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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1903-BAN. 

A könyvtári munkálatok a lefolyt évben is a könyvtár rend
szerének megfelelőleg végeztettek. Az egyes szakokban felhalmozott 
kisebb füzetes nyomtatványok és az újabb szaporodások lajstromo
zása, az általános czédula-katalogus kiegészítése és folytatása, a 
könyvek köttetése, a köteles példányok felvétele, s esetleges recla-
málása ez évben is teljesen igénybe vette a tisztviselők munkaerejét. 
A könyvtár rendezéséről a következő adatok tanúskodnak. A rende
zett tudományszakok száma 5 3 ; ezek 67,138 munkát tartalmaznak, 
és pedig : 

Bibliographia 1217. Encyklopaedia 145. Philosophia 1614, 
Mythologia 121, Theologia 4517, Paedagogia 1982, Széptudomány 
859, Anthropologia 513. Jogtudomány 1326. Magyar Jogtudomány 
1809, Politika 2790, Magyar Politika 2272, Magyar országgyűlés iro
mányai 95, Történelem 6099. Magyar Történelem 3091, Életrajzok 
3169, Földrajz 1099. Magyar Földrajz 567, Térképek 929, Utazás 
1341, Statisztika 739, Schematismus 288, Hadtudomány 1037. Régé
szet 1495, Eremtudomány 239, Mathematika és csillagászat 1221, 
Természettudomány 243, Természettan 1009, Vegytan 462, Természet
rajz 137. Állattan 570, Növénytan 458, Ásvány- és földtan 569, Gaz
daságtan 3626, Orvostudomány 2573, nyelvtudomány 3241, Classica-
philologia 880, Görög irodalom 892. Latin irodalom 949. TJj latin 
irodalom 798, Magyar Nyelvészet 576, Pégi magyar irodalom 659, 
Magyar irodalom 4566, Germán irodalmak 1931. Franczia irodalom 
764, Olasz-spanyol irodalom 271. Szláv irodalom 473, Keleti irodalom 
1915, Incunabulum 357, Akadémiák és társulatok kiadványai 621. 
Magyar Akadémia kiadványai 385. Külföldi folyóiratok 203, Magyar 
folyóiratok 397, Bolyaiana 39. 

Az 1902-iki jelentésben a rendezett munkák száma 66,112-t tet t 
ki. A lefolyt évben a rendezett munkák száma 1026-tal szaporodott ; 
vagyis ennyi munkáról készült általános czédula-katalogus. szakkata
lógus és inventariumbeli czímmás, tehát összesen 3070 czímmás. 
A múlt évivel szemben azért kevesebb, mert az egyes szakokban lajstro-
mozatlanul maradt munkák száma ez évben már kevesebb volt. 

A szakkatalógus áll 111 kötetből és 58 czédulatokból. Az álta
lános czédulakatalogus 169 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása a járulék-napló kimutatása szerint a 
következő: Vétel útján 567 mű, 767 kötetben. 232 füzetben. Köteles 
példányként 329 nyomda 8417 művet 2097 kötetben, 6826 füzetben 
küldött. Ehhez járul 97 zenemű 3 kötetben és 129 füzetben, 73 tér
kép. 210 Akadémiától, tudományos társulattól 783 mű, 466 kötetben 
és 595 füzetben érkezett a könyvtárba. Magánosok ajándékából és ható
ságoktól 195 művel, 101 kötetben. 125 füzetben gyarapodott a köny-
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tár. Az Akadémia saját kiadványaiban 37 művet 55 kötben, 36 
füzetben kapott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 128 
iskolai értesítőt ajándékozott a könyvtárnak. A könyvtár gyarapodá
sába azon diplomatariumok is be vannak számítva, melyeket a könyvtár 
a belügyministeriumtól kapott összegen vásárolt. Minthogy azonban a 
2000 koronát az Akadémia csak az év végén kapta meg; ennélfogva 
nagyobb gyűjteményt nem lehetett megrendelni ; a 2000 koronából 
fenmaradt összeg tehát az 1904. évben vásárolt diplomatariumokra 
fog fordíttatni az 1904. évre járó összeggel együtt. 

A könyvtár olvasó termében a lefolyt évben 7708 olvasó 10733 
művet használt, míg házi használatra 133 kölcsönző 817 művet vett 
ki a könyvtárból. 

A S Z E G E D I S O M O G Y I - K Ö N Y V T Á R Á L L A P O T A A Z 
1 9 0 3 - 1 9 0 4 . É V B E N . 

A Somogyi-könyvtár 1903/1904 évi gyarapodásáról, hasz
nálatáról és közérdekű állapotairól Tömörkény Is tván h. igazgat«) 
a következő jelentésben számolt be : 

A fönnállásának huszonegyedik esztendejébe lépő nyilvános 
közkönyvtárnak, az 1903. évi Julius elsejétől 1904 június végéig 
történt gyarapodása örvendetesnek mondható. A szaporulat az előző 
évihez képest emelkedett. Áll 795 műből, 1325 kötetben és 1348 
darabban. A szaporulat forrásai : a városi rendszeres költségalapon 
nyert összeg, továbbá az államsegély, a szegedi kir. főügyészség 
területén működött összes nyomdáknak az 1902. óv második feléről 
és az 1903. év első feléről átvett köteles példányai, valamint az 
alapítványi illetékek és a könyvtár iránt valóban jóindulatú közön
ség részéről érkezett adományok. Alapítványi tagilletménykép a 
Kir. Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Történeti 
Társulat, a Magyar Numizmatikai Társulat, a Szent-István-Társaság 
az Országos Magyar Képzőművészeti Egyesület, a Kisfaludy-Társaság, 
és a Dugonics-Társaság ide vonatkozó kiadványai érkeztek. Adomá
nyokat tettek az érkezés rendjében fölsorolt alábbi hivatalok, társu
latok és intézetek : az országos központi statisztikai hivatal, a nagy
méltóságú földmivelésügyi ministerium. a múzeumok és könyvtárak 
országos főfelügyelősége, a szegedvárosi tanács, Budapest székesfőváros 
statisztikai hivatala, a kassai múzeum, a Magyar Tudományos Aka
démia, a Magyar Földtani Társulat, a nagyméltóságú vallás- és köz
oktatásügyi ministerium, Bács-Bodrogmegyei Történeti Társaság, a 
Szt. Ferenczrendi minoriták, a budapesti királyi tudomány-egyetemi 
könyvtár, a Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület, Budapest székes
főváros tanácsa, az Erdélyi Múzeum-Egylet, a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara. Más adományozók közül, szintén az érkezés rendje-




