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Harvey, John Г.t
NYOMTASSUK KÖNYVTÁRI KIADVÁNYAINKAT!

A  korszerű könyvtárnak kiadványai la vannak. A mai könyvtár 
ugyanis amellett, hogy gyűjti és terjeszti a nyomtatványokat, maga 
le közread olyan anyagot, amelynek kiadása közönség-tájékoztató 
programja keretében szükségesnek látszik. Könyveket esek kevés könyv
tár publikál, igen sok szerkeszt azonban folyóiratokat, brosúrákat és 
könyvjegyzékeket, mind a közönség tájékoztatása eéljából, mind pedig' 
személyzete használatára.

A sajtószolgálat célja: a közönség tájékoztatása és a személy
zet értesítése a könyvtár tevékenységéről} ez a program nem csupán 
a könyvtár hivatalos közleményeit fodalja  magában, hanem egyúttal 
a tervezett kiállítások rendjét, a rádió és televízió-előadásokat, a 
könyvtár tájékoztató szervének értesítéseit is; foglalkozik tehát egy
felől a könyvtári személyzet nevelésével, közösségi szellemének kiala
kításával, másfelől pedig a könyvtár közönségével való jó kapcsolatok 
biztosításával.

Alkönyvtárban nyomtatásra a következő esetekben kerülhet sor: 
a/ a könyvtár igazgatójának hivatalos közlönye} b/ a személyzet egye
sületének közleményei} о/ a könyvtár barátainak közleményei} d/ a fa- 
kultás-ujság} e/ könyvjegyzék} f/ évi jelentések} g/ hirdetések és 
eajtószolgálat} h/ a könyvtár.egyes berendezéseinek helyes használatá
ra vonatkozó tájékoztatási anyag és prospektusok és végül 1/ kiállítá
si jelek és címkék.

Az igazgatóság hivatalos közlönye rendszerint igen tekintélyes és 
Jól áttekinthető kiadvány} de semmi mást nem tartalmaz, mint a vezető
ség hivatalos programjáról és tevékenységéről szóló értesítéseket. 
Gyakran kőnyomatos ajságlap alakja vsa. A könyvtár igazgatósága abból 
a célból boosájtja ki, hogy a személyzet tagjait a könyvtárt és a kö
zönséget érintő újabb eseményekről tájékoztassa. Ez a kiadvány gyak
ran magánén foglalhatja a személyzet sorába történt kinevezéseket, a 
könyvtár tevékenységeinek időpontjaiban és helyében bekövetkezett vál
tozásokat, a szünet-terveket, a Jelentősebb vendégekről szóló híreket 
s az igazgató utazásaira vonatkozó értesítéseket. A The Library of 
Congress Information Bulletin-le erre a legismertebb példa, de példa 
Oakland Public Library-Oak Leaves-je. végül az UCLA Llbrarian-je  is 
jól ismert példaként említhető meg.

A személyzet egyesületének közleményei című kiadvány rendszerint 
még inkább tájékoztató-jellegű és csevegő stllusu;Ennek célja: a 
könyvtár személyzetére és eseményeire vonatkozó hírek, pletykák,^sndezvé' 
nyék közlése s hogy az intézmény közszellemét a nagy létszámú és gyek-
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ran helyileg erősen szétszórt személyzet körében biztosítsa. Magában 
foglalhatja ez a kiadvány a személyzet baseball-csapatára vonatkozó hí
reket, a régebbi hivatalnokok jegyzékét, a körzeti könyvtárakra és a 
könyvtáros egyesület bizottságaira vonatkozó híreket Is» Szétküldés 1 
címjegyzékre rendszerint nincs szükség ezzel a belső használata kiad
vánnyal kapcsolatban; sokszorosítása gyakran vagy stenolles géppel tör
ténik vagy pedig hektográf utján^/. Ezek közül a kiadványok közül vannak 
olyanok, amelyek félhivatalos jellegűek, s a könyvtárvezetőség bizonyos 
fajta tájékoztatásait le tartalmazzák; ilymódon az eddig említett két ki
advány mindegyikének jellegzetességeit egyesítik. A C U News. University 
of California Library, Berkeley; -  The Tee-Peé. Staff News or the Toledo 
Public Library és az University.of Michigan Library Staff Association 
Library Notcs-.1e Jól ismert példák erre a kiadvány fajtára.

