
ÏARCZA. 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTARÁNAK 
SZERVEZETE ÉS SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA. 

(Első közlemény.) 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1898 február 
-25-ikén 10,498. sz. a. kelt rendeletével a Magyar Nemzeti Múzeum 
részére új szervezetet és szolgálati szabályzatot állapított meg. 
E szabályzatból kivonatosan közöljük az általános résznek azon 
pontjait, melyek az egész intézetre kiterjedve, a könyvtári osz
tálynak az intézethez és az egyes osztályokhoz való viszonyát 
szabályozzák: a könyvtárbelső szervezetére és ügykezelésére vonat
kozó különös rész szövegét pedig egész terjedelmében közzétesszük. 

I. Általános rész. 

1- §• 
Az 1807. XXIV., 1808. VIII . s az 1836. X X X V I I . és 

X X X V I I I . t.-czikkek alapján létesített Magyar Xemzeti Múzeum 
országos intézet, mely javadalmát részben saját alapítványi tőkéje 
jövedelmeiből, részben az országgyűlés által évről-évre megszavazott 
összegben, az államkincstárból búzza. 

A Magyar Xemzeti Múzeum a vallás- és közokt. magy. kir. 
miniszter hatósága és kormányzata alatt áll. 

2- §. 
A Magyar Xemzeti Miízeum ezélja : a hazai történelem és 

segédtudományai, xígyszintén a közmívelődés s a természettudományok 
keretébe tartozó, elsősorban hazai, másodsorban pedig a hazaiak kiegé
szítésére szolgáló külföldi tárgyak gyűjtése és megőrzése ; ezélja to
vábbá, hogy a múzeum egyes osztályaiban képviselt szakokat a gyűj
temények tudományos feldolgozása írtján fejleszsze. s a gyűjtemények 
nyilvánossága révén a közmívelődést szemléleti úton is előmozdítsa. 

A Magyar Xemzeti Múzeum ezenkívül »A Magyar Xemzeti 
Múzeum kiadványai« gyűjteményes elnevezés alatt, tudományos szak
munkákat is ad ki. 
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3. §• 
A Magyar Nemzeti Múzeum kizárólag tudományos és közmíve-

lődési czélokra lévén rendelve : annak épülete és az azt környező 
kert a fenti czéloknak nem szolgáló gyülekezések vagy ünnepélyek 
színhelye nem lehet. 

4. §. 
A Magyar Nemzeti Múzeum gyüjteménytárai a következők : 
1. Széchenyi orsz. könyvtár, — melynek részei: 
a) könyvtár (nyomtatványok) ; 
b) kézirattár ; 
c) levéltár (a letétbe helyezett családi levéltárakkal együtt) ; 
d) hírlapkönyvtár. 
2. Erem- és régiségtár, stb. . . . 
Az osztályok rendelkezésére ez idő szerint : fényképészeti-, 

gipszöntő-, vegytani- és állattani laboratóriumok állanak. 
A Széchenyi orsz. könyvtár hivatása a Magyarországra vonat

kozó kéziratok és oklevelek felkutatása s eredetiben vagy hű máso
latban való megszerzése; továbbá az 1897. évi XLI . t.-cz. alapján 
a Magyarországban megjelent minden nyomtatványnak —, valamint 
különös tekintettel a hazai történelemre és segédtudományaira, ama 
külföldi nyomtatványoknak gyűjtése, melyek Magyarországra vo
natkoznak . . . 

5. §. 
Ha a múzeum birtokába, ajándék vagy hagyomány útján, vagy 

más úton, gyűjteményeinek keretébe nem tartozó tárgyak kerülnek : 
azok, az adakozó értesítése mellett, letétkép oly állami közintézetek
nek engedendők át, melyek hasonló tárgyak gyűjtésére hivatvák. 

Történelmi, tudományos vagy műbecscsel egyáltalában nem biró 
tárgyakat 'a Magyar Nemzeti Múzeum nem köteles elfogadni. 

6. §• 
A múzeumi hivatalos órák hétköznaponkint. illetőleg a gyűj

temények nyitási napjain, reggel 9 órától d. u. l-ig. de ha szükséges, 
azon túl is tartanak. 

