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gált a selyem konzerválására* nem pedig a selyem a károsodott papíréra*. 
Két esetben olyan mintákat láttam ebből a selyemfajtából * melyeket 15 
évig vagy még ennél is több ideig raktároztak^ ezek is elszinezSdtek 
és törékenyek letteko

Kereskedők igen jól tudják * hogy azok a selymek * melyeket nagyon 
átlátszóvá készítenek ki* nem tartósak*. Értelmetlennek is találják e 
selyemfajta hossza® tárolásáto Nem hiszem* hogy van olyan gyáros* aki 
ezt az anyagot olyan áruk előállításánál felhasználná,, melyeknél köve
telmény a hosszú élettartam*.

Igen jól tudom én is* hogy bizonyos selymek századokon át is meg
maradtak^ az én megjegyzésem azonban esak azokra a selymekre vonatkoz
nak,, melyeket kéziratok restaurálásánál használtak*. Nyilvánvalóén - épp
úgy * mint a papir- és borfajtáknál - ezeknél az anyagoknál is különleges 
elővigyázatosság ajánlatos tartósságuk biztosítására*. Még sok kutatásra 
van szükség* hogy felismerjük,, milyen feltételek teszik a selymet a je
lenleg használtaknál tartósabbá*.

A selyem változékonyságán kivül a ragasztónak használt keményítő- 
pép is bajt okozs vonzza a rovarokat és ige© kitűnő közeg a penész é® 
bizonyos baktériumtipusok terjedésére*. Különböző éghajlatnál ez a ténye
ző komoly megfontolást érdemelj például mindennapi probléma ez a trópu
sokon és a szubtropikua éghajlat alatt*. A háború idején* mikor értékes 
dokumentumokat védettebb helyekre kellett elszállítani* kiderült* hogy 
még a Sarkvidékhez viszonylag közeli helyeken is komoly károkat okoztak 
a kéziratokban a mikroorganizmusoké Kéreg- és gombaölő szerek elégtelen
nek bizonyultak e probléma megoldására*.

Bár a keményitőpép hajlamos arra* hogy bizonyos idő múlva megkemé
nyedjék /ez a folyamat is több vizsgálatot érdemelne az eddigieknél/* 
általában úgy látszik* hogy kémiailag károsítja a papir rostjait*. Az 
azonban* hogy készítésénél néha* minden meggondolás nélkül* nagy mennyi
ségű timsót használnak* ijesztő jelensége Laboratóriumi vizsgálatok ugyan 
is kiderítették* hogy timső esak igen kis mennyiségben engedhető meg a 
pépben anélkül* hogy a papir tartósságának ne ártsnao Véleményem szerint 
a pépben jelenlevő timső a selyem hasznos élettartamát is esökkentio

Az említett tényekből kitűnik* hogy a selyem-eljárás nem tekinthető 
minden esetben alkalmazható* állandó eljárásnak*. Igen drágának bizonyult 
mind az anyag* mind a nagy szakértelmet kívánó munka következtében*. M e 
részt viszont hasznos abból a szempontból* hogy sok dokumentumot tehet 
hozzáférhetővé a tudósok számára*. Ez az eljárás nyilvánvalóan azért jött 
létre* mert a kéziratos anyag konzerválása. terén volt rá szükség*. Mikor 
ezt az eljárást feltalálták* a selyem volt az egyetlen olyan anyag* mely
nek megvolt a szükséges fizikai erőssége* s ennek ellenére az Írás is 
jól látható maradt rajta keresztül*, Tartóssága azonban* sajnos* korlátolt
A selyempanlr-eljárár

Selyem helyett néha selyempapirt használnak*. Az igen nagy fokban 
megtisztított rostokból és megfelelő körülmények között előállított se-

^  /Áttetsző selyemszövetből készült papir* Ford*/
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lyempapirt általában f a r t  6a anyagnak tartják* Azonban meglehetősen vas
tag sslyempapirt kell használni „ hogy ezáltal a dokumentum megfelelő szi
lárdságét is kapjoBg~ez viszont ©sökkeati az Írás olvashatóságát® 1 hát- 
'ráay ki küszöb ölé s ér® megpróbálták vastagabb ragaszt Spép használatát „• ami 
azűtátt viszonylag merev réteget képzett*

