
IX. Kaupunginkirjasto. 
Kaupungin kirjaston hallituksen kertomus vuodelta 1926 oli seuraa-

vansisältöinen: 

Hallituksen kokoonpano. Kirjaston hallitukseen kuuluivat vuonna 1926 
filosofiantohtori A. H. Bergholm, puheenjohtajana, professori H. Bergroth, 
varapuheenjohtajana, ylim. professori V. Voionmaa, filosofiantohtori G. Schau-
man ja kivityömies V. J . Huuskonen. Vuoden päättyessä erosi professori Berg-
roth hallituksesta, jonka jäsenenä hän vuodesta 1908 lähtien oli toiminut suu-
rella harrastuksella ja asiantuntemuksella. Hallitus kokoontui vuoden var-
rella 7 kertaa. 

Henkilökunta. Ylemmän palkkaluokan amanuenssinvirkaan, joka neiti 
E. Hertzin edellisen vuoden lopulla sattuneen kuoleman johdosta joutui avoi-
meksi, nimitettiin helmikuun 8 p:nä ylimääräinen apulainen I. Silvo. Käpylän 
haaraosaston hoitajaksi otettiin toukokuun 29 p:nä ylioppilas H. Huttunen, 
joka astui virkaansa heinäkuun 1 p:nä. 

Käpylän haarakirjasto, jonka perustamisesta valtuusto oli edellisenä 
vuonna tehnyt päätöksen, avattiin yleisölle syyskuun 1 p:nä. Haarakirjasto, 
jossa on lainausosasto ja lukuhuone, sijaitsee eräässä Käpylän urheiluyhdistyk-
selle kuuluvassa, Vipusentien varrella olevassa rakennuksessa. Se oli avoinna 
samoihin aikoihin kuin Töölön ja Hermannin pienet haarakirjastot. Alusta al-
kaen on uuden haarakirjaston liike ollut vilkasta. 

Työskentely parempien ja tilavampien huoneistojen hankkimiseksi pie-
nille haarakirjastoille jatkui menestyksellisesti. Hermannin haarakirjastolle 
valtuusto päätti lunastaa huoneiston Asunto-osakeyhtiö Sturen Sammatintien 
varrella olevasta uutisrakennuksesta, ja rahatoimikamari antoi kaupungin 
rakennuskonttorin tehtäväksi, tämän laatiessa Käpylän kansakoulutalon pii-
rustuksia, varata rakennukseen huoneisto paikkakunnalla toimivalle haarakir-
jastolle. 

Satuiltoja, joita lapset ovat suuresti suosineet, järjestettiin kuten edelli-
senäkin vuonna talvella, keväällä ja syksyllä; pääkirjastossa yksi suomalainen 
ja yksi* ruotsalainen joka viikko, Kallion haarakirjastossa kaksi tai kolme 
suomalaista ja yksi ruotsalainen joka kuukausi. 

Kirjoja sokeille niminen yhdistys, joka tänäkin vuonna sai kunnalta 
raha-avustusta yleishyödyllisten yritysten ja laitosten kannattamiseksi vara-
tusta määrärahasta, oli samoin kuin lähinnä edellisenäkin vuonna kirjasto-
hallituksen valvonnan alainen avustuksen käyttöön nähden. Yhdistys on vuo-
den kuluessa työskennellyt menestyksellisesti ja käyt tänyt avustuksen tar-
koituksenmukaisesti ja tunnollisesti. 

Kirjastonhoitaja teki kunnalta saamansa apurahan turvin kesällä opinto-
matkan Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Matkakertomus annettiin rahatoimi-
kamarille ja kirjastohallitukselle. 

