
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

De boeksaal. VI. évfolyam. 6—7. s^ám (1912. július—augusztus): J. de 
Louw : Leeszalen in het Zuiden. (Brabant és Limburg részére róm. kath. 
nyilvános olvasótermek létesítését sürgeti s javasolja, hogy a kérdés megvita
tását vegyék fel a szeptember folyamán Tilburyben tartandó katolikus gyűlés 
programm jába.) 

Het boek. Második sorodat. 1912. évfolyam. 7. szám (július) : C. P. 
BÜRGER JR. : Willem Bartjens. (A jeles tankönyvíró életére vonatkozó utolsó 
adatok összefoglalása.) — Edw. POFFÈ : Een onbekend Antwerpsch nieuws-
blad uit de 18Je eeuw. (Ismerteti az 1708. aug. 24-én nyomatott Antwerpsche 
Vrijdaeghscbe Post tydinghe c. ujságlapot, melyet Lodewijk TORFS az antwer
peni újságírás jeles történésze nem ismer.) — J. W. ENSCHEDÉ : Een neder-
landsche handleiding voor boekdrukwerk uit 1761. (Ismertet egy XVIII. sz.-i 
Letler-ietters luywagen c. kéziratot, melyet Christiaan Sigismundus MATTHAEUS 
middelburgi stud. typogr. állított össze. A munka legfőbb jelentősége, hogy a 
holland szakkifejezések bőséges tárháza s hogy e szók legtöbbjére itt találjuk a 
legrégibb adatot. A leírásokból kiderül, hogy a németalföldi szedőszekrény 
másfél század óta alig változott s hogy a nyomtatás menete is nagyjában meg
egyezik a mai folyamattal.) 

La bibliofillá. XIV. évfolyam 4.—/. s\ám (1912. július—augusztus): IL 
BIBUOFILO : L'edizione monumentale della Divina Commeáia (reklám-cikk az 
OLSCHKI kiadásában megjelent illusztrált DANTE-kiadás dicsőítésére). — Carlo 
FRATI : Bollettino bibliografico Marciano. (Rövid ismertetések a velencei 
Sz. Márk-könyvtár tulajdonában lévő kéziratokkal és nyomtatványokkal foglal
kozó kiadványokról. Folytatás: 194—210. sorszámok.) — Hugues VAGANAY : 
Les romans de chevalerie italiens d'inspiration espagnole. (Az Amadis di Gaula 
XII. könyve 1562. évi kiadásának folytatólagos leírása, továbbá az 1564., 1565., 
1381., 1592., 1607. és 1629. évi kiadások megemlítése, azután részletesen leírja 
e mű folytatásának: 11 secondo libro di Don Silveo della Selva 1568. editio 
princepsét s újabb kiadásait az 1581., 1592., 1607. és 1629. évekből.) — Rai-
mondo SALARIS : Gli incunaboli della biblioteca communale di Piacenza. (Máso
dik közlemény. 25—54 sorszám alatt $0 drb, HAIN-COOPINGER által ismert 
ősnyomtatványt ír le.) — P. LUGANO O. S. B. : Del tipografo Bresciano Bar-
tolomeo de Zanettis al servizio di Camaldoli e della «Regula vite eremitice» 
stampata a Fontebuono nel 1520. (Szerző tanulmánya e részében AixoDi-val 
szemben, aki a nyomdászat olaszországi megalapítását a subiacói dominikánu
soknak akarta tulajdonítani, EGIDI jól megokolt véleménye mellett foglal állást, 
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aki szerint a subiacói 1465—67. évi ősnyomtatványok készítői PANNARTZ 
Arnold és SCHWKYNHEYM Konrád voltak. Ezután kifejti, hogy a szerzetesi hasz
nálatra szánt nyomtatványok túlnyomó részben gótikus betűkkel nyomattak s 
ennek tulajdonítható, hogy amikor a camaldoli-i kongregáció elhatározta a 
Regula vite eremitice c. mű kiadását, oly mesteremberhez fordult, aki gótikus 
betűkészlettel rendelkezett. A mű kiadásának első eszméje Pietro DELFINO rend
főnöksége idején (1S12) született meg, kivitele Paolo GIUSTINIANI érdeme.) — 
Leo S. OLSCHKI: Livres inconnus des bibliographes. (33. Eustachio CELLEBRINO : 
Il modo d'imparare di scrivere. 1525 körül. 34. Horae ad usum ecclesiae 
Romanae. Anvers 1482 körül. 35. Guilelmus TARDIVUS: I n . . . detractionem 
ubicunque gentium responsio . . . Paris 1480 körül. 36. TERENTIUS: Comoediae. 
[Roma] 148?) — L. ZAMBRA: Corriere d'Ungheria. (A magyar viszonyokról 
tájékoztat a Magyar Könyvszemle XIX. 4—XX. 2. füzetei nyomán és meleg 
elismeréssel szól ez évi újításunk, az idegennyelvű Bulletin megindításáról.) — 
Vendue pubbliche (a Robert HoE-könyvtár III. részének 1912. ápr. 15—26. 
megtartott árveréséről.) 

Le bibliographe moderne. XV. évfolyam. 90. s%dm (1911. november— 
december) : C. M. BRIQUET : Les moulins à papier des environs de Tulle. 
(Szerző a Tulle környékén működött papirmalmok életére vonatkozólag közöl 
több-kevesebb, sokszor igen aprólékos XVII. és XVIII. sz.-i adatot a Corréze-
département levéltárába kebelezett közjegyzői irattárak nyomán.) — Guy 
TROUILLARD : Les tables des actes de l'état civil. (Ismerteti és méltatja a szü
letések, házasságkötések és halálozások anyakönyveihez készülő éves és tízéves 
mutatókra vonatkozó szabályokat, az 1792. évi szept. 20-iki törvénytől a francia 
belügyi és igazságügyi minisztereknek 1910. márc. 10-ig kelt rendeletéig.) — 
Marc FURCY-RAYNAUD : Un mémoire d'Ameilhon sur la bibliothèque de la 
ville de Paris. (A könyvtárosnak a köztársaság VI. éve 29. vendémiairején kelt 
jelentése Paris városa könyvtáráról. Szövegkiadás a francia Archives nationales 
Fi7> 1018, n° 18 jelzetű kézirata alapján.) 

Revue des bibliothèques. XXII. évfolyam. 4—6. s^dm (1912. április— 
június): Léon VALLÉE: Notice des documents exposés à la section des cartes, 
plans et collections géographiques du département des imprimés de la Biblio
thèque nationale. (345 tételszám alatt írja le röviden a Bibliothèque nationale 
földrajzi gyűjteményéből kiállításra került gazdag anyagot, melyben különösen 
feltűnik a portolanok, földgömbök és éggömbök válogatott sora, CABOT nagy 
térképének egyetlen példánya, a XVI. Lajosnak tulajdonított föld- és égabrosz-
rajzok stb. A katalógushoz betűrendes név- és pontos földrajzi mutató is 
készült.) — Julián PAZ : Archivio General de Simancas. Secretaria de estado. 
