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Aktuális kérdések irodalma. Fővárosi Könyvtár. 46. és 47. 
szám. Budapest, Székfov. Házinyomba. 1928. 14 ill. n 1. 8 r. 

Az élet elgondolásokkal és tervekkel nem elégszik meg, tetteket 
kíván. Az élettel való kapcsolatot pedig tettek bizonyítják. A tetthez 
azonban a jószándékon kívül az anyagi lehetőség is szükséges. A Fővárosi 
Könyvtár az élettel fenntartván kapcsolatát, elgondolásainak testet is 
kíván adni s ehhez a Főváros Tanácsa, mely a kultúra iránt áldozatkész 
megértéssel viseltetik, a lehetőséget megadja. így lehetséges csupán, 
hogy a Fővárosi Könyvtár gyors egymásutánban jelenteti meg az Aktuális 
kérdések irodalmát s tesz vele az egyes előtérbe kerülő kérdések iránt 
érdeklődőknek nagy szolgálatot. A 46. szám A sajtóval foglalkozik. 
Ebben a bibliográfiában a szigorúan vett sajtón kívül a közvéleményről 
írott munkák, a sajtóval kapcsolatos jogi kérdések irodalma és a szerzői 
jogé is bennfoglaltatik. A Fővárosi Könyvtárban 185 mü, cikk, illetve 
dolgozat található, ami e kérdésre vonatkozik s ezek között 56 magyar. 
A mai külföldi sajtóval foglalkozó nyolc magyar dolgozat A Sajtó című 
lapban jelent meg. — A 47-ik számú jegyzék gazdasági kérdésnek, a 
Kartell és trös^t-nek van szentelve. Ebben 123 címet találunk s közötte 
csupán 13 magyart (helyesebben 10-et, mert 3 dolgozat 2—2 helyen 
szerepel), ami mutatja, hogy gazdasági életünk a nagyon nagyarányú 
vállalatokkal még nem foglalkozhatott oly arányban, hogy nagy tudo
mányos, illetve elméleti irodalma lehessen. — Érdekes megfigyelni, hogy 
a Fővárosi Könyvtár bibliográfiáinak külső formájához elvből nem 
ragaszkodik. Az Aktuális kérdések irodalmának régibb formája keskeny 
és aránylag igen magas volt, ezt a DÜRER- és a ScHUBERT-lajstromoknál 
körülbelül lexikon formájúvá módosította, míg az újabbakat nagy s 
széles 8-rétben jelentette meg. Úgy vélem, hogy ezzel is csak az idő
legességet kívánja jelezni, mert hiszen a Fővárosi Könyvtár jegyzéke 
szabályosan évenként megjelenik s abban — aktuális elmultával — az 
érdeklődő a szakmunkákat, az újabb gyarapodással együtt amúgy is 
megtalálja. I. K. 
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