*) Kertomukseen li i t tyvät taulukkotiedot lainausliikkeestä sekä käynneistä lukusaleissa 
ovat julkaistuina Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1927. 
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Lainausliike. Lainausosastoissa lisääntyi liike vuoden varrella huomat-
tavasti, etenkin pääkirjastossa. Päivittäiseen lainausaikaan nähden tehtiin 
vain sellainen muutos, että pääkirjaston lasten ja nuorison osasto huhtikuun 1 
p:stä lukien pidettiin kaikkina arki-iltoina avoinna klo 1—3 ja 5—8. Lainaus-
päivien lukumäärä oli pääkirjastossa ja Kallion haarakirjastossa 343, Töölön ja 
Hermannin haarakirjastoissa 303 ja Käpylän haarakirjastoissa 118. Viime-
mainittu haarakirjasto oli toiminnassa ainoastaan 4 kuukautta, 

Kirjalainojen lukumäärä vuosina 1926 ja 1925 oli seuraava: 
1926. 1925. 

Pääkirjastossa 417,322 390,265 
Kallion haarakirjastossa t 203,782 203,945 
Töölön » 29,923 30,377^ 
Hermannin » 27,181 26,911 
Käpylän » 7,353 — 

Yhteensä 685,561 651,498 
Lainain keskimäärä lainauspäivää kohti oli pääkirjastossa 1,217 (1,183 

v. 1925), Kallion haarakirjastossa 594 (618 v. 1925), Töölön haarakirjastossa 
99 (102 v. 1925), Hermannin haarakirjastossa 90 (91 v. 1925) ja Käpylän haara-
kirjastossa 62 eli yhteensä 2,062 (1,994 v. 1925). Suurin määrä päivässä an-
nettuja lainoja oli 3,544. 

Aikuisille sekä lapsille ja nuorisolle annettujen kirjalainojen välinen suhde 
käy selville seuraavasta taulusta: 

Kirjalainoja Kirjalainoja 
aikuisille. lapsille. Yhteensä. 

Luku. 1 %· Luku. %. 

Pääkirjasto : 319,889 76.7 97,433 23.3 417,322 
Kallion haarakirjasto 121,663 59.7 82,119 40.3 203,782 
Töölön » 15,198 50.8 14,725 492 29,923 
Hermannin » j 12,258 45.1 14,923 54.9 27,181 

i Käpylän » 3,834 52 l 3,519 47.9 7,353 
Yhteensä 472,842 69.0 212,719 31.0 685,561 

Aikuisille annettujen lainojen prosenttiluku oli kertomusvuonna 69.0 
mutta 66.5 vuonna 1925 ja lapsille ja nuorisolle annettujen lainojen prosentti-
luvut 31.0 ja 33.5. Aikuisten lainaus lisääntyi niinmuodoin tuntuvasti, kun 
taas lapsille ja nuorisolle annetut lainat jonkun verran vähenivät. Jo useina 
edellisinä vuosina lainausliikkeessä havaittavissa ollut, aikuisten lainauksenv 

eduksi tapahtunut muutos jatkui siis varsin huomattavasti. 
Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaisee seuraava taulu: 

Suomenkielinen 
! kirjallisuus. 

Skandinavinen 
kirjallisuus. 

Saksan-, ranskan-
ja englanninkiel. 

kirjallisuus. 
| 

Yhteensä. 

I 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 
Töölön » 
Hermannin » . . . . . . 
Käpylän » 

Luku. %. Luku. % · Luku. /o· 

| 

Yhteensä. 

I 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 
Töölön » 
Hermannin » . . . . . . 
Käpylän » 

189,895 
169,570 

17,228 
18,566 

6,389 

45.5 
83 2 
57.6 
68.3 
86.9 

213,765 
34,212 
12,695 

8,615 
964 

51.2 
16.8 
42.4 
31.7 
13.1 

13,662 3.3 417,322 
203,782 

29,923 
27,181 

7,353 
Yhteensä 401,648! 58.6 270,251 39.4 13,662 2.o 685,561 
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Kaikilla lainausosastoilla vuonna 1925 lainaksi annet tujen suomenkielisten 
kirjain prosenttiluku oli 58.6, skandinavisten 39.6 ja muiinkielisten 1.8. Vieraskie-
lisen kirjallisuuden lainaus siis suhteellisesti hiukan lisääntyi, jota vastoin skandi-
navisen kirjallisuuden lainaus samassa määrin väheni koko lainausliikkeeseen 
nähden. 

