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Egy nemrégiben >nt "bestseller” símének paraffázisával
ennek a tanulmánynak méltán adhatnék azt a elmet? "A fényképezőgép 
és én".Azok a próbálkozások és megpróbáltatások, melyek együtt jár
tak azzal a törekvésünkkel, hogy a 3 5  mm-es mikrofilm felvevőgépet 
használjuk fel az igen szakszerű műszaki dokumentumok címleírásé
nak tudományos tevékenységére, legalább:'is nemes kísérletet jelen- 
teneko Olyan kísérletet, amely egyébként sikeresen birkózott meg 
tömegszámra olyan műszaki dokumentumok rendszerezésével és indexe
lésével, amelyek máskülönben hozzáférhetetlenek lettek volna* Az 
itt leirt technika az egyik eredménye azoknak a több mint öt éve 
folyó kísérleteknek, amelyek arra irányulnak, hogy a mikrofilm- 
felvetőt alkalmassá tegyék a műszaki anyag áttekinthetővé tételé
re, sokszorosítására és tárolására* Pontosabban? olyan módszert 
irunk le, melynek segítségével katalóguscédulákat készíthetünk 
egy szabványos 35 mm-es mikrofilm-felvevővel? ilymódon körülbelül 
40 időmegtakarítást érhetünk el és ennek megfelelően fokoz
hatjuk a termelésto

Az utóbbi néhány év alatt felmerült megbeszéléseknek /ismé
telten/ tárgyát képezte az a probléma, mellyel a könyvtáros és a 
dokumentum-szakértő találkozik a kutatólaboratóriumokból egyre 
nagyobb számban özönlő tudományos dokumentumok címleírása során* 
Úgy látszik, a dokumentumokban mindig "hossz" van, a munka elvég
zésére rendelkezésre állő személyzetben pedig "bessz"* Ez a hely
zet - sajnos - a Haditengerészet Légügyi Hivatalának Műszaki Tá
jékoztató Részlegénél is* A  m á r  amúgyis túlterhelt, kislétszámú 
eimleirő és kivonatkészít5 személyzet képtelen volt lépést tarta
ni a kiadatlan irodalom áradatával? a restancia nagy volt és egy
re nagyobb lett, a havi gyarapodás pedig ftőttön-nőtt, annak elle
nére, hogy erélyes kísérleteket tettünk a nem lényeges anyag ki
küszöböléséra o Másrészről azonban a vállalkozók, a tengerészeti 
tevékenység és a hivatali személyzet egyre több referenee-kérdést 
vetettek fel* Ilyen körülmények között feltétlenül ki kellett 
eszeIniínk valami olyan egyszerű megoldást, amely meggyorsítja a 
termelést anélkül, hogy számottevően veszélyeztetné a munka mi
nőségét o

Mielőtt ismertetném az igy kifejlesztett fényképészeti eljá
rás részleteit, néhány bevezető megjegyzést kell tennem azzal az 
alapvető eljárással kapcsolatban, melyet a Légügyi Hivatal alkal-
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máz dokumentumainak címleírása soráa. Ez a rendszer bizonyos szem
pontból olyan újításokat is tartalmas „ amelyek nem tekinthetők szab
ványéi járásnak „ a későbbiekben ismertetendő fotó-módszer leírása pe
dig nem lenne érhető e magyarázat nélkül® Maga a katalóguscédula ná
lunk három hasábos® A gyarapodási számot és a feldolgozás keltét az 
első rovatban tüntetjük felo A testületi szerző és a Légügyi Hiva
tal ama szerződés- vagy tervszáma* mely alatt a dokumentum készült „ 
a második hasábba kerül® A dokumentum elmének „ személyi szerzőjének 
és kivonatának hely® a harmadik hasáb; ez a katalóguscédula teljes 
szélességének körülbelül kétharmadát teszi.ki® Beérkezésekor minden 
dokumentum egyszerű numerikus gyarapodásig. b-*t kap® Ezután a do
kumentumot eljuttatják a dokumentum-ell ° ‘e özj ezek kivonatét 
készítenek belőle „ a katalóguscédulára plitiká-ávezat ik az összes 
szükséges eimleirásl adatokat „ kivéve az osztályozást* mert ezt 
későbbi időpontban égy repülőmérnök készíti el. A kivonat tartalmaz
za az összes fontos adatokat„ azt teljes egészében felhasználják®
Ha a szükséges információ egyik fele a jelentésben található kivo
natban szerepelő másik fele pedig az összefoglalásbán„ vagy befe
jezésben és javaslatokbang úgy a két kiválasztott rész egyesítésé
vel hozzák létre az uj kivonatot® Természetesen arra is van példa„ 
hogy megfelelő szöweganyag hiányában az elemző végigtanulmányozza 
a jelentést és maga szerkeszti mejs; a szükséges kivonatot®

