
ÓNÖDY Miklós: Reprográfia a tájékoztatási intézmények
ben és könyvtárakban.

1. A reprográfia alapjai — Másoló eljárások. [Közread, az] 
OMKDK. Bp. 1978. 334 [8] p. /Módszertani kiadványok, 
46. sz./ Rés. angol, orosz, német nyelven.

Csak egyet lehet érteni a kötet előszavának írójával, 
VAJDA Erikkel abban, hogy „a könyv iránt nagyon széles 
körű érdeklődés nyilvánul majd meg a szakmai tájékoztatás 
és a könyvtárügy berkein kívül is”. A másolástechnika és 
a mikrofilmtechnika terjedése hazánkban az utolsó évtized
ben viharosnak mondható. Egyre több intézmény és ezeken 

belül a legkülönbözőbb szakmák képviselői kerülnek kapcsolatba a másolás- és a mikro
filmtechnikával, mert feladatuk korszerű ellátásában ezeket tovább nem nélkülözhetik. 
E technikák terjedésének és a megfelelő színvonal elérésének eddig egyik akadálya volt, 
hogy nem volt olyan kézikönyv (tankönyv), amely nemcsak a szervezési szakembereket, 
de a reprográfiában még újoncnak számító fotoszakmunkásokat is segíti. (A közel 15 év
vel ezelőtt megjelent kézikönyv már régen kifogyott.) Ugyanakkor a régi felhasználók is 
hasznos kézikönyvet kapnak kézbe, mert együtt találják rendszerezve az eddig saját 
erejükből szerzett ismereteket és újabb ismeretek birtokába jutnak, amelyek feladataik 
jobb ellátásához segíthetik őket.

A reprográfia rövid története című fejezetében a szerző részben többet, részben 
kevesebbet nyújt a címben meghatározottnál. Többet, mert szól az írás kialakulásáról, 
a nyomtatás és az írógép megjelenéséről is, kevesebbet annyiban, hogy csak a reprográfiai 
eljárások kialakulását ismerteti, nem kíséri végig fejlődésüket.

A második fejezet a reprográfia elvi és elméleti kérdéseivel foglalkozik. Bemutatja 
az alig 15 éves, 1963-ban született reprográfia kifejezés meghatározásának fejlődését és 
az eddigieket továbbfejlesztve a reprográfiát a következőképpen határozza meg: „A rep
rográfia fogalmába beletartoznak a dokumentumok többszörözését szolgáló mindazon 
eszközök és technológiai eljárások, amelyeket a nem iparszerűen sokszorosító és másoló 
alkalmazók főfunkcióik teljesítéséhez segédeszközként használnak fel.” Egyben leírja 
a legfontosabb alapfogalmakat (másolás, sokszorosítás, szabad szemmel vagy speciális 
eszközökkel olvasható) és áttekintést ad a reprográfiának a tájékoztatási és a könyvtári 
munkában való alkalmazási lehetőségeiről.
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A harmadik fejezet a mdsoló-sokszorositó eljárások technológiai alapismeretei 
címet viseli. Foglalkozik a másoló eljárások fizikai-kémiai alapjaival, technológiai jellem
zőivel és leírja azokat. Teszi ezt rövidebben a sokszorosító eljárásokkal is.

Az igen rövid negyedik fejezet a tájékoztatási intézmények és könyvtárak kiadvány 
előállító tevékenységét tárgyalja. Az első négy alfejezet tulajdonképpen a tervezett 2. kö
tetbe kívánkozik, amely a sokszorosítási technológiákkal fog foglalkozni. Ott bizonyára 
ezekről részletesebben lesz szó. Az 5. alfejezet A reprográfia tájékoztatási intézmények
ben és könyvtárakban való alkalmazásának néhány elvi vonatkozása cím alatt szinte 
érintőlegesen olvashatunk csak olyan fontos kérdésekről, mint a műszaki-technikai szak- 
képzettség szükségessége és felesleges volta, az alkalmazni kívánt eljárások kiválasztása és 
gazdaságossága. Szívesen venné a tájékoztatási intézményben vagy könyvtárban dolgozó 
olvasó, ha itt több elvi fontosságú kérdésről részletesebben olvashatna. Például a tájékoz
tatásban és a könyvtári szolgálatban felsőfokú képzettséggel rendelkezők reprográfiai 
(tovább) képzéséről, a gazdaságosság mellett feltétlenül szerepet játszó szempontokról 
vagy akár a tájékoztatási intézmények és könyvtárak reprográfiai együttműködéséről 
országon belül és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

