
ELŐSZÓ.
Azon feladatok, melyek a hazai múzeumok és 

könyvtárak fejlesztése tekintetében a hivatalos ténye
zőkre és a társadalomra háramolnak, mindenekelőtt 
azt követelik, hogy a létező állapotokról minden 
érdeklődő könnyű szerrel tájékozást szerezzen.

Ennek a czélnak szolgálatában áll a M ag yar  

M inerva czimmel meginduló vállalat, mely a magyar- 
országi nyilvános múzeumok és könyvtárak ismerteté
sét tűzte ki feladatául.

A  múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő
sége, midőn a nagyméltóságu m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr által kitűzött hivatásának 
megfelelve, e vállalat megindítását elhatározta, nem 
szorítkozhatott a közvetlen hatáskörébe tartozó gyűjte
ményekre, hanem a tőle független múzeumokat és 
könyvtárakat is az őket megillető figyelemben óhajtotta 
részesíteni.

A  M ag yar  M inerva évenkint megjelenendő folya
mainak tehát az a czélja, hogy az országos gyűjte
mények, a törvényhatóságok, községek, felekezetek és 

társulatok által fentartott könyvtárak és múzeumok
a*
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keletkezését, fejlődését, tényleges állapotát, hatását és 
személyzeti viszonyait hivatalos adatok alapján mu
tassa be, ismertesse állagukat, felsorolja a reájuk vo
natkozó irodalmat s tájékozást nyújtson használatuk 
módozatairól.

A  vállalat első évi folyamában a kitűzött czélok- 
nak csak egyikét lehetett megközelíteni. A  könyv
tárak foglalják el benne a főhelyet. A  múzeumok 
közül egyelőre csak azok vétettek fel, a melyek a 
nagy közönség előtt nyitva állanak. A  kötetből hiányzó 
gyűjtemények ismertetésére és egyéb hézagok pótlására 
a következő évfolyamok lesznek hivatva, a miben a 
főfelügyelőség a könyvtárak és múzeumok őreinek 
közreműködésére számit.

Az első évfolyam összesen 61 múzeum és 696 
könyvtár leírását tartalmazza. Adatait az országos 
főfelügyelőség legnagyobbrészt az illető intézetektől 
szerezte be s hivatalos jelentésekből és az irodalom 
idevágó termékeinek felhasználásával egészítette ki.

A  szerkesztés munkáját dr. S chönherr G yula ,  a 
M. Tud. Akadémia lev. tagja, orsz. főfelügyelőségi 
titkár és dr. E sztegár L ászló, a Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárának assistense végezték.

Óhajtjuk, hogy e kiadvány hasznos eszközül szol
gáljon a magyar államnak és társadalomnak abban a 
lelkes munkában, melylyel a hazai könyvtári és 
múzeumi ügyet a magyar kultúra igényeinek megfelelő 
magas színvonalra emelni iparkodik.
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