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Nationalbibliotekets digitaliseringsprogram 
2021–2024 
Texterna i digitaliseringsprogrammet har utarbetats av: Johanna Lilja, Jussi-Pekka Hakkarainen, Pirjo 
Karppinen, Pekka Lampinen 

Följande personer har deltagit i valet av material: Jouni Ahmajärvi, Jussi-Pekka Hakkarainen, Mika 
Hakkarainen, Anu Haldén, Pirjo Karppinen, Jukka Kervinen, Pasi Koste, Pekka Lampinen, Eeva-Liisa 
Leppänen, Tarja Lehtinen, Tuula Pääkkönen, Irma Reijonen, Leena Saarinen, Liisa Savolainen, Jaakko 
Tahkokallio, Marleena Vihakara 

1. Digitaliseringsprogrammet som en del av Nationalbibliotekets strategi 2021–2030

Digitalisering och öppenhet har spelat en viktig roll i Nationalbibliotekets strategi 2016–2020. Nat-
ionalbibliotekets nya strategi fortsätter i samma riktning, men uppmärksammar i ännu större mån 
betydelsen av Nationalbibliotekets öppna digitala tjänster som en del av det finländska samhället 
och de internationella nätverken inom vetenskap och teknik. Strategins fyra centrala målhelheter är: 
1. Kulturarv för det gemensamma bästa; 2. Nationalbiblioteket i kärnan av forskarsamhället; 3. Nat-
ionalbiblioteket som en resurs för bildning och inlärning; och 4. Ett starkt kompetenscenter genom
nätverkssamarbete. Hörnstenarna i verksamheten är öppenhet, förnyelse och bildning.

Nationalbibliotekets strategi 2021–2030 ställer upp som mål att digitalisera omfattande samman-
hängande material samt stödja öppen vetenskap och utvecklandet av arbetsmetoder och verktyg 
inom digital humaniora. Bibliotekets data hanteras i enlighet med FAIR-principerna och användarna 
ges anvisningar för ansvarsfull användning av data. Med hjälp av öppna digitala tjänster vill biblio-
teket skapa förutsättningar för att förnya undervisningen, lärandet och innovationsverksamheten 
samt stärka användningen av kulturmaterial och dess betydelse. Aktivt nätverkande utvecklar kom-
petensen.  

I Nationalbibliotekets digitaliseringsprogram 2021–2024 presenteras vilka material man vill digitali-
sera under den första resultatperioden av den tioåriga strategiperioden. Utöver strategin länkas di-
gitaliseringsplanen till bibliotekets samlingspolicy, planen för medelanskaffning, Digital Humani-
ties-policyn, Öppna Nationalbiblioteket-policyn och Metadatavisionen.  

2. Urvalskriterier för det material som ska digitaliseras och mätarna för
digitaliseringen

Nationalbibliotekets rika och mångformiga material är föremål för många önskemål om digitali-
sering både inom biblioteket och från dess samarbetspartner och kunder. Eftersom resurserna är 
begränsade är det nödvändigt att prioritera önskemålen. Valet av material som ska digitaliseras har 
först planerats i workshopen för Nationalbibliotekets experter och sedan behandlats med chefen 
för serviceområdet Forskningsbibliotek och Nationalbibliotekets planeringsledning och lednings-
grupp samt i Nationalbibliotekets delegationer.  
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Vid valet av material som ska digitaliseras har man begrundat kriterierna för bedömning av hur di-
gitaliseringen lyckas. Utöver kvantitativa mätare, som nedladdnings- och produktionstal, har man 
också velat lyfta fram funktionella och etiska mätare. Målet är att det digitaliserade materialet ska 
effektivisera biblioteksarbetet och betjäna många människor med olika bakgrund och på olika 
språk. Forskningens behov framhävs starkt i strategin. Genom att betjäna forskning ger digitali-
seringen indirekt nytta för alla.  

 
Bild 1. De nuvarande mätarna för digitalisering och andra faktorer som mäter hur digitaliseringen har lyckats. 

