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Guide des services nationaux de renseignements du prêt 
et des échanges internationaux. Paris. 1930. Institut intern, de 
Coop. Intellectuelle. 49, 2 1. 8 r. 

A szellemi együttműködés nemzetközi intézete, mely a Nemzetek 
Szövetségének egyik szerve, munkálatai során a könyvtárak ügyeivel is 
foglalkozik. Egyik célúk a könyvtárak egymás között való érintkezésének 
szabályozása, megkönnyítése, a kölcsönzések, felvilágosítás adások módjá
nak rendezése, megszervezése. Az erre irányzott munkálatok nem régi 
keletűek. 1928. év végével alakult meg ennek irodája Parisban. Első 
kiadványa, mely még abban az évben jelent meg, az általános határoza
tokat tartalmazta s néhány csatlakozó könyvtár és intézet tájékoztató 
írásait. 

Csakhamar szükségét látták annak, hogy részletesebb felvilágosítást 
adhassanak mindazon intézetekről, melyek e cél szolgálatába állíthatók s 
azért 1929-ben összegyűjtötték az ide vonatkozó anyagot s most államok 
szerint csoportosítva (az országok francia nevük szerint abc sorrendben) 
a felvilágosításra és a kölcsönzésre vonatkozó szabályokat közlik. Mi a 
Bibliográfiai Központ útján kapcsolódunk a nemzetközi forgalomba. 

Ez a kiadvány igen hasznos tájékoztató, melyből nemcsak a nemzet
közi félvilágosító szolgálat és a kölcsönzésekre vonatkozó rendelkezések 
felől tájékozódhatunk, hanem bepillantást nyerünk az egyes könyvtárak 
szervezeti gazdagságáról is, s minden könyvtáros irigyli a Nemzetek 
Szövetségének Könyvtárát, melynek módja van arra, hogy legyen betű
rendes és vezérszavas-, továbbá tizedesrend szerű szaklajstroma s ezeken 
kívül a folyóiratcikkekről betűrendes és vezérszavas cédulakatalógusa. 

Isoz K. 

A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és új szer
zeményeinek válogatott jegyzéke. Új folyam, 2. sz, Budapest 
székesfőváros házinyomdája. 1930. 167 1., n. 8-r. 

Az Évkönyv mindenekelőtt az 1929-ik esztendő gyarapodásáról, 
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munkásságáról számol be. (A címlapon nagy számjegyekkel kinyomtatott 
1930. évszám a megjelenés idejét jelenti.) Abból a 9749 kötetből, mellyel 
a Pedagógiai Könyvtár gyarapodott, 4061 vétel, 5217 kötet csere kiselejte
zett duplumokért, a többi ajándék s hivatalos példány. Igen fontos adalék, 
hogy a hazai folyóiratok sorozatait kiegészítették, ami nem könnyű 
feladat. Folyóiratokra 7000 pengőt fordítottak. Kötésre kerekszám 12 ezret. 
Örvendetes és tiszteletreméltó a székesfőváros gondossága, mely e szak
könyvtárának a szükséges anyagi eszközöket rendelkezésére bocsátja, úgy
hogy az Évkönyv elmondhatja, «hogy vásárlásra a könyvtár a tavalyi
nál jóval nagyobb összeget, 56.544 pengőt fordított». A könyvtárból 
majdnem 6000 kötet került újra feldolgozva, bekötve a polcokra, míg 
másik 6000 az év végén még munkában volt. A szakkatalógusok közül 
a pszichológiai majdnem nyomdakész. A pedagógiai nyomás alatt áll s 
valószínűleg füzetekben fog megjelenni. A forgalom az előző évhez képest 
nagy arányban növekedett, kerekszám 5o°/o-kal. Különösen a folyóiratok 
iránt nagy az érdeklődés : az egész forgalom 40%-a. Az Évkönyv II. 
része az «új beszerzések válogatott jegyzéke», ami az Évkönyv címében 
is kifejezésre jut, a multévi «szemelvényes szakjegyzéke» címkiegészítés 
helyett. I. K. 

Aktuális kérdések irodalma. 49. szám. Goldmark Károly. 
1830—1930 május 18. Budapest, 1930. Bp. székesfőváros házi
nyomdája. 41 l. 8-r. 

A Fővárosi Könyvtár dicséretes kiadványsorozatának : az Aktuális 
kérdések irodalma címen ismert bibliográfiái e számának értékét növeli 
az az újítás, hogy a hírlapi cikkek rövid tartalmi kivonattal vannak 
benne felsorolva. A GoLDMARK-centenárium alkalmából megjelent nyom
tatványok egyik leghasznosabbika e füzet, melyet KOCH Lajos könyvtári 
felügyelő elismerésreméltó módon állított össze. Felsorolása 281 mű és 
újságcikk címét tartalmazza. A bibliogárfia külön csoportokba foglalva 
közli az életrajzi vonatkozású müveket és cikkeket, a 70-ik, 80-ik szüle
tése napjára, halálára valamint az egyes színpadi müveire, zenekari és 
kamarazenei müveire vonatkozóakat. Tekintettel GOLDMARK nemzetközi 
viszonylatokban elfoglalt helyére, a bibliográfia kétnyelvű, magyar és 
német. Miután minden magyar cím — természetesen a tartalmi kivonatok 
is — zárójelben németül is olvasható, a következetesség elve kedvéért az 
eredetileg már német címek mellé szintén zárójelben oda kellett volna 
tenni emennek magyar fordítását is. Ez a 49. számú jegyzék méltán 




