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A szerző és a folyóirat szerkesztőjének neve, a kiadvány nagysága rét
jelzés helyett magasság centiméterekben, a megjelenés éve és a bibliográfia 
által felölelt anyag megjelenési éve. Csillaggal jelölik a kizárólag biblio
gráfiai folyóiratokat, kereszttel pedig azokat a külföldi folyóiratokat, 
melyeknek adatait a berlini könyvtárból merítették. Ami pedig e nagy 
anyag áttekinthető beosztását illeti, ezt a legújabb (1927—29-es) párisi fel
dolgozásul tizedes rendszer szerint végezték. Az Index 37 állam s üt. 
intézmény közreműködésével készült el. E kiadás, annak dacára, hogy 
több száz kevésbbé fontos folyóiratot kihagytak a felsorolásból, 1914 
címet tartalmaz az első kiadás 912 címével szemben. A magyar anyagot 
a mi Bibliográfiai Központunk szolgáltatta, ami annak pontosságáért 
kezeskedik. Nemcsak a legszorosabb értelemben vett bibliográfus forgat
hatja nagy haszonnal ezt az Indexet, nemcsak bármely tudományszak 
művelője, hanem a kultúra minden barátja is, mert sok tanulságot merít
het abból, ha látja, hogy kik, mit és hogyan dolgoznak és észlelheti, 
hogy kiket, hol és mekkora mulasztások terhelnek. I. K. 

Internationaler Jahresbericht der Bibliographie. Heraus
gegeben von Joris VORSTIUS. Erster Jahrgang. 1930. Leipzig. Otto 
Harrassowitz. 1931. VII-f-56 1. 8°. 

VORSTIUS, akinek egy cikkét folyóiratunk is közölte már, igen jelen
tős munkása a nemzetközi könyvészeti irodalomnak. 1927 óta évről-évre 
az ő összeállításában jelennek meg a közismert Internationale Bibliographie 
des Buch- und Bibliothekswesens mit besonderer Berücksichtigung der Bi
bliographie kötetei is, amelyek értékes és nélkülözhetetlen kiegészítői az új 
vállalkozásnak, az előttünk fekvő Internationaler Jahresbericht der Biblio
graphien^. 

Az új vállalkozás tulajdonképen felelevenített folytatása kíván lenni 
az 1898—1903 között megjelent Bibliographia bibliographicanak, amelyet 
a bruxellesi Nemzetközi Bibliográfiai Intézet adott ki. Az 1930 augusz
tusi zürichi kongresszuson ismét felmerült egy Annuaire bibliographique 
kiadásának szükségessége, amely évi jelentés gyanánt számolna be a 
bibliográfia haladásáról. Ennek az általánosan érzett szükségnek akar 
megfelelni VORSTIUS Jahtesbericht)e. VORSTIUS ezt a vállalkozást már régeb
ben előkészítette. Erre vall az, hogy 1929-re vonatkozóan már közzé
adott egy hasonló jelentést, az Archiv für Bibliographie, Buch- und Bib
liothekswesen III. évfolyamában (99—124. lapok), amely 1930 február
jában záratott le s így a most önállóan megjelent Jahresbericht közvetlen 
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elődjének tekinthető. Természetesen ez a jelentés figyelmen kívül hagyja 
az évről-évre megjelenő évi könyvészeteket, folyó bibliográfiákat, recen-
siós folyóiratokat és a szabályszerűen visszatérő könyvészetet nyújtó 
folyóiratokat. Tehát ép azt nyújtja, amely a legkevésbbé megfogható 
része a könyvészeti irodalomnak, a soronkívüli, az alkalmi könyvészetet. 
Az előttünk fekvő kötet csekély részben 1929-es, nagyrészben 1930-as 
anyagot ölel fel. A kötet három részre oszlik. Az első, egyben a leg
kisebb rész, a könyvészet elméletére és a nemzetközi általános könyvé-
szetre vonatkozó irodalmat adja. Itt 16 mü felsorolását s rövid ismerte
tését kapjuk. A második rész az általános nemzeti könyvészet körébe 
vágó művek jegyzékét közli országonkénti felsorolásban. A magyar
országi részben a Magyar tudományos irodalom bibliográfiájának két kötete 
(MORAVEK és GÁSPÁR) S a GuLYÁs-féle Magyar Könyv esißt (1930 jan.— 
márc.) van felvéve. A harmadik rész a szakkönyvészetet nyújtja. Ebben 
a részben magyar szerzővel szintén csak MoRAVEKkel és GÁsPÁRral talál
kozunk. A kötet 249 müvet sorol fel, amelynek egy része azonban két
szer is fel van véve (egyszer a második s egyszer a harmadik részben) 
s így nem tudjuk pontosan, hogy mennyi is volt az 1930-as év nem
folyamatos könyvészeti termése. A kötet használhatóságát nagyban fokozza 
a pontos mutató. 

Az új vállalkozás első kötete hézagot pótló és kívánatossá teszi a 
folytatást. Hogy a mai, gazdaságilag nehéz helyzetben van-e erre kilátás, 
nem tudhatjuk. Különösen örülünk a vállalkozásnak azért is, mert min
den nemzetközi könyvészet hathatósan elősegíti a nemzetek tudományos 
együttműködését s ép könyvészeti téren az együttműködés fontosságát 
nem kell külön hangsúlyoznunk. ASZTALOS MIKLÓS. 

Andric, Nikola : Katalog Zabavne Biblioteke. Zagreb, 1931, 
152 1., 8°. 

A legjelesebb horvát írók egyikének, ANDRIC Nikolának, szerkeszté
sében immár 19 év óta jelenik meg az ú. n. Mulattató Könyvtár, mely 
kiadván 500-ik kötetét, a jelen katalógussal foglalja össze eddigi munkál
kodásának történetét és eredményeit. A ritka ízléssel kiállított katalógus, 
melyet számos arckép és más illusztráció díszít, már csak azért is érde
mes a magyar közönség figyelmére, mert a Mulattató Könyvtár eddig 
tíz magyarból fordított kötetet is hozott. 

A katalógus előszava szerint a Mulattató Könyvtár a világirodalom 
legjobb regényíróit akarja a horvát közönséggel megismertetni, amennyi-




