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tá latokat  ismertető brosúrákat - » . Megengedhetetlen, hogy számo3 komoly 
éa fontos téma még máig nem került fe ldo lgozásra .

A könyvek propagálásával kapcsolatos anyag összeá l l í tásához  és 
szerkesztéséhez be ke l l  vonni a mérnökökét, agroncnusokat, zootechni- 
kusokat és más szakembereket, Ngyon fontos az i s ,  hogy a brosúrákat 
nemcsak az e lk é s z í t é s  folyamán, hanem azok megjelenése r.tán i s  meg
tárgya l ják  a fci'nyvter do lgozó iva l .

= B ib l io téká i* ' ,  1956. 5„ sz. 2-.-?$. ] ap.

Nagel, Klaus:

ÚJDONSÁGOK A LIPCSEI VÁSÁRON

Ha a lipcsei vásárt a könyvtárügy szempontjából nézzük végig, 
figyelmünket elsősorban a Hansa-cég bel- és külföldi könyvkiállltá- 
aa köti le* A könyvtáros érdeklődésének középpontjában természetesen 
a könyv á ll, de azért nem felejthetjük el, hogy a könyvtári munka 
technikai segédeszközök nélkül lehetetlen. És tovább: ha slksrUl majd 
a technikai apparátus segítségével a könyvtári munkafolyamatokat mind
inkább ésszerűsíteni, akkor ennek közvetlen eredménye az lesz,.hogy a 
tulajdonképpeni, közvetlen könyvtárosi tevékenység, a kölcsönzés éa az 
lrodalompropaganda válik majd intenzivebből Azokat a könyvtári segéd
erőket, akiknek funkcióit a gépesítési folyamat feleslegessé teszi, más 
feladatok elvégzésébe lehetne bevonni, esetleg lehetséges lenne, hogy 
könyvtári szakképzést kapjanak. Ez is egyik mód lenne a könyvtárak 
személyzethiányának legalább részleges enyhítésére* A modern gépek, 
készülékek és anyagok beszerzési ára pillanatnyilag még magaanak tűn
hetik, de azok a költségvetési tételek, amelyeket beszerzésükre for
dítanak, megtérülnek azoknak az előnyökben, amelyeket a munkafolyamat 
ésszerűsítése jelent.

E szükségesnek vélt bevezetés után lássunk most már néhány tech
nikai berendezést az 1956.évi lipcsei tavaszi vásár anyagából.

Kis offset nyomdagép /HP A4/
A'VEB Graphische‘Maschinen /Berlin No 55« Vinsstr* 62-63»/ be

mutatott egy teljesen automatikusan működő góp^t, a kis offset nycsn- 
dagépet Aleinst-Offeet-Druokmaechine ED A 4/. Ez a gyakorlatban a 
többi stencllas sokszorosítógéphez képest sokkal tökéletesebbek mu
tatkozik. A szöveget Írógéppel egy fémlapra Írják, ezt beakasztják 
a gépbe, éa az offset-hengeren keresztül kerül a azövsg a papírra.
A fémlapokra kézzel is lehet Írni vagy rajzolni. Ha fényérzékeny ré-

+ Hágyarországón b hasonló tlpua "rotaprint” néven ismeretes* /Ford./
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tegg-jl vonják be a fémlapot, alkalmassá válik fényképek reprodukálá
sára. Színes és többszínű nyomtatás Is lehetséges. A papírformátnm 
A4-A6 szabványméret lehet. A gép teljesítménye a papír minőségé«?! 
és a nyomási mintától függően éránként átlagosan Ĵíoó db. nyomtatvány 
/maximálisan 6000 db./. A gép alőnyeí nagy óránkénti teljes!riménye, 
ipagas példányszám mellett is egyenletes minőségű nyomtatás és Üzemel» 
tatásénak óriási gazdaságossága /kert egy db. fémlap beszerzési ára 
o,7o DM és hatszor Is felhasználható./. Amellett a nyomtatványok, 
melyek kikerülnek belőle, nem különböznek a szakszerűen vezetett üze
mek termékeitől. A gép kezelését rövid magyarázat után. bárki megtanul
hatja. A gép 1/5 lóerő teljesítményű motorral dolgozik' Д 10 V feszü lt
ség mellett/.

A BD A 4  típusa kis offset nyomdagép méreteit l lo  cm magas, Bo cm 
hossza, 65 cm széles.

Tudományos könyvtárak éa közművelődési könyvtárak számára ez a 
gép sokoldalúan felhasználható az olvasó- ás irodalompropaganda terü
letén, a belső üzemi és könyvtárközi forgalomban /pl. közleménye к/. 
Mindazokban az esetekben, amikor széles érdekeltségi kört kell gyor
san értesíten i, ezt a gépet lehet a leginkább ajánlani. A vásári' 0 ág- 
vezetőség szóbeli közlése szerint népfőiskoláink munkájában mária sz i
lárd helyet kapott ez a sokszorosító gép.