Az ilyen módon restaurált dokumentumok pusztulásának okát a savas 
tintában*, a ragaszt ópépben levő timsőbaa és az eredeti dokumentumban je
lenlevő savas vegyüleiek továbbterjedésében láttáko Ezeknek a vegyületek
nek nagy része elszíneződést okoz a selyempaplrban*, ami ismét ősökként! 
a szöveg olvashatóságáto

Ennél az eljárásnál is létrejön egy olyan réteg *, melyet könnyen tá
madhatnak meg mikroorganizmusok és rovaroko Korlátozott használatának 
fő oka az olvashatóság esökkenése és az aránylag ©sekély szilárdsága*
A selyempapir eltávolítása a károsodott papírból igen nehéz dologg mi
vel a megöregedett keményítőt vízben ©aak megpuhitani lehet *, de oldani 
nemo Hasonló nehézségek fordulnak elő az erősen károsodott*, melyemmel 
konzervált munkáknál is0 Ennek a problémának a megoldásához még további 
kutatásra van szükség*, minthogy az évek múlásával egyre nagyobb számú 
kézirat ujrakonzerválására van szüksége
Ragasztóanyagokat tartalmazó filmekkel való bevonás

Körülbelül húsz évvel ezelőtt termoplasztikue ragasztóanyagokat 
tartalmazó filmeket kezdtek gyártani^ ezeket aránylag olesó felszere
léssel lehet a papírra alkalmazni* Ezek a filmek teljesen kielégítsek 
ideiglenes értékű anyag konzerválására*, azonban néhány év után. a film 
rendesen lehámlik és a ragasztóanyag a papírba beszivődva*, ottmaradt 
Némely esetben a ragasztóanyag elszinezte a-papírt* Szerencsére @aak 
igen kevés történeti értékű dokumentumot konzerváltak ilyenfajta fil
mekkel* Ezt az eljárást igen gyakran és eredményesen használják példá
ul ét lapkártyákaálj, olesó könyvborit ékoknál stbo0 de bohaaem lenn© sza
bad használni maradandó értékű kéziratok és könyvek esetében*

Az átlátszó ragasztószalag egy hasonló tipusu film - nagy kárt 
okozott már sok értékes dokumentumban* Ezt sem volna szabad soha hasz
nálni nyomtatott vagy kéziratos anyagnál*
Bevonás osak oelluloa-aeetát filmmel
....Körülbelül 17 évvel ezelőtt használták először levéltári anyagon
azt az eljárást,, hogy egy-egy réteg termoplasztikas cellulóz aoetát 
filmet illesztettek a dokumentumok mindkét oldalára„ hogy Így helyre
állítsák a károsodott kéziratokat* Ez a film igen tartős„ amint az a 
gyorsított őregitéai vizsgálatok bebizonyították^ hővel és nyomással 
alkalmazható* Előzőleg már ezt az eljárást sikerrel használták modern 
papiros és egyéb anyagoknál B például fa„ drót stb*-nél%

Mikor azt az eljárást először alkalmazták levéltári anyagra,, a 
modern papír bevonásához szokott szakemberek uj problémák ©lőtt áll
tak? ugyanezt az eljárást régí9 károsodott dokumentumok restaurálására 
kellett alkalmazni* Nem voltak teljesen felkészülve erre éa elfelejtet
tek tekintetbe venni olyan tényezőket„ mint például a eelluloz aoetát
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film korlátozott szakítószilárdsága 0 a károsodott dokumentumokban gyak
ran található savas vegyületek9 premizi6s felszerelés szükségessége * 
és nem voltak tekintettel a dokumentum valószínű használatára sem. A 
levéltárosok egy része úgy okoskodott 9 hogy ha a károsodott dokumentu
mot két ilyen filmréteg közé zárják,, az végtelenül tartós lesz* Sok 
esetben azonban az elért erédméayek9 bizonyos idő után9 nagy csalódást 
okoztak ezen elgondolás hiveibeno Meglepetésükre ugyanis az ilye® eljá
rással konzervált dokumentumok igen gyakran elazinez6dtek9 leváltak le- 
mezeikről9 a gyakori használat következtében elszakadtak atfco Azok azon
ban 9 akik jártasak a károsodott dokumentumok restaurálásának módszerei 
terén9 egyáltalán nem lepődtek meg azon9 hogy ilyen rendellenességek 
előfordultako
Restaurálás több eljárás alkalmazásával

