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A M. T. AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL 
AZ 1892. ÉVBEN* 

A rendezett tudományok száma 51, s 47191 munkát tar
talmaznak a következő kimutatás szerint: 

Történelem: 5354, Magyar Történelem: 2651, Életirás: 2115, 
Politika: 2256, Magyar Politika: 1397, Jogtudomány: 1050, 
Magyar Jogtudomány : 1321, Magyar országgyűlési irományok: 95, 
Földrajz: 1017, Magyar földrajz: 414; Térképek: 925, Utazás: 
1076, Statisztika: 499, Anthropologia: 245, Természettudomány: 
160, Természettan: 828, Vegytan: 405, Mathematika: 872, Ter
mészetrajz: 127, Állattan : 476, Növénytan : 355, Ásványtan: 503, 
Orvostudomány: 2388, Hadtudomány: 582, Philosophia: 1162, 
Paedagogia: 1753, Széptudomány: 456, Nyelvtudomány: 1509, 
Magyar nyelvtudomány : 402, Régi magyar irodalom : 631, Magyar 
irodalom: 22H2, Külföldi folyóiratok: 189. Magyar folyóiratok: 372, 
Görög irodalom : 693, Latin irodalom : 825, Class. philologia: 636, 
Uj latin irodalom: 792, Régészet: 972, Éremtudomány: 175, Ke
leti irodalom: 719, Olasz irodalom: 200, Franczia irodalom: 612, 
Germán irodalmak : 1^59. Szláv irodalmak : 406, Külföldi és hazai 
társulatok s akadémiák kiadványai: 296, M. T. Akadémia kiad
ványai: 347; Gazdaság: 1331, Theologia: 892, Encyclopaedia: 
139, Incunabula: 355, Bibliographia ; 695. 

A betűrendes czímjegyzék irása ez évben is folytattatott s az 
elkészült 4000 czédulával ezek száma mintegy 45000 re emelkedett. 

Ezenkívül a rendes folyó munka és a szak-katalogusok készí
tése és kiegészítése az inventáriummal együtt tovább haladt. 

A szak-katalogusok köteteinek száma: 91. 
A könyvtár gyarapodása a járulék napló kimutatása szerint 

a következő: 
189 külföldi akadémiával, külföldi és hazai tudományos tár

sulattal és testületekkel folytatott csere és ajándék útján : 
484 mű 380 köt., 322 füz., 200 isk. ért. és 10 térk. 

Magánosok aján 
dekából . . 113 » 77 » 42 » 

29 nyomda köte
lespéldányaiból 843 » 297 » 723 » és 28 újság, 28 köt. 

Saját kiadvá
nyaiból . . 40 » 47 » 60 > 

Vétel útján . . 286 » 429 » 60 » és 6 kézirat. 

* Az Akadémiai Értesítő 1893. évi májusi számából. 
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Az összeg-gyarapodás 1892-ben 1766 mű, 1230 kötet, 1216 
fűz., 200 isk értesítő, 28 újság 28 kötetben, 10 térkép és 6 kéz
irat. Ehhez járul 140 külföldi és hazai folyóirat. 

A könyvtár olvasó termében 5995 olvasó 9,499 munkát 
használt. Házon kívül való használatra 150 egyén 520 munkát 
kölcsönzött ki. 

A kézirattár rendezése 1891. decz. 31-én be lévén végezve, 
1892-ben a szakokban tett a rendező némely szükséges igazítá
sokat; a «Levelezés» szak megrongyollott összes czédula-katalo-
gusait újra írta s az újabb szerzemények és gyarapodások rende
zésével, foglalatoskodott. 

Éber Nándor kézirati hagyatéka megvásároltatván, abból 
rendezés után alakult s részint a «Vegyes», részint a Történelem 
«Napló» alszakába, legnagyobb részint a «Levelezés» szakba el
helyeztetett 28 kötet. 

Szintén megvásárolta az akadémia Ujváry Mihály kézirat
hagyatékát, melyből rendezés után 145 8-rét kötet vált ki s részint 
a «Régi és újabb írók kézirati művei», részint a «Vegyes* 
szakba helyeztettek el. 

A kézirattárt az akadémián kívül használta 50 tudós és 
író; bent az olvasó termekbén 110, főleg sok egyetemi ifjú és 
növendékpap ; vidéki s nagy városokban élő tudósok és írók, tudo
mányos közintézetek igazgatóinak jótállása mellett használták 
tizenketten. 

Történelmi, irodalmi és nyelvészeti folyóiratok és szaklapok 
szerkesztői igen gyakran s hónapokra terjedőleg kutattak benn s 
használták a kézirattár adatait. 

Ez évben a kézirattár iránt az olvasó közönség figyelme 
láthatólag növekedett. Az ajándékozások azonban megapadtak. 

JELENTÉS 
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖNYVTÁRÁNAK 

1891/92. évi ÁLLAPOTÁRÓL AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉHEZ.* 

D R . FERENCZI ZOLTÁNTÓL. 

Most, midőn első ízben van szerencsém a tekintetes köz
gyűlés előtt könyvtárnoki hivatalos minőségemben megjelenni, első 
szavam legyen a köszöneté és a háláé azért a megtisztelő biza
lomért, melylyel e fontos állásra való megválasztással engemet 
kitüntetni méltóztatott. A köszönet és hála érzése pedig bennem 

* Megjelent az Erdélyi Múzeum IX. kötetének 4. füzetében. 


