
ELŐSZÓ.

A M agyar  M ixerya  III. évfolyama a hazai 
múzeumok és könyvtárak 1902—1903. évi állapotát 
feltüntető adatokat foglalja magában s a múzeumok 
és könyvtárak országos tanácsának, valamint az orszá
gos főfelügyelőségnek együttes kiadásában lát nap
világot.

Míg az 1902. évben megjelent II. évfolyam 871 
gyűjtemény ismertetését foglalja magában, a jelen új 
kötet a fővárosnak és a vidék 687 városának és köz
ségének 1509 gyűjteményét ismerteti; ezek között 12 
országos közgyűjteményen kívül 56 fővárosi és 474 
vidéki oly gyűjtemény van, a melyek iskolákkal kap
csolatosan vannak szervezve, a kizárólag egyházi jellegű 
gyűjtemények száma a fővárosban 3, a vidéken 120, 
a hatóságok és közintézetek által fen tartott gyűjte
ményeké a fővárosban 28, a vidéken 176, a társulati 
gyűjteményeké a fővárosban 46, a vidéken 591, s végül 
van két gyűjtemény a vidéken, a melyek családi hit- 
bizományként szolgálják a nyilvánosságot.

Szakok szerint csoportosítva, az 1509 közgyűj
temény osztályai között a könyvtárak 1498, a régiség- 
tárak és iparművészeti gyűjtemények 227, a szépmű
vészeti gyűjtemények 33, a néprajzi gyűjtemények 33, 
a természetrajzi gyűjtemények 286 számmal, az árú- 
ismei és eliez hasonló mintagyüjteméiiyek, melyek a 
fentebbi csoportok egyikébe sem oszthatók be, 17



VI MAGYAR MINERVA

számmal vannak képviselve; a gyűjtemények közül a 
fővárosban van 43 könyvtár, 14 régiségtár és ipar
művészeti gyűjtemény, 3 szépművészeti gyűjtemény, 
1 néprajzi gyűjtemény, 25 természetrajzi és 8 egyéb 
gyűjtemény. A mi a könyvtárakat illeti, a tudományos 
jellegű, önálló és iskolákkal vagy egyéb intézetekkel 
kapcsolatos könyvtárakon és a kaszinók és olvasókörök 
könyvtárain kívül a népnevelés fontos tényezőinek, a 
szoros értelemben vett népkönyvtáraknak ez alkalommal 
először juttattunk jelentőségűkhez méltó helyet e kiad
ványban, nem kevesebb mint 497 népkönyvtárról adva 
számot állapotuk ismertetésével.

Az itt felsorolt közgyűjtemények közül ö l azok
nak a tudományos jellegű intézeteknek a száma, a 
melyek az állami segélyezés révén a múzeumok és 
könyvtárak országos főfelügyelőségének hatáskörébe 
tartoznak; és 138 olyan könyvtár van, mely részint a 
múzeumok és könyvtárak országos tanácsának köszön
heti létesülését, részint annak anyagi támogatása mel
lett áll fenn, s mint ilyen, a tanács közvetlen felügye
lete alatt áll.

E két csoportba tartozó gyűjtemények, valamint 
a budapesti állami nagy gyűjtemények adatai az 1903. 
évvel vannak lezárva ; a többiekéi az 1902. évi álla
potot tüntetik fel.

Az anyag összegyűjtésének és feldolgozásának 
munkáját a múzeumok és könyvtárak országos főfel
ügyelősége útján beszerzett adatok alapján D r. S ciiön-  

herr  G yula , a főfelügyelőség előadó titkára vezetése 
alatt, D r. G árdonyi A lbert , Budapest székes-főváros 
könyvtárnoka, végezte.