Vid valet av material som ska digitaliseras ska man också beakta möjligheten att producera hög-
klassigt material som användaren smidigt och enkelt kan ta till sig. Speciellt med tanke på forsk-
ningsbruk är det viktigt att man digitaliserar enhetliga och omfattande helheter. Man strävar efter 
att säkerställa den tekniska kvaliteten genom att tilldela tillräckliga resurser för produktionsproces-
sen. Tillförlitliga beskrivningsuppgifter säkrar materialets tillgänglighet och långtidsförvaring.  Tyd-
liga användningsvillkor och en användarvänlig och tillförlitlig materialtjänst förbättrar användbar-
heten.  
 

  

De nuvarande mätarna 

1. Digitaliseringens volym (digitaliserade sidor) 
2. Materialets användnings- och nedladdnings-

siffror 
3. Kundnöjdhet, användar- och besökarenkäter, 

annan respons 
4. Kompletterande finansiering av digitaliserings-

projekt (i euro) 
I framtiden även Partnerskap och samarbete  

Kriterier för bibliotekens behov 

1. Nollställd användning av unikt material/ori-
ginalmaterial 

2. Minskad belastning på boksöknings- och 
kundservice 

3. Mobilisering av material (till exempel Språk-
bank, Europeana)  

4. Internationell jämförelse med andra kultur-
arvsinstitutioner 

Mervärde för andra samhällsfunktioner 

1. Forskning  
2. Samhällsaktivitet och medborgarforskning 
3. Konst och kultur 
4. Lokala aktörer 
5. Företagsverksamhet  
6. Undervisning 

Etiska kriterier 

1. Materialets tillgänglighet stöder digitali-
seringens mål, krissäkerhet och klimatper-
spektiv.  

2. Hållbar användning 
3. Jämlikhet: presentation av material från 

olika språkliga, etniska och kulturella grup-
per 
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Innehållsmässig kvalitet 

1. Omfattande materialhelhet
2. Inga separata verk (med undantag för

utställningar)

Teknisk kvalitet 

1. Skanning av hög kvalitet
2. Ändamålsenlig efterbehandling och

strukturering av olika material
3. Högkvalitativ OCR-textigenkänning

med beaktande av flerspråkighet

Sökbarhet 

1. Högkvalitativa beskrivningsuppgifter, se
Metadatavision

2. Enhetlig beskrivning av samlingarna
3. Kompatibilitet, tillgänglighet, synlighet i

Finna
4. Slutprodukt som är anpassad för lång-

tidsarkivering

Användbarhet 

1. Tydligt definierad nyttjanderätt enligt
upphovsrättslagen

2. Datapaket i maskinläsbar form
3. Smidigt användargränssnitt och använ-

darens verktyg (digi.kansalliskirjasto.fi)
4. Funktionssäkerhet

Bild 2. Digitaliseringens kvalitet utgörs av många faktorer. 

3. Digitaliseringen och de resurser som digitaliseringen kräver

Digitalisering görs med bibliotekets basfinansiering vid bibliotekets digitaliseringstjänster, som 
producerar retroaktivt material vid enheten för digitalisering av retroaktivt material och på enheten 
för dagstidningstjänster, där alla tidningar i mottagningsprocessen för dagstidningar som överlåts 
som friexemplar och endast finns i tryckt format digitaliseras. Genom basfinansiering för retroaktiv 
digitalisering finns åtta årsverken, varav tre årsverken har allokerats till digitalisering av ljudinspel-
ningar. I detta antal ingår inte it-stöd för digitalisering eller utveckling av tjänsten digi.kansalliskir-
jasto.fi. 

Nationalbibliotekets verksamhetsställe i S:t Michel har ett brett och mångsidigt utbud av skannrar 
för digitalisering av olika material. Böcker som är i gott skick kan skannas nästan automatiskt med 
en automatisk skanner som är avsedd för detta ändamål. För bräckligt pappers- och lösblads-
material används manuella skannrar med bokhissar med vilka sidobytet sker för hand. Materialet 
kan skannas antingen med eller utan glas, även vid behandling av stora kartor. Tidningsmaterial 
som har fotograferats på mikrofilm skannas in med rullfilmsskanner som har reserverats för detta 
ändamål.     

