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IX. Styrelsen fö r folkbibl ioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfull-

mäktige afgifna berättelsen är, med undantag af en längre fram inta-

gen tabell, af följande lydelse: 

Bibliotekets „Biblioteket har under år 1893 varit tillgängligt för allmänheten 
öppenhållande. # o o o 

hvarje dag, med undantag af långfredagen, julaftonen och juldagen 

samt tiden f rån den 1 juni till den 21 juli, då detsamma hölls stängt 

för ändring af inredningen, och tiden f rån den 22 juli till den 15 au-

gusti, då det med hänsyn till den ringa trafiken hölls öppet endast 

tvänne dagar i veckan, onsdag och lördag. Den dagliga utlåningstiden 

har äfven varit densamma som senaste år: söcknedagar kl. 5—8 (under 

sommaren 6—9) e. m. samt sön- och hälgdagar äfvensom hälgaftnar kl. 

4—7 e. m. På de större hälgdagarna, nyårsdagen, trettondagen, påsk-

dagen, pingstdagarna och annandag jul, har trafiken detta år, likasöm 

förut, varit jämförelsevis mycket obetydlig, isynnerhet under den första 

timmen, f rån kl. 4—5, hvadan en två timmars utlåningstid, f rån 5—7, 

under ofvannämda dagar, synbarligen vore fullt tillräcklig. 

Lånerörelsen. Boklånens antal företer icke samma ökning som föregående år, 

detta dock beroende på den långa tid biblioteket hölls stängdt för än-

dring af inredningen. Under året utgåfvos inalles 71,739 lån mot 67,737 

år 1892 och 61,466 år 1891. Ökningen utgjorde alltså 4,002. Medeltalet 

lån per dag var dock betydligt högre än år 1892, nämligen 245 mot 

221 (204 år 1891). Af årets olika månader företer februari det högsta 

medeltalet (305). Af lånen voro 47,436 ( 6 6 , 1 2 %) svenska och 24,303 

(33,88 %) finska. Året förut var förhållandet 47,209 (69,69 °/o) svenska 

lån mot 20,528 (30,31 °/o) finska. E detaljerad statistisk tablå öfver ut-

låningen medföljer denna berättelse. 

Af de under året utgifna boklånen äro 206 ännu icke återstälda, 

nämligen f rån januari månad 13, februari 14, mars 24, april och maj 

73, juli och augusti 7, september 12, oktober 12, november 25 och de-

cember 26. 

Bibliotekssalens Såsom redan ofvan antyddes, har biblioteket under år 1893, tack 
f01rednifg.in vare ett af Herrar Stadsfullmäktige beviljadt remontanslag, haf t gläd-

jen att se en redan länge påtänkt ändring af bibliotekssalens inredning-

satt i värket. Bokhyllorna längs tvänne af salens väggar hafva stälts 

vinkelrätt mot väggarna och gjorts till dubbelhyllor, hvarigenom ut-
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rymmet för boklagret betydligt ökats. Tyvärr kar detta icke kunnat 

ske utan att utrymmet för publiken något minskats; några klagomål 

från allmänhetens sida i anledning af sistnämda omständighet ha likvisst, 

oaktadt den stora frekvensen, icke försports. 

Bibliotekets boklager har, såsom af nedanstående tabell närmare Bokförrådet, 

framgår, under året undergått följande förändringar: tillkommit ha 

1,036 volymer, afskrifvits 237: ökningen utgör sålunda 799. Yicl årets 

slut omfattade boklagret 14,522 volymer. 

Svenska 

Finska 

A n t a l v o l y m e r 

Den 1 jan. 
1893 

Afskr i fna 
1893 

Tillkomna 
1893 

Ökning 
1893 

Den 1 jan. 
1894 

9,089 

4,634 

164 

73 

724 

312 

560 

239 

9,649 

4,873 

9,089 

4,634 

164 

73 

724 

312 

560 

239 

9,649 

4,873 

Summa | 13,723 237 1,036 799 14,522 

Med gåfvor har biblioteket ihågkommits af Industristyrelsen, Post-

styrelsen, medicinalrådet J . A. Florin, handlanden M. Hallberg, kamrer 

Y. Jacobson och hofrådinnan L. Weckström. 

Under året ha, förutom smärre förteckningar öfver till biblioteket utgifna bok-

anskaffad nyutkommen litteratur, af trycket utgifvits: en ny, tillökad ^tai^gei^" 

upplaga af den svenska accessionskatalogen af år 1890, omfattande äf-

ven den under åren 1890—1892 tillkomna litteraturen, samt tvänne ka-

taloger öfver endast i läsrummet tillgängliga svenska och finska tid-

ningar, tidskrifter, planschvärk, barnböcker m. m. 

Inkomsten af lånerörelsen vid biblioteket har varit följande: inkomster. 

