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G u l y á s P á l . A népkönyvtárak
zelése. 2. átdolgozott

kiadás. (Múzeumi

Budapest, 1913. A Múzeumok

szervezése,

fenntartása

és könyvtári

és Könyvtárak

kézikönyvek.

és ke
IV.)

Orsz. Tanácsa és

Főfelügyelősége kiadása. ( N y . Stephaneum r.-t.) 8-r. 308 1. Ara 8 K.
Jelen munkát első kiadása megjelenésekor behatóan ismertette
folyóiratunk (1. Magyar Könyvszemle 1910. évf. 80—82. 1.-t.). Itt csak
jelezzük az új kiadás megjelenését, mely nem egészen három év múlva
vált szükségessé. A mü mintegy négy ívvel bővült s a fejezetek száma,
az új beosztás következtében tízről húszra emelkedett. A fejezetek címe
a következő: 1. A népkönyvtári ügy fejlődése a külföldön. 2. A hazai
népkönyvtárügy kialakulása és mai helyzete. 3. A népkönyvtár feladata
és fajai. 4. A népkönyvtárak szervezése. 5. A népkönyvtári személyzet.
6. A népkönyvtárak jövedelmi forrásai és vagyonkezelése. 7. A nép
könyvtárak elhelyezése. 8. A könyvtári bútorzat és fölszerelés. 9. A
könyvanyag meg válogatás a. 10. A könyvkészlet beszerzése. 11. A könyv
készlet leltározása. 12. A könyvkészlet címtározása. 13. A könyvtárkatalogus fajai. 14. A könyvanyag beköttetése. 15. A könyvanyag fel
állítása. 16. A könyvtár helyszíni használata. 17. A könyvtári kiköl
csönzés. 18. A könyvkészlet ellenőrzése és kiselejtezése. 19. A könyvek
egészségtana. 20. Könyvtári statisztika. A mü függeléke az Orsz. Tanács
különböző könyvtártípusainak szabályzatát, az általa bekívánt évi jelen
tések űrlapját, olvasási szabályokat és alapszabálymintákat tartalmaz.
A müvet részletes név- és tárgymutató rekeszti be és 77 ábra díszíti.
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