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miák és tudományos társulatok kiadványai 366, Magyar tud.
Akadémia kiadványai 360, Külföldi tolyóiratok 196, Hazai újságok
és folyóiratok 373.
A szakkatalógus áll 102 kötetből és 48 czédulatokból.
A könyvtár gyarapodása a járuléknaplók kimutatása szerint
a következő:
Vétel útján: 385 mű, 364 kötet, 80 füzet. Kiadványcsere
és ajándék útján: 524 mű. 400 kötet, 358 füzet, 2 térkép. Magá
nosok ajándékából: 39 mű, 24 kötet, 18 füzet. Nyomdák köte
les példányai 356 nyomda: 6925 mű, 1357 kötet, 6254 füzet,
113 zenemű (3 kötet, 86 füzet) és 23 térkép. Magyar Tudományos
Akadémia kiadványai: 27 mű, 45 kötet, 18 füzet.
Iskolai értesítő: 125 darab.
Külföldi folyóiratok száma: 112.
A könyvtár olvasótermében 1898-ban 6959 olvasó 9012
művet használt. Belépésre az olvasóterembe 687 db. belépti
jegyet osztottunk ki. Házi használatra 942 kikölcsönző 1479 művet
kölcsönzött ki, beszámítva hatóságok útján vidékre kölcsönzött
könyveket is.
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖNYVTÁRA
1898-BAN.
Az Erdélyi Múzeum-egylet könyvtára 1898. évi állapotáról
Dr. Ferenczi Zoltán igazgató a következő jelentést terjesztette az
egyesület évi közgyűlése elé:
I. A lefolyt évben a könyvtár gyarapodott vétel útján 461,
ajándékban 649, köteles példányban 280, összesen tehát 1390
kötettel és füzettel, melyek az erre készült szerzemény-könyvbe,
mint alapleltárba, mind be vannak vezetve. Könyveket adományoz
tak könyvtárunknak: Kőváry László, Dimer Gusztáv, Nyiry Elek,
Ferenczi Zoltán urak, a földmívelésügyi minisztérium, Gombos
Ferencz, Speidl Ernő urak, b. Bánffy Dánielné úrnő ő excja, a kalocsai
érseki hivatal, Stein Gábor ur, a m. tud. akadémia, Laube Henrik ur,
De Gerando Antonina úrnő, Gámán Zsigmond ur, a kolozsvári tud.
egyetem rektori hivatala, a kolozsvári keresk. és iparkamara, Böhm
Mihály ur, a m. kir. vallás- és közokt. minisztérium, dr. Márki
Sándor, dr. Gyalui Farkas, dr. Nagy Mór, Hubay Jenő urak, a m.
országgyűlés elnöki hivatala, a budapesti egyet, könyvtár igazgató
sága, Nogáll János ez. püspök ur, Székely János, dr. Csiky Viktor,
Kovács Péter fiai, Schunda V. József urak, Budapest fővár, tanácsa,
Ruzieska Gyula ur, Budapest főv. stat. hivatala, a krakói akadémia,
a m. k. földtani intézet, gróf Esterházy Kálmán, Vajda Ödön zirczi
apát urak, a székely pályadíjalap választmánya, dr. Farkas Lajos,
Németh Rudolf, Balázs István, Czerny Antal, Versényi György, Butler
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E. D., Szádeczky Lajos, Moldován Gergely urak, Csongrád vár
megye alispáni hivatala, a báró Wesselényi-család. Az ajándékok
közül különösen a következőket van szerencsém külön kiemelni,
mint jelentősebbeket: a báró Wesselényi-család levéltárából könyv
tárunkba jutott 186 drb nyomtatvány, kiválóan térkép, Hubay
Jenő ur ajándékozott 80 kötetet, Vajda Ödön zirczi apát ur a
rend történetére vonatkozó 8 müvet 10 kötetben, Székely János
ur a Gartenlaube 20 évfolyamát. Az adományok többi részét
főkép a két szakosztály útján könyvtárunkba jutott cserepéldányok
teszik. A vétel útján szerzett könyvekre kiadtunk 1308 frt 62 krt,
mely összegben kisebb mennyiségű vegyes kiadásaink is benne van
nak, könyvköttetésre 669 frt 14 krt, s így összesen: 1977 frt 76 krt.
A vett és más úton könyvtárunkba került művek mind fel van
nak dolgozva s könyveink közé igtatva.
Személyi változás csupán az volt könyvtárunkban, hogy
Tóth Ernő napdíjas ur az egyetemi könyvtárhoz lépvén át, helyébe
Derzsi Ödön urat neveztem ki a t. igazgató választmány bele
egyezésével.
II. Könyvtárunk használatáról a következő adatok szólnak:
Az egyetemi könyvtárral közös olvasó-teremben megfordult
1898-ban 14,400 olvasó, a kik helyi használatra kikértek 12,951
és házi használatra 1804, összesen 14,756 kötetet és füzetet.
Letett index volt 921. Egy hóra esik átlag 1200, egy napra 40
olvasó. A könyvtár használatának statisztikai adatai az 1897.
évihez képest nagy emelkedést mutatnak a helyi használatra
kikért művekre nézve. Ennek oka az, hogy indítványomra ugy
egyletünk t. igazgató-választmánya, valamint a tek. egyetemi tanács
megadta a felhatalmazást a betűrendes czédula-katalógusok olyforma összeelegyítésére egy betűrendes katalógusba, hogy mago
kon a czédulákon is jeleztessék, megfelelő bélyeggel, hogy
melyik könyvtáré a könyv s különben a leltári kezelés teljesen
elkülönítve maradjon. A betűrendes katalógus ez összeöntése
nagyon megkönnyítette a használatot; de egyszersmind lehetetlenné
tette a kivett könyvek szorosan elkülönített kezelését; tehát a
helyi használatra kivett könyvek fenti számában mindkét könyv
tár adatai egyesítve vannak. Ugyanezzel kapcsolatban a személyi
körülmények most már lehetővé tévén, a könyvkivevést a régi
könyvrendszer helyett kettős czédularendszerré alakíttattam át,
melyek közül egyik a kivevő neve, másik a kivett könyv czíme
szerint kezeltetik betűrendben s így a kezelés gyorsaságát nagy
mértékben előmozdította.
Levéltárunk a múlt évben szintén szaporodott, a mennyiben
Erdős Miksa úrtól egy kötet múlt évszázi, többnyire kormányi
rendeleteket és kivonatokat vásárolt könyvtárunk 30 frton. A báró
Wesselényi-család levéltára is háromnegyed részben rendezve van.
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