Det skannade materialet kräver alltid också efterbehandling före publicering och långtidsarkivering. 
I S:t Michel sker efterbehandlingen med anordningar som tagits fram för massdigitalisering. I sam-
band med efterbehandlingen sker en avgränsning av sidorna, textavsnitten rätas ut, bilder och 
textavsnitt identifieras automatiskt och textigenkänning (OCR) tillämpas. Som slutprodukt skapas 
en filhelhet med alla filer som behövs för publicering och långtidslagring av verk eller tidningar, in-
klusive metadata. 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjastolle-uusi-metatietovisio
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Digitaliseringsprocessen kräver samarbete mellan flera enheter och experter vid Nationalbiblio-
teket.  Enheterna Samlingstjänster och Tjänster för forskare i Helsingfors svarar för urval, beskriv-
ning och packning av det material som digitaliseras. Samlingsexperterna deltar också i anskaff-
ningen av kompletterande finansiering för det material de valt ut. På verksamhetsstället i S:t Michel 
konserveras materialet av konservatorer vid behov. Utvecklingen av långtidsarkiveringsprocessen 
genomförs vid Friexemplarstjänsterna. Vid digitalisering av nya materialtyper krävs även samarbete 
med enheten Metadatatjänster i Biblioteksnättjänsterna, Melinda-tjänsten och Finna-utvecklare. 

Genomförandet av digitaliseringsprogrammet koordineras av arbetsgruppen för avtalsverksamhet, 
tillförda medel och digitalisering. I arbetsgruppen behandlas förslag som genomförs med komplet-
terande finansiering samt planeras de upphovsrättsförhandlingar som krävs för att öppna materi-
alet. Gruppen granskar alla avtal om digitalisering och användning. Projekt med kompletterande 
finansiering budgeteras enligt Helsingfors universitets prissättningsprinciper och överbibliotekarien 
godkänner projekt på över 20 000 euro.  

Kompletterande finansiering har stor betydelse för digitaliseringsproduktionen. De främsta källorna 
till kompletterande finansiering är följande: 

• Digitalisering i partnerskap med utgivare och mediehus 
• Fonder och stiftelser   
• Forskningsfinansiärer  
• Nationalbibliotekets fond för kulturarv 

I partnerskapsdigitaliseringen avtalar en utgivare av ett visst material eller en finansiär tillsammans 
med Nationalbiblioteket om digitaliseringen av materialet. Med Kopiosto avtalas om att materialet 
görs tillgängligt för mer omfattande användning än den lagstadgade, vanligtvis för utgivarens eget 
begränsade bruk eller för allmänheten. Digitaliserat material finns även alltid tillgängligt i tjänsten 
digi.kansalliskirjasto.fi. Om det inte är möjligt att öppna materialet för allmänheten kan det använ-
das lokalt på dataterminalerna för friexemplar i friexemplarsbiblioteken.  

Nationalbibliotekets fond för kulturarv samordnar Nationalbibliotekets donationer och beviljar årli-
gen medel av dessa till objekt i enlighet med stadgarna för fonden för kulturarv enligt verksam-
hetsplanen.  Finansiering av stiftelser och forskningsfinansiärer söks för projekt i anslutning till digi-
talisering av material och forskning.   

Den kompletterande finansieringen har hittills finansierat 2,8 årsverken i digitaliseringstjänsterna 
samt en andel av utrustnings-, maskin- och lokalkostnaderna. I fortsättningen vill man öka mäng-
den kompletterande finansiering för att även täcka 0,5 årsverken för beredning av digitalisering i 
Nationalbibliotekets samlingstjänster. Digitalisering av annat material än tidningsmaterial förutsät-
ter urval av materialet och ofta också beskrivningsarbete, eftersom det finns gott om brister i be-
skrivningen av den äldsta delen i nationalsamlingen.  

