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A magyar bibliofilélet gazdagságának és lendületes előretörésének 
példájára legkedvezőbb alkalom, ha a magyar Bibliofil Könyvtár első 
számát az ismertetett német bibliofil könyvtár első számával össze
hasonlítjuk : mind a külső kiállításban, mind pedig a belső tartalom
ban, messze kimagaslik a magyar kezdeményezés német társa felett s 
hogy ez mennyire jelentős dolog, azt mi sem mutatja jobban, mint az 
a tény, hogy a német bibliofilia az egész világon úttörő és a leg
jelentősebb valamennyi nemzetét véve tekintetbe. 

KOZOCSA SÁNDOR. 

Zoltai Lajos : Jelentés Debrecen szab. kir. város Múzeumának 
és Közművelődési Könyvtárának 1927. évi működéséről. Debre
cen, 1928. 53, 2 1. 8 r. 

Zoltai Lajos : Jelentés Debrecen szab. kir. város Múzeumának 
és Közművelődési Könyvtárának 1928. évi működéséről. Debre
cen, 1929. 60. 1. 8 r. 

A Közművelődési Könyvtár kultúrhivatását igen jól tölti be s teljes 
igyekezettel van azon, hogy állományából minél többen nyerjenek szel
lemi élvezetet, táplálékot. E célból 1927-ben azt az újítást vezette be 
hogy középiskolai tanulók részére, ha igazgatójuk vagy tanáruk értük 
felelősséget vállal, az irodalom tanításánál oly fontos háziolvasmányok 
céljára, könyveket ad kölcsön. Ennek helyes lebonyolítását olyképen 
eszközölte, hogy minden intézet hetenként egyszer vitette el, illetve szol
gáltatta be a növendékei részére kölcsönkért könyveket. Az állomány 
1927-ben 14.000 kötet volt. Az olvasótermet 48.616 egyén látogatta, 
kiknek nagyrésze újságot, folyóiratokat olvasott, de közülök 12.419-en 
ugyanannyi müvet 12.746 kötetben olvasott. A kölcsönzés igen nagy
arányú volt, mert 58.913 kölcsönző 66.510 kötetet vitt magával haza. 
Az érdeklődés túlnyomóan a szépirodalomé. Az 1928. év arról nevezetes, 
hogy ekkor költözött a könyvtár a Déri Múzeumban lévő új otthonába, 
melynek szép olvasóterme nagy vonzóerőt gyakorolt. A használat a 
költözés okozta megszakítás dacára nagy volt. 43.703 olvasó közül 
14.714 könyvet kért, míg a többiek a napilapokkal és folyóiratokkal 
beérték, a kölcsönzőből pedig 52.472-en vittek olvasnivalót haza 60.078 
kötetben. A könyvállomány ez évben hirtelen 20.000 kötetre ugrott fel-
Örvendetes jelenség még, hogy a könyvtár nyomtatott lajstroma e két 
éven belül két 1000—1000 példányos kiadást ért meg. I. K. 