Catalogo de los documentos de los negociaciones de Flandres, Holanda y Bru-
selas. 1506—1795- (Közlő a simancasi levéltárnak Flandria, Hollandia és Bruxel
les ügyeire vonatkozó iratok inventáriumát adja. Ez a közlemény a Flandriára 
vonatkozó iratokat sorolja fel az 1506—1590. évekből.) — Alphonse ROERSCH : 
Lettres à l'imprimeur Barthélémy de Grave, de Louvain. (A gandi nagy sze
minárium levéltárában Fern. CLAEYS-BOUÜAERT kanonok XVI. sz.-beli humanis
ták több érdekes levelét födözte fel. Ezek sorából ROERSCH LIPSIUS Márton egy, 
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COSTER János és PEREZ DE AYALA két-két levelét közli, melyeket e jeles tudó
sok GRAVE Bertalan hires löweni könyvnyomtatóhoz intéztek.) — H(enri) 
OMONT : Deux lettres de Michelet à Daunou sur les archives et bibliothèques 
de Belgique et Hollande. (1837. nyarán MICHELET mint a királyi levéltárak tör
téneti osztálvának a főnöke, tanulmányutat tett belga és holland könyv- és 
levéltárakban. Benyomásairól két Hágában és Anversben kelt levelében számol 
be röviden DAUNOU-nak, mint a levéltár igazgatójának. E máig kiadatlan leve
lek most kerültek be DAUNOU irományaival a Bibliothèque nationale anyagába.) 

Rivista delle biblioteche e degli archivi. XXIII. évfolyam. 6—8. s%ám 
(1912. június—augusztus) : G. COGGIOLA : Due inventari trecenteschi della 
biblioteca del convento di S. Domenico di Castello in Venezia. (Szent Domokos 
velencei rendháza, melyet Marino ZORZI dozse alapított 1312-ben, 1807-ben 
áldozatul esett NAPOLEON amaz elhatározásának, melynek a mai velencei Giar-
dino pubblico volt az eredménye. E rendház könyvtárának XIV. sz. állapotá
ról nyújt felvilágosítást az a két, 1381 és :399-ből datált összeírás, melyre 
szerző a firenzei Központi Nemzeti Könyvtárban bukkant s amelyet egész ter
jedelmében közöl, számos, a felsorolt kéziratok közelebbi meghatározását célzó, 
jegyzet kiséretében. Azt majd a jövő kutatások fogják eldönteni, hogy az 
1797-ben feloszlatott kolostor kéziratai hova kerültek a feloszlatás után: Lehet, 
hogy egy részük a Marcianát gyarapította, egy másik részük pedig esetleg 
Padovába került.) 

The library journal. XXXVII. kötet 3. s^ám. (1912. március) : Lawrence 
J. BURPEE : Canada's national library. (Szorosabb értelemben vett nemzeti 
könyvtár nincs Canadában, de 1911-ben mozgalom indult meg, hogy a parla
menti könyvtár ily irányban fejlesztessék. Noha az első canadai közkönyvtár 
már 1779-ben létesült Quebecben, a törvényhozási könyvtárak pedig Alsó- és 
Felső-Canadában szinte egyidőben keletkeztek 1791 táján, a parlamenti könyv
tár valójában csak 1841-ben, a két törvényhozási könyvtár egyesítéséből állt 
elő. A könyvtár, minthogy a tartomány fővárosát több izben változtatták, egy 
ideig sokat vándorolt, végre is állandó otthont nyert Ottawában a részére 
emelt pompás palotában [1876J. A könyvtár egy 16 oldalú sokszög, melynek 
átmérője 120 láb. Belső magassága 160 láb. Padlóját honi fákból készült intarzia 
borítja, az állványok gazdagon faragott lucfenyőből készültek. A terem köze
pét VIKTÓRIA királynő óriásméretű fehér márvány-szobra foglalja el. A könyv
tár állománya 350,000 kötet. A parlament ülésezése idején reggel 9-től d. u. 
4-ig van nyitva. Évi javadalma 54.200 dollár, amiből 15.000 dollár jut új 
beszerzésekre.) — Mary Elisabeth DOWNEY : Developing a public library. 
(Szerző, aki ohiói könyvtár-szervező, röviden vázolja egy közkönyvtár szer
vezésének és fejlesztésének egyes fázisait.) — 4. s%ám (április) : Eleanor RA\V-
LINSON : The use of the library in the grades. (Szerző ezt a kérdést feszegeti, 
mennyiben lehet a könyvtáros a tanító segítségére a növendék gondolkodásra 
szoktatásában. Helyesen mutat rá, hogy a gyermek a könyvet kétségtelen 
tekintélynek, tanításait merő igazságnak veszi s méltán hangsúlyozza a kezébe 
adandó tekintélyek gondos megválogatásának szükségét. Egyúttal arra is töre
kedni kell, hogy megértessük velük, mint készülnek a könyvek s micsoda kel-
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lékek szavatolnak a szerző hivatottságáért. Érdekeden írja le, mint dolgozik 
növendékeivel a közeli könyvtárban, mint vezeti rá őket a cédula-katalógus 
használatára stb.) — Mary Allegra SMITH : What the librarian neads from the 
schools. (A könyvtáros és a néptanító együttműködéséről szól, amely a leg
több esetben csak jámbor óhaj, mivel a tanítók nagyrészt nem sokat olvasnak 
s az ifjúsági irodalmat alig ismerik. E hiányokon a jövőben a tanítóképzők 
segíthetnének.) — John Boynton KAISER: The special library and the library 
school. (Fölpanaszolja, hogy az amerikai könyvtári kurzusok nincsenek eléggé 
tekintettel a szakkönyvtárak sajátos szükségleteire és megadja a jogi könyv
tárakról tartandó tanfolyam részletes programmját.) — Louis Round WILSON : 
A constructive library platform for southern schools. (Az Egyesült-Államok 
déli tartományaiban csak 1900. óta kezd nagyobb arányokat ölteni a könyvtári 
mozgalom. Az elért eredmények dacára is azonban még sok e téren a tenni
való. Szaporítani kell a falusi iskolákban elhelyezett könyvtárak számát, ki kell 
oktatni a tanítókat a könyvtárak helyes kezelésére, az államnak szerveznie kell 
egy iskolai könyvtárfelügyelői állást, a növendékeket rá kell vezetni a könyvek 
helyes használatára, szervezni kell könyvtári bizottságokat, vándorkönyvtárakat 
stb.) — William H. ALLEN : How may a public library help city government ? 
(A legszerényebb könyvesháznak is a következő pontokra nézve kellene a köz
ség szolgálatába állania : 1. A községi elöljáróság személyeire vonatkozó ada
tok nyilvántartása. 2. A községi kormányzat új irányainak s erre vonatkozó 
javaslatok számontartása. 3. A számontartott adatok könnyű hozzáférhetősége. 
4. A könyvtáros járjon a kezére a könyvtárt használó közhivatalnokoknak s 
közkérdések iránt érdeklődő más egyéneknek. 5. Hirdesse a folyó közkérdé
sekre vonatkozó legújabb irodalmat. 6. Kérdeztessenek meg a közhivatalnokok, 
hogy mint segíthetne rajtok a könyvesház. 7. Világosíttassanak fel a köz
hivatalnokok arról, hogy mely esetben fordulhatnak a könyvesházhoz. 8. A helyi 
lapokban hirdessék röviden a közigazgatási kérdésekre vonatkozó újabb szer
zeményeket. 9. Ajánlja fel közreműködését a hivatalokhoz érkező körlevelek 
kitöltésénél s az e célból beérkezett anyag állandó nyilvántartását. 10. Legyen 
a polgármester, tanácsosok, számvizsgálók, köztisztasági hivatalnokok stb. 
segítségére egy-egy közigazgatási kérdésre vonatkozó ismeretek összegyűjtésé
ben. 11. Mozdítsa elő különböző kiállítások rendezését a könyvtár helyiségé
ben. 12. A községi költségvetés grafikai táblázatát állítsa ki a jövő költség
vetés letárgyalása előtt. 13. A könyvesház legyen a klub-élet, gyűlések, felolva
sások stb. középpontja. 14. A klubokat támogassa közigazgatási tevékenysé
gükben. 15. Küldözzön szét közügyekre vonatkozó informáló anyagot az érde
keltek között. 16. Tartson fel érintkezést közhivatalokkal és agentúrákkal. 
