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közgyűléséből.
Jelentés a csereviszony állásáról és fejlődéséről a múlt évben.
Tekintetes Közgyűlés!
Az elmúlt évben a hat évvel ezelőtt megindított czereviszonynak fentartása és fejlesztése ismét rám volt bízva. Én az adott viszonyokhoz képest igye
keztem a megbízásnak megfelelni és a következőkben van szerencsém az ügy
nek mai állásáról számot adni.
A múlt közgyűlés alkalmával a velünk csereviszonyban levő társulatok
vagy szerkesztőségek száma volt: belföldieké 20, külföldieké 78, összesen 98.
Jelenleg azoknak száma a következő: — belföldieké 19, külföldieké 89, össze
sen 108; tehát tizzel több a múlt évinél.
A nrúlt évben hozzájött társulatok ezek:
1. L' Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg;
2. Aerztlicher Vérein in München;
3. Naturwissenschaftlicher Vérein in Düsseldorf;
4. Museum Francisco-Carolinum in Linz;
5. Societas pro fauna et flóra fennica in Helsingfors ;
6. Missouri Botanical Garden in St. Louis Mo.;
7. Naturhistorischer Vérein der preussischen Rheinlande, Westfalens
und d. Reg. Bez. Osnabrück, in Bonn;
8. Wisconsin Academy of sciences, árts and letters in Madison, Wisc.
ü. S. A.
9. Naturwissenschaftlicher Vérein in Regensburg;
10. Royal Irisch Academy of Dublin;
11. Schweizerische Naturforschende Gesellschaft, Centralcomité in Bern.
A velünk csereviszonyban álló társulatok czímét és a tőlük eddigelé ka
pott kiadványok jegyzékét, a társulatok székhelyeinek betűrendes sorában, van
szerencsém jelentésemhez mellékelve benyújtani, köszönettel kiemelve, hogy dr.
Perenczi Zoltán, az erdélyi Múzeum könyvtárnoka, szíves volt a nevezett kiad
ványok kimutatását számunkra összeállítani. Az összes itt felsorolt kiadványok
az erdélyi Múzeum könyvtárában, kellően leltározva, és így a jegyzék segélyé-
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vei könnyen hozzáférhetőn el vannak helyezve. Sok társulatnak kiadványai, az
igaz, hogy csak hézagosan.jutottak ily módon az erdélyi Múzeum könyvtárába;
de föladatomnak fogom tartani, ha a Risztéit Közgyűlés ezutánra is megbíz a
csereviszony vezetésével, hogy a hiányokat okkal-móddal lassanként elenyésztessük.
Arra való helyiséggel, melyben a beérkezett társulati folyóiratokat és
egyéb kiadványokat az egyleti tagok számára könnyen hozzáférhetően kirak
hattam volna, a múlt évben sem volt, és így, mihelyt kissé felgyűltek intéze
temben, időről-időre a könyvtárba szállíttattam azokat. Ezúttal jelenthetem
azonban, hogy a folyó évben az erd. Múzeum ásvány-földtani osztályában őrse
gedének eltávozása következtében, rendelkezésre áll egy szerény szoba, a mely
ben csupán az intézet assistense dolgozik, és hogy egyelőre, a míg t. i. a könyv
tár új és bő helyiségeket kap, szívesen berendezem ennek egyik felét arra, hogy
a csereviszony folytán a folyó évben beérkező kiadványok arra való rekeszes
állványon és egy nagy olvasó asztalon elhelyezve, egyletünk t. tagjai által bizo
nyos időben megtekinthetők és használhatók legyenek. Ha a tek. Közgyűlés ezt
az ajánlatomat elfogadja, akkor csak arra kérem, hogy az igazgató-választ
mánynál eszközölje ki 2 drb. rekeszes könyvállványnak készíttetését, mivel ilye
nekkel intézetem nem rendelkezik.
Jelentésemet elvégeztem; kérem szíveskedjenek azt tudomásul venni és
a fölvetett kérdésekben határozni.
A tekintetes Közgyűlésnek
alázatos szolgája

Dr. Kovh Antal.

