
NÉHÁNY M EGJEGYZÉS

Hiába töprengünk, néhány tábla nem árul el semmit (pl. az állománycsök
kenés tiz szempont szerint). Nem világos, milyen korreláció van a nyit
vatartási idő és a nemzetközi kiadványcsere volumene (a fordítások száma, 
oldalszáma) között stb. Ugyanakkor hiába keresnénk néhány adatot, pedig 
jó lenne tudnunk, hány m alapterületen működnek könyvtáraink; ebből 
mennyi a dolgozóké, olvasóké és mennyit foglalnak el a raktárak. De é r 
dekelne a gépi ellátottság, a rendelkezésre álló katalógusok, szolgáltatá
sok stb. E kérdésekre valószinüleg csak egy általános, egyszeri adat
gyűjtés - cenzus - adhatna választ.

A számok további vallatásának útját állja a türelem: A Tempo Ktsz silány 
tipográfiával előállított, zavarosan széttördelt táblái gyorsan kifárasztják 
az olvasó szemét. (Bár a Tempo szép munkát is kiad kezéből. Bizonyité- 
ka az nA n tipusu könyvtárak 1971. évi adatait tartalmazó kötet. )

Mikrokiadványok a könyvtárban
PÉTERYÁRI LÁSZLÓ BÉLA

A hagyományokhoz ragaszkodunk, ha azzal kezdjük témánk bevezetését, 
hogy a könyvtárak és dokumentációs intézmények mind nagyobb erofeszi- 
tést tesznek annak a hallatlan nagy információtömegnek fogadására, fe l
dolgozására, tárolására és használatba bocsátására, ami nap mint nap 
feléjük áramlik. Annak ellenére, hogy korántsem olyan nagy ez a meny- 
nyiség, mint azt a jóslásokkal foglalkozó szakirodalmi adatokból várni 
lehet, mert az irodalom és a kutatóintézetek szakosodásával az informá
ciók felhasználóinak köre is széthúzódik, nem lehet ezt a problémát le 
becsülni.

E kérdéskörben vizsgálódásunkat arra a területre korlátozzuk, amely mind
inkább előtérbe kerül és várható, hogy Magyarországon is megindul az a 
folyamat, melynek következtében a hazai információs rendszerekben (könyv
tárakban, dokumentációs intézményekben, kutatóintézetekben) a mikrokiad
ványok és mikromásolatok elnyerik méltó helyüket az információhordozók 
körében.

A korszerű információs rendszerekben az információk (könyvek, periodi
kák, kutatási jelentések, műszaki tervdokumentációk, katalógusok, indexek, 
vállalati irodalom, iratok stb ., vagyis minden grafikusan fe ljegyezh et
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és megjeleníthető dokumentum) ma már három formában jelenhetnek meg: 
papíron, mikromásolatban és mágneses adathordozókon. Ezek a formák 
párhuzamosan is létezhetnek, vagy egy-egy anyag, ill. egység mindhárom 
adathordozón egyidejűleg jelentkezhet, mint pl. tárolt információ, szabad 
szemmel olvasható index és gépi utón feldolgozott adatok vagy információ- 
visszakereso rendszer közegeként. Ezekből - a jelenlegi könyvtári és do
kumentációs viszonyokat tekintve - egyelőre csak a papíron és mikromá- 
solatok formájában megjelent dokumentumokat kell számításba vennünk.

E kérdéskörben elsősorban a mikromásolatok jellegével, formáival, hely
zetével és a könyvtári szervezetben elfoglalt helyével foglalkozunk. Átfogó 
képet szeretnénk nyújtani a kérdés minden vonatkozásáról és összefüggé- 
rol, ha csak pillanatkép ere jé ig  is. Te ljességre nem törekedhetünk és kor
látozott terjedelmünk miatt sem térhetünk ki minden részletre, hiszen e 
kérdésről az Egyesült Államokban önálló könyv :is megjelent. Ezért in
kább kérdésfelveto tanulmánynak tekintjük összeállításunkat, mely közelebb 
hozza e problémát hazai könyvtáros közvéleményünkhöz és esetleg hasznos 
vitához ad kiindulópontot ezen egyáltalán nem könnyű problémakörben.

