
VIII. Kaupunginkirjasto. 
Kaupunginkirjaston hallituksen kertomus vuodelta 1910 *) oli 

seuraavaa sisällystä: 

Kirjaston hallitus on kokoonpanoonsa nähden ollut vuonna 1910 
sama kuin kahtena lähinnä edellisenäkin vuotena. Siihen ovat kuu-
luneet päätirehtööri Richard Sievers, puheenjohtajana, professori 
J. N. Reuter ja lehtori Hugo Bergroth, varsinaisina jäseninä sekä 
filosofiantohtori Albin Lönnbeck, professori Kustavi Grotenfelt ja 
professori Yrjö Hirn varajäseninä. 

Laitoksen henkilökunnassa ei ole muutoksia tapahtunut. 
Vuosi 1910 on Helsingin kaupungin kirjastolle merkkivuosi. 

Lokakuun 7 päivänä oli näet kulunut viisikymmentä vuotta siitä 
kun Helsingin kansankirjasto avattiin yleisölle. Pääkaupungin leh-
dissä oli mainittuna päivänä kirjoituksia, joissa seikkaperäisesti 
selvitettiin kirjaston vaiheita ja kehitystä kuluneena puolena vuosi-
satana. Selostusten ohessa lausuttiin erityisiä, kirjaston vastaista 
kehitystä tarkottavia toivomuksiakin. Niinpä olisi kirjavarasto saa-
tava runsaammaksi, huoneistot sisustettava hauskemmiksi, tilanpuute 
poistettava, hyvällä käsikirjastolla varustettu opintosali järjestettävä, 
erityinen lastenosasto, jossa olisi sekä lukusali että oma lainausliike, 
perustettava, lainausmaksut poistettava, tietokirjallisuuden viljele-
mistä edistettävä, opinto-ohjeita annettava kirjastosta opiskelemista 
harrastaville kävijöille, yhteistoimintaa aikaansaatava kirjaston ja 
sellaisten kaupungissa toimivien laitosten, yhdistysten ja henkilöiden 
kesken, jotka työskentelevät sivistyksen levittämiseksi. Näistä toi-
vomuksista lienevät erityisen lastenosaston perustaminen ja opinto-
salin järjestäminen tärkeimmät. Hanketta ei kuitenkaan tilanpuut-
teen takia saata toteuttaa pääkirjastoon nähden. Sen sijaan on 
mahdollista, että vastaiseen Sörnäsin kirjastotaloon, jonka rakenta-
miseksi kaupunginvaltuusmiehet vahvistaessaan vuoden 1911 meno-
säännön myönsivät määrärahan, voidaan järjestää sekä lastenosasto 

Kertomukseen liittyvät taulukkotiedot lainausliikkeestä sekä käynnistä 
lukusaleissa ovat julkaistuina Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa 
vuodelta 1910. 
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että opintosali. Uutisrakennus, joka on aijottu tehtäväksi pohjois-
amerikkalaiseen malliin, tulee poistamaan jo kauan tuntuneen 
puutteen. 

Tärkeimpänä kirjastossa vuoden kuluessa toimeenpannuista 
muutoksista on mainittava, että laitokselle laadittiin uudet säännöt. 
Kirjaston hallituksen valmistamalla sääntöehdotuksella, jonka kau-
punginvaltuusto miltei sellaisenaan hyväksyi kesäkuun 14 päi-
vänä, on etupäässä koetettu helpottaa kirjaston vastaista kehitystä 
siten, että useita entisten sääntöjen vanhentuneita, rajoittavia mää-
räyksiä on poistettu sekä kirjaston hallitukselle ja kirjastonhoitajalle 
tehty mahdolliseksi aikaansaada muutoksia, milloin nämä näyttävät 
tarpeen vaatimilta. Nykyisin tuleekin tämän mukaan hallituksen 
laatia järjestyssäännöt sekä kirjain lainausta, kirjasakkojen suorit-
tamista, kirjastohenkilökunnan virantoimitusta y. m. kirjastoliikkeen 
yhteydessä olevia seikkoja koskevat säännöt. Myöntävätpä uudet 
säännöt kirjaston johdossa oleville oikeuden hankkia kirjastoon rajoi-
tetun määrän ulkomaistakin kirjallisuutta. Kirjastonhoitajan asema 
on sikäli varmistunut, ettei kirjastonhoitajanvaalia tarvitse enää 
toimittaa joka kolmas vuosi, ja hänen vaikutuksensa on siten lisään-
tynyt, että hänellä nyttemmin on äänivalta hallituksen kokouksissa. 

