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A Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete a múlt év 
decemberében tartotta tízéves fennállása alkalmából ünnepi közgyű
lését a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet nagy könyvtár
termében, amelyen a M. Kir. Iparügyi Minisztérium, továbbá számos 
közhatóság és közintézmény, gazdasági és mérnöki érdekképviselet és 
testület képviselőin kívül a könyvtár olvasóközönségének köréből is 
sokan jelentek meg. 

Az ünnepi közgyűlést KELEMEN MÓRIC, a Magyar Racionalizá
lási Bizottság igazgatója, az Egyesület elnöke hosszabb beszéddel nyi
totta meg. Kiemelte többek között a természettudományi irányú tudo
mányos kutatás nagy jelentőségét, valamint azt a körülményt is, hogy 
ennek a kutatásnak megkönnyítésében igen jelentékeny szerepe van a 
Technológiai Könyvtárnak és az ezt támogató Egyesületnek. 

Majd KÁPLÁNY GÉZA főkönyvtáros tartott részletes beszámolót 
az Egyesület tízéves munkásságáról, amely ez alatt az idő alatt több 
mint 30.000 pengőt juttatott a Könyvtárnak folyóiratok és könyvek 
beszerzésére, továbbá rendszeresen kiadja a Műszaki Bibliográfiai Köz
leményeket, amelyek az olvasóközönséget a könyvtár legújabb szer
zeményeiről tájékoztatják. Ennek a kétirányú működésnek tulajdonít
ható, hogy a könyvtár olvasóközönsége a közelmúltban már a 
60.000-es létszámot is elérte. 

Ezután az Iparügyi Minisztérium és a többi hatóságok és testüle
tek képviselői üdvözölték a jubiláló egyesületet, majd pedig a köz
gyűlés védnökökké és tiszteleti tagokká választotta több közhatóság, 
közintézmény és testület vezető tisztviselőit. A tiszteleti tagok sorá
ban két nagy közkönyvtárunk első tisztviselője is szerepel: FITZ 
JÓZSEF, az Orsz. Széchényi-Könyvtár és FASTEINER IVÁN, a budapesti 
Egyetemi Könyvtár főigazgatója. 

A közgyűlés tárgysorozatának utolsó pontja gyanánt megejtett 
tisztújítás során az Egyesület elnökségét és választmányát, amely tíz 
év óta vezeti az Egyesületet, nagy lelkesedéssel újraválasztották. GR. 

A Magyar Könyvszemle Szerkesztőbizottságai941. január elsejétől 
kezdődő érvénnyel módosította a Magyar Könyvszemle előfizetési feltételeit. 
Közvetlen előfizetőink részére az egész évi előfizetés díja továbbra is 40 
pengő marad; könyvkereskedés, vagy hírlapelőfizetési iroda útján történő 
előfizetésnél azonban az ár 44 pengő, amelyből a közvetítőnek — mint más 
folyóiratoknál is szokásos — 10% engedményt adunk. 

Felkérjük t. Előfizetőinket, hogy a Magyar Könyvszemle 1941. évi 
előfizetési díját a mellékelt postai befizetési lapon szíveskedjenek pénztárunk
hoz, az Egyetemi Nyomdához beküldeni. 
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