På verksamhetsstället i S:t Michel är det möjligt att öka produktionen om man får kompletterande 
finansiering som räcker till för att utvidga produktionskapaciteten och rekrytera ytterligare personal 
för minst ett år.  
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4. Material som digitaliseras under resultatperioden 2021–2024

Vid valet av det material som har planerats för digitalisering under resultatperioden 2021–2024 har 
man övervägt möjligheterna att utnyttja olika finansieringskanaler. I planen är materialet indelat i 
två grupper enligt finansieringssätt: med basfinansiering och kompletterande finansiering för digi-
taliserat material. Erhållande av kompletterande finansiering inbegriper alltid osäkerheter. Om 
finansiering inte erhålls är det möjligt att de projekt som har angetts överförs till följande resultat-
period. 

I figur 3 presenteras tidsplanen för digitaliseringen av olika material. I annat material än tidnings-
material ingår även berednings- och beskrivningsarbete som har beaktats i projektets längd. Tids-
planen för projekten påverkas av flera faktorer. Genom hela resultatperioden digitaliseras med bas-
finansiering tidningsmaterial vars användningsgrad är hög och produktionsprocessen i stor ut-
sträckning automatiserats på ett fungerande och effektivt sätt. I början av resultatperioden placeras 
material som redan har fått finansiering eller där det finns en tydlig plan för finansieringsansökan.  

I slutet av resultatperioden placeras material vars digitalisering förutsätter omfattande planering 
eller vars presentation i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi kräver att tjänsten utvecklas. Digitalisering 
av notmaterial förutsätter utveckling av digi.kansalliskirjasto.fi -tjänsten så att även delar inom sam-
lingen kan sökas och presenteras. Exempel på en del inom samlingen är till exempel en enskild 
sång i en sångbok. Många förväntningar om digitalisering riktas mot bibliotekets mångsidiga arkiv-
helheter och småtryck, men innan digitaliseringen kan inledas måste man anskaffa ett datasystem 
där metadata om materialet administreras och metadata kan sökas i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. 
Dessutom måste tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi utvecklas så att arkivmaterial kan sökas och pre-
senteras där. En lösning på datasystem för arkivmaterial utreds hösten 2020.  

Bild 3. Digitaliseringsprogram på tidslinje. Gult visar bibliotekets basfinansieringsprojekt, i grönt projekt för vilka 
man redan har fått kompletterande finansiering, i orange projekt där man i första hand ansöker om donator- 
och stiftelsefinansiering och i blått projekt där man söker forskningsfinansiering.  

Tidningar 

De tidningar som ingår i Nationalbibliotekets nationalsamling är en unik materialhelhet om för-
medling av aktuella nyheter. Materialet kompletteras dagligen med omfattande material och erbju-



der mångsidigt källmaterial för personer intresserade av människor, historia, språk, kultur och sam-
hälle. Riksomfattande, regionala och lokala tidningar, stadstidningar, dagstidningar, allmänna tid-
ningar samt olika specialtidningar och gratistidningar vittnar om tiden ur olika perspektiv. Sam-
lingen omfattar cirka 50 miljoner sidor och växer årligen med cirka 300 tidningsnamn, vilket mots-
varar cirka 850 000 sidor.  

Alla tidningar som utkommit i Finland 1771–1939 har digitaliserats. Enligt avtal med upphovsrätts-
organisationen har Nationalbiblioteket kunnat öppna alla tidningar som utkommit före 1940 för 
allmänheten, samt för forskarbruk alla digitaliserade tidningar fram till 2018 i tjänsten digi.kansal-
liskirjasto.fi. Från och med början av 2017 har alla nya tidningar digitaliserats. Det senaste materi-
alet är tillgängligt på dataterminaler för friexemplar.   

Nationalbibliotekets digitalisering uppgår i nuläget dock till mindre än 20 % av dagstidningarna. De 
ännu odigitaliserade tidningarna från 1940–2016 digitaliseras med basfinansiering, stipendier och i 
samarbete med förläggare, utgivare och fonder.  