A könyvtár olvasó- és dolgozóterme minden év január 1 -tői 
június hó végéig, továbbá szeptember' 1-től az év végéig a hivatalos 
órák alatt naponkint nyitva áll. 

A Magyar Nemzeti Múzeumnak igazgatósági irodája van. 
A múzeum hivatalos teendőit a tisztviselői kar és illetőleg a 

szolgaszemélyzet látja el. Ezek : 
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a) Az igazgatóság : igazgató, titkár (egyúttal pénztárnok). 
és irnok : 

h) az osztálytisztviselők : igazgató-őrök (közülök a szolgálatban 
legidősebb egyszersmind az igazgató helyettese, és egyikök a Magyar 
Nemzeti Múzeum pénztárának ellenőre), őrök. segédőrök, segédek. 

c) szolgaszemélyzet : laboránsok, kapus, szolgák és háziszolgák. 
Kívülök. a mutatkozó szükség szerint, mint állami szolgálatban 

nem állók, osztály-tisztviselői teendőkben napidíj mellett segédkeznek 
váltakozó számú ideiglenesen alkalmazott egyének. 

Osztálynyitáskor a szolgaszemélyzet kiegészítésére, felügyelet 
ezéljából, rokkant katonák. — a múzeumkerti és a külső felügyeletre. 
kerti és éjjeli őrök alkalmaztatnak. 

8. §• 
A Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselőinek rangsorát és fizetési 

fokozatát az 1893 : IV. t-cz.. napi dijaikat pedig a vallás- és köz
oktatásügyi miniszternek 1896. évi 1139 ebi. sz. a. kiadott rendelete 
szabályozza. 

A szolgaszemélyzet, hivatalos kiküldése esetén, szabályszerű 
élelmezési díjakban részesül. 

9. §• 
A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóját a vallás- és közokt. 

m. kii-, miniszter javaslatára ő cs. és apóst. kir. Felsége. — a Széchenyi 
orsz. könyvtár nyomtatványi osztályának őrét, egy segédét és egy 
szolgáját, az alapító-levél értelmében a gróf Széchenyi-család javas
latára a vallás- és közokt. m. kir. miniszter, — a múzeum összes 
többi tisztviselőit és szolgaszemélyzetét az igazgató javaslatára a val
lás- és közokt. m. kir. miniszter nevezi ki. 

A napidíjasokat az osztályvezetők meghallgatása mellett, a rok
kant katonákat, kerti- és éjjeli őröket pedig illetékes hatóságuk hoz
zájárulásával a múzeumi igazgató alkalmazza. 

Mrízeumi tisztviselő ez álláson kivül, más hivatalos állást a 
vallás- és közokt. minisztériumtól nyert előleges engedély nélkül 
nem viselhet. 

Magánczélú. habár szakmájukba is vágó tudományos munkál
kodást az osztálytisztviselők és alkalmazottak, hivatalos óráik alatt 
általában nem-, illetőleg csak oly esetben végezhetnek, ha igazolni 
tudják, hogy e mellett hivatalos teendőjük semminemű hátramaradást 
nem szenved. 

Múzeumi tisztviselőnek, kézi könyvtárától eltekintve, szakmá
jába vágó magángyűjteményt tartani nem szabad. Amennyiben a mú
zeumhoz kineveztetésekor ilyen gyűjteménye volna, köteles azon egy 
év alatt túladni, s megvételre első sorban a Magyar Nemzeti Múzeum
nak ajánlani fel. 

Múzeumi tisztviselőnek a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát 
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képező, akár eladásra került gyüjteménybeli. akár használaton kívül 
helyezett felszerelési tárgyat, még nyilvános árverésen sem szabad 
megvennie. 

10. §. 
A múzeumi tisztviselők minősítését illetőleg az 1883. évi 1. 

t-czikk 1. és 3. §§-ban foglalt általános elvek mérvadók. 
Különösen pedig : 
A segédi állásra alkalmazandóktól megkívántatik annak igazo

lása, hogy a tanulmányaik végzésekor fennállott rendszer szerint egye
temen, vagy más felsőbb iskolán teljes tanfolyamot végeztek. Ezen
kívül kineveztetésöket megelőzőleg az igazgató, az illető osztályvezető. 
s egy meghívott szakférfiú jelenlétében szakbeli képzettségeket col-
loquiummal is bizonyítaniok kell. különös tekintettel annak az osz
tálynak ügykörére, melyben működni óhajtanak. 

