
A TÁVMÁSOLÁS* ÊS A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 
— újabb kísérletek a Québeci Egyetem hálózatában —

DU BREUIL, Laval -  MERCURE, Gérard: La télécopie et le prêt entre 
bibliothèques; une expérience récente dans le réseau de l’Université du Québec 
c. cikkének (Docume'ntation et Bibliothèques. 25.vol. 1979. l.no. 2 3 -3 1 .p.) 
tömörítését MOLNÁR Ágnes készítette.

Fényképek távmásolását 1910 óta alkalmazzák a sajtóban. A mai értelemben vett 
távmásolás 1965 körül öltött jelentősebb méreteket az USA üzleti életében ügyiratok 
másolása formájában, telefonvonalak útján. 1965—1970 között az amerikai könyvtárak is 
megkezdték a kísérleteket a távmásolás könyvtári alkalmazására, de nem tudtak kielégítő 
minőségű másolatokat produkálni. A nyomtatott dokumentumok ugyanis lényegesen 
apróbb betűkből állnak, mint az üzleti életben szereplő gépírásos szövegek. Az USA-ban 
jelenleg csak az ALA Távmásolási Bizottsága foglalkozik ezzel a kérdéssel. 1976. évi fel
mérése szerint a távmásolást sehol sem alkalmazzák folyóiratcikkek vagy könyvrészletek 
továbbítására, legföljebb a könyvtárközi kölcsönzésben a kérések közlésére vagy megvá
laszolására (a telexhez hasonlóan).

E kísérletek során tisztázódott a távmásolás gyakorlati könyvtári alkalmazhatóságá
nak három fő tényezője :

1. Megbízhatósága: a képet legalább kétszer olyan finoman kell felbontani, mint 
az üzleti távmásolásban, tekintettel a lábjegyzetek szövegének, a matematikai jeleknek 
stb. méreteire.

2. Gyorsasága: egy nyomtatott oldalt az akkori készülékekkel 6 perc alatt lehetett 
továbbítani. A gyakorlatban azonban ennek a teljesítménynek legföljebb 75 %-át, több
nyire pedig csak 25—30 %-át érték el munkaszervezési nehézségek miatt (torlódás a csúcs
időben, a személyzet egyéb igénybevétele).

3. Költségei: egy 10 oldalas szöveg távmásolása 12—62 dollárba került, amikor egy 
könyvtárközi kölcsönzés lebonyolításának átlagos összköltsége 4,67 dollár volt.

A Québeci Egyetem 6 campuson működik, számára tehát igen fontos a hálózaton 
belüli kommunikáció javítása. Egy 1974. évi próbálkozás után 1976-ban két távmásolási 
kísérletsorozatot végeztek. Négy RAPIFAX 100-as távmásolót vettek bérbe, s négy 
campust telefonvonalak, illetve (a hang továbbítására) műbolygók segítségével kapcsoltak

Egy távmásoló (telefacsimile) berendezésről (Infotec 6000) már hírt adott lapunk (HEGYKÖZI 
Ilona -  TREMKÓNÉ MESZLENY Mária: Tájékoztató szolgálat a könyvtári és információs 
munkaeszközeiről, berendezéseiről. = Könyvtári Figyelő. 1978. 5 .no. 581-592 . p.).
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össze. Sok technikai nehézségbe ütköztek, de megállapították, hogy egyetlen intézm ény 
könyvtárai között könnyű megvalósítani a távmásolási kapcsolatot; különálló intézm é
nyek  között nehéz a személyzet pontos együttműködését biztosítani, s a távolsággal
a költségek is gyorsan nőnek.

1977-ben a „RAPIFAX prog
ram” két újabb kisérletsorozata 
indult meg. — Az egyikben a távmá
solás üzemszerű használatát vizsgál
ták a hálózaton belüli (4 campus 
közötti) könyvtárközi kölcsönzés
ben: egy hónapon keresztül vala
mennyi folyóiratcikk-kérést
távmásolás formájában teljesítették. 
Megállapították, hogy a távmásolás 
nem gyorsítja ugrásszerűen a könyv
tárközi kölcsönzést, mert maga 
a dokumentum továbbítása csak 
a 20 %-át teszi ki az átfutási időnek. 
Alkalmazását célszerű a legföljebb 
10 oldalas cikkmásolatok szolgálta
tására, vagy különösen sürgős kéré
sek kielégítésére korlátozni.

Rentábilisabba teszi a táv másolási 
hálózat fenntartását, ha adminiszt
rációs célokra is felhasználják, s ha 
a meglévő adatátvitelt hálózatba 
kapcsolják. Egy 10 készülékből álló 
hálózat működése oldalanként kö
zel 1 dollárba kerül —, ez még 
mindig nagy összeg, de lényeges 
olcsóbbodás az 1970 körüli kísér
letekhez képest. Távlatilag a pár
huzamos beszerzések fokozott 
csökkentésének lehetővé tételével 
térül meg a távmásolási költségek 
jelentős része. — A másik kísérlet
sorozatban a RAPIFAX 100 
készülék teljesítőképességét vizsgál
ták, különféle jellegű eredeti doku
mentumok ismételt másolása 
révén. A minőség kielégítő. A felbontás finomsága fordítva arányos a gyorsasággal, így 
egy gépelt oldal kielégítő minőségű másolásához 0,9 perc, egy páros nyomtatványoldalé
hoz 2,3 perc, egy apróbetűs folyóiratoldaléhoz 2,7 perc szükséges.
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A távmásoló készülékeket gyártó cégek újabban azon dolgoznak, hogy memória- 
egységgel lássák el a készüléket. így pl. a vevőnek nem kell az adóval egyidejűleg működ
nie, időben egyenletesebben el lehet osztani a továbbítást. Egyelőre nem gondolnak 
a könyvtárak speciális szükségletére: kötött dokumentumok anyagának továbbítására. 
Ezekről jelenleg a távmásolás előtt külön fotókópiát kell készíteni.

A NASA olyan mübolygós távmásolási rendszerrel kísérletezik, amely (igen széles 
csatorna és lézeres reprodukció segítségével) közel egy másodpercre csökkenti az oldalan
kénti másolási időt. Ha ezek a készülékek — előreláthatólag a 80-as évek közepén — való
ban megjelennek a piacon, akkor lehetővé válik a távmásolás tömeges alkalmazása 
a könyvtárügyben.
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