A MIKROKIADÁS KIALAKULÁSA

Történetileg a mikrokiadás elsődleges form ája a könyvtárak és levéltárak 
saját állományának közrebocsátásából alakult ki. Később e tevékenység ön
állósult vagy párhuzamosan folyt. Számtalan kiváltó oka volt, ezek közül 
sok ma is jelentős tényező, mint az állományvédelmi fényképezés, az egy 
vagy csak néhány példányban meglévő dokumentumok közreadása, a régen 
kifogyott (out-of-print) kiadványok újrakiadása, az egy példányban lévő 
kéziratok hozzáférhetővé tétele stb. E spontánul kialakult tevékenység és 
igénykielégités mellett a tudatosan m egtervezett mikromásolat-kiadás jóval 
több ism érvvel támasztja alá a különféle formában megjelenített mikro- 
kiadványok előnyeit. így az elsőszámú információhordozóval, a papírral 
szemben a mikrokiadványok 98 %-os h e l y  m e g t a k a r í t á s t  eredmé
nyezhetnek. A különféle mikroformák más és más előnyöket nyújtanak, 
attól függően, hogy az eredeti dokumentum jellegének megfelelően kihasz
nálható a tekercs, mikrofilmlap, lyukkártya kezelésének változatos lehe
tősége. Kódolt formában még gyorsabb közvetlen hozzáférést biztosítanak, 
bár az egyszerű mikromásolatok is kb. 2 / 3 - o s  k e r e s é s i  i d ő m e g 
t a k a r í t á s t  eredményeznek. Gazdaságosabb a nyomdai újrakiadásnál 
vagy kiadásnál, m ivel k ö l t s é g i g é n y e  c s a k  l / l Q - e  a hagyományos 
nyomdai előállításnak. Terjesztése és szétosztása egyszerűbb, mert kb. 
5000 oldal levelezőlap méretű dokumentum mikromásolatban csak kb. 1 cm 
vastagságú boríték, viszont papíron a terjedelm e elérheti^ az 1 métert is, 
ha készítésénél a sok igénybevétellel számolva 100 gr/m súlyú papírra 
nyomtatták azt. Másolási teljesítményben a leggyorsabb nyomdagépet is 
felülmúlják a mikromásoló berendezések, m ivel 650 oldal/másodperc se
besség is könnyen elérhető. Hordozórétege t a r t ó s a b b  a legjobb ipari
lag gyártott papírnál, még a rövid lejáratra  készített filmek esetében is.
A különféle tipusu és méretű kiadványok és dokumentumok közösen tárol
hatók és használhatók.
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MIKROKIAD VÁN Y FORMÁK

A mikrokiadáshoz igénybe vett mikroformák tarka képet mutatnak. Ennek 
oka elsősorban az eredeti dokumentumok sokfélesége méretekben és fe l
jegyzésformában egyaránt. Az átlátszó (film ) és átlátszatlan (mikrokártya, 
mikronyomat) megkülönböztetés jelentősége ma már nem olyan fontos té
nyező, mint korábban, inkább csak lehetőségként kell megemlítenünk. A 
mikro kártya-kiadványok mikrofilm lap formában is kaphatók, és a m ikro
nyomatok különleges helyet foglalnak el a mikroforma hierarchiában. Amig 
ez a két forma elsősorban a kiadást és újrakiadást uralja teljes mérték
ben, az egyes anyagok többszörözését kisebb mértékben szolgálja. Az át
látszó mikromásolat formák jelentősebb tényezők az információk tárolásá
nál, egyszerűbb másolásánál, többszörözésénél, újrakiadásánál és kiadá
sánál. Gazdaságosság szempontjából - a kiadást és az újrakiadást tekint
ve kiinduló pontnak - a mikronyomat áll az első helyen, ezt követi a 
mikrokártya, majd ezután a m ikrofilmtekercs és a mikrofilm lap követke
zik. Természetesen ezt a sort befolyásolja az eredeti dokumentum je lle 
ge és a megrendelő igénye is, m ivel egy-egy kiadvány - kiadótól függően - 
több formában, legtöbbször m ikrofilm tekercs és m ikrofilm lap, vagy m ikro
film lap és mikrokártya változatban kapható, s ezek közül a m ikrofilm te
kercs és a mikrokártya kb. l/3-dal olcsóbb a mikrofilmlapnál.

A jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő mikrokiadványok megjelenési 
formái:

1. mikrofilmtekercs
2. mikrofilm lap
3. mikrokártya
4. mikronyomat
5. m ikrofilmes gépi lyukkártya.

1. MIKROFILMTEKERCS

A m ikrofilmek tekercs formában két méretben, 16 és 35 mm-es film szé
lességben kaphatók. Hosszuk az eredeti dokumentumoktól függ, de nem ha
ladja meg a 30 métert. (Hírlapok esetében- főleg francia kezdeményezés
re - elérhetik ennek tízszeresét is, de ehhez különleges olvasókészülék 
szükséges.) Mindkét szélességű film tekercs orsón vagy kazettában foglal 
helyet. A  kazetták nemcsak tárolják, hanem védik is a filmet, valamint 
index esetén ennek feltüntetésére szolgáló hellyel is rendelkeznek. Nagyobb 
terjedelmű dokumentumok: könyvek, folyóiratok, hírlapok, levéltári és 
irattári anyagok kiadására használatos mikroforma. Tárolókapacitása te l
jes tekercseknél 35 mm-es m ikrofilm  esetében 800-1200, 16 mm-es film 
nél kb. 2000 felvétel.

2. M IKRO FILM LAP

Kezdetben könyvtári katalóguscédula méretben (75 mm x 125 mm) készült 
mikromásolat forma, újabban az A/6 papirszabványméret alapján 105 x 148
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mm nagyságban használatos. Az ettől eltérő méretű mikrofilmlapok (mint 
pl. a MINOX : 13 x 18 cm, vagy a gépi lyukkártya: 82,5 mm x 187,3 mm) 
különleges feladatok ellátására készülnek, kereskedelmi forgalomba csak 
elvétve kerülnek. Tárolásuk borítékban, kazettában, tárolódobban vagy 
fiókban történhet. Kazettás és tárolódobos tárolásnál a felvételek vissza
keresése és használata automatikus, a kazettán feltüntetett vagy az egyes 
mikrofilmlapokra felvett index, ill. a kettő együttes használata alapján.
A különféle kicsinyitési arányok alkalmazásával többféle film lap (mikro
filmlap, szupermikrofilmlap, ultramikrofilmlap) kapható. A mikrofilmlapon 
60-100, szupermikrofilmlapon 200-250, ultramikrofilmlapon 3000-3500 fe l
vétel foglal helyet átlagosan. A mikrofilmlapok és szupermikrofilmlapok 
könyvek, periodikák és kutatási jelentések, az ultramikrofilmlapok könyvek, 
katalógusok, bibliográfiák, gyártmánykatalógusok kiadására használatosak. 
Tárolókapacitás szempontjából az ultramikrofilm lap a legelőnyösebb mikro- 
kiadvány forma, bár a túlzott tömörítés a nagy, esetleg nem összefüggő 
információtömeg használatára egyes esetekben hátrányos lehet.

3. MIKROKÁRTYA

Az átlátszatlan, katalóguscédula méretű és fototechnikai utón készült mikro- 
lapok ma már párhuzamosan kaphatók a mikrofilmlapokkal. Használatukat 
a különleges olvasókészülék igény ellenére viszonylagos olcsóságuk, továbbá 
tárolásuk és használatuk igénytelensége indokolja. A 16 mm-es m ikrofilm 
tekercsek mikrofilmképének megfelelő kicsinyitésben tartalmazzák a doku
mentumokat. Egy-egy mikrokártya 40-60 felvételt tartalmaz. Elsősorban 
könyvek, kutatási jelentések, hosszabb vagy csak 1-2 lapra terjedő doku
mentumok kiadására, újrakiadására használják. A mikrokártya az egyik 
legnagyobb múlttal rendelkező mikrokiadási forma.

4. MIKRONYOMAT

Az átlátszatlan, de nem fényképészeti, hanem mikrofilm negativokról 
nyomdatechnikai utón készült mikronyomat a mikrokártya mellett a legré
gibb kiadási forma. Mérete nagyobb, ami a tárolókapacitást növeli (100 
felvétel ill. oldal) és decimális beosztásával (10 oszlop x 10 sor) a visz- 
szakeresést megkönnyíti. Könyvek és periodikák köteteinek, évfolyamainak 
kiadására használatos mikroforma. Nagyobb példányszámú kiadás esetén 
a leggazdaságosabb forma. Tárolásnál és a használatban még a mikrokár- 
tyánál is igénytelenebb.