A segédöröktől, az őröktől és az igazgató-őröktől a doktori 
oklevél kivántatik. 

Irodalmi, vagy egyéb tudományos működés útján igazolt kiváló 
szakbeli képzettség esetén azonban e feltétel alól, valamint a segédi 
állásra pályázóknál a colloquium kötelezettsége alól az igazgató javas
latára a vallás- és közoktatásügyi miniszter kivételképen felmentést adhat. 

Az osztálytisztviselőktől az illető osztály ügykörének természete 
szerint a magyar nyelven kívül még két élő nyelv, s lehetőleg a 
latin nyelv tudása, a titkártól pedig a magyar és német nyelvnek 
beszédben és Írásban való tudása kivántatik meg. 

Az osztálytisztviselőktől irodalmi munkásságuk feltüntetésén 
kívül megkívántatik még, és pedig : 

a) a könyvtárban magyar történelmi és irodalomtörténeti vagy 
diplomatikai . . . collegiumok sikeres hallgatása. . . . 

A múzeumi tisztviselőkről és szolgákról rendes minősítési táb
lázatok vezettetnek, melyek az igazgatósági irodában őriztetnek. 

A Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselői és szolgái utolsó szol
gálati évök teljes fizetésével felérő nyugdíjra, az 1885. évi XI . tör-
vényezikk értelmében, 40 évi szolgálat alapján jogosítottak, s ha a 
szogálat kötelékétől megválnak, a maguk, s illetőleg hozzátartozóik 
állandó ellátása, vagy pedig egj'szer s mindenkorra szóló kielégítése 
iránt e törvényezikk értelmében történik intézkedés. 

11- §• 
A múzeumi tisztviselők, a mennyiben a szolgálat érdekei meg

engedik, évenkint 6 hétre terjedhető szabadságidőre tarthatnak igényt. 
Az osztályvezető az alája rendelt tisztviselőknek és szolgáknak 

S napig-, és az igazgató általában 8 napig terjedhető szabadságot adhat, 
A 8 napot meghaladó szabadságolás iránti kérvények felett, 

melyek Írásban adandók be. s mindenkor az osztályvezető ellenjegy-
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xésével látandók el. az igazgatóság felterjesztése alapján a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter határoz (28. §. k). 

12. §. 
A Magyar Nemzeti Múzeum összes kiállított gyűjteménytárgyai

nak megszemlélése nyitás idején, valamint azoknak hivatalos (»rak 
alatt a fennálló szabályok keretén belül való tudományos használata, 
ingyenes. A nyitási napokon kívül, a hivatalos órák alatt jövő láto
gatók, valamint azok, kik a könyvtár helyiségeit megtekinteni kíván
ják, személyenként és osztályonként 50 kr. belépti dijat fizetnek. 
Minden osztályvezetőnek jogában áll. hogy szaktudósnak ilyenkor is 
ingyen belépést engedélyezzen. 

A belépti díjak az illető osztály gyarapítására fordítandók. 
Múzeumi tárgyakat az osztályokból, vagy az intézeti épületből 

kivinni, azok érdekében szükséges helyreállítások és egyéb munkálatok, 
továbbá az 50., 53., 57. és (il. §§-ban körülirt esetek kivételével, 
meg nem engedtetik. Kivételt képez még a tárgyaknak tudományos 
bemutatások, előadások czéljából való kivitele, mely esetben azok 
épségeért a kölcsönadó osztályvezető felelős: netáni sérülés eseten 
a Magyar Nemzeti Miízeumnak a kölesönkérővel szemben kártérítési 
igénye van. Ilyen előadásokon legalább egy osztálytisztviselő jelen 
lenni köteles. 

A kölcsönkért tárgyak megadása, vagy megtagadása az osztály
vezető javaslata alapján az igazgató feltétlen joga. 

