a legáltalánosabb méret# 9* 12 cm, Hollandiában a 3 se 5 hüvelyk- 
ayi szabványméretet használják inkább® Franciaországban viszont azzal 
törekszenek a mikrofilmekkel kapcsolatos legfőbb hátrányok kiküszöbö
lésére , hogy a 35 saa-e® pozitív filmmásolatokat rövid csikókra vágják, 
majd kártyása®rües használják és tárolják® A csikók mindegyikén szabad 
szemmel olvasható azonosító felirat látható,,

Az átlátszó film mellett szóló legfőbb érv, hogy éteaő fénynél 
olvasható és nem kell hozzá visszavert fény, mint az át nem látszó má
solatoknál® 25 wattos kis fényforrás is elegendő a leolvasáshoz® A be
rendezés Így sokkal egyszerűbb és olcsóbb lehet, mint az át nem 1 tsző 
másolatok leolvasó berendezései, nemcsak kevesebb áramot fogyaszt, ha
nem a kisebb fényerejű, lámpa kevesebb hőt fejleszt, és igy mesterséges 
hűtésre alig van szükség®



A mikrofilmmásolatok európai fejlődését még inkább' akadályozza a 
szabványosítás hiánya0 mint az Egyesült Államokban ás Így Európa alig 
lesz versenyképes ®z amerikai miter©másolatok áradatával szemben, Ezen
kívül a mikrofilmkártya, a mikrofilmhez hasonlóan9 érzékeny a karcolás- 
raa Ez még jobban nehezíti használatát 9 szükségessé teszik hogy a mik
rof ilmkártyákat papirboritékban tárolják? ami térfogatukat és költsé
güket növelio Ezek alapján valószínűnek látszik, hogy a mikr©másolatok 
ez, a fajtája nem vélik majd általánosa® használatá

A tömegesen előállított mikr©másólatok /mikrokártyák/ előnyei 
szemmel láthatőako Elsősorban is olcsók; ma az Egyesült Államokban a 
legolcsóbb eszközt jelentik a fényképezhető anyagnak 95„ vafxy ennél 
több példányban való előállításárao Másodszor sokkal könnyebben hasz
nálhatók mint a film. Szabad szemmel olvasható felíratok egyszerűvé 
teszik az azonosítást és a katalógizálástB bármely kívánt oldal köz
vetlenül kikereshető0 nem kell hossz® filmszalagokat ide-oda csévélni; 
a kártyák jő térkihasználással könnyen tárolhatók és könnyen besorol-, 
hatók a felhasználásnak legjobban megfelelő rendszer szerint. Ezen fe
lül 0 újságok ás folyóiratok pótlására jobban megfelelnek, mint a mikro
film, Jobban birják a használatot 9olcsóbbak /ha legalább 5 könyvtár 
rendeli meg/, A mikrofilmmel ellentétbehp amelyeket leggazdaságosabban 
tömegben tudnak fényképészetileg feldolgoznia a mikr©kártyákat egyedi
leg is elő lehet állítani é« szét lehet osztani, s ezzel gyorsabbá vá
lik a szolgálat.

Tudományos anyag közzététele terén állandóan nő a mikrokártya je
lentősége; segítségével kis példányszámú kiadványokat olcsón lehet elő
állítani o.Kevesek által igényelt anyagnál a mikrokártya és testvérei a 
gazdaságos, sokszorosítási mód, A mikrokártyák költsége, például 50 pél
dányos kiadásnál kbo csupán fél cent oldalanként bármilyen egyszínű 
szövegnélo Táblázatok, grafikonok# térképek0 tervrajzok9 fényképek, 
rajzok - mindéz„ ami kutatási jelentésekhez annyira szükséges és annyi
ra drága - ilymődon ugyanolyan költséggel sokszorosíthatók, mint az 
azonos nagyságú szokásos gépírásos szövsgo