Kertomus- ja romaanikirjallisuuden sekä muun kirjallisuuden lainauksen 
välistä suhdetta valaisee seuraava taulu, jossa myös on otettu huomioon van-
hemmille ja nuoremmille henkilöille annet tujen lainain välinen ero. 

| Kirjalainoja aikuisille. 

' Romaani- i Muu kir-
i kirjallisuus.; jallisuus. 

j Luku. | %, i Luku. % 

Pääkir jas to 211,126 
|Kallion liaarakirjasto. 82,808 
Töölön » ; 11,511 
| Hermannin » j 8,747 
Käpylän » j 2,238 

66.Oj 108,763 
68.1 
75.7 
71.4 
58.4 

38,855 
3,687 

34,0 
31.9 
24.3 

3,511)28.6 
1,596|41.6 

Kirjalainoja lapsille ja 
nuorisolle. 

Kertomus-
kirjallisuus 

Lukii. %. 

66,905 
61,512 
11,931 
11,773 

2,407 

68.7 
74.9 
81.0 
78.9 
68.4 

Muu kir-
jallisuus. 

Luku. % 

30,528 
20,607 

2,794 
3,150 
1,112 

31.3 
25.1 
19.0 
21.1 
31.6 

Kaikki kir jajainat . 

Romaani- ja 
kertomus-

kirjallisuus. 
Luku. % 

278,031 
144,320 
23,442 
20,520 

4,645 

66.6 
70.8 
78.3 
75.5 
63.2 

Muu kir-
jallisuus. 

Luku. 

139,291 
59,462 

6,481 
6,661 
2,708 

33.41 
29.21 
21.7 
24.5! 
36.8! 

Yhteensä]316,430 66.9 156,412|33.1 154,528 72.6 58,191 27.4 470,958 68.7 214,603 31.3 

Verrattaessa näitä lukuja vuoden 1925 tietoihin, jolloin 69.2 % kirjalainoista 
oli romaani- jakertomuskirjal l isuutta ja 30.8 % muuta kirjallisuutta, käy selville, 
et tä tietokirjallisuuden lainaus lisääntyi suuremmassa määrin kuin romaani- ja 
kertomuskirjallisuuden lainaaminen. Tämä lisääntyminen johtui yksinomaan las-
ten ja nuorison lainaamasta tietokirjallisuudesta. Samalla kuin aikuisille laina-
tun romaani- ja muun kirjallisuuden välinen suhcle pysyi muut tumat tomana, oli 
lapsille ja nuorisolle lainatun kertomuskirjallisuuden prosenttiluku 72.6 oltuaan 
73.8 v. 1925 ja muun kirjallisuuden 27.4 oltuaan 26.2 v. 1925. Lasten ja nuori-
son lainauksessa esiintynyt, aikaisemmin mainit tu .vähennys kohdistui vain 
kertomuskirjallisuuteen; muun kirjallisuuden lainaus lisääntyi jonkun verran 
kirjalainojen absoluuttiseen lukumääräänkin nähden. Huomat tavan korkea 
oli tietokirjallisuuden lainausprosentti 36.8 uudessa Käpylän haarakirjastossa. 

Kirjavaraston eri osastoista lainattujen niteiden luku pääkirjastossa ja 
haaraosastoissa käv selville seuraavasta Yhdistelmästä: 

| I. Uskontoa 
I II. Historiaa, arkeologiaa ja 

elämäkertoja 
I III. Maantietoa, antropolo-
' giaa, matka- ja kansan 

elämänkuvauksia . . . . 
IV. Romaan.,kertom.j. satuja 
V. Runoja, näytelmiä, albu-

meja sekä kirjallisuu-
den- ja taiteenhistoriaa 

VI. Luonnontiedettä, mate-
matiikkaa, lääketie-
dettä ja teknologiaa .. 

VII. Oikeus- ja valtiotiedettä, 
I yhteiskunnallisia kysy-

myksiä ja taloutta.... 
VIII. Kielitiedettä 

IX. Filosofiaa, sivey soppia, 
kasvatusta, kirja- ja 
kirjastotied., urheilua 
sekä muita ja sekal. ain. 

Pää-
kirjasto 

19, 
278, 

327 

355 

697 
031 

Kallion 
haara-

kirjasto. 