Samalla kun uudet säännöt vahvistettiin, muutettiin kirjaston 
nimikin „Helsingin kaupungin kirjastoksi". Muutos katsottiin tar-
peelliseksi jotta jo nimestä voisi havaita että kirjasto on aijottu 
erotuksetta kaikkien kaupungin asukkaiden käytettäväksi. 

Newarkin lainausjärjestelmää, joka jo vuonna 1909 otettiin 
käytäntöön pääkirjastossa on toukokuun 1 päivästä noudatettu 
Sörnäsin haaraosastossa sekä lokakuun 1 päivästä Töölön ja Her-
mannin haaraosastoissa. 

Sörnäsissä, Töölössä ja Tehtaankadun 36:ssa oleviin haara-
osastoihin on hankittu puhelimet. Hermannin haaraosastoon saatiin 
se jo edellisenä vuonna. 

Lopuksi on mainittava, että valtuusto on myöntänyt varoja 
pääkirjaston ilmanvaihdon parantamiseksi sekä asialuettelolla varus-
tetun, kirjaston suomenkielistä kirjallisuutta esittävän yleisluettelon 
painattamiseksi. 

Päälaitoksessa, Rikhardinkadun 3:ssa, ovat kirjaston lainaus-
osastot vuonna 1910 olleet yleisölle avoinna joka päivä, paitsi pitkä-
perjantaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona, joulu-
päivänä ja kesäkuukausina (kesä—elokuussa) sunnuntaisin sekä 
1—15 päivänä kesäkuuta, jolloin toimitettiin kirjavaraston tarkastus. 
Kaikkiaan oli lainauspäiviä 334 (347 vuonna 1909). Lainausaika on 
ollut sama kuin lähinnä edellisinäkin vuosina; arkipäivin klo 1—3 
ja 5—8 i. p., sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 4—7 i. p. 
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Sörnäsin haaraosastossa on kirjasto ollut yleisön käytettä-
vissä tammi—toukokuussa sekä syys—joulukuussa samoina päivinä 
kuin päälaitoksessakin: arkipäivin klo 5—8 i. p. sekä sunnuntaisin ja 
pyhäpäivinä klo 4—7 i. p. Kesä—elokuussa oli lainausosasto enti-
seen tapaan avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin, paitsi kir-
jaston tarkastusaikana 1—15 päivänä kesäkuuta sekä juhannusaat-
tona (torstaina). Lainauspäivien lukumäärä oli 302 (309 vuonna 1909). 

Töölön ja Hermannin haaraosastoissa annettiin kirjoja lainaksi 
samoina päivinä kuin pääkirjastossa lukuunottamatta kesäkuun 15 
päivän ja elokuun 31 päivän välistä aikaa, jolloin kirjoja lainattiin 
vain keskiviikkoisin ja lauantaisin. Kummassakin haaraosastossa oli 
lainauspäiviä 293 (295 vuonna 1909). Lainausaika on ollut klo 5—7 i.p. 