A kŐhyvtárbarátok közleményei gyakran az egyedüli eszköz az irodal
márok és könyvkedvelő egyének ezen csoportjának összetartására; ez a ki
advány rendszerint Igen tetszetős külsejű munka, melynek nyomása Jóminő- 
ségtt papírra szedett szövegről, választékos formában történik. A Duke 
University Library barátainak Library Notes- ja . az University of Pennsyl
vania Library Chronicle-je és a Rutgers-University Library Journal-ia  
Jó példák erre»-Ezekben a közleményekben jelentős helyet foglalnak el az 
adományokra vonatkozó közlések; tartalmaznak azonban ezenkívül egyúttal 
a különleges gyűjteményekre és.a könyvritkaságokra vonatkozó ismertetése
ket és leírásokat is. Ezek a kiadványok elsősorban a könyvgyüjtőfc /és 
könyvadományozók!/, az irodalmárok és történészek oéljalra szolgálnak»

A fakultáe-uJaág olyan intézeten kívüli kiadvány, amely leginkább 
a főiskolai könyvtár közönsége körében iforog kézen; ez az uj könyvek 
havonként kiadásra kerülő jegyzékével együtt is megjelenhet, de kiadha
tó magában véve is. Ennek tartalma rendszerint rövid tájékoztató jellegű, 
célja pedig, hogy az illető tudományszak képviselőit a könyvtár uj beszer
zéseiről, illetve őket érintő változásairól tájékoztassa. Eltűnő példa er
re az University of Idaho Library által kiadott Lee Zimmerman-féle The 
Воо1осягкт A Kansas ffesleyan University Library Current add Cogent és a 
Lincoln*s Page, a Missouri's Lincoln University kiadványa szintén jó pél
da. -Az- ilyenfajta újság foglalkozhat!к a könyvtárak közötti kölcsönzés 
kérdésével, a személyzetben bekövetkezett változásokkal, az alsó év<je 
hallgatók könyvtárával, a fontosabb újabb szerzeményekkel, az elolvasás
ra érdemes újabb folyóiratcikkekkel, újabb Jó verses kötetekkel ős azzal, 
hogy milyen újabb oélkltttzések merültek fe l a tartaléktermekkel kapcso
latban. Ezt az újságot is rendszerint vagy csak egyszerűen stenolles gép
pel sokszorosítják, vagy pedig kőnyomatosként adják ki.

Vannak azonban másfajta fakultás-ujaágfélék le. Egyes főiskolákon 
ez az újság ugyanis tetszetős külsejű közelméoftyé fejlődik ki, amelyet 
finom minőségű papíron, szedett szövegről nyomtatnak ki s amely főként 
a könyvtár uj könyveivel foglalkozik. A Pennsylvania State University 
Headlight-című ée a Books and Libraries at the University of Kansas ci- 
aft.kiadványok Jó példák erre. A takultás-ujségok egy másik cáopartja 
olyan folyóiratokat is magában foglalhat, mint amilyen például и 
Harvard Library Bullet in-Ja ée a Dartmouth’s Baker Library Bui let in- ,1a. 
amely a könyvtárra vonatkozó tájékoztatásokból á ll,  de пэт elszigetel
ten csak a fakultás vagy csak a könyvtár-barátok csoportja részére szol
gál felvilágosításokkal, s nem is csak könyvekről szól, -  hanem az em-
1/ Nálunk ismert szeszes hektográf pl. az ormig /Ford./.
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lltett csoportok és a könyvbarát к tájékoztatásán együttesen szolgálja« 

Könyvjegyzékek,
Akönyvjegyzékek a legnépszerűbb kiadványok közé tartoznak. Ezek 

vagy az újonnan beszerzett könyvek havonként kiadott -teljes jegyzékéből 
állnak, /az ilyeneket az illető tudományszak valamennyi képviselőjének» 
illetőleg tagjának eljuttatják,/ « de jelennek'megi különleges tárgyú 
könyvjegyzékek is /az utóbbiakat a látogatók közt Osztják szét» részben 
azonban az érdeklődőknek postán is meg kill dhe t ik. / AZ előbbi fajta könyv- 
jegyzéket rendszerint egyszerűbb alakban nyomtatják ki, -  ez utóbbi fa j
tát azonban sokszor tetszetős alakban» színse papírra nyomtatva késmitik 
Az előbbi fajta betűrendben» illetve tárgyrendben foglalja magában a 
könyveimé két » mig az utóbbi jegyzék különféle elrendezéseket mutathat. 
Ezt az utóbbi fajta Jegyzéket kiállított tárgyak» évfordulók és különle
ges kiállításokkal kapcsolatban is kinyomtathatják; ezek elküldés» külön 
postajegyzékek szerint történik. Az elsőfMta jegyzék sok főiskolai 
könyvtár kiadványaként jelenik meg -  míg egyes közkönyvtárak az utóbbi 
jegyzékfajtából nyomtatnak ki sokféle ilyen kiadványt; ezeket nagymennyi 
ségben osztják szét a könyvtár ügyfelei között.