13. §. 
A Magyar Nemzeti Múzeumot, mint országos közmívelődési 

intézetet, hatóságokkal, intézetekkel, hivatalos és magánszemélyekkel 
szemben az igazgató, — jogügyleteiben, és pedig úgy a peres, mint 
a peren kívüli eljárásban, az 18Ő8. LIV. t-cz. 84. §-a szerint, a 
közalapítványi kir. ügyigazgatóság képviseli. 

14. §. 
Az osztálytisztviselők egymásközötti viszonyát, az egyes osz

tályokban elhelyezett gyűjtemény tárgyak gondozását, s az osztályok 
hivatalos ügyeinek ellátását illetőleg minden osztálynak külön-külön 
ügyrendje van ; míg a múzeum épületét és tartozékait illetőleg, a 
múzeumi házirend szolgál zsinórmértékül. 

Ugy az osztályok ügyrendjét, mint a múzeum házirendjét, s az 
azokban esetről-esetre szükséges változtatásokat, az igazgató javasla
tára, a vallás- és közoktatásügyi miniszter hagyja jóvá. 

II. A Magyar Nemzeti Múzeumi tanács, 
15. §. 

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezetének és gyűjteményeinek 
fejlesztése érdekében magyar nemzeti múzeumi tanács szerveztetik, 

A tanács feladata : a Magyar Nemzeti Múzeum iránt az érdek-
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lődés fokozása, — a Magyar Nemzeti Múzeum közmívelődési rendel
tetésének minél teljesebb megvalósítására alkalmas eszközökről, azok 
mérvéről, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, és általában a 
társadalomnak minél alaposabb tájékoztatása ; különösen a múzeum 
javára szolgáló alapítványok és adományok gyarapításának előmozdí
tása, — a gyűjtemények gyarapításának és czélszerű elhelyezésének, 
az azokban foglalt tudományos anyag ismertetésének megvitatása. — 
a tisztviselők szakszerű munkásságának előmozdítása, — a kivánatos-
nak látszó, s a költségvetési előirányzatok keretében megvalósítható 
intézkedések javaslatba hozatala. 

A tanács elnöke a vallás- és közoktatásügyi miniszter, akadá
lyoztatása esetén helyettese az államtitkár. Mindkettőjük akadályoz
tatása esetén a tanács üléseit, annak a miniszter által három évre 
megbízott egyik tagja, mint a tanács másodelnöke, vezeti. 

A tanács 14 tagból áll. kiket a Magyar Nemzeti Múzeum ügyei 
iránt avatott és meleg érdeklődést tanúsító kiváló férfiak köréből 
(köztük a főrendi háznak és a képviselőháznak legalább két-két tag
ját), végül egy előadó-jegyzőt, három évi megbizással, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nevez ki. 

A tanács ülésein a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ille
tékes ügyosztályának főnöke, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. 
és, valahányszor az ügy természete megkivánja, a múzeum osztályai
nak vezetői, hivatalból vesznek részt, a szükséges felvilágosítások 
adása végett. 

16. §. 
A Magyar Nemzeti Múzeumi tanács a miniszter meghivásárá 

évenkint legalább kétszer tart ülést, melyen a, múzeumi igazgató 
részéről közlendők : 

a) a szervezetet, újjárendezést, vagy használatot illetőleg ter
vezett, vagy foganatosított minden lényegesb változtatás ; 

b) az előző évi zárszámadás kapcsán a jövő évi költségelőirány
zat és indokolása ; 

c) a beállott személyi változások ; 
d) a múzeumi tisztviselők beosztása, ügyköre és az általujc 

végzett munkák ; 
e) a tisztviselők szakszerű működése irodalmi vagy társadalmi téren ;. 
f) az osztályok gyarapodásai vétel, ajándék, csere, vagy bármi 

más módon ; 
g) a múzeumi összes tőkék, alapok és alapítványok állagának 

és jövedelmeinek kimutatása. 
Tárgyalja továbbá a tanács a miniszter által hozzá utalt ügye

ket, és a felmerült indítványokat. 
A tanács minden egyes tagja tehet indítványt ; s ha berendev 

zésről vagy építkezésről van szó, a tanács testületileg, vagy kikül
döttei által végzendő helyszini szemlét is határozhat el. 