5. MIKROFILMES GÉPI LYUKKÁRTYA

A gépi válogatás és a mikrokiadás kombinációjából született és a szaba
dalmak kiadásában teljes jogot nyert mikroforma a mikrofilmes gépi lyuk
kártya. A gépi adatfeldolgozásban használatos Hollerith-kártya 53-77. osz
lopa és 1-6. sora által bezárt négyszögnek kivágott helyére illesztett mik
rofilmképen hordozza a mikrofilm felvételeket. Egy mikrofilmkép 8 olda
las, kb. A/4 méretű dokumentumot tartalmazhat. A lyukkártya 1-52. és 
78-80. oszlopa a dokumentum visszakeresését szolgáló lyukasztásokra 
vagy grafikus feljegyzésre van fenntartva.
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A MIKROKIADÁS INDÍTÉKAI

A mikrokiadási tevékenység kialakulásának vázolásánál jeleztük, hogy a 
mikrokiadás több szempontból fontos, de a használók számára csak két 
vonatkozásban jelentős: az egyik a dokumentum első közzététele, mint 
prim ér kiadás, a másik az újrakiadás.

A mikroformában. való közzététel a könyvtárak és levéltárak saját á llo
mányának közrebocsátásából alakult kiadói tevékenységgé, ennek külföldön 
és hazánkban is (MTA Könyvtára) számtalan példája van. E tevékenység 
jelentősége abban rejlik, hogy mikromásolatban közli első Ízben a doku
mentumokat, amelyeknek széles skálája lehet a kéziratoktól a képekig. E 
tevékenység nem tekinthető teljes értékű kiadói feladatnak, de az olyan 
programok, mint a nagy gyűjtemények mikromásolatban való elkészítése 
és közzététele (US National Archives - Washington; New York Public 
Library stb. ) feltétlenül ilyen rangot kölcsönöz. Korlátja a tiszta kiadói 
tevékenységgel szemben inkább csak a saját gyűjtemény hiányosságaiból 
adódik, de ez természetszerű és nem róható fel, hiszen csak saját egye
di példányaikat másolhatják. Ritkábbak az olyan esetek, amikor még nem 
publikált, vagy csak csekély számban létező (pl. kutatási jelentések, de 
példaként említhető folyóirat is) dokumentumokat csak mikroformában je 
lentetnek meg, de ezek az egyre gyarapodó mikrokiadványok ellenére is 
elszigetelt jelenségek, csak részben tekinthetők kiadói tevékenységnek, in
kább mikromásolat-szolgáltatásnak. (Néha a két megoldás összemosódik. )

Sokkal egyszerűbb és tisztább a kifejezetten mikromásolat kiadói profilla l 
működő k i a d ó v á l l a l a t o k  kérdése. Ezek rendszeresen és meghatá
rozott körben gyűjtik, válogatják, rendezik, dolgozzák fe l és adják ki a 
programba vett könyveket, periodikákat, gyűjteményeket és egyéb dokumen
tumokat - szerzők szerint, szakterületek alapján vagy egyéb meghatározott 
szempontok alapján. Gyakorlattá vált az is, hogy a kiadói program egy 
vagy több alapvető bibliográfiai műre épül; igy megtörtént, hogy a kitű
zött cél megvalósulása után a kiadó befejezte tevékenységét. A kiadói 
program meghatározott kiadványtípusra is korlátozódhat (pl. periodikákra), 
de a fejlődésből egyre nyilvánvalóbb, hogy a kiadói tervek szélesednek, 
annak ellenére, hogy a meglévő mikromásolat kiadók mellett állandóan 
újabb és újabb kiadóvállalatok jelennek meg.