27,981 

1,537 

14,808 

9,705 
144,320 

Töölön 
haara-

kirjasto. 
Herman-

nin haara-
kirjasto. 

Käpylän 
haara-

kirjasto. 

63 

2,108 

93 

1,952 

l,628j 1,351 
23,442i 20,520 

12,305 983 

I i ' i 
20,5671 8,8091 832 

957 
609 

3,442! 1341 
1,393| 118! 

1,264 

701 

321 
174 

21 

925 

765 
4,645 

320 

266 

Yhteen-
sä. 

5,041 

53,148 

33,146 
470,958 

42,853 

31,175 

92i 12,946 
51 i 8,345 

18,798j 7,463 615j 805| 268; 27,949 

0.7 i 

7.S; 

4.8; 
68.7 

6.3̂  

4.5! 

1.9 
1 . 2 j 

4.ii 
Yhteenä |417,322j 203,782 29,923! 27.181! 7.353,685.561 l00.u 
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Vertailu vuoden 1925 lainaukseen osoittaa, että kirjallisuusosastoista III , 
V, VI I ja IX annetut lainat ovat suhteellisesti lisääntyneet, mut ta II, IV ja 
VI kirjallisuusosastoista otetut lainat suhteellisesti vähentyneet, kun taas I 
ja VI I I osastoihin kuuluvan kirjallisuuden lainausta koskevat prosenttiluvut 
ovat pysyneet muut tumat tomina . 

Kirjakokoelmia annettiin lainaksi Bengtsärin ja Ryt ty län koulukoteihin, 
Fylgian päiväkotiin ja raajarikkoisten työkouluun. 

Vuoden kuluessa lainaksi annetuista kirjoista on 235 palaut tamat ta , näissä 
oli 189 lainattu pääkirjastosta, 37 Kallion haarakirjastosta, 6 Töölön haara-
kirjastosta ja 3 Hermannin haarakirjastosta. 

Kirjastosta sai kotilainoja kaikkiaan 27,908 henkilöä. Näistä oli 6,252 
uusia lainaajia. Seuraavassa taulussa esitetään lainaajia koskevia tietoja: 

Miehiä. 

I 3 

Henkilöt, jotka ovat lai-
nanneet pääasiassa suo-
I menkielistä kirjat-
! lisuutta. 

¡Pääkirjasto 
¡Kallion haarakirjasto 
| Töölön „ -
Hermannin „ 
Käpylän „ 

S 
£ 

1,727 
1,426 

140 
158 
69 

Yhteensä 3,520 
| 
Henkilöt, jotka ovat lai-

nanneet pääasiassa ! 
ruotsinkielistä kirjal- j 

| lisuutta. 
Pääkirjasto 1,259 
Kallion haarakirjasto .. 247 
Töölön „ .. 98 
Hermannin „ 68 
Käpylän „ ..; 9 

1,356 
570 
52 
16 
37 

3,083 
1,996 

192 
174 
106 

2,031 5,551 

Yhteensä 11,681 

Kaikkiaan lainaajia. 
Pääkirjasto 12*986 
Kallion haarakirjasto . .j 1,673 
Töölön „ ..1 238 
Hermannin „ .. 226 
Käpylän _ „ ..; 78 

2,320 
172 
54 
12 
10 

Yhteensä[5,201 

2,568 

3,676 
742 
106 
28 
47 

3,579 
419 
152 
80 
19 

4,599 

4,249 

6,662 
2,415 

344 
254 
125 

9,800 

Naisia. 

F. 