Az első négy, szinte bevezetésnek tekinthető fejezet mindössze 46 lapot foglal el, 
míg a másoló eljárásokról szóló ötödik fejezet 228 lapot igényelt. Ez utóbbi alfejezetei: 
A fényképészeti optikai másoló eljárás, A fényképészeti érintkező (kontakt) másoló 
eljárás, Fénymásoló eljárások, Hőmásoló eljárások, Elektrosztatikus másoló eljárások, 
A mikrofilmezés. Az eljárások leírása során nemcsak azok alfajaival, hanem az alapvető 
gépekkel, eszközökkel, optikai, kémiai alapismeretekkel is megismertet, sőt egyes esetek
ben laboratóriumi elrendezési vázlatokat is ad, másutt gazdaságossági vizsgálatokat is 
végez. (Ez utóbbiak számadatai ugyan már ma sem mindenben reálisak, de a számítási 
mód mindig segítséget fog nyújtani.) A gazdaságossági vizsgálatok egyébként nemcsak 
az önköltségre vonatkoznak, hanem megadják a szolgáltatási ár képzésének szem
pontjait is.

A főfejezet kivitelezésében némi egyenetlenséget kell megállapítani. Általában 
a hazai gyakorlatban megtalálható eljárásokat öleli fel, de kitekintést ad még meg nem 
honosodott eljárásra is (pl. COM). Ha a szerző várható eljárások, megoldások stb. ismerte
tését is feladatának tekintette, akkor foglalkoznia kellett volna olyan megoldásokkal is, 
mint a mikrofilmlapnak 105 mm-es tekercsfilmre való elkészítése, a mikrofilmlapon nem
csak a felvételek, hanem egyes sorok összevonásának lehetősége, a fordítós hívás, a veziku- 
láris filmek stb. A filmek ellenőrzésénél is a magyar gyakorlatból indult ki, így nem 
foglalkozik a mikrofilm minőségének műszeres vizsgálatával, az élességnek a tesztláp és 
mikroszkóp segítségével való ellenőrzésére, a visszamaradt tioszulfát mérésének mód
szereivel.

A részletes technológiai leírások, készülék- és anyagismertetések, az igen hasznos 
táblázatok mellett egyes olvasók bizonyára igényelni és így hiányolni fogják, hogy az 
objektív módon leírt másolási eljárások közül melyiknek milyen előnyei vagy hátrányai 
vannak a szakmai tájékoztatásban és a könyvtári munkában, melyiket milyen feladatok 
ellátására célszerű igénybe venni. Feltehetően segítette volna egyes részek gyakorlati 
használatát, ha a szerző nem száműzte volna a kötetből a xerox szót, amely ma már
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széles körben elterjedt és szélesebben alkalmaznak a helyén valónál. (Csak a xeroxos 
mint beosztás maradt meg az 5.56 pontban mintegy annak bizonyítására, hogy a szó ma 
már nélkülözhetetlen.)

Feltűnő, hogy a felhasznált művek jegyzékében nem olvasható Babiczky—Tőkés— 
Gara—Radó: Mikrofilmezés. Dokumentációs fényképezés. Műszaki Könyvkiadó.
Budapest, 1965. című műve.

BORSA Iván

LATIN BETŰS ÁTÍRÁSRA tér át katalogizáló munkájában — a japán, a kínai és a koreai 
irodalmat kivéve — a Kongresszusi Könyvtár, a könyvtárak és egyéb intézmények vélemé
nyének felmérése alapján. A többi nyelv irodalmának dokumentumait tervszerűen, egy
más után romanizálják; az átírási tervben egyelőre az arab, héber, jiddis és perzsa nyelvű 
dokumentumok sem szerepelnek.

(Information Retrieval and Library Automation, 1979. április)
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