Bár a mlkromásolatok minden formájához szükséges valamilyenfajta 
©IvasÓkészülék g az át nem látszó anyagra készült pozitív másolatok 
használata sokkal kevésbé korlátozott „ mint a mikrofilmé. Normális 
kicsinyítés! anyagot tartalmazó, át nem látszó másolat egyszerű nagyi- 
tólencsével is leolvasható, Kb, 10-szeres nagyítású nagyitőüveg /2 
dollárért vásárolhfit6/ is megfelel erre a óéira. Persze senki sem tud 
hosszasan olvasni ilyen módon „de mive I á  kutató igen sokszor csak rö
vid utalásra igényli a könyvet> vegy tartalmának gyors áttekintését 
kívánja, a mikrokártyák nagyon értékesek lehetnek a kutató Íróaszta
lán, lehetséges, hogy a mikrokártyák segítségével olyan fontos referens 
kiadványok válnak hozzáférhetővé a kutatók számára*, amelyek könyvalak
ban igen drágák és térj«delmssek0 s amelyeket csak könyvtárak tudnak 
beszereznio A kicsinyítés ellenére az ilyenfajta anyag használata ké
nyelmesebb lehet8 mint jelenleg megszokott formájukban, A laboratórium
ban dolgozó kutatónak keze ügyében van egy nagyszerű leolvasó eszköz! 
a mikroszkopo Kétszeres nagyítású? szemlencsével. a legtöbb mikroszkóp 
éppen olyan jól, vagy mégjobbaa nagyítja a mikr©kártyákat 9 mint a hasz-



Bálát98 leolvasó készülékek„ a kutat6 pedig ismeri kezelését?
A tudományos müvek kiadója szempontjából nyilvánvaló,, hogy némelyik 

anyag alkalmasabb mikrokártyán való sokszorosításra 0 mind a máaiko 
olyas müvek,, amelyeket inkább rövid referenciaként használnak0 a hasasam 
olvasásra /szakbibliográfiáké kevéssé tanulmányozott nyelvekre vonatkor 
zó jegyesetek„ elektrokardi ogrammok0 vagy régészeti törött cserépedények 
fényképfelvételeip táblázatokba vagy grafikonokba sűrített statisztikai 
adatok/ ritkábba® fogják arra indítani a kutatót„ hogy a könyvtárba men- 
jen olvasÖkészülékért „ ehhez kézi nagyitója is elegendő., Értekezések 
anyaga sohasem lesz megfelelően rögzítve ilyen módos*,, bár kétségtelen^ 
hogy a jövőben szélesebbkörü sokszorosításokkal kell számolnunk, mikro-? 
kártyákon éspedig olyan mértékben „ amennyire felismerik a mikrokártya 
nem ráfizetéses jellegéto Mindenesetre jobb ha vas egy mikremás©latunk? 
mintha semmi sincso

A mikrokártya "kisegítő közzétételre®* is kiválóan alkalma®., oly- ' 
módon„ ahogy az Amerikai Bokáméntáeióe Intézet a mikrofilmet használja®

Annyira logikus„ hogy elkerülhetetlennek Iátszik§ a tudományos 
kiadók legalább is bizonyos tipusu kutatásokról szőlő monográfiákat 
valószínűleg egyidejűleg kétféle alakban adják majd ki„ nevezetesen 
könyv vagy brosúra alakjában olvasható hetükkel,, mikrokártyáko®'pedig 
a hosszabb0 részletesebb kiadást vagy a részletes mellékleteket /§ra- 
fikonokat0 statisztikai adatokat „ illusztrációkat stbo/a

Az, át nem látszó mikromés©latokát /mikrokártya/ ma már szokásos 
sokszorosítási eszköznek kell tekinteni „ akár rég nem kapható anyag uj- 
béli kiadásánál,, akár pedig másodlagos kiadási eszköznek kombinált ki
adási formáknálo Természetesen az olvasók részéről mutatkozik bizonyos 
ellenállásodé a kártyák előnyei annyira tulnyomőak a hátrányokkal szem
ben? hogy ezt az eszközt végül is el kell fogadnia. Amilyen mértékben 
elterjednek szélesebb körben a kártyák és a leolvasó készülékek„ való- 
áslüüleg annál Inkább feljavul minőségük s annál inkább válnak öl
es őbbáo ..