Sok más levéltárosnak és könyvtárosnak eltérő elképzelése volt a 
cellulóz aeetát filmmel való bevonásról,, ügy vélekedtek9 ha ezt a faj
ta bevonást más eljárásokkal kombinálják0 a restaurálás végeredménye 
sokkal jobb lesz9 mint a többi használatos mődazer esetébeao Elgondo
lásuk szerint úgy kell megtervezni egy dokumentum vagy dokumentum©söpört 
restaurálását9 hogy az megfeleljen a' jövőben várható körülményekn®k9 
például a használat 9 raktározás9 kiállítás stbo eéljalnako Igyekeztek 
olyan anyagokat beszerezni a restaurálásra szoruló dokumentum erősíté
sére ém védelmére 0melyek a legjobbak és kipróbált minőségűek voltaké, 
Különböző módszereket használtak a papírban jelenlevő savas vegyületek 
közömbösitéséref, tudniillik ezt tartják általában a károsodás legfőbb 
okának& akár lemezeit dokumentumról van sző8 akár nem lemezeltrőlo

Kéziratok savtalanitását először 1939“ben végezték eX9 amikor rá
jöttek arra9 hogy majdnem minden károsodott állapotban levő papír tar
talmaz savas vegyületeketo Sok ilyen vegyület a sava® tintából keletke
zett gvagy a levegőből abszorbeált kéadiokidból9 vagy pedig a papírgyár
tásnál szokásos enyvezési és fehérf.tési eljárások következtében állt 
előo E savas vegyületek közömbösítésére használt vegyszerek? káloium 
hidroxid és káloium-bikarbonát 9 ezek a papirt nemcsak savlaLanit jak ,> ha
nem kis mennyiségű káli-ium-karbonátot hnapnak ki a papirroatokba. Ez a 
kalcium -karbonát neutralizálni.fogja a jövőben esetleg'abszorbeált sa
vakat és egyúttal stabilizáló hatása í,m vas a rostokra^ .

Pap*r-kémikusok megegyeznek abbasi9 - és kísérleti eredmények is 
igazolják,, - hogy ez az eljárás igen hasznoso Másrészt azonban vannak 
levéltárosok,,•akik szükségtelennek tartják ezt az eljárást„ talán azért„ 
mert képtelenek meglátui9 szagolni vagy Ízlelni a papirbaa levő igen 
kis mennyiségű savato Pedig ennek hatását könnyen látni lehet a selymen 
vagy selyempapiron9 ha azt eltávolítják ©gy előzőiét már restaurált 
olyan dokumentumról9 melynél erősen savas tintát használtaké Körülbelül 
25 /év múltán a selyem vagy selyempapir rostjai,, melyek savas tintával 
érintkeztek,, vagy erősen eIszinéződnek„ vagy teljesen sz é tmar ódnak 0 Egy 
másik Jó példa erre a folyamatra9 mikor a kéziratokban az Írás kezd a 
lap másik oldalán átlátszania Ez azt jelenti9 hogy az Írásból a sav fo
kozatosan tovaterjedj, ami bizonyos idő után a rostokat megbarnitJa.. Ez 
az elszíneződés az idő múlásával egyre fokozódik,, de meggyorsítható ez
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a folyamat hő segítségév®!*. Mindenki.*, aki régi kéziratokkal foglalko
zik *, látott olyan esetet*> mikor a papírlapból a szöveg egy rész® ki
esette Ez ugyancsak a magas sav tart a lesi következménye* A rendelkezésem
re álló hely nem engedi meg*, hogy további példáit hozzam fel azoknak a 
károsító hatásoknak* melyeket a sav®® vegyületek az idők folyató® a 
papirroatotera kifejt©aek*

Az ilyesfajta restaurálásnál a következő lépés ®gy eüllaloz-aoetát 
filmrétegnefc és egy selyempapir rétegnek ráhelyezéa© a dokumentum mind
két oldalára* A eellalöa-aeetát fiSm*, melynek vastagsága 88/10*000 híl,- 
v®lyk9 jól hajlíthat ő*, ellenáll a mikroorganizmusoknak és .rov.aroknak*, 
s a levegőben levő gázok sem tudnak keresztülhatolni rajta* Azonban * fi
gyelemmel ■ kell lenni arra is„ hogy e filmnek'sok jő tulajdonsága mellett 
csajfnem semmi szakítószilárdsága siassso Sőt megvan az a hajlama* hogy 
©sökkentsa a papír szakítószilárdságát „ melyhez hozzáilleaztették* 
Nyilvánvalóan valami más anyagra is van szükségD hogy est az ellenállás- 
esökkenépt elkerüljük*, mível a károsodott papírnak magának ugyan®sak 
igen alacsony a szakítószilárdsága* Ebből a szempontból igen jő ered
ményt értek, el ©gy kitűnő minőségű selyernpapirral* Esnek alkalmazása 
növelte a hajtogatással szemben való ellenállást „ ami ugyancsak szüksé
ges fizikai tulajdonság gyakran használt dokumastúrnőknél<?

