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6. Látogatási bizonyítványok díja. 
7. Leckeigazolványok kiállítási díja. 
8. Államv'izsgálati bizonyítványok másodla-

tainak díja. 
9. Átírások, helyesbítések díja. 
10. Minden egyéb és a dékáni hivatal által 

kiállított bárminemű más bizonylat és igazolvány 
díja. 

22. A kolozsvári Ferencz József tudomány-
egyetemi könyvtár szervezeti szabályzata. 

(VKM. 1902. évi szept. 2. 51.239. sz. rend.) 

(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli kir. Felségének 1900. 
évi január hó 11-én kelt 'legfelsőbb elhatározása alap-
ján. Módosíttatott ö cs. és apóst. kir. Felségének 1901. 
évi október hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározása alapján.) 

1. §. A kolozsvári tudományegyetem könyv-
tára első sorban az egyetem tanárai és hallgatói 
használatára szolgál, azonban mint országos 
egyetemi intézet, egyszersmind más, az egye-
temhez nem tartozó olvasók számára is 
nylitva áll. 

2. §. Az egyetemi könyvtárnak kapcsola-
tos részét teszi a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium és az Erdélyi Múzeum-Egylet közti 
1895. évi május 17-én kelt szerződésénél fogva 
az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtára is, mely-
nek használatára nézve az egyetemi könyvtár-
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ral azonos elvek Irányadók. (Lásd e szerződést 
22.235—1895. sz. a.) 

3. §. E viszonyból folyólag az egyetemi 
könyvtár igazgatója egyszersmind az Erdélyi 
Múzeum-Egylet könyvtárának is igazgatója, 
mint 'ilyen, tagja az Erdélyi Múzeum-Egylet, 
igazgató-választmányának, melytől utalványo-
zásokat kéri a Múzeum-Egylet külön könyv-
tári átalánya terhére, a szükségletek iránt ja-
vaslatot tesz s az egylet évi közgyűlésén külön 
jelentésben számol be, viszont úgy az egyetemi, 
mint a múzeum-egyíeti könyvtár hivatalnokai 
alkalmazhatók mindkét könyvtár teendőinél. 
Egyebekben, a két könyvtár kezelésére nézve az 
'idézett szerződés 2-ik pontja irányadó. 

Jegyzet. A szabályzat 2—3. §-ai a Szegeden meg-
telepedett m. kir. Ferenez József Tudományegyetem 
könyvtárára nézve tárgytalanok. 

4. §. A könyvtár nyitva van az egész egye-
temi év alatt és az irodalommal foglalkozók 
részére korlátolt terjedelemben a nagyszünidő-
ben is. A nyilvántartás idejét és a szünnapokat 
a könyvtár-igazgató meghallgatása után az 
egyetemi tanács állapítja meg. 

5. §. A könyvtár tiszti személyzetét teszik: 
az Igazgató, egy könyvtárőr, egy könyvtártiszt, 
két napidíjas, két könyvtári szolga; ezekhez az 
Erdélyi Múzeum-Egylet részéről járul egy se-
gédőr s egy szolga. 

Jegyzet. Mai személyzet: egy igazgató, két könyv-
tárőr, 2 könyvtári segédőr és egy könyvtári segédtiszt, 
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kikhez az egyetem egyéb alkalmazottai közül díjnokok, 
altisztek és szolgák csatlakoznak. 

6. §. Fizetési osztály tekintetében kinevezé-
sükkor az igazgató a VI. osztályba, az -őr VII., a 
könyvtártiszt a IX. osztályba tartozik. 

Jegyzet. Jelenleg az igazgató a VI. (V. B) fize-
tési osztályba; a könyvtárőrok közül' egy a VII. (a VI. B) ; 
egy pedig a VIII. fizetési osztályba; a könyvtári seigéd-
őrök a IX. fizetési osztályba, a könyvtári segédtiszt pedig 
a X. fizetési osztályba tartozik. 

7. §. A könyvtári személyzet javadalmazása 
az 1893: IV. és 1904:1. t.-c. határoamányai sze-
rint áMíapíttati'k meg. 

Ezenkívül a tiszti személyzet a szolgálati 
idő tartamához mért s a nyugdíjba beszámítandó 
ötödéves korpótlékokban részesül. És pedig az 
igazgató 5 évenként 600 kor., a könyvtárőr és 
tiszt pedig 5 éveknénit 400—400 koronányi év-
ötödös pótlékot élvez, úgy hogy az igazgatónak 
3000 koronánál, az őrnek és tisztnek pedig 
egyenként 2000 koronánál több pótlék nem ad-
ható. Az évötödös pótlékokat a könyvtárőrök és 
tisztek a könyvtári személyzet állományában 
ezen minőségükben való előléptetés esetében is 
megtartják. 

Jegyzet. Az 1925. évi 7000. sz. kormányrendelet a 
könyvtári személyzetnek ezt a régi jogát nem élesztette 
fel s a könyvtár személyzete az állami tisztviselők szá-
mára ugyanott 'megállapított fizetéseket élvezi. 
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A szolgaszemélyzet a többi egyetemi szol-
gákkal 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.-c. rendelkezései alkalma-
zandók. 

Jegyzet. Főskolai végzettségű könyvtári alkalmazot-
takat az ott körülírt feltételek mellett természetesen meg-
illetik az 1912. évi LXV. t.-c.-ben, alapuló kedvezményeik. 

9. §. A könyvtári igazgatót, az egyetemi 
tanács javaslata alapján a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter előterjesztésére Ó császári 
és apostoli királyi Felsége, a többi könyvtári 
tisztviselőket pedig a könyvtári igazgató meg-
hallgatása után az egyetemi tanács előterjesz-
tésére a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter nevezi ki. ' 

A felügyeletet a könyvtár összes ügyeit illető-
leg és a fegyelmi hatóságok ia könyvtár tiszti sze-
mélyzete felett első fokban az egyetemi tanács 
gyakorolja. A szolga-személyzet első fokban az 
igazgató, másod-fokban az egyetemi rector 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 úgy osztandók be, hogy -a 
könyvtár működése fenn ne akadjon. 

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

12. §. A könyvtári igazgató a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériummal és minden más 
hatóságokkal az egyetemi tanács útján érint-
kezik. 

13. §. A könyvtári összes ügyvitelt az 
egyetemi tanács által a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter helybenhagyásával kiadott köny-
tári Utasítás szabályozza. 

Jegyzet. Egyetemi könyvtárak részére törvény-
hatósági kiadványok megküldéséről az 1896. évi 102.903. 
sz. BM. rend. (1907. év R. T. I. 120.) intézkedik. 

23. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudo-
mányegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudotmányi karának semináriumi szabályzata. 

(Jóváhagyatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Mi-
niszter úrnak 1902. évi április hó 16-án 13.439. sz. alatt 

keit rendeletével.) 

1. §. A bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi seminariumai négy szakcsoportra oszla-
nak, u. m.: 

1. bölcsészeti és neveléstudományi, 
« 2. classica philologíai, 

3. modern philologíai és 
4. történelem-földrajzi szakcsoportra. 