Kejserliga Alexanderuniversitetets dissertationer 

Över 1 300 dissertationer publicerades vid Kejserliga Alexanderuniversitetet (1828–1917) i Finland. 
Digitaliserade dissertationer och andra akademiska publikationer från den ryska tiden är en viktig 
vetenskapshistorisk helhet. Tillsammans med de dissertationerna vid Kungliga Akademien i Åbo 
som redan digitaliserats, gör de universitetsforskningens historia tillgänglig för alla. Denna helhet 
expanderas av de föreläsningsanteckningar från autonoma tiden som ingår i digitaliseringspro-
grammet. 

Helsingfors universitet har finansierat digitaliseringen av materialet som inleddes hösten 2020 och 
avslutas i början av 2021. 

Nationalsamling från den ryska tiden 

Ryska tidens Fennica, dvs. nationalsamlingen från 1809/1828–1917, har inte digitaliserats systema-
tiskt. I digitaliseringsprogrammet finns en option att påbörja digitalisering av denna samling från 
och med 2022, om kompletterande finansiering inte har erhållits för andra projekt och det finns di-
gitaliseringskapacitet kvar. Materialhelheten innehåller cirka 50 000 boktitlar och är i regel befriad 
från upphovsrätt. Cirka 1 800 titlar har digitaliserats tidigare i materialet. 

Tidskrifter 

Nationalsamlingen innehåller tiotusentals tidskrifter från början av 1800-talet fram till dagens da-
tum. För närvarande utkommer cirka 4 000 tidskrifter i Finland. Samlingen växer hela tiden, och den 
omfattar hela den finländska tidskriftspressens allmänna tidskrifter, bland annat facktidskrifter, or-
ganisations-, kund- och specialtidskrifter. Det finns även separata tidskrifter för barn och unga. Tid-
skrifterna kompletterar och fördjupar det dagliga nyhetsutbudet genom att mer omfattande be-
rätta om sakers bakgrund och behandlar händelser och teman på ett mer övergripande sätt inom 
sina egna ämnesområden. Vanligtvis återkommer vi till tidskrifter och deras årgångar förvaras. Tid-
skrifter som utkommit före 1930 har öppnats för allmänheten till den del de har digitaliserats. 
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Tidskrifterna digitaliseras med basfinansiering, stipendier och i samarbete med förläggare, utgivare 
och fonder. 

Nationalsamling från den svenska tiden 

Svenska tidens litteratur utgör den finska nationallitteraturens äldsta del. Denna så kallade Rv 
Fennica-samlingen (1488–1809/1827) omfattar ca 17 400 publikationer som är finskspråkiga, 
tryckta i Finland eller publicerade av finländare eller Finlandbaserade personer, samt i utlandet 
tryckta publikationer som berör Finland. Samlingen innehåller andlig litteratur, fackböcker på olika 
områden, dissertationer, skönlitteratur, officiella publikationer och andra småtryck. 

Digitalisering av samlingen har tidigare utförts i olika projekt, men åren 2019 och 2020 har digitali-
seringen genomförts systematiskt med hjälp av stipendier. 6 850 publikationstitlar i samlingen har 
införts i digital form. I nationalsamlingen från den svenska tiden finns 4 650 publikationer i form av 
kopior, dvs. mikrofilmer, fotokopior, negativ- eller positivkopior. Digitaliseringen av dessa bör ske 
från den ursprungliga trycksaken i samarbete med de nordiska biblioteken.  

För att slutföra digitaliseringen av den svenska tidens nationalsamling ansöks det om komplette-
rande finansiering 2020. Om kompletterande finansiering inte erhålls digitaliseras samlingen med 
basfinansiering. Vad beträffar reproduktionerna kan arbetet utföras 2021–2022. 

Klandestina manuskript 

En stor del av Johan Albrecht von Korffs bibliotek som tsarinnan Katarina II köpte på 1770-talet till-
kom i bibliotekets samlingar i samband med S:t Petersburgs donation på 1830-talet. I Korffs sam-
ling finns så kallade klandestina manuskript, dvs. förbjuden filosofisk litteratur från 1600–1700-talen 
som inte kunde tryckas och därför publicerades som manuskript och förmedlades som kopior.  Ma-
nuskripten är ofta exempel på material som strider mot sin tids religion, kyrkan och enväldet.  

