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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 . 
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VoiTH PÁL, ügyész: D R . BEER JÁNOS, művészeti előadók: D R . 
GENTHON ISTVÁN és D R . KAMPIS ANTAL. Intézőbizottság: ügyvezető, 

titkár, ügyész és a választmányból delegált két tag: KAESZ GYULA és 
KNER ALBERT. 

A tervezett évi négy kiadvány elseje, Cs. SZABÓ LÁSZLÓnak: Egy 
gondolat bánt engemet című, FÁY DEZSŐ által illusztrált elbeszélése, már 
meg is jelent. Nem térhetünk ki ehelyütt a mű tartalmi méltatására; 
külseje szerint nemes, kifinomult bibliofil-ízlésre vall. 

Mindazok, akik a könyvet becsülik, érdeklődéssel néznek a Szö
vetség működése és második kiadványa elé. (Hír szerint SZABÓ LŐRINC 
Repülő-ciklusa, vagy MÁRAI SÁNDOR elbeszélése következik.) 

JÉKELY ZOLTÁN. 

Külföldi könyvtárosok tanulmányútja Magyarországon. — 
1936-ban négy ismert külföldi vezetőkönyvtáros látogatta meg a magyar 
könyvtárakat. Húsvét táján 10 napig nálunk tartózkodott JOHN D. 
COWLEY, a londoni egyetemi könyvtárosiskola igazgatója, ki az angol 
könyvtárosegyesület megbízásából tanulmányozta a magyar könyvtár
ügyet Budapesten, Sopronban, Debrecenben és Pannonhalmán. Érdekes 
volt tapasztalatairól beszélgetni vele. Leginkább az Orsz. Széchényi-
Könyvtár adrémaüzeme ragadta meg a figyelmét. Az adréma, melyet 
Angliában nem ismernek, nézete szerint a legidőtakarítóbb és nagy 
lehetőségeket nyújtó sokszorosítóeszköz. Csodálkozott, hogy a magyar 
könyvtárak egy részében még a helypazarló multszázadi nagyalakú 
katalógus cédulaalakot használják. A magyar könyvtárak közt leg
inkább a Fővárosi Könyvtár nyerte meg tetszését. Tapasztalatairól 
cikkben számolt be, melyet Folyóiratszemlénkben ismertetünk. — Hús
vét után itt járt D R . H . PRAESENT a lipcsei Deutsche Büchereitól. Az 
adrémát középnagyságú könyvtárakban a legjobb sokszorosítóeszköz
nek tartja, de nagy könyvtárak (évi 50.000 kötetnél nagyobb gyarapo
dással bíró könyvtárak) csak a „Titeldruck"-kal boldogulhatnak. — 
A Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának budapesti ülése
zésein résztvett D R . I. COLLIJN, a svéd állami könyvtárak főigazgatója 
és a Könyvtárosegyesületek Nemzetközi Szövetségének tb. elnöke, 
valamint D R . T. P. SEVENSMA, a Nemzetek Szövetsége genfi Könyv
tárának igazgatója és a Könyvtárosegyesületek Nemzetközi Szövetsé
gének főtitkára. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 
ebéden látta vendégül a két nagynevű könyvtárost s könyvtárosaink 
a velük való érintkezésben sokat nyertek, főként rendszeres cserefor
galom létesítésével. COLLINJ dr.-tól a csere révén az Orsz. Széchényi 
Könyvtár két magyarvonatkozású ősnyomtatványt kapott, melyek 
egyike eddig teljesen ismeretlen volt, másikából eddig csak egyetlen 
példányt ismertek. —•— 