Ezt a fejlődést nagymértékben előmozdítja - a mikrofilm fejlődésé
hez hasonlóan - az a tény„ hogy az ipar ée a kormány egyre nagyobb mér
tékben használ mikrokártyákat 0 nagytömegű jelentések gyors közzétételé
re., A mikrokártyát sokoldalúsága sokféle felhasználási célra alkalmassá 
teszlo A Haditengerészet például mindegyik mikrokártya hátára olvasható 
betűkkel ráírja tartalmának kivonatáto Egyes kutatók azzal kísérletez
nek,, hogy témaszerinti besorolásra alkalmas IBM lyukkártyákra készíte
nek mikromáéólatokáto Ilymődon az osztályozott kártyák nem csupán bib
liográfiai idézeteket 0 hanem az idézett anyag telje® szövegét is tartal
mazzák Q Nyilvánvaló,, hogy ez az eszköz annyira alakítható a követelmé
nyekhez ,, hogy a kiadói problémák egész sorának megoldására alkalmas„ 
ennélfogva a kutat ók„ az egyetemi kiadók és a könyvtárosok kényszerül
nek majd elfogadására»

Ofgazét nyomáso Ezek után fordítsuk figye3münket a nagyon kis pél
dányszámú kiadásoktól ötszáz vagy ennél több példány sokazohositásáras 
ezt az offszét nyomással végezhetjtíko Az offszet a kőnyomás egy fajtá
ja „ ma már kbo 7.5 éves0 Szigorúan véve aligha tartozik az uj nyomtaté-
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ei ®1járások közé9 azonban az utolsó 20 évben bekövetkezett fejlődéi 
falőr® váltotta mindazt e amit Binkley rávonatkozólag magjősolt és még 
további nagy fejlődés előtt áll® Alapja a kővetkezőkben vizsgált összes 
eljárásoknak® Az offszet nyomda egyszerű berendezésével viszonylag ■ ol
csóikig példányszámú kiadást tesz lehetővé® Nagy működési sebessége 
ugyanekkor gazdaságossá tfszic nagy példányszámok előállítására is® Mi
után a lemezre^ amiről a nyomás történik8 bármit rá lehet vinaig ami 
lefényképezhető9 - az offszet nyomás rendkívül sok©ldaiu0 csaknem mindent 
fel tud dolgozni®

Eddigi vizsgálódásunk az olyan sokszorosítási eljárással foglalko
zott csupán, melynél a kiadás példányszáma fontos tényező, a -szükséges 
példányszám nagymértékben meghatározza a használandó eljárást > A tár
gyalt eljárásoknál a kész szedést nyomtatott anyagé vagy gépelt szöveg 
formájában elkészítettnek vettük® Mivel az offszet nyomda az ilyen anya
got az önköltség megérülését biztositő kiadásban tudja megjelentetni 
ha á példányszám500 vagy ennél nagyobb /felső határ gyakorlatilag nin
csen/ vizsgálódásunk ebben az irányban megnyugtatóan végéhez érkezett® 
Meglévő példányok sokszorosításánál a Binkley által kitűzött óéit az 
Egyesült Államokban rendelkezésre álló. eszközökkel meg lehet valósíta
ni® Mi a helyzet azonban akkor8 ha a kiadandó szöveg még nincs kiszed
ve ém a szedés költségei is terhelik a. kiadványt? Vizsgáljuk tehát szok
at án a szokásos betüöntésea szedéstől elférő szedés! eljárásokat®

Először is meg kell állapítanunk, hogy kis példányszámú sokszoro
sításra szolgáló eljárások egyike sem biztosit pénzügyileg kielégítő 
megoldást, ha a - bármilyen eljárással végzett - szedés költségeit is 
tekintetbe vesszük® Amint azonban a kiadás példányszáma 500 fölé emel
kedik^ lehetővé válik, a szedés! költségek megtérüléssé mig I5OO-2500-as 
példányszámnál már számításba lehet venni, hogy a szedést a szokásos 
módon végeztessük el® Ennél pontosabb határokat meghatározni nem le
hetséges, mivel a szöveg fizikai állapotáé nyomdatechnikai nehézségi 
foka és számos más tényező is közrejátszik megállapításuknál®