1,399 
1,154 

132 
92 
19 

«I sr 

1,530 
777 
56 
20 
59 

2,796 

924 
175 
80 
32 
1 

1,212 

2,323 
1,329 

212 
124 
20 

2,442 

3,826 
294 
68 
15 
25 

2,929 
1,931 

188 
112 
78 

4,008 

4,228 

5,356 
1,071 

124 
35 
84 

5,238 

4,750 
469 
148 
47 
26 

6,670 

5,440 

7,679 
2,400 

336 
159 
104 

10,678 

Lapsia ja nuori-
soa. 

o 
K 

H 

1,233 
1,170 

226 
234 
113 

2,976 

1,028 
279 
152 
53 
19 

1,531 

671 
924 
102 
132 

644 
207 
98 
61 
15 

1,025 

1,904 
2,094 

328 
366 
182 

4,874 

1,672 
486 
250 
114 
34 

2,261 i 1,315 
1,449 1,131 

378! 200 
287 
132 

193 
84 

4,507 2,923 

2,556 

3,576 
2,580 

578 
480 
216 

7,430 

pr 

g'® 

7,916 
6,021 

708 
652 
366 

15,663 

10,001 
1,374 

550 
241 

79 
12,245 

17,917 
7,395 
1,258 

893 
445 

27,908 

Lainaajien lukumäärä vuonna 1925 oli 25,964, joista 14,425 lainasi pää-
asiallisesti suomenkielistä, kun taas 11,539 lainasi paraastaan ruotsinkielistä ja 
ulkomaista kirjallisuutta. Pääasiallisesti suomenkielistä kirjallisuutta lainan-
neiden henkilöiden lisäys oli hiukan suurempi kuin etupäässä ruotsinkielistä ja 
ulkomaista kirjallisuutta lainanneiden Aikuisten ja nuorten lainaajien välinen 
suhde muut tu i vähäisessä määrin aikuisten eduksi. Ruumiillisen työn tekijöi-
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hin kuuluvien ja muiden lainaajien välinen suhde pysyi jokseenkin muuttu-
mattomana. 

Lukusalit. Pääkirjastossa olivat opintosali, sanomalehtisali ja lasten luku-
sali avoinna 356 päivää, jota vastoin yleinen lukusali, joka korjauksen takia 
pidettiin suljettuna kesäkuun 19—22 p:nä, oli avoinna 352 päivää. 

Kallion haarakirjastossa oli lasten lukusali kunnallisten vaalitoimitusten 
vuoksi suljettuna yhden päivän sekä huhti- että lokakuussa. Samoin kuin 
edellisinä vuosina oli tämä lukusali kesäkuukausina suljettuna myöskin 
sunnuntaisin ja juhlapäivinä. Se oli siten avoinna vain 341 päivää, jota 
vastoin haarakirjaston sanomalehtisali oli avoinna 356 ja aikuisten lukusali 
355 päivää. Töölön ja Hermannin haarakirjastojen lukuhuoneet ja Perä-
miehenkadun varrella oleva lukuhuoneisto olivat yleisölle avoinna 356 päivää. 
Vastaperustetun Käpylän haarakirjaston lukuhuone oli avoinna 119 päivää. 

Päivittäiseen aukioloaikaan nähden tehtiin vain sellainen muutos, että 
Töölön ja Hermannin haarakirjastojen sekä Perämiehenkadun lukuhuoneiston 
sanomalehtihuoneet pidettiin avoinna klo 10 a. p.—9 i. p. (sunnuntaisin ja 
juhlapäivinä klo 8 i. p.), s. o. päivittäin kaksi tuntia kauemmin kuin ennen. 
Käpylän haarakirjaston lukuhuone oli avoinna samoihin aikoihin päivässä 
kuin pienempien haarakirjastojen lukuhuoneet. 

Käynnit lukusaleissa ja lukuhuoneissa laskettiin tänä vuonna myöskin 
pienemmissä haarakirjastoissa. Kuitenkin on huomautettava, että merkitty 
käyntimäärä pienempien haarakirjastojen lukuhuoneissa, samoin kuin pää-
kirjaston ja Kallion haarakirjaston sanomalehtisaleissa saatu luku ei ole täysin 
tarkka, koskapa käynnit merkitsee mekaaninen laskukoje, joka osoittaa, mon-
tako kertaa lukuhuoneen ovi avautuu, jolloin useita henkilöitä voi samalla 
kerralla tulla tai poistua. 