Pääkirjastosta lainattiin viimeksi kuluneena vuonna 182,838 
kirjaa (180,672 vuonna 1909), Sörnäsin haaraosastosta 32,918 (33,612 
vuonna 1909), Töölön haaraosastosta 9,201 (7,379 vuonna 1909) ja 
Hermannin haaraosastosta 4,951 (5,797 vuonna 1909). Yhteensä 
annettiin koko laitoksesta lainaksi 229,908 kirjaa (227,460 vuonna 
1909). Kutakin lainauspäivää kohti lainattiin pääkirjastosta 547, 
Sörnäsin haaraosastosta 109, Töölön haaraosastosta 31 ja Herman-
nin haaraosastosta 17 nidosta, yhteensä 704; vastaavat luvut vuo-
delta 1909 ovat: 521, 109, 25, 20, 675. — Kertamaksulla suoritettuja 
lainoja oli pääkirjastossa 105,910 (vuonna 1909: 102,198), kun taas 
68,596 (vuonna 1909: 70,002) annettiin puolenvuodentilauksella ja 
8,332 (vuonna 1909: 8,472) kuukausitilauksella; Sörnäsin haaraosas-
tossa oli kerralta maksettujen lainain lukumäärä 23,478 (vuonna 
1909: 23,199), puolenvuodentilauksella annettujen 7,919 (vuonna 
1909: 8,256) ja kuukausitilauksella 1,521 (vuonna 1909: 2,157); Töölön 
haaraosastosta annettiin kerralta maksettuja lainoja 6,042 (vuonna 
1909: 5,139), kun taas puolenvuodentilauksella otettuja oli 2,136 
(vuonna 1909: 1,452) ja kuukausitilauksella 1,023 (vuonna 1909: 788); 
Hermannin haaraosastossa oli kertalainoja 3,225 (vuonna 1909: 
3,840), puolenvuodentilauksella annettuja 1,009 (vuonna 1909: 880) 
ja kuukausitilauksella 717 (vuonna 1909: 1,077); koko laitoksesta 
annettiin siis yhteensä 138,655 (vuonna 1909: 134,376) kertalainaa, 
kun taas puolenvuodentilauksella otettuja lainoja oli 79,660 (vuonna 
1909: 80,590) ja kuukausitilauksella 11,593 (vuonna 1909: 12,494).— 
Suomalaisia kirjoja lainattiin pääkirjastosta 77,924 (42.62 °/o) ja ruot-
salaisia 104,914 (57.38 °/o); Sörnäsin haaraosastosta suomalaisia 21,314 
(64.75 o/o) ja ruotsalaisia 11,604 (35.25 °/o); Töölön haaraosastosta suoma-
laisia 5,362 (58.28°/o) ja ruotsalaisia 3,839 (41.72°/o); Hermannin haara-
osastosta suomalaisia 2,412 (48.72 o/o) ja ruotsalaisia 2,539 (51.28 °/o); 
yhteensä suomalaisia 107,012 (46.55 °/o) ja ruotsalaisia 122,896 (53.45 o/o). 
Vuonna 1909 taas oli pääkirjastossa suomalaisia lainoja 73,198(40.51 °/o) 
ja ruotsalaisia 107,474 (59.49 °/o); Sörnäsin haaraosastossa suomalaisia 
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21,350 (63.52 o/o) ja ruotsalaisia 12,262 (36.48 o/o); Töölön haaraosastossa 
suomalaisia 3,640 (49.33°/o) ja ruotsalaisia 3,739 (50.67°/o); Hermannin 
haaraosastossa suomalaisia2,148 (37.05°/o) ja ruotsalaisia3,649 (62.95°/o); 
yhteensä suomalaisia lainoja 100,336 (44.11 °/o) ja ruotsalaisia 127,124 
(55.89 o/o). — Mitenkä paljon prosenteissa kirjavaraston eri osastoista 
on vuoden kuluessa lainattu koko laitoksessa, selviää alla olevasta 
yhdistelmästä: 

1910. 1909. 
I. Uskontoa 0.39 0.39 

II. Historiaa ja elämäkertoja 3.27 3.07 
III. Maantietoa ja matkakertomuksia 1.46 1.39 
IV. Romaaneja, kertomuksia ja satuja 86.42 87.21 
V. Runoja, näytelmiä, kirjallisuus-, oppi- ja taide-

historiaa 3.25 2.91 
VI. Terveysoppia, lääkintöoppia, luonnontiedettä, 

matematiikkaa ja teknologiaa 2.05 1.89 
VII. Oikeus-ja valtiotiedettä, yhteiskunnallisia ky-

symyksiä, valtiopäiväasiakirjoja ja taloutta.. 0.62 0.54 
VIII. Kieliä 0.70 0.59 

IX. Muita ja sekalaisia aineita 1.84 2M 
Yhteensä 100.00 100.00 

Kuten näkyy, on tietokirjallisuuden käyttäminen jonkun verran 
lisääntynyt, mutta on se kuitenkin vielä jotenkin vähäinen. 

Kirjastosta vuonna 1910 lainaksi annetuista kirjoista on 242 
vielä takaisin tuomatta. Näistä on 227 lainattu pääkirjastosta, 12 
Sörnäsin, 2 Töölön ja 1 Hermannin haaraosastosta. 

Pääkirjastoon on toukokuun 1 päivästä 1909, jolloin uusi lai-
nausjärjestelmä otettiin käytäntöön, joulukuun 31 päivään 1910 
kirjoittautunut lainaajiksi 13,089 henkilöä, joista 5,980 suomalaiselle 
ja 7,109 ruotsalaiselle lainausosastolle. Lainaajista oli miehiä 4,281, 
naisia 4,794 ja lapsia 4,014. Ruumiillisen työn tekijöitä oli miehisistä 
lainaajista 2,262 ja naispuolisista 1,497. Vuonna 1910 merkittyjen, 
uusien lainaajien lukumäärä oli 4,484. 

