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A társaság célja: előmozdítani a művészi szempontból értékes köny
vek előállítását, gyűjtését és terjesztését, ápolni a könyvgyűjtők és 
könyvkedvelők érdekeit, terjeszteni a könyvészeire, kivált hazaira vo
natkozó ismereteket, fejleszteni az ízlést a könyviparban, érinkezést 
keresni a külföld hasonló célú társulataival, végül hazai könyvtáraink 
gyarapítását és fejlesztését támogatni.

A társaság ezen cél elérésére:
a) kiad ízléses megjelenésű könyveket, hazai illusztrált műveket, régi 

könyvek mintájára készült hasonmásokat stb. A társaság kiadványai, 
amennyiben a választmány másként nem határoz, a társaság tagjait in
gyen vagy kedvezményes áron illetik meg. A tagok a tagilletmény fejé
ben ingyen, vagy kedvezményes áron szerzett társulati kiadványokat 
azok megjelenésétől számított 10 éven belül el nem adhatják.

b) külön kiadványokat hoz forgalomba, a választmány által meghatá
rozandó árban;

c) folyóirat, évkönyv és más folyóiratokban közzétett közlemények 
útján tájékoztatja az érdeklődőket a szakmába vágó kérdések felől;

d) időszakonként összej ö veteleket, előadásokat, kiállításokat és könyv
aukciókat rendez;

e) szerződésileg igyekszik bel- és külföldi társulatok és kiadóvállala
tok kiadványait, műlapokat, folyóiratokat stb. a tagok számára előnyö
sen megszerezni.

f) pályázatok és más alkalmas eszközök útján törekszik művészileg 
értékes hazai kiadványok, tipográfiái, grafikai termékek és könyvköté
szeti munkák előállítását támogatni;

g) végül hazai nyilvános és magán könyvtáraink bibliofil szempont
ból értékes anyagának ismeretét, gyarapodását, hozzáférhetővé tételét 
bibliográfiái kiadványaival, könyvtár-katalógusok készítésével és más 
alkalmas eszközök útján előmozdítja.
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A társaság céljainak előmozdítására következő anyagi eszközök szol
gálnak :

a) alapítványok és adományok;
b) tagsági és belépési díjak;
c) kiadványok értékesítéséből, kiállítások és előadások belépési díjai

ból stb. befolyt összegek.
A társaság tagjai: tiszteletbeli, alapító és rendes tagok.
a) A tiszteletbeli tagokat a választmány ajánlatára a közgyűlés vá

lasztja. A belföldi tiszteletbeli tagok száma tízet meg nem haladhat. 
Tagságuk életfogytiglan tart.

b) Az alapító tagokat két tag ajánlatára a választmány választja. Ala
pító tag lehet, ki egyszer s mindenkorra legalább 160 pengőt fizet a tár
sulat pénztárába, mely összeg négy egymás után következő évben leg
alább 40 pengős részletben is fizethető.

c) a rendes tagokat egy tag ajánlatára a választmány választja. Jogi 
személyek, társulatok magukat egy személlyel képviseltethetik, ki a 
rendes tagokat megillető jogokat gyakorolja.

A rendes tag évenként legalább 16 pengő tagsági díjat fizet.
Külföldi honosnak a társaság tagjává történt megválasztásához a bel

ügyminiszter jóváhagyása szükséges.
Kizárási indítványok felett, a választmány kétharmad szótöbbséggel 

hozott határozata alapján, a közgyűlés dönt.
A tagsági díj minden év első negyedében esedékes. Az április hó 1-ig 

be nem fizetett tagsági díjakat a társaság az okozott postaköltségekkel 
együtt postai megbízás útján szedi be.

Minden tagnak joga van a társaság közgyűlésén résztvenni, ott szava
zati és választói jogot gyakorolni, amennyiben az előző évi tagsági díját 
befizette, minden tag a társaság vezetőségébe megválasztható. A társaság 
kiadványait tagilletmény fejében ingyen vagy kedvezményes áron kapja.

A tagsági kötelezettség a társaság fennállásának első évében belépőkre 
öt évig, a később belépőkre három évig tart.

Amely tag a társaságból ki óhajt lépni, tartozik kilépési szándékát az 
elnökségnek fél évvel az öt, illetőleg három éves ciklus letelte előtt 
ajánlott levélben bejelenteni, ennek elmulasztása esetén tagsági köte
lezettsége további három évre fennáll.

(A társaság titkárságának címe: Budapest, IX., Üllői út 33/37. Országos 
Magyar Iparművészeti Múzeum.)
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