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SERASKIER basa történetéből pedig a következő, HAIN—GOTENDORF előtt 
ismeretlen kiadás van meg könyvtárunkban : 

Der in seine Venus bochverliebte Mars | Seraskier Bassa : Nach 
dessen Auferzeichnung... In schöner Ordnung | auf leswürdige Sehreib-
Art | . . . ausgefertiget und vorgestellt. Nürnberg | In Verlegung Joh. 
Ziegers | Buchh. Im Jahr 1685. 12-rét 208 1. Jelzete: Turc. 619d. 

GULYÁS PÁL. 

Ward, Gilbert O. The practical use of books and libraries. 
An elementary manuál. Boston, Mass. 1911. T h e Boston Book 
Company. (Ny. T h e Riverdale Press.) 8-r. (6) , 81 , IV 1. Ára 
vászonkötésben 1 K 80 f. 

Szerző, aki a clevelandi közkönyvtár egyik tisztviselője, e kis kötet
ben a kezdő kutatókat tájékoztatja a könyvek és könyvtárak használata 
felöl. Igen világos, csakis a legszükségesebb tudnivalókra szorítkozó fej
tegetéseit nyolc fejezetbe osztja. Szól a könyv szerkezetéről, a vele való 
bánásmódról; a könyv beosztásáról; a cédulakatalógusról; a közkönyv
tárakban levő könyvek felállításáról (jelzetéről) ; a kézikönyvekről ; folyó
iratokról; a könyvtár használatáról egy-egy kérdés kidolgozásánál ; s 
végül a könyvvásárlásról. Mindenütt a sajátos amerikai viszonyokat tartja 
szem előtt s e tekintetben az európai szakember is tanulhat tőle. így 
pl. talán nem egészen köztudomású, hogy az angol és amerikai köny
veknél a címlapon látható évszámnál fontosabb a copyright dátuma, 
amely a címlap hátlapján szokott kitéve lenni s amely a könyv meg
fogalmazásának idejét árulja el. A copyrightét minden átdolgozáskor meg 
szokták újítani s épen ezért azok az új kiadások, melyek a régi copyright 
keletét viselik magukon, változatlan új lenyomatok. 

A könyvvel való bánásmódra vonatkozó tanácsok közül a követ
kezőt iktatjuk ide : «Hogyan nyissuk ki a könyvet. Ha az új könyv 
nem akar nyitva maradni, ne erőltessük, mert különben könnyen meg
törhetjük a hátát, vagyis megtörjük azt az enyv-, papir- és vászonborité-
kot, mely összetartja a könyvet s állandó csukló képződik a törés 
helyén. Ennek az a hátránya, hogy a fűzés azon a helyen, ahol az eny-
vezés megtörött, hamar elkopik s a könyv mindig annál a lapnál fog 
kinyílni ; főleg a füzőzsineg nélkül fűzött könyveknél következik be ez az 
eset. A merev új könyvet úgy kell kinyitnunk, hogy hátával ráhelyezzük az 
asztalra s a két oldalt kinyíló födelet nyitva hagyjuk elterülni az asztalon. 
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Ezutáh néhány lapot a könyv elejéről és végéről föllapozunk s gyengé
den lesimítunk ; az eljárást több lapnyi közökben megismételjük mind
addig, míg a könyv közepére jutottunk. Ha szükséges, az egész eljárást 
többször is megismételjük, hogy a könyv könnyű járását biztosítsuk.» 
Mint e szemelvény mutatja, szerző igen szemléletesen tudja megmagya
rázni a könyvek helyes kezelésének módját s ha szabályait megszívlelik, 
a könyvek munkaképessége tetemesen emelkedik. 

2. 

Boffito, G iuseppe: La bibliofillá. Indice décennale I—X. 
(1899—1909.) Firenze. MCMXI. Leo S. Olschki. (ny. Tipográfia 
Giuntina) 4 r. Arckép, (4) , 325, (2) 1. Ára 20 L. 

Az agilis firenzei antikváriusnak részben üzleti, részben tudo
mányos célt szolgáló díszes folyóiratában gazdag anyag van felhalmozva, 
melynek használását van hivatva megkönnyíteni ez a tíz évfolyamra 
terjedö, nagy gonddal megszerkesztett mutató. Az index négyféle szem
pontból dolgozza fel az anyagot. Az első mutató évfolyamok szerint, 
azonbelül füzetenkint sorolja fel a tartalmat. A második mutató az ösz-
szes cikkeket szerzőjük egységes betűrendjében tünteti fel. A harmadik 
az illusztrációk betűrendes mutatója s a negyedik a tulajdonképeni név
és tárgymutató, mely a kötet legfontosabb s legterjedelmesebb része. 
Az ízlésesen kiállított kötetet OLSCHKI jól sikerült arcképe ékesíti, amely
nek megszerzése szerző szerint azáltal vált lehetővé, hogy sikerült le
győznie l'ostacolo d'una naturale modestia. Azt hiszem ez a győzelem 
nem tartozott a legnehezebbek közé. G. P. 

ÚJABBAN MEGJELENT HAZAI ANTIKVÁRIUSI ÁRJEGYZÉKEK : 

1. A könyvgyűjtő III. évf. 12—13. sz. 1912 febr.—mára LANTOS A. 
(Budapest) könyvjegyzéke. 

2. KUN S. (Budapest) 35. sz. jegyzék. Újabb szerzemények a magyar 
irodalom különböző ágaiból. 

3. Könyvbarátok kalauza. IX. évf. 43. sz. 1912 febr. hó. ADORJÁN Test
vérek (Budapest) akalmi könyvárjegyzéke. 