Nyomtatdsazertt sokszorositás® /Near-print/® Az 5OO-15Ö0 közötti 
példányszámú kiadásoknál nagyon fontos szempont„ hogy milyen legye® a 
kész könyv külső megjelenése® A rendelkezésre álló legolcsóbb szedés 
a szokásos gépírásos szöveg® Ha a szerző és a kiadó megelégszenek 
azzal0\hogy egyszerű irodai Írógépe® készített szöveget offszet eljá
rással sokszorosítsanak, úgy viszonylag kis példányszámú kiadás is el
bírja a saját szedés azaz leírás költségeit® Tudományos könyvek kiadá
sánál azonban szomorú tény, hogy a kiadók közül kávé®, a szemzők kősül 
szinte egy sem elégszik meg ilyen könyvekkel® Mégha vonakodva bele is 
mennek a gépírásos szövegbe B olyan gépírási eljárást keressek, ami leg
jobban megközelíti a megszokott nyomdai szedést?, az az u®n® wnyomtatés- 
azertt sokszorosítás" /near-priat/® Az erre irányuló törekvésnek szin
te minden lépése különleges berendelést kiváa9 /•& péaabs kerül/ és 
Időrabló eljárást jelent® Így tehát a kívánalmak kielégítés® lehetet
l e n  ha az olcsóság a fő szempont® Mivel azonban szinte minden géppel 
irt könyv kiadásánál valamilyen engedményt kell tenni az Idényeknek.,, 
tekintsük át a rendelkezésre álló és szedésre tflkalmasRak tartható 
Írógépeket ®>
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A legkevésbé drága ezek közül az elektromos Írógépe Egyik legfőbb 
előnye„ gyors működésén kivüie a leütés egyenletességée Betükarjait 
nem- emberi ujjak működtetik változó erejű leütéssel,, hanem gépi borba- 
dezás,, ennek folytán ogy^aletea erőséggel ir„ ami kétségtelen előnye<» ^  
Ha ezt az Írógépet karboapapirszalaggal szereljük fel /ez némi többlet*, 
költséget jelentp mert a szalag eaak egyszer használható/ úgy egyesi®- 
tee fekete színezetű példányt kapunk„ amely színeivel versenyezhet a 
nyomdai szöveggelo Szedés! célokra a legjobb elektromos Írógép az *XBM 
Exeeutlve” tipueo A gép különféle8 változtatható betűtípusokkal van fel
szerelve e ezek némelyike nagyon hasonlít a nyomdai betűkhöz*, A gép ará
nyosan osztja él a betUkőzökat„ vagyis minden betű szélességének megfe
lelő területet foglal el„ például a kis wi“ méret* 2/32 hüvelyk9 a nagy 
"M®-e 3/32 hüvelyk® A betüközök helyes elosztása közelebb hozza a szö
veg .képét a ny(matatott szöveg képéhez és lényegesen szebbé teszi a ki
adványt o

Az WIHM Ixeeutive9* gépet szállítják 88 betű jelű billentyűzettel 
iSo A legújabb tipus aránylag kis többletköltséggel cserélhető betttka- 
rokkái is kapható® A billaatyük elhelyezése olyan,, hogy egyes betűjele
ket szóközben is lehet cserélni^ a csere művelete X 2 ,percet„ vagy még 
ennyit sem vesz igénybeo Ez a legújabb vívmány nagyon jelentősB tudomá
nyos szövegek szedése teréno Az Írógép egyik komoly hátránya szedés! 
szempontból éppen az volt0 hogy billeatyttiaefc és betűinek száma korlá
tozott o Ma már ezzel az Írógéppel és megfelelő választékú külön betű- 
karokkal könnyű„ mondjuk német szövegről bármely más Idegeanyelvű szö
vegre átváltani0 ha kicseréljük az ékezetes karodat *> Az ékezeteket és 
más különleges jeleket matematikai vagy más tudományos'jelekre is fel 
lehet cserélni„ ha ilyen jellegű szöveg ezt megkívánjao Ha nincs elég 
cserélhető billentyű állás ahhoz„ hogy az összes szükséges jeleket 
egyidejűleg elhelyezzük a gépen„ a karokat szükség szerint munka köz
ben is bármikor lehet cserélni„ anélkül„ hogy a gépbe helyezett papirt 
megzavarnék*. Ez a cserélés! lehetőség nagymértékben fokozza az IBM 
gép rugalmasságát és azt szedés céljára sok szempontból a legalkalma
sabb Írógéppé teszio

