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dás, a mit annak lehet és kell tulajdonítanunk, hogy először a 
helyiség jobb, kellemesebb, másodszor, hogy egyetemünk hallgató
ságának létszáma gyarapodik évről-évre s így e tekintetben foly
tonos és állandó növekedés lesz tapasztalható előreláthatólag. 
Könyvtárunk személyzetében 1895-ben változás nem történt. 

A SZEGEDI SOMOGYI-KÖNYVTÁR 1895/96-BAN. 
A »Somogyi-Könyvtár« 13-ik, azaz 1895/96. évi állapotá

ról, a könyvtár használatáról, gyarapodásáról, a czímtározási 
munkálatok előhaladásáról Reizner János könyvtári igazgató a 
következő kőnyomatban sokszorosított jelentésben adott számot. 

Az olvasó terem 1895. évi szeptember hó 1-én megnyit
tatván, a város által megszerzett természetrajzi gyűjteménynek 
átdolgozása és rendezése miatt f. évi június hó 15-ig állott a 
közönség használatára. 

A 220 látogató napon 2513 olvasója volt a könyvtárnak, a 
kik összesen 2795 munkát használtak. 

A 2513 olvasó közül a délelőtti időszakban 54, hétfőn és 
csütörtökön pedig a délutáni 6—7 órai időszakban 144 olvasó 
használta a könyvtárt. 

A könyvtár havonkénti használatát a következő táblázat 
tünteti fél: 
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A 2513 olvasó közül, a társadalmi állást és foglalkozást 
tekintve, volt: 6 lelkész, használt 15 munkát (1 hírlapot, 1 egyé
nies földrajzi, 4 magyar történelmi, 3 magyar oklevéltani, 1 ma
gyar földrajzi, 3 magyar irodalomtörténeti, 1 magyar szépirodalmi 
munkát és 1 vegyes tartalmú folyóiratot): 126 tanár, tanitó, hasz
nált 296 munkát (13 hírlapot, 2 természettudományi, 1 szépmű-
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veszeti, 1 neveléstani, 11 egyetemes történelmi, 2 egyetemes 
földrajzi, 203 magyar történelmi, 14 magyar oklevéltani, 2 ma
gyar régészeti, 37 magyar földrajzi, 3 magyar irodalomtörténeti, 
7 magyar szépirodalmi munkát); 2227 tanuló, használt 2271 
munkát (7 hittudományi, 18 jogtudományi, 95 államtudományi, 
2 orvostudományi, 9 mennyiségtani, 242 természettani, 80 ter
mészetrajzi. 41 mérnöki, 1 gazdaságtani, 14 bölcseleti, 27 szép
művészeti, 21 neveléstani, 103 egyetemes történelmi, 209 egyete
mes földrajzi, 49 egyetemes irodalomtörténeti, 278 magyar törté
nelmi, 14 magyar oklevéltani, 7 magyar régiségtani, 5 magyar 
földrajzi, 352 magyar irodalomtörténeti, 8 klasszikái-filológiai, 
464 magyar szépirodalmi, 5 idegen szépirodalmi, 119 encziklope-
diai, 2 gyűjteményes munkát, 51 vegyes tartalmú folyóiratot és 
48 hírlapot); 10 író, használt 11 munkát (1 jogtudományi, 2 
természettudományi, 2 egyetemes történelmi, 1 idegen szépiro
dalmi munkát és 5 hírlapot); 2 művész, használt 3 munkát (1 
egyetemes történelmi munkát és 2 hírlapot); 2 ügyvéd, használt 
3 munkát (1 bölcseleti munkát és 2 hírlapot); 10 katona, hasz
nált 12 munkát (4 mennyiségtani, 3 egyetemes földrajzi, 3 magyar 
történelmi, 1 magyar oklevéltani munkát és 1 vegyes tartalmú 
folyóiratot); 5 törvényhatósági tisztviselő, használt 5 hírlapot; 
45 állami tisztviselő, használt 95 munkát (5 hírlapot, 8 termé
szettudományi, 20 magyar történelmi, 1 magyar oklevéltani, 25 
magyar irodalomtörténeti, 11 magyar szépirodalmi, 4 encziklope-
diai munkát és 21 vegyes tartalmú folyóiratot); 21 pénzintézeti, 
biztosítási, közlekedési hivatalnok, használt 22 munkát (5 hírla
pot, 1 magyar irodalomtörténeti, 12 magyar szépirodalmi, 2 en-
cziklopediai munkát és 2 vegyes tartalmú folyóiratot); 1 orvos, 
használt 1 magyar földrajzi munkát; 1 gazdatiszt, használt 1 magyar 
szépirodalmi munkát; 3 építész, használt 3 munkát (2 építészeti és 
1 szépművészeti munkát) ; 2 építészeti hivatalnok, használt 5 munkát 
(2 egyetemes történelmi, 2 egyetemes földrajzi és 1 magyar szépiro
dalmi munkát); 3 kereskedő, használt 3 munkát (1 hírlapot, 1 magyar 
történelmi munkát és 1 vegyes tartalmú folyóiratot); 7 kereskedelmi 
hivatalnok, használt 7 munkát (1 egyetemes földrajzi, 1 magyar ok
levéltani, 5 magyar szépirodalmi munkát); 16 házbirtokos és magánzó, 
használt 16 munkát (1 hírlapot, 1 magyar történelmi, 10 magyar 
szépirodalmi, 1 encyclopaediai munkát és 3 vegyes tartalmú folyó 
iratot); 26 nő, használt 26 munkát (1 természettudományi, 4 ma
gyar oklevéltani, 5 klasszikái-filológiai, 9 magyar szépirodalmi, 3 ide
gen szépirodalmi munkát és 4 vegyes tartalmú folyóiratot). 

