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20 kötetben és 7 füzetben. Ehhez járul 168 külföldi és hazai 
folyóirat. 

A könyvtár olvasótermében 7724 olvasó 11,628 müvet hasz
nált, míg házon kivül 135 egyén 633 munkát kölcsönzött ki. 

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖNYVTÁRA 
1894-BEN. 

FERENCZI ZOLTÁNTÓL. 

Vétel utján szaporodott a könyvtár 383 kötettel és füzettel, 
ajándékok és cserepéldányok által 196 kötettel és füzettel, köteles 
példányokból 342-vel. Összes gyarapodás 921 kötet és füzet, mely 
az 1893 évről kimutatott 1213 kötet és füzet mellett az ajándé
kok és cserepéldányok kevesebb száma (407 és 196) miatt lénye
gesen csökkent. Ha e szaporodást hozzáadjuk a múlt évben kimu
tatott 52,503 kötethez és füzethez, könyvtárunk állománya, a 
Régi Magyar és Apor könyvtárak kivéteiével, 53,424 kötet és 
füzet. A lefolyt évben könyvvásárlásra kiadatott 2329 írt 55 kr, 
könyvkötésre 497 frt 50 kr, vegyesek czimén 93 frt 79 kr, össze
sen 2911 frt 84 kr; tehát a megelőző évinél 415 frt 25 krral több. 
A bekötött könyvek darabszáma 307. 

Könyvtárunk ajándékozói a következők voltak (a cserepél
dányokat ide nem számítva) : De Gerando Attilla, dr. Lindner 
Gusztáv, Stolp Herrn. Berlinből, Chervin Parisból, Szabó András, 
Ajtai K. Albert, Veress Endre, Farkas Róbert, Berkovits, dr. 
Márki Sándor, Böhm Mihály, Bán József, Sermovitz Adolf, dr. 
Koch Antal, Fletscher Oxfordból, dr. Finály Gábor, gr. Horváth-
Tholdi Lajos urak és Budapest főváros tanácsa. Mindezen aján
dékok szerzeménykönyvünkbe részletesen be vannak jegyezve, de 
legyenek itt is az adományozók nevei köszönettel megemlítve. 

A könyvtári munkálatokban lényeges eredményűi kell meg
említenem, hogy a szakleltári munka be van fejezve. Ez az által 
vált lehetővé, hogy e munkával Demeter István tanárjelölt urat, 
ki vele megelőzőleg is foglalkozott, egyletünk választmánya elő
terjesztésemre megbízta s ő 1894 novembertől 1895 február 10-ig 
foglalkozván vele, midőn állomásra távozott el, kevés kivétellel 
befejezve hagyta, melyet azóta tovább folytatva Gazelli Árpád úr 
fejezett be. így most már nem igen volna más hátra, mint a 
szakczímtár kinyomatása, mely azonban egyletünk pénzügyi erejét 
meghaladja, bármily óhajtandó volna is a tudományos használat 
érdekében. 

Az egyetemi könyvtárával közös olvasóterem naponként 5 
órán át állott nyitva, s a nagy szünidőn is nyitva állt d. e. 9—12 
óráig. Megfordult benne 10 hó alatt 5988 olvasó, kikből átlag 
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esik egy hóra 598, egy napra 20, vagyis az évek óta állandó 
középszám. Az olvasók száma legnagyobb volt 1895 február 1-én, 
1. i. 50, legkisebb 1894 szeptember 1-én. Helybeli használatra kiada
tott 1254 mü, a könyvtáron kivüli használatra 1272 mű ; az összes 
használt művek száma 2526. Könyvkivételre index letétetett 781. 

Kézirattárunk és Apor-könyvtárunk a kényelmetlen elhelye
zés mellett is állandó használat tárgyai voltak. A rendezetlen 
rész rendezéséhez hozzáfogtam s reményem van, hogy pár év 
alatt befejezzük. Összeköttetéseink állandók voltak hazai könyv
tárainkkal, a külföldiek közül is érintkeztünk a bécsiekkel, a 
gráczival, a krakói Jagelló-könyvtárral, de főkép számos esetben 
kölcsönöztünk ki könyveket a budapesti egyetemi, múzeumi, 
akadémiai könyvtárakból, továbbá a zágrábi egyetemi s az eszter
gommegyei érseki könyvtárból. Könyvtárunkat továbbá a tudo
mánynyal foglalkozó magánosok és intézetek állandóan igénybe 
vették, s mi a kért műveket minden esetben készséggel küldtük 
le az illető igazgatóságok kezessége mellett. 

A KOLOZSVÁRI FERENCZ-JÓZSEF-TUDOMÁNY-
EGYETEM KÖNYVTÁRA AZ 1894/1895. ISKOLAI ÉVBEN. 

A könyvtár évi átalánya 6000 frtot tett; éhez járult a quaes
tura által a beiktatási dijakból, valamint könyvtári illetékek czí-
mén a könyvtár részére beszolgáltatott 899 frt 10 kr. és az ural-
altáji nyelvészeti tanszék számára beszerzendő könyvekre utalványo
zott 400 frt, tehát összesen 7299 frt 10 kr állott rendelkezésre. 

Ebből az összegből 6396 frt 67 kron szereztetett 1320 kötet, 
könyvkötésre fordíttatott 1009 frt 89 kr, vegyes kiadásokra 80 frt 
62 kr, az adóhivatalba beszállíttatott 1 frt 56 kr., tehát az összes 
kiadás 7488 frt 10 krra és így a túlkiadás 189 frtra rúgott. 

A könyvtár a tanév alatt — az ajándékokat is beleszámítva — 
1689 kötettel gyarapodott s jelenleg 37,014 kötetből és tér
képből áll. -^y^ 

Az olvasóteremben a tanév 10 hónapja alatt 4696 olvasó 
fordult meg, tehát átlag naponként 22, havonként 480 olvasó. 
Legtöbben voltak januárban és februárban, naponként átlag 

• 50—59-en. Az olvasóteremben használtatott 1662 mü 2678 kötet
ben, havi használatra pedig 1556 mű vétetett ki 2578 kötetben, 
mely számokba a múzeum-egyleti könyvtárból használt müvek 
nincsenek beszámítva. 

A lefolyt tanév folyamán a könyvtár orvosi és természettudo
mányi szak-czímjegyzéke is elkészült. 




