Hankinta ja keruut

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJALLISUUSARKISTO

SKS:n kirjallisuusarkisto ottaa lahjoituksina vastaan alkuperäisaineistoja kirjailijoilta, kääntäjiltä ja muilta kulttuuritoimijoilta sekä kirjallisilta yhdistyksiltä: www.finlit.fi/fi/arkistoaineistojen-luovutus.

Osoite

Kirjallisuusaiheisilla keruilla kartutamme kansallista kulttuuriperintöämme: www.finlit.fi/
keruut.

Mariankatu 19 E (sisäpiha)
PL 259, 00171 Helsinki
puh. 0201 131 262 tietopalvelu
kirjallisuusarkisto@finlit.fi
www.finlit.fi
www.finlit.fi/kysy

Avoinna

Ma–pe 10–16
Pidennetty tutkijasalipäivystys ma ja ke 10–18
Kesäaukioloajoista ja muista aukioloaikojen poikkeuksista ilmoitetaan
erikseen.

SKS:n kirjallisuusarkisto on kaikille avoin suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin erikoisarkisto. Arkiston aineistot ovat pääosin vapaasti asiakkaiden käytettävissä kirjallisuusarkiston
tutkijasalissa.
Taitto ja kuvat: Milla Eräsaari, SKS
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Aineistot

Palvelut

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistoja on kartutettu SKS:n perustamisvuodesta 1831
lähtien. Vanhimmat käsikirjoitusfragmentit ovat 1300-luvulta ja yksittäiset käsikirjoitukset
1500-luvulta. Pääosa aineistosta on 1800-luvulta nykypäivään. Arkistoaineistot koostuvat
suomalaisten kirjailijoiden, kulttuurihenkilöiden, alan tutkijoiden, kansankirjoittajien sekä
kirjallisten yhteisöjen ja muiden toimijoiden lahjoituksina saaduista yksityisarkistoista.
Kirjallisuusarkisto toimii SKS:n päätearkistona ja seuran oman historian tallettajana. Kirjallisuusarkistossa on yli 2000 henkilön ja yhdistyksen arkistot.

Kirjallisuusarkiston henkilökunta neuvoo tiedonhankinnassa ja vastaa arkistoaineistoja koskeviin tiedusteluihin. Kysymyksiä voi esittää sähköpostitse, Kysy SKS:lta -verkkotietopalvelun
lomakkeella, puhelimitse tai tutkijasalissa paikan päällä.

Tekstiaineistot sisältävät käsikirjoituksia ja luonnoksia, päiväkirjoja, kirjeitä, lehtileikkeitä
sekä henkilöiden elämää ja yhteisöjen toimintaa kuvaavia asiakirjoja. Aineistoja on yhteensä
noin 1400 hyllymetriä.
Kuva-aineistot käsittävät suomalaisten kirjailijoiden ja kulttuurivaikuttajien sekä kirjallisten
seurojen, tapahtumien ja yhdistysten valokuvia. SKS:n historiaa on dokumentoitu valokuvaamalla. Kuvakokoelmat sisältävät yli 150 000 kuvaa.
Ääniteaineistot koostuvat yli 600 kirjailijan ja tutkijan haastatteluista sekä kirjallisuusseminaarien ja -tapahtumien tallenteista. Äänitteitä on hankittu 1960-luvulta lähtien ja niitä on
noin 6500 tuntia.
Luetteloista ja hakemistoista voi hakea tietoja kirjallisuusarkiston kirjailijoista ja muista
arkistonmuodostajista sekä heidän aineistoistaan
www.finlit.fi/fi/kirjallisuuden-ja-kulttuurihistorian-aineistot.

Tutkijasalissa on 8 asiakaspaikkaa, 3 mikrofilminlukulaitetta ja 2 asiakastietokonetta digitaalisten aineistojen tutkimiseen. Tutkijasalin päivystäjä neuvoo hakemistojen ja laitteiden
käytössä, tekee tarvittaessa tarkentavia tiedonhakuja ja opastaa arkistoaineistojen tilaamisessa, käsittelyssä ja lähdeviitteiden tekemisessä.
Yksityisarkistoaineiston käyttö perustuu kunkin arkiston luovutussopimukseen. Tutkijasalissa noudatetaan kirjallisuusarkiston tutkijasalietikettiä, SKS:n sääntöjä ja tutkimuseettisiä
periaatteita. Käyttäjä sitoutuu tilauksen allekirjoittaessaan noudattamaan lakeja ja määräyksiä mm. tekijänoikeuksista. Kameran käyttöön tutkijasalissa muistiinpanojen tekemistä
varten sekä aineistojen julkaisemiseen tarvitaan aina arkiston erillinen lupa, ja tekijänoikeuden alaisissa aineistoissa lisäksi myös oikeudenomistajan lupa.
Äänite- ja kuvatilaukset tulee tehdä viikko etukäteen. Kuvajäljennetilauksia voi tehdä myös
SKS:n henkilökuvatietokannasta: www.kansallisbiografia.fi/kuvat/. Aineistoista on mahdollista saada maksullisia jäljenteitä, mikäli se on aineistoa vahingoittamatta ja tietosuoja- ja
muun lainsäädännön kannalta mahdollista. Jäljennetilaukset toimitetaan kahden viikon
sisällä.
Kaukopalvelun välityksellä voi tilata lainaksi kirjallisuusarkiston mikrofilmejä arkistoihin,
kirjastoihin ja museoihin. Kaukolainoista peritään SKS:n hinnaston mukainen maksu. Alkuperäisiä aineistoja ei lainata arkiston ulkopuolelle.