A könyvtár gyarapodása 1895. évi július hó 1-től 1896 
június hó 30-ig vétel és adományozás utján a következő volt: 

Az 1895. évre könyvbeszerzésekre előirányzott 1000 frt alapnak 
még meglevő részéből s a f. évre felvett beszerzési alap terhére véte-
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tett 167 munka 227 kötetben, továbbá 6 hírlap, 16 szaklap és folyó
irat, 9 füzetes vállalat és 12 fénykép, összesen6()7 frtOl kr. értékben. 

Az 1895. és 1896. évekre postaköltségekre s apróbb sürgős 
kiadásokra felvett alap terhére beszereztetett 7 mü, 10 kötetben, 
összesen 42 frt 70 kr. ériékben. 

A múzeum gyarapítására az 1896. évre felvett alap terhére 
vétetett 5 mű, 5 kötetben, összesen 4 frt 40 kr. értékben. 

Alapítványi tagilletmény ezímén a könyvtár 10 művel, 11 
kötetben, gyarapodott. 

Beköttetett 40 munka, 65 kötetben, összesen 126 írt 90 kr. 
értékben. 

Adományokból befolyt 575 kötet, 665 füzet, 283 lapszám. 
2 apró nyomtatvány, 1 csomag kézirat, 1 oklevél 1 ezímer, 37 
térkép, 9 kép és 4 fénykép. 

Az adományozók sorából a jelentés Álgya Sándor, Endrényi 
Imre. Kass János, néhai Kovács Albert urak és Réthy Mária 
úrnőnek jelentékeny számú adományáról tesz említést és kiemeli, 
hogy a M. Tud. Akadémia, a magyar földrajzi társulat, a m. kir. 
földtani intézet, a magyar mérnök- és építész-egylet hivatalos 
kiadványait ezen évben is megküldötte. 

A könyvtárak rendezett és czímtározott állománya az 1895. 
június hó végével 25.086 műre terjedett, a mely 52.177 kötetet, 
illetőleg 47,892 darabot képviselt. 

A f. évi június hó 30-án megejtett lezárás szerint a ren
dezett és czímtározott állomány a következő: 
Inc. 137 mű 152 kötet 127 drb. 
A. (Hittudom.) 6703 » 12117 » 10722 » 
B. (Jogtudora.) 2154 » 3381 » 3090 » 
C. (Államtud.) 783 » 1282 » 1198 » 
D. (orvostud.) 1117 » 1765 » 1585 » 
E. (Termtud.) 2220 » 4069 » 3823 » 
F. (Bölcs., nevelést.) 2255 » 4001 » 3707 » 
G. (Történelem.) 5419 » 10872 » 10308 » 
H. (Szépirodalom.) 4017 » 8420 » 7384 » 
I. (Vegyes) 821 » 6819 > 6625 » 

Összesen 25,626 mű 52,878 kötet 48,569 drb. 
Ezen mennyiségből a városi beszerzésből és adományból befolyt 

6283 mű, a mely 11,071 kötetet, illetőleg 10,356 darabot képvisel. 
A könyvtárnak még czímtározatlan állományát a hírlap

osztály, a miscellaneák s az apró nyomtatványok képezik. Ezek
nek czímtározását és rendezését a könyvtár jelenlegi helyiségének 
szűkös volta okozta, s a felvétel csakis a közművelődési palotába 
való áttelepítés után leszen lehetséges. 

Az iktatóba a múlt év folyamán 138, s a f. évben június hó 
30-ig 90 ügydarab érkezett, a melyek mind elintéztettek. 




