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Igazgató: Zallár Andor

Beszerző és feldolgozó csoport - Hevesi József csv. 
Olvasószolgálat - Hajdú István csv.

Gyógyszerésztudományi Kar Könyvtára 
- PálJy Gyula kari kvtáros

KÖNYVTÁRTECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Űj magyar gyorsmásoló berendezés

Könyvtáraink számára is kiemelkedően fontos uj másolóberen
dezés kifejlesztésén dolgozik az Irodagépipari és Finommechani
kai Vállalat. Vállalkozásának jelentőségét mi sem bizonyltja job
ban, mint a könyvtárak óriási ütemben növekvő gyorsmásolási 
igénye és a beszerezhető másolóberendezések magas ára Ш, 
működési költsége közt feszülő ellentét.

Többé-kevésbé közismert, hogy a valóban korszerű másolóberen
dezéseknek két fő tipusa van: cinkoxidos másolók, melyeknél a 
másolat csak speciális, e célra készült és csak külön megrende
lésre szállított papirra készíthető, ill. a xerográfiai berendezé
sek, amelyek - bizonyos korlátok között - tetszőleges papirra 
(vagy más anyagra) másolnak. Általánosságban az a helyzet, hogy 
a cinkoxidos másolóberendezések maguk olcsóbbak, a speciális 
pápirt viszont külön kell beszerezni (és ez már nem olcsó), mig 
a xerox-készülékek drágábbak. Mindkét esetben azonban a meg
felelő színvonalú berendezés beszerzése eléggé jelentős deviza- 
összeget igényel.

Az IGV uj gyártmánya, a STATICOP a xerográfiai készülékek 
közé tartozik, azaz - eltekintve a működési elvében jelentkező 
specifikumoktól - nem igényel speciális, külön beszerzendő pa
pirt, jobb minőségű, kereskedelmi forgalomban kapható papirra 
készíti másolatait.
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A  STATICOP egyaránt jól alkalmazható egyedi ill. sorozatmáso
lásra. Ha egy eredetiről több másolatra van szükség, a kivánt 
másolatok számát a gép megfelelő helyén beállitva a gép automa
tikusan előállítja ezeket s csak utána áll meg. A  kivánt másola
tok száma 99-ig állítható.

A  berendezés kezelése igen egyszerű, különösebb szakértelmet 
nem igényel. A  megfelelő üveglapra ráhelyezzük a másolandó 
dokumentumot (ez lehet egy lap, folyóirat- vagy könyvoldal stb. ), 
lefedjük az e célt szolgáló gumilappal és gombnyomásra a ké
szülék elkészíti a kivánt (beállított) számú másolatot, melyek 
egy csúszdán jönnek ki a gépből.

Másolási sebessége jó: sorozatmásolás esetén percenként kb. 10 
másolatot készit, egyedi másolásnál annyival lassúbb, amennyi 
időt a másolandó dokumentum kicserélése igényel.

Mint minden gyorsmásoló berendezésnek, természetesen a STA- 
TICOP-nak is vannak korlátái, amelyek azonban éppen könyvtári 
alkalmazását igen kevéssé befolyásolják. A  gép ugyanis A/4-nél 
nagyobb formátumú dokumentumok másolását csak részenként te
szi lehetővé. További korlát, hogy csak méretazonos másolatok 
készítésére alkalmas. Offset nyomóforma előállítására nem hasz
nálható. (E célra van az IGV-nek egy másik gyártmánya. )

A  berendezés könyvtári alkalmazása két fő területen képzelhető 
el: egyrészt másolat szolgáltatása, elsősorban ne m kölcsönözhe
tő dokumentumok esetében (könyvtáron belül vagy könyvtárközi 
viszonylatban egyaránt), másrészt körlevelek, meghívók, viszony
lag kis terjedelmű és kis példányszámú kiadványok előállítása.
A  másolatok szöveges eredeti vagy vonalas ábra esetén igen jó 
színvonalúak. Fényképek vagy nagyobb összefüggő sötét felülete
ket is tartalmazó ábrák másolására lehetőleg ne használjuk.

A  STATICOP sorozatgyártása várhatóan még 1973-ban megindul. 
Úgy érezzük, hazai könyvtáraink régóta fájó hiányosságán enyhít
het ez az uj berendezés.

A  berendezésre ill. annak megrendelésére vonatkozó kérdéseik
kel az érdeklődő könyvtárak közvetlenül a gyártó céghez fordul
hatnak: Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, XIII. Buda
pest, Jász u. 33-35. Postai irányitószám: 1135.
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