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. I. Budai Könyvtár Közlönye. Kiadja a Budai Könyvtár
egyesület. Szerkeszti Jurányi Oyozö a Budai Könyvtár Őre. 
1897. 1. évf. 1. sz. Július. 

II. A. Budai könyvtár-egyesület harmadik évkönyve az 
1896. évről. A választmány megbízásából összeállította Koncsek 
Lajos. Budapest, 1897. 8-r. 20 1. 

Meg kell emlékeznünk erről a derék egyesületről, mely 
komoly buzgalommal szolgálja a kultúra ügyét. Úgy az Évkönyv, 
mint a Közlönynek első száma virágzó életről beszélnek. Íme a főbb 
adatok: a könyvtárállománya 1896 deczember hó 81-ikén a követ
kező volt: a) szakkönyvtár 4768 mű = 5491 drb, b) népkönyv
tár 1546 mű = 2540 drb, c) Barsi-könyvtár 528 mű = 836 drb, 
összesen 6852 mű = 8867 drb, megjelenési idejükre nézve túl-
nyomólag ujabb keletűek; 1850 után megjelent 6062 mű (88.5°/0), 
e század első felében 614 mű, száz vagy több mint száz eszten
dős mű van 176. Könyvvásárlásra a lefolyt évben 187 frt 24 krt, 
könyvkötésre 60 frt 80 krt fordítottak. Az egyesületnek elnöke, 
Csorba Ferencz dr., titkára, Koncsek Lajos, és könyvlár-őre, Jurányi 
Győző, a maguk hatáskörében mindent elkövetnek, hogy az intéz
mény feladata magaslatán maradhasson, a mint az a szóban forgó 
két kiadványból is látható. Különösen felemlítésre méltó magasabb 
törekvés jele, hogy a könyvtár szakok szerinti rendezésére és 
alkalmas katalógusok szerkesztésére nagy gondot fordítanak. 
A Könyvtári Közlöny július 1-én megjelent számának tudósítása 
szerint akkor már a népkönyvtár katalógusának III. füzete is 
elhagyta a sajtót s a két fő- és 37 alszakra osztott szak
könyvtárnak 10 íves katalógusa is sajtó alatt volt. Általában bár
hol pillantsunk be ebbe a két nyomtatványba — az Évkönyvbe 
és a Közlönybe, — arról győződünk meg, hogy helyes érzékű, 
nágybuzgalmu, lelkes férfiak kezében van a budai könyvtár 
ügye, s ha ez a jövőben is igy marad, még fokozottabb tevékenység 
révén még nagyobb hatást és eredményeket lehet számára meg
jósolni. (E—r.)' 

Magyar Nyomdászok Évkönyve. Kiadja a Könyvnyom
dászok Szakköre. Tizenegyedik (milleniumi) évfolyam. Szerkeszti 
Oelléri Mihály. 1896. Pesti könyvny. r.-t. -— Tizenkettedik 
évfolyam. 1897. Szerkeszti Tichy Ákos. 

Mindenféleképen elismerésre méltó produktuma a vállalat 
a mi könyvnyomdászaink elitjének. Ügyesen egyesíti a praktikus, 
szorosaq naptári részt maradandó becsű szakszerű fejtegetésekkel, 
s hirdetéseivel üzleti czëlokat is szolgál. Az eddig megjelent 
tizenkét kötetnek kétség nélkül nagy szerepe van abban az örven
detes haladásban, a mit a mi nyomdászati iparunk fejlődésében 
lehetetlen észre nem venni. A legnagyobb változatossággal és a 
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