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Az ajándékozók : özv. Arany Lászlóné és Weinwurm Antal 
fényképész. 

Nevezetesbb szerzemények gyanánt csupán a czímereslevelek 
jöhetnek figyelembe. E nembeli gyűjteményünk újabb gyarapodása 
a következő : 1. 1601 június 1. Augsburg. Planckenauer Tóbiás 
czímereslevele Heitzkhoffler Zachariás palotagróftól és 1627 
szeptember 17. Bécs. ugyanannak magyar czímeres nemeslevele 
I I . Ferdinándtól; (mindkettő Pozsony város 1676 október 7-én 
kelt átiratában.) 2. 1634 május 10. Gyulafehérvár. Nagyfalusi 
Arany János és Ferencz czímereslevele I. Rákóczy Györgytől; 
(özv. Arany Lászlóné ajándéka.) 3. 1712 július 12. Pozsony. 
Fridricy Ferencz czímereslevele I I I . Károlytól. 4. 1765 október 
8. Bécs. John Henrik czímereslevele Mária Teréziától. 

A családi levéltárak sorozata két új levéltárral gyarapodott. 
Báró Bánffy Dezső in. k. főudvarmester a losonczi báró Bánffy 
család idősb ágának levéltárát letéteményezte a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. E levéltár a néhai Bánffy Kristóf két fiától, báró 
Bánffy Zsigmondtól és Lászlótól leszármazó ág iratait foglalja 
magában. A másik letétemény a vizeki Tallián család ötvösi ágá
nak levéltára, melyet Tallián Gyula, Somogy vármegye főispánja 
helyezett el az örök letétemények sorába. E két levéltárral a 
családi letétemények száma 49-re emelkedett. 

A lefolyt évnegyedben 14 kutató 1745 db. iratot használt. 
Külső használatra 11 téritvényen 71 db. irat kölcsönöztetett ki. 

Az új szerzeményekből a levéltári törzsanyag teljesen fel
dolgoztatott. A A^éghely-féle gyűjtemény rendezése befejeztetett, 
s a végleges jegyzék elkészitése most van folyamatban. Folytat-
tatik a Kossuth-iratok, a Melczer, Tihanyi és Szirmay családok 
levéltárának rendezése és a Thaly család levéltárának részletes 
lajstromozása. Végűi megkezdetett a könyvtári állandó kiállítás 
czéljaira szolgáló levéltári anyag kiválasztása. 

A KOLOZSVÁRI FEKENCZ J Ó Z S E F TUDOMÁNY
E G Y E T E M I KÖNYVTÁR SZERVEZETI SZABÁLYZATA. 
(Jóváhagyatott Ő cs. és apóst. kir. Felségének 1900. évi január hó 11-én kelt 
legf. elhatározása alapján. Közzététetett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszternek 1900. évi január hó 26-án 5067. sz. a. kelt rendeletével.) 

1. §. A kolozsvári tudomány-egyetem könyvtára első sorban 
az egyetem tanárai és hallgatói használatára szolgál, azonban 
mint országos egyetemi intézet, egyszersmind más, az egyetemhez 
nem tartozó olvasók számára is nyitva áll. 

2. §. Az egyetemi könyvtárnak kapcsolatos részét teszi a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium és az Erdélyi Múzeum-
egylet közti 1895. évi május 17-én kelt szerződésénél fogva az 



A kolozsvári Ferencz József tud.-egyet, könyvtár szervezeti szabályzata. 95 

Erdélyi Múzeum-egylet könyvtára is, melynek használatára nézve 
az egyetemi könyvtárral azonos elvek irányadók. (Lásd e szerző
dést 22235/1895. sz. a.) 

3. §. E viszonyból folyólag az egyetemi könyvtár igazgatója, 
egyszersmind az Erdélyi Múzeum-egylet könyvtárának is igazga
tója, mint ilyen, tagja az Erdélyi Múzeum-egylet igazgatóválaszt
mányának, melytől utalványozásokat kér ki a Múzeum-egylet 
külön könyvtári általánya terhére, a szükségletek iránt javaslatot 
tesz s az egylet évi közgyűlésén külön jelentésben számol be. 
viszont úgy az egyetemi, mint a múzeum-egyleti könyvtár hiva
talnokai alkalmazhatók mindkét könyvtár teendőinél. Egyebekben 
a két könyvtár kezelésére nézve az idézett szerződés 2-ik pontja 
irányadó. 

