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1677 (magyar 1232), bölcseleti 171 (magyar 161), jogi 1544 
(magyar 1419), politikai 1814 (magyar 1593), történeti 2132 
(magyar 1784), föld- és néprajzi 958 (magyar 840), természet
tudományi és technikai 1153 (magyar 967), mathematikai 368 
(magyar 337), orvostudományi 1139 (magyar 963), nemzetgazda
sági 1229 (magyar 1072), ipari és kereskedelmi 1586 (magyar 
1292), hadászati 359 (magyar 235), encziklopedikus mű 55 
(magyar 43), naptárak, czímkönyvek 2352 (magyar 1671), ifjú
sági iratok, képes köny?ek 473 (magyar 451), vegyes tartalmúak 
1457 (magyar 1069). Mindezeket az adatokat szerző elég vilá
gosan konstruált grafikai táblázaton is bemutatja. —r. 

Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. Beiblatt 
rum Centralhlatt für Bibliothekswesen. Herausgegeben unter 
ständiger Mitwirkimg zahlreicher Fachgenossen von dr. A. 
Qráesel. OherbiMiotheJcar an der hat Universitäts-Bibliothek zu 
Göttingen. Erster Jahrgang, 3 901). Lipcse, Harrassowitz Ottó 
kiadása. 

Bevártuk egy évfolyam teljes befejeződését, hogy kellőké
pen méltathassuk a könyvtárügy egyik legnevezetesebb részének 
szánt folyóirat jelentőségét és értékét. Orönimel adhatjuk most 
már hírül, hogy a közművelődési és népkönyvtárak iránt érdek
lődők olyan gonddal és szakavatottsággal szerkesztett közlönyt 
találhatnak az uj vállalatban, a mely minden tekintetben méltó 
a szerkesztőnek a bibliográfiai irodalomban már rég óta jó hang
zásúvá vált nevéhez. 

Nem szükséges hosszasan fejtegetni, hogy a. modern társa
dalmi és népnevelési reformok sorában mily fontos helyet foglal
nak el a népkönyvtárak és olvasócsarnokok ügyei. Mindenki 
ismeri az Amerikában és Angliában e téren kifejtett intenziv 
tevékenységet és elért eredményeket s tudjuk, hogy az egész 
művelt nyugat követni iparkodik az angol példákat. A kis 
Dániának nemes törekvéseiről az idei párisi könyvtárnoki kon
gresszuson hallottunk igen épületes közléseket s ugyanitt rend-
kivüli lelkesedést keltett egy amerikai könyvtárnoknőnek valóban 
szép előadása az amerikai állapotokról. Hogy Németország sem 
akar hátramaradni a nagy mozgalomban, már többször bebizo
nyította az utóbbi időkben. Azonban legfényesebb bizonysága 
komoly törekvéseinek épen a szóban forgó folyóirat, a melynek 
hivatása az összes érdeklődő és közreműködő tényezőket közös 
működésben egyesíteni. Az uj folyóirat felöli a népkönyvtárak és 
olvasócsarnokok egész ügykörét. Közöl ismertető tanulmányokat 
a nevezetesebb könyvtárakról, foglalkozik a népkönyvtárak és 
olvasócsarnokok berendezésének, kezelésének, használatának szám
talan fontos részletével. Ezen kivül kisebb közleményeiben szá
mot ad minden érdekesebb mozzanatról, a mi a megjelölt körben 
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előadja magát s egyik legnevezetesebb feladatának ismeri megbíz
ható tájékoztatást nyújtani a könyvtárak vezetőinek a felmerülő 
irodalmi jelentésekről. Ez az utóbbi különösen nagy jelentőségű. 

A mai beláthatatlan méretű irodalmi termelés mellett való
ságos áldás a könyvtárakra, különösen az általános jellegűekre 
nézve egy olyan kalauz, a mely megbízható komolysággal kijelöli 
a megszerzendő érdemes műveket. Az uj folyóirat »Bücherschau« 
czímű rovata a német közművelődési könyvtárak egészséges irány
ban való fejlődésének egyik legbiztosabb eszköze. 

!Nem részletezzük e helyen az első évfolyam anyagát. Meg 
fogjuk ezt tenni a »folyóiratok szemléje «-ben. I t t még csak azt 
akarjuk fölemlíteni, hogy a magyarországi könyvtárügy mostani 
stádiumában nagyon ajánlható e folyóirattal való megismerkedés 
mindazok részére, a kik a nálunk is észlelhető, habár még min
dig csendes tempójú s biztos irány nélkül szűkölködő mozgalom
ban a népkönyvtárak és hasonló természetű intézmények terén 
komoly tevékenységet óhajtanak kifejteni. A 12 füzetből álló 
évfolyam előfizetési ára potom 4 márka. A Centralbiatt-tal együtt 
16 márka. A Centralblatt külön 15 márka. rl. 

A MAGYAR BIBLIOGRÁFIAI IRODALOM 
REPERTÓRIUMA. 

(1900. július—szeptember.) 
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5 A I I I . füzetben megkezdett jegyzék folytatása. Fel van benne véve 
néhány, az év első felében megjelent munka is, melyek az első közleményből 
kimaradtak. 




