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X. Bestyrelsen för bibl ioteket och läsesalen i Sörnäs. 

Den af bestyreisen 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: 

Bibliotekets „Biblioteket har under år 1899 hållits öppet för allmänheten, lika-
öppenhållande 

som förut, större delen af året alla söckendagar, utom onsdagarna, kl. 

6—9 e. m. samt sön- och helgdagar kl. 4—7 e. m.; men till följd af den 

mindre 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. 

Bokiånen. Rörelsen i biblioteket har i jemförelse med föregående år betydligt 

förökats. Inalles hafva 12,090 boklån utgifvits, deraf 4,015 (33,21 % ) 

svenska ock 8,075 (66,79 %) finska. Ar 1898 uppgick antalet boklån till 

10,252; af dessa voro 3,760 (36 ,68 %) svenska och 6,492 (63 ,32 %) finska. 

Medeltalet utgifna lån per dag utgjorde år 1899 45 mot 38 föregående 

år. Af de skilda månaderna förete Mars och December det högsta me-

deltalet 55. Det största anial lån på en dag utgjorde 108 (den 28 

December) mot resp. 98 i Mars under år 1898. En tablå utvisande 

freqvensen i biblioteket är bilagd. 

Af de utgifna böckerna äro 3 ännu utestående, nämligen från juli 

månad 1, Augusti 1, December 1. 

^okfotndeT'1 Bokförrådet har under året undergått följande förändringar: nytill-

komna 657 band, afskrifna 4, sålunda en ökning af 653 band. Yid årets 

slut omfattade biblioteket 3,982 volymer. 

inkomsterna. Inkomsten af lånerörelsen framgår ur följande tablå: 

under Januari &mf 63: 85 

„ Februari „ 50: 65 

„ Mars 69:50 

„ April „ 58:80 

„ Maj „ 44:35 

„ Juni „ 36: 10 

Transport 323:25 
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Transport 9mf 323: 25 

„ Juli . . . . „ 36:35 

„ Augusti „ 39:20 

„ September „ 62:25 

„ Oktober „ 59: 10 

„ November „ 61:60 

„ December „ 62:80 

Summa &nf 644: 55 

Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 

9,143 lån betalda för gång å 5 p:i . . . . 9mfi 457: 15 

„ 76: -

27: 50 

67: 50 

9: 50 

6: 90 

76 halfårsabonnement ä 1 mark . . 

110 månads abonnement ä 25 penni 

135 plikter influtna å 50 p:i . . . 

95 bokkataloger sålda å 10 p:i 

Extra inkomst 

Summa $mfi 644: 55 

Under år 1898 uppgick inkomsten af lånerörelsen till 3mf 525: 55. 

I enlighet med Bestyreisens tidigare uttalade önskan infördes under Kontroiiering 

sommaren, då rörelsen var mindre liflig, samma metod för kontroiiering 

af boklånen som tillämpas vid stadens Folkbibliotek, och har detta nya 

sätt visat sig vara betydligt enklare och säkrare än det tidigare följda. 

Läsesalen har under året hållits tillgänglig för allmänheten såsom Läsesalens 

förut, alla söckendagar kl. 4—9 e. m. samt sön- och helgdagar kl. 8opienhal lande· 

f. m. — 7 e. m. Tillsammans hafva derstädes varit framlagda 25 tid-

ningar, af hvilka 9 svenska och 16 finska. Derjemte hafva 27 tidskrifter 

varit tillgängliga i biblioteket, af dem 10 svenska och 17 finska. Redak-

tionen af Hufvudstadsbladet och Uusi Suometar hafva hvardera gratis 

tillsändt 1 exemplar af sina tidningar. 

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

varit stängd. Dess bokförråd omfattar för närvarande 253 volymer. 

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

nats så långt tid och utrymme tillåtit. Fördelningen af rum för såväl vandmns· 

öfningar som möten och samqväm har på grund af de af representan-

terna för de skilda föreningarna framstälda önskningarna verkstälts två 

gånger om året, i januari och september, af en ordningskomité bestående 

af en eller två bestyrelsemedlemmar samt bibliotekarien. Rummen hafva 
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sålunda af giftsfritt upplåtits för följande föreningar och ändamål: Bar-

nens söndagsskola, Evangelisk-lutherska ungdomsföreningen, Sörnäs krist-

liga ungdomsförening och dess sångkör, nykterhetsföreningen Liitto jemte 

dess sångkör, nykterhetsföreningen Walo jemte dess talareklubb och sy-

förening, Rusdrycksstrejkarne i Sörnäs, Bönehusets sångförening, För-

samlingens äldste, Kvinnosaksförbundet Unionens syförening för Sörnäs 

och Broholmens gymnastikförening. Stor anslutning hafva de s. k. 

hemskolekurserna rönt, vid hvilka allt från sommarens början under-

visning meddelats åt arbetare uti bokföring, räkning, skrifning och sven-

ska språket. Dessutom hafva Sörnäs arbetareförening och kvinnosaks-

förbundet Unionen hvardera anordnat en serie folkeliga föredrag, den 

förra under våren och den senare under hösten. Alla söckenclagar har 

lokalen ända till kl. 2 e. m. varit stäld till Sörnäs barnträdgårds för-

fogande. På söndagsqvällarna hafva samqväm med eller utan inträdes-

afgift varit anordnade af någon bland de ofvan uppräknade föreningarne 

samt dessutom af Arbetets Vänners filial i Sörnäs, barnaföreningen Toivon 

Liitto, sjuk- och begrafningsunderstödsföreningarna Toimi I och V, hvar-

förutom i regeln en gång i månaden afgiftsfria samqväm blifvit för-

anstaltade, vanligtvis med religiöst program. 

inrättningens Inrättningens bestyrelse har under året utgjorts af doktor A. A. 
bestyrelse. 

Granfelt (ordförande), doktor H. Råbergh, ingeniör K. Söderman, apote-

karen A. Aschan, fröken Helena Westermarck och fru Alli Trygg-Helenius. 

personalen. Såsom bibliotekarie har under året fungerat undertecknad Grönroos, 

och såsom vaktmästare har arbetaren August Kollanus varit anstäld." 