A Deutsche Bauakademie bútorai.
A múltévi'őszi'vásár után a "Der Bibliothekar* hirt adott egy 

többpolcoa könyvszekrényről, mint.a Deutsehe Bauakademie Forschung
sinstitut für Innenarchitektur uj modelljéről. Ezt a helykimélő bú
tordarabot, amely főleg kiaebb könyvtárak /looo kötetig/ számára a l
kalmas, több irányban továbbiéJlesztettók.*/

Az eredeti formán kívül a mostani vásáron láthattunk egy zárha
tó többemeletes szekrényt faajtókkal éa Uvegtolóajtőkkel. Egy másik, 
Ugyancsak zárható modellnél a könyvpolcok már 3o om-rel a padló fe 
le t t  kezdődnek. A szekrény talapzatában 3 egymásmelletti rekesz nyújt 
helyet nagyformátumú könyvek és folyóiratok «észére. A változtatásnak 
az az előnye, hogy kb. 25 jé-kai többet lehet benne elhelyezni, mint 
az eredeti formában. /Azonkívül bemutatják még a szekrényt, mint 
kombinált könyv- és ruháaszekrényt és mint könyvszekrényt irőaszts.1- 
polceal éa lecsapódó lemezzel. Ezekkel a variációkkal azonban nyil
vánvalóan a magánemberek igényelt akarják k ielégíten i, hiszen a 
Könyvtárak számára nincsen semmiféle gyakorlati értékük. S a több 
emeletes könyvszekrény jó és hasznos alapötletét részben technikai 
játékká korcsosltják e l./

A Forschungsinstitut für Innenarchitektur der Deutschen Bau
akademie elsőizben lépett nagyobb nyilvánosság elé tipustervezetével.
T7~~— ----------------

A Deutsche Architektur 1956.évi 2 .számában Iakov Iordan építész 
a Deutsche Bauakademie Forschungsinstitut für Innenarchitektur 
igazgatója cikket ir t  "Kényelmesen és szépen toldalékbatorok nél
kül" oimmel. A 74-79.lépőn fényképek és rajzok mutatják be éa 
részletes leírás szemlélteti a "többemeletes könyvszekrény"-t.



Nagy érdeklődést ke lte tt.e  téren a "kulturház- és кlábterem-bútorzat" 
oaoportja, amelynél a szépség, célszerűség és olcsóság dicséretes mó
don kapcsolódnak egymáshoz. Szükségesnek tartom, hogy már most gondol
junk a falusi könyvtárak tervbevett fejlesztésére és a Zentralinstitut 
für Bibliothekswesen s a Forschungsinstitut für Innenarchitekt;ut der 
Deutschen Bauakademie alakítson ki szoros együttműködést a jövendő fa
lusi könyvtárak felszerelése érdekében. A későbbi fejlődés során nem 
szabad a falusi könyvtárat a falusi kultármunkától e lsz igete lt terü
letnek tekinteni. Arra kell tehát törekedni, hogy a kulturház bútorza
tának előállitáaándl a vezető szempont az legyen, hogy a berendezés, 
minél többféle funkciót töltsön be, t . l .  legyen ez egyszerre gyllléate- 
rém, tanuló, játszó, olvasó és klubhelyiség a a maga változatos keretei 
közt tegye lehetővé a könyvtári munkát is . A térkiképzésnél ée a búto
rok felépítésénél nem szabad egyik funkciót sem elhanyagolni vagy hát
térbe szorítani. A Forschungsinstitut a maga részéről gondolatokat éb
resztő és gyümölcsöző v itá t kezdeményezett a kultúrterem és könyvtár 
egyesítésének érdekében. A falusi és járási könyvtárak dolgozói hiva
tottak arra, hogy hangsúlyozottan foglalkozzanak az ujonnak fe lá llíta n 
dó könyvtárak fe lszere lés i és térkiképzési kérdéseivel. Annál inkább az 
ő feladatuk ez, mert ezek a kérdések mindennapi munkájukkal szorosan 
összefüggnek é ezzel is a könyvtárak fejlődését mozdíthatják elő.

