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tanulmányi részlegeiben fo lyó  munka alaposabb megértéséhez* Ugyan
akkor azonban megvilágította a ezóbanforgó részlegek dolgozói e lőtt 
azokat a fontos problémákat is* amelyeknek a megoldása érdekében az 
állami tudományos könyvtárak az adott lehetőségek közt, az általános 
fe jle sz té s  keretében, mindent megtesznek*

Magától értetődik, hogy a szóbanforgó munkaértekezlet nem tudta 
megoldani -  és nem is  tűzte ki feladatul, hogy megoldja -  mindazokat 
a feladatokat, amelyek az állami tudományos könyvtárak és az iparági 
tanulmányi részlegek együttműködésével kapcsolatosak. Nem lehetett 
véglegesen és pontosan elhatárolni az egyes munkaterületeket sem. ép
pen ezért ügyelni k e ll arra, hogy ez az értekezlet ne legyen egyúttal 
az utolsó is .  Az állami tudományos könyvtárak módszertani osztályai 
bizonyára módot találnak arra, hogy az egyes problémákat az ipar kép
viselőinek bevonásával sikeresen megoldják.

* Knihovnik, 1956. 9,sz« 269-270.lap.

JELZETIRÁS ELEKTROMOS CERUZÁVAL

Több ország könyvtárában a raktári jelzetnek a könyvre való ra
gasztása helyett a számokat elektromos ceruzával írják a könyvek há
tára. Miből á l l  az elektromos ceruza? Dróttekeroseléssel e llá to tt  fém- 
rudból, néhány, a fémrudra erősíthető különböző vastagságú hegyből, 
vezetékkel e llá to tt  fogantyúból és egy kapcsolóból, amellyel a ceru
za a városi áramhálózatba kapcsolható. A je lzetÍrás segédanyagaként 
vékony, hosszú színes szalag szolgá l; az a szalag vékony rétegben, 
fehér azinü különleges festékanyaggal van bevonva.

Ka egy könyvre je lze te t akarunk rávezetni, megfelelő vastagságú 
hegyet erősítünk a ceruzára, bekapcsoljuk az áramot, s addig várunk, 
amíg a ceruza hegye átmelegezik. Ekkor egy szalagdarabot a könyvgo - 
r lco  azon részére helyezünk, ahol e raktári jelzetnek lennie k e ll, 
hogy azt a ceruzával a szalagra Írhassuk. A ceruza forró hegyének 
hatáséra a festékanyag a szalagról leoldódik s a kötésbe belvód ik ...

Azért van szükség különböző vastagságú ceruzahegyre, hogy a 
könyvek nagyságától függően más-más vastagságú Írással .vezethessük 
rá a je lz e t e t .••

-  B ibliotekar*, 1956. 12.sz. 41-42.1.