Ha van elég időnk„ személyzetünk és egyéb lehetőségünk ahhoz „ 
hogy minden egyes befutó dokumentumnál egyéni kivonatot készítsünk„ 
akkor valóban kitűnő munkát végezhetünk? Ka ilyen fényűzés nem áll 
rendelkezésünkre /a legtöbbünknek nem is áll/* akkor nagyszabású 
feldolgozást csak a most leirt kiválogatási eljárással valósíthatunk 
meg® Ez áll különösen abban az esetben „ ha olyan egyszerű módszert 
találtunk„ amelynek segítségével gyorsan és olcsón kiegészíthetjük 
a katalóguscédulát egyéb szükséges adatokkal a jelentésben talál
ható kivonat vagy összefoglalás felhasználásával®

A foto eljárás kifejlesztés© előtt a katalóguscédulákhoz kü
lönleges B könnyűsúlyú papirt használtunk® Esek a lapok* vagy cé
dulák 5 * 8  inch-esek /12„70 * 20„32 cm® A ford®/ voltak® A mére
tet azért választottuk„ hogy a katalóguscédulára közvetlenül le
hessen rágépelni az összes szükséges adatokat* beleértve a kivona
tot is® Egyidejűleg átütéses másolatokat is készítettünk és ezál
tal kiküszöböltük a nyomtatás és sokszorosítás szükségességét®

A fent leirt eljárást több éven át használtuk és elégségesnek 
is mutatkozott mindaddig„ amíg a feldolgozásra elfogadott dokumen
tumok száma annyira meg nem növekedett„ hogy feldolgozásuk úgy
szólván lehetetlenné vált® Az eljárás egyik nehézsége az volt* hogy 
bár különleges* könnyűsúlyú,, d.® tartós papirt kaptunk az átütéses 
másolatokat gyakran nehezen lehetett elolvasni® További nehézséget 
jelentett a szén.papír időrabló behelyezése* valamint az igy kapott 
katalóguscédula gyenge minősége® További költséges műveletet jel - 
tett az„ hogy le kellett másolni a kivonatot,, vagy az összefog! - 
lés ama kiválasztott részét „ amely már mint olvasható szöveg szere 
pelt a jelentés bevezető lapjain®
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S munkafolyama*, mint háttér, ismertetése után a tanulmány 
következő részét a kifejlesztett és alkalmazásban lévő tfotoeljéráa 
ismertetésének szenteljük,, Részlegünkben ezt az eljárást "fcj-vonat- 
rátétel"-nek nevezzük., Alkalmazása összehozza a végső katalógusos- 
dula összes lényeges éleméit,,

Az eljárás lépésről—lépésre a következőképpen festi
Először,, A gyarapodási számot, a feldolgozás keltét, a tes

tületi szerzőt, a szerződés számát, valamint az okmány keltét be
vezetjük az első és második hasábba.. Ezeket az adatokat karbonmá
solatok nélkül, közvetlenül rágépeljük a "rátéV-reo

Másodszoro A dokumentum eimét a harmadik hasáb tetejére gé
peljük, kivéve,’ ha a eim közvetlenül a kivonatként választott rész 
fölött'áll.

Harmadszóró 'Hacsak lehet, az összefoglalás vagy bevezetés lé- 
nyeges“szárászát zárójelbe tesszük és igy jelöljük meg, hogy a 
fényképésznek a dokumentum melyik passzusát kell mikrofilmre fel
vennie.. Miután a rátétet kivettük az Írógépből, a 3» hasáb alsó, 
perforált részét letépjük., Ha a cim közvetlenül a kiválasztott 
szakasz fölött szerepel, a perforálás felső szélét is eltávolít- 
juko Megjegyzendőy hogyha a kivonat céljára nem választhatunk ki 
megfelelő szöveget, akkor a dokumentumok elemzője maga készít ki
vonatot és azt közvetlenül a 3« hasáb aljára gépelío Ez esetben 
a rátétről nem távolitjuk el a perforált részt..