Ilyenfajta könyvjegyzékekre könnyű példákat találni. A rendszeres 
időközökben kiadott általános könyvjegyzékekre példák; a Book Notes, 
amely a Wisconsin Library Bulletin pótfüzete» в amilyet a Wisconsin 
Free Library Commission ad ki» a Select List Ж  Recent Acquisitions, 
a Nemzetközi Béke Carnegie Alapítvány Shotwe11 Library-já kiadásában, 
és a ml könyvtárunk Selected Acqulscltloa Listen s , A tetszetős külső
ben kiadott, speciális könyvek jegyzékére példaként szolgálhatnak; a 
Dayton Library Bits- je a melyet a Business Department ad kl, továbbá az 
a sok jegyzék, amely a Boston Public Library kiadványa, a végül a 
Racine Public Library szinpompás könyvjegyzékei.

évi jelentések.
Az évi jelentések feladata az év eseményeinek összefoglalása és 

kiértékelése« Kétféle alakban jelenhetnek meg ezek a kiadványok; vagy 
Részletes jelentések alakjában, amelyek egyrészt a könyvtár felettée 
hatóságainak, másrészt más könyvtárak vezetőinek és személyzetének tá
jékoztatására szolgálnak; vagy pedig rövid összefoglalást tartalmazó 
és közérdekű, népszerű Jelentések formájában, amelyek a  nagyközönség 
érdeklődésére számítanak. Az első alakban irt jelentések csak igen kis 
példányszámban szükségesek; éppen azért egyszerű alakban, elektromos 
Írógépen sokszorosíthatók, .A máslkfajta kiadványra azonban sokkal na
gyobb «példányszámban van szükség és éppen azért kiadása tetszetős kül
sőben, vagy kőnyomatóéként, vagy pedig szedett szövbgről, nyomtatott 
alakban kívánatos. Az első fajta jelentés sok részletet és az események 
gondos,értékelését tartalmazza, -  mig az utóbbi a végzett feladatokat 
foglalja jegyzékbe, s a rendelkezésre álló könyvtárezolgáldetásokat 
hangsúlyozza ki. Az utóbbi jelentés expediálása céljából sok óimét tar
talmazó különleges postanévjegyzák kialakítása szükséges. A Library of 
Congress, a Colorado А к  Ы College és az University of New Mcx t- - köz
zétett évi jelentései szolgálnak az első Jelentésfejta példáiul, -  
míg az Allentown, Denver és Detrolt-ban működő közművelődési könyvtárak 
újabb jelentései az utóbbi csoport szemléltetésére alkalmasak.
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Â tervezett eseményekről szcj-ó értesítéseket gyakran futtatják 
<1 sokszorosított példányban a oagy olvasóközönségnek, egyetemi hall
gatóknak, az illető, fakultásoknak, a szomszéd körzetekben működő 
könyvtárosoknak, Üzletházaknak, újságoknak, hírügynökségeknek, neve
lésügyi intézményeknek, könyvtáraknak, szakfolyóiratoknak, a könyvtá
rat igénybevevő szakcsoportoknak vagy a nagyközönségnek. A szétküldés 
sima eszközlése végett különleges címjegyzékre van szükség, amely eset
leg többezer nevet tartalmazhat. Ez esetleg az illető közművelődési 
könyvtár teljes címjegyzékét magában foglalhatja. Ilyenfajta tájékod- 
tások kiboosájtására akkor kerülhet sor, ha a könyvtár valamilyen uj 
szolgálatot indít el, uj osztályt, uj szakot nyit meg, megváltoztatja 
a nyitvatartási órák eddigi rendjét} de tartalmazhatja ez á jegyzék a 
heti filmbemutatók rendjét, a heti könyvszemlét, a heti meseórák, i l le t 
ve előadások Időpontját, a könyvek megvitatására szolgáló tanfolyamok 
idejét, a különös érdeklődésre számottartó könyvek jegyzékét, illetve a 
nyilvános előadók névsorát. A közönség figyelmének az illető esemény
ről közvetlenül a szóbanforgó dátum előtti felhívására is szükség van 
ezonban, egyszerű steadies, vagy kőnycuatos rövid értesítés alakjában. 
Ez a nyilvánosság biztosítását gálzó Jó gyakorlat arra szolgál, hogy az 
illető esemény számára nagy közönséget biztosítson. A Boston Public 
Library eok ilyen értesítést szokott sokszorosítani.