A  MIKROKIADÁS ÉS JELENTŐSÉGE A KÖNYVTÁRAKBAN

Am ig az 1950-es és 1960-as években a m ikrofilm -szolgáltató vállalatok és 
mikromásolat kiadók száma lassan gyarapodott, ez a folyamat a hetvenes 
években felgyorsult. Ennek okát elsősorban a számítógépek mikrofilmes 
kimenetének megoldásában és ezzel összefüggésben a gyors adatszolgálta
tásban, a mérsékelt kicsinyitésü mikromásolatokkal szemben az erősebb 
kicsinyitésü szuper és ultra mikrofilmlapok, a többcsatornás m ikrofilm 
tekercsek megjelenésében kereshetjük. A gyors fejlődés másik oka, hogy 
egyre több vállalkozás hirdet teljes gyűjteményeket, több ezer kötetből
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álló könyvtárakat, ami a szakkönyvtárak és szakemberek számára egyaránt 
komoly segítséget jelent, különösen ha az alábbi három szempontot nézzük; 
a már ritka dokumentumok beszerezhetősége, 96 - 99, 9 %-os helymegta- 
karitás, és a beszerzés költségének kb. 1/3 vagy l/4-re csökkenése. A  
nagy felfutással együtt kialakult a korábbi, szinte anarchikusnak tűnő mik
rofonná alkalmazással szemben az a gyakorlat, amely a retrospektív és 
eredeti mikrokiadást figyelembe véve,

- a 35 mm-es m ikrofilm tekercset (periodikák, régi és ritka könyvek),

- a mikrokártyát és mikronyomatot (kutatási jelentések és nagyobb 
gyűjtemények),

- a mikrofilmlapot (műszaki és kutatási jelentések, egységekre 
osztható dokumentumok, mint folyóiratszámok, cikkek stb. ) ill. 
a mikrofilmlapot (mint a retrospektív kiadásnál),

- a 16 mm széles kazettás m ikrofilm tekercset (komplett könyvgyűj
temények és információs összeállítások), és

- a m ikrofilmes gépi lyukkártyát (szabadalmak és egyéb rövid, kb.
8 oldal terjedelmű dokumentumok) használja.

A könyvtárosok és dokumentalisták körében mind inkább hangot kap az a 
szempont, hogy a jövő tudományos könyvtárai számára alapvető eszköz 
lesz a mikromásolat, legyen az prim ér vagy retrospektív mikrokiadvány. 
Ehhez a mikromásólatoknak nemcsak azok az előnyei adják meg a jogo
sultságot, amiket a bevezetőben felsoroltunk, hanem az is, hogy a könyv
tárak és dokumentációs központok funkciója kibővül, sőt részben meg is 
változik. így a hagyományos könyvtári és dokumentációs rendszerekkel 
szemben a mikromásolatokon épülő állomány biztosíthatja a tömör tárolás 
révén nagy információmennyiség egyszerű és gyors szállítását, több száz 
ill. ezer oldalnyi információ egyidejű másolását, az automatikus gépi tá
rolást és visszakeresést, szükség szerint az egyes dokumentumok szabad 
szemmel olvasható formában való rögzítését.

A kérdés mélyére tekintve azonban vannak olyan problémák, amelyek fe l
tétlenül gondolkodásra késztetnek. A mikrokiadványok használatának, éppen 
úgy mint minden más célból készült mikromásolatnak nemcsak előnyei, 
hanem korlátái is vannak. Ezek az előnyök és korlátok a kiadói tevékeny
séggel összefüggésben három szempontból vizsgálandók meg, m ivel itt 
nem pusztán kényszerű vagy szabadon választott másolástechnikai alkalma
zásról, hanem tudatos állomány építő; szerzeményező, állománykiegészitő 
vagy állományalapitó tevékenységről van szó.

A mikrokiadványokkal kapcsolatos m ű s z a k i  p r o b l é m á k :

1. Szabványos formában készültek-e a másolatok?

2. Élettartamuk a fotóanyag maximális élettartamának fe le l-e  meg?

3. A felvételtechnika eredménye (kicsinyítés, felvételezési sorrend) 
használható-e az átlagos olvasó-, vagy olvasó-nagyitó készülékek
ben?
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4. A  mikromásolatok milyen védelmet kapnak (kazetta, doboz, 
orsó)?

