Ingerid ja ingeri rahvus –

mälestused tallele, arhiivid oma valdusse

Projektis Ingerid ja ingeri rahvus – mälestused tallele, arhiivid oma valdusse (2018–2020)
kogume kaotsimineku ohus olevaid individuaalseid ja kogukondlikke arhiivimaterjale
ning parandame juba arhiivis olevate materjalide kättesaadavust ja kasutatavust. Koostööprojekti teostavad Soome Rahvusarhiiv, Ingeri Kultuurifond ja Soome Kirjanduse Selts.

Mida säilitame?
Säilitame algupäraseid arhiivimaterjale ingerlastest ja nende järeltulijatest. Soovime
arhiivi lisada muuhulgas ka päevikuid, kirju ja fotosid, et ingerlaste ajaloost jääks
järelpõlvele ja ajaloolastele võimalikult mitmekesine ainestik. Tahame säilitada ka
ingerlaste ühenduste tegevusega seotud arhiivimaterjale. Projekti ajal loovutatavad
materjalid arhiveeritakse Rahvusarhiivi ja Kirjanike Liidu arhiivikogumikku, kus nende kasutamine ja säilumine on turvatud ning kus materjalid on samaaegselt kõigi
selle teema huviliste kasutuses.

Ingerlaste materjalid Soome Kirjanduse Seltsi arhiivis ja
Soome Rahvusarhiivis
Ingerlaste rahvapärandit on Kirjanduse Seltsi arhiivis säilitatud alates 1840ndatest
aastatest, ning kollektsioonidesse kuuluvad ka ingeri taustaga üksikisikute materjalid.
Lisaks on paljude Kirjanduse Seltsi ringkonnas tegutsevate kirjanike ja teadustöötajate
arhiivides ingeriteemalisi materjale, kuna neid huvitas see valdkond lisaks rahvapärimusele ja keelesugulusele ka Suur-Soome mõttemaailma vaatepunktist.
Ingerite ja ingeri rahvusega seotud materjale leidub Rahvusarhiivi erinevates tegutsemiskohtades. Suur osa materjalidest seostub Ingerimaal tegutsenud ühenduste ja
seltside tegevuse ning ingerlaste vabastusliikumisega seotud isikutega. Kollektsioonides
leidub ka evakueeritute ja ingeripõgenike probleemide lahendamisega seotud materjale.

Ingerlaste arhiiv
Pärast rahvusarhiivide registriteenuse AHAA kasutuselevõtmist on võimalik luua
virtuaalne ingerlaste arhiiv. Siis saavad kõik otsinguteenuse Finna kaudu leida keskset
teavet selle kohta, kus ja milliseid materjale ingerlaste kohta leidub.

Kui teid huvitab ingerite või ingeri rahvusega seotud materjalide loovutamine,
kui soovite, et teid intervjueeritaks või teate kedagi, keda võiks intervjueerida,
võtke meiega ühendust!
Projektikoordinaator on Soome Kirjanduse Seltsi arhiiviuurija Maiju Putkonen,
maiju.putkonen@finlit.fi, +358 40 538 5296.

Arhiivimaterjalides tekstide, piltide ja helisalvestistena
Juhised materjalide üleandjale
––
––
––
––
––
––
––

Materjale võib meile üle anda igaüks, nii eraisikud kui ka ühendused.
Leppige materjalide üleandmine või väljanõudmine arhiivitöötajatega varem
kokku.
Võtame vastu eeskätt algupäraseid materjale, kuid näiteks valguskoopiaid
mitte.
Üleantud materjalide kohta koostame loovutuslepingu, kus määratletakse mh
loovutamise tingimused ja võimalikud kasutuspiirangud.
Materjalide kasutamist reguleerivad kehtivad õigusaktid, mis hõlmavad näiteks
avalikustamist, andmekaitset ning autorikaitset puudutavaid määruseid.
Arhiivil on õigus materjale valida. Valiku käigus väljapraagitud materjali