Lemezzel borított dokumentumokat - éppúgy „ mint a selyemmel vagy 
eelyempapir-eljárással konzerváltakat - nem. lenne szabad összehajtogat
ni*, sem erős hajlitásnak kitenni0'mint az a gyakori használatnál törté
nik*, különben idő előtt aagtöraeko A feszültségek*, melyek a könyv ge
rincénél az összehajtott lapokra hatnak*, meghaladják mind a selyem*, mint a selyempapir vagy oelluloz-aeetát film rugalmasság! határát* Könyvek,, 
füzetek stbo ©setében sok éven át készítették a kötéshez kerülő szélt 
selyempaplrbőlp bankjegy papírból vagy szövetből,, mégpedig a restaurálás 
minden típusánál* Ennek a szélnek mindig valamivel hajlékonyabbnak kell 
lennie*, mint amilyen a restaurált lap maga* Ilyen kivitel eredményeként 
a lemezeit lap*, melyet a kötetbe bekötnek*, úgy forgatható,, hogy majdnem 
semmi feszültség nem éri a régi papírto Ha azonban a kötésre szolgáló 
szél kevésbé hajlékony vagy esetleg merevebb a rég! papírlapnál*, akkor 
rövid használat után törés keletkezik ott*, ahol a régi papírlap a margó
val érintkezik* Ez igen fontos szempont minden fajtáj® restaurálásnál* 
Hozzáértő szakemberek megfelelő gyakorlat és tapasztalat utján megta
lálhatják a margó készítésénél szükséges kellő hajlékonyság! fokot*

A kötésre szolgáló margó hozzáillesztáséa teivül a féregrágta lyu
kakat és a papir egyéb hiányzó részeit is kitöltik vagy papírral vagy 
további oelluloz-aeetát és seiyempspir rétegekkel* A dokumentum termé
szete határozza meg'*, hogy milyen anyagot használnak* UJ anyagoknak 
ilyen behelyezése megteremti a lapok szerkezeti egyensúlyét0 Ez külö- 
hösen könyvek esetében fontos„ mert különben lapozásnál kiöblösödik a 
lap és igy a legnagyobb feszültség éppen arra a területre esik,, ahol 
a régi papírlapban hiányosság van és így ezen a ponton idő előtt lőréié . 
következik be*

Ha a dokumentum természete agy kívánja *,' természetesen lehet változ
tatásokat eszközölni ezekben az éljáráéokban* Azonban„ ha az említett 
alapvető elveket szem előtt tartják*, jók lesznek az eredmények mind a 
használhat óságB mind a tartósság szempontjáb ól* Bár tizenhat év vagy
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ennél valamivel több idő nem feltétlenül elegendő annak határozott meg— 
állapítására , hogy a cellulóz-ecetát film ugyanolyan tart6a, mint a 
legjobb minőségű rongypapír, de mindenesetre megvan erre a remény a 
ezt a legjobb laboratóriumaink is alátámasztják* Én magamy bár állas*- 
dóan figyeltem erre, nem vettem észre, hogy ez a film ennyi idő alatt 
elázi néződett vagy törékennyé vált volna0 Sok okunk van arra , hogy úgy 
véljük, ha megfelelően állítják elő, jő lágyítókkal ugyanolyan tartós 
lesz, mint ahogy az a különböző laboratóriumi kísérleti eredmények alap
ján várhatőo Hangsúlyozni kell azonban, hogy ellenőrzött feltételek 
mellett szabad csak alkalmazni a dokumentumoknál, más megfelelő anyagok 
és eljárásokkal kapcsolatban

