
182 Szakirodalom. 

E czédula-katalogus alkalmazását nem lehet eléggé ajánlani, 
kényelmes használhatóságát s ezélszerüségét tekintve felülmúl 
minden más czédula-rendszert. 

A római Vittorio Emanuele könyvtárban mindkét rendszer 
használatban van, az első a folyóiratok, az utóbbi a nagy könyv
tár részére. A mi a folyóiratokat illeti, megakarom e helyt jegyezni, 
hogy mily liberalitással járnak el az említett könyvtárban ezekéi 
illetőleg. A könyvtárban egy egészen külön terem van a folyó
iratok részére berendezve, melyben a falak mentén köröskörül 
állványasztalokon kettős sorban több mint 100 különféle folyó
irat áll a látogatók rendelkezésére. Mindegyik folyóirat és helye 
külön számmal van megjelölve, s a látogatók minden akadály nél
kül vehetik el helyükről és használhatják azokat. A teremben a 
fentebb leírt első mód alapján szakok szerint rendezett katalógus 
van felállítva, mely a látogatók szabad használatára áll. Ez a 
folyóirati terem, a Sala dei periodici, szintén amaz intézmények 
közé tartozik, melynek követését nem lehet eléggé ajánlani. Persze 
ez által eleje van véve azon szokásnak, hogy a folyóiratok, mind
járt beérkezésük után, füzetenkint kikölesönöztetnek. 

Áldási Antal. 

Generalregister zum I.—X. Jahrgange des Central-
blattes für Bibliothekswesen. (1884—1898.) Bearbeitet von 
Carl Haeberlin. Leipzig. 1895. 8-r. 4 r 254 1. 

A » Centralblatt für Bibliothekswesen« szerkesztősége egye
temes név- és tárgymutatót adott ki folyóiratának eddig meg
jelent tíz évfolyamához. E nélkülözhetetlen könyvészeti kézikönyv, 
melyet a folyóirat egyik dolgozótársa, Haeberlin Károly, a rnar-
burgi egyetemi könyvtár assistense s ismert nevű bibliográfus 
szerkesztett, azonkívül, hogy gyakorlati ezéljainak mindenben meg
felel, szakbeosztásával mintául szolgálhat a tárgymutatók szer
kesztésénél. Tudtunkra a magyar név- és tárgymutatók közül 
eddigelé még a Turulé közelíti meg leginkább. Beosztása a követ
kező: I. része a nagyobb értekezéseket és ezikkeket sorolja 
föl évfolyamok szerint. II. A szerzők névjegyzéke. III. Ismer
tetett müvek. IV. Személynév-mutató. V. Földrajzi névmutató. 
VI. Betűrendes tárgymutató. A vaskos kötet Lipcsében jelent meg 
Harrassovitz Ottó kiadásában. Ára 18 márka. D. L. 




