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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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