VÄLKOMMEN!
S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

HISTORIK
Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns
endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek som är en guldgruva.
Biblioteket har en rik sortering av såväl gammal som modern fack- och skönlitteratur
samt även barnlitteratur.
Själv har jag varit låntagare i närmare trettio år. I omgångar visserligen men det är alltid
hit jag återvänder i synnerhet då jag är ute efter någon udda memoarbok från förrförra
seklet eller då jag längtar efter att botanisera bland det stora beståndet av puzzeldeckare. Men det händer också att jag ställer mig i kö för något av det allra senaste och
där väntetiden är en bråkdel av den på stadsbiblioteket.
Det var den 1 september 1909 som S:t Matteus öppnade dörrarna till sitt bibliotek första
gången, det låg då i kyrkobyggnaden. Dessförinnan hade lässugna församlingsbor varit
hänvisade till Adolf Fredriks församling. Den första bibliotekarien hette Ruth Eriksson,
öppettiden var en timme varje kväll mellan klockan 19.00 och 20.00 och det fanns 2973
böcker att välja bland. Tillströmningen blev stor och man fick snart utöka både tider och
personal.
År 1916 flyttade man biblioteket till det nybyggda församlingshemmet på Västmannagatan 92 där det fortfarande ligger. Här fick man större lokaler och framför allt ett efterlängtat läsrum med referensböcker och tidskrifter och där man också idag kan koppla
av i en skön miljö med en kopp kaffe. Antalet böcker hade 1916 stigit till 5849, personalen hade utökats till tre personer och öppettiderna till så småningom fyra timmar.
Inga-Lill Gustafsson

VÄLKOMMEN ATT BLI LÅNTAGARE!
S:t Matteus Församlingsbibliotek är en mötesplats för bokälskare i alla åldrar och över
disken avhandlas de flesta av livets aspekter. När det gäller tid, denna bristvara i dagens
stressade liv, väljer vi att vara medvetet anakronistiska: vi har massor av tid, just för er!
Och vi vill hjälpa er att hitta det ni vill ha, men låter er även själva botanisera om ni hellre
vill det. Allt i en vacker, genuin biblioteksmiljö, gammaldags interiör från 1916.
Vi har fortfarande kvar bland annat den långa lånedisken och bokmagasin.
Från början hade man som låntagare inte möjlighet att själv hämta sina böcker utan
man fick använda sig av en bokkatalog som trycktes ny varje år. Man fick sedan skriva
ner på en lista vilka böcker man ville låna som sedan plockades fram av en assistent.
Idag får man gå runt i biblioteket och leta själv, eller så frågar man om man behöver
hjälp.
Utlåningssystemet är det Browneska-lånesystemet med bokkort i varje bok. Det användes länge på Stockholms arbetarbibliotek och vi använder fortfarande det gamla
systemet. Man stämplar utlåningsdatumet, lånetiden är normalt en månad. En bok med
röd prick är en beställd bok med två veckors lånetid.
Det går också bra att ringa och låna om böckerna om de inte är beställda.

VI HAR DE SENASTE BÖCKERNA!
Biblioteket köper in ungefär 700 böcker per år. Lyrik, romaner, facklitteratur och deckare.
Det går bra att lämna tips och/eller skriva beställningar på böcker som man vill låna.
Ibland blir det väldigt långa köer på vissa populära böcker, på de beställda böckerna är
lånetiden bara på två veckor. På församlingens hemsida www.matteus.org hittar man
den senaste inköpslistan.
Biblioteket har också en referenssamling med lexikon, samlingsutgåvor, uppslagsverk
och tidskrifter.

MAGASIN
I källaren på Västmannagatan 92 har vi ett nytt magasin. Där ligger alla äldre romaner
(A) och litteratur på främmande språk. Om det står ”Mag” på kartotekskortet, finns boken i magasinet, det kan ta några minuter att hämta upp dessa.