A kiadványok aokszoroaitásu az illető város sajtójának jobb tájé
koztatását jelenti s a könyvtár tájékoztatási híranyagának megfelelőbb 
közzétételét szolgálja. Kívánatos a szétosztás olyan egyszerű módja, 
amely biztosítja, hogy a. sajtó ezeket a tájékoztatásokat egy időben 
kapja meg. Olykor fontos, hogy a kiadványok elküldése gyorsan történ
jék, mert csak Így szerezhet a közönség Időben értesülést az illető  
eseményről} sok könyvtárértesitée viszont nem igényel azonnali továbbí
tást. Az évi jelentések megfogalmazása éa elrendezése újságírói stílus
ban kívánatos, -  viszont sz újság - ,  i l l .  folyóirat híreket mindenképpen 
át kell Írni.

Valamennyi könyvtárfajtánál szükség van prospektusokra, könyvtáris
mertető füzetekre. A közművelődési könyvtárnak tájékoztatnia kell kö
zönséget arról, milyen szolgáltatásokban tudja részesíteni, -  a főis
kolai könyvtárnak pedig arról kell értesíteni ak illető fakultás tag

i ja it , hogy miképpen vehetik a könyvtárközi kölcsönzés szolgálatát 
igénybe, -  az lakóiéi könyvtárnak pedig a tanulóifjúság számáré kell 
olyan tájékoztatásokat kinyomtatnia, miképpen találhatják meg a szük
séges könyvtári anyagot. Az ilyenfajta tájékoztatást sok könyvtár 
prospektusok, illetve útbaigazító füzetek alakjában foglalja ÖPszej, 
ezek egyrészt a rendelkezésre álló berendezésekről, másrészt pedig.« 
könyvtár használatának technikai módjáról adnak felvilágosítást « Az 
Ilyenfajta anyag r s &  részét stenciles gépen is lehet sokszorosítani, - 
bar abban az esetben, ha a könyvtár jobban akarja ‘feladatát ellátni, 
díszesebb alakban kell az illető prospektust kiállítani s a benne fog
lalt tájékoztatást népszerűsíteni. A legtöbb ilyen prospektust szedett 
szövegről nyomtatják, sokszor többszínű kivitelben. Például felhozhat
juk az lova State Teachers College, - az University of Illinois Branch* 
at Chicago és az Idaho State College könyvtári prospektusait.

Be a felsoroltakon felül a korszerű könyvtárban még egyéb Jelle
gű nyomtatványok készítésére is ezükaég ven. Minden könyvtárnak van 
ugyanis valamilyen kiállítás terve, -  ahol pedig kiállítás van, ott
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jelzéseket és címkéket le kell készíteni*.• A  A i  könyvtárunk kiállítá
si osztálya évenként többszáz Ilyen Jelzést készít. Egyes jelzéseket 
géppel lehet megírni, másokat a könyvtárosi kar mttvészl képességű tag
ja készíthet el, ismét másokat Embosograf-on nyomtatnak vagy kőnyoma
tosként sokszorosítanak. A katalóguskártyákat és a könyvtárosi kar 
használatára szóló nyomtatványokat szintén vagy nyomtatás utján lehet 
előállítani, vagy pedig sokszorosítógéppel. A Boston-i és a New York-i 
közkönyvtárak ilyenek előállításával foglalkoztatják sokszorosító gé
peiket. Több könyvtár a kiállítási anyag bemutatásához szlta-rendezertt 
sokszorosító berendezést használ. Ez a berendezés nem drága, könnyen 
kezelhető a művészi kivitelű kiállítási munkát lehet vele végezni.

