
170: 

IX. Styrelsen fö r folkbibl ioteket och läsesalen. 

Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen för år 1896 är, med undantag af en längre fram 

intagen tabell, af följande innehåll: 

Bibliotekets „Biblioteket har under år 1896 varit tillgängligt för allmänheten 

oppenhaiiande. j l v a r j e ¿ ag ? med undantag af långfredagen, Deras Kejserliga Majestäters 

kröningsdag den 26 Maj, julaftonen och juldagen samt tiden f rån den 1 

till 15 Juni, då inventering af bokförrådet egde rum, äfvensom tiden 

från den 15 Juni till den 15 Augusti, då Biblioteket efter vanligheten 

om somrarna hölls öppet endast onsdagar och lördagar. Den dagliga 

utlåningstiden har varit densamma som under de närmast föregående 

åren: söcknedagar klockan 5—8 e. m. (sommartid, f rån den 15 Juni 

till den 15 Augusti, kl. 6—9 e. m.) samt sön- och helgdagar äfvensom 

helgaftnar kl. 4—7 e. m. 

Lånerörelsen. Boklånens antal uppgick under året till 78,338, eller 2,243 färre än 

år 1895. Medeltalet lån per dag var emellertid 258, mot endast 253 un-

der år 1895, detta beroende på att i anledning af den under året före-

tagna inventeringen antalet utlåningsdagar utgjorde endast 304, mot 319 

under föregående år. Af de olika månaderna företer Mars det högsta 

medeltalet: 340 lån per dag. — Af de utlånade böckerna voro 51,705 

(66 °/o) svenska och 26,633 (34 °/0) finska. Motsvarande procenttal under 

år 1895 voro 67,15 och 32,85. — En detaljerad statistisk tablå öfver ut-

låningen medföljer denna berättelse. 

Af de under året utgifna boklånen äro endast 18 ännu icke åter-

stälda, nämligen: från Februari månad 1, April 5, Maj 5, Juli 1, Septem-

ber 1, Oktober 2, November 2 och December 1. 

Bokförrådets Bokförrådet har under året undergått följande förändringar: till-

förändringar. k o m m i t h a volymer, afskrifvits 696; ökningen utgör sålunda 750. 

Vid årets slut omfattade boklagret 17,882 volymer, såsom af nedanstående 

tablå närmare f ramgår : 

A f d e l n i n g 

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

A f d e l n i n g Den 1 jan. 
1896 

Afskrifna 
1896 

Tillkomna 
1896 

Ökning 
1896 

Den 1 jan. 
1897 

Svenska  
Finska  

11,459 
5,673 

441 
255 

881 
565 

440 
310 

11,899 
5,983 

1 Summa 17,132 696 1,446 750 17,882 
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På de af Stadsfullmäktige utsedde inventeringsmännens förslag af-

skrefvos samtliga under åren 1891 —1893 utlånade, men ännu icke åter-

stälda böcker, äfvensom ett antal sedan föregående inventering förkomna 

volymer. — Med gåfvor har Biblioteket ihågkommits af Industristyrelsen, 

Poststyrelsen, Medicinalrådet J . A. Florin och Kamrer R. Jacobson. 

ska 

Af trycket ha under året utgifvits en ny upplaga af den äldre fin- Böckernas kata-
logisering·. 

katalogen samt särskilda smärre förteckningar öfver till Biblioteket 

anskaffad nyutkommen literatur. 

Inkomsten af lånerörelsen vid Biblioteket har varit följande: Inkomster. 

Under januari månad . $kf 483:40 

v februari „ 432:30 

v mars „ 515: 05 

r april „ „ 390:30 

>5 maj „ 257:25 

juni „ 88: — 

juli , 150: 30 

V augusti „ „ 239: 70 

;; september „ „ 357:85 

v oktober „ „ 470: 65 

v november „ „ 484: 70 

v december „ „ 406: 05 

Summa Smf 4,275: 55 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

49,773 lån bet. för gång å 5 p. 

779 halfårsabonnement å 1 mk. 

332 månadsabonnement å 25 p, 

1,269 plikter, erlagda å 50 p. . 

257 svenska kataloger, sålda å 25 p 

181 finska „ „ ä 15 p 

Extra inkomst  

2,488: 65 

779: — 

83: — 

634:50 

64: 25 

27: 15 

199: — 

Summa $mfi 4,275: 55 

Under år 1895 utgjorde inkomsten 5rnf 4,362: 05. 

Läsesalarna hafva under året varit tillgängliga för allmänheten Lånesalarnas 

hvarje dag, med undantag af Deras Majestäters kröningsdag, midsommar- oppenhallandc 

aftons-, midsommar-, julaftons-, och juldagen samt tiden från den 30 maj 
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till den 6 juni, då öfre läsesalen hölls stängd i anledning af derstädes 

pågående inventering. Såsom förut har den nedre eller tidningssalen 

öppenhållits från 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 helg-

dagar samt helgaftnar kl. 4—8 e. m.; sommartid 6—9). 

Antalet besök i Antalet besök i läsesalarna har under år 1896 uppgått till samman-

lagdt c:a 161,295, mot c:a 167,543 under år 1895. Af dessa har tidnings-

salen fått emottaga c:a 81,340 besök mot c:a 89,610 under 1895, öfre 

läsesalen åter 79,955 mot 77,933 föregående år. En tablå öfver frekven-

sen å läsesalarna åtföljer denna berättelse. 

Bibliotekets s ty- Inrättningens styrelse har under året utgjorts af herrar d:r R. Sievers 

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

narie medlemmar samt herrar d:r R. Hult, kammarförvandt N. B. Gro-

tenfelt och hofrådet W. Westzynthius såsom suppleanter. 
personalens Med afseende å inrättningens personal har under året ingen för-
förändringar. „ . .. 

ändring mtranat 


