
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Zentralblatt für Bibliothekswesen. 48. évf. 1931, 1—10. fűzet. A tar
talmas évfolyam első füzetében L. KLAIBER Adolf Schaeffer und seine Bibliothek 
altspanischer Drucke címen az 1928-ban elhunyt kiváló könyvgyüjtőnek nem
rég a freiburgi egyetemi könyvtárba került gazdag spanyol drámagyüjtemé-
nyét ismerteti : ez a példátlan következetességgel évek hosszú során át össze
hordott kollekció a spanyol komédiairodalomnak a madridi állami könyvtár mel
lett egész Európában leggazdagabb forrásgyűjteménye ; más német gyűjtők 
hasonló természetű gyűjtőmunkája (így Ludwig BRAUNFELS spanyol gyűj
teménye a berlini állami könyvtárban) jelentőségben messze elmarad Schaeffer 
mögött. — H. TREBST Studien %u einer analytischen Sachkatalogisierung címen 
a mainzi Stadtbibliothek 1929-ben elkészült újrendszerű szaklajstroma kapcsán 
a tárgymutatók célszerű berendezésének kérdéseit fejtegeti. — N. FISCHER a 
nagy európai és amerikai könyvtárak térképgyűjteményeinek keletkezését és 
felépítését ismerteti. — A 8—9. füzet az 19 31. májusában Erlangenben tar
tott Siebenund%wan%igste Versammlung des Vereins deutscher Bibliothekare-n 
tartott felolvasásokról ad részletes beszámolót. A legérdekesebb referátumok 
egyikét adja W. MUNTHE, aki hosszabb cikkben számol be a legújabb amerikai 
könyvtárépületek architektonikájáról és számtalan praktikus technikai újításá
ról. — Fr. JTJNTKE Maga^inierung der toten Literatur címen a nagykönyvtá
rak legaktuálisabb problémáját, a használatlan anyag elraktározásának szüksé
gességét világítja meg. — Fr. PRINZHORN a szakfolyóiratokban és folyó 
bibliográfiákban elszórt anyag feldolgozására és kiaknázására vonatkozóan tesz 
érdekes konkrét javaslatokat. — E. ROTHE a párisi Bibliothèque Nationale folyó 
munkájáról és feldolgozási módszeréről ad ismertetést. — J. KIRCHNER Neue 
Wege %ur Bücherbeschaffung und %ur Verbesserung des Leihverkehrs címen a 
könyvtárak közti csereforgalom megkönnyítését célzó javaslatokat terjeszt elő. 
Annál aktuálisabb ez a probléma, mert a könyvtárak beszerzési dotációjának 
állandó csökkentése nemcsak a kisebb, de mindinkább már a nagy könyvtára
kat is rászorítja a Németországban kitűnően szervezett könytárközi forgalom 
nagymérvű igénybevételére. — A könyvtártörténeti és könyvtártechnikai iro
dalom lelkiismeretes bibliográfiája, a könyvtárak személyi és szervezeti hírei
nek pontos összeállítása egészíti ki a tartalmas évfolyam változatos cikk
anyagát. DR. BARTHA DÉNES. 

Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. 68. évf., 1931.1—10. 
füzet. — A nagyszerűen kiállított folyóirat régi tradíciójának megfelelően a 
nyomdaipar technikai és organizációs kérdéseit megvilágító közleményei mel
lett érdekes cikkeket szentel a könyvművészet és a grafika történeti és aktuá
lis problémáinak is. A szerkesztő, H. BOCKWITZ, a 8. füzetben az angol 
nyomdaipar és betűmetszés korszerű kérdéseit világítja meg felette instruktiv 
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mutatványpéldák kíséretében. — Ugyancsak BOCKWITZ a 10. füzetben Führer 
der Buchkunst in Frankreich címmel nagy vonásokban vázolja a modern fran
cia könyvművészet törekvéseit. Kitűnő képanyagon mutatja be a mai francia 
könyvillusztrátorok, többek között J. E. LABOUREUR, Pierre BONNARD, Ch. E. 