Az IBM távolról sem tökéletes szedőgép*. Más Írógépekhez hasonló
an nem lehet rajta a kocsikarral működtetett félsornál'kisebb sorközt 
beállítania. A betűk alakja éa mérete sem változtathatók A kocsi elmoz
dulásnak a hosszát az egyes billentyűk leütésénél a szerkezet mechaniz
musa szabja megD ez korlátozza a változtatható billefctíyüállásokaál be
helyezhető cserekarok azámát<. Ha azonban egy könyv takarékossági szem
pontból készül Írógépen,, a szedés megalkudhat ezekkel a korlátozásokkal 
és az eredmény teljesen kielégítő lehető

A tudományos művek kiadójának álma volt hosszú időn át„ hogy sa
ját helyiségében legyen olyan gépje „ amivel kiadványainak szövegét ol
csón kiszedhetio A gép természetesen olyan legyen,, hogy inkább gépíró 
dolgozzon rajta,, mintsem jól fizetett szervezett nyomdásza A kiadónak 
csak akkor kelljen érintkezésbe lépnie a nyomdával,, amikor a kész szö
veget átadja sokszorosításra®

Ezzel az álommal kapcsolatosan a remélt megtakarításon kívül még
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a következőkéi: jegyezhetjük megc A szedésnek a kiadónál és nes a nyom
dában történi elkészítés® valószínűleg megfelelőbbnek bizonyulta Azon
ban nemcsak ennyiből áll a dolog® A gépelésen kívül itt van a javité- • 
sok kérdése« A javításokat be kell ragasztani a szövegbe és nem mái® 
roaá@ után rágépelni® Rendszerint az élőfejet és az oldalszámozást is 
be kell írni® Írre a célra különleges eszközök kellenek® Felmerül to
vábbá a szakképzett gépírók kérdése.. A legjobb titkárnő gépírd munkája 
sem azonos a gépírásos szedéssel,, mégha mindkettő Írógépen is végsik®
A gépírót külön ki kell képezni* hogy másképpen billentsen* n® hagyjon 
közt pont után* ne emeljen bekezdések között stb. Mindez növeli a fe@— 
rendezésnek és a személyzet szakképzésének a költségét* Az álom valóra- 
váltása nem is olyan egyszerű* mint eredetileg gondolnánk®

Ha a kiadót ezek a nehézségek nem felemlítik meg és sssdogépet kí
ván beszexatni* úgy az IBM-et tarthatjuk legjobbnak® 88 jelű billentyű
zettel* 17 változtatható betttkarállásaal* 65 külön betükarral /1J0 
többletkészlettel/ ez a gép kb® 750 dollárba kerül®

A gépelt szöveg sorkiegyenlitésének biztosítása különleges prob
lémát jelent® Kétségtelen* hogy a sorvégek egyvonalba hozása teszi leg
inkább hasonlóvá a szöveget a nyomtatott szöveghez® De írógépen csak 
kétszeri gépeléssel és kétszeres vagy nagyobb költséggel lehet ezt el
érni® Az IBM gép alkalmas a sor kiegyenlités biztosítására is* de a 
többletköltség felveti a kérdést* nem egyszerübb-e a szokásos gépírás
sal szedetni®