Det finns ett betydande internationellt intresse för de klandestina manuskripten och de utgör en 
unik källsamling för europeisk kulturhistoria och filosofisk historia. Digitaliseringen främjar synlig-
heten och användningen av Nationalbibliotekets samling av referensbibliotek.  

Finansiering för digitaliseringen av materialet har erhållits via Nationalbibliotekets fond för kultur-
arv sommaren 2020 och digitaliseringen kan genomföras 2021. 

Noter 1801–1916  

Nationalbibliotekets samling av notutgåvor innehåller totalt cirka 45 000 noter. Samlingen har ett 
mångsidigt kulturhistoriskt värde. Utgåvorna med noter belyser kompositionens och arrangemang-
ets historia men även textförfattande, översättningar och illustrationer. Dessa ger inblickar i 
idéströmningen, internationaliseringen och förlagsverksamheten. Forskningen i utgåvor av noter 
fördjupar förståelsen för Finlands kultur och historia. Notsamlingen har hittills använts i mycket be-
gränsad omfattning. 
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Digitaliseringen av den omfattande notsamlingen bör delas in i flera steg och helheter. Samtidigt 
fortsätter processens utvecklingsarbete. Man undersöker även möjligheten att utveckla tekniken för 
presentation av noter på nätet. 

Digitaliseringen av noter har utretts och pilottestats 2017–2019. Digitaliseringen av noter förutsät-
ter kompletterande finansiering och utveckling av tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Digitaliseringen 
av noter har planerats in under 2022–2023. 

Småtryck: Trädgårdsskötsel år 1810–1944 

Småtryck är den mest använda delen av det digitaliserade materialet, eftersom det är fråga om 
både innehållsmässigt och visuellt intressant material, som utöver hobbyer också har vetenskaplig 
betydelse. Materialet i Nationalbibliotekets samlingar är unikt till sin omfattning och finns inte till-
gängligt någon annanstans.  

Småtrycken är för närvarande okatalogiserade material. De ska beskrivas i samma datasystem som 
arkivmaterialet. Därför har digitaliseringen planerats att utföras först 2024. Digitalisering av materi-
alet förutsätter kompletterande finansiering. 

De österbottniska mystikerna 

De österbottniska mystikerna var en religiös rörelse i Österbotten från slutet av 1700-talet till mit-
ten av 1800-talet. Bakom rörelsen låg tysken Jakob Böhme vars tankar förmedlades till Österbotten 
av den svenske prästen Anders Collin. Rörelsen bildades kring Vasa och därifrån spreds den till 
Mellersta Österbotten. 

De österbottniska mystikertexterna skiljer sig helt från sin tids tryckta finskspråkiga litteratur. Ma-
nuskriptet var länge en alternativ kanal för publicering. Eftersom censuren förbjöd kritik av över-
heten och den lutherska kyrkan spreds den världsliga och andliga reformlitteraturen i form av ma-
nuskript eller olagliga tryckalster. 

Under perioden 1780–1830 producerade hantverkare, byskrivare och bönder i Vasa och Karle-
byregionen ett nationellt och internationellt viktigt källmaterial: lekmäns mystik och andra texter, 
dvs. europeisk litteratur som första översättningar. Samlingen österbottniska mystiker är ett effekt-
fullt spår av nya självständiga skribent- och läsargruppers uppgång. Alltsedan slutet av 1700-talet 
började man sprida gränsöverskridande europeiska ideologier även i lägre samhällsgrupper. 

Digitaliseringen av materialet kompletterar tillsammans med skillinglitteraturen och periodiska 
publikationerna bilden av förmedlingen av information och ideologier i slutet av den svenska tiden 
samt är ett bevis på nya självständiga skribent- och läsargruppers uppgång. Nationalbibliotekets 
manuskriptsamlingar innehåller 29 enheter material med anknytning till de österbottniska mysti-
kerna, och målet är att digitalisera dessa med kompletterande finansiering 2022. 
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Ptolemaios-atlaser 

A. E. Nordenskiölds samling omfattar historiska kartor, geografisk litteratur, reseskildringar och en 
samling av raritetsböcker som forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld samlade 
under slutet av 1800-talet.  