17. Főleg a közegészségi és közoktatási osztályokkal igyekezzék együtt működni.) — 
Alice E. SANBORN : The Frances Folsom Cleveland library. (Az aurorai Wells 
college új könyvtárépületének leírása, 58.000 dollárba került, 50,000 kötet 
befogadására szolgáló raktára van, mely duplájára bővíthető ; olvasóterme 
96 személyre s 5000 kötetre van berendezve. A falakat marhabőr-kárpít, a 
padlót világoszöld linóleum borítja, a bútorzat tölgyfából készült.) — Herbert 
L. CowiNG : The intermediate collection for young peoole in the public library. 

Magyar Könyvszemle. 1912. IV. füzet. 24 
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(Annak szükségét fejtegeti, hogy a gyermek-könyvtár és a felnőttek könyvtára 
közé egy ifjúsági könyvtár-osztály ékelendő s e célból a new-haveni közép
iskola növendékeinek egy Írásbeli dolgozatát ismerteti.) — /. s\ám (május) : 
Herbert PUTNAM : The quick in the «dead». (A kongresszusi könyvtár veze
tője ROSEBERRY lord ismert könyvtár-megnyitó beszédéből indul ki s hosszasan 
bizonyítja, hogy akár a szépirodalom, akár a tudományos irodalom terméke^ 
még ha elavultaknak, «holtak»-nak látszanak is, valamely tudományos, sőt 
gyakorlati szempontból mégis jelentőséggel birnak s megőrzésük fontos. A ki
selejtezés akár a múlt, akár a jelen termelését vegyük, szerfölött nehéz és 
szerző igen jelentős példákat hoz fel arra, hogy mennyire tévedhetnek a kor
társak Ítéleteikben.) — William Stetson MERRILL : A code for classifiers — its 
scope and its problems. (Szerző szerint a könyvek osztályozásánál, illetve fel
állításánál a következő szempontok jöhetnek figvelembe : i. Alak. 2. Kelet. 
3. Nyelv. 4. Kötés. 5. Irodalmi forma. 6. Tárgy. 7. Hely. 8. Személy.) — 
Jessie M. CARSON : The children's share in a public library. (Jó áttekintést 
nyújt az amerikai könyvesházak ifjúsági osztályának mibenlétéről. A könyv
tárügy ez ága alig 20 éves múltra tekinthet vissza s ma már kitűnően van 
megszervezve. Különös jelentőséggel birnak a szegény nép lakta külvárosok
ban működő fiókkönyvtárak ifjúsági olvasói, amelyeket minél vonzóbbá igye
keznek tenni. Az ifjúsági osztályok kezelői az iskolával is élénk összeköttetést 
tartanak fenn. Szerző az iskola részét abban látja, hogy megtanítja a gyerme
keket gondolkodni és olvasni, a könyvtárosét pedig abban, hogy megválogatja 
s hozzáférhetővé teszi számára a könyveket.) — W. R. EASTMANN : Library 
législation in 1911. (A 36 egyesült állam 1911. évi törvényei közül 40 vonat
kozik a könyvtárügyre. Cikkíró ezek fontosabbjait ismerteti.) — Harold L. 
LEUPP : The university of California library. (Az 1912. márc. 23-án megnyílt 
egyetemi könyvtár olvasóterme 384 személy és 15.000 kötet befogadására 
szolgál, a raktár 400.000 kötet elraktározására alkalmas. 22 kisebb szoba sze
mináriumi célokul szolgál.) — James C. MOFFET : Why public libraries should 
be advertised. (Azt fejtegeti, hogy a könytáraknak az üzletek mintájára kell 
hirdetniök.) — 6. s%ám (június) : Arthur E. BOSTWICK : Service Systems in 
libraries. (Ismerteti a newyorki Public Library részére 1895-ben, a newyorki 
Free Circulating Department számára 1901-ben s a st.-louisi Public Library 
részére 1910-ben kidolgozott szabályzatait a személyzet beosztását s előlépte
tési esélyeit illetőleg.) — William Stetson MERRILL : A code for classifiers — 
its scope and its problems. (E II. közleményben a kétféle tárgyat felölelő 
könyvek osztályozásával foglalkozik. Ilyfajta könyveknél a rendes szemponto
kon kívül még újabb szempontok is mérlegelés alá esnek. Ha a két tárgy 
egyenrangú, pl. villamosság és mágnesség, úgy a mindkettőt magában foglaló 
harmadik szakba, jelen esetben fizikába osztandó. Ha a 2 tárgy egyike a másik
nak alá van rendelve, úgy a fontosabb szakba osztandó, pl. a német irodalom 
hatása ax_ angolra az angol irodalmi szakba. Életrajzokat helyesebb nem együvé 
osztani, hanem azon szakba, melyet az illető életrajz hőse képvisel, pl. a fes
tőt a művészet, a könyvnyomtatót a nyomdászat szakjába. Ez CUTTER elve* 
Az oly életrajzokat, melyek az illető személyeket egy bizonyos tárgyhoz való 
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viszonyát tárgyalják, pl. Curiené és a rádium, Sterne Németországban a személy 
alá osztja, míg azokat, melyek egyes emberek elméleteit taglalják, pl. Fénélon 
véleményét a kvietizmusról az elmélet alá, egyik ember hatását a másikra, 
pl. Dante és Virgilius azon személy alá, aki a hatást kapta. A diplomáciai 
levelezéseket rendesen az illető diplomata hazája alá oszthatjuk. A genealógiai 
(családtörténeti) munkák beosztásánál ugyanazon szempontok az irányadók, 
mint az egyes életrajzoknál. A gyűjteményes vállalatokra nézve a következő 
elveket állítja fel : 1. egy bizonyos korszakra vonatkozó gyűjteményt, pl. a 
korai angol szövegeket kiadó társaság gyűjteményét együttesen osszuk be, de 
az olyan általános gyűjteményt, minő pl. az angol költőké, szét kell válasz
tanunk. Ugyanaz a szempont irányadó az egyes tudományszakokra vonatkozó 
gyűjteményekre. Amely gyűjtemény egy meglehetősen szűk szakot ölel fel, 
az együtt tartandó, de amely tágabb körű szakra, pl. theologiára vonatkozik, 
azt szét kell bontanunk. A ritka könyvek sorozatos kiadása szintén a megfelelő 
szakokba osztandó szét. A történeti gyűjteményeket, mihelyt több országra, 
vagy korszakra terjeszkednek ki, szét kell osztanunk. Ugyancsak szakrendsze
rünk megfelelő osztályaiba kell tennünk a kiadók általános gyűjteményeinek 
egyes köteteit.) — Edward D. GREENMAN : State aid for public school lib-
raries. (Az iskolai kerületi könyvtárak mozgalma Newyork államtól indult ki 
1826-ban. Az idevonatkozó törvény 1833-ban került tető alá. E könyvtárak 
beszerzéseire először 1835-ben szavaztak meg 55.000 dollárt; állományuk 
1853-ban 1,600.000 kötetből állott, 1888-ban pedig csupán 800.000 kötetből, 
jóllehet évi javadalmuk harmadfél millió dollárra emelkedett. A New-York 
állambeli iskolai könyvtárak közül 1837-ben csupán 54-nek az állománya 
haladta meg a 10.000 kötetet. A lassú fejlődés, sőt visszafejlődés egyik oka 
az volt, hogy a javadalom nagy részét más iskolai célokra vonták el. 1904. óta 
100.000 dollár államsegélyt folyósítanak könyvtári célokra s ma csupán ez 
egy állam területén, nem tekintve a városokat, 10.000 iskolai könyvtár van 
több mint 3 millió kötettel. Massachusettsben 1837 óta, Connecticutban 
1838 óta létesítettek iskolai könyvtárakat. Hogy az iskolai könyvtárak létezésük 
első korszakában oly kevéssé váltak be, annak főbb okai : a kerületek mint 
lokális egyedek csekélysége, a berendezésre szolgáló összegek elégtelensége, a 
felügyelet és kezelés felületessége s az érdeklődés hiánya. 1890 óta egyre job
ban érvényesül az a törekvés, hogy államsegélylyel és külön könyvtárbizott
ságok útján fejlesszék az iskolai könyvtárakat. Ma [1911] már 24 állam szer
vezte át ennek megfelelően a könyvtárak kezelését. Az eredmény szembeszökő. 