Haaraosastojen lainaajista ei vielä voi antaa tarkkoja tietoja, 
koskapa uusi lainausjärjestelmä, jonka perusteella on mahdollista 
saada selko lainaajista, on haaraosastoissa ollut käytännössä vain 
osan viimeksi kulunutta vuotta. Suunnilleen voipi lainaajien luku-
määrän arvioida Sörnäsin haaraosastossa l,800:ksi, Töölön haara-
osastossa 600:ksi ja Hermannin haaraosastossa 350:ksi. 

Muutokset, joiden alaisena kirjavarasto on ollut vuonna 1910, 
jolloin tarkastuksen johdosta poistettiin tavallista enemmän kirjoja, 
käyvät ilmi seuraavasta taulusta: 

Kunnall. kert. 1910. 37 
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I 1,088 723 1,811 1 1 2 21 26 47 20 25 45 1,108 748 1,856 
I I 1,167 2,055 3,222 14 1 15 74 102 176 60 101 161 1,227 2,156 3,383 

I I I 714 1,248 1,962 5 5 10 31 39 70 26 34 60 740 1,282 2,022 
IV 9,318 15,229 24,547 313 559 872 838 1,112 1,950 525 553 1,078 9,843 15,782 25,625 
Y 2,384 2,042 4,426 10 5 15 205 166 371 195 161 356 2,579 2,203 4,782 

YI 857 1,094 1,951 6 3 9 60 51 111 54 48 102 911 1,142 2,053 
VII 856 783 1,639 11 2 13 70 54 124 59 52 111 915 835 1,750 

VIII 175 239 414 8 12 20 11 30 41 3 18 21 178 257 435 
IX 871 1,158 2,029 7 7 14 69 70 139 62 63 125 933 1,221 2,154 
X2) 1,895 3,098 4,993 53 54 107 171 186 357 118 132 250 2,013 3,230 5,243 

Yhteensä 19,325 27,669 46,994 428 649 1,077 1,550 1,836 3,386 1,122 1,187 2,309 20,447 28,856 49,303 

Tulot lainaliikkeestä olivat seuraavat: 

K u u k a u s i . 
Pää-

kirjastossa. 

Sörnäsin 
haara-

osastossa. 

Töölön 
haara-

osastossa. 

Hermannin 
haara-

osastossa. 
Yhteensä. 

Smk. p:iä. Smk. p:iä. Smk. p:iä. Smk. p:iä. Smk. p:iä. 

Tammikuu . . . . 1,023 90 175 25 70 10 29 05 1,298 30 
Helmikuu . . . . 846 35 157 10 57 15 28 — 1,088 60 
Maaliskuu . . . . 908 15 176 15 49 55 33 15 1,167 — 

Huhtikuu 728 35 144 70 44 — 22 65 939 70 
Toukokuu . . . . 681 45 129 55 34 — 15 35 860 35 
Kesäkuu 381 35 67 50 9 45 5 15 463 45 
Heinäkuu 687 40 105 05 21 95 13 — 827 40 
Elokuu 685 50 97 15 25 60 12 45 820 70 
Syyskuu 770 35 103 10 18 95 20 55 912 95 
Lokakuu 923 60 147 30 27 70 16 80 1,115 40 
Marraskuu . . . . 932 70 152 75 38 15 22 25 1,145 85 
Joulukuu 957 — 172 65 45 15 23 35 1,198 15 

Yhteensä | 9,526 10 1,628 25 441 75 241 75 11,837 85 

Kirjavarasto on ylläolevan yksityiskohtaisen taulun aikaansaamiseksi 
laskettu uudelleen. Tämä seikka selittää sen, että siinä mainitut kirjavaraston 
tilaa tammikuun 1 päivänä 1910 esittävät tiedot eivät ole vuoden 1909 kerto-
muksessa annettujen tietojen mukaiset. 

2) X:nteen osastoon on laskettu hakemistoteokset, lastenkirjat, sidotut 
sanoma- ja aikakauslehtien vuosikerrat y. m., jotka ovat yleisön käytettävinä 
lukusaleissa, mutta joita ainoastaan Sörnäsin haaraosastosta lainataan koteihin. 
Muihin osastoihin kuuluvien kirjojen laatu ilmenee edellisellä sivulla olevasta 
kirjallisuusryhmittelystä. 
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Nämä summat jakaantuvat seuraaviin pääeriin: 

Pää- Sörnäsin haa- Töölön haa- Hermannin Yhteensä. 
kirjasto. raosasto. raosasto. haaraosasto. 