Samlingen innehåller rikligt med sällsynt äldre kartografisk och geografisk litteratur, cirka 3 870 
publikationstitlar, ett antal handskrifter och cirka 24 000 kartor. I samlingen ingår bland annat rik-
ligt med litteratur om arktiska områden och litteratur om upptäckten av Amerika. I sin helhet ger 
samlingen en unik bild av hur den geografiska kunskapen har ökat i västvärlden. Nordenskiölds 
samling är en av de mest kompletta beskrivningarna av kartografins historia i världen.  

Samlingens värdefullaste helhet består av cirka 40 Ptolemaios-atlaser som har publicerats på 1400- 
och 1500-talen. År 1997 anslöts samlingen till UNESCOS:s register Memory of the World. Den här 
statusen bygger i hög grad på att den innehåller så gott som alla Ptolemaios-editioner från denna 
tidsperiod. Digitaliseringen av denna del av samlingen betjänar forskare av historiska kartor runt 
om i världen och dessutom skulle den fungera som ett digitalt visitkort för Nordenskiölds samling. 
Största delen av atlas-editionerna har digitaliserats på andra håll i världen, men samlingens omfatt-
ning gällande de delar som rör Ptolemaios skulle till viss del göra den mycket användbar för fors-
kare i kartografins historia. 

För digitalisering av Ptolemaios-atlaserna söks kompletterande finansiering och Nationalbiblioteket 
har beredskap att digitalisera dem och göra dem tillgängliga 2022–2023. 

Föreläsningar och föreläsningsanteckningar 

I de personarkiv som ingår i bibliotekets manuskriptsamling finns ett stort antal unika föreläsningar 
från universitetslärare och anteckningar som eleverna gjort på föreläsningar från Akademins tid till i 
dag. Föreläsningarna utgör ett viktigt lärohistoriskt källmaterial. Digitaliseringen av materialet skulle 
göra redan kända figurer (till exempel Henrik Gabriel Porthan, Anders Johan Sjögren, Johan Wil-
helm Snellman, Zacharias Topelius, Matthias Calonius) mer tillgängliga och skulle lyfta fram många 
okända studerande och lärare. 

Det är fråga om ett viktigt lärohistoriskt källmaterial som kompletterar digitaliseringen av dissertat-
ioner från den ryska tiden. Digitaliseringen av materialet kan inledas först i slutet av perioden, ef-
tersom det för beskrivningsuppgifter om arkivmaterial behövs ett eget datasystem och utvecklings-
arbete i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.  

Skillingtryck 

Skillingtryck kallas vanligen ett sånghäfte på ett helt, halvt eller en fjärdedel av ett tryckark. Skilling-
trycken skrevs i form av sånger och i regel nämnde man med vilken melodi visan var avsedd att 
sjungas. 1600-talets skillingtryck var psalmer. De tidigaste skillingtrycken producerades i regel av 
ståndspersoner. Skriftkåren och utgivningsvolymerna ökade under senare hälften av 1800-talet, det 
publicerades allt fler världsliga skillingtryck om bland annat kärlek, mord och förunderliga fall. 
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Skillingtryck är en unik gren som placerar sig mellan tryckt litteratur, sjungen musik och muntlig 
tradition och vars karaktär och särdrag avslöjas när nya begrepp, ordlistor och klasser öppnas – en 
ny uppfattning om vår kulturkrets som präglas av skillingtryck ända från 1600-talet till början av 
1900-talet. Med de metoder som den moderna tekniken erbjuder kan man säkerställa att pro-
jektets resultat utnyttjas i såväl mer utbredd skillingtrycksforskning som till exempel inom kommu-
nikationsforskning.   

Finansiering för digitalisering av skillingtryck har sökts i samband med projektet ”Vallattomat veisut 
tekoälyn tuomiolla” hösten 2020. När finansieringen förverkligas digitaliseras cirka 5 000 skilling-
tryck, i huvudsak från 1800-talet i Nationalbibliotekets samling av skillingtryckslitteratur 2021–2023. 
Man har tidigare digitaliserat skillingtryckslitteraturens äldsta del från 1600-talet till början av 1800-
talet.  