1887-ben csupán 94 oly iskolai könyvtár volt az Egyesült-Államok területén, 
melynek állománya meghaladta az iooo kötetet, 1896-ban e szám 940-re, 
1900-ban 1725-re és 1906-ban 4000-re emelkedett. Az iskolai könyvtárak 
száma Newyorkban 15.000-re [1906], Georgiában 2500-ra [1907] és Michigan-
ban 6000-re [1909] emelkedett az utóbbi években. Az évi államsegély Newyork. 
ban 250.000, Michiganban 163.000, Wisconsinban 64.000 dollár volt, míg a 
többi államokban 5000—35.000 dollár közt ingadozott.) — Jacob HODNEFIELD : 
The checking of sériais. (Leírja, hogy az University of Illinois Library ben 
miként kezelik az időszaki sajtótermékeket és sorozatos kiadványokat. A nyil-

24* 
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vántartás bizonyos csoportokon belül akként történik, hogy a kiadványok-
cédulái egy fiók balfelében vannak elraktározva s ha az illető havi, vagy heti 
szám beérkezik, azt a lapra rávezetik s a fiók jobb felén osztják be. A hét 
vagy a hó utolján csak azok a lapok maradnak baloldalt, amelyekből az illető 
szám nem érkezett be s a kezelő a reklamációt megejtheti anélkül, hogy az 
egész anyagot át kellene néznie.) — 7. s^ánt (július) : Albert DIEPHUIS : The 
library and the wage-earner. (Szerző a st.-louisi könyvesházban szerzett tapasz
talatai alapján a következő szempontokból tárgyalja a munkás és a könyvtár 
viszonyát: I. a munkás mint szakember; 2. a munkás mint unionista; 3. a 
munkás mint regényolvasó ; 4. a munkás mint társas lény és 5. a munkás 
mint egyéniség.) — Johannes MATTERN : National and international coopéra
tion in the field of analytical cataloging. (A sorozatok és folyóiratok tartal
mát ismertető külföldi cédula-rendszerű bibliográfiáknak a Library of congress 
card section-ja munkásságába való belevonását fejtegeti.) — Georg M. UTLEY : 
A. L. A. publishing board. (Az American Library Association, mely 1876-ban 
alakult meg, 1886-ban létesítette kiadó-bizottságát, mely kooperativ alapon 
vállalkozott bibliográfiák, mutatók és szakkatalógusok kiadására s e célra 
1902. óta CARNEGIE egy alapítványából 4 S 00 $ áll évenkint rendelkezésére. 
Egyik legelső kiadványa volt az A. L. A. catalog, melynek első terve a 
nyolcvanas évek elején merült fel s az 1893. évi chicagói világkiállítás alkal
mából készült el először. Ekkor 5000 kötet volt e mintajegyzékben, mig az 
1904. évi második kiadásban e szám 8000 kötetre emelkedett. Ez évben fog 
megjelenni az 1904—1911. évekről szóló pótkötet újabb 3000 könyvcímmel. 
Ezt egészíti ki a havonkint megjelenő A. L. A. booklist. Egyéb kiadványai közül 
megemlítendők az A. L. A. index to generál literature, első kiadása 1893-ból, 
a második 1901-ből s ez utóbbi 6000 munka anyagát mutatózza. 1906-ban 
jelent meg az A. L. A. portrait index, mely 6000 könyvből 120.000 arcképet 
sorol fel. Az 1600 sűrű nyomású lapból álló kötet ára 3 dollár. Az osztály 
forgalmáról fogalmat ad az a körülmény, hogy az év első 3 hónapjában 
3963 levelet és 13.426 drb körlevelet adott postára.) — Jacob HODNEFIELD : 
Records of exchanges. (Leírja, miként bonyolítják le a University of Illinois 
Libraryben a cserét.) — U. a. : The checking of giít and exchange separates. 
(Az ajándékok és cserepéldányok megfelelő kiselejtezés után három csoportra 
különíthetők : 1. katalogizálásra érdemes ; 2. részleges katalogizálásra érdemes 
és 3. katalogizálásra nem érdemes anyag csoportjára.) — 8. s\ám (augusztus): 
H. L. ELMENDORF : The public library «a leavan'd and prepared» choice. 
(Elnöki megnyitó az amerikai könyvtár-szövetség ottavai közgyűlésén, mely a 
könyvtáros és a segédtisztek egyéniségének jelentőségét fejtegeti a könyvtári 
szolgálatban.) — Herbert PÜTNAM : Adress. (Üdvözlő-beszéd, mely az előbbi 
cikk gondolatkörében mozog.) — C. E. Mc. LENEGAN : The open door through 
the book and the library. (Arról szól, hogy a könyvtár használatára rá kell 
vezetni az olvasókat.) — Mary S. SAXE : With the children in Canada. 
(A közkönyvtár gyermek-osztálya meglehetősen fejletlen még Kanadában. 
Westmountban csupán 1911 elején nyilt meg az osztály s egyelőre több benne 
a gyermek, mint a könyv.) 
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The library world. Uj folyam. XIV. kötet. yo. s%ám (1912 április): Olive 
E. CLARKÉ : The L. A. A. in Paris. (Beszámoló a L(ibrary) A(ssistance) A s s o 
ciation) az 1912-iki húsvéti ünnepek alkalmából Parisban és Rouenban tett 
rövid kirándulásáról.) — A SENIOR : Seniority and promotion. (Az angol 
könyvtári asszisztensek rossz előléptetési viszonyait s elnyomatását ecseteli. 
Kikel az ellen, hogy a jobb állások a rangsor s nem a képesség szerint töl
tetnek be. Kívánatosnak tartja, hogy egyes fontosabb pozíciókat, ha a tiszti
karban igazán rátermett ember nincs, kivülről hozott szakférfiakkal töltsék be.) — 
yi. s^ám (május) : Henry T. COUTTS : The colour question in book binding. 