288 A M. N. Múzeum könyvtárának szcrrezete és szolgálati szabályzata. 

A tanács tagjai a múzeum gyűj teményei t mindenkor megte
k i n t h e t i k s a kezelés módjáról meggyőződést szerezhetnek. 

.17. §. 
A tanács elnöke a tanácsot saját e lhatározásából bármikor 

összehívhatja, de a tanács , bármely tagjának, vagy a M a g y a r Nemzet i 
Múzeum igazga tó jának megokolt előterjesztésére is. összehívható. 

A tanács üléseinek nap i rend jé t a miniszter ál lapí t ja meg. s 
ar ról a t agoka t a meghívással egyidejűleg ér tes í t i . A nap i r end t á r 
gya in k ívül a je lenlevők esetleges ind í tványa i is t á rgya landók . 

A tanács ülésein t e t t ny i la tkoza tok lehető részletességgel , a 
tanácskozás e redményének elnöki összegezése ped ig egész ter jedel
mében foglalandó a jegyzőkönyvbe, melyet az elnöklőn és a jegyzőn 
kívül ké t jelen volt t ag is aláír, mint hi te lesí tő . 

E jegyzőkönyvek a vallás- és közokta tásügyi miniszterhez fel-
ter jesz tendők. 

III. A z igazga tóst lg. 
is. §j. 

Az igazgató ha tásköre éa felügyeleti joga ki ter jed a Magyar 
Xenizet i Múzeum összes gyü j teménytá ra i ra . t iszviselőire és szolga-
személyzetére, épüle térc s az épü le te t környező k e r t r e . 

ö felelős e közmívelődési in téze t jó lé teér t gazdasági , tudo
mányos, művészi és fegyelmi t ek in t e tben . Ez okból kötelessége : az 
in téze t re vonatkozó minden tö rvény t és szabályrendele te t végrehaj 
t an i és azok végreha j tásá t ellenőrizni, a muta tkozó h iányoka t meg
szünte tn i s az in tézet javára i rányuló j avas la toka t megtenni . 

A z újonnan k ineveze t t múzeumi t isztviselőket és szolgákat , a 
múzeumi személyzet je lenlé tében ő esketi fel. á l lásukba ő vezet i be ; 
a gyűj temény t á r a k vezetésében t ö r t é n t személy változás esetén a gyűj 
temények s a le l tá r i t á r g y a k az ő je lenlé tében és közreműködésével 
a d a t n a k át . 

11». %, 
A M a g y a r Xeinzet i Múzeum igazgatója, a múzeumi tiszviselők 

és idegen felek számára naponk in t hivatalos ó ráka t t a r t . 
Székhelyéről előzetes miniszter i engedély né lkül <S napná l 

hosszabb időre nem távozhat ik . 
Akadá lyoz ta tása , vagy távol lé te esetén a szolgálatban levő leg

idősebb igazgató-őr he lye t tes í t i . (7 . §.) 
A múzeum t isztviselőkara és szolgaszemélyzete köteles t iszte

le t te l v ise l te t ik az igazgató személye i rán t s engedelmességgel t a r 
tozik rende le te inek végreha j tásában . 

2 0 . §. 
Az igazgató ellenőrzi a múzeum tisztviselőit h iva ta l i t eendőik 

tel jesí tésében. 
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A múzeumi gyűjtemények teljességéről helyszíni szemle-, és a 
lajstromokkal egyeztető próbák útján magának évenkint minél több
ször, mindenesetre pedig az osztályvezető hosszabb időre terjedő 
távozása előtt s visszaérkezte után. ennek jelenlétében meggyőződést 
szerezni tartozik. 

A száz forintot meghaladó vételek eszközlése az igazgató elő
zetes hozzájárulásától függ. (24. §.) Kisebb helyreállítási vagy búto
rozási munkákat az évi költségelőirányzat keretében elrendelhet. 

A Magyar Nemzeti Múzeum érdekében álló rövidebb tartamú 
hivatalos kiküldetések iránt a felmerülő szükséghez képest az igaz
gató saját hatáskörében intézkedik. Ezekről áz úti számla felter
jesztésekor a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak jelentést tesz. 

