
KÜLFÖLDI VÁROSTÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA 

Az i t t közölt bibliográfia az első kísérlet arra, hogy a kutatók az egyre 
nagyobb méreteket öltő várostörténeti irodalmat figyelemmel kísérhessék. Bzt 
annál is fontosabbnak tartjuk, mert a szovjet és lengyel várostörténet új, módszer
tanilag iránymutató eredményei nálunk még nem találtak kellő követésre. A bibli
ográfia a nemzeti bibliográfiák, továbbá — ahol ilyen nem volt — a tudományos 
szakfolyóiratok alapján készült. Sajnos, a jugoszláv és olasz irodalomra vonat
kozólag részletes adatok a munka elvégzésekor még nem álltak rendelkezésünkre. 
Korai lett volna ma még a várostörténet szakaszokra osztását megkísérelni, s ezért 
csupán a bibliográfiákat és forráskiadványokat emeltük ki, az anyag többi részét 
pedig aszerint különböztettük meg, hogy önálló kiadvány vagy folyóiratcikk volt-e. 
Csillaggal jelöltük meg a jelen kötetben ismertetésre kerülő munkákat és cikkeket. 
Reméljük, hogy a bibliográfia még ebben a kezdetleges formában is segítséget 
nyújt majd a kutatásnak, mint ahogyan nem mondtunk le a közlendő anyag bőví
téséről és az ismertetések számának növeléséről sem. 

A közlés során az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk : 

ArchivZ = Archivalische Zeitschrift. 
Basler Z. f. G. = Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 
Bl. f. Heimatk. = Blätter für Heimatkunde 
CsCH — Öeskoslovensk^- Öasopis Historicky 
DAEM = Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 
K H R = The Economic History Rewiew 
GWU = Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
HC = Historicky Öasopis 
H J B == Historisches Jahrbuch 
Hgtudie = Historické Studie 
HZ = Historische Zeitschrift 
JFränkLf. = Jahrbücher für Fränkische Ivandesforschung 
JVGWien = Jahrbücher des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 
K H — Kwartalnik Historyczni 
MIÖG — Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsfor

schung 
Mitt. d. Ober-

rhein. Geschv. = Mitteilungen des Oberrheinischen Geschichtsvereins 
P H = Przeglg.d Historyczni 
Rhein Vjbl — Rheinische Vierteljahrsblätter 
Roczn. d. g. i 

sp. = Roczniki do dziejów gospodarskych i spolecznych 
Sb. arch, práci *= Sbornik archivnich práci 
SOP = Südostforschungen 
Studia wczesnoéi •. =Studia wczesnoéredniowieczne 
VI = Voproszi isztorii 
VSWG = Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
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