Negyedszer,, Ezután a dokumentumok a 3 5  mm-es felvevőgépet 
használó mikrofenyképészhez kerülneko A rátétet ráfektetik a do
kumentum ama szakaszára, amelyet kivonatként kiválasztottunk., Ez 
úgy történik, hogy a dokumentumot és a rátétet behelyezzük a fel- 
vevogép alapzatára tett szőritőszerkezetbe és a kívánt másolatok 
számának megfelelően több felvételt készítünk róla*

ötödszöro A filmet előhívják és a papírmásolatokat egy foly
tonos csikmásolóké3ZÜlék segítségével készítik el| mig a rátét 
nagyobb méretű, a végső másolat mérete 5 x 8 inch /12,70 x 20,32 cm 
A fordo/o Ezeket a másolatokat géppel vágják szét és nyírják körül 
és igy lesz belőlük végül is katalóguscédula» Amikor a másolatok 
visszaérkeztek a kidolgozóból, a testületi szerző, a Légügyi Hi
vatal szerződésének vagy tervének száma, a repülőgép vagy felsze
relés mintájának elnevezése és a tárgy alatt rakják le őketo A 
tárgykartotékban lerakott minden cédula osztályozási számot k©p0 
A cédulákat az osztályozási szám alatt rakják le és nem a betű
rendes vezérszavak sorrendjében, mert meggyőződtünk róla, hogv 
számok szerint sokkal gyorsabban lehet lerakni, minit a betűrendes 
tárgyak szerint.,

Minthogy a katalóguscédula oszlopos formája már a "foto—rá— • 
tét" bevezetése előtt is használatos volt, a régi cédulák igen*" 
jól illeszkednek bele az uj cédulák sorába^ Ennek a rendszernek 
bár némileg egyedülálló, két határozott előnye vans először is'" 
jől alkalmazkodik a fényképező eljáráshoz, másodszor pedig az’ 
említett méret következtében vizuális áttekintés, .okkal gyorsabb.
A kártyák vegigpasztazasa körben ugyanis minőén adat,, pl, minden



testületi szerző az összes kártyákon ugyanazon a helyen szerepelj 
ezek az adatok világosan kiugranak, s nec vesznek el az egyéb szöve
gek közötte

Bár a Légügyi Hivatal Műszaki Tájékoztat 5 Részlege a f unt Is irt 
módszert csupán a műszaki dokumentumainak katalogizálására használja, 
felhasználásának még egy csomó más lehetősége is van. Lzek közül 
néhányat az alábbiakban röviden ismertetünk.

A rátét-rendszert mindenekelőtt bibliográfiák készítésénél 
használhatjuk félj ahol a kivonatok szövege rendelkezésünkre áll és 
a kivonatokkal kapcsolatban mutató részére is kell utalókat készíte
nünk , a rátét segítségével erre rávezethetjük a szükséges adatokat, 
összehozhatjuk mindkét elemet és lefényképezhetjük őket.

A szóbanforgó rendszer segítségével pontosan és gyorsan készít
hetünk biztonsági és könyvelési feljegyzéseket. Ebben az esetben a 
szükséges sorozati számot, kódokat vagy egyéb könyvelési adatokat 
a rátéten fel lehet tüntetni és ezt fektetni, rá a dokumentum cim- 
szövegére. Ezután mindkettőt behelyezzük a megfelelő ezoritóba és 
lefényképezzük okot.

Ha olyan gyarapodási jegyzéket készítünk, amely néhány beve
zető mondattal vázolja a dokumentum tartalmát, ugyanezt a módszert 
úgy alkalmazhatjuk, hogy a rátétre csak a szükséges helyrajzi szá
mokat, vagy egyéb azonosító elemeket vezetjük rá, majd ezt ráhe
lyezzük a bevezetésre vagy összefoglalására és az igy létrejött 
kombinációt lefényképezzük.

A dokumentumokkal kapcsolatban történő fenti alkalmazási mó
dozatokon kívül ezt a rendszert olyan esetekben is használhatjuk, 
mint aminők az anyagnyilvántartás és a leltári ellenőrzés. Ilyen 
esetben különösen ott lehetne használni, ahol alkatreszneveket 
vagy alkatrészle írásokát kell összehozni folyó leltári összegek
kel vagy anyagellenőrzési számokkal.

Ennyit a rendszer ős alkalmaz si módjainak magyarázatáról. 
Elismerjük, hogy maga a rendszer egyszerű, de csak ilyen techni
ka bevezetésével vághatjuk át a feldolgozási restancia gordiuai 
csomóját. Az elektromos agyak, lyukkártyamődszerek és más hasonló 
eszközök már a küszöbön állanak és reméljük, hogy jelenlegi 
problémáink közül nemsokára sokat meg tudnak majd oldani. Minthogy 
azonban ezek a problémák és az őket előidéző tényezők aktuálisak 
és folyamatosak, a kézi módszereknek idő- és nozgástanulnányok 
eredményeként megvalósuló egyszerűsítése, valamint egyszerű gépi 
technika alkalmazása bizonyos munkaterületeken lényegesen hozzájá
rulhat afc előttünk álló ezernyi nehézség megoldásához.
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