Lukusalikäyntien määrä oli seuraava: pääkirjastossa 383,561 (349,23ä 
v. 1925), Kallion haarakirjastossa 224,968 (237,800 v. 1925), Töölön haarakir-
jastossa 76,223, Hermannin haarakirjastossa 55,793, Käpylän haarakirjastossa 
5,690 ja Perämiehenkadun lukuhuoneistossa 90,727. Kirjaston lukusaleissa ja 
lukuhuoneissa oli käyntejä kaikkiaan 836,962. 

Lukusalikäyntien päivittäinen keskimäärä oli pääkirjastossa 1,080, oltuaan 
1,006 vuonna 1925, Kallion haarakirjastossa 639, oltuaan 689 vuonna 1925, 
Töölön haarakirjastossa 214, Hermannin haarakirjastossa 157, Käpylän haara-
kirjastossa 48, Perämiehenkadun lukuhuoneistossa 255 ja koko kirjastossa 
2,393. 

Vuoden kuluessa ilmestyneitä aikakaus- ja sanomalehtiä oli lukusaleissa ja 
lukuhuoneissa yleisön käytettävissä pääkirjastossa 264 aikakauslehteä (346 kpl) 
ja 71 sanomalehteä (90 kpl), Kallion haarakirjastossa 102 aikakauslehteä (138 
kpl) ja 36 sanomalehteä (46 kpl), Töölön haarakirjastossa 36 aikakauslehteä (40 
kpl) ja 18 sanomalehteä (23 kpl), Hermannin haarakirjastossa 32 aikakausleh-
teä (34 kpl) ja 15 sanomalehteä (19 kpl), Käpylän haarakirjastossa 31 aikakaus-
lehteä (33 kpl) ja 13 sanomalehteä (16 kpl) sekä Perämiehenkadun lukuhuo-
neistossa 36 aikakauslehteä (38 kpl) ja 16 sanomalehteä (26 kpl). 

Kirjavarasto käsitti tammikuun 1 p:nä 1926 130,290 nidettä. Vuoden 
varrella poistettiin 3,351 ja hankittiin 14,299 uutta nidettä, niin että kirja-
varasto joulukuun 31 p:nä käsitti 141,238 nidettä. Kirjastoon hankittiin harvi-
naisen paljon uusia kirjoja — 14,299 nidettä — mikä johtui korotetusta kirjalli-
suusmääräraliasta ja uuden haarakirjaston perustamisesta Käpylään, jota tar-
koitusta varten myönnettiin erikoinen määräraha. Kuluneita kirjoja poistel-
tiin jonkun verran enemmän kuin ennen. 
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Kirjalahjoja ovat antaneet kirjastolle varatuomari H. J. Boström, rouva 
G. Collan, Ranskan ministeri M. de Coppet, herra R. Forsen, haarakirjaston-
hoitaja E. Grönroos, kirjailija F. Guggenberger, kirjailija A. Härnelius, opet-
ta ja V. Kannas, amanuenssi E. Kytömaa, insinööri J . Lehtisen kuolinpesä, 
kenraalinrouva A. Lundgren, professori A. Nyström, kustannusosakeyhtiö 
Otava, vapaaherratar H. Palmen, »Pro jure nationum»-yhdistvs Suomessa, Puo-
lan Helsingissä oleva lähetystö, amanuenssi E. Salovius, H. Schildtin kustan-
nusliike, rouva A. Sternberg, neiti N. Timroth, Tuberkuloosin vastustamisyh-
distys ja Valtioneuvoston julkaisuvarasto. 

