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A lefolyt évnegyedben 51 kutató 15.518 drb iratot hasz
nált. Kikölcsönöztetett 9 térítvényen 155 drb irat. 

A negyedévi szerzemények feldolgozásán kívül befejeztetett 
a gróf Beleznay-levéltár iratainak rendezése. Az iratok között 
van 2 drb XIV. századi, 5 drb XV. századi és 3 drb XVI. szá
zadi, mohácsi vész előtti eredeti oklevél, 11 drb középkori oklevél
másolat, 7 drb XVI. századi mohácsi vész utáni, 174 drb XVII. 
századi, 5587 drb XIX. századi irat, 56 drb iratjegyzék, 77 drb 
genealógiai tábla és 56 drb térkép és rajz, összesen 6750 drb. 
Megkezdetett továbbá a Türr-iratok feldolgozása, melyek közül 
a levelezés részben feldolgoztatott. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYV
TÁRA 1909-BEN. 

Már a múlt évben panaszkodtunk e helyen, hogy a könyvek elhelye
zése, a helyszűke miatt, nagy gondot okoz, s hogy e bajon segíteni kell. 
Az igazgató-tanács méltányolva a könyvtár használhatóságának nagy fontos
ságát, elhatározta, hogy az emeleten megüresedett három szobából álló 
lakás a könyvtár czéljának megfelelően berendeztessék, s e czélra 6000 
koronát engedélyezett. Az említett helyiségekben vasállványok fognak fel
állíttatni, melyeken mintegy 20.000 kötetet lehet majd elhelyezni. Ezáltal 
segítve lesz némikép, mert oly szakokat, melyeket kevésbbé használnak, 
az emeleti helyiségekben fogjuk elhelyezni, míg idelenn a nagyon túltömött, 
három sorban levő könyveket kényelmesebben s könnyebben hozzáférhetően 
állíthatjuk fel. Ez csak a jelen 1910. év folyamán fog megtörténni. 

A könyvtári munkálatok az elmúlt évben is rendesen folytak. 
A könyvtár rendezéséről a következő adatok tanúskodnak. A rendezett 

tudományszakok száma 54 ; ezek 84.184 munkát foglalnak magukban, és 
pedig : 

Bibliographia 1356, Encyklopaedia 162, Philosophia 2100, Mythologia 123, 
Theologia 4870, Paedagogia 3883, Tankönyvek 3260, Széptudomány 1024, 
Anthropologia586, Jogtudomány 1440. Magyar Jogtudomány 2054, Politika 3096, 
Magyar Politika 3045, Magyar országgyűlések irományai 95, Történelem 6641, 
Magyar Történelem 3580, Életirás 3399, Földrajz 1134, Magyar Földrajz 801, 
Térképek 936, Utazás 1399, Statistika 991. Schematismusok 358, Hadtudo
mány 1162, Régészet 1546, Éremtudomány 256, Mathematika 1318, Termé
szettudomány 253, Természettan 1106, Vegytan 486, Természetrajz 144, 
Állattan 768, Növénytan 501, Ásvány-Földtan 595, Gazdaságtan 4810, Orvos
tudomány 2666, Nyelvtudomány 2687, Classica Philologia 1069, Görög iro
dalom 924, Latin irodalom 998, Uj-latin irodalom 836, Magyar nyelvészet 701 
Régi magyar irodalom 679, Magyar irodalom 6314, Germán irodalmak 2025, 
Franczia irodalom 1075, Olasz-spanyol irodalom 293, Szláv irodalmak 498, 
Keleti irodalmak 1950, íncunabulumok 402, Akadémiák és társulatok kiad-
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ványai 696, Magyar Akadémia kiadványai 400, Magyar folyóiratok 406, 
Külföldi folyóiratok 210, Bolyaiana 71. 

A szakkatalógus 139 kötetből és 50 czédulatokból áll. Az általános 
ezédula-katalogus 189 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása, a járulék-napló kimutatása szerint, a követ
kező : Vétel útján 468 mű 691 kötetben, 324 füzetben. Köteles példányként 
326 nyomda 8786 művet 2224 kötetben, 7333 füzetben, 214 zeneművet 
9 kötetben, 253 füzetben és 62 térképet küldött be. Magánosok és hatóságok 
ajándékaképen 214 művet 189 kötetben, 231 füzetben kapott a könyvtár. 
255 társulattól, akadémiától 895 mű 557 kötetben, 882 füzetben érkezett a 
könyvtárba. Az Akadémia saját kiadványaiból 39 művel 72 kötetben, 
12 füzetben gyarapodott. 

A könyvtár olvasóterme az elmúlt évben 213 napon volt nyitva és ez 
idő alatt 5539 olvasó 7133 művet használt, míg házi használatra 131 köl
csönző 721 művet vett ki. 

Az Akadémia Goethe-gyűjteménye, melyet az elmúlt évben is számosan 
látogattak, 28 művel 36 kötetben gyarapodott. 

A kézirattár rendezése folytatódott. A. Történelem ezimű szakban 
még 72 kézirat, 18 irod. levél és 656 oklevél és más iromány lajstromoz
tatott 1778 czédulán ; a Czimertan ez. szakban 5 kézirat 8 czédulán ; 
a Pecséttan ez. szakban 5 kézirat 31 czédulán; az Időtan ez. szakban 
2 kézirat 3 czédulán ; a Genealógia ez. szakban 8 colligatum 143 czédulán ; 
a Politika ez. szakban 50 kézirat, 5 irod. levél és 166 oklevél és iromány 
317 czédulán ; a Bolyai-szekrényben 5 kézirat, 40 irod. levél és 23 iromány 
54 czédulán ; az Irod. Levelek czimű szakba ujabban 113 levél került, 
melyről 99 czédula készült. A kézirattárban 24 látogató használt 73 kéziratot, 
181 irod. levelet és 5 oklevelet ; házi használatra 12 magánegyén és 2 
intézet kivett 17 kéziratot, 194 irod. levelet és 18 oklevelet. A kézirattár 
gyarapodása ajándékok útján : 28 levél és 9 kézirat ; vétel útján pedig 
27 levél és 20 iromány. 




