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X. Bestyrelsen fö r bibl ioteket och läsesalen i Sörnäs, 

Bibliotekets 
öppenhå Ilande. 

D e n af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stads-

fu l lmäkt ige a fg i fna berät te lsen för året är med u n d a n t a g af tvenne längre 

f r a m in tagna tabeller af fö l jande innehål l : 

„Biblioteket har under år 1897 hållits öppet för allmänheten, likasom 

förut, större delen af året alla söckendagar, utom onsdagarna, kl. 6—9 

e. m. samt sön- och helgdagar kl. 4—7 e. m.; men emedan freqvensen 

under sommaren är mindre från 1 Juni till slutet af Augusti endast tre 

gånger i veckan: tisdagar, torsdagar och lördagar. Stängdt har biblio-

teket hållits endast under större högtidsdagar. 

Bokiånensantai. Rörelsen i biblioteket har, jemförd med föregående år betydligt för-

ökats. Inalles ha gjorts 8,338 boklån, af hvilka 3,099 (38 %) svenska 

och 5,239 (62 %) finska. Föregående år voro lånens antal 6,965; af dessa 

2,915 (42 %) svenska och 4,050 (58 %) finska. Medeltalet utgifna lån per 

dag utgör detta år 31 emot 26 föregående år. Af de olika månaderna 

företer Mars det högsta medeltalet: 45 lån per dag. En tablå, närmare 

utvisande freqvensen i biblioteket, är bilagd denna berättelse. 

Af under året utgifna boklån äro ännu 9 utestående, nämligen: från 

Januari månad 1, Februari 1, Mars 1, April 2, Maj 1, September 1, Ok-

tober 1, November 1. 

Bokförrådet har under året undergått följande förändringar: nytill-

komna 415 band, afskrifna 8, motsvarande sålunda en ökning af 407 

band. Vid årets slut omfattade boklagret 2,978 volymer. Med gåfvor 

har biblioteket ihågkommits af herrskapet Helenius-Trygg, fröken Ida 

Lund, herrar Haatanen och J. Muide. 

Bibliotekets ka ta log har under året u tg i fv i t s f r å n t rycke t på sven-

ska och finska. 

Inkoms ten af lånerörelsen f r a m g å r ur å t fö l jande tab lå : 

Bokförrådets 
förändring-ar. 

Inkomsterna. 

9mf 

Tablå öfver inkomsterna af lånerörelsen vid Biblioteket i Sörnäs år 1897. 

I J a n u a r i månad . 

I Feb rua r i „ . . . 

I Mars „ . . . 

I Apri l „ . . . 

56: 85 

44: 05 

53: 60 

38: 15 

Transport Sny. 192:65 
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Transport 

I Maj månad 

I Juni „ 

I Juli 

I Augusti „ 

I September „ 

I Oktober „ 

I November „ 

I December „ 

Tmf 192:65 

„ 28: 70 

13: 70 

„ 23:45 

15: 65 

29: 90 

„ 35:45 

„ 42:35 

„ 42: -

Summa 423: 85 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

6,582 lån per gång å 5 penni . . . ffmf 329: 10 

55 halfårsabonnement ä 1 mark . . „ 55: — 

31 månadsabonnement å 25 penni . „ 7: 75 

64 plikter influtna å 50 penni . . „ 32: — 

Summa Sm f 423: 85 

Liisesalen har under det gångna året varit tillgängligt för allmän- läsesalarnas ö ö Ö Ö ö Bppcnhållanrle. 

heten såsom förut, alla söckendagar kl. 4—9 e. m. samt sön- och helg-

dagar kl. 8 f. m.—7 e. m. Den s. k. Barnens läsesal har hållits öppen 

samma dagar som biblioteket, söckendagarna kl. 5—8 e. m. och sönda-

garna kl. 4—7 e. m., men endast från årets början till den sista April. 

Då flyttades nämligen läsesalen, hvarför härintills användts själfva biblio-

tekslokalen, till lokalen för Barnens läsesal, emedan utrymmet i bibliote-

ket blifvit allt för trångt; och emedan annan lämplig lokal icke stod att 

fås, måste Barnens läsesal tillsvidare helt och hållet indragas. Dock har, 

för att bereda någon ersättning, i biblioteket lemnats tillfälle för mera 

försigkomna läsare till läsning af tidskrifter och äfven annan literatur. 

Emedan antalet läsare ständigt ökats, och äfven för att utlånings-

rörelsen, då den försiggick i samma rum som användes till läsesal ver-

kade störande, blef det nödvändigt att för läsesalen anskaffa en särskild 

lokal. Tillsammans hafva derstädes varit framlagda för allmänheten 32 

tidningar, af hvilka 12 svenska och 20 finska. Derjemte ha 28 tidskrifter 

hållits tillgängliga i biblioteket, af dem 12 svenska och 16 finska. Redak-

tionen af Uusi Suometar har gratis tillsändt 1 exemplar af sin tidning. 

Antalet boklån i Barnens läsesal under årets fyra första månader 
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utgjorde 34,127 emot 19,261 samma tid föregående år. Bokförrådet öka-

des under årets lopp med 16 band, afskrifvits hafva 15 och omfattar nu 

253 volymer. 

Festsalens an- Festsalen med dertill hörande rum har under årets lopp begagnats 
vändning-. 

så långt tid och utrymme tillåtit. Följande föreningar hafva der regel-

bundet åtnjutit fördelen af gratis lokal för sina sammanträden och öfnin-

gar: Sörnäs kristliga ungdomsförening, Sörnäs arbetareförening och dess 

nykterhetsafdelning, nykterhetsföreningen Valo och dess sångkör och 

syförening, barnaföreningarna Hoppets Här och Toivon Liitto, Sörnäs 

andliga sångkör, Smedernas manskvartett, kvinnosakförbundet Unionens 

syförening för Sörnäs, hvarjemte Sörnäs folkhögskolekurser hållits der-

sammastädes, äfvensom rum upplåtits för lärokurser för arbetare. Alla 

söckendagar har lokalen ända till kl. 4 e. m. varit stäld till Sörnäs barn-

trädgårds förfogande. Söndagsmorgnarna har, såvidt möjligt, hållit guds-

tjenst; på söndagsqvällarna hafva samqväm med eller utan inträdesafgift 

varit anordnade af någon bland de ofvan uppräknade föreningarne samt 

dessutom af nykterhetsföreningen Toimela i Hermanstad, Sörnäs musik-

förening och sjuk- och begrafningsunderstödsförening Toimi: hvarförutom 

i regeln en gång i månaden afgiftsfria samqväm blifvit föranstaltade, 

oftast med religiöst program. 

inrättningens Inrättningens bestyrelse har under året utgiorts af d:r A. A. Gran-besfyrelse. ö J Ö J 

felt såsom ordförande, samt af d:r A. G. Fontell, prof. F. Elfving, mag. 

W. Hagelstam, professorskan Elna Pipping, fröken Helena Westermarck 

och fru Alli Trygg-Helenius. 

personalen. Såsom bibliotekarie har fungerat studeranden U. L. Lehtonen, biträdd 

i Barnens läsesal af f. d. folkskoleläraren J. Muide. Såsom vaktmästare 

har arbetaren August Kollanus varit anstäld." 


