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'i'ar, är bibliotekets hur,udalrlelning beträgen? (Häri angives bibliotekets ftlllständiga adress)
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Eller har lokalen tillika annan

Angiv antalet rum samt

ciessas användning

Har biblioteket några underavdelningar ? Var äro dessa belägna ?"fL;
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B. Stqtistik över bibliotekets verksomhet

AntaI
trand

AntaI
Bokbestå,ncl:

\.id alets bör'jan . . .

Förvärvade undei: året (genom köp och
gåva samt som statsunderstöd)

Summa

Avskrivna under'året .

\rid år'ets slut .

Där'av i handbokssamlingen

Hem,lå.,tr,:

Facklitteratur . .

Skönlitteratur (resp. nöjesläsning för
barn o. ungdom) på svenska språket

Skönlitteratur på främmande språk

Summa

Låntagarel

Ävd- Avd. Jör
barn o.
ungdom/, .\/rt för

vuxna

116
tt,

Om det sammanlagda beloppet av statsunderstöd tili folkbiblioteksväsendet inom den borgerliga kommun (eller sammanslut-
:ring av kommuner), där biblioteket är beläget, senaste år uppgått till minst 8.000 kronor, skall bibliotek (jämte ovan angivna
siffror, som skola avse bibliotekets hela utlåningsverksamhet) lämna särskild uppgift om antal lån till personer boende
,.ltanför kommunen:

Hemlån: Avd. f. r,uxna: facklitteratur , skönlitteratur på svenska språket , skönlitteratur på främ-

mande spr'åk . Avd. f. Lrarn och ungdom: facklitteratur. . .., skönlitteratur på svenska språket ..

skönlitteratur på främmande språk . Låntagare: Avd. f. vuxna Avd. f. barn och ungdom
'L6ntagare, som under året använt sin lånerätt (varje person räknad/endast en Sång). - Större bibliotek med låntagarkort

gällande för längre tid än ett år kunna här angiva hela det antal låntagare, som under året haft lånerätt, i vilket fall låne-
periodens längd skall angivas.

\iilka äro tiderna för bibliotekets

särskild avdelning)

Vilken åldersgräns är

Till vilket belopp är biblioteket

sf; ",f;r*§-*+ä*

h"/<-4e.il
kronor.



C. Bibliotekefs in

1

lnkomster:

Behållning vid år'ets bör'jan: kontant u*. lt 77 ,innestående å bankräkning kr.

2. Under året lyft statsundelstöd:

kontant för år

i form av böcker för år

B. Anslag från:

Cirkeln (egna tillskott)

Kronor öre

Klonor

Landstinget utbekommet under åi'et.

). Brist vid årets slut (av redogöraren eIlel på annat sätt förskotter.ade medel)

Summa inkomstel 47 tt

Biblioteket äger f astighet till ett taxeringsr,ärde av kr,

Fottcler, vilkas avkastning är bestämd att utgå för bibliotekets behov (sådana få ej inräknas i behållning-
r). funnos vid årets slut till ett belopp av kr.

.{iu irz. Summa inkomster skal1 vara lika med summa utgifter

Härmed intygas, att bibliotekets inkomster och utgifter under tiden 1 januari-
stående ekonomiska beloppen

den 31 december 1935

Revis

-\r. kommuren utsedcl revisor (därest bibliotekets ternställan till
kommunen om utseende av reyisor bifallits)
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1. Pliktavgifter (låneavgift får icke tagas)
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omster och utgifter.

Utgifter,

1. Brist vid årets början (av redogöraren elier på annat sätt förskotterade medel)

2. Inköp och inbindning av böckeroch tidskrifter (inklusive värdet av i form av böcker
erhållet statsunderstöd)

3. Hyra

q6 4o

4. Uppvärmning och belysning

6. fnventarier

7. Tryckning av katalog

8. Andra trycksaker samt bibiioteks- och skrivmateriel

9. Brandförsäkring

10. Löner och arvoden till bibliotekspersonal:

11. Löner och arvoden till vaktmästarpersonal

q,rr;

Kronor

,t

L2. Frakter

13.

14. Behållning vid årets slut: kontant kr.

andra fordringar utom fonder kr.

, innestående å bankräkning kr.

Sumrna utgifter

Bibliotekets samtliga utgifter (utgiftssidans alia posterutom nr l och 14) voro

Avgår: under året lyft statsunderstöd (: nr 2 ä inkomstsidan) samt kostnad för lokal
(: nr 3-5 å utgiftssidan), om lokalen ej uteslutande är avsedd för bibliotek eller
biblioteks- och studiecirkeländamål

Återstår: Lokala utgifter

h

I

-Sl december 1935 enligt av oss granskade verifikationer överensstämma med de i ovan-
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D. Sqmorbete med ondrs bibliotek och övri'go grenor ov folkbildningsorbetet'

Vilka åtgärder ha av biblioteket vidtagits för san,arbete med andra bibliotek inom kommunen?

Vilka åtgärder ha av biblioteket vidtagits för samarbete med andra grenar av folklcildningsalbetet'1

Vid hur många sammanträden mellan bibliotekarierna vid inom kommunen arbetande statsund'elstödda folk-

bibliotek har t{i under året varit närvalande?
E

4./ -

(Nedanståenrle ifylles endast i det fa1l, ilå bibliotekaden varit ordförancle fifl de i kungl. kungörelsen den 24 jan' 1930

(nr 15) § 22 föreskrivna bibliotekariesaininantr'ädena')

FIur många sammanträden mellan bibliotekalielna rricl inom kommunen arbetande statsundelstödcla folk-

bibliotek ha under året hållits ?

Vilka initiativ ha därvid tagits tiil samar]:ete mellan de olika biblioteken ?

Ha vid dessa sammantr.äclen initiatir- tagits tjll sanralbete med ancila grenaf i.rv folliilildnings:u'iretet och

i så fall vilka ?

Med hänvisning till tablån över lokala utgifter har för biblioteket herähnats ett statsunderstöd för innevaran-

de år av, W)lt 7
)),t7

srunclunde,stöd ( /.4. f, av utgifte'na) ffi"''

tilläggsunderstöd nr I (för hanrlbokssamling) ' ' ,,

tiiläggsunderstöc1 nr II (för bibliotekariearvode) ,'

summa kronor Wl A S+

Vasatryckeriet, Stockholm r935

/^r,t* Dar,r*. den 31 december l-935.
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BIIAgA 1 titt redogörelse för

r/ro,s studiecirkerbibtiotek ,, /f 1 f , /&*o 2.aZr-_.-
/()a -

t'ör halenderåret/ /då lUca\aljcr redogörelsen i toå exemplar.)

Förteekning över höeker
som införlivats med biblioteket, sedan ansökning om statsunderstöd senast ingavs.

Författare Boktitel Antal
band
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Författare Antal
band

Transport

Summa band tillkomna genorn köp

(Förteekningen fortsättes eventuellt på särskilt blad.)

Tillleomna genorn gåva t'öljande böcber:

Summa band tillkomna genont gåoa

Vasatr., Sthlm rgas

(Förteckningen fortsättes eventuellt på särskilt blad.)

Boktitel

I

--1.-

l

i

r