A gyűjtemények növekedéséről s a múzeum látogatottságáról 
az osztályvezetőktől hozzá érkező kimutatások alapján, a vallás- és 
közokt. magy. kir. minisztériumhoz havonkint jelentést tesz, s e jelen
tésnek hírlapokban való közzététele iránt intézkedik. 

A múzeum egész működéséről egyszer évenkint a minisztérium
nak részletes jelentést tesz. 

21 . §. 
Az igazgató vezetője a múzeum központi irodájának ; mint 

ilyen a múzeum hivatalos érintkezéséhen kibocsátás alá kerülő ügy
iratokat ő adja ki s írja alá ; — a bírósági vagy más közhatósági 
határozatokat, melyek a múzeum jogi ügyeire vonatkoznak, beérke
zésük után azonnal, a közalap, kir. ügyigazgatósághoz teszi át. 
Felügyel a házi pénztárra, mely az e részben kiadott külön szabály
zat szerint (42 — 45. §§.) kezeltetik. 

Az intézetre vonatkozó javaslatokat saját véleménye kíséreté
ben a, vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ő terjeszti fel. Valamely 
osztályvezető távolléte, vagy akadályoztatása esetében annak helyet
tesítéséről gondoskodik. Ugyancsak ó terjeszti fel az osztály-tisztvi
selők kinevezésére vonatkozó javaslatokat az illető osztályvezető 
írásbeli javaslata alapján. 

A Nemzeti Múzeumot érdeklő javadalmi tételek felhasználása 
iránt, az érvényben levő törvények és rendeletek megtartásával, az 
igazgató saját hatáskörében intézkedik. 

Á múzeumhoz beérkezett ajándékokért egy hónap leforgása 
alatt az ajándékozónak köszönő levelet küld. Fontosabb ajándékok
ról a vallás- és közokt. miniszternek jelentést tesz. 

22. §. 
A múzeumi igazgató az osztályvezetőkkel és az őrök, segéd

őrök és segédek egy-egy képviselőjével minden naptári évnegyed első 
napjainak egyikén igazgatósági ülést tart ; ilyen ülés azonban az 
igazgató belátása szerint, vagy legalább két osztályvezető Írásbeli 
megokolt kérelmére ezenkívül is, bármikor egybehívható. Az igazga-

Magyar Könyvszemle. 1898. III. füzet. •!•" 
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tónak jogában állván az osztályvezetőknek ülés egybehívására irányuló 
kérelmét esetié«' meg is tagadni, kérelmöket ezek a vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumhoz felebbezhetik. 

Az igazgatósági ülésnek elnöke a múzeumi igazgató, távollété
téhen pedig helyettese ; szavazó tagjai az osztályvezetők, egy őr. 
egy segédőr és egy segéd, kiket tiszttársaik minden év első hetében 
az igazgató által összehívandó ülésben a maguk kebeléből, osztályok 
szerint váltakozva, titkos szavazattal, megválasztanak: az ülés jegy
zője a titkár. Az igazgatósági ülésen, esetről-esetre történt meghívás 
alapján, egyéb múzeumi tisztviselők, vagy szakférfiak is részt vehetnek. 
a nélkül azonban, hogy szavazó joguk 'volna. 

Határozatképes az ülés, ha az elnökön kivül legalább 4 sza
vazó tag van jelen. A határozatok szavazat-többséggel hozatnak. 
Szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt. 

Az ülésekről szóló jegyzőkönyvek, melyeket az elnökön s a 
jegyzőn kívül a jelen voltak is aláírnak, jóváhagyás \ égett, illetve 
hivatalos használatra, minden ülés után legkésőbb S nappal, a vallás-
és közokt. magy. kir. minisztériumhoz hiteles másolatban felterjesz-
tendők. 

•2-Ó. § . 
Az igazgatósági ülés tárgyai: 
a) A legutóbbi ülés óta leérkezett miniszteri leiratok, rende

letek s utalványok, vagy egyéb hatósági megkeresések felolvasása a 
jegyző által, s elintézésök rövid jelzése. 

b) Az osztályvezetők jelentése a gyüjteménytáraknak vétel, 
ajándék, hagyomány, csere stb. útján való negyedévi gyarapodásáról. 

c) A negyedév alatt végzett munkák kimutatása osztályonkint 
és személyenkint. az osztályvezetők által előadva. 