A "Verityper" legújabb modellje a Coxhead DSJ a legsokoldalúbb irő- 
gépj Írógépnek tulajdonképpen csak a legtágabb értelemben nevezhető® Ez 
a gép megoldja á gépírás számos korlátozását® A betűk alakját és mére
tét szinte korlátlanul lehet változtatni® A teljes betűjelkészletet rá
szerelik egy félköralaku fémlemezre® A gépben mindig két ilyen lemez he
lyezkedik el /Pl® az egyik antiq.ua* a másik kurzív* vagy az egyik Xo 
pont* a másik 8 pont nagyságú betűkkel® A lemezek gombnyomásra cserélhe
tők® Ezenkívül a behelyezett 2 lemezt másodperc alatt más lemezekkel is 
ki lehet cserélni® így a DSJ a betűtípus és betűnagyság szempontjából 
megközelíti a nyomdai szedőgépet® Szerkezet® lehetővé teszi különböző 
sortávolságok állítását® A forgalomba hozott Írógépek közül ez az egye
düli tulajdonképpeni szedőgép* Valamivel gyorsabban végzi a sorklegyen- 
litást, mint az IBM:* bér még itt is kétszeri gépelés szükséges® Nyomtat
ványok* körözvények* katalógusok és más hasonló* sokfél® betűtípust kí
vánó kiadványok előállítására ez az egyetlen alkalmas Írógép® Sokoldalú 
volta könyvek szedésénél is ideális* de ára /kb® 2®j500 dollár/* valamint 
az a körülmény* hogy csak különlegesen képzett kezelő tud dolgozni raj
ta* olyan beruházási és bérköltséget jelent* hogy beállítása* csak akkor 
fizetődik'ki* ha az ilyen tipusu szedés! munkával a gép teljesítő képessé 
gét teljes mértékben ki lehet használni® Ebben az esetben már szedőterem
re van szükség* s ez messze esik a takarékosságra törekvő alapötlettől* 
hogy a gépiró sokféle elfoglaltsága közben még a kéziratot is lekopogtat- 
ja®

A DSJ ennek ellenére nagyon hasznos berendezés azon a területen* 
amire igazán való® Szedőteremben és a hozzá kapcsolódó nyomdáteremben a
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megfelelő sokszorosító gépekkel meglepően kielégítő é® olcsó munkát 
lehet végeznie Az ilyen berendezés komoly megtakarítást jelenthet oly an  
intézményeknek, mint egy egyetem, vagy egy nagy könyvtár, de csak akkor, 
ha Üzleti alapon tartják üzemben és teljes mértékben kihasználjak*

A Justowriter szintén olyan berendezés, amelyik csak nagyüzemben 
jöhet számításba® Drága, kbo 5<>00G dollár az ára, jóval kevésbé sokol
dalú, mint az IBM, vagy a DST, viszont a sorki egyenlítést sokkal jobban 
végzi, mint bármelyik más irőgép0 Tulajdonképpen 2 gépből áll: az egyik 
végzi az egyik gépelést, a második újra Írja a szöveget és kiegyenlíti 
a sorvégződéseket® A másodszori gépelés önműködően történik, az első 
gép által az első leírás során perforált szalag segítségével® A sorkl- 
egyenlitéa tehát két gépelést kiváa - mint általában minden Írógépnél - 
de a Justowriter a második gépelést önműködően és nagy sebeséggel vég
zi® Különleges célokra indokolt a gép felhasználása, a könyvszedés sok
oldalú feladatainak megoldására általában nem alkalmaso Bár nagy a vá
laszték a gépbe szerelhető nyomdaszerü betűtípusokban, a kész gépen a 
betűtípust változtatni nem lehet® A billentyűzet nem cserélhető, úgy
hogy csak annyi jelet lehet használni, amennyit a gépbe bele lehet sze
reltetni® A sortávolság változtatására sincs lehetőség®

