
SZAKIRODALOM 24S 

lekkel és reményekkel lehet megvalósítani. A Fővárosi Könyvtár föladatai 
a jövőre is adva vannak és hacsak rajtunk múlik, jövő terveink a 
könyvtár teljesítményét és jelentőségét tovább fogják emelni». I. K„ 

Buda és Pest a szabadságharc idején. 1848—1849. A 80 
éves évforduló alkalmából. A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Buda
pesti Gyűjteményének Bibliográfiai Munkálatai I. (Budapest, 1929.) 
50, (2) 1. 8. r. 

Ezzel a kiadvánnyal a Fővárosi Könyvtár igazgatósága, hasznos 
bibliográfiáinak (Aktuális Kérdések Bibliográfiája) egy új sorozatát kezdi 
meg, amely különösen a főváros múltja iránt érdeklődőknek és történé
szeinknek fog nagy szolgálatot tenni. A Fővárosi Könyvtár «Budapesti 
Gyűjtemény »-e, amely 15 év óta rendszeresen halmozza fel a város történeti 
anyagát, immár oly gazdaggá lett, hogy a várostörténeti kutatásnak 
egyik legjelentékenyebb forrása. Ezt bibliográfiai munkák kibocsátásával 
könnyen hozzáférhetővé és használhatóvá tenni a leghasznosabb s leg-
dícsérendöbb munkák egyike. Az első füzet aktualitását az 1848-as ese
mények évfordulója adta meg, amikor a «kimondottan fővárosi vonat
kozású könyvcímek mellett feldolgoztuk az általános érdekű munkákat 

is — olvassuk az Előszóban amelyek a könyvtár gyűjteményeiben 
találhatók és amelyek nagyobb fejezetekben foglalkoznak az egykorú buda
pesti eseményekkel. Az ily munkák fejezeteit a terjedelem és fontosság 
arányában utalással jeleztük.» A tárgyszerinti jól áttekinthetően rend
szerezett csoportosításból a szépirodalmi feldolgozások sem hiányzanak 
(85 cím). A bibliográfiához pontos névmutató csatlakozik. I. K. 

A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és szemelvé
nyes szakjegyzéke. Új folyam. 1. szám. Budapest. Székesfővárosi 
házinyomda. 1928. XVIII, (2) 212 1. 

Az Évkönyv mint címe is elárulja, a Pedagógiai Könyvtárban 
található müvekről válogatott sorozat jegyzékét nyújtja pontos bibliográfiai 
leírásban, szép kényelmes nyomtatásban, úgyhogy a kivágott címek cédu
lára ragaszthatók volnának. Bevezetőül «A könytár története» szolgál, mely 
általános érdekre joggal tart igényt. Az alapítás BÁRCZY István tanügyi 
tanácsnokságának idejére nyúlik vissza. Fokozatos fejlesztés után 1912-ben 
a Pedagogiumi Szeminárium helyiségeibe helyezték át s tették nyilvá
nossá s dr. OZORAI Frigyes vezetése alá helyezték. 1916-ban 15.000 kötetből 
állott e könyvtár. A háború utáni súlyos esztendők állagában nagyon 




