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követnék e jó példát többi vidéki könyvtáraink pl. a debreezeni. 
sárospataki, pozsonyi stb. főiskolák könyvtárai, melyek nem 
kevésbbé gazdagok értékes müvekben, kéziratokban, fontos szol
gálatot tennének ez által irodalmunk és művelődésünk ügyének ? 

D. L. 

Varjú Elemér. A gyulafejérvári Batthyány-könyvtár. Buda
pest, 1899. 271 1. 4- 5 melléklet. 8-r. 

Önálló könyv alakjában is megjelent Varjú Elemér dolgo
zata, melyet a Batthyány-könyvtárról a Magyar Könyvszemle 
1899., 1900. és 1901 évfolyamaiban tett közzé. A nevezetes könyv
tár beható ismertetése történeti, bibliográfiai s más szempontokból 
egyaránt hasznos munka volt, s bizonyára érdemes volt a dolgo
zatot könnyebben kezelhető könyvformában is megjelentetni. 
E helyen nem szükséges a mű tartalmát ismertetni, s a szerző
nek folyóiratunkhoz való viszonya a részletesebb méltatást is 
lehetetlenné teszi. Kívánatos volna azonban, ha szerző tovább 
folytatná a nevezetesebb hazai könyvtárak rendszeres tanulmányo
zását és ismertetését. —ó 

Mocsáry Miklós. Hogyan bánjunk könyveinkkel? Útmuta
tás az összes könyvkedvelök, könyvgyűjtők, könyvtártulajdonosok, 
valamint magánosoknak. Ungvár, 1899. 36-1-2 1. 8-r. Ara 10 kr. 

Egy kissé elkésve került kezeinkbe ez a kis füzet, melyről 
mint az első magyar népszerű könyvtártani kísérletről okvetlenül 
meg kell emlékeznünk e helyen. A Hasznos Könyvek czímű gyűj-
mény első füzete gyanánt jelent meg, s valóban hasznos szolgála
tokat lehet tőle várni. Nevezetesen szélesebb körök figyelmét 
hívja fel a könyvekkel való bánásmód főbb elveire, gyakorlati 
tanácsokat ad a könyvek megválasztása, gondozása, rendezése stb. 
terén s bármily kis könyvtár kezelője vagy tulajdonosa tanulhat 
belőle egyet-m ást, a mit hasznára fordíthat. Voltakép első sorban 
a kis könyvtárak igényeit tartja szem előtt, s így nagyon helyesen 
nem mélyed bibliográfiai rendszerek s könyvtártani problémák 
fejtegetésébe, azonban a szükséges tudnivalóknak igen nagy körét 
öleli fel. Szól a könyvek kiállításáról, a papírról, a könyvek alakjá
ról, a különböző kiadásfajtákról, a könyvgyűjtésről, a könyvtári rit
kaságokról, ezek mellett igen jó tanácsokat ad a példányok kiválasz
tására. Külön rész foglalkozik a könyvek bekötésével. A harmadik 
és negyedik rész pedig dióhéjba szorított ki bibliothékonomia 
minduntalan a szerző helyes érzékéről és gyakorlati tapasztala
tairól téve tanúságot. Egy kis utánjárással ez a művecske minta
szerű népies könyvtártani kézikönyvvé volna fejleszthető, s épen 
ezért nem mulaszthatjuk el különösen a múzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának figyelmébe ajánlani. —r. 