BÖCKER PÅ ENGELSKA
En gång i tiden köpte biblioteket in böcker på tyska, norska, danska och franska, men
alla dessa böcker har nu placerats i vårt magasin i källaren. De böcker vi har på engelska
har vi däremot kvar i biblioteket och vi köper fortfarande in böcker på engelska.

DECKARE
Biblioteket är berömt för sin stora deckarsamling,
som innehåller mycket sällsynta och gamla
deckarpärlor. Den som lade grunden till samlingen
var en deckarälskande kyrkoherde.

HUR HITTAR MAN?
Biblioteket har ett eget boksystem,
ett nummersystem, där varje författare har ett eget
nummer beroende på avdelning.
Var boken är placerad i biblioteket beror på
inköpsår och avdelning. Vi har fortfarande de gamla
kartotekskorten kvar.
Alla får den hjälp de behöver för att hitta,
fråga gärna. Man kan också fråga efter böcker
via e-mail: vivianne.hoogendoorn@matteus.org

SÖK I NYA BIBLIOTEKSKATALOGEN: MATTEUSBOK
Från och med år 2012 skriver vi in alla nyinköpta böcker i bibliotekskatalogen
MATTEUSBOK. Där kan man söka på titel, författare men också på olika sökord.
Det blir även möjligt att söka i bibliotekskatalogen hemifrån via www.matteus.org.
I framtiden kommer vi ha dubbla system, beroende på inköpsår. Innan år 2012 söker
man böckerna i de gamla kartoteken, och fr. o. m. år 2012 kan man söka i vårt nya
bibliotekskatalog MATTEUSBOK.
Det kan vara bra att känna till de olika avdelningarna när man själv söker, dessa är:

AVDELNINGAR
A
AD
A:2
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
N
Oe
CD

Skönlitteratur
Deckare, thriller
Dikter, dramatik
Språkkunskap, litteratur, konst, musikhistoria
Kultur och politiskhistoria
Geografi, reseskildringar
Religion, moral, filosofi
Socialfrågor, nationalekonomi
Anatomi, hälsovård, psykologi
Naturvetenskap
Handböcker
Rätts- och stadskunskap
Samlingsverk / Läsesalongen
Böcker med blandat innehåll
Böcker på engelska
CD-böcker

SLÅ DIG NER I SOFFAN I LÄSESALONGEN
I läsesalongen kan man läsa tidskrifter och dagstidningar och samtidigt ta en kopp
kaffe/te och kaka. Det går bra att låna tidskrifter hem, med dock inte den senaste
utkomna tidningen.

BARNHÖRNAN
S:t Matteus Församlingsbibliotek har också en liten trevlig barnhörna där de yngsta
besökare kan sitta skönt och läsa och bläddra bland alla härliga barnböcker.

FÖRFATTARAFTNAR
Vi har våra författaraftnar i läsesalongen, då möblerar vi för ca 40 personer. De brukar
vara väldigt populära och vi börjar försäljningen av biljetter à 50 kr en månad innan
författaraftonen.

BOKCIRKEL
Vår bokcirkel träffas sista torsdagen varje månad kl 17.00–19.00.
Vi läser en novell till varje tillfälle som vi sedan diskuterar. Vi tipsar också varandra om
bra böcker vi har läst, men också film, teater eller någon utställning som vi har sett.

BOK PÅ VÄG
Vi erbjuder ”bok på väg” till dem som inte har möjlighet att själva komma till biblioteket
och låna.

ÖPPETTIDER
Måndag 14.00–19.00
Tisdag 14.00–19.00
Onsdag 10.00–15.00
Torsdag 14.00–19.00
Fredag 10.00–13.00
Stängt i juli

KONSERTBILJETTER till konserter i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35
säljes på Församlingsbiblioteket.

S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK, STOCKHOLM
Västmannagatan 92, 2 tr (hiss)
Telefon 08-555 218 35
Biblioteksassistent Vivianne Hoogendoorn, 08-555 218 08,
vivianne.hoogendoorn@matteus.org
Postadress: S:t Matteus Församlingsbibliotek, Box 23070, 104 35 Stockholm
Hemsida: www.matteus.org

NI ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