Luku. Smk. p. Luku. Smk. p. Luku. Smk. p. Luku. Smk. p. Luku. Smk. p. 

Kertalainoja ä 5 p:iä 105,910 5,295 50 23,478 1,173 90 6,042 302 10 3,225 161 25 138,655 6,932 75 
Puolenvuodentila-
uksia ä 1 m k . . . . 2,023 2,023 — 201 201 — 58 58 — 22 22 — 2,304 2,304 — 

Kuukau sitilauk sia 139 34 75 83 20 75 56 14 — 1,014 253 50 
ä 25 p:iä 736 184 — 

Sakkoja ä 50 p:iä.. 2,638 1,319 — 288 144 — 70 35 — 55 27 50 3,051 1,525 50 
Suom. luett. myyty 

ä 5 p:iä 325 16 25 — — — 39 1 95 — — — 364 18 20 
Suom. luett. myyty 

ä 10 p:iä __ — — 23 2 30 72 7 20 54 5 40 149 14 90 
Suom. luett. myyty 

ä 15 p:iä 45 6 75 130 19 50 175 26 25 
Suom. luett. myyty 

ä 40 p:iä 119 47 60 119 47 60 
Ruots. luett. myyty 

ä 5 p:iä — __ __ — — — 20 1 — — — — 20 1 — 

Ruots. luett. myyty 
ä 10 p:iä 872 87 20 84 8 40 43 4 30 41 4 10 1,040 104 — 

Ruots. luett. myyty 
ä 15 p:iä — — — 31 4 65 31 4 65 

Ruots. luett. myyty 
ä 60 p:iä 200 120 200 120 — 

Sekalaista __ 426 80 — 39 75 — 11 45 — 7 50 — 485 50 
Yhteensä — 9,526 10 — 1,628 25 — 441 75 — 241 75 — 11,837 85 

Vuonna 1909 kertyi lainausliikkeestä tuloja pääkirjastossa Smk 
9,250:45, Sörnäsin haaraosastossa Smk 1,645:80, Töölön haara-
osastossa Smk 365: 80, Hermannin haaraosastossa Smk 275: 30, yh-
teensä Smk 11,537:35. 

Päälaitoksen lukusalit ovat vuonna 1910 olleet yleisölle avoinna 
joka päivä, paitsi juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona 
ja joulupäivänä. Yläkerran lukusalit olivat kuitenkin kirjavaraston 
tarkastuksen vuoksi suljettuina kesäkuun 1 päivästä 15 päivään. 
Kuten edellisinä vuosina ovat alakerran lukusalit olleet avoinna 
klo 10 a. p.—9 i. p. (sunnuntai- ja pyhäpäivin sekä pyhänaattoina 
klo 8:aan i. p.), yläkerran lukusalit taas klo 5—9 i. p. (sunnuntai-
ja pyhäpäivin sekä pyhänaattoina klo 4—8 i. p.). Sanomalehtisalissa 
on vuoden kuluessa ollut yleisön käytettävissä 28 suomalaista sanoma-
lehteä 42 kappaleena ja 21 ruotsalaista 33 kappaleena, yhteensä 
75 kappaleena sekä 8 suomalaista ja 7 ruotsalaista aikakauskirjaa, 
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1 kpl. kutakin; muissa lukusaleissa 58 suomalaista ja 61 ruotsalaista 
aikakauskirjaa ja lastenlehteä 79 ja 76 kappaleena, 2 saksalaista 
kuvalehteä, 2 norjalaista aikakauskirjaa ja 1 englantilainen kuva-
lehti sekä 7 suomalaisella ja ruotsalaisella tekstillä varustettua 
aikakauskirjaa, 1 kpl. kutakin. — Käyntien lukumäärä on vuonna 
1910 noussut noin 227,821:een, joista alakerran huoneistojen osalle 
tulee 143,861, yläkerran suomalaisen lukusalin osalle 46,675 ja ruot-
salaisen 37,285 käyntiä; keskimäärin on käyntien luku päivää kohti 
399, 135 ja 108, yhteensä 642. Vuonna 1909 taas oli käyntejä kaik-
kiaan 222,829, joista 130,499 alakerran ja 92,330 yläkerran luku-
saleissa; keskimäärä päivää kohti oli 361 ja 256, yhteensä 617. 