(A könyvtári kötéseknél különböző tartós szinek alkalmazása kívánatos. A főbb 
szakok más-más színben kötése főleg a nyilt polc-rendszernél van helyén s 
minthogy a téves beosztást megnehezíti, a zárt polc-rendszernél is ajánlható 
Azonban az erre nézve megállapított szinskálák egyike sem vált be, mert 
rendesen figyelmen kivül hagyták, hogy a világos színeket csakhamar a föl-
ismerhetetlenségig elváltoztatja az olvasók ujjairól lerakódó piszok. Emellett 
a bőrök vizsgálatára kiküldött bizottságok is sorra megállapítják, hogy a modern 
bőranyag inferioritását nagyrészt a ragyogó színárnyalatok előállítására szük
séges savak idézték elő.) — Urgent library reforms. II. The library associa
tion. (Ez egyesületnek 655 tagja van, közte számos tiszteletbeli, míg a köte
lékébe illő személyek és egyesületek száma mintegy 1000, A cikk azokat az 
újításokat ismerteti, melyek alkalmasak volnának a még kivül állóknak a szö
vetségbe vonására.) — y 2. s%àm. A. Cecil P IPER: Mr. John Burns & public 
libraries. (John BURNS, a munkás-képviselő, egyik parlamenti beszédében azt 
találta mondani, hogy «véleménye szerint itt az ideje, hogy az emberek meg
unják közkönyvtárakkal árasztani el a vidéket és hozzá fogjanak a kis kertek 
parkok és nyilt terek megvalósításához, amelyek sokkal többet érnek a nép 
számára». Cikkíró tragikusabban fogja fel a nyilatkozatot, mintsem kellene s 
szemére hányja BuRNs-nak, aki nemrégiben még hálásan ismerte be, hogy 
mennyit köszönhet ő maga a könyvtáraknak, amiért most a mozgalom ellen
ségei közé szegődik.) — Sidney KIRBY : Enquiry assistants a suggestion. (Majd 
minden könyvtár más-más szabályok szerint s más-más módszerrel dolgozik, 
úgy hogy még az idegen szakember is alig ismeri ki benne magát, hát még 
a közönséges olvasó ! Épen azért helyén való volna, ha a könyvtárakban egy 
tisztviselőnek kizárólag az volna a feladata, hogy beavassa az olvasókat a 
könyvtár technikájába, megismertesse katalógusaival, rendszerével stb.) — T . 
P. More innocents abroad. (Hosszabb beszámoló a L. A. A. húsvéti kirándu
lásáról Parisba.) — yo—y2. s%dm : W. C. Berwick SAYERS and James D. S T E 
WART : The card catalogue. (Részletesen foglalkozik a címfölvétel szabályai 
közül a szerző, illetve szerzők nevére, a névtelen művek címszavára s a szak
beosztásra vonatkozó, aprólékos gonddal részletezett szabályokkal. A szak
katalógusnál pl. a következő beosztást ajánlja : 1. Vezérlap (pl. zenetörténet)-
2. Egy lap a szakra vonatkozó «legjobb könyvek» felsorolásával. 3. A könyv
tárban lévő szakba vágó könyvek katalógus-lapjai. 4. Szakbibliográfiák. 5. Szak
folyóiratok. 6. E szakba vágó regények. 7. Költemények. 8. Képek. 9. Zene
művek.) 
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Zeitschrift des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen. 
III. évfolyam, i. $%ám (1902. március): Richard KUKUL A : Für die Erhöhung 
der Dotationen der österreichischen Universitätsbibliotheken. (Ismerteti a hét 
osztrák egyetemi könyvtár elégtelen dotációját, mely messze mögötte marad a 
hasonnemű porosz intézetekének. 1911-ben például dologi kiadásokra összesen 
327.800 K állt 418.406 márkával szemben. Ha már most tekintetbe vesszük, 
hogy az annyival jobban dotált porosz könyvtárak is kénytelenek voltak behozni 
az olvasási illetéket, igazat kell adnunk szerzőnek, aki a példa követése mellett 
izgat. Számításai szerint az egyetemi hallgatóktól szedendő évi 4 K illeték 
63.500 K-val növelné e könyvtárak budgetjét, amiből 20.000 K. Bécsre s 
14.000 K Prágára esnék.) — Hans SCHLEIMER: Zur Frage der Wiegendruck-
Inventarisierung in Österreich. (Az osztrák könyvtárakban található Ősnyomtatvá
nyok lajstromozásának gondolata 1907-ben merült fel először, de kivitele megakadt, 
állítólag azon, hogy az osztrák kormány e rövid inventár helyett részletes 
katalógus kiadásának gondolatával foglalkozott. Ujabban e szerencsétlen eszmét 
elejtették. így most csak a meglévő ősnyomtatványok megállapítása s a 
beszerzett adatoknak a berlini bizottsághoz való utalása válik szükságessé. 
Erre csupán 3 év van hátra s a munkát e rövid időn belül kell végrehajtani. 
Ausztriában mintegy 130 könyvtárban van inkunabulum, számuk kereken 
45.000-re tehető. A feldolgozást vagy magukra az illető könyvtárakra, vagy 
központi kiküldöttekre kellene bizni. Utóbbi esetben a költségeket 6000 K-ra 
becsüli.) — Rudolf WOLKAN : Aus österreichischen Handschriftenkatalogen. 
(2. közlemény, mely a bécsi dömés kolostor kéziratanyagát ismerteti. Nagyrészük 
(317 drb) katalogizálva van. A legrégibbek a XIII. sz.-ból, a legtöbb a XV. sz.-ból 
való. Nagyrészük a klastromban készült.) — 2. s?Kám (június) : M. GROLIG : Bücher, 
die nicht gesucht werden. (Szerző tíz év óta kiséri figyelemmel a Börsenblatt 
és a Bibliographie de France azon rovatát, melyben könyveket keresnek vételre 
s megfigyelései eredménye gyanánt kimutatja, hogy egyes, valamikor sokat 
keresett művek s hires irók ma már senkinek se kellenek. Ilyenek pl. de 
POTTER, DAUKOU, MOSER művei, HORMAYR egykor hires Taschenbuch-)^, stb.) — 
Rudolf WOLKAN : Die erste Tagung der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Bibliothekare.(Beszámoló az 1812-ben Münchenben tartott könyv
tárosi ülésről.) 

