
Suomen Pank i n Kirjaston toimintakertomus v :l ta 1959 

Suomen Pankin Kirjaston kort is to ihin merkittiin vuoden 1959 

kuluessa yhteensä 566 nidettä, joista l aad ittiin yhteensä n. 1500 

kirjastokortt ia. Kirjaston niteiden luku vu oden lopussa ol i 11 254. 

Ki rj a ston luettelo i h i n liitetyistä n i te istä oli 13 kpl. vanhoja, 

(Tudeerin, Kivialhon ja Jutilan kirjastolle jättämiä), 182 kpl. os

tettuja ulkomaisia kirjoja sekä 371 kpl. vaihto- ja lahjakappa

leina saatuja koti- ja ulkomaisia teoksia, v irallisia julkaisuja, 

vuosikirjoja ym. 

Sidottuja aikakausleht ivuosikertoja liitettiin kirjaston 

kokoelmiin 60 . 

Virallista tilastoa l iitet t iin kirjaston kokoelmi in 15 n i-

dettä. 

Kirjastoon saapui säännöllisesti 56 kotimaista ja 131 ulko~ 

maista aikakauslehteä. Tämän lisäksi saatiin epäsäännöllisesti 

aikakauslehtiä 80 kpl. 

Kirjaston mappeihin talletettiin 85 suomalaista ja 170 ulko

maista pankkien, yritysten ym . vuosikertomusta. Kirjastoon saapui 

3 ulkomaista ja 15 kotimaista sanomalehteä. Kirjastonhoitajan suo

rittaman lehti tarkkailun piiriin liitettiin myös kolme maaseudun 

suurta sanomalehteä, nim. Savon Sanomat, Kansan Lehti ja Satakun

nan Kansa. 

Kirjaston hankintoihin käytettiin kaikkiaan 433 068 mk, josta 

varsinaisen kirjallisuuden hank intaan 143 525 :-, ulkomaisten sa

noma- ja aikakauslehtien hankintaan 173 638: - ja kotimaisiin lehti

tilauksiin 115 905 :-. 

Sitomisen on suorittanut SP:n Setelipaino. Sidonta maksoi 

70 000:-. 

Arkistoon on vuoden kuluessa talletettu sitomattomia aika-
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kauslehtiä ym. materiaalia n. 10 hyllymetriä. 

Kirjaston kirjavaraston inventointi pantiin alulle v. 1959 

marraskuussa silmälläp itäen kirjaston v. 1961 tapahtuvaa muuttoa 

uusiin suojiin. Työtä, joka kestää muutamia kuukausia, on muiden 

tehtävien sä ohessa suorittanut marraskuusta lähtien rva I rma Jun-

tunen. 
väl i ttömäst j 

Kirjastonhoitaja on kirjaston hoitoon ja hankintoihin/liit -

tyvien tehtävien lisäksi suorittanut mm. päivittäistä lehtipal -

velua johtokunnalle , ohjannut koti - ja ulkomaalaisia lainaajia 

sekä inf l~moinut viikottain IBRD:tä. Kirjastonhoitaja on niin-

ikään laatinut Hinta- ja palkkakehitystä v. 1958/ 59 koskevan kat -

sauksen Taloudellis i in Selvityksiin (Tutkimuslaitoksen Sarja A 

No 22 ) , ja avustanut Suomen Pankin vuosikirjaa ja sektorikatsauk-

sia hintojen osalta. 

Omalla ajallaan on kirjastonhoitaja laatinut joitakin ta-

loudellisia kysymyksiä valaisevia kirjoituksia mm. "Ulkomaankaupan 

suuntaus" (Talouselämä No 7) sekä tutkielman "El i nkeinorakenne ja 

muuttuva yhteiskunta" (Nuorten Sarka 10/1959 ) . 

Helsingissä tammikuun 23. päivänä 1960 

~I 
Kalevi Lagus 