Határozathozatal a következő ügyekben : 
(l) Az osztályok szakkönyvtárainak gyarapítására felvett összeg 

felosztási arányában netán szükséges változtatás, továbbá az olyan 
vételek kérdésében, melyeknek kifizetésére egy másik osztály java
dalmából kölcsönvétel válik szükségessé. Az ily kölcsönadás azonban 
csakis az ez által érdekelt osztály vezetőjének világos beleegyezésével 
határozható el. 

e) Ajándék, vagy hagyomány útján a Magyar Memzeti Múzeum 
birtokába jutott, de keretébe nem tartozó tárgyaknak, letétképen 
valamely más közmívelődési intézetben elhelyezése. 

f) A múzeumi tisztviselők és szolgák, valamint a látogatók 
sérelmei, a mennyiben rövid úton elintézhetek nem voltak. 

fi) A nemzeti múzeumtól kért bírálatok, vagy szakbeli véle
mények ügyében, a mennyiben a bírálat, vagy vélemény nem köz
vetlenül valamely múzeumi tisztviselőtől kéretett. 

h) Az évi jelentés szövegének megállapítása. 
Az ülés tárgyai továbbá : 
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i) Az évenkinti tudományos utazásokra, vagy jutalmakra és 
•segélyekre vonatkozó javaslatok, a rögtöni segély eseteit kivéve, 
valamint a tudományos utazásokról tet t Írásbeli jelentések. 

Je) A tisztviselőknek 8 napon túl terjedő szabadságolási ügyei, 
melyeknél mindenkor olynemű beosztás tartandó szem előtt, hogy az 
osztály tudományos érdeke csorbát ne szenvedjen. 

I) Az intézet állami költségvetésének módosítására irányuló-, 
az intézet szervezetét, házi rendjét vagy állagát érintő-, s az osz
tályoknak egészben vagy részben való újjárendezését vagy bebútoro
zását czélzó minden javaslat. 

m) Yégül általában, a Magyar Nemzeti Múzeum keretében 
előforduló minden nevezetesebb mozzanat. 

A d—li) pontok eseteiben az igazgatósági ülésben bozott határo
zatok közvetlenül végrehajthatók. Jogában áll azonban az igazgatónak, 
ha véleménye az ülés határozatától eltér, vagy más okból szükséges
nek tartja, a határozat végrehajtása előtt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől kérni utasítást. 

A ki az igazgatósági ülésen meg nem jelenik, elmaradását kellő 
időben kimenteni köteles. 

ÉVNEGYEDES JELENTÉS 
A. MAGYAR NEMZ. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 

ÁLLAPOTÁRÓL 
1898 ÁPRIL 1-TÖL JÚNIUS, 30-AIG. 

I. 
A nyomtatványt osztály anyaga a lefolyt évnegyedben köteles 

példányokból 2212 db., áthelyezés utján 8 db., ajándék utján 
306 db., vétel utján 200 db., összesen 2726 db, nyomtatványnyal 
gyarapodott. Ezenkívül köteles példányokként beérkezett: Alap
szabályok 224 db., halotti jelentések 746 db., hivatalos jellegű 
iratok 132 db., műsorok 677 db., periratok 23 db., püspöki kör
levelek 109 db., színlapok 1789 db., vegyesek 524 db., zárószá
madások és egyesületi jelentések 1050 db., összesen 5274 db. 
apró nyomtatvány. A vételre fordított összeg 372 frtot és 88 márka 
90 fülért tesz ki! 

Ajándékaikkal a következők gyarapították a könyvtár anya
gát: Altenburger Gyula, Austerlitz Zsigmond Bécsből, Barna Henrik 
New-Yorkból, a bécsi császári tud. akadémia (2 db.), a bécsi es. kir. 
központi statisztikai bizottság (4 db.), a brünni morva iparmúzeum, 
Budapest főváros statisztikai hivatala, a budapesti ev. magyar német 
egyház, a Budapesti Orvosegylet igazgatósága (2 db.). Daday Jenő, 
Darnay Kálmán Sümegről (2. db.), Dömötör László Szegzárdról. 
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