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a központi katalógusokról, GORIUPP ALISZ a katalógusok sokszorítás
problémáiról, WITZMANN GYULA a könyvtár és a tizedesosztályozás 
viszonyáról, DOMANOVSZKY ÁKOS a tárgyi címkatalógusról, GLASER 
LAJOS a térképkatalogizálásról tartott a katalóguskérdések megvita
tása során előadást. A második ülésen, melynek tárgya a könyvtárnak, 
a közönséghez és a tudományos élethez való viszonya volt, szintén hat 
előadás hangzott el: VARGA OTTóé, a régi egyházi könyvtáraknak a 
tudományos kutatás szolgálatában vitt szerepéről, VARGA ZSIGMONDC 
a régi protestáns főiskolai könyvtárak jelentőségéről, KELÉNYI B. 
OTTóé a könyvtárnak a várostörténeti kutatás szolgálatába állításáról, 
TRÓCSÁNYI GYÖRGYé a parlamenti könyvtárakról, DRESCHLER PÁLé 
a nagyvárosi népkönyvtárakról és BISZTRAY GYULÁé a falusi nép
könyvtárakról. Az előadásokat követő vita folyamán, melynek vita
rendezője ASZTALOS MIKLÓS volt, hozzászóltak az előadásokhoz P U S 
KÁS ENDRE, ASZTALOS MIKLÓS, MÁTÉ KÁROLY, KEMÉNY GYÖRGY, 
KÁPLÁNY GÉZA, FITZ JÓZSEF, J O Ó TIBOR, NYIREÖ ÉVA, W I N I S N Á N -
DORNÉ, GARDA SAMU, DÁRDAI-ÁBRIÁNI DEZSŐ, TRÓCSÁNYI GYÖRGY, 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

A kongresszus közös záróülésén, mely előkelő közönség jelenlété
ben díszes és ünnepélyes külsőségek között folyt le, három előadás 
hangzott el. PASTEINER IVÁN a magyar könyvtárpolitika útjait és fel
adatait ismertette, HERZOG JÓZSEF annak a kérdését fejtegette, hogy 
mi tartozik a levéltárba és mi a könyvtárba, DÁVID ANTAL a könyv
tárosok és levéltárosok testületi érdekeit foglalta össze. 

A könyvtári szakosztály üléseivel egyidejűleg a levéltári szak
osztály szintén ülésezett s három ülésén összesen nyolc előadás hang
zott el. A. M. 

Könyvtárosképző-tanfolyam. A Magyar Könyvtárosok Egye
sületének 1936. október 2-án tartott közgyűlése egyhangúan elhatá
rozta, hogy a magyar könyvtárügy előbbrevitele érdekében még az új 
egyesületi év folyamán könyvtárosképző-tanfolyamot fog rendezni s 
a tanfolyam tartását a jövőben rendszeresíteni fogja. A közgyűlést 
követő kongresszuson megalakult könyvtári szakosztály ideiglenes 
intézőbizottsága november 16-i ülésén foglalkozott először a meg
rendezendő tanfolyam kérdésével. A tanfolyam szervezeti szabályza
tát, tan- és vizsgarendjét D R . FITZ JÓZSEF, az egyesület elnöke dol
gozta ki s miután azt a december hó 10-én tartott, az intézőbizottság
tól delegált szűkebbkörű bizottságnak ülése örömmel tette magáévá, 
az ugyanazon nap délutánján tartott szakosztályi ülés a tanfolyamnak 
1937. február i-ével kezdődő megtartását egyhangúan határozattá 
emelte és az elnök által kidolgozott szabályzatokat külön köszönete 
kifejezése mellett elfogadta. Ezt követően megalakult a tanfolyam 
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rendezésében résztvevő budapesti közkönyvtárak igazgatóiból a tan
folyam vezetősége. A tanfolyam fölötti felügyeletet PASTEINER IVÁN, 
a közgyűjtemények országos főfelügyelője vállalta el, a tanfolyam 
ügyvezető igazgatója pedig GULYÁS PÁL ny. múzeumigazgató, egye
temi c. rk. tanár lett. A február i. és március 23. közt tartandó tan
folyamon 99 elméleti és 125 gyakorlati órán 14 tárgykörből nyernek 
a jelentkező hallgatók szakoktatást. A legszélesebb nyilvánosságúnak 
tervezett tanfolyam első előadása február i-én délben 1 órakor volt a 
Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának Baross-utca 13. szám alatti 
előadótermében. A tanfolyam felkért előadói FITZ JÓZSEF, DÁVID 
ANTAL, M. BUDAY JÚLIA, GORIUPP ALISZ, ASZTALOS MIKLÓS, W I T Z -
MANN GYULA, GULYÁS PÁL, GERGELY REZSŐ, MÁTÉ KÁROLY, KNER 
IMRE, LESKÓ BÉLA, HALÁSZ GÁBOR és TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. A gyakor
latok az Orsz. Széchényi Könyvtárban, az Egyetemi Könyvtárban, 
az Orsz. Bibliográfiai Központban, a Fővárosi Könyvtárban és a Tech
nológiai Könyvtárban történnek s a gyakorlatok vezetőit az egyes 
intézmények igazgatói jelölik ki. A tanfolyam hallgatói szakszerű 
vezetés mellett megtekintik még a Magyar Tudományos Akadémia, a 
m. kir. Statisztikai Hivatal, az Országgyűlés, a Fővárosi Pedagógiai 
Szeminárium és a Technológiai Múzeum könyvtárát, valamint egy 
könyvkiadó és nyomdai üzemet is. A. M. 

A Magyar Bibliofilek Szövetségének megalakulása. Folyó évi 
január hó 23-án tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Bibliofilek Szö
vetsége. BISZTRAY FARKAS FERENC, mint az Előkészítő Bizottság szó
szólója, ismertette röviden az egyesület célkitűzéseit. Céljuk — amint 
mondotta — elsőrendű, szépkiállítású s egyben belsőleg, tartalmilag 
is értékes, a külsőt feltétlenül megérdemlő könyvek forgalomba
hozása; nem tömegek megnyerése, hanem kiválasztottak ízlésének iga
zán jó és szép könyvek élményével való kielégítése. 

A megalakulás kimondása és az alapszabályok elfogadása után 
a tisztikar megválasztására került a sor, mely a következőképen ala
kult meg: elnök: UGRÓN GÁBOR V. b. t. t., a Magyar Irodalmi és 
Művészeti Tanács elnöke, társelnökök: BETHLEN MARGIT grófnő író, 
D R . FITZ JÓZSEF az Orsz. Széchényi Könyvtár főigazgatója, alelnö
kök: GERGELY REZSŐ a Magyar Könyvkereskedők Egyesületének el
nöke, D R . BRÓDY LÁSZLÓ a Hungária Hírlapnyomda vezérigazgatója, 
DORMÁNDY LÁSZLÓ a Pantheon Irodalmi Intézet vezérigazgatója, ügy
vezető alelnök: BISZTRAY FARKA.S FERENC, titkár: D R . GYŐRY JÁNOS, 
jegyzők: D R . ASZTALOS MIKLÓS és D R . JAJCZAY JÁNOS, háznagyok: 
D R . MIHALIK SÁNDOR és REITER LÁSZLÓ, pénztáros: D R . FALUHELYI 
ISTVÁN, ellenőrök: HUBAY ILONKA, D R . ORTUTAY GYULA és D R . 