Material på enaresamiska och skoltsamiska 

Ett av Nationalbibliotekets uppdrag är att garantera alla finska medborgare lika möjligheter till in-
formation utan att glömma språkminoriteter eller andra minoriteter. Finlands olika språkminoriteter 
har dock fortfarande en ojämlik ställning i detta avseende, och situationen för bland annat språk-
samhällen som talar enare- och skoltsamiska kan fortfarande beskrivas som ojämlikt i förhållande 
till nationalspråken. Problemet är inte avsaknaden av datatekniska lösningar eller färdigheter, utan 
den typiska situationen för de små språken att all information om det egna språket inte har samlats 
in och gjorts tillgänglig på ett öppet sätt. 

Hela den litteratur som finns tryckt på enaresamiska och skoltsamiska har valts ut till digitalise-
ringsprojektet. Syftet med denna breda omfattning är att skapa omfattande korpusar. Detta gör 
det möjligt att använda språktekniska tillämpningar vid behandling av större språk. Det material 
som ska digitaliseras främjar på bästa möjliga sätt forskarnas arbete, i såväl nuvarande som kom-
mande projekt. I sin nuvarande form är det också svårt att få tillgång till materialet. Att göra det till-
gängligt för forskare främjar bättre kännedom om detaljerna i utvecklingen av skriftspråken och 
gör det möjligt att ansluta dem till material som producerats i språkdokumentationsarbetet. 

Digitaliseringen av material främjar även minoritetsspråkens ställning i Finland. Genom att digitali-
sera litteratur på enaresamiska och skoltsamiska stöds forskning, undervisning och stimulerande av 
samiska språk i sin helhet. Digitalisering av materialet förutsätter avtal om upphovsrätt och kom-
pletterande finansiering. När finansieringen ordnar sig kan digitaliseringsprojektet genomföras 
2023–2024. 

Ljudinspelningar 

Bibliotekets digitalisering av ljudinspelningar består av digitalisering av omfattande materialhel-
heter som ingår i det nationella ljudinspelningsarkivet och av det beskrivningsarbete som görs i 
samband med detta. Med hjälp av detta kompletteras databasen Viola.  Dessutom förbereder man 
sig på räddningsdigitalisering av inspelningar som har donerats till biblioteket. Donationerna kan 
innehålla sköra ljudinspelningar, till exempel rullband vars digitalisering inte kan skjutas upp. C-kas-
setter, cd-skivor och vinylskivor är en av de kvantitativt största materialgrupperna i bibliotekets 
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ljudinspelningssamlingar. Största delen av bibliotekets unika C-kassetter har digitaliserats. Upp-
skattningsvis 1 000 kassetter har ännu inte beskrivits och digitaliserats. Bibliotekets samling med 
över 55 000 cd-skivor har utökats med cirka 2 000 skivor per år fram till de senaste åren. Systema-
tisk digitalisering av bibliotekets cd-skivor inleddes 2018. Med nuvarande produktionshastighet kan 
cirka 2/3 av cd-skivorna digitaliseras under resultatperioden. I slutet av resultatperioden 2023–2024 
kan man inleda förberedelser inför digitaliseringen av nästa omfattande helhet, nämligen LP- och 
singelskivor. 

5. Medelanskaffning 

Målet med Nationalbibliotekets medelanskaffning är att skaffa finansiering för lagring, digitali-
sering och konservering av kulturarvsmaterial som ingår i bibliotekets samlingar. Medelanskaffning 
kan även riktas till andra ändamål, såsom anskaffning av betydande källmaterial. Föremålen för me-
delanskaffning för digitalisering fastställs i digitaliseringsprogrammet. 

Kompletterande finansiering för digitalisering och förvaring av kulturarvsmaterial genomförs i sam-
arbete med förläggare, utgivare, fonder, stiftelser och privatpersoner som är intresserade av ären-
det.  

Donationer som görs till Nationalbibliotekets fond för kulturarv, som hör till Helsingfors universite-
tets fonder, går direkt och oavkortat till detta arbete. 
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