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A SZEGEDI SOMOGYI-KÖNYVTÁR ÁLLAPOTA 
1893/94-BEN. 

A Somogyi-Könyvtár 11-ik, azaz 1893/94. évi állapotáról 
Beizner János könyvtári igazgató a következő jelentésben számol be. 

Az olvasóterem 1893-ik évi szeptember hó 1-én újra meg
nyittatván, a 1894 június hó 6-ig terjedő 221 látogatási napon 
összesen 6846 olvasó használta a könyvtárt. E létszámba be van 
tudva azon 13 olvasó is. kik az 1893-ik évi július-augusztusi 
szünet alatt búvárkodtak. 

A 6846 olvasóból a délelőtti időszakra 192 esik; a délutáni 
olvasók közül pedig hétfőn és csütörtökön a 6—7 órai időszak
ban 466 olvasó használta a könyvtárt. 

A 6846 olvasó összesen 7139 müvet használt. 
A könyvtár használatának havonkénti eredményét a követ
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1893 szeptember 25 8 650 ! 688 27I3/23
: 2 54 710 

» október 26 13 1095 1108 4S»/J 18 75 1133 
» november 25 28 1182 i 1210 48M/J 22 84 1265 
» deczember 21 13 1004 1017 48 •/« 31 81 1034 

1894 január 25 35 743 778 31 3/ä5! 22 55 815 
» február 23 28 640 668 29 VsJ 13 46 695 
> marczius 22 19 1197 516 2310/2J 13 41 545 
» április 25 23 448 471 182V2Bí 9 39 513 
» május 24 20 329 349 1413/24í 4 34 382 
» június 0 5 36 41 8 V« \ 5 11 47 

Összesen 221 192 6654 6846 30=.'/,., — — 7139 

A 6846 olvasó közül társadalmi állás és foglalkozás szerint 
volt: 12 lelkész, használt 17 művet; 158 tanár, tanitó, használt 
296 művet; 6161 tanuló, használt 6191 művet; 8 iró, használt 10 
művet; 12 ügyvéd, használt 14 művet; 8 katona, használt 12 
művet: 10 törvényhatósági tisztviselő, használt 10 művet; 43 
állami tisztviselő, használt 52 müvet; 73 pénzintézeti, biztusí-
tási, közlekedési tisztviselő, használt 74 művet; 137 orvos, hasz
nált 238 művet; 2 gyógyszerész, használt 2 művet: 2 birto
kos, használt 2 művet; 6 gazdatiszt használt 6 müvet; 4 építész, 
használt 4 művet; 14 építészeti s műipari hivatalnok, használt 
15 művet; 3 kereskedő, használt 3 művet; 25 kereskedelmi hiva
talnok, használt 25 müvet; 68 házbirtokos és magánzó, használt 
68 művet; 100 nő, használt 100 müvet. 
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A könyvtár helyiségeit és berendezését 192 férfi és 75 nő, tehát 
-összesen 267, legnagyobb részben vidéki látogató tekintette meg. 

A gyarapodás, nevezetesen a beszerzés és adományozás 
következő eredményt tüntet fel: 

Az 1892/93. év második felében a beszerzési alapból még 
fennmaradt összeg terhére vétetett 46 mű 74 kötetben s 2 füzet
ben, továbbá 5 hírlap, 16 szaklap és folyóirat, 11 füzetes vállalat, 
összesen 621 frt 37 kr értékben. 

Az előző évi postaköltségre s apróbb kiadásokra felvett alap
ból vétetett 3 m ti 3 kötetben s 12 apró nyomtatvány, összesen 
11 frt 50 kr. értékben. 

Az 1894. évre könyvbeszerzésre előirányzott 1000 frt alap 
terhére f. évi január hó 1-től június hó 30-ig beszereztetett 38 
mü 60 kötetben, 4 füzetben, továbbá 5 hírlap és folyóirat, 8 füze
tes vállalat, összesen 409 frt 63 kr. értékben. 

Az 1894. évi postaköltségre s apróbb kiadásokra felvett 
alapból vétetett 3 mü 4 kötetben, összesen 6 frt 06 kr. értékben. 

Alapítványi tagilletmény czímén a könyvtár 1893.. évi július 
hó 1-től 1894. évi június hó 30-ig 7 művel 7 kötetben gyarapo
dott, s másodpéldányokért csere útján 5 mű 5 kötetben és 11 
apró nyomtatvány szereztetett be. 

