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Calvi, Emilio. Bibliográfia generale di Borna. Vol. 1. Biblio-
graphia di Borna nel medio evo (476—1499). Supplemento I. Con 
Appendice sulle catacombe e sulié chiese die Borna. Roma. 1908. 
E. Loescher et Co. 8-r. XXXIV. 162 1. Ára 15 1. 

Calvi római bibliográfiája első kötetéhez, melyet megjele
nésekor mi is ismertettünk,1 az elhangzott bírálatok hatása alatt 
adta ki jelen pótfüzetét, mely két részre oszlik. Az egyik a 
főmunka hiányait egészíti ki az időközben megjelent irodalom
mal s az 1900 óta megjelent, de Calvi előtt munkája kiadásakor 
ismeretlen művek czimével. A czímleirások valamivel ponto
sabbak, mint az első kötetben található adalékoké s a kiadó 
vagy nyomtató neve majd minden esetben kitétetett. 

A dolgozat második része a katakombákra és az örök város 
középkori templomaira vonatkozó irodalmat dolgozza föl, sajnos, 
ép oly ingadozó elvek alapján, mint a minőket az első kötet 
megjelenésénél már megróttunk. 

Az anyag beosztása ezen új részben a következő : 1. Biblio
gráfiai források. 2. A keresztény archeológiára és hagiografiára 
vonatkozó általános iratok. 3. A katakombákról s keresztény 
temetőkről szóló általános irodalom. 4. Ugyan e tárgyról szóló 
részletes irodalom (helyek szerint csoportosítva). 5. A templo
mokról szóló általános irodalom. 6. A templomokról szóló rész
leges irodalom (helyek szerint csoportosítva). E hat csoportban 
nem kevesebb, mint 2620 czím van fölsorolva, míg az első 
kötet tulaj donkép eni pótlékai 347-re rúgnak. 

A pótfüzet összes adalékai tehát közeljárnak a 3000-hez, 
a mi nemcsak a pótfüzet kiadását, de a munka megindításakor 
elhangzott kritikát is teljesen igazolja. Reméljük, hogy szerző, 
okulva e tapasztalaton, a reneszánszkori Rómát tárgyaló máso
dik kötetet több gonddal és körültekintéssel fogja megszer
keszteni. O. P. 

Rye Reginald Arthur. The libraries of London : a guide for 
students. London. 1908. University of London. 8-r. 90 1. Ára 6/— 

Bye R. A. e könyve hasznos kalauz az angol metropolis 
nagyszámú, többé-kevésbbé nyilvános könyvtárainak útvesztőjé
ben. Teljesen gyakorlati czélt szolgál: tájékoztatást kíván nyúj
tani arról, hogy egyik-másik tudományágat London melyik nyil
vános könyvgyűjteményében találjuk legteljesebben képviselve. 
London nyilvános, közigazgatási, társulati és intézeti könyvtáraiban 
mintegy 8,000.000 kötet van fölhalmozva; a 7,113.561 főből álló 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle. 1907. évf. 271—273. 1. 




