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l'instruction állította fel. E társaságot pedig egy betűszedő munkás 
alapította több társával együtt. Ugyancsak tisztán társadalmi 
alakulás a Société Franklin is, mely működése súlypontját a 
katonai legénységi könyvtárakra helyezi. Természetes, hogy idővel 
az ilyen munkásságot azután a hatóságok is istápolják. London
ban, a hol könyvtári adó czimén tetemes összegek folynak be, 
a népkönyvtári, helyesebben községi könyvtári intézmények 
nagyszabásúak s önálló épületekkel rendelkeznek, míg Parisban 
valamely más czélra szánt középületben megtűrt vendégek 
csupán. Londonban nagy súlyt helyeznek a személyzet szakszerű 
kiképzésére is. Rendkívül megbecsülendő s tiszteletreméltó az a 
liberális intézkedés, hogy ha valamely assistens (16—20 éves 
ifjak, ujabban nők) kedvet érez magában akár a Library Asso
ciation, akár az University of London által ujabban rendezett 
kurzusok hallgatására, a bizottság a törekvést előmozdítja s a 
tandíjat lefizeti érte. Igen szerettük volna, ha e kurzusok rövid 
ismertetését szerző legalább jegyzet alatt közölte volna. d'L K. 

Czimjegyzék. A m. hir, József-műegyetem könyvtárának 
—e. 3. kiadás, két kötet. Budapest, 1910. (Franklin-Társulat). 
8-r. XVI, 4, 678; 736 1. Ára? 

Rados Gusztáv műegyetemi tanár rendkívül Ízléses és fényes 
kiállításban bocsátotta közre műegyetemünk czímjegyzékének 
legújabb —immár harmadik kiadását. A műegyetem könyvtárába 
1848 május 17-én került be az első könyv s eleinte ugyancsak 
lassan gyarapodott. Állománya 1870-ben, a mikor Wartha Vincze, 
a könyvtár fejlesztése körül oly elévülhetetlen érdemeket szerzett 
tudósunk, a könyvtár kezelését átvette, mindössze 2369 darabot tett. 
1891/92-ben, a mikor a katalógus második kiadása napvilágot 
látott, a könyvkészlet 11.786 műre rúgott 49.938 kötetben. 
A harmadik kiadás sajtó alá bocsátásakor pedig — 1909 május 
hó végén — 25.000 művet ölelt föl, mintegy 85.000 darabban. 
A leggazdagabb szakok a «mathematika» 2085 és a «műszaki 
vegytan» 2026 művel; csak kevéssel marad mögöttük a «nyelvé
szet, irodalomtörténet és szépirodalom» (1898 mű), «művészet, 
műtörténet, életrajzok (1828 mű), «természettan, meteorológia és 
elektrotechnika» (1726 mű) ez. szakok, míg a «történet, földrajz» 
(1546 mű) és a «mérnök-építészet» (1534) ez. szakok állománya 
alig haladja meg a másfélezret. Ezren felül van még a művek 
száma a «nemzetgazdaságtan stb.» (1178), «erőműtan, géptan» 
(1191), «mezőgazdaságtan» (1134) és a «zoológia, anatómia 
physiologia, botanika» (1093) ez. szakokban, míg a többi szakot 
még kevesebb számú mű képviseli. 

A katalógus két részből áll. Az első szakonkint adja a rövid 
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czimeket, melyek mellől a megjelenés évét és a kötetek számát 
sajnosán nélkülözzük; a második egységes betűrendben ismétli 
meg a könyvczimeket. A szedés igen tetszetős és könnyen át
tekinthető; sajtóhiba az idegen czimekben is csak elvétve akad. 

Rados Gusztáv bevezetéséből kiemelendő az a rész, mely
ben a Pecz Samu építette csúcsíves stílű új könyvtári épületet 
ismerteti. Különösen kiemeli a 400 m2 alapterülettel biró 11*48 
m. magas olvasótermet, melyben 230 kényelmes ülőhely nyert 
elhelyezést. Technikai jélessége, hogy hálóboltozatának feszítő
távolsága a világ legnagyobb ilynemű góthikus boltozatát is fölül
múlja. Teljesen modern a negyedmillió kötet befogadására elég
séges, hat emeletsorra osztott könyvraktár, melyben kívül el
helyezett fölvonó és kőlépcső szolgál a közlekedés lebonyolítá
sára. Az olvasóterem tőszomszédságában 30.000 kötetes kézi
könyvtár nyert elhelyezést, a mi a kiszolgálást igen meggyor
sítja. Az épületet Rados 8 képben is bemutatja. Részletesebb 
ismertetésére Pecz Samu kilátásba helyezett monográfiája kap
csán fogunk kiterjeszkedni. S 
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