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Az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtára 189fl/94-ben..

Magánosok aján
dékából
146 mü 85 köl. Öl (üz.
36 nyomda köteles
példányaiból . . 1062 » 226 » 856 » 44 ujs., 39 köt., 6 füz.
Az akadémia ki
adványai b ó l . . .
37 » 42 » 51 »
Vétel útján
318 » 593 » 118 »
Az összes gyarapodás 1894-ben 2282 mű. 1468 kötetben
és 1736 füzetben, 133 iskolai értesítő, 8 térkép, 44 njság. 39
kötetben és 6 füzetben. Ehhez járul 168 külföldi és hazai fo
lyóirat.
A könyvtár látogatottsága ez évben a következő:
Január havában
968 olvasó 1533 müvet olvasott.
Február
»
»
1545
*
»
945
766
»
»
548
Márczius »
850
»
»
Április
»
559
Május
»
3.50
539
»
»
Június
»
352
»
504
»
»
Szeptember 15—30 . 378
»
577
»
»
Október havában 941
1401
»
»
November »
»
1482
»
»
1011
Deczember »
» . 932
»
»
657
Tehát a könyvtár olvasótermében 6,790 egyén 10.129 művet
és mintegy 10Ó kéziratot használt, míg házon kívül 124 egyén
625 művet kölcsönzött ki.
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖNYVTÁRA
1893/94-BEN.
(Kivonat clr. Ferenczi Zoltán könyvtári igazgatónak az Erdélyi Múzeum
1894. évi VI. füzetében közzétett jelentéséből.)

Az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtára a lefolyt 1893/94. évben
vétel útján 387 kötettel, ajándékból és cserepéldányokból 407,
köteles példányban 347 kötettel és 72 hírlappal, összesen 1213
kötettel és füzettel gyarapodott. Ha e gyarapodást az elmúlt évi
1978 drbnyi gyarapodáshoz mérjük, azt látjuk, hogy az apadás a
cserepéldányok és ajándékok kevesebb számában (1052 és 407),
valamint a könyvtár javadalmának 500 frttal való leszállítása miatt
mutatkozik. A könyvtár állománya jelenleg az Apor-könyvtár és a
régi magyar nyomtatványok kivételével 52,503 kötetet és füzetet
tesz ki. Könyvvásárlásra kiadatott 1826 frt 96 kr, könyvköttetésre
134 frt 90, vegyesek ezímén 144 frt 73 kr; összesen 2406 frt
59 kr, tehát 1344 frt 18 krral kevesebb, mint a megelőző évben,
A bekötött könyvek száma 250 db.
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Az Apor-könyv Lár Pisztóry Mór ajándékából (>0 drb
1848/49-iki kiáltványnyal, a régi magyar könyvtár Böhm Mihály
ajándékából Melotai Nyilas István, Margitai Péter, Debreczeni
János és Otrokocsi F. Ferencz 1 — 1 művével gyarapodott.
A könyvtári munkálatokból kiemeljük az írott szakczímtár befejezését, melyet Széplaki János a választmány megbízásá
ból elkészített, úgy hogy most már csupán a régibb hiányos
munkálat revideálása és kiegészítése van hátra. E mellett az alap
leltárral párhuzamosan a szak-czímtár czédulái az új szerzemé
nyekről mind elkészültek.
A kézirattár a lefolyt évben Szász Ferencz úr adományá
ból 3 drbbal szaporodott, egy névtelentől Erdély történetével,
a Kocsi Cs. Bálint »Kősziklán épült ház ostroma« ez. műve egy
újabb másolatával (1779) és Verestói György pár predikáeziójával
(1781), továbbá Gyalui Farkas úr útján az l(i()3-iki kolozsvári
successióról való tractatussal 1767-iki másolatban.
Az egyetemi könyvtáréval közös olvasó-terem nyitva állt
naponként 5 órán át; de a szünidőt a kolera veszedelme egy hóval
megnyújtotta, minek következtében a látogatók száma ez évben
csökkenést tüntet föl. A könyvtár a délelőtti hivatalos órákban
(9—12) a szünidő alatt is nyitva volt. Az év 9 hónapjában a könyv
tárban 5231 olvasó, átlag havonként 523, naponként 20 olvasó
fordult meg. Legnagyobb volt az olvasók száma nov. 11-én, 57;
legkisebb okt. 4-én. Helybeli használatra kiadott 1173 mű, a
könyvtáron kívüli használatra 1271 mű, index, könyvkivétel végett,
letétetett 547. Az összes használt míívek száma 2349.
A kézirattár, az Apor-könyvtár és a régi magyar nyomtat
ványok gyűjteménye állandó használat tárgyai voltak úgy hely
beliek, mint más, főleg budapesti könyvi árak által; a könyvtár
ezenkívül állandó összeköttetést tartott fenn a bécsi egyetemi és
udvari, a müncheni kir., a krakkai Jagelló-, de főképpen a hazai
könyvtárakkal, a budapesti egyetemi, múzeumi és akadémiai
könyvtárral, egyszersmind számos esetben szolgált az egész hazá
ban a hazai főiskolák megkeresésére, az illető igazgatóságok
kezessége mellett tudományos művekkel.
A könyvtár igazgatójának, Ferenczi Zoltán úrnak az 1893-dik
évben a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a könyviári
berendezések tanulmányozása végett teendő külföldi útra állam
segélyt engedélyezvén, ehhez az egylet választmánya 200 frtot
szavazott meg. E külföldi utat Ferenczi Zoltán 1893 okt. - decz.
havában tette meg s eredményeiről a minisztériumhoz részletes
jelentést nyújtott be, mely a Magyar Könyv-Szemle hasábjain is
közzé tétetett.