Ragasztó hártya.
A Kalle & Со cég a ragasztó hártya előállítása terén a legutóbbi 

vásár óta nem tett előrehaladást. Mégis ugyanez a cég jelentkezik egy 
átlátszó hártyával, a Suprotherm-hártyával. /Megrendelhető a DHZ iro 
dafelszerelő válla latnál, a könyvtári osztálynál./ A nyugatnémet pia
con a FIlMOLUX-dak nevezett, teljesen átlátszó ragasztó hártya lép 
előtérbe a könyvek borításánál. E lőá llító ja  a Georg König, Bückeburg 
cég. A FllMOLUX-könyvhártyát 5 m hossza és 20-60 om széles tekercsek
ben /2 om-es eltérés lehetséges/ W /lágy/éa H /kemény/ típusban le 
het kapni. A W típus hajlékony, rugalmas, könyvek, füzetek, brosúrák, 
hajtogatott ée tekercselt térképek, tervek stb. számára alkalmas. A 
H típus ott ta lá l alkalmazást, ahol törés, hajlitás nem jön szóba, igy 
képeknél, plakátoknál, tábláknál, térképeknél stb. Mint ahogy mér em
lít e t te ,  a FIIMOLUX-könyvkártya magától ragad, tehát enyv, nedvesítés 
nélkül, mint a ragtapaszt a bőrre, úgy tesszük a könyvtáblára, amely
re rónyomkodás után szilárdan rátapad a kötés egész felületén. A könyv- 
kötés lehet kartonból, vászonból vagy bőrből. A köayvhártya v iz - , ben
zin- és zsirhatlan ée fo lt  ellen védő, s igy biztos ée mindig tiszta  
védőréteg a könyvkötés számára. A W Fllmolux lehet szinesen átlátszó 
is . A színes hártyát különösen a sok használat következtében kisaé 
már megrongálódott könyvek számára ajánljuk.

A VEB Imbal-cég /Karl-Marx-Stadt/ a vásáron folytatott megbeszé
lés értelmében késznek mutatkozott, hogy a már általánosan ismert 
Imbal-szalagot nagyobb szélességben is e lő á llít ja  a igy e llá tja  a 
könyvtárat is ragasztó hártyával sárga vagy átlátszó változatban. Mi
vel azonban az Ilyenfajta fe jlesztés és a rákövetkező gyakorlati 
anyegpróba tapasztalat szerint hosszabb időt vesz igénybe, még majd 
vissza kell térnünk az Imbal-féle gyártmányra.
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Ez a cég J61 használható, te x t il alapanyagú ragasztó szalagot 
s zá llít  a könyvgerinc javitisokhoz■>, Az 5о m-es tekercsek lo , 17, 2o 
ée 24 mm szélességben ‘2í a2s 4ДЗ, 4,8l és 3»7o DM árban kaphatók, a 
2.5 m-es tekercsek 4o, 5o és 6o mm szélességben 3»3o, 41o és 5.-Ш 
úrban, Színek: kék, sárga, piros és fekete*

p\
Könyvlakk. <■

A könyvlakk; is alkalmas anyag a könyvtábla védelmére. Sajnos 
azonban ismeretes, hogy a kcnyvlakként forgalomba kerülő anyagok n it- 
ro-bázissal bírnak és a lakkban lévő oldóanyagok hosszabb hasznúlat- 
nál rosszullétet okoznak, az egészségre károsak.

A vásáron felhívtam az Illetékes ipari körök fÍgyelmét,*hogy a 
könyvtárak számára olyan könyvlakkot állítsanak elő, amelynek a lehe
tőséghez képest a következő tulajdonságai vannak; átlátszó lakkréteg- 
képződés, cmely mindenféle kötésanyegon tapadj veszélymentes feldolgo
zás a könyvtábla bekencsével, bepernstezésével vagy bemeritésévelj 
вУога száradás; a lakkréteg legyen lemosható, de ne oldódjék vízben 
tagy zsiradékban, ne váljon le , ne repedezzen és ne szakadjon le , és 
az alapanyagot a rddolgozasnál ne támadja meg és ne oldja fe l  /pl. 
enyvátütés/. Iparunk a legmesszebbmenően késznek mutatkozik, hogy 
könyvtáraink számára jó lakkot dolgozzon ki, s a kísérletek kimenete
lét igen eredményesnek látja* j. gérai járási könyvtár felajánlotta se- 
eitségét a kísérletek gyekorleti kipróbálása terén.

A felhozott példák: könyvtérbutorzat, ragasztó hártya és könyv
lakk je lz ik  a könyvtárak egyik feladatának irányát, t . i .  hogy f e l 
hívjuk az ipari kutatás figyelmét munkánk technikai problémáira, ahol 
®i segítséget és együttműködést remélünk. A lipcsei Tavaszi Vásár 
mindenképpen azt a benyomást keltette bennem, hogy iparunk az ilyes
fa jta  Útmutatásokat és fe jlesztés i feladatokat szívesen látja  és kész 
8egitsegünkre jönni.

= Der Bibliothekar, 1956. 5*sz. 3IO-313. lap.