Zeitschrift für Bücherfreunde. Uj folyam. IV. évfolyam 1. s^ám (1912 
április) : Karl KONRAD : Angekettete Bücher. (A könyvek odaláncolása a 
XIV. sz. óta volt divatban s a kéziratok, valamint első nyomtatványok nagy 
pénzbeli értékében, valamint abban a törekvésben lelheti magyarázatát, hogy 
a könyvek mindig kéznél is legyenek. Angliában BLADES szerint a 8-as alakú 
vasszemekből készült s mintegy 3 láb hosszú láncok nyilt végükkel a könyv
fedélhez voltak erősitve, míg másik végük egy karika segélyével a polcokon 
végigfutó vasrudakra volt húzva s így ide-oda volt mozgatható. Angliában a 
leláncolt könyvek egymás fölött több sort alkottak, míg a kontinensen a leideni 
és firenzei egykori képek tanúsága szerint csupán egy sor volt az olvasásra 
szolgáló pulpitusok alatt. A könyvek néhány egyházi és kolostori könyvtárban 
még ma sem szabadultak ki bilincseikből, így pl. a sziléziai Goldberg templom-
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tornyában őrzött egyházi könyvtárban. A XVIII. sz. elejéről még több nyom 
van arra, hogy a régi szokás még akkor is élt, jóllehet a nyomda haladása 
már régóta lenyomta a könyvek vásári értékét.) — Reinhold S T E I G : Die 
Brüder Grimm und die Weimarische Bibliothek. (Ismeretes, mily nagy hatással 
volt Jacob és Wilhelm GRIMM tudományos munkásságára az a körülmény, 
hogy a kasseli és göttingeni könyvtárak, melyeknél hivatalnokoskodtak, szinte 
korlátlan rendelkezésükre állt. Szerző a kiváló tudósoknak a weimari könyvtár
hoz való viszonyát tárgyalja. Mint a legtöbb tudós, GRIMM-ék sem tartoztak a 
minta-olvasók közé. Legelőször 1810. jan. 9. kölcsönöztek ki Weimarból kézira
tokat s csak jún. 3-án küldték vissza, VULPIUS sürgetésére. Kevesebb sikerrel 
járt egy 1811. nyarán kikölcsönzött Pentamerone-kiadás ügyében kelt reklamáció, 
melyet VuLPius-nak több ízben kellett megismételnie, míg végre visszakap
hatta a könyvet. 1846-ban, amikor VULPIUS közvetlen utóda, REIMF.R 1845 végén 
bekövetkezett halálával a weimari hercegi könyvtár vezetőhelye megürült, az 
illetékes körök a GRIMM testvéreknek ajánlották fel az állást, de visszautasításra 
találtak.) — 2. s^úm (május) : Franz M. FELDHAUS : Eine Kupferdruckpresse von 
1617. (Fausto VERANZIO Machine novae c. 1617 körül Velencében megjelent 
könyvéből közli a rézmetszetsajtó ábráját.) — Ernst COLLÍN : Die künstlerische 
Ideale von William Morris. (Azokat az elveket ismerteti, melyek MORRIS szeme 
előtt lebegtek, munkásságát megtermékenyítették s őt magát minden kor leg
nagyobb reformátorává tették. Munkásságának legszembeszökőbb része a XV. 
század művészetének kizárólagos, sőt egyoldalú szeretete. Eszméi az építészet 
iránt viseltetett szeretetében gyökereznek. MORRIS kétségkívül sokban tévedett, 
vagy egyoldalúan Ítélkezett. Idegenkedése minden modernnel és a gépekkel 
szemben nincs minden naivság nélkül, de be kell latrunk, hogy épen tévedései 
vitték arra az útra, mely őt a művészi tökélyhez vezette. MORRIS nemcsak 
született művész, hanem született iparos is volt. A könyvművészet terén 1890 
óta vett tevékeny részt Kelmscott-Pressével, melynek kézisajtóján 66 kötetet 
nyomtatott s e könyvekhez 384 kezdőbetűt rajzolt. A könyv minden részére 
egyformán volt gondja; csak kézzel s a XV. sz. malmok gyakorlata szerint 
előállított papirost használ, a típusokat maga rajzolja és tervezi, a lapok mére
teit, a sorok, sorközök beosztását mind féltő gonddal állapítja meg.) — 1—2. 
szám : J. H. SCHÖLTE : Johann Jakob Christoph von Grimmeishausen und die 
Illustrationen seiner Werke. (1 . GRIMMELSHAUSEN Verkehrte Welt c. műve való
színűleg a hasonló cimű képes lapokból indult ki, melyek legrégibb emlékei a 
XVII. sz.-ba nyúlnak vissza s amelyek a XVIII. sz. folyamán különösen elter
jedtek. 2. A Der erste Beernhäuter-ben a Hohen-Rok kastély valószínűleg azért 
jutott szerepre, mert a mondák különös szeretettel lokalizálódtak e kastély 
környékére s mivel a kastély uraival GRIMMELSHAUSEN személyes vonatkozás
ban is állott. 3. A Gauckeltasche illusztrációi részben Jóst AMMAN Kartenspiel-
buch-)íból vétettek át. 4. A továbbiakban szerző GRiMMELSHAUSEN-nek egyes 
arcképek és képes lapokhoz írt szövegeit ismerteti s kutatja a kép és a szöveg 
közti kapcsolatot.) — 3. s\ám (június): Octave UZANNE : Die Bibliotheken der 
Zukunft. (Utópia a bibliofilia helyzetéről 1980 táján.) — Karl LÖFFLER: Eine 
schwäbische Bibliophilenfamilie aus dem XVII. Jahrhundert und ihre Samm-
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lung. (A tübingeni OcHSENBACH-család könyvtárát ismerteti egykorú inventá-
riumok alapján. A gyűjtemény alapját Johann Hermann OCHSENBACH vetette 
meg, fejlesztése körül ennek 1562. született fia, Nicolaus szerzett érdemeket, 
akinek 1616. bekövetkezett halála után a gyűjteményt Johann Friedrich neve
zetű fia örökölte. Ez utóbbi élete végén katolizált s gyűjteményét a weingar-
teni kolostorra testálta. A hagyomány 1812-ig volt a kolostorban, amikor is a 
württembergi állami intézetekbe kebelezték be, néhány darab kivételével, amelyek 
már 1802-ben Fuldára kerültek.) — 4. sqdm (július) : Otto von SCHLEINITZ : Walter 
Crane als Buchillustrator. (CRANE 1859-ben, tehát alig 14 éves korában készí
tette az első illusztrációt TENNYSON egy költeményéhez s úgy megnyerte a 
fametszet nagy mesterének, LiNTON-nak tetszését, hogy három évre műhelyébe 
szerződtette. Az Once a weck cimű lapba, melyet a legelőkelőbb művészek 
illusztráltak, már 1861-ben belejutott egyik rajza. 1865-től 1876-ig CRANE 
évenkint átlag 2—3 illusztrált képes-, gyermek-, mese- vagy ábécés könyvet 
készített. A legnépszerűbbek ma is közülök : The song of sixpence, Kékszakállú 
Baby's own alphabet, The sleeping beauty. Az 1870 után megjelent könyvei közül 
említhetők : The merry hart, King Gab, The house that Jack built stb. Az alako
kat e könyvekben éles kontúrokkal, erős vonásokkal s lehető nagyra, de a táv
lati törvények gondos betartásával rajzolta. MoRRis-szal együtt adta ki a The 
glittering plain c. könyvet, mely Southeby egy árverésén 2280 shillingen kelt 
el. Szerző CRANE további munkásságát is felsorolja s nomenklatúráját számos 
mutatvánnyal egészíti ki.) 

Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXIX. évfolyam, 4. s%âm. (1912, 
április) : Karl SCHOTTENLOHER : Buchgeschichtliche Funde aus der zweiten Hälfte 
des XV. Jahrhunderts. (1 . Egy kiáztatott hártyatöredék, mely a würzburgi 
érseki kancellária följegyzéseit tartalmazza az 1454—55. években eszközölt 
papir-, hártya- és pecsétviasz-beszerzéseiről. 2. A legrégibb heidelbergi könyv
nyomtató [1485—1489] nevét eddig nem ismertük. A müncheni Hof- und 
Staatsbibliothek egyik ősnyomtatványába sajátkezűleg bejegyezte a nevét : 
Udalricus Geyswincz. 3. Jörg WIRFFEL, az ingolstadti egyetem könyvkötője 
és pedellusa, előbbi minőségében nagy munkásságot fejtett ki, amint ezt a 
szerző által összeállított jegyzék igazolja, melyben 56, a müncheni Hof-
und Staats- s az Universitäts-Bibliothekban ma is megtalálható kötése szerepel.) — 
Isak CoLLijN : Der Drucker des Turrecremata in Krakau = Caspar Hochfelder. 
