VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
K i n e v e z é s e k a M. N. M ú z e u m Könyvtárában. A vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium 1908. április 30-án kelt elhatározásával dr. Sebestyén
Gyula igazgató-őri czímmel és jelleggel felruházott őrt valóságos igazgató-őrré,
dr. Melich János I. oszt. segédőrt őrré, dr. bártfai Szabó László oki. közép
iskolai tanárt, múz. gyakornokot II. oszt. segédőrré nevezte ki.
N e m z e t k ö z i bibliográfiai konferenczia B r u x e l l e s b e n . A nem
zetközi bibliográfiai intézet 1908. Julius 10. és 11. napjain nemzetközi könyvé
szeti értekezletet tart Bruxellesben, melyen az egyes országok bibliográfiai
szervezeteinek képviselői vehetnek részt. Ez értekezlet előkészítésül szolgál az
1910-ben tartandó nemzetközi bibliográfiai kongresszushoz s tárgysorozata a
következő :
1. Organisation. État de l'organisation bibliographique et documen
taire dans les divers pays et dans les diverses spécialités.
2. Travaux. État des travaux en cours ou en projets.
3. Méthode. État des méthodes.
4i. Coopération et entente. Moyens d'établir la coopération internationale
en vue d'organiser la documentation sur des bases universelles.
A k ö n y v e k á r e n g e d m é n y e tárgyában a magyar könyvkereskedők
egylete 1907. deczember havi kelettel a következő körlevelet bocsátotta világgá:
Tisztelt tagtárs úr!
Németországban és Ausztriában befejeződvén amaz éveken át tartott
nagyszabású mozgalom, mely a 10°/0-nyi engedmény megszüntetését czélozta,
e két országban immár, egybehangzó határozatok alapján, a vevő közönség
azon részének, mely eddig 10°/0-nyi árengedményben részesült, ezentúl csak
5°/o engedmény adható.
A német és osztrák kiadók a »Börsenverein f. d. deutschen Buchhandel«
és az »Oesterr.-Ung. Buchhändlerverein« szigorú intézkedései folytán, Inadványaikat ezentúl csakis oly könyvkereskedőknek szállíthatják, a kik
magukat e rendszabálynak alávetik s azokból 5% engedménynél többet senki
nek sem adnak.
Számolva ezzel a körülménynyel, a Magyar könyvkereskedők egyle
tének közgyűlése és választmánya, a külföldi irodalom behozatalának esetleges
megzavarását elkerülendő — határozatilag kimondotta, hogy
1907. január 1-től kezdve külföldi könyveknél csak 5°/o engedmény
adható mindama könyvvásárlóknak., a kik eddig 100j0-ot élveztek.
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Ha indokolt volt ez a redukczió Németországban és Ausztriában, bizo
nyára kétszeresen indokolt minálunk, mert Magyarország földrajzi fekvésénél
fogva, a vasúti fuvar ezeknél a könyveknél másfélszer akkora mint Ausz
triában és kétakkora mint Németországban.
De haszna lesz ebből nemzeti irodalmunknak is, mert a magyar
könyvek — a melyekre ez a határozat ki nem terjed — eló'nyösebb poziczióba
kerülnek a külföldiekkel szemben.
Komolyan felszólítjuk tagtárs urat e határozat legszigorúbb betartá
sára, mert az ellene vétőkkel szemben a Lipcsei és Bécsi társegyletek kímé
letlenül el fogják rendelni a szállítási zárlatot (Spere) [sic!], a mi annál
súlyosabb, mert ez esetben a Magyar Könyvkereskedők Egylete is köteles a
zárhoz csatlakozni.
Sziveskedjék a 10°/0-ot élvező évi vevőit már most, az évi számla
fizetése alkalmával e határozatról értesíteni. Mi meg vagyunk győződve, hogy
a vevők egytől-egyig méltányolni fogják e redukczió jogosultságát ma, a
midőn minden egyéb ipar és kereskedelmi ág nem 5, hanem 25 és 30°/0-al
emelte árúczikkeinek árát.
Kartársi üdvözlettel a magyar könyvkereskedők egylete, Gabos Soma
főtitkár, Benkő Gyula elnök.
A levélben foglaltakra, miután e kérdéssel Bücher, Der deutsche
Buchandel und die Wissenschaft ez. munkája ismertetése kapcsán bőven fog
lalkoztunk ' s nézetünkön azóta mit sem változtathattunk, nem terjeszkedünk
ki, csak mint sajnálatos tényt állítjuk a könyvvásárló közönség elé.
G. P.

A párisi Bibliothèque Nationale nyomtatványainak katalógusa, melyből a C-betüt befejező 34-ik kötet van most sajtó alatt, több
felől támadásoknak volt kitéve. E támadásokra a könyvtár vezetősége a
a minisztériumhoz intézett s közzé tett két emlékiratban válaszolt, melyeket
a következőkben ismertetünk.