Bár az IBM majdnem teljesen valóra váltja az irodai szedőgépekről 
szőt álmokat, elkeli lemérnünk, hogy tökéletes gép megvalósítására 
kevés a remény® Az eszmény ugyanis ellentmondást foglal önmagában, 
minthogy az olcsó, könnyen kezelhető Írógéptől is elvárják mindazokat 
az előnyöket, amelyeket csak a bonyolult és drága szed^gépek tudnak 
nyújtani. A nyomtatásszerü sokszorosítás csak akkor válhat sikeressé, 
ha a könyvnek egy uj típusát általánosan elfogadják, és elismerik® Mind
addig, amíg az Írógépen irt könyvet lenézik, csak a nyomdai szedőgéppel 
előállított könyv lesz teljesen kielégítő® ü j  felfogás kialakulása a 
könyv tipográfiájával kapcsolatban ma fontosabb, mint uj gépek szerkesz
tése® Az IBMAmel adva van az uj gép, amelyik elég olcsó ahhoz, hogy a 
kisebb.intézmények is beszerezhessék és az egyszerű Írógépeknél sokkal 
alkalmasabb a könyvkiadásnak gyakorlatilag minden tipográfiai követel
ményét kielégítő szedés készítésére® A probléma abban rejlik, hogy a 
szedés, amit ez a gép a leggazdaságosabban előállít, más k ü l s e j ű ,  mint 
a nyomdai szedőgépekkel előállított szöveg® Ez a gép ugyan biztosítja 
az 5OO-I5OO példányszámú kiadványok gazdaságos, nem ráfizetéses elké
szítését, Binkley eszményét azonbaa addig nem érhetjük el, amíg az 
ilyen szedést nem fogadják he a nyomdai szedőgépekkel szedett könyvek 
előkelő társaságába®

The Library Quarterly, 25®vol. 1?55® jan. l.sz,
111^124 olap.
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DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSI ELJÁRÁSAINAK KIÉRTÉKELBSE

Levéltárosoknak éa könyvtárosoknak ritkán van arra idejük„ hogy 
részletesen tanulmányozzák „ vajon a dokumentumok restaurálására szol" 
gálő eljárások miben különböznek egymástól* így természetes „ hogy egy- 
egy nálunk használatos eljárás bizonyos sajátságát túlértékelik vagy 
esetleg lebecsülik., E olkk célja„ hogy összefoglalja néhány leggyak- 
rabban használt restaurálási eljárás hátrányait 0valamint előnyös tulaj- 
donságalto

1 /Az elmúlt néhány évben igen sok dokumentumot hoztak a műhelyembeB * 
melyeket már 20-30 évvel ezelőtt restauráltak., Ezeknél a dokumentumok
nál újabb restaurálásra volt szükség0 mivel az eredetileg használt meg
erősítő anyagok maguk károsodtak.. Jé alkalom volt ez -számomra0 hogy -ta
nulmányozzam a hibás anyagokat0 eljárásokat és a munka szakszerűségét« 
Alkalmam volt erre nézve egyéb tapasztalatot is szerezni „ mikor látoga
tást tettem vagy magam is dolgoztam több hazai és külföldi restauráié 
műhelyben <?
A selyem-eljárás

Körülbelül tizenhat évvel ezelőttig a “selymesé®® néven Ismert el
járás volt a károsodott dokumentumok restaurálásának legfőbb módszer©., 
Ezt az eljárást Amerikában körülbelül a százafordulén kezdték alkalmaz
ni., Alapjában véve a selyme zés nem más„ mint hogy a dokumentum minőkét 
oldalára egy-egy darab félig átlátszd selyemréteget ragasztanak* Helyes 
alkalmazásnál az eredmény§ a dokumentum viszonylag jól Olvasható,, elég 
erős és igen nagy a szakítószilárdsága* Vizuális vizsgálatnál ez az el
járás kitűnőnek látszik károsodott dokumentumok konzerválására

Sajnos azonban az ennél az eljárásnál használt selyem nem mutatko
zott elég tartásnak^, s ezenkívül még a károsodott dokumentumban gyakran 
jelenlevő szennyeződések is megtámadták* A selyem,, melyet ezekről az 
ujből restaurálandó könyvekről és kéziratokról el kellett tévoIitaaia 
törékeny volta elszineződött és semmi szakitásziiárdsága nem volt többé* 
Az elszíneződés jelentősen csökkentette az Írás olvashatóságát«, Ahol a 
selyem olyan Írással érintkezett0 melyben sok volt a vasesersavtinta le
rakodása D ott teljesen széjjelfoszlott az Írásban jelenlevő kéaaav követ 
fesztébe ha érdekes megjegyezni még,, hogy a selyem teljes szétesése olyasa 
helyeken is előfordult„ ahol a papírban lyukak vagy más hiányos részek
jLoltako Ez azt bizonyltja„ hogy ilyen esetekben inkább a régi papir szol --—— ------ -

A szerző dokumentum restaurátor„ State Library Buíldinga Rlohmond,,'Váe