£ restaurálási eljárás néhány példáját vizsgálták meg nemrégen 
körülbelül száz füzetnél , melyeket 1939-1940-ben restauráltak? Ezeket 
a füzeteket jő állapotban levőknek találták körülbelül ezer aíkálommal 
való használat után<> Egy másik könyv, melyet körülbelül tiz évvel ez
előtt restauráltak , valósginüleg még sok évi használatot fog kibírni, 
bár eddig már vagy ötezer esetben használták.. A használat számát becs
lés utján azok a könyvtári alkalmazottak adták.meg, akik a könyveket a 
közönségnek kiadják és tisztában vannak azzal, hogy a könyveket való
ban állandóan használják^ Más köteteket is megvizsgáltak és Jó állapot
ban; levőknek találták?, ezek azonban kevésbé gyakran voltak használat
ban;.. ■ -

Ezeknek a gyakran használt könyveknek a lápjai nem voltak nagyobbak 
10 x 16 hüvelyknélo Nem valószínű az, hogy igen nagy formátumú lapok 
ugyanolyan jól bírják az erős használatot , mint akisebbekj de ugyanez 
áll olyan könyvekre is, melyeket nem restauráltak., Komoly történeti je
lentőségű 8 nagy formátumú anyagnál, melyet gyakran használnak, a fotó
kópia jelenti a legjobb megoldási lehetőséget.. Ebben az összefüggésben 
sohasem szabad elfelejteni, hogy egy lemezre húzott dokumentum erőssége 
sohasem olyan nagy, mint a legjobb minőségű uj rongypapíré, de nem la 
olyan kicsi, mint az olcsóbb fajta papirokéo Lemezzel borított anyag 
használatánál ugyanolyan gondosan kell eljárni, mint más nagyértékű 
anyag esetében.,

Nagy formátuma lapokat, mint például térképeket, tervrajzokat stba, 
gyakran pamutszövetre erősítenek, s az eredmény nem rosszabb, sőt sok 
tekintetben jobb, mint volt a régi módszernél, amikor muszlinra ragasz
tották fel ezeket a nagy lapokatg a pamutáru tömeges előállítása követ
keztében még olcsóbb igs<> A bevonási eljárásnál a térképet egy közben— 
levő^celluloz aeetát réteggel erősitik a szövethez, s ezzel megadják a 
kellő merevséget és szakítószilárdságot, amire szükség van minden nagy 
felületű papírlapnálc Egy második selluloz-acetát réteg, melyet a tér
kép felületén helyeznek el, megvédi azt a tintafoltoktól, ceruzajelefc- 
től, stbo, melyek a szöveget eltorzíthatják vagy megváltoztatjáko Néha 
ez utóbbi tény nagy jelentőségű lehet, »

Ha egy uj térképből két példány van és a térképet gyakran használ
ják, akkor az egyik példányt félre lehet tenni megőrzésre, míg a mási
kat szövetre kell felhúzni az állandó használat céljára.. Történeti ér
tékű, károsodott térképeket aavtalanitani kellene és tartós konzerválás 
céljából szövetre felhúzni.
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Fontos, hogy a restaurált anyagot laposan tárolják, nem pedig 
felgöngyölve vagy összehajtogatva* Különleges nagyméretű lapok tárolá
sára a normális méreten felüli tartókat szokták ajánlani* Előfordul az 
is ™ ha a körülmények igazolják, - hogy igen nagy lapokat részekre 
vágnak és a szükséges hajtogatást ekkor az uj anyagon végzik el* Irat
gyűjtő tábláknak, könyvek véglapjainak és minden más anyagnak, mely a 
régi dokumentummal érintkezik, mentesnek kell lenni minden savtartalom- 
től, őrölt farostoktól és más, a papírra ártalmas vegyületektől* Ezek 
a szennyeződések gyakran átvándorolnák magába a dokumentumba és károso
dást, valamint elszíneződést okoznak*

Összefoglalásul: mindenki, aki értékes dokumentumot őriz és anya
gát restauráltatni vagy konzerváltatni kívánja, meg kell, hogy győződ
jék arról, vajon az alább felsorolt részletekre figyelemmel voltak-®:

1/ Megvizsgálték-e a restaurálásnál felhasználásra kerülő össze® 
anyagot, papirt, textíliát, rostokat, filmeket, ragasztóanyagokat stbo, 
hogy ezek tartósság szempontjából megfelelnek-e a laboratóriumi vizs
gálatok által megállapított típusoknak?