(A Turrecremata eddig ismeretlen nyomtatója valószínűleg az a Caspar de 
Bawaria, akit egy 1476. évi krakkói följegyzés említ. Ez időben két Gáspár 
nevű könyvnyomtató volt : Caspar ELYAN és Caspar HOCHFELDER. Szerző ez 
utóbbival azonosítja az okirat Caspar de Bavariáját.) — F. SCHMID : Von den 
Württembergischen Bibliotheken. (A stuttgarti K. Landesbibliothek 9 évi munka 
után 1911. áprilisában készült el általános cédulacímjegyzékével, mely 1184 átlag 
380 cédulát tartó könyvalakú tokból áll. Emellett 86 szakkatalógus és reálkatalogus 
áll a közönség rendelkezésére, ez utóbbi tárgy- és rendszók szerint csoportosítja 
az anyagot. — 1911 augusztusában új fizetési rend lépett életbe a württembergi 
könyvtáraknál, mely nem kielégítő, mivel a könyvtári tisztviselők rosszabbul 
jártak, mint a középiskolai tanárok. A hivatalos nyomtatványok szétosztását a 
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könyvtárak között egy 1911. dec. 14. kelt miniszteri rendelet szabályozza.) — 
j . s%ám (május) : Adalbert HORTZSCHANSKY : Die preussische Diplomführung, 
die Volksbibliotheken und die wissenschaftlichen Bibliotheken. (Az 1909. évi 
porosz rendelet, mely a tudományos könyvtárak középfokú s a népkönyvtárak 
tisztviselőinek képesítését szabályozza, sok kritikát hivott ki maga ellen. Mind
két fajta könyvtár vezető körei egyaránt hibáztatják, hogy a különféle célokat 
szolgáló intézetek tisztviselőit közös tárgyakból vizsgáztatják. Szerző sorban 
ismerteti az elhangzott véleményeket, különösen JAESCHKE konkrét jellegű 
javaslatait s oda konkludál, hogy az állam helyezkedjék egyelőre várakozó 
álláspontra s csak több évi tapasztalat után eszközöljön módosításokat. Azt 
semmiesetre sem ajánlja, hogy az állam kiengedje a kezéből a népkönyvtár
kezelők képzésének, illetve képesítésének ügyét. Miként a népiskola, a nép-
könytár sem lehet el állami ellenőrzés és irányítás nélkül. De a kezelők szem
pontjából is üdvös az államvizsga, melynek tekintélyével alkalmazóiknál jobb 
ellátást érhetnek el.) — Bruno CLAUSSEN : Niederdeutsche Drucke im 16. Jahr
hundert. (A XV—XVIII. sz.-i alnémet nyomtatványok száma mintegy 2300. 
Ebből 250 esik a XV., 1500 a XVI., 350 a XVII. és 200 a XVIII. századra. 
A XVI. században Északnémetország nyomdászata főleg 1520 körül lendül fel, 
a reformáció hatása alatt, s tart a negyvenes évekig, amikor tetemes csökkenés 
áll be 1575-ig. Ez évtől kezdve ismét emelkedik a könyvsajtók tevékenysége. 
Az alnémet kiadványok számbeli hullámzása összeesik a nyomdászat egészé
nek a fejlődésmenetével. Az 1493 alnémet nyomtatvány közül 528 jelent meg 
1521 és 1540 között. A termékek túlnyomó része: 1046 theologia. A nyomdák 
száma a termeléssel arányosan ingadozik. A század folyamán tevékeny nyom
dák közül 114 adott ki alnémet szövegeket. Egy-egy nyomdára évtizedenkint 
átlag 8 nyomtatvány esik. Összesen 28 városból kerültek ki az alnémet nyom
tatványok. Különös tevékenységükkel tűntek ki : Magdeburg [302 nyomtatvány], 
Rostock [211], Hamburg [196], Lübeck [193], Wittenberg [114] és Cöln [73 
nyomtatvány].) — Edward S. DODGSON : The earliest English allusion to the 
Baskish New Testament of 1571. (E vonatkozás föllelhető Thomas GIBBONS 
Memoirs of eminently pious women London, 1804 c. mű előszavában.) — 
Friedrich LIEST : Das Recht der Bibliothek auf Freiexemplare. (Azokat a törvé
nyeket és jogi intézkedéseket ismerteti, melyek az elzász-lotharingiai közkönyv
tárak részére a kötelespéldányokat biztosítják.) — 6. s%ám (június): G. LEYH : 
Das Dogma von der systematischen Aufstellung. I. (Német könyvtárakban az 
állomány szakok szerinti fölállítása oly erős gyökeret vert, hogy ellene küz
deni valóságos szentségtörésnek látszik. Az elméleti irók GRÄSEL-ig mereven 
e fölállításmód mellett kardoskodtak s utóbbi is csak annyiban tért el a szo
kástól, hogy legalább komoly fontolóra veszi a nem szakszerű felállítás mellett 
felhozható érveket. A szisztematikus felállítás hivei főleg azzal érvelnek, hogy 
e rendszer teszi lehetővé a gyűjtemény áttekintését, segíti elő a könyvészeti 
ismereteket, függetleníti a könyvtárost a katalógustól s könnyíti meg az üzem 
lebonyolítását. Szerző kimutatja ez érvek gyöngeségét s főleg azokat az ano
máliákat hangsúlyozza, amelyek a tudományok egymásközti viszonyából fakad
nak. Utal arra, hogy GOTHEIN mi mindent sorol a gazdaságtan körébe s kimu-



378 SZAKIRODALOM 

tatja, hogy mind e tárgyakra vonatkozó könyveket a gazdaságtani szakcsoport
ban egyetlen könyvtár sem lesz képes fölállítani. De még sokkal szűkebb körű 
tárgyra is oly sokféle mű vonatkozhatik, hogy azok a rendszerező felállítás 
mellett sohasem kerülhetnek egymás mellé. De illuzóriussá teszi a rendszerező 
felállítás előnyeit az a tény is, hogy a tudományok művelése mindinkább a 
sorozatos kiadványok s a folyóiratok hasábjaira megy át. Fontolóra veendő 
továbbá, hogy a szakszerű felállításnál csak az ismeri ki magát, aki teljesen 
tisztában van e rendszerrel, mely könyvtárról-könyvtárra változik s még itt is 
tanácstalanul áll oly könyvcimekkel szemben, amelyek 2—3 szakba is soroz
hatok, vagy amelyek nem eléggé világosak. A szolgák és altisztek, akik a 
könyvek ki- és berakását végzik, nem annyira a szakrendszer ismeretére, mint 
inkább lokális képzetekre támaszkodnak. Mind e hátrányok dacára szerző még
sem foglal állást a szakszerű felállítás ellen, hanem oda konkludál, hogy a 
könyvek felállítási módja csak hatodrangú kérdés a katalógusok használhatósá
gához viszonyítva, amitől a könyvtár teljesítőképessége elsősorban függ.) •— 
Adalbert HORTZSCHANSKY : Die 13. Bibliothekarversammlung in München am 
30. und 31. Mai. (A német könyvtárosok kongresszusának külső lefolyását 
vázolja). — W. M. LINDSAY : Breton scriptoria : their latin abbreviation-sym-
bols. (A rövidítések feloldását betűrendben közli hármas csoportosításban. Az 
első csoport a szigetbeli hagyományokat követő kéziratok, a második a Karo-
ling-minuszkulákkal írt IX—X. sz. kéziratok s a harmadik a XI. sz.-ban írt kéz
iratok rövidítéseit oldja fel.) — Erwin ROSENTHAL : Die Erstausgabe von Apulejus' 
«goldenem Esel», gedruckt durch Ludwig Hohenwang. (Részletes leirása az 
Aranysiamár első németnyelvű kiadásának a heidelbergi Universitätsbibliothek
ben őrzött unikum alapján. E nyomtatván}' 1475 és 77 között készült s min
tául szolgált a mű többi XV. sz.-i kiadásaihoz.) — 7—8. s\ám (július-augusz
tus) : Dreizehnte Versammlung Deutscher (Österreichischer und Schweizerischer) 
Bibliothekare in München am 30. und 31. Mai 1912. A közgyűlésen elhangzott 
előadásokból a következőket ismertetjük : Friedrich von EGGER-MÖLLWALD : 
Das Referatssystem in der Diensteinteilung der K. K. Hofbibliothek in Wien. 