4. §. A könyvtár nyitva van az egész egyetemi év alatt és 
az irodalommal foglalkozók részére korlátolt terjedelemben a 
nagy szünidőben is. A nyilvántartás idejét és a szünnapokat a 
könyvtárigazgató meghallgatása után az egyetemi tanács álla
pítja meg. 

5. §. A könyvtár tiszti személyzetét teszik : az igazgató, 
egy könyvtárőr, egy könyvtártiszt, két napidijas, két könyvtári 
szolga: ezekhez az Erdélyi Múzeum-egylet részéről járul egy 
segédőr s egy szolga. (Lásd idézett szerződés 2& pont.) 

6. §. Fizetési osztály tekintetében kinevezésükkor az igaz
gató a VI. osztályba, az őr a VIII-ik, a könyvtártiszt a IX-ik 
osztályba tartozik. 

7. §. A könyvtári személyzet javadalmazása a következők
ben állapíttatik meg : 

Az igazgató alapfizetése 2500 frt és 560 frt lakpénz. 
Az őr alapfizetése 1400 frt és 350 lakpénz. 
A könyvtártiszt fizetése 1100 frt és 280 frt lakpénz. 
Ezen kivül a tiszti személyzet a szolgálati idő tartamához 

mért s a nyugdíjba beszemitandó ötödéves korpótlékokban részesül. 
Es pedig az igazgató 5 évenként 300 frt, a könyvtárőr és tiszt 
pedig 5 évenként 100-100 frtnyi évötödös pótlékot élvez úgy, 
hogy az igazgatónak 1500 írtnál, az őrnek és tisztnek pedig 
egyenkint 500 frtnál több pótlék nem adható. Az évötödös pót
lékokat a könyvtárőrök és tisztek a könyvtári személyzet állomá
nyában ezen minőségükben való előléptetés esetében is megtartják. 

A szolgaszemélyzet a többi egyetemi szolgákkal egyenlő 
illetményben részesül. 

8. §. A könyvtári tisztviselők és szolgák 40 évi szolgálat 
után teljes nyugdíjra tarthatnak igényt, egyébként nyugdíjuk, 
végkielégítésük s az özvegyek és árvák illetményei tekintetében 
az 1885. évi XI . t.-cz. rendelkezései alkalmazandók. 

9. §. A könyvtári igazgatót az egyetemi tanács javaslata 
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alapján a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter előterjesztésére 
0 császári és apostoli királyi Felsége, a többi könyvtári tiszt
viselőket pedig a könyvtári igazgató meghallgatása után az egye
temi tanács előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter nevezi ki. 

A felügyeletet a könyvtár összes ügyeit illetőleg és a fegyelmi 
hatóságot a könyvtár tiszti személyzete felett első fokban az 
egyetemi tanács gyakorolja. 

A szolgaszemélyzet első fokban az igazgató, másodfokban 
az egyetemi rector alatt áll. 

10. §. A könyvtári igazgatónak és a rendes tisztviselőknek 
évenként hat heti, a szolgáknak két heti szabadságidőhöz van 
joguk a nyári szünet alatt, melyek azonban a rector előleges 
jóváhagyása mellett ügy osztanclók be, hogy a könyvtár működése 
fenn ne akadjon. 

11. §. A könyvtárt illető bármely ügyben csak a könyvtári 
igazgató véleményének meghallgatása után történhetik intézkedés. 

12. §. A könyvtári igazgató a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériummal és minden más hatóságokkal az egyetemi tanács 
utján érintkezik. 

13. §. A könyvtári összes ügyvitelt az egyetemi tanács 
által a vallás- és közoktatásügyi miniszter helybenhagyásával kia
dott könyvtári utasitás szabályozza. 




