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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. 