Sörnäsin haaraosaston lukusali on vuoden kuluessa ollut ylei-
sölle avoinna joka päivä, paitsi pitkäperjantaina, juhannusaattona, 
juhannus-, jouluaatto- ja joulupäivänä, klo 10 a. p.—9 i. p. (sunnun-
taisin ja pyhäpäivinä kuitenkin vain klo 9—12 a. p. ja klo 6—9 i. p.). 
Siellä on ollut esillä 14 suomalaista sanomalehteä 22 kappaleena 
ja 11 ruotsalaista 15 kappaleena, yhteensä 37 kappaleena. Sitä 
paitsi on kirjastohuoneessa ollut 45 aikakauskirjaa ja lastenlehteä, 
joista 23 suomalaista 31 kappaleena ja 22 ruotsalaista 26 kappaleena. 
Mainituista aikakauslehdistä on 3 suomalaista ja 3 ruotsalaista ollut 
yleisön käytettävänä lukusalissa. 

Töölön, Hermannin ja Tehtaankadun 36:ssa olevan haaraosaston 
lukusalit ovat olleet yleisön käytettävissä joka päivä, paitsi juhannus-
aatto-, juhannus-, jouluaatto- ja joulupäivänä, sanomalehtihuoneet 
klo 10—2 ja 4—9, aikakauslehtihuoneet Töölössä klo 5—7, Herman-
nissa klo 5—8 ja Tehtaankadun varrella klo 6—8 i. p. Kesä—elo-
kuussa, pidettiin kuitenkin Töölön haaraosaston aikakauslehtihuo-
netta auki ainoastaan samoina päivinä kuin kirjastoa, s. o. keski-
viikkoisin ja lauantaisin; Hermannin haaraosaston aikakauslehti-
huone on sunnuntaisin ja pyhäpäivinä suljettu jo klo 8:lta illalla 
ja pitkäperjantaina on se, kuten sanomalehtihuonekin,ollut suljettuna. 
Töölön haaraosastossa on ollut esillä 7 suomalaista ja 5 ruotsalaista 
sanomalehteä 9 ja 7 kappaleena sekä 10 suomalaista ja 9 ruotsa-
laista aikakauskirjaa ja lastenlehteä, 1 kpl. kutakin, Hermannin 
haaraosastossa 7 suomalaista ja 4 ruotsalaista sanomalehteä 10 ja 5 
kappaleena sekä 9 suomalaista ja 9 ruotsalaista aikakauskirjaa ja 
lastenlehteä, 1 kpl. kutakin, ja Tehtaankadun varrella olevassa haara-
osastossa 8 suomalaista ja 7 ruotsalaista sanomalehteä 13 ja 11 
kappaleena sekä 12 suomalaista ja 12 ruotsalaista aikakauskirjaa, 1 
kpl. kutakin. 

Luetteloimistyössä ovat kuten vuonna 1909 avustaneet kansa-
koulunopettaja W. Sippola ja filosofianmaisteri Y. O. Ruuth. Neiti 
Isa Bläfield on hyväntahtoisesti kertonut lapsille satuja muutamina 
lauantai-iltoina. 
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Lahjoja ovat kirjastolle antaneet: lääkintöneuvoksetar L. Florin, 
maisteri Modeen, lyseolainen Bertil Karell, kirjastonamanuenssi 
Fanny Vikman, filosofianmaisteri Y. O. Ruuth, „Hufvudstadsbladet" 
ja ,,Kotilähetysa lehtien toimitukset sekä teollisuushallitus ja posti-
säästöpankin hallitus. 

Painosta on vuoden kuluessa julkaistu: suomalainen ja ruotsa-
lainen lisäluettelo, joka sisältää pääkirjastoon vuonna 1909 hankitut 
kirjat, Sörnäsin haaraosaston suomalainen ja ruotsalainen lisäluet-
telo vuosien 1905—1909 kirjoista, Hermannin haaraosaston suoma-
lainen ja ruotsalainen luettelo sekä kertomus kirjaston toiminnasta 
vuonna 1909. 

Tutkimusvierailulla on kirjastossa vuoden kuluessa käynyt 
kirjastonhoitajia Kotkasta, Oulusta, Turusta (työväenopistosta) ja 
Kuopiosta. 


