
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Kinevezések a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-könyv
tárában. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1912. évi 
december hó 20-án kelt elhatározásával KERESZTY István igazgató-őri cím- és 
jelleggel felruházott őrt igazgató-őrré, dr. GULYÁS Pál őri cím- és jeléggel 
felruházott segédőrt őrré és dr. MADARASSY László múzeumi gyakornokot 
segédőrré méltóztatott kinevezni. 

Kerekes Pál ki tüntetése. 0 császári és apostoli királyi Felsége leg
felsőbb elhatározásával KEREKES Pál ni. n. múzeumi laboránsnak hosszú és 
buzgó szolgálatai elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet méltóztatott leg
kegyelmesebben adományozni. A kitüntetett 1885 óta áll az Országos Széchényi-
könyvtár szolgálatában, még pedig 1889 óta laboránsi minőségben s tájékozott
ságával, előzékenységével úgy hivatali fölöttesei, mint a könyvtárban kutató 
nagyközönség elismerését kivívta magának. — Báró SZALAY Imre igazgató az 
összegyűlt személyzet előtt szép beszéd kíséretében nyújtotta át az érdem
rendet KEREKEsnek, méltatva érdemeit és hasznavehetőségét, mellyel a leg
felsőbb kitüntetésre teljes mértékben rászolgált. 

Magyarország szabadoktatásügyi intézményei a II. olasz népműve
lési kongresszuson. Az olasz népművelési intézmények képviselői 1912. dec. 
6—11. napjain Rómában tartották meg II. kongresszusukat TURATI elnöklé
sével. A kongresszuson a Federazione italiana delle biblioteche popolari meg
hívására s a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa képviseletében meg
jelent GULYÁS Pál, aki a magyarországi szabadoktatásügyi intézmények, külö
nös tekintettel a népkönyvtárakra címen tartott francianyelvű szabadelőadást. 

A lipcsei könyvipari és grafikai kiállítás. Ezen 1914-ben létesülő világ
kiállítás XIV. csoportja a könyvtárügy, könyvészet, könyvgyűjtés tárgykörét 
fogja felölelni. Könyvtárakat érdeklő osztályok vannak még az I. (Kéziratok), 
a IX. (inkunabulumok és régibb nyomtatványok) s a XI. csoportban (könyv
kötészet). Hazánkban a kiállításon való részvétel előkészítő munkálatait a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara vette a kezébe s a könyvtárak rész
vételének megállapítása tárgyában br. SZALAY Imre elnöklésével egy szak
bizottságot küldött ki, melynek tagjai FEJÉRPATAKY László, FERENCZI Zoltán, 
GULYÁS Pál és SZABÓ Ervin. Kivánatos volna, hogy hazai intézeteink a kiállítá
son minél nagyobb számban résztvegyenek, hogy méltókép mutathassuk be 
hazánk közműveltségének e területéi a Lipcsében egybesereglő külföld előtt. 