I

Sokszorosító osztály, nyomda műhely.
A sokszorosító osztályra, Illetve nyomda műhelyre a kiadványok 

készítése terén Jelentős szerep vár. Saját nyomdaberendezéssei csak 
kevés iskolai, illetve főiskolai könyvtár rendelkezik, - viszont sok 
használ fel közülük az egész intézmény céljait szolgáló ilyen osztá
lyokat. A közművelődési könyvtárak gyakran alakítanak ki saját haas- 
nálatukra kisebb méretben ilyen üzemet, amelynek személyzete -  'bizo
nyos részmunkaidő felhasználásával - a könyvtár saját személyzetéből 
kerül ki; máskor viszont a nyomdaipar önálló üzemelt veszik igénybe.

Valamely könyvtár nyomdai, sokszorosító munkálnak mérete attól 
függ, milyen mértékben van -  a könyvtár vezetőségének megítélése sze
rint - kiadványokra szükség, milyen érdeke fűződik a közönséggel való 
kapcsolat kiterjesztéséhez, milyen mérvű a könyvtár munkássága, • 
hányféle csoport felé kell a tájékoztató szolgálatnak irányulnia. Ál
talánosságban megállapítható, hogy mennél nagyobb a könyvtár в mennél 
nagyobb a könyvtárt Igénybevevő közönség, annál nagyobb a szükség pro
paganda szolgálat, Illetve program kialakítására.

A nyomdaberendezés és a sokszorosítógépek mennyisége és minősége 
attól függ, mennyi munkát kell a könyvtárnak publikálnia és mennyiben 
látszik gazdaságosabb eljárásnak a nyomtatásnak nem valamilyen nyomda
vállalatnál, hanem a könyvtáron belül való elvégzése. Mennél nagyobb 
igényű ez a tájékoztatási program, -  feltéve, hogy a megfelelő anyagi 
alap rendelkezésre á ll,  -  annál kívánatosabb az ilyen jellegű munkának 
a könyvtáron belül való elvégzése. Két körülmény teazi ilyen belső 
üzem felállítását indokolttál hs s nyomtatás s könyvtár saját üzemében 
megy végbe, a kiadványok minőségét és részleteit a kiadás munkakörével 
megbízott könyvtáros tisztviselő jobban tudja ellenőrizni^ ugyanakkor 
kisebb is e könyvtár saját nyomdaüzemében kinyomtatott munka előállí
tási költsége, feltéve, hogy e nyomtatás megfelelő példányszámban tör
ténik, amennyiben a rezei csökken a a haazonkulcs kiküszöbölődik. Ez
zel ellentétben viszont, ha csak kis meanyiségü munka nyomtatásáról 
van szó, külön személyzet alkalmazása s erre a célra szolgáló külön 
berendezés vásárlása nem látszik indokoltnak.

A nyomtatásra váró munkák egy részét természetesen minden könyv
tárnak házon kívül kell elvégezáetuie. A teljes színnyomású berendezés 
beszerzési költsége ugyanis magas, a könyvkötő berendezés le nagyon 
sokba kerülhet, ugyanígy a fotolitográfiai berendezés le.



E cikk keretében mindössze dák rövid áttekintést adhatok a 
könyvtári nyomdaüzem, illetve sokszorosító osztály működéséről. Az ezen 
a téren felmerülő problémák olyan bonyolultak, hogy a könyvtárosnak 
csak nagyon óvatosan szabad eljárnia, mielőtt programját megállapítja 
s a berendezést megvásárolja« Feltétlenül ki kell tehát kérnie a nyom
tatás és a sokszorosítás terén kellő jártassággal bíró szakember véle
ményét.

Az olyan könyvtárnak, amely súlyt vet arra, hogy kiadványai tet
szetős külsővel rendelkezzenek, a szedett szövegről való nyomtatás el
járását kell alkalmaznia. A nyomtatott közlöny« brosúra, illetve je
lentés kétségtelenül a legtetszetősebb megoldás. A könyvtár aaját üze
mében nyomtatott olyan kiadványok, amelyekhez elsőrendű minőségű kré- 
tapaplrt használtak fe l, a ugyanakkor a fényképekkel éa rajzokkal va
ló szemléltetés terén sem jártak el szűkkeblűén, a hivatásos kiadók 
kiadványaival is felvehetik a versenyt. Természetesen a nyomtatásnak 
ez a módja nagyon költséges. Az olyan könyvtár tehát, amely ezen a té
ren nem lép fel nagy igényekkel, s beéri mérsékelten tetszetős anyag
gal la, nyomdagép helyett hektográf-rendszerü berendezést vagy ateccl- 
lea sokazoroaitó gépet fog alkalmazni.