CARLÈGLE, HERMANN-PAUL, R. DUFY művészetét. BOCKWITZ ismerteti a lipcsei 
Buchmuseum 1456-ból datált németnyelvű Lucidarius kéziratát is. — Jean 
JANNON 1625-iki Vergilius kiadásában a «Zwergdruck» egy érdekes ritka pél
dájával találkozunk. —• E. GUTNOFF folytatásos cikkben Der russische Buchdruck 
von der Früh^eit bis %ur Gegenwart tárja elénk az orosz könyvnyomtatás tör
ténetének fő mozzanatait. A legrégibb orosznyelvű könyvet még Prágában 
nyomták. Oroszország első nyomdáját Rettenetes Iván cár állíttatta fel 1553-
ban Moszkvában, MAXIM GREK görög szerzetes bíztatására. Grek, akit Aldus 
Manutiushoz személyes barátság is fűzött, Olaszországból hozatta a nyomda 
felszerelését, aminthogy az orosz könyvtörténet kezdete általában olasz befolyás 
alatt áll. Az új nyomda első terméke 1564-ben hagyta el a sajtót. Az orosz 
könyvnyomtatás későbbi történetében mindinkább erősen függő viszonyba 
kerül a rohamosan fejlődő német tipográfiával szemben. — Érdekes esztétikai 
és technikai vonatkozású cikkek egészítik ki a folyóirat történeti részét. — 
R. SOMMER Zur Aesthetik der Farbe címen értékes és gyakorlati szempontból 
is tanulságos értekezésben vizsgálja a színkeverések és színkontrasztok esztéti
kai hatását. — A technikai érdekű közlemények közül szélesebb körök érdeklő
désére tarthatnak számot O. MENTE és R. Russ cikkei a színes fotográfia lehe
tőségeiről, illetve reprodukálásának problémairól. — Kitűnő illusztrációkkal 
ellátott cikkek méltatják a modern német grafika egyes mestereit. H. THOMAS 
Hans Meid als Jugendbuch-Illustrator cím alatt ismerteti Meidnek a «Carlos 
und Nicolas» című gyermektörténethez készült pompás humorú rajzait. — 
Paul SINKWITZ kiváló biztonságáról, gyökeres egyszerűségéről tanúskodó famet
szeteit Hans NACHOD mutatja be. — Armin RENKER Ellen BECK hamburgi 
grafikusművész illusztratív oeuvrejét méltatja. — Georg TRUMP württembergi 
grafikus fiatalkori rajzait O. BETTMANN mutatja be. — A folyóirat értékes cikk
anyagát tömérdek tisztán technikai érdekű vagy reklámízű kisebb közlemény 
egészíti ki. Külön ki kell emelnünk az újabban jelentékenyen kibővített könyv
es folyóiratszemle rendkívül gondos összeállítását. D R . BARTHA DÉNES. 

Le Bibliographe moderne. Paris. 1930/31. 145—147. szám. A folyóirat 
szerkesztője Henri STEIN : Un beau métier qu'on n'apprend plus címen, a Bul
letin du bibliophile et du bibliothécaire 1930. évi folyamában megjelent cikk 
kapcsán, mely felpanaszolta, hogy a könyvtárnokság oly szép mesterség, ame
lyet Franciaorságban már nem tanulnak többé, elmondja a nem eléggé pon
tos cédulázásról való megfigyeléseit s ezeknek kapcsán javaslatot tesz az egy
séges könyvtárosképzés dolgában. — Max PRINET a Bibliothèque de l'Arsenal-
ban lévő 1462-ből való bibliát írja l e ; Paul BURGUBURU folytatja nemzetközi 
metrológiai bibliográfiáját ; H. CHOBAULT közli a Mazaugues könyvtár és 
gyűjtemény eladására vonatkozó okirat teljes szövegét. A levéltárak és könyv
tárak életének kitűnő krónikája és a bibliográfiák felsorolása teszi teljessé a 
füzet tartalmát. I. K. 