Adományból befolyt 198 kötet, 399 füzet, 2129 apró nyom
tatvány, 1 kép s különböző lapokból 282 szám. 

Az adományozók sorából Kovács Albert és Német József urak
nak tekintélyes számú adománya említendő fel. A Magyar Tudományos 
Akadémia, a vallás- és közoktatásügyi, a földmivelési m. kir. minisz
tériumok, a magyar földrajzi társulat, a m. kir. földtani intézet, az 
orsz. m. kir. statisztikai hivatal, a magy. mérnök- és épitész-egylet stb. 
hivatalos kiadványaikat ezen évben is megküldötték a könyvtárnak. 

Az előző év második felében a könyvkötésre előirányzott 
alap terhére beköttetetett 12 hírlap és 139 mű 845 kötetben, 
összesen 522 frt 25 kr értékben. 

Az 1894. évi beszerzési alap terhére pedig beköttetett 156 mű, 
16 hírlap 270 kötetben, összesen 223 frt értékben. 

A könyvtár czímtározott és rendezett állománya 1893 június 
végével 24,551 műre terjed, a mely 50,916 kötetet, illetőleg 46,738 
darabot képviselt. 

Ezzel szemben az 1894 június hó 30-án megejtett lezárás 
szerint a könyvtár czímtározott és rendezett állományának szakon
kénti mennyisége következő: 

144 kötet 121 drb. 
12036 » 10634 » 
3079 » 2796 » 
1114 » 1032 » 
1736 » 1556 » 

18* 

Inc. 130 mű 
A. 6615 » 
B. 2004 » 
C. 662 » 
D. 1089 » 
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E. 2138 mû- 3953 kötet 3712 drb 
F. 2223 » 3871 » 3578 » 
ü. 5315 » 10717 » 10162 » 
H. 3811 » 8101 » 7101 » 
I. 796 » 6719 » 6525 » 

Összesen 24783 mű 51470 kötet. 47217 drb. 
Ezen mennyiségből a városi beszerzésekből, vagy más ado

mányokból származó müvek száma 5447, a mely 9721 kötetet, 
illetőleg 9062 darabot képvisel. 

Az iktatóba 1893-ban 104, 1894-ban pedig június hó végéig 
67 különféle ügyirat érkezett be, a melyek mind elintéztettek. 

Az 1893. évi július-augusztusi szünidő alatt a III. számú terem 
és az olvasóterem tisztogatása lett elvégezve, a mikor minden 
egyes könyv gondos leporolás és megvizsgálás alá vétetett. 

A főreáliskola épülete a szegedi kir. Ítélőtáblának engedtet
vén át, a könyvtár ideiglenes elhelyezésével járó munkálatok foga
natosítása végett a könyvtár 1894 június hó 6-án bezáratott. 

A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 
KÖNYVTÁRA. 

A pannonhalmi Szent-Benedek-rend központi könyvtáráról a 
Magyar Könyv-Szemle 1878-ik évi folyama hozott Kuncze Leótól 
részletes ismertetést. Dr. Bécséi Viktor a főapátság ez idő szerinti 
könyvtárnoka e könytárt a folyó 1894/95. év telén Horváth Károly 
könyvtári segédtiszt segítségével összeszámította, s e munka ered
ményéről litografált füzetben adott számot. Ennek adatai szerint 
az egyes tudományszakok a könyvtárban a következő arányban 
vannak képviselve: 
Theologia morális 912 mű = 1694 kötet - füze t . 
Theologia ascetica 3 9 98 » = 
Theologia pastoralis 416 » = 
Catechetica & homiletica 481 » = 
Theologia encyclopaedica 1109 » = 
Theologia biblica 2575 » = 
Patristica 985 » = 
Vita sanctorum 931 » = 
Theologia dogmatica 1392 » = 
Jus canonicum 1678 » = 
Liturgia 758 » = 
Summi pontifices 237 » = 
História monastica 647 » = 
História jesuitica 263 » = 

1694 kötet 
5018 » — 
587 » 46 
690 » 86 
2728 » — 
4080 » — 
2011 » — 
1272 » 72 
2669 7> — 
2822 » 258 
1049 » 201 
373 » 81 
972 » — 
321 » — 




