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IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen för år 1895 är, med undantag af en längre fram 

intagen tabell, af följande innehåll: 

Bibliotekets ; ;Biblioteket har under år 1895 varit tillgängligt för allmänheten 

opp hcia . ¿ ag ? med undantag af långfredagen, julaftonen och juldagen samt 

tiden från den 15 juni till den 15 augusti, då det efter vanligheten om 

somrarna hölls öppet endast onsdagar och lördagar. Den dagliga utlå-

ningstiden har varit densamma som under de närmast föregående åren: 

söcknedagar kl. 5—8 e. m. (sommartid, från den 15 juni till den 15 au-

gusti, 6—9 e. m.) samt sön- och helgdagar äfvensom helgaftnar kl. 

4—7 e. m. 

Lånerörelsen. Boklånens antal uppgick under året till 80,581, eller 4,232 flere än 

år 1894. Medeltalet lån per dag var endast 253, mot 254 under år 1894, 

detta beroende på att antalet utlåningsdagar utgjorde 319 mot endast 

301 under föregående år (öfverskottsdagarna inföllo under förra hälften 

af juni månad, då frekvensen å inrättningen är synnerligen obetydlig). 

Af de olika månaderna företer juli det högsta medeltalet: 336 lån per 

dag, hvilket talar för ett öppenhållande af biblioteket åtminstone 3 da-

gar i veckan under sommaren. Af lånen voro 54,180 (67,15 %) svenska 

och 26,473 (32,85 %) finska. Motsvarande procenttal under år 1894 voro 

66,17 och 33,83. — En detaljerad statistisk tablå öfver utlåningar (tab. I) 

medföljer denna berättelse. 

Af de under året utgifna boklånen äro 37 ännu icke återstälda, 

nämligen: från januari månad 2, mars 2, april 10, maj 2, juni—augusti 4, 

september 5, oktober 4, november 7 och december 1. 

Bokförrådets Bokförrådet har under året undergått följande förändringar: till-

förändringar. kommit ha 1?681 volymer, afskrifvits 163; ökningen utgör sålunda 1,518. 

Yid årets slut omfattade boklagret 17,132 volymer (jfr tab. III). Med 

gåfvor har biblioteket ihågkommits af Industristyrelsen, Poststyrelsen, 

fiskeriinspektören d:r O. Nordqvist, medicinalrådet J . A. Florin, kamrer 

Y. Jacobson, äfvensom af skriftställaren Cl. Adelsköld i Stockholm. 
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Af trycket ha under året utgifvits en ny, tillökad upplaga af den Böckernas 
katalogisering. 

finska tilläggskatalogen samt särskilda smärre förteckningar öfver tul 

biblioteket anskaffad nyutkommen literatur. 

Inkomsten af lånerörelsen vid biblioteket har varit följande: inkomster. 

Under januari månad 

„ februari „ 

mars „ 

april 

maj 

juni 

» juli 

„ augusti „ 

„ september „ 

„ oktober „ 

„ november „ 

,, december „ 

454: 80 

411:75 

463:80 

373:80 

253:90 

206: — 

177:40 

249: 30 

382:25 

453:60 

515: 60 

419: 85 

Summa 9mf 4,362:05 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

50,922 lån bet. för gång ä 5 p. 

854 halfårsabonnement ä 1 mk 

370 månadsabonnement å 25 p. 

1,131 plikter, erlagda å 50 p. . . 

285 svenska kataloger, sålda å 25 p 

96 finska d:o d:o ä 10 p 

88 d:o d:o d:o ä 15 p 

Extra inkomst  

SOnf 2,546: 10 

854: -

92: 50 

565:50 

71: 25 

„ 9:60 

13: 20 

209: 90 

Summa 9mf 4,362: 05 

Under år 1894 utgjorde inkomsten $mf 3,962 och 34 penni. 

Läsesalarna ha under året varit tillgängliga för allmänheten h. varje Läsesaian 

dag med undantag af midsommaraftons-, midsommar-, julaftons- och jul- oppenhalIa 

dagen, den nedre, eller tidningssalen, f rån kl. 10 f. m. till kl. 9 e. m. 

(sön- och helgdagar samt helgaftnar till kl. 8 e. m.), den öfre åter kl. 

5 — 9 e. m. (sön- och helgdagar samt helgaftnar kl. 4—8; sommartid 6—9). 
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Antalet besök i 
läsesalarna. 

Bibliotekets 
styrelse. 

Antalet besök i läsesalarna företer, vid jämförelse med motsva-

rande antal år 1894, ett betydligt nedåtgående. Tidningssalen har fått 

mottaga efter ungefärlig uppskattning, 89,610 besök mot 114,860 under 

år 1894; öfre läsesalen åter 77,933 besök mot 99,606 år 1894. Inalles 

uppgick sålunda antalet besök i läsesalarna till c:a 167,543 mot c:a 

214,466 under år 1894, c:a 166,843 under år 1893, c:a 116,862 under år 

1892 och c:a 84,672 under år 1891. Den ovanligt starka frekvensen un-

der 1893 och särskildt 1894 torde hufvudsakligen berott på då rådande 

arbetsbrist och för vistelse ute i otj enlig höstväderlek. En tablå öfver 

frekvensen å läsesalarna (tab. II) medföljer denna berättelse. 

Inrättningens styrelse har under året utgjorts af herrar d:r R. Sie-

vers (ordförande), prof. Fredr. Elfving och pastor K. T. Broberg såsom 

ordinarie medlemmar samt herrar d:r R. Hult, kammarförvandt N. B. 

Grotenfelt och hofrådet W. Westzynthius såsom suppleanter. 

Förändringar i Med afseende å inrättningens personal har under året endast den 

^personal."8 förändring inträffat, att extraordinarie amanuensen fröken Ina Wilenius i 

februari månad afgått, hvarefter till extra amanuens i ledigheten efter 

henne antagits praktikanten fröken Hilma Brandt. Jämlikt § 3 i de 

för Biblioteket gällande stadgar anslogs bibliotekarietjensten i slutet af 

februari månad ledig att ansökas inom trettio dagar, och utsågo Herrar 

Stadsfullmäktige den 30 april, i enlighet med Styrelsens förslag, till 

bibliotekarie för tre år framåt, räknadt från den 1 juni 1895, underteck-

nad Bergroth." 


