
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 




