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Horatiusra és Maecenásra céloz Ormós. A Horatius-féle „dedi-
catiót" tartja foganatosnak, amely valóban halhatatlanná tette 
Maecenás nevét, ki egyebek közt a sabinumi birtokot adományozta 
a kor nagy költőjének. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Hóman Bálint és Fitz József előadása a Nemzeti Múzeum 
közgyűlésén. December 21-én délután tartotta a Magyar Nem
zeti Múzeum szokásos évi közgyűlését az Akadémia heti üléster
mében. A nagyszámú s előkelő résztvevő előtt lefolyt ünnepélyes han
gulatú ülésen foglalta el elnöki székét dr. HÓMAN BÁLINT m. kir. val
lás- és közoktatásügyi miniszter, akit ugyanekkor nevezett ki újabb 
hatévi időtartamra a kormányzó úr a Magyar Nemzeti Múzeum 
elnökévé. HÓMAN székfoglaló elnöki megnyitójában vázolta a Nemzeti 
Múzeum szerepét és jelentőségét a magyar kultúrpolitikában. Utána 
dr. FITZ JÓZSEF, a Széchényi-Könyvtár főigazgatója nagy érdeklődés
sel kísért előadásban ismertette az Országos Széchenyi-Könyvtár fel
adatát, égető kérdéseit s legközelebbi munkatervét. A tetszéssel foga
dott előadás után dr. PONGRÁCZ SÁNDOR számolt be a Természetrajzi 
Múzeummal kapcsolatos tervekről. (a.) 

Az Országos Széchényi Könyvtár január i kiállítása a neve
zetesebb külföldi és hazai közkönyvtárak propagandaeszközeiből mu
tatott be hét tárlónyi válogatott anyagot. Az angol, francia, belga, né
met, olasz és magyar könyvtárak levelezőlapjai részben a könyvtár
épületeket, részben a könyvtári anyag kiemelkedőbb darabjait mutat
ják be. Az angol, francia és német könyvtárak színes kiállítású lapjai 
különösen ízlésesek s bizonnyal sikerrel szolgálják az eléjük tűzött célt. 
Igen kívánatos lenne, ha a külföldi példákat követve, jövőben a hazai 
közkönyvtárak is minél több súlyt helyeznének az ilyen olcsó, bárki 
számára hozzáférhető, ízléses könyvtári propagandára. Az idén külö
nösen nagy idegenforgalomra számíthatván, nagyon is időszerű az em
léktárgyként is hasznosítható könyvtári levelezőlapok és reprodukciók 
közrebocsátása és felfrissítése. (a.) 

Szakosztályi hírek. A könyvtári szakosztály január 29-én K Á P -
LÁNY GÉZA elnöklete alatt harminckét érdeklődő jelenlétében felolvasó 
ülést tartott az Iparművészeti Múzeum előadó termében, amelyen 
NYIREŐ ISTVÁN dr. napirend előtt bejelentést tett Bolyai János tudo
mányrendszerezéséről, mely véleménye szerint a könyvtári decimális 
rendszerrel kapcsolatba hozható. Majd PÁLFFY MIKLÓS az amerikai 
könyvtárosképzésről és a chicagói könyvtárosi szakintézetről számolt be. 
NYIREŐ ISTVÁN dr. pedig a debreceni egyetemi könyvtár új épületét és 
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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. 