(A bécsi Hofbibliothekben 1906 óta a könyvkereskedők által megtekintésre 
beküldött könyveket 23 szakba osztják s kiadják elbírálásra egy-egy szakelő
adónak, akiket azon tudományszak szerint választottak meg a könyvtár régibb 
tisztviselői sorából, amelyet művelnek vagy az egyetemen hallgattak. E szak
előadók határoznak afelől, hogy mely könyvek beszerzését javasolják a vásár
lások ügyében tartam szokott üléseken. A megvásárolt s központilag elnaplózott 
könyvekről a főcédulát a szakelőadó, vagy a segédelőadó készíti el. A köteles
példányok és ajándékok szintén az egyes szakelőadókhoz kerülnek feldolgozásra 
s e szakemberek kötelessége, hogy az előttük ismert irodalmi eszközök igénybe
vétele alapján a reklamációkat is megtegyék, valamint a rájuk bizott szak kiegé
szítéséről gondoskodjanak.) —Adolf HILSENBECK : Zur Frage einheitlicher Katalogi
sierungsregeln. (Szerző körkérdést intézett a német közkönyvtárakhoz, melyben 
véleményt kért a katalogizáló szabályok egységes megállapítását illetőleg s 
ennek segítségével megállapíttotta, hogy épen a legnagyobb könyvtárak egy 
része elveti az eszmét, de egyben hangoztatja, hogy a kérdést a német össze-
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sített könyv tárkatalogussal kapcsolatban kellene megoldani. — CRÜWELL ismerteti 
az osztrák nagy könyvtárak nézetét, mely az eszmére nézve kedvező, mig 
ESCHER hosszasan fejti ki, mint képzeli e kérdést a svájci könyvtárakra nézve 
megoldhatónak.) — Georg LEIDINGER: AUS der Geschichte der K. Hof- und 
Staatsbibliothek zu München. (Rövid történeti áttekintés a könyvtár kialakulá
sáról és fejlődéséről. A könyvtár alapját V. ALBRECHT herceg vetette meg, 
azáltal, hogy Johann Albrecht WIDMANSTETTER jeles humanistának, továbbá 
Johann Jakob FuGGER-nek s Hartmann ScHEDEL-nek jeles gyűjteményeit meg
szerezte s beolvasztotta saját könyvtárába, melyet egyes szerzeményekkel is 
gyarapított. Utóda V. VILMOS, de különösen ennek fia I. MIKSA is sokat tett a 
könyvtár érdekében. Ez utóbbi adta ki a görög kéziratok első nyomtatott 
katalógusát s biztosította a könyvtár szakszerű vezetését. 1663. adta ki 
FERDINÁND MÁRIA választófejedelem a kötelespéldányok beszolgáltatását célzó 
rendeletét ; különösen gazdag gyarapodásban volt része a könyvtárnak KÁROLY 
TIVADAR korában, aki új helyiségekről is gondoskodott. így ő szerezte meg a 
hires olasz filológus, Petrus VICTORIUS világhirű gyűjteményét s ő utalta át a 
kincstárban őrzött 17 díszes kéziratot. A mannheimi könyvtár, melyet főleg e 
fejedelem teremtett meg, 1803-ban került át Münchenbe. Nagy kincsek birto
kába juttatta a gyűjteményt a múlt század eleji szekularizáció. Jelenlegi épületét 
I. LAJOS királynak köszönheti a könyvtár, aki 1827-ben bízta meg GARTNER-Í a 
tervek elkészítésével. Az épület 1832—43. épült.) — Otto GLAUNING : Der 
preussische Gesamtkatalog und der Münchener Katalog. (Jelen előadás azon 
összehasonlítás eredményét ismerteti, melynek szerző a porosz egyetemes jegy
zék címfölvételeinek egy részét s a müncheni Hof- und Staatsbibliothek meg
felelő katalóguscéduláit hivatalból alávetette. Eszerint az egyetemes jegyzék 
gazdagabb ugyan feldolgozott művekben, mint a müncheni, de ez utóbbi 
kiterjed azokra az ágakra is, melyeket az egyetemes jegyzék kirekesztett és 
sokkal gazdagabb utalásokban. Az egyetemes jegyzék 604 fő és 112 utalólap
jából 176 fő és 56 utalólap volt meg a müncheni katatogusban, míg ez utóbbi 
343 oly cédulát tartalmazott, amely az egyetemes jegyzékben nem szerepel. 
Szerző Münchennek a vállalkozásban való részvételét nem ajánlja.) — Richard 
FICK : Ein Gesamtverzeichnis der an deutschen Bibliotheken laufend gehaltenen 
Zeitschriften. (A német könyvtárakba járó folyóiratok egyetemes jegyzékének 
kiadását 1914-re tervezi. A mű előreláthatólag mintegy 13.500 címet és utalást 
fog tartalmazni.) — 9. s^ám (szeptember) : F. SCHMIED : Zur Bibliotheksbuch
bindereifrage. (Szerző sorra vizsgálja azokat a kedvező és kedvezőtlen faktoro
kat, melyek a könyvtárak sajátűzemű könyvkötészete mellett, illetve ellene 
szóknak. Kedvező faktorok: a vállalkozó tiszta nyereségére eső hányad meg
takarítása, továbbá a könyvek szállításánál, elkönyvelésénél eszközölhető meg
takarítások. Kedvezőtlen tényezők : kitűnően képzett előmunkás alkalmazása, a 
munkások kisebbfokú kihasználása, a tanoncok elmaradása s a könyvtári tiszt
viselők egyikének munkaidejéből az intézmény ellenőrzésére lekötött rész.) — 
Kari SCHOTTENLOHER : Der Buchdrucker Paul Kohl. (KOHL 1522—15 31. Regens-
burgban működött s ez időből szerző KOHL sajtójának 43 termékét s két 
KOHL eége alatt meg jelent de nem az ő sajtójából ki került nyomtatványt ír le.) 