A könyvtár nyomda üzemének illetve sokszorosító osztályának ele
gendő hellyel kell bírnia a berendezések elhelyezésére, a velük kap
csolatos munka elvégzésére, polcokkal kell ellátva lennie a különféle 
fajta éa ssiaU papir tároláséra, munkaasztalokkal kell felszerelve 
lennie, ezenfelül egy nagy paplrvá&ó berendezés és festékanyag táro
lására is elegendő térrel kell bírnia. A nyomdaüzemnek legyen külön 
helyisége: ez a könyvtárépület Viszonylag félreeső részében is feküd
het. Az üzemben levő berendezés zaja miatt nem kívánatoa, hogy a nyom
dahelyiség az olvasótermek közelében legyen. Abban az esetben, ha a 
könyvtár maga á llít ja  alő a katalóguslapokat, akkor a nyomda legmeg
felelőbbén a feldolgozó osztály mellett helyezhető el. Viszont más kö
rülmények közepette mindig a szükség fogja számára a legmegfelelőbb 
helyet kijelölni, hogy a személyzetnek azok a tagjai, akik hivatalos 
idejük egy részében a nyomdahelyiBégben lesznek elfoglalva, fő munka
helyük közelében maradjanak. Л nyomdaüzem mindenesetre a feldolgozó 
osztályok, nem pedig a közönségszolgálatot végző osztályok sorába tar
tozik.

Postázó osztály.
A szétosztás elsősorban a postázó osztály feladata, hiszen a sok

szorosított anyag javarésze postázásra vár. Ennek az osztálynak tevé
kenysége a következő műveletekből.állhat; az anyag öaszehajtogatáaa, 
megclmzéae, borítékolása, leragasztása, lebélyegzése, a borítékok 
osztályozása, postazsákokba helyezésj , a címjegyzékek gondozása éa a 
kiadványokra vonatkozó rendelések teljesítése. Ezen felül igen sok 
postázó osztály egyúttal a beérkező postát is gondozza; éppen ezért 
ennek helyisége a szállító. Illetve anyagot felvevő terem közelében 
van.

Nagy egyetemeknek gyakran olyan postázó osztályuk van, amely több, 
teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottal éa több gépi berendezéssel mű
ködik. Az élénk propagandát kifejtő nagy könyvtárakban is szükséges
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ilyen osztály fe lá llítá sa  abból e célból, hogy legyen a publikációs 
anyagnak gondozója. A kisebb propagandával működő könyvtárak viszont 
a sokszorosító munkával kombinálhatják a postázás feladatát, - ebben 
az esetben ugyanaz a személyzet láthatja e l mindkét osztály munkáját*
Ha a könyvtár 100-nál több cimne küldi kiadványait, mégpedig sűrűbb 
időközökben, gondoskodni k e ll postázó személyzetet tehermentesítő és 
munkát /és költséget/ megtakarító gépek fe lá llításáró l*

A postázás hozzávetőlegesen rendszerint igy megy végbe* A sokszo
rosított brosúrákat, fűzeteket, folyóiratokat, stb*‘ összehajtogatás 
nélkül a kívánt postázó jegyzék megjelölésével eljuttatjuk a postázó 
osztályba* Ott a cim nyomólemezeket a tárolásuk helyéül szolgáló gyüj- 
tőtálcáról levesszük s a címező géppel a megfelelő nagyságú borítékok
ra nyomtatjuk* A publikációs anyagot ekkor összehajtogatva vagy laposan 
borítékokba tesszük. Ezt a leragasztás és lebélyegzés követi; az utolsó 
müveletszakaszok a postazsákok szerinti osztályozásból /ninden egyes 
rendeltetési helyre, városba, ille tv e  állatiba egy-egy poatazsákot irá 
nyítunk/, bizonyos esetekben kötegekbe való kötésből, a poatazsákok le - 
méréeéből, olykor blanketták kitöltéséből, s végűi az osztályoéott pos
ta küldeményeknek a postahivatalba való eljuttatásából állnak. A postázó 
osztály berendezésének és asztalainak úgy kell elrendezve lennlök, hogy 
a puszta anyag átvételétő l a postahivatalba való elküldéséig terjedő 
munkafolyamat mennél simábban mehessen végbe*

Az első mozzanat, az összehajt ogatás, ma már gépesített művelet; 
számtalan hajtogató berendezésfajta van piacon*

