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KÄRNA



Vårt kollektiva minne är viktigt för oss alla. 

Nationalbibliotekets unika material skapar förutsättningar 
för både forskare och allmänheten att göra djupdykningar i 
vår gemensamma historia, vilket hjälper oss förstå nutiden. 
Samhällets litterära och konstnärliga insatser påverkar oss i 
dag och i framtiden.  

Kom med och delta i att bevara vårt gemensamma minne! 
 

Cecilia af Forselles 
Professor, överbibliotekarie, FD 



Nationalbiblioteket är det största och äldsta vetenskapliga 
biblioteket i Finland. Det har landets mest omfattande 
samlingar av litterärt kulturarv: över 130 hyllkilometer böcker, 
tidningar, kartor, manuskript och musikmaterial, utländsk 
vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar, varav 
två finns på Unescos världsarvslista. Biblioteket grundades i 
samband med Kungliga Akademien i Åbo 1640 och är 
fortfarande en del av Helsingfors universitet.

Kulturarvet är vår gemensamma nationella egendom. Genom 
att donera till fonden för kulturarv hjälper du göra vårt 
gemensamma kulturarv tillgängligt för var och en. 

Nationalbiblioteket



Tidningar och tidskrifter
Nyheter från Finland och världen  
De flesta finländare inleder sin dag med att läsa en tidning. Med 
tiden blir dagstidningen en historisk källa. Nyheterna berättar 
om händelser ute i världen och på den egna hemorten, reklamen 
återspeglar den samtida konsumtionskulturen och annonserna 
ger en bild av människornas vardag och behov. Tidskrifterna 
kompletterar och fördjupar det dagliga nyhetsutbudet. De 
skapar en tidsbild och erbjuder viktig bakgrundsinformation 
om mångahanda livsområden.  
 
Digitaliserade tidningar används mångsidigt inom forskning – 
allt från humanvetenskap till naturvetenskap. De är givande för 
såväl historieintresserade som släktforskare. Tidningsmaterialet 
används också inom företagsverksamhet och för att ta fram 
bakgrundsinformation till aktuella frågor. 



Nationalbiblioteket har som mål att erbjuda forskare 
och medborgare tillgång till sådana digitala samlingar som i 

dagsläget endast kan användas i bibliotekets läsesalar.  

Bekanta dig med vårt material: 
digi.kansalliskirjasto.fi

kansalliskirjasto.finna.fi
doria.fi

Nationalbiblioteket har digitaliserat alla tidningar som utkommit i 
Finland 1771–1935. Tidskrifter finns digitaliserade ända fram till 
1944, men urvalet täcker endast omkring hälften av materialet.  
Alla tidningar som har givits ut 1929 eller tidigare är öppet 
tillgängliga för alla. De utgör det mest populära materialet i 
tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, med en miljon sökningar per 
månad.



Noter är mer än musik
Den gamla delen av Nationalbibliotekets notsamling omfattar 
över 30 000 publikationer från åren 1801–1976: bland annat 
pianomusik, körsånger och orkesterpartitur. 

Samlingen rymmer såväl storverk av våra främsta kompositörer 
som vardagsmusik, till exempel barnvisor och dansmusik. 
Publikationerna omfattar både musik, sånglyrik och bilder. De 
återspeglar alltså kulturen i all sin mångfald.  



Att digitalisera noter kräver tid och bakgrundsutredningar, men 
slutresultatet belönar. Digitaliserade noter kan användas såväl för 
forskning som för att musicera. Sångtexter kan överföras till ett 
maskinläsbart format, vilket gör det lättare att hitta till exempel 
barndomens förlorade visor.  

Hittills har man digitaliserat ett urval av Fredrik Pacius 
produktion. I ett pilotprojekt som Nationalbiblioteket 
genomförde 2018 definierades de faser som ingår i processen 
för att digitalisera noter. Dessutom kartlade man frågor i 
anknytning till att framföra och söka digitaliserade noter.  

Nationalbiblioteket hoppas kunna digitalisera och göra sina 
notsamlingar tillgängliga för alla. 





Nationalbibliotekets faddrar Jari Tervo, Anna Kortelainen och 
Raili och Johannes Koroma. 

Anslut dig till Nationalbibliotekets vänner om bibliotekets 
verksamhet och kultur intresserar dig. Målet med verksamheten 
är att stödja bevarandet av kulturarvet och att främja kännedo-
men om det. 



Kom med och stöd bevarandet 
och tillgängliggörandet av vårt 
nationella kulturarv
Kulturarvet är vår nationella egendom, nationens gemensamma 
minne. Utbildning, forskning och bildning bygger på tidigare 
kunskap. Ansvaret för att kunskapen bevaras och sprids har vi alla. 
Vi vill värna om våra stora, unika samlingar och göra dem digitalt 
tillgängliga för alla i vårt land.  

För att lyckas behöver vi utöver offentlig finansiering också privat 
finansiering och samarbetspartner – vi behöver din hjälp och din 
donation. Din donation går direkt till Nationalbibliotekets fond för 
kulturarv, som hör till Helsingfors universitets fonder. Donationen 
går oavkortad till att bygga upp Nationalbibliotekets nätbibliotek.



1. Betala donationssumman i nätbanken till Helsingfors 
universitets fonders konto: NORDEA IBAN
FI15 1660 3001 0767 70. Skriv ”Nationalbibliotekets fond för 
kulturarv” samt donatorns namn och kontaktuppgifter i 
meddelandefältet. För donationer som överstiger 850 euro 
skrivs ett gåvobrev. Privatpersoner och sammanslutningar har 
rätt till skatteavdrag för donationer på 850 euro eller mer per år. 

Du kan bli månadsdonator via din nätbank.  
Skapa då ett månatligen återkommande betalningsuppdrag 
till Helsingfors universitets fonders konto: NORDEA IBAN 
FI15 1660 3001 0767 70. Skriv ”Nationalbibliotekets fond för 
kulturarv” samt donatorns namn och kontaktinformation i 
meddelandefältet. 

2. Du kan göra en donation på nätet via Helsingfors 
universitets fonders webbsida: 
https://hy-yhteistyo.secure.force.com/helsinki/DonationPage 
Skriv först vilken summa du vill donera, välj sedan insamlingen 
”Nationalbibliotekets fond för kulturarv” och fyll slutligen i 
formuläret och skicka det.             

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd 
RA/2017/1340 beviljades av Polisstyrelsen den 21 december 
2017 och är giltigt 1.1.2018–31.12.2022.

Förfrågningar: kulttuuriperintorahasto@helsinki.fi
Anslut dig till Nationalbibliotekets vänner: 
kansalliskirjasto.fi/sv/donera

Donera så här

https://hy-yhteistyo.secure.force.com/helsinki/DonationPage
http://kansalliskirjasto.fi/sv/donera


Nationalbiblioteket
Unionsgatan 36

00014 Helsingfors universitet
kansalliskirjasto.fi/sv

Facebook: @Kansalliskirjasto
Twitter: @NatLibFi

Instagram: @Kansalliskirjasto

http://kansalliskirjasto.fi/sv

