SIVISTYS KANSAKUNNAN
YTIMESSÄ

Muistitieto on meille kaikille tärkeää. Kansalliskirjaston
ainutlaatuiset aineistot luovat edellytyksiä tutkimuksen ja
meidän kaikkien historian syväsukelluksille, jotka auttavat
meitä ymmärtämään nykypäivää. Yhteiskuntamme kirjalliset
ja taiteelliset saavutukset vaikuttavat meissä tänään ja
tulevaisuudessa.
Tule mukaan säilyttämään yhteistä muistiamme!
Cecilia af Forselles
Professori, ylikirjastonhoitaja, FT

Kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen
kirjasto. Sillä on maan laajimmat kirjallisen kulttuuriperinnön kokoelmat: yli 130 hyllykilometriä kirjoja, lehtiä, karttoja,
käsikirjoituksia ja musiikkiaineistoa, ulkomaista tieteellistä
kirjallisuutta sekä arvokkaita erikoiskokoelmia, joista kaksi
kuuluu UNESCOn maailmanperintökohteisiin. Kirjasto
perustettiin Turun akatemian yhteyteen vuonna 1640, ja se
toimii edelleen osana Helsingin yliopistoa.
Kulttuuriperintö on meidän kaikkien yhteistä kansallisomaisuuttamme. Lahjoittamalla Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon autat tuomaan yhteisen kulttuuriperintömme
kaikkien saataville.

Sanoma- ja aikakausilehdet
Uutisia Suomesta ja maailmalta
Useimmilla suomalaisilla aamu alkaa lehteä lukemalla. Päivän
sanomalehdestä syntyy historian lähdeaineistoa. Uutiset kertovat
maailman ja oman kotipaikkakunnan tapahtumista, mainokset
heijastavat aikansa kulutuskulttuuria, ilmoitusaineisto kuvaa arkipäivän toimintaa ja tarpeita. Aikakauslehdet täydentävät ja syventävät päivittäistä uutistarjontaa. Ne luovat ajankuvaa sekä antavat
tärkeitä taustatietoja mitä moninaisimmilla elämänalueilla.
Digitoituja lehtiä käytetään monipuolisesti tutkimuksessa ihmistieteistä luonnontieteisiin. Niistä on paljon iloa historian harrastajille ja sukututkijoille. Lehtiaineistoa hyödynnetään yritystoiminnassa ja ajankohtaisten asioiden taustatietojen selvittämisessä.

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina
1771–1935 ilmestyneet sanomalehdet. Digitoidut aikakauslehdet
ulottuvat vuoteen 1944, mutta valikoima kattaa vain noin puolet aineistosta. Kaikki vuoteen 1929 mennessä ilmestyneet lehdet
ovat avoimesti kaikkien käytössä. Ne ovat digi.kansalliskirjasto.fi
-palvelun suosituinta aineistoa, johon kohdistuu miljoona hakua
kuukaudessa.

Kansalliskirjaston tavoitteena on tarjota tutkijoille ja
kansalaisille pääsy digitaalisiin kokoelmiin, joista suuri
osa on nykyään käytettävissä vain kirjaston lukusaleissa.
Tutustu aineistoihimme:
digi.kansalliskirjasto.fi
kansalliskirjasto.finna.fi
doria.fi

Nuotit ovat muutakin kuin
musiikkia
Kansalliskirjaston nuottikokoelman vanha osa vuosilta 1801–1976
sisältää yli 30 000 nuottijulkaisua – pianomusiikkia, kuorolauluja,
orkesteripartituureja ym.
Kokoelmaan mahtuu niin tunnetuimpien säveltäjiemme suurteoksia kuin arkipäivän musiikkia, kuten lastenlauluja ja tanssimusiikkia. Nuottijulkaisut sisältävät musiikin lisäksi myös laululyriikkaa
ja kuvia. Siten ne heijastavat kulttuurin koko kirjoa.

Nuottien digitointi vaatii aikaa ja taustatyötä, mutta lopputulos
palkitsee. Digitoituja nuotteja voi käyttää niin tutkimukseen kuin
musisointiinkin. Lyriikat voi saattaa koneluettavaan muotoon,
mikä auttaa hakemaan vaikkapa kadotettuja lapsuuden lauluja.
Nuottikokoelmasta on tähän mennessä digitoitu valikoima Fredrik
Paciuksen tuotantoa. Kansalliskirjastossa vuonna 2018 toteutetussa
nuottipilotointihankkeessa määriteltiin nuottien digitoinnin
vaiheet ja kartoitettiin digitoitujen nuottien esittämiseen ja
hakuun liittyviä kysymyksiä.
Kansalliskirjasto toivoo voivansa digitoida ja tuoda nuottikokoelmansa kaikkien haettavaksi ja käytettäväksi.

Kansalliskirjaston kummit Jari Tervo, Anna Kortelainen sekä
Raili ja Johannes Koroma.
Tule mukaan Kansalliskirjaston ystäviin, jos kirjaston toiminta
ja kulttuuri kiinnostavat sinua. Toiminnan tarkoituksena on
tukea kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.

Tule tukemaan kansallisen
kulttuuriperintömme säilyttämistä
ja käyttöön avaamista
Kulttuuriperintö on kansallisomaisuuttamme, kansakunnan
yhteinen muisti. Koulutus, tutkimus ja sivistys rakentuvat aiemman
tiedon pohjalle. Vastuu tiedon säilymisestä ja sen jakamisesta kuuluu meille kaikille. Haluamme vaalia suuria, ainutlaatuisia kokoelmiamme ja tuoda ne digitaalisina kaikkien kansalaisten käyttöön.
Onnistuaksemme tässä työssä tarvitsemme julkisen rahoituksen
lisäksi yksityistä rahoitusta ja yhteistyökumppaneita – tarvitsemme
sinun apuasi ja lahjoitustasi. Lahjoittamasi summa menee suoraan
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon, joka kuuluu Helsingin
yliopiston rahastoihin. Lahjoituksesi käytetään lyhentämättömänä
Kansalliskirjaston verkkokirjaston rakentamiseen.

Näin lahjoitat
1. Maksa lahjoitus verkkopankissa Helsingin yliopiston
rahastojen tilille:
NORDEA IBAN FI15 1660 3001 0767 70. Kirjoita viestikohtaan ”Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto”,
lahjoittajan nimi ja yhteystiedot. Yli 850 euron lahjoituksista
kirjoitetaan lahjakirja. Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on
verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista.
Voit ryhtyä kuukausilahjoittajaksi verkkopankissasi.
Tee silloin kuukausittain valittuna päivänä toistuva
maksutoimeksianto Helsingin yliopiston rahastojen tilille:
NORDEA IBAN FI15 1660 3001 0767 70. Kirjoita viestikenttään ”Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto”,
lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.
2. Voit lahjoittaa verkossa Helsingin yliopiston rahastojen
verkkosivun kautta:
https://hy-yhteistyo.secure.force.com/helsinki/DonationPage
Kirjoita ensin summa jonka haluat lahjoittaa, valitse
lahjoituskohteeksi ”Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto”
ja lopuksi täytä lomake ja lähetä se.
Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.6.2020
myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa
koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat
käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssä tarkoitettuihin
tehtäviin.
Tiedustelut: kulttuuriperintorahasto@helsinki.fi
Liity Kansalliskirjaston ystäväksi: kansalliskirjasto.fi/fi/lahjoita
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