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X. Bestyrelsen fö r biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 

Den af best}^relsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stads-

fullmäktige afgifna berättelsen för året är med undantag af en längre 

fram intagen tabell af följande innehåll: 

„Biblioteket har under år 1898 hållits öppen för allmänheten, likasom 

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

e. m. samt sön- och helgdagar kl. 4—7 e. m.; men till följd af den min-

dre freqvensen under sommaren, från den 1 Juni till slutet af Augusti, 

endast tre gånger i veckan, tisdagar, torsdagar och lördagar. Stängdt 

har biblioteket varit endast under större högtidsdagar. 

Rörelsen i biblioteket har i jemförelse med föregående år betydligt 

förökats. Inalles ha gjorts 10,252 boklån, deraf 3,760 (36,68 °/c) svenska 

och 6,492 (63,32 %) finska. År 1897 uppgick antalet boklån till 8,338 

af dessa voro 3,009 (37,17 %) svenska och 5,239 (62,83 %) finska. Medel-

talet utgifna lån per dag utgjorde år 1898 38 mot 31 föregående år. Af 

de skilda månaderna företer Januari det högsta medeltalet: 52. Det 

största antal lån på en dag utgjorde 98 (den 24 Mars) mot resp. 70 i 

Januari under år 1897. En tablå, närmare utvisande freqvensen i biblio-

teket, är bilagd. 

Af under året utgifna boklån äro 7 utestående, nämligen: f rån 

Februari månad 2, April 1, Maj 4. 

Bokförrådet har under året undergått följande förändringar: nytill-

komna 405 band, afskrifna 54, motsvarande sålunda en ökning af 351 

band. Vid årets slut omfattade boklagret 3,329 volymer. Med gåfvor 

har biblioteket ihågkommits af professorskan Elna Pipping och herrska-

pet H el enius-Trygg. 

Inkomsten af lånerörelsen framgår ur följande tablå: 

Tablå öfver inkomsterna af lånerörelsen vid folkbiblioteket i Sörnäs år 1898. 

Januari Smf 73:30 

Februari „ 56:75 

Mars „ 62:20 

Transport &mf 192: 25 

Bibliotekets 
öppenliå Ilande. 

Boklånen. 

Bokförrådets 
förändringar. 

Inkomsterna. 
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April. . 

Maj . . 

Juni . . 

Juli . . 

Augusti . 

September 

Oktober . 

November 

December 

Transport 9mf 192:25 

49: 60 

32: 10 

21: 90 

23: 70 

20: 55 

35: 20 

46: 65 

45: 20 

58: 40 

Summa 525:55 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

7,904 lån per gång ä 5 penni. . . 

73 halfårsabonnement ä 1 mark . 

57 månadsabonnement ä 25 penni 

72 plikter influtna ä 50 penni 

71 bokkataloger sålda ä 10 penni 

395: 20 

73: — 

14: 27 

36: — 

7: 10 

Summa Srnf 525: 55 

Läsesalens Läsesalen har under det förgångna året varit tillgängligt för all-

oppeniiaiiande. E n h e t e n såsom förut, alla söcknedagar kl. 4—9 e. m. samt sön- och 

helgdagar kl. 8 f. m.—7 e. m. Tillsammans hafva derstädes varit fram-

lagda för allmänheten 31 tidningar, af hvilka 12 svenska och 16 finska. 

Derjemte ha 27 tidskrifter hållits tillgängliga i biblioteket, af dem 12 

svenska och 15 finska. Redaktionen af Uusi Suometar har gratis till-

sändt 1 ex. af sin tidning. 

Den s. k. Barnens läsesal har i brist på lämplig lokal hela året 

varit stängd. Dess bokförråd, hvaraf tidigare en betyglig mängd öfver-

förts till biblioteket, omfattar för närvarande 253 volymer. 

Festsalens Festsalen med dertill hörande sidorum har under årets lopp begag-
användning1. . 

nats så långt tid och utrymme tillåtit, böljande föreningar hafva regel-

mässigt åtnjutit fördelen af gratis lokal för sina sammanträden och öf-

ningar: Sörnäs kristliga ungdomsförening, Sörnäs arbetareförening, nyk-

terhetsföreningen Liitto, nykterhetsföreningen Walo jemte dess sångkör 

och syförening, barnaföreningarna Hoppets Här och Toivon Liitto, Sör-

näs andliga sångkör, sångföreningarna Kanerva och Kaiku, kvinnosak-



201 

förbundet Unionens syförening för Sörnäs; likaså ha Sörnäs folkhögskole-

kurser blifvit hållna dersammastädes och rum upplåtits för lärokurser för 

arbetare, hvarjemte de som anslutit sig till rusdryckstrejken i Sörnäs der 

fått hålla sina sammanträden. Alla söcknedagar har lokalen ända till kl. 

4 e. m. varit stäld till Sörnäs barnträdgårds förfogande. Om söndags-

morgnarna har, såvidt möjligt, hållits gudstjenst; om söndagsaftnarna 

hafva samqväm och soaréer med eller utan inträdesafgift varit anordnade 

af någon bland de ofvanuppräknade föreningarna samt dessutom af nyk-

terhetsföreningen Toimela i Hermanstad och sjuk- och begrafnidgsunder-

stödsföreningarna Toimi I, I I och Hl. 

Inrättningens bestyrelse har under året utgjorts af d:r A. A. Gran- inrättningens 
bestyrelse. 

felt (ordförande), prof. F. Elfving, professorskan Elna Pipping, fröken 

Helena Westermarck, ingeniör K. Söderman, d:r H. Råbergh och fru 

Alli Trygg-Helenius. 

.Då bibliotekarien magister U. L. Lehtonen på bestyreisens möte Personalen, 

den 7 Maj 1898 anmält sig afgå från sin befattning, anslogs bibliotekarie-

tjensten ledig att ansökas före den 24 i samma månad. Bland 22 sö-

kande utsåg bestyreisen till bibliotekarie studeranden, numera filosofie-

kandidaten Edvard Grönroos, som från och med den 1 September upp-

fyllt bibliotekariens åligganden. Såsom vaktmästare har arbetaren Au-

gust Kollanus varit anställd." 
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