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feladatait ismertette. — A szakosztály intézőbizottsága február i-én 
népes intézőbizottsági ülést tartott, amelyen felhatalmazta az egyesület 
elnökségét, hogy tovább folytassa és tető alá hozhassa a GULYÁS P Á L -
féle magyar írói életrajzi lexikon kiadására vonatkozó, sikerrel kecseg
tető tárgyalásait. Ugyanekkor szűkebb bizottságot küldött ki az 1938. 
évi tisztújítás és kongresszus előkészítő megbeszélésére. Ez a bizottság 
javaslatait a február 28-án tartott újabb intézőbizottsági ülésen ter
jesztette elő. A. M. 

A második könyvtárosképző tanfolyam előadásai múlt év 
november 29-én megkezdődtek s április 13-ig tartanak. A záróvizs
gákra április utolsó napjaiban fog sor kerülni. A tanfolyamra ezúttal 
is többen jelentkeztek, mint ahány hallgató felvételét a tanfolyam 
felügyelő bizottsága kívánatosnak látta. Így a bejelentett jelentkezők 
közül mindössze 29-én vétettek fel a tanfolyamra, amelyen az Orszá
gos Széchényi Könyvtárból es a Fővárosi Könyvtárból 8—8, a buda
pesti Egyetemi Könyvtárból 4, az Országos Könyvforgalmi és Biblio
gráfiai Központból 2, a Szépművészeti Múzeumból, az Országos Köz
oktatásügyi Tanács könyvtárából, a Statisztikai Hivatal Könyvtárá
ból, a Mezőgazdasági Múzeum Könytárából, a Nemzeti Színház 
Könyvtárából, a szegedi Egyetemi Könyvtárból és a soproni Evan
gélikus Hittudományi Kar könyvtárából 1—1 hallgató vesz részt. 
A második tanfolyamon tehát összesen 11 intézmény, közöttük 2 
vidéki, hivatalból bejelentett alkalmazottai nyernek kiképzést. 

A múlt tanfolyam tapasztalatai alapján az előadandó tárgyak 
némelyikének óraszámában változás történt. A gyakorlati könyvtár
tan a múltkori 9 óra helyett most 10 órában, a katalogizálást a múlt
kori 21 órával szemben most 18 órában, a bibliográfiai ismereteket 
10 óra helyett 11 órán, a decimális osztályozást 2 óra helyett 6 órán, 
a könyvtári szakrendszereket 14 óra helyett 12 órán, a könyvkereske
delmet 1 óra helyett 2 órán, a könyv- és hírlapkiadást 3 óra helyett 
2 órán, a nyomdászatot 2 óra helyett 5 órán, a könyvkötést 2 óra 
helyett 3 órán, az ősnyomtatvány meghatározást 7 helyett 6 órán, a 
régi magyar nyomtatványok ismertetését 6 óra helyett 5 órán, a közép
kori kéziratokat 2 óra helyett 3 órán adják most elő. A könyvtári 
igazgatás helyett (12 óra) ezen a tanfolyamon dr. FITZ JÓZSEF 10 
órán könyvtártörténetet ad elő. Az elméleti órák száma a múltkori 
100-zal szemben 101 lett. 

Néhány tárgyat most új előadók adnak elő; a középkori kézira
tok meghatározását BARTONIEK EMMA dr.; a könyvkereskedelem elő
adását LÁNYI O T T Ó ; a nyomdászatét KELÉNYI B. O T T Ó dr.; a könyv
kötészetét GRONOVSZKY IVÁN dr. vállalta. A. M. 