Kirjasto sai myöskin korvauksetta vastaanottaa julkaisuja, joita olivat 
toimittaneet Aarhusin valtionkirjasto, Ahvenanmaan maakuntalautakunta, 
Bergenin yleinen kirjasto, Deichmanin kirjasto Oslossa, Osuusliike Elanto, 
Helsingin kaupungin tilastokonttori, Helsingin säästöpankki, Helsingin tek-
nillinen opisto, Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kirjoja sokeille 
niminen yhdistys, Pelastusarmeija, Porin kaupunginkirjasto, postisäästöpank-
kihallitus, Ruotsalaisen kirjallisuuden seura Suomessa, Ruotsin kouluhallituksen 
kirjastokonsulentit, Suomen eduskunta, Suomen matkailijayhdistys, Suomen 
ruotsalainen Marttayhdistys, Tampereen rahatoimikamari, Tukholman työläis-
kirjasta, Turun kaupungin rahatoimikamari, Turun suomalainen yliopisto, Val-
tion kirjastotoimisto, Viipurin kaupungin kirjasto, Viipurin kaupungin raha-
toimikamari sekä seuraavien aikakaus- ja sanomalehtien toimitukset: »Bank 
of Finland», »Barnens missionstidning», »Den lilla djurvännen», »Helsingin nuor-
ten miesten kristillisen yhdistyksen kuukauslehti»,, »Hufvudstadsbladet», 
»Industritidningen», »Kirjatyö—Bokarbete», »Kraft och drift», »Kuljetustyöläi-
nen», »Kutomotyöföinen», »Labor», »Lasten lähetyslehti», »Missionstidning för Fin-
land», »Mondo», »Peruskivi», »Pieni eläinystävä», »Puutyöläinen», »Rakentaja», 
»Rauhan sanomia», »Sirkka», »Sosialinen aikakauskirja—Social tidskrift», »Suo-
men lähetyssanomia», »Suomen teollisuus—Finlands industri», »Svensk världs-
spräktidning», »Svenskbygden», »Talonomistajain lehti», »Teollisuuslehti», »Valo-
kuvaus,» »Viikkosanomat», »Värtecken» ja »Ylioppilaslehti». 

Painosta julkaistiin vuonna 1925 kirjastoon hankitun suomenkielisen kir-
jallisuuden liiettelo, vuosina 1924—25 kirjastoon hankitun ruotsinkielisen ja 
ulkomaisen kirjallisuuden luettelo sekä kertomus kirjaston toiminnasta vuonna 
1925. 

Tulot. 41,608 tapauksessa velvoitettiin lainanottajat maksamaan sakkoja, 
joita kertyi kaikkiaan 32,208: 85 markkaa, 2,179 suomenkielistä kirjaluetteloa 
myytiin kaikkiaan 3,892: 15 markasta, 770 ruotsinkielistä luetteloa 2,115: 90 
markasta ja 37 vieraskielisen kirjallisuuden luetteloa 74 markasta. Eräyty-
neistä vakuuksista kertyi 2,908 markkaa ja vanhojen sanomalehtien y. m. 
myynnistä kertyi 4,524: 70 markkaa. Tuloja oli kaikkiaan 45,723: 60 
markkaa. 

Kadonneitten ja vahingoittuneiden kirjain korvausrahoja kertyi 2,696:15 
markkaa. Näillä varoilla ostettiin kirjallisuutta 2,628: 90 markan arvosta. 
Säästöä vuoteen 1927 jäi täten 67: 25 markkaa. 

Menotilmenevät seuraavasta yhdistelmästä, johon myös on otettu lai-
tokselle myönnetyt määrärahat: 

Tähän eivät sisälly kirjastorakennusten kunnossapidosta ja palovakuutuksesta 
aiheutuneet kulut. 
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Määräraha, Menot, 
Smk. Smk. 

Palkat, palkkiot ja sairasapu 1,238,908 — 1,212,550: — 
Kirjallisuus 375,000 • — 374,977: 32 
Painatus- ja sidontakulut 233,476 93 !) 212,395: 95 
Kalusto 25,000 23,952: 90 
Vuokrat 70,800 • — 70,800: — 
Lämpö ja valo 125,000 — 122,293: 86 
Puhtaanapito ja vedenkulutus 25,910 40 25,910: 40 
Tarverahat 20,089 60 20,014: 64 
Käpylän haarakirjaston perustaminen . . . . 74,000 — 73,882: 79 

» » voimassapito 41,000 _ 40,695: 76 

Yhteensä 2,229,184 93 2,177,473: 62 

Tähän sisältyy vuodesta 1925 siirtynyt erä 8,476: 93 markkaa; 21,080: 98 markkaa 
poisluettuna, mikä määrä siirtyi vuoteen 1927. 

/ 
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