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IX. Styrelsen fö r fo lkbibl ioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen är, med undantag af en längre fram intagen tabell, 

af följande lydelse: 

Bibliotekets „Biblioteket har under år 1891 varit för allmänheten tillgängligt så-
öppet l iå l lande. " o ö to 

som förut hvarje dag tre timmar, söcknedagar från kl. 5 till 8 e. m. (un-

der sommaren 6—9) samt sön- och helgdagar från kl. 4 till 7 e. m. med 

undantag af fyra hälgdagar (midsommar och jul) samt nitton dagar i 

augusti, då biblioteket var stängdt i och för inventering af boklagret, 

samt under tiden från 15 juni till 15 augusti, då det, såsom förut, på 

grund af rörelsens aftagande under sommaren hölls öppet endast tvänne 

dagar i veckan. 

Lånerörelsen. Såsom under senast föregående år har lånens antal äfven under år 

1891 visat en betydlig tillväxt. Ar 1889 utgjorde lånens hela antal 42,562, 

under år 1890 50,635, under år 1891 61,466, således en tillökning af 10,831 

lån. Medeltalet lån utgjorde under år 1891 per dag 204 mot 160 under 

år 1890 och 134 under 1889. En detaljerad statistisk tablå öfver utlå-

ningen medföljer denna berättelse. 

Bokförråde t . Biblioteket har under året ökats med 2,4.26 band, däraf 1,522 svenska 

och 904 finska; af dessa hafva dock 1,017 blifvit af bibliotekarien Val-

bäck origtigt angifna som införda i biblioteket redan under år 1890, i 

följd hvaraf tillskottet för detta år utgör endast 1,409 band. 

Vid 1891 års utgång voro 169 böcker, uttagna under årets lopp, icke 

återlemnade nämligen från januari månad 9, februari 13, mars 14, april 

38, maj 22, juni 7, juli 5, augusti 5, september 9, oktober 11, november 

16, december 20. De utestående lånens antal är i jämförelse med hela 

lånesumman 61,466, som synes, alltså ganska litet, 

inkomster . Inkomsterna vid biblioteket hafva under året varit följande: 

under januari månad Smf 408:30 

„ februari „ „ 351:20 

„ mars „ „ 401:80 

april „ „ 320:90 

maj „ „ 244:40 

„ juni „ . „ 191: 60 

Transport $mf 1,918: 20 
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Transport &kf 1,918: 20 

under juli månad „ 162: 95 

„ augusti „ „ 102:35 

„ september „ „ 315:85 

„ oktober „ „ 382:40 

„ november „ ;; 396:45 

„ december „ . ,, 350: 60 

Summa 5%: 3,628: 80 

Denna summa fördelar sig på följande liufvuclposter: 

35,870 lån pr gång ä 5 penni % f 1,793: 50 

753 abonnement ä 1 mark „ 753: — 

417 „ ä 25 penni „ 104:25 

755 influtna plikter för förfallna lån 

å 50 penni „ 377: 50 

381 kataloger å 15 penni „ 57: 15 

187 „ å 10 penni „ 18: 70 

Extra inkomst „ 72: 70 

Hyresmedel „ 452: — 

Summa 9mf 3,628: 80 

Genom den stegrade lånerörelsen hafva också alla ofvannämncla 

poster under år 1891 ökats i jämförelse med föregående år. Ar 1889 be-

löpte sig inkomsterna vid biblioteket till 2,655 mark 85 penni och år 1890 

till 3,181 mark 55 penni. 

Läsesalame hafva varit tillgängliga för allmänheten alla dagar på Lasesal;u'lie-

samma tider som förut, nämligen den på nedre botten eller tidningsläse-

salen från kl. 10 f. m. till 9 e. m. (sön- och hälgdagar från kl. 10 f. m. 

till 8 e. m.) och läsesalen för tidskrifter i öfre våningen från kl. 5—9 e. m. 

(sön- och hälgdagar från 4—8 e. m.). 

Såsom af bifogade tabell framgår, har besökens antal betydligt stigit 

under 1891. Ar 1889 besöktes läsesalarne af sammanlagdt 65,930 perso-

ner, 1890 af 71,235 och år 1891 af 84,672. 

Bibliotekets styrelse har under året utgjorts af docenten, d:r Richard Bl
s^

t
1ggets 

Sievers ordförande, kammarförvanclten Leon. v. Pfaler och filos. mag. fri-

herre H. af Schultén samt efter dennes frånfälle af professor Fr. Elfving 

som medlemmar, samt pastor K. T. Broberg, assessor W. Westzynthius 

och doktorn P. Nordmann, som suppleanter. 
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Som bibliotekarie liar under aret fungerat litteratören F. J. Valbäck. 

Af bibliotekspersonalen liar fru A. Mikander, f. Lindman, under året 

af gått samt till hennes efterträdare bland 7 sökande utsetts fröken Ida 

Sjöholm, hvilken en längre tid tjenstgjort som extra amanuens vid bi-

blioteket. Som extra amanuens under de mera besökta månaderna har 

fröken Emmi Hertz varit anstäld." 

X. Direktionen fö r Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen är af 
följande lydelse: 

Sedmigradskys „Sedmiqradskys småbarnsskola, som omfattar en lägre folkskola med 
småbarnsskola. 

barn från 7 till 10 års ålder och en barnträdgård med 5 till 7 års gamla 

elever, började sin verksamhet för året den 15 januari. A skolafdelnin-

gen voro 36 elever (16 gossar och 20 flickor) samt i barnträdgården 30 

elever (13 gossar och 17 flickor) under vårterminen inskrifna. 

Skolafclelningens elever undervisades i läsning, biblisk historie, skrif-

ning, räkning, ritning, handarbete, sång och gymnastik; i barnträdgården 

sysselsattes de små med skrifning och ritning, handarbete, sång, gym-

nastik och rörelselekar; och undervisades å den förra afdelningen 26 tim-

mar och å den senare 18 timmar i veckan. 

Under vårterminen försummades å skolafdelningen omkring 5 % o cl1 

i barnträdgården omkring 7 °/0 af lärotimmarna. 

Vårterminen afslutades den 9 juni hvarvid från skolafdelningen ut-

dimitterades 15 elever (8 gossar och 7 flickor). Af dem afgingo till högre 

folkskola 6 gossar och 4 flickor, till svenska normalskolans förberedande 

klass 2 gossar, till svenska fruntimmersskolan 1, till finska fruntimmers-

skolan 1 och till fröken Laurells fruntimmersskola 1 flicka. I finsk skola 

inträdde 5 elever, nämligen 3 gossar och 2 flickor. Vid terminens afslut-

ning belönades 2 gossar och 4 flickor för godt förhållande med insätt-

ning af 30 mark i stadens kapital- och lifränteförsäkringsanstalt. 

Skolafgift, 1 mark i månaden, erlades under vårterminen af 13 gos-

sar och 12 flickor; fria från afgift voro således 41 barn. 