A borítékok oimzése négy eljárás egyike szerint mehet végbe. Ezek 
a gyorsaság foka szerint a következők: kézzel való címzés to l la l és 
tintával, Írógéppel való eimirás, -.ragaesos hátfeXlletü, nyomtávott 
címkéknek felragasztása, s végül nyomóklisékkel vagy s tea c ille l és be
rendezéssel való olmzée. Az első két eljárást csak akkor alkalmazzuk, 
ha az aayagot a rendes postai címjegyzékei aem szereplő, külöalages c i
nekre küldjük* A harmadik eljárás az előbbi kettőnél sokkal gyorsabb mű
ve le t; ez ekkor alkalmazható, ha az expediálás olyan rendszeres poéta- 
jegyzék szerint történik, amelyet nem sűrűn vesznek e lő , vagy amelyen 
gyakran kell változtatásokat eszközölni. Ezeknek n ragasztóanyaggal be
vont címkéknek kinyomtatásáról már jóval felhasználásuk időpontja előtt 
lehet a sokszorosító osztályon gondoskodni* A negyedik eljárásmód rend
kívül gyom; ügyen cimezőmankás az önműködő elektromos berendezéssel 
óránként 5000 borítékot is meg tud címezni. Clmkliséket minden gyakrab
ban felhasznált poatajegyzékhez kell készítenünk*

A borítékolna és boríték lezárás műveletének elvégzésére is - bár 
ez gyakran kézzel is történhetik - gépek állnak rendelkezésre. A borí
tékolás és a boríték lezárás, ha kézzel és aedvssitővel végezzük, read- 
szerlat egyszerre megy végbe. Abban az esetben, ha igen nagymennyiségű 
naysg postázásáról van szó, n borítékok behajtott részét nem szoktuk 
leragasztani, hanem csak alátoijuk ш boríték nyitott tasnkjábn; ezzel 
egyrészt megtakarítást érünk e l a bérmentesítési díjban, másrészt n 
leragasztás művelete is feleslegessé válik*

A következő lépés n postabélyeg felrngaaztásn, ez legmegfelelőbben 
bélyegragasztó géppel mehet végbe. A gép az utóbbi években egy** azé-



-  45 -

-lesebbkörU ’használatnak örvendő «rendezés. Rltne >'-Bowes as ilyen fa j
ta berendezések legismertebb e lőá llító ja ) a gépek többféle modellben és 
méretben vannak forgalomban, kézzel és de kt romos energiával működtethe
tők, levelekhez éa csomagokhoz egyaránt alkalmazhatók) kezelésük igen 
könnyű, olykor nemcsak lezárják és megszámolják a küldeményeket, hanem 
ráragaaztják a bérmentesítő je lzés t, ezenfelül lyuggatnak és bélyeget 
ragasztanak. A Pitney-Bowes postázó gép modelljei loo dollártó l 2300 
dollár eladási ár között mozognak.

A postázó osztályokra azonban a küldeményeknek a bérmentesítés éa 
n rendeltetési hely szerint való előzetes osztályozás feladata is vár. 
Éppen esért poatazsákokat, postazsáktartókat is ke ll vásárolni, -. ezen
fe lü l osztályozó állványok és lapos asztalok ia szükségesek. A posta- 
zaáktartó állvány nyitva tartja  a zsákot, úgyhogy.a küldemény könnyen 
s a megfelelő magasságban a zsákba dobható.

Ennek az osztálynak egyéb kellékei: postamérleg, csomagolópapír, 
zsineg, J iffy - fé le  könyvzsákok és asztali tcapocafüzőgép. De az is a 
postázó osztály feladatát alkotja, hogy megtudja a helyi postahivatal
tó l,  a vasúttól és a repülő társaságoktól a posta indításának időpont
ját. Ha ugyanle a postát bizonyos órában juttatjuk e l a postahivatalba, 
gyakran egész napot nyerhetünk a továbbításban. Amikor a postázó osz
tály hivatalnoka a zsákokat éa a postaküldeményt a postahivatalba e l
juttatta, feladata véget is ért,