5. A  mikromásolatok minősége m egfelelő-e?

A mikromásólatokkal kapcsolatos ü g y v i t e l i  k é r d é s e k :

1. A mikrokiadvány többet tud-e nyújtani technikai és bibliográfiai 
szempontból, mint pusztán az eredeti?

2. A kiadónak vannak-e már tapasztalatai a korszerű mikrokiadás 
technikájában?

3. E lőfizetés alapján vagy jegyzékből választva szá iiitja -e a kiad
ványokat?

4. Rendelkezik-e a kiadó az eredeti film m el, használ-e közbülső 
másolatot?

5. Teljes gyűjteményeket szállit, vagy választhatók egyes tételek is 
a kiadási programból?

6. Kaphatók-e a mikrokiadványokról automata visszanagyitó készü
lékeken tartós, normál papirral készített bekötött nagyitások?

7. Milyen kedvezményeket nyújt (pl. nagyobb gyűjtemények vásár
lásánál, kisebb könyvtáraknak, előfizetés stb. esetén)?

K ö n y v t á r i ,  bibliográfiái és feldolgozási kérdések:

1. Szolgáltat-e a kiadó a mikrokiadvány gyűjteményekhez katalóguso
kat, bibliográfiát?

2. Ellátták-e a mikromás ólatokat az egyszerű használathoz szüksé
ges segédletekkel, mint pl. szabad szemmel olvasható felirattal, 
indexfelvétellel stb. ?

3. Teljes dokumentumokat szolgáltat-e és ezek megegyeznek-e a 
segédletekben megadottakéval?

4. Egyedi példányoknál megadja- e a lelőhelyet?

5. Milyen szempontból állították össze a gyűjteményeket (pl. időrend, 
sorrend, véletlen sorrend)?

6. Biztosit j a-e a kiadó, hogy a segédletben le irt dokumentum és a 
mikromásolatban kiadott mű minden szempontból (kiadás, te ljes
ség, behasonlitás) megegyezik?

Nem vitás, hogy ezek közül a szempontok közül néhány álproblémának te
kinthető, de ism erve a mikrofilmtechnika fejlődését, a könyvtárak anyagi 
gondjait és a könyvtár idegenkedését a nműszaki dolgoktól" a megszokott 
papírkönyvek helyett, ezek a kérdések nem hanyagolhatok el. Csak akkor 
lehet hasznos mikrokönyv gyűjteményről beszélni, ha azok a technikai 
feltételek is adottak, amelyek a m egfelelő és az eredetivel egyenértékű 
használatot biztosítják. Sajnálatos tény, hogy tulajdonképpen a sokféle,
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sokszor túlságosan is felszerelt olvasó- és olvasó-visszanagyitó készülék 
és készülékcsalád választék ellenére, ez az a terület, amely a mikrokép- 
technikában a legelmaradottabbnak tekinthető. Remélhetőleg a mikromáso- 
latok elterjedése jelenlegi ütemének megfelelően ez az állapot tovább javul, 
ami feltétlenül a mikrokiadványok további térhódításában jelentkezik majd.

A MIKROKIADVÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA

A mikromásólatokat csak akkor nevezhetjük kiadványoknak, ha azokat va
lamilyen formában nyilvántartják, készitésük részben vagy teljes egészében 
közrebocsátás céljából történt. Ha a mikromás olatok csak részben készül
tek kiadási célból a könyvtár, levéltár vagy dokumentációs intézet saját 
anyagáról, vagy más intézmény tulajdonában lévő' dokumentumról kérésre, 
fizetség ellenében, még a kiadvány szintje alatt vagyunk. Abban az eset
ben, ha ezeket bibliográfiában vagy katalógusban rögzitették, amivel min
denki számára hozzáférhetővé vált, megakadályozták az ismételt mikromá- 
solást és lehetővé tették a továbbmásolást, me gköz elit ette a mikrokiadvány 
fogalmát, a kereskedelmi cégek által készitett primér, vagy retrospektív 
mikromás olatok feltételeit.

A könyvtárak által állománygyarapítási célból készitett mikromásolatok 
nyilvántartására 1941 és 1961 között jelent meg az "Union List of M icro
film s" az Egyesült Államokban. Az utolsó kötet (1949-1959) több mint 
50 000 cimet tartalmaz 215 Egyesült Áliamok-beli és kanadai könyvtár 
mikrofilmen őrzött anyagáról, kivéve a hírlapokat és disszertációkat.

