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IX. Styrelsen f ö r fo lkbibl ioteket och läsesalen. 

Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen för år 1898 är, mecl undantag af en längre fram 

intagen tabell, af följande innehåll: 

Bibliotekets „Biblioteket har under år 1898, liksom föregående år, varit för all-

oppenhåiiande. ^ ^ ^ ^ tillgängligt hvarje dag, med undantag af långfredagen, julafto-

nen och juldagen äfvensom de tvänne första veckorna i Juni månad, då 

inventering af bokförrådet egde rum, samt tiden från den 15 Juni till 

den 15 Augusti, då det efter vanligheten hölls öppet endast onsdagar och 

lördagar. Den dagliga utlåningstiden har varit densamma som år 1897: 

söcknedagar kl. 5—8 e. m. (från 15 Juni till 15 Augusti kl. 6—9) samt 

sön- och hälgdagar kl. 4—7. 

Lånerörelsen. Boklånens antal uppgick under året till 81,956, emot 82,620 år 1897, 

och företer sålunda ett nedåtgående med 664 lån. Denna minskning i 

frekvensen är dock endast skenbar. Då antalet utlåningsdagar år 1898 

på grund af inventeringen utgjorde endast 305, utgåfvos nämligen detta 

år dagligen i medeltal 269 lån, mot endast 258 under år 1897. Af lånen 

betalades 53,518 för gången, medan 26,027 utgåfvos på halfårs- och 2,411 

på månadsabonnement; motsvarande siffror för 1897 äro: 52,274 lån be-

talda för gången, 27,605 utgifna på halfårs- och 2,741 på månadsabonne-

ment. Af de utlånade böckerna voro 53,505 (65,29 %) svenska och 28,451 

(34,71%) finska; motsvarande siffror för år 1897 äro: 54,560 (66,04 °/0) 

svenska och 28,060 (33,96 %) finska böcker. En detaljerad statistisk tablå 

öfver utlåningen medföljer denna berättelse. 

Af de under året utgifna lånen äro 13 ännu icke återstälda, nämli-

gen: från Januari månad 1, Mars 1, April 1, Maj 1, Juni 1, Augusti 1, 

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

Bokförrådets De förändringar bokförrådet under året undergått framgår af föl-
förändringar. ^ ^ ^ ^ . 
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Med gåfvor har Biblioteket ihågkommits af Kejserliga Finska hus- Gåfvor. 

hållningssällskapet, Poststyrelsen, Jndustristyrelsen, Hälsovårdsnämnden, 

Medicinalrådet J . A. Florin, Kamrer V. Jacobson, afi. Literatör E. G. 

Jakobson, Fröken Ingeborg Hagman samt en onämnd person. 

Af trycket ha under år 1898 utgifvits en svensk och en finsk till- Böckernas kata-
logisering. 

läggskatalog, omfattande under år 1897 till Biblioteket inkommen lite-

ratur. 

Inkomsten af lånerörelsen vid Biblioteket har varit följande: 

Srnf under Januari månad 

„ Februari „ 

„ Mars „ 

„ April „ 

» Maj 

„ Juni „ 

„ Juli 

„ Augusti 

„ September „ 

„ Oktober „ 

„ November „ 

December ,, 

526:85 

458:05 

561: 35 

434: 70 

301:35 

153:70 

238: 95 

260: 05 

401:17 

555:20 

523: 05 

478: 45 

Summa Smf 4,892: 87 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

53,518 lån betalda för gång ä 5 penni Smf 2,675: 90 

930 halfårsabonnement, ä 1 mark 

292 månadsabonnement, ä 25 penni 

1,638 plikter erlagda ä 50 penni . 

141 svenska kataloger ä 5 penni 

89 

157 

160 finska 

Extra inkomst 

ä 20 

ä 50 

ä 15 

930: — 

73: — 

819: — 

7:05 

17:80 

78: 50 

24: — 

267:62 

Summa Sm f 4,892: 87 

Under år 1897 utgjorde inkomsten 3?mf 4,637: 95. 
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Läsesalarnas Läsesalarna hafva under året hållits öppna hvarje dag, med undan-
oppenhaiiandc. ^ ^ ^ midsommaraftons-, midsommar-, julaftons- och juldagen, hvarför-

utom den öfre läsesalen i anledning af remont hölls stängd från och med 

den 31 Maj till och med den 15 Juni. Såsom förut har den nedre eller 

tidningssalen öppenhållits från kl. 10 f. m. till kl. 9 e. m. (sön- och hälg-

dagar samt hälgaftnar till kl. 8 e. m.), den öfre åter kl. 5—9 e. m. (sön-

och hälgdagar samt hälgaftnar 4—8; sommartid 6 — 9). 

Besök af läse- Antalet besök i läsesalarna har under år 1898 uppgått till saraman-

lagdt c. 184,761, deraf på nedre läsesalen komma c. 83,460 och på den 

öfre 101,301 besök. Motsvarande siffror för år 1897 äro: sammanlagdt c. 

184,353 besök, hvaraf c. 92,690 i nedre och 91, 663 i öfre läsesalen. En 

tablå öfver frekvensen i läsesalarna medföljer denna berättelse. 

Inrättningens Inrättningens Styrelse har under året utgjorts af herrar Doktor 
g tyrelse. 

Bichard Sievers (ordförande), Professor Fredr. Elfving och Pastor K. T. 

Broberg såsom ordinarie medlemmar samt Herrar Kamrer N. B. A. Gro-

tenfelt, Hofrådet W. Westzynthius och Doktor Ragnar Hult såsom supp-

leanter. Bland ärenden som af Styrelsen under året behandlats förtjenar 

omnämnas frågan om inrättande af filialer till Biblioteket, i hvilken fråga 

den af Herrar Stadsfullmäktige tillsatta Nämnden för arbetareangelägen-

heter hade anhållit om Styrelsens utlåtande. På Nämndens förslag be-

slöto Stadsfullmäktige den 22 December gifva Styrelsen i uppdrag att 

grunda och underhålla tvenne filialer till Inrättningen, den ena i närhe-

ten af Dockstorget, den andra i Tölö förstad, 

personalens I stället för vaktmästaren K. E. Borg, hvilken på grund af iråkad 

obotlig sjukdom den 1 September afgick från sin befattning, har Styrel-

sen till vaktmästare vid Inrättningen utsett vaktmästarebiträdet Oskar F. 

Weckström, hvars tidigare syssla anförtrotts åt vaktmästaren Karl Fred-

rik Broberg. För öfrigt har med afseende å Inrättningens personal in-

gen förändring under året inträffat." 




