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Egy pótkötetben a hiányok orvosolhatók, a tévedések korri
gálhatok lennének, s csak a munka értéke, meg a kiadó tanár
egyesület, melynek tekintélye alatt jelent meg a kötet, nyerne 
vele. Kováts Lászlő. 

P. Schwenke und A. Hortzschansky: Berliner Biblio
theken führ er. Berlin, 190B. Weidmannsche Buchhandlung (Druck 
von G. Bernstein). 8-r. IV, 2, 163, 20 1. Ára kötve 1-20 Márka. 

Szerzőinknek e kalauz összeállításánál az a gyakorlati czél 
lebegett szemük előtt, hogy a tudósok és kutatók, elsősorban pedig 
az egyetemi hallgatók részére összegyűjtsék s röviden jellemezzék 
mindazon, többé-kevésbé nyilvános könyvtárakat, melyek Berlin 
világvárosi forgatagában a köznek rendelkezésre állanak. Összesen 
mintegy harmadfélszáz gyűjteményről tétetik említés, melyek a 
következőkép vannak csoportosítva: 1. Általános nyilvános köz
könyvtárak; 2. főiskolai könyvtárak; 3. tudományos intézetek 
és gyűjtemények (akadémiák, levéltárak, múzeumok stb.); 4. iskolai 
könyvtárak (gimnáziumok, reálgimnáziumok, főreáliskolák, iskolai 
múzeumok); 5. hatósági (kir. uralkodóház, parlamentek, birodalmi, 
állami és városi hatóságok); 6. templomi könyvtárak; 7. testületi 
és egyleti könyvtárak (tudományos, gazdasági egyesületek, köz
hasznú társaságok, felekezeti szövetkezetek, sport-, gyűjtő- s egyéb 
egyletek); 8. szak-kölcsönkönyvtárak, végül 9. magánkönyvtárak; 
ez utóbbiak közé természetesen csupán azok vétettek fel, a melyek 
bár korlátolt számban, idegeneknek is hozzáférhetők. Az egyes 
könytárakra vonatkozó czikkelyek a következő adatokat tartal
mazzák: a könyvanyag minősége és mennyisége; az évi szapo
rodásra szánt összeg nagysága; a könyvtár használatának ideje s 
módozatai; a rendelkezésre álló katalógusok jellemzése; a kezelő
személyzet száma; esetleges kiadványok stb. 

Ez adatok közül minket elsősorban a kikölcsönzésre vonat
kozók érdekeltek: hiszen nálunk, hol a »művelt nyugat«-ra való 
hivatkozással folyton könyvtáraink szükkeblűségét támadják, épen 
ezek alapos megismerése kívánatos. Nos, átlapozva az előttünk 
fekvő kötetet, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a budapesti nyil
vános nagy könyvtárak, ha anyaguk gazdagsága szempontjából nem 
is, a kölcsönzőkkel szemben tanított előzékenység szempontjából 
bátran kiállja a versenyt a berlini intézetekkel. 

A Berliner Königliche Bibliothekból például közismert egyé
niségeken kívül csupán jótállás, vagy 50 márka letéteményezése 
mellett lehet kikölcsönözni 1 — 1 kötetet. A kikölcsönzés időtar
tama egy és három hét között vállalkozik, a használatra kért 
könyv jellege szerint. Ha a kikölcsönzés idejének utolsó napján a 
könyvek be nem szolgáltatnak, a kölcsönző tartozik minden egyes 
térítvény után ,50 pfenniget fizetni s a bérmentetlenül megküldött 
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intőlap keltétől számított öt napon belül a könyvet haladéktalanul 
beszolgáltatni. Ha ez az ötödik nap leteltéig meg nem történik, 
a könyvtárigazgatóság minden egyes visszatartott mű után ismét 
1 márka bírságot ró a kölesönzőre s annak saját költségére hozatja 
be a könyvtárba a künn lévő könyveket. 

A használat korlátozására jó példa a Friedrich-Wilhelms-
Universität könyvtárának szabályzata, mely szerint annak anyagát 
csakis az egyetem tanító s tanuló személyzete, az akadémiák tag
jai, egyéb főiskolák hallgatói s vizsgára készülő végzett egyetemi 
polgárok használhatják, de csakis a 128 olvasóra berendezett 
teremben, miután házon kívüli kikölcsönzés egyáltalán nincsen. 
Az egyetem központi könyvtárát jól egészítik ki az egyes szemi
náriumok specziális gyűjteményei, melyeket azonban csakis a 
szemináristák használhatnak. 

Kevésbé szigorú a kikölcsönzési tilalom a műegyetemi könyv
tárnál, a hol rektori engedélylyel jól megokolt esetekben házon 
kívüli használatra is adnak egyes műveket. 

De nemcsak a könyvtárak használata van ekként korlátozva, 
hanem a hazai gyakorlattal szemben, a kikölcsönzés teljesítése 
bizonyos anyagi kiadásokkal is jár. A Königliche Bibliotheknàl 
például a kikölcsönzésre jogosító igazolvány kiállítási díja 50 
pfennig, A térítvények ára 25 darabonkint 10 pfennig, házon 
kívüli kikölcsönzéseknél pedig a portón kívül, csomagolási költségek 
czímén 5—30 pfennig illetéket kell lefizetni. A berlini kir. könyvtár 
más intézetek könyvanyagából is közvetít kölcsönzést, de ilyenkor 
minden egyes kötet után 10 pfenniggel adóztatja meg a kutatót. 

A mi Berlin könyvtárügyében igazán imponáló s utánzásra 
méltó, az népkönyvtárainak nagy száma s valóban gazdag anyaga. 
Összesen huszonnyolcz népkönyvtára van Berlin városának, melyek 
közül tizenkettő olvasóteremmel is bír s naponta este 6-tól 9-ig 
van nyitva. Ezek összes anyaga jelenleg 176,000 kötetből áll s új 
beszerzésekre a város évi 92,180 márkát, tehát majdnem két
annyit áldoz, mint a mennyit nálunk az állam az egész ország
ban évenkint felállítandó népkönyvtárakra fordít. 

A tanulságos füzetet két mutató rekeszti be, melyek annak 
használhatóságát tetemesen fokozzák. Az egyik betűrendben sorolja 
fel a könyvtárak czímeit, míg a másik a szakkönyvtárak tartalma 
felől nyújt tájékoztatást. — Sp. — 

Léon Gruel Manuel historique et bibliographique de l'ama
teur de reliures. Deuxième partie. Paris, MDCCCCV. Léon Gruel, 
Henri Leclerc. 4-r. 4, 186, 2 1., számos szövegképpel és műmellék
lettel. Ára 100 Fr. 

Ez a pompás kiállítású kvart kötet, mely kiegészítő részét, 
második kötetét képezi szerző 1887-ben megjelent hasonló czímü 

Magyar Könyvszemle. 1906. IV. füzet. 25 