Ezt a nyilvántartási tevékenységet folytatja a Library of Congress kiadá
sában megjelenő "National Register of Microforms Masters". A katalógus 
1965-ben még csak öt intézmény (Library of Congress, Bell and Howell 
Micro Photo Division, New York Public Library, Brown University Libraries, 
University Microfilms) mikrofilm és mikrofilmlap negativjait tartja nyilván 
a "L ibrary of Congress" és a "National Union Catalog" cim leirás-száma 
alapján; pozitivjait csak akkor, ha az csak ilyen formában létezik az Egye
sült Államokban. A későbbiekben e nyilvántartás kibővült más könyvtárak 
és kiadók anyagával, valamint azokkal a mikrokártya másolatok nyilván
tartásával, ahol az eredeti filmet is őrzik. A nyilvántartás érdekessége, 
hogy külön feltünteti azon példányokat, amelyeket archivális célból minden 
biztonsági elöirás betartásával őriznek. A "Register" külföldi és hazai 
könyveket, periodikákat, hírlapokat és külföldi disszertációkat tartalmaz 
hármas felosztásban: 1. a Library of Congress és National Union Catalog 
katalóguscédula száma alapján, 2. betűrendes rész a katalóguscédula nél
küli anyagról, 3. periodikus kiadványok betűrendben.

Az átlátszatlan mikrolapokról, a mikro kártyákról és mikronyomatokról 
Eva Maude TILTON "Union list of publications in opaque m icroform" cí
men állított össze jegyzéket. Az 1959-ben megjelent kötethez 1961-ben ki
egészítés készült, majd 1965-ben uj kiadás jelent meg.
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Ezen alapvető, nagy volumenű munkák mellett számtalan kisebb-nagyobb 
kiadó adja ki prospektusát. Külön tanulmányt érdemelne ezek feldolgozása, 
m ivel kiadói tevékenységük kevésbé ismert, de programjuk beletartozik a 
világ szellem i termékeinek terjesztésébe. Kiadványaik rendszeres össze
foglalása az 1961 óta Albert James DIAZ szerkesztésében megjelenó/ "Guide 
to M icroforms in Print" c. kiadványban történik, de ennek hibája, hogy 
csak az Egyesült Államokban gyártott és kereskedelmi forgalomba hozott 
mikro kiadványokat tartalmazza. Az évenként kumulálva megjelenő kiadvány 
1970. évi kötete már 18 000 tételben tartalmazza a könyvekről, periodikák
ró l megjelent mikrofilmek, mikrofilmlapok és más mikroformák betűren
des címjegyzékét, 3000 cimmel többet, mint az 1969-es.

Nem tartoznak vizsgálódásunk körébe, de feltétlenül emlitést érdemelnek 
azok a részben kiadói, részben információtárolást és -visszakeresést 
szolgáló tevékenységek, amelyek a m ikrofilm segítségével rögzitík az ada
tokat egy szempont alapján és igy szolgálják a használatot. Ezek a doku
mentumok lehetnek könyvek, periodikák, cikkek, kutatási jelentések vagy 
egyéb dokumentumok, mint pl. a legkülönfélébb katalógusok (alkatrész, 
cím jegyzék stb. ). Behatolásukra az egyes könyvtártípusokba már a közel
jövőben számitanunk kell.

! A MIKROKIAD VÁNY OK HELYE A KÖNYVTÁRAKBAN,
A JÖVŐ KILÁTÁSAI

A hazai könyvtárakban a mikromásolatok és részben a mikorkiadványok 
még nem foglalták el méltó helyüket. Jobbára csak szükséges rossznak te
kintik, m ivel a könyvtárak mellett a kutatók is ragaszkodnak a hagyományos 
formában megjelenő dokumentumokhoz. A fejlődés azonban mindinkább arra 
irányul, hogy az a sok probléma, amit az információáradat egyre inkább 
a könyvtárakra zudit, megoldást nyerjen. Erre pillanatnyilag a mikrokiad- 
ványok látszanak a legmegfelelőbbeknek. A könyvtárak számára a mikro- 
kiadványok számos előnyt biztosítanak, amelyeket röviden összefoglalva a 
következőképpen lehetne megfogalmazni:

1. Az eredeti dokumentumokkal szemben több mint 90 %-nyi hely
megtakar itás érhető el általuk.

2. Használatuk gyorsabb hozzájutást biztosit a tömör tárolási lehe
tőség miatt.

3. Az információk kódolva sokkal gyorsabban és nagyobb mélységig 
válnak hozzáférhetővé, mint a hagyományos feldolgozásnál.