2/ A restaurálásnál alkalmazott valamennyi eljárás, mint például 
hő vagy nyomás alkalmazása, nem fogja-e csökkenteni a dokumentum tar
tósságát?

3/ A restaurálási eljárásokat nem úgy alkalmazzák-e, hogy általuk 
éppen azokat az elemeket zárják bele a restaurált dokumentumba, /példá
ul savakat stbo melyek a károsodást okozzák?

4/ A restaurálásnál használt anyagok biztositják-e a hajlékony
ságnak, a szakítószilárdságnak, a láthatóságnak stbo azt a fokát, mely
re az előre látható használat folytán a dokumentumnak szüksége lesz?

5/ Restaurálás után a dokumentumot olyan megfelelő fizikai hely
zetben és minden ártalmas anyagtól és körülménytől védetten /ideértve 
a szennyezett papirt éa légkört, a túlságosan meleget, elégtelen vagy 
túlságos nedvességet stbo/ tárolják-e, hogy igy biztosítva legyen az a 
tartósság, amit a dokumentum a restaurálási eljárás által kapott?

Végeredményként elmondhatjuk, hogy az utóbbi húsz évben jelentős 
haladás történt ésszerű restaurálási módszerek kifejlesztése terén* A 
dokumentumok őrzői, akik szívesen vették és támogatták ezt a fejlődést, 
kielégítő eredményekről számolhattak be* Ha még több levéltáros és 
könyvtáros fogja támogatni a megfelelő kutatásokat és kísérleteket,, 
akkor a következő évtizedekben nagy javulás várható a restaurálási el
járások terület éno

- American Dokumentation, 1953o 2*az* 50-54*1 .
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Vajszman, I«:
SEGÉDKÖNYV a MŰSZAKI IRODALOM NÉPSZERŰÉITÍ SÍESZ

A műszaki ismeretek, a haladó termelési tapasztalatok a újítások 
terjesztésére legjobb eszköz a műszaki irodalom olvastatáaa® A könyv- 
tárosok a műszaki irodalom propagálásával segítik az ipari dolgozókat 
feladataik megoldásában

A műszaki és szakszervezeti könyvtárak konkrét eredményeket értek 
el a műszaki szakkönyvek propagálása terén.. Az állami közművelődési 
könyvtárak legnagyobb részében azonban még gyengén megy ez a munka» 
Ezért bizony nagyon nagy szükség van olyan módszertani segédkönyvekre, 
melyek a műszaki könyvek terjesztésében a városi, járási és falusi 
könyvtárak számára segítséget tudnak nyujtanio

Ic A 0 Mohov nemrég megjelent könyve: "A műszaki könyvek propagandá 
Ja a közművelődési könyvtárakban'*1 'komoly kísérlet a könyvtárosok ilyen 
irányú igényeinek kielégítésére* A könyv három részből áll: "A könyvtá
rak segitsége a termelésnek*| "Hogyan szélesíthetik a könyvtárosok az 
olvasók politechnikai látókörét?" "A könyvtár állományában található 
műszaki irodalom tanulmányozása". Ezenkívül közli a mű a legfontosabb 
tudományos és gyakorlati műszaki folyóiratok, valamint a nagyobb szov
jet műszaki kiadóvállalatok jegyzékét®

Vizsgáljuk meg, milyen mértékben segit ez a könyv a közművelődési 
könyvtárak dolgozóinak a műszaki könyvek terjesztésében* Mindenekelőtt 
az a kérdés, hogy mi a könyv rendeltetése? A szerző azt Irjas "a segéd
könyvnek az a feladata, hogy segitse a könyvtárak dolgozóit" /5*lap*/» 
Igen ám, de a közművelődési könyvtárakhoz tartoznak mind a területi, 
mind a városi és járási, mind a falusi könyvtárak? Azonban I® A* Mohov 
egy kalap alá veszi a területi és városi, járási és falusi könyvtárakat 
meg sem ki&érli, hogy az ajánlott könyvek, vagy módszerek szempontjából 
különbséget tegyen a különböző tipusu könyvtárak dolgozói között* /3 1, 
32, 34 stb*lap*/

Az első fejezet elemzéséből azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy nem állapítható meg pontosan, vajon az olvasók mely rétegére gon-
1/' — —

Mohov, I® A®: Propaganda tehnicseszkoj literaturü v maszszovoj bib
liotéka* Moszkva, 1934* 84*lap®


