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lékleteink czímen a közel félszáz különböző papirokon, külön
böző technikával nyomatott mellékletek készítői s anyaguk szál
lítói vannak ismertetve. 

A mellékletek kliséit főleg Wemwurm Antal, ifj. Wein-
tvurm Antal és társa, Herbst Samu s Wotitz Manfréd készí
tették, a sokféle papir- és festék-különlegességeket pedig az 
azokat előállító gyárak bocsátották a vállalat rendelkezésére. 
A mellékletek technikai kivitelével főleg a Világosság-nyomda r.-t. 
személyzete foglalkozott; ezen kívül részt vettek még készítésük
ben a Pesti Lloyd r.-t., Weise Antal, Márkus Samu, Bagó 
Márton és fia, Révai és Salamon, a PáíWa-nyomda r.-t., a Korvin-
nyomda s Bigler József Ede fővárosi czégek, továbbá a debre-
czeni városi nyomda s Kner Izidor jóhírű gyomai nyomdájának 
személyzete. A mellékletek nincsenek megszámozva, a mi feltalá
lásukat s a rájuk való hivatkozást ok nélkül megnehezíti. 

A kötet nyomdászati kiállítása, sajnos, nem áll a múlt évi 
kiadvány előkelő nívóján. Szedése ugy#n kifogástalan,1 de törde
lése ott, a hol egy-egy lapon több szövegkép elhelyezéséről van 
szó, épen nem kielégítő (lásd a 10., 11. és 12. lapokat). Maga a 
választott betűtípus is meglehetősen sablonos: a nálunk néhány 
év óta közkedveltségnek örvendő ú. n. Korvina-tipus, melynek 
nyugtalan szögletességéhez épen nem simulnak hozzá a Fekete 
Béla tervezte inicziálik, fejléczek és záródíszek. Ez utóbbiak a 
magyar himzés-motivumok, a barokk-vonalak s a Biedermeyer-
formák meglehetősen kiforratlan keverékei. Az ízléstelenség csúcs
pontját azonban a mű kötése éri el, melynek szürke alapját, kék
piros-zöld nyomás tarkítja. Y. 
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A franczia könyvtárosok egyesülete — melynek megalaku
lásáról s czéljáról múlt füzetünkben tájékoztattuk olvasóinkat2 —, 
törekvései előmozdítására s érdekei megvédésére a jelen évtől 
kezdodőleg fenti czím alatt kéthavonkint megjelenendő folyóiratot 
indított meg, melyből eddigelé az első: január-februári füzet 
fekszik előttünk. 

Az új folyóirat programmját a szerkesztőség a következők
ben vázolja: 

»Le présent Bulletin contiendra . . . toutes les nouvelles con
cernant l'Association, il donnera des comptes rendus des séances 

1 Mindenesetre boszantó véletlen, hogy a czímlap hátoldalára nyoma
tott 5 sornyi szövegben hat kizáró nyomait látjuk. 

2 V. ö. Magyar Könyvszemle. 19U6, évf. 377—378 1. 
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du Comité, des séances trimestrielles, des assemblées générales, il 
tiendra nos collègues au courant des démarches entreprises. 

»Le Bulletin poursuivra aussi un autre but: il s'efforcera 
de devenir l'intermédiaire naturel des bibliothécaires el il accueil
lera à cet effet, avec le plus vif intérêt, les communications et les 
articles que voudront bien lui envoyer tous nos collègues, mem
bres ou non de VAssociation. Il publiera des études sur les 
questions prefessionnelles de bibliothéconomie, et de bibliographie 
et aidera ainsi . . . au succès des réformes entreprises. Il s'effor
cera de donner toutes les nouvelles concernant les bibliothèques, 
(accroissement de collections, changements de locaux et de ser
vice, etc.) et les bibliothécaires (nominations, publications nou
velles, etc.) . . . . 

»Ainsi notre Bulletin s'attachant presque exlusivement aux 
questions professionnelles, ne fera pas double emploi avec les 
revues déjà existantes, consacrées surtout à l'érudition, à la biblio
graphie ou à la bibliophilie.« 

A folyóirat szerkesztősége ez első füzetében szigorúan betar
totta programmjában kifejtett Ígéreteit s ha továbbra is hű marad 
ez elveihez, kétségtelen becses adalékokkal fogja gyarapítani gya-
gyakorlati irányú szakirodalmunkat. 

Az első füzet foglalata a következő: 
Egy névtelen czikk az Association első évi munkásságáról 

számol be. 
Charles Sustrac, a Bibliothèque Sainte-Geneviève alkönyv-

tárosa a beérkezett kérdőivek alapján a vidéki franczia könyv
tárak állapotáról ad képet. A felsorolt adatok szerint a franczia 
vidéki könyvtárak túlnyomó részében a könyvtárosság nem önálló 
kenyérkereset, hanem több-keveseb tiszteletdíjjal járó mellék
foglalkozás. A könyvtárak javadalmazásának elégtelenségéről csak
nem általános a panasz. 

Az összefoglaló értekezést követi a legmintaszerűbben kitöl
tött körlevél lenyomata. Szerzője Henri Michel az amiensi városi 
könyvtár konzervátora. 

Az ezután következő két czikk specziálisan franczia jog
viszonyokra vonatkozik; az egyik czíme: La réforme légale des 
Bibliothèques publiques, a másiké: De l'attribution aux Bibliothèques 
publiques de la personalité civile. Ez utóbbinak Jean Gauthier, 
az Association segédtitkára a szerzője. 

A tartalmas füzetet Chronique czímen élénken megszer
kesztett aktuális rovat zárja be, mely a személyi változásokról s-
egyéb időszaki eseményekről ad rövid czikkekben számot. 

Figyelő. 