4. Kezelésük, tárolásuk és a raktárból a használat helyére történő 
szállitásuk egyszerűbb.

5. A  különféle méretű és tipusu, de tartalmában azonos jellegű ki
adványok azonos mikromásolat formában együtt tárolhatók és 
használhatók.



6. A kiadói katalógus cédulák, indexek, bibliográfiák és egyéb segéd
letek megkönnyitik a könyvtárosi munkát.

7. Eredetiben már nem kapható müvek beszerzése biztositott.

8. Olcsó visszanagyitó készülékek segítségével a kivánt adatokról, 
részekről, vagy akár a teljes dokumentumról azonnal felhasznál
ható, szabad szemmel olvasható méretű nagyítások készíthetők 
külön folyamat vagy szolgálat igénybevétele nélkül.

Természetes, hogy mindezek elsősorban csak akkor hatnak, ha a feltéte
lek biztosítottak. A  könyvtáros szakembereken múlik, hogy a mikrokiad- 
vány és a technika adta lehetőségen belül (megfelelő anyagi és műszaki 
alapon nyugvó rendszer esetén) milyen hatékony egy mikrokiadvány gyűj
temény. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy élni kell ezekkel a lehető
ségekkel, hiszen a fejlődő technika mind több vonalon megváltoztatta és 
megváltoztatja az eddigi könyvtári gyakorlatot. A  telex, a televizió, az 
automata kölcsönző szolgálat, a különféle információtároló és - visszake
reső rendszerek nemcsak igénylik, hanem egyenesen megkövetelik az in
formációk, információhordozó к tömör tárolását és lehető leggyorsabb szol
gáltatását.

Az ellenvetésül felhozható érvek közül azok érdemelnek itt emlitést, ame
lyek a feldolgozással és a hagyományos könyvtári és dokumentációs inté
zetekbe való beépitéssel kapcsolatosak. Nem vitás, hogy a feldolgozatlan 
mikromásolatok cim leirása sokkal nehezebb, de nem különleges feladat, 
ugyanazon adatokat kell a cimleiráshoz összegyűjteni, mintha az eredeti 
dokumentumokat Írnánk le, csak kibővül még azokkal az adatokkal, ame
lyek a m ikroformára vonatkoznak. Ezek azért fontosak, mert nemcsak a 
tárolást, hanem a használatot is befolyásolják, ill. jelzik. Nem mindegy, 
hogy egy mü mikrofilmtekercsen vagy mikrofilmlapon, vagy éppen mikro- 
kártyán van. Ezt a fáradtságot azonban ellensúlyozzák azok a tételek, 
amelyek már feldolgozva és cím leírással, vagy mikrofilmlapok esetében 
magán az első filmlapon szabad szemmel is olvasható formában kaphatók.

Befejezésül meg kell emliteni még egy problémát is, ami a mikrokiadvá- 
nyok szerzői és kiadói j o g i  h e l y z e t é r e  vonatkozik. Majd minden o r
szágban, igy hazánkban is megoldatlan ez a kérdés. Remélhetőleg előbb- 
utóbb e probléma megoldására is sor kerül, és egyszerűsítése elősegíti 
a könyvtári és dokumentációs tevékenység további bővülését és sikeresebb 
végzését.

Említhettük volna még a színes m ikrofilmet, az olyan mikrokönyvgyűjte
mény eket, amelyek egy-egy kor, szakterület, vagy ország kulturális, tu
dományos és műszaki életének összefoglalását adják, de ezek hazai vonat
kozása nagyon csekély, pillanatnyilag utópia a vele való foglalkozás. Re
méljük azonban, hogy ez a helyzet hamarosan megváltozik. Ezért, s ennek 
elősegítésére igyekszünk egy olyan irodalomjegyzéket összeállítani, ami 
az egyes kérdésekről bővebb tájékoztatást nyújthat az érdeklődőknek.
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