FREDERIKSSUND BIBLIOTEK.

Beretning for regnskabsåret fra 1. april 1952 til 31* marts 1953*

Bogbestande n .
Biblioteket har en bogbestand pr. 31® marts 1953 på 10.577 bd., der for
deler sig således*
voksne

Faglitteratur :

4-614 bd.

Skønlitteratur*

4611

børn

547 bd.

5___________ 805

9225 bd.

ialt

5161 bd„

" ______________________

1352 bd.

5416

”

10577 bd.

Tilvæksten i det forløbne år er IO58 bd. (809 bd. til. voksenafd, og 249
bd. til børneafd.) hvoraf 347 bd. er faglitteratur og 711 bd. skønlitteratur,
der er kasseret 392 bd.

Udlånet.
Det samlede udlån udgør ialt 35091 bd. (forrige år 34269 bd.) heraf er

6367 bd. faglitteratur eller 18 ,1 $ af det samlede udlån. I børneafd. har ud
lånet været 8175 bd., hvoraf var 1461 bd. faglitteratur.
Fra andre biblioteker er hjemskrevet 169 bd.

83 beboere fra de omliggende landkommuner har i indeværende år været lå
nere på biblioteket og hjemlånt ialt 3462 bd.

Lånertallet.
Det samlede lånertal pr. 31* marts 1953 er ialt 1350 (sidste år 1179) deraf 409 børn og 941 voksne.

Læsesalen .
Avis- og tidsskriftholdet er på henholdsvis 10 og 35* Bogbestanden er på
776 bd. Læsesalsbesøget har været 3926, heraf 1052 børn.

Sygehuset.
Udlånet til patienter på Frederikssund by- og amtssygehus har været 1968
bd., heraf 272 bd. faglitteratur,'og til bibliotekaren er indgået og ekspede
ret 136 bogbestillinger.

Regnskabssammendrag.
Udgifters
kr. 16 .017,00

Indkøb og indbinding
Lønninger og pensionsudgifter

"

1 9 . 078 ,0 0

Lokaleudgifter og rengøring

"

6 , 022,00

Andre udgifter (tryksager, k o n t o r a r t p o r t o
og telefon ni.v.)

n

2 . 632 ,00

ialt

kr. 43'>749>00

Indtægters
k r . 1 8 .000,00

Frederikssund kommune, kontant tilskud
Oppe-Sundby kommune

u

288,00

Kommunetilskud til lokaler, lys, varme

n

4 *635 ? 00

Fr.sund by- og amtssygehus

tt

500,00

Statens tilskud

h

1 8 ,979,00

Betaling for udlån til oplandet

H

542,00

Andre indtægter

M

495 , 00

Underskud overført til 1953/54

tt

ialt

kr. 43 *749^00

Biblioteksudvalget.
Landsretssagfører T. Barfoed

(fmd.)

Kriminalbetjent G. Nørgaard
Kæmner Axel Nielsen

(uden for byrådet)

Brugsuddeler Chr. Jørgensen
Typograf Jørgen Christiansen

Personalet.
Ellen Haugstrup, ledende bibliotekar

(ansat 1. aug. 1938)

Gerda Kristensen, bibliotekar

(ansat 15« nov. 1952)

Frederikssund,

310,00

juli 1953 *

Ellen Haugstrup.

