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Töölön sivukirjastossa aloitettiin kertomusvuoden aikana elokuvaesitysten järjestäminen myös ai-
kuisille. Esityksiä oli 12 ja katsojia yhteensä 759. Töölön sivukirjastossa järjestettiin kahdeksan 
näyttelyä seuraavasti: Puola valokuvin, lasten piirustuksia Tchekkoslovakiasta, valokuvia Kanadas-
ta, Italian kirja- ja kuvitustaiteen näyttely ja American Comic Strips 1894-1974. Valokuvauksen 
opetus näyttelyssä joulukuussa oli esillä Suomen pakolaisavun järjestämän lasten piirustuskilpailun 
töitä ja ranskalaisia lastenkirjoja. Näyttelyt järjestettiin yhteistyössä lähetystöjen, eri järjestöjen ja 
instituuttien kanssa. 

Kaupunkisuunnitteluviraston järjestämä saneerausnäyttely oli esillä useissa sivukirjastoissa. Vuo-
saaren sivukirjastossa oli lehtori Kari Soverin järjestämä luonnonkuvien näyttely 21.-25.10. 

Kirja- Kirjastoon hankittiin ja luetteloitiin 106 146 uutta kirjaa, joista lahjoja 3 072 ja kokoelmista 
varasto poistettiin 51 465 teosta. Kirjakokoelma kasvoi vuoden aikana 54 681 kirjalla ja teosten koko-

naismäärä oli vuoden lopussa 1 308 077. 

Kirjastoon tilattiin tai saatiin vapaakappaleita 848 eri aikakauslehteä yhteensä 3 565 vuosikertaa. 
Sanomalehtivuosikertojen kokonaismäärä oli 1 050 edustaen 133 lehteä. 

Aukiolo- Kirjaston aukioloajat olivat samat kuin aikaisemmin, paitsi että kirjasto päätettiin pitää suljettuna 
ajat myös uudenvuodenpäivänä, pitkänäperjantaina ja pääsiäislauantaina. Kirjastoautot eivät kiertäneet 

aikana 24.6.-20.7. 

Talous 

Tulot Kaupunginkirjaston tulot nousivat kertomusvuonna 4 119 991 m k :aa n, josta valtionavun osuus oli 
3 655 600 mk ja muita tuloja yhteensä 464 391 mk. 

Menot Kertomusvuoden talousarvioon oli kaupunginkirjaston menoja varten merkitty 14 088 178 mk, 
lisämäärärahoja ja ylitysoikeutta saatiin 724 051 mk, v:lta 1973 siirtyi 113 623 mk, joten käytet-
tävissä oli yht. 14 925 852 mk. Tilien mukaiset menot nousivat 14 489 217 mk:aan, v:een 1975 
siirtyi 344 392 mk. 

Menojen jakautuma oli seuraava: palkkausmenoja 9 644 009 mk (66.6 %), kirjallisuus- ja sidonta-
kuluja, leht¡tilausmaksuja sekä äänilevyjen ja mikrofilmien hankinta 2 482 248 mk (17.1 %), josta 
pelkästään kirjallisuuden hankintaan käytettiin 1 795 883 mk, huoneisto-, siivous-ja kalustomenot 
1 548 685 mk. (10.7 %) sekä painatus-, toimisto-, kuljetus- ym. kustannukset 814 275 mk (5.6 %). 

Kirjastolautakunnan valvonnan alaiset yritykset 

Kirjastolautakunta valvoi seuraavien laitosten ja yhdistysten saamien avustusten käyttöä: Yhdistys 
Kirjoja Sokeille ja Helsingin Kirjailijat r.y. sekä seuraavien yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 
saamien avustusten käyttöä: Bragen leikekokoelma ja Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiö. 