Viszont ennek az oaztálynak: másik kötelessége abból sáli ,  hogy 
•gyta kiadványok elküldéséhez szükséges címjegyzékeket beszerezze e 
gondoskodjék róla, hogy ezek állandóan időszerűek legyenek. Éppen ezért 
•zek a címjegyzékek állandó ellenőrzésre szorulnak. Kettős válasz-leve
lezőlapok és válaszoimmel e llá to tt közönséges levelek küldhetők tehát 
szét, hogy llymódon tájékoztatást nyerhessünk az uj elmekre vonatkozóan 
és hogy a címjegyzékeket a tényleges állapotot feltüntető alakban ta rt
suk. Sokfajta címjegyzéket - pl. iskolák címjegyzékét, főiskolák és 
kollégiumok utolsó éves hallgatóinak és végzett növendékeinek névsorát, 
könyvtárak és üzletházak jegyzékét - kereskedelmi ügynökségektől la be 
lehat szerezni, hogy ezeknek adataival saját postajegyzékeinket kibővlt- 
hessük.

A kiadványok a rájuk vonatkozó rendelkezési utasítással gyakran a 
Postázó osztályon vasnak tárolva, egészes addig, amíg csak ki nem fogy
tak) s ennek az osztálynak a azemél’yzete eszközli az utánrendeléet.
Brre a célra sok fiókos állvány és polctár szükséges) ahhoz pedig, hogy 
s rendelkezésre á lló  mennyiség meg legyen állapítható, állandó leltárki
mutatásra van szükség.

A könyvtár kiadványainak szerkesztője.
Mindennek à ’ kiadói tevékenységnek kiiudulópontja a kézirat. Manap

ság mind több és több könyvtár nevez ki újságírói gyakorlattal, jó pro
paganda érzékkel bíró, a ezenfelül a könyvtár feladatát megértő és ér
tékelő kiadvány-szerkesztőt, aki a kiadványok szerkesztésének program
ját összhangba tudja hozni a könyvtár feladatával, a aki a szükséges 
kéziratokat e lkészíti. Más könyvtárak ezt a feladatkört .a sajtószolgá- 
1-ertot e llá tó , kiállítások rendezését végző igazgatónak juttatják, ismét
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mások pedig a Jőtollu könyvtárosi, I lle tv e  szemúlyzstl tagokra biz» 
zák. A könyvtárak korszerű sajtószolgálata keretében a azerkesztés, a 
kiadás, a sokszorosítás, és a postázás munkáját, - ha a kívánt ered
ményt biztosítani akarjuk - sima menetű, futószalagszerű munkafolyamat
tá k e ll egybeolvasztani*

Vannak azonban olyan gépek, amelyek magának a szerkesztőnek a mun
káját le megkönnyítik. A könyvtár kiadványai ugyanis képekkel egészít
hetők ki. A képekben közölt hírek nagyban fokozzák a könyvtárakról 
adott tájékoztatások értékét, s fényképekre gyakran más kiadványoknál 
le szükség van* A könyvtár kiadványainak szerkesztője, ha fényképező
géppel. felszerelve néz körül a könyvtárban, nemcsak a saját kiadványai
ban és a helyi újságokban tudja fényképfelvételeit elhelyezni, hanem a 
könyvtáros folyóiratokban is* Hasznos berendezés tehát a könyvtár kiad
ványainak szerkesztője számára a villanó-fény tartozékkal e llá to tt fény 
képezőgép*

Ugyancsak jó szolgálatot tehetnek a szerkesztőnek a diktáló beren
dezések is , amelyek a többi könyvtár hivatalnok munkáját is  megkönnyí
tik* Az olyan adminisztratív t is z tv ise lő , aki kipróbálta a diktáló be
rendezést, akárcsak a gyorsíró, aki kísérletet te tt  az elektromos Író
géppel, sohasem kíván többé visszatérni a régi eljárásmódok alkalmazá
sához. *

Az ú jító szellemű és mozgékony' könyvtáros sok anyagot ad ki* Szük
ségét érzi ugyanis annak, hogy állandó kapcsolatban álljon  a közönség
gel ée hogy rálrányitea a figyelmet a könyvtár munkájára. Szinte állan
dóan kiad olyan anyagot, amely a könyvtári szolgálatok magyarázatára és 
népszerűsítésére szolgálj teszi ezt abban a reményben, hogy ezzel a 
könyvtár forgalmát és a művelődés terjesztését növeli.

Amlly mértékben terjeszkedik a könyvtár egyébirányú működése, 
Ugyanúgy fe jlőd ik  a könyvtár közönség-tájékoztató tevékenysége is .

- Library Journal, 1956. 7 . az, 703- 791. I .