Under januari månad  . . . . 441:95 

ii februari „ . . . . . . 392:60 

ii mars „ . . . . 369:35 

ii april „ 356:90 

ii m a j » 182:40 

ii juni och juli månader . 78:78 

ii augusti månad . . . 172:25 

ii september „ . . . 339:70 

ii oktober „ . . . 424:85 

ii november „ . . . 407: 70 

ii december ,7 . . . 430:95 
Summa 3,597: 43 

Årsberättelse for 1893. 23 
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Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

45,871 lån pr gång å 5 p:i  2,293 55 

709 halfårsabonnement å 1 mk . . . . 709 — 

350 månadsabonnement å 25 p:i . . . . 87 50 

632 plikter, erlagda, å 50 p:i  316 — 

72 svenska kataloger, sålda å 15 p:i . . 10 80 

248 „ „ „ å 25 p:i . . 62 — -

170 finska kataloger, sålda, å 10 p:i . . 17 — 

Extra inkomst  101 58 

Summa 3,597 

CO
 

Under år 1893 utgjorde inkomsten 3,401 mark 60 penni. 

Läsesalarna. 

Bibliotekets 
styrelse. 

Läsesalarna ha under år 1893, likasom föregående år, varit till-

gängliga för allmänheten hvarje dag med undantag af midsommaraf-

tons-, midsommar-, julaftons- och juldagen; den nedre, eller tidnings-

salen, f rån kl. 10 f. m. till 9 e. m., (sön- och hälgdagar samt hälgaft-

nar till kl. 8 e. m.), den öfre kl. 5—9 e. m. (sön- och hälgdagar samt 

hälgaftnar kl. 4—8 e. m.). 

Besöken i hvardera läsesalen ha under året varit ovanligt talrika. 

Såsom af den medföljande statistiska tabellen framgår, har tidningssa-

len fåt t mottaga (approximativt) 86,215 besök, den öfre 80,628. Inalles 

utgjorde sålunda antalet besök (aproximativt) 166,843, mot 116,862 un-

der år 1892. Den hufvudsakliga ökningen faller på senhösten och för-

klaras till en del genom den då rådande arbetslösheten, till en del, 

d. v. s. för den öfre, s. k. „barnsalens" vidkommande, genom den ruskiga 

och för vistelse ute otjenliga väderleken. I tidningssalen, där besöken 

fördela sig jämnare på de olika dagarna och månaderna, har någon syn-

nerlig trängsel icke rådt. Däremot har under senhösten tilloppet af besö-

kande till öfre läsesalen under söndagarna varit så stort, att plats en-

dast med svårighet kunnat beredas alla; antalet besök på en söndags-

eftermiddag i nämda sal ensamt har kunnat uppgå till ett tusen. In-

rättandet af flere läsesalar för folket och särskildt för barnpubliken, 

vore af behofvet påkalladt. 

Inrättningens Styrelse har under året utgjorts af Herrar D:r R. 

Sievers (ordförande), Pastor K. T. Broberg och Professor Fredr. Elf-

ving. Såsom styrelsesuppleanter hafva fungerat Herrar Kammarförvandt 

N. B. Grotenfelt, Hofrådet W. Westzynthius och Doktor R. Hult. 
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Den 11 maj förlorade inrättningen genom döden i vaktmästaren 

Edvard Löfberg en trogen tjenare. Hans plats besattes den 1 juni med 

vaktmästarebiträdet vid biblioteket K. E. Borg, hvars post samma dag 

anförtroddes åt vaktmästaren O. F. Weckström." 

X, Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen är af 

följande lydelse: 

„Sedmigradskys småbarnsskola öppnades på året den 16 januari med Sedmigradskys 
småbarnsskola. 

96 elever, fördelade på 3 afdelningar: skolafdelningen med 36 barn (15 

gossar och 21 flickor), högre barnträdgården med 30 elever (16 gossar 

och 14 flickor) samt lägre barnträdgården med 30 elever (13 gossar och 

17 flickor). Elevernas ålder var: å skolafdelningen 8—10 år, i högre 

barnträdgården 7—8 år och i lägre barnträdgården 6—7 år. 

Skolförsummelserna på vårterminen utgjorde: å skolafdelningen 

omkr. 3 % samt å hvardera af delningarna af barn trädgården omkr. 9 % 

af lektionstimmarna. 

Skolafgift, 1 mark i månaden, erlades af 16 gossar och 20 flickor. 

De öfriga 60 eleverna voro för medellöshet f rån afgift befriade. 

Skolan tillslöts för vårterminen den 10 juni, då 23 elever (13 gos-

sar och 10 flickor) f rån skolafdelningen utdimitterades. Af gossarna 

intogos 10 i högre folkskola, 2 i förberedande skolan till svenska nor-

mallyceum och 1 i fröken Pippings samskola här i staden. 

Två af de utdimitterade eleverna, 1 gosse och 1 flicka, belönades 

för godt uppförande och goda framsteg med en insättning af 30 mark 

i stadens Kapital- och Lifränteförsäkringsanstalt, där medlen förräntas, 

tils de belönade uppnått t jugufem år. 

För höstterminen öppnades skolan den 1 september, då 24 nya 

elever, 11 gossar och 13 flickor, emottogos. —• Till skolafdelningen hade 

från högre barnträdgården uppflyttats 23 elever, 12 gossar och 11 flic-

kor, och från lägre till högre barnträdgården öfverförts likaledes 23 

barn, 11 gossar och 12 flickor. Hela elevantalet uppgick då åter till 96, 

eller till 41 gossar och 55 flickor, Af dem tillhörde 14 gossar och 22 


