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Brandman skå-
pets helsotill-

stånd. 

Plikter. 

Bibliotek. 

Brandkommis-
sionen s s amm an-

träd en. 

Manskapets helsotillstånd liar varit relativt godt. Å sjukims hafva 

varit intagna 6 man under sammanlagdt 110 sjukdagar samt poly kliniskt 

behandlats några tiotal fall. 

I plikter för diverse förseelser har af brandmäns aflöning innehållits 

532 mark, som inlevererats till stadskassan. 

Helsingfors Utskänkningsaktiebolag har äfven år 1892 ihågkommit 

brandkåren genom att till dess bibliotek förära 200 mark. 

Brandkommissionen har under året haft 11 sammanträden." 

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelse för året är, med undantag af en lägre fram inta-

gen tabell, af följande lydelse; 

••iplVi0°nleti „Biblioteket har under år 1892, liksom föregående år, varit tillgängligt 

för allmänheten tre timmar hvarje dag, söcknedagar från kl. 5—8 e. m. 

(under tiden från den 15 Juni till den 15 Augusti dock endast onsdagar 

och lördagar kl. 6—9) samt sön- och hälgdagar äfvensom hälgdagskväl-

lar från kl. 4 — 7 e. m. med undantag af fyra hälgdagar (midsommar och 

jul) samt förra hälften af Juni månad, då biblioteket hölls stängdt i och 

för inventering af boklagret. 

Lånerörelsen. Afven under år 1892 företer boklånens antal en betydlig tillväxt; 

under året utgåfvos nämligen 67,737 lån, alltså 6,271 flera än år 1891. 

Af lånen voro 47,209 (69,69 %) svenska, 20,528 (30,31 %) finska. Medel-

talet lån per dag utgjorde 221 mot 204 under år 1891. Af årets olika 

månader förete Juni och Juli det högsta medeltalet, hvilken omständighet 

talar för ett öppenhållande af biblioteket tre dagar i veckan under som-

maren, i st. f. hittillsvarane två. En detaljerad statistisk tablå öfver ut-

låningen medföljer denna berättelse. 

Af de under året utgifna lånen äro 217 ännu icke återstälda, näm-

ligen från Januari månad 15, Februari 18, Mars 19, April 23, Maj 29, 

Juni 10, Juli 8, Augusti 1, September 25, Oktober 8, November 28 och 

December 33. 

Bokförrådet. Bibliotekets boklager har under året ökats med 2,101 nya band, 

hvaraf 1,123 svenska och 978 finska böcker. Då emellertid efter inven-

teringen i Juui ej mindre än 950 band afskrefvos ur inventarieförteck-



165 

ningarna, de flesta såsom förslitna, ett mindre tal såsom förkomna, utgör 

den faktiska ökningen endast 1,151 band. Att ett så betydande antal 

band som 950 under året afförts, beror därpå, att hundratals böcker, som 

vid tidigare inventeringar kasserats, blifvit kvarliggande i biblioteket utan 

att afskrifvas. Vid årets slut omfattade boklagret 13,723 band, hvaraf 

9,089 svenska och 4,634 finska. En detaljerad tablå öfver förändringarna 

i boklagret medföljer. Med gåfvor har biblioteket ihågkommits af Indu-

stristyrelsen, Statsrådet Pippingskölds sterbhus och Medicinalrådet J . A. 

Florin. 

En accessionskatalog öfver sedan 1889 tillkommen finsk literatur ut-

kom af trycket på hösten. Därjemte har, för hvarje större parti böcker 

som rekvirerats, en smärre förteckning omedelbart upprättats och till tryck 

befordrats. Upprättandet af en svensk accessionskatalog för åren 1890 

—1892 har påbörjats. 

Inkomsten genom lånerörelsen vid biblioteket har uncler året varit inkomster, 

följande: 
Januari månad . . . . . . 3Tnf 380:20 

Februari „ . . . „ 340: 90 

Mars „ . . . •> v 374: — 

April „ . . . „ 333: 70 

Maj „ . . . ,, 220: 95 

Juni „ . . . „ 90: 65 

Juli „ . . . „ 149: 40 

Augusti „ . , . „ 118: 50 

September „ . . . 5 V 254: 65 

Oktober „ . . . „ 392:80 

November „ . . . „ 387: 85 

December „ . . . „ 358: -

Summa 3,401: 60 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

41,738 lån, betalda för gång, ä 5 penni 3mf 2,086: 90 

703 halfårsabonnement å 1 mk . . „ 703: — 

382 månadsabonnement å 25 penni „ 95: 50 

Transport 9mf 2,885: 40 

*) Här medräknas icke, såsom förut, byresmedel, enär dessa under år 1892 icke upp-

burits af bibliotekarien. 
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Transport $mf 2,885: 40 

752 plikter, erlagda, ä 50 penni. . „ 376: — 

286 svenska kataloger, sålda, ä 15 p:i ;; 42: 90 

165 finska „ „ „ 1 0 , , „ 16:50 

Extra inkomst „ 80:80 

Summa $hf 3,401: 60 

Under år 1891 utgjorde inkomsten af lånerörelsen (oberäknadt in-

flutna hyresmedel), 3,176 mk 80 penni. Antalet halfårsabonnement, må-

nadsabonnement, erlagda plikter och försålda kataloger är något mindre 

än motsvarande antal år 1891; däremot har antalet lån, betalda för gång, 

stigit från 35,870 år 1891 till 41,738 år 1892. 

Läsesaiame. Läsesalame hafva varit tillgängliga för allmänheten alla dagar, utom 

fyra hälgdagar (midsommar och jul), på samma tider som förut, nämligen 

den på neda botten eller tidningsläsesalen från kl. 10 f. m. till 9 e. m. 

(sön- och hälgdagar till 8 e. m.) samt läserummet i öfre våningen från 

5—9 e. m. (sön- och hälgdagar från 4—8 e. m). 

Såsom af bifogade tabell framgår, har antalet besök i läsesalen 

nått den höga siffran af, sammanlagdt, 116,862, eller 32,190 flera än år 

1891. Också har trängseln i läserummet vissa söndagar under terminerna 

varit så stor, att sittplats icke kunnat beredas alla besökande, hvarför man 

varit i tillfälle att se barn med sina bilderböcker slå sig ned på golfvet. 

Bestyreisen har gått i författning om anskaffande af flere bord och sto-

lar till läserummet. 

Bibliotekeis Bibliotekets styrelse har under året utgjorts af Docenten d:r Richard 
styrelse. 

Sievers, ordförande, Professor Fredr. Elfving och Pastor K. T. Broberg-

såsom medlemmar samt Docenten d:r Eclv. Westermarck, Senatsregistra-

torn N. B. Grotenfelt och Hofrådet W. Westzynthius såsom suppleanter. 

Personalen Bland bibliotekspersonalen har den förändring inträffat under året, 

att bibliotekarien, Literatören F. J . Valbäck, som under en längre följd af 

år handhaft bibliotekariebefattningen, afgått, hvarefter Stadsfullmäktige 

utsett Biblioteksamanuensen, Fil. kand. Karl Hugo Bergroth till bibliote-

karie. Såsom extra amanuenser hafva vid behof tjänstgjort fröknarna 

Emmi Hertz och Ina Wilenius, af hvilka den förra, under den tid biblio-

tekariebefattningen var ledig och första amanuensen fröken Anna Linsen 

handhade densamma, som vikarie skötte en andra amanuensbefattning." 