Az elégületlenek a British Museum katalógusával hozakodnak elő s
ezek a főbb kifogásaik. A British Museum katalógusa 20 év alatt elkészült,
míg a Bibliothèque Nationale jegyzékéből 9 esztendő alatt alig egy negyed
rész van készen. E kifogás megdől, ha tekintetbe veszszük, hogy egyrészt az
angol intézetnek a katalógus költségeire évi 75,000 frank állt rendelkezésre,
míg a francziára csupán évi 20,000 frank van megszavazva, a mi négy,
egyenkint negyven íves, kötet előállítására nyújt fedezetet, másrészt a British
Museum személyzete kétszer akkora fizetésben részesül mint a Bibliothèque
Nationale-é s igy nagyobb munkakifejtésre is volt kötelezhető; végül itt az
is figyelembe veendő, hogy a párisi könyvgyűjtemény a közfelfogás szerint is
jóval kiterjedtebb angol vetélytársánál.
A második kifogás a párisi katalógus czikkelyeinek túlságos terje
delme ellen hangzott el. Itt is a British Museum példájára hivatkoznak
az elégületlenek, de feledik, hogy a czikkek hosszúsága az esetek túlnyomó
többségében pusztán optikai csalódás. A British Museum katalógusa u. i.
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negyedréd alakban készült, míg a Bibliothèque Nationale-é a kezelhetőbb
nyolcradrét. Ez alakbeli különbségnek pedig az a következménye, hogy az
angol katalógus egy sorának a franczia jegyzék két sora felel meg. Ezenkívül
pedig a franczia katalógus czikkelyei tényleg több oly adatra kiterjeszkednek,
melyek az angolban nincsenek meg s melyek az elégedetlenkedők szemében
merőben fölöslegesnek látszanak. Ezek 1—2. A szerző, továbbá néha az
illusztrátor nevének feltüntetése az egyes czikkelyeken belül. 8, A könyvkiadó,
vagy ennek hijján a könyvnyomtató nevének feltüntetése. 4. A czikkelyekhez
járuló apróbetüs jegyzetek.
E kifogásokkal szemben a könyvtár személyzete a következőket hozza
fel: 1. A szerző neve azért szerepel minden egyes czikkely keretében, mert
a katalógus arra is fog szolgálni, hogy segélyével a rendszeres katalógust
elkészítsék s ekkor a szerző nevére minden egyes adatnál külön-külön van
szükség. 2. Az illusztrátorok részben történt felvétele nem Írandó a rendszer
telenség rovására, mivel a katalógus szerkesztői csak az esetben terjeszkedtek
ki e nevekre, ha az illusztráló művészek hírneve a könyv szerzőjéét meg
haladja, vagy azéval legalább is egyenrangú. 8. A kiadó vagy nyomtató meg
nevezése föltétlenül szükséges, mert a hely és évszám kitétele az illető könyv
kiadásának azonosítására igen gyakran elégtelen. A könyvczímeket különben
a katalógus erősen rövidítve adja, a mint ezt már a kihagyásokat jelentő »...«
gyakori előfordulása is mutatja. Kivételt e szabály alól csupán a XVI. sz.
első negyedében megjelent azon könyvek leírásánál találunk, melyek meg
bízható leírását hiába keressük a bibliográfiai segédkönyvekben. 4. A sokak
által kifogásolt apróbetüs jegyzetek a következőkre terjeszkednek ki : a) Néhány
kevésbé ismert idegen nyelven megjelent művek czímeinek rövid fordítása.
b) A különlenyomatoknál az illető folyóirat megjelölése, c) A gyűjteményes
vállalatok czímének feltüntetése. Ezek elsejére azért van szükség, hogy a czím
franczia fordítása szolgáltasson támpontot a rendszerező katalógus elkészíté
sénél a könyvtári alkalmazottaknak s egyúttal a katalógust használó közön
séget is tájékoztassa. A másodikra nemcsak könyvészeti, de könyvtárosi szem
pontból is szükség van, miután az esetre, ha a különlenyomat kézben van,
a megfelelő folyóiratkötetet kérheti ki az olvasó. Végül a harmadik feltün
tetésének szükségessége a bibliográfiai hűség mellett a Bibliothèque Nationale
felállítási rendszeréből is önkényt folyik, miután a gyűjteményes vállalatok
összes kötetei azonos jelzetlel birnak s így az egyes kötetek kikeresése, meg
felelő utalás nélkül, akadályokba ütközik.
A támadások azon részére vonatkozólag, hogy a Bibliothèque Nationale
katalógusa túlságosan előtérbe tolja azokat a szempontokat, melyek első
sorban a bibliográfia elkészítésénél veendő figyelembe, a hivatalos válaszirat
beismeri, hogy a katalógus tényleg nem készül pusztán könyvtári jegyzéknek,
hanem az egyetemes bibliográfia terén mindmáig sajnosán nélkülözött segéd
könyvet is pótolni törekszik. A könyvtár e törekvése a tudósok részéről a
legmelegebb rokonszenvvel találkozott, úgy annyira, hogy a katalógus meg
indítása óta a világ minden részéből befolyó könyvajándékok tetemesen meg
szaporodtak.
— sp. —
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a magyarországi nyomdáknál 1908. évi január 1-től április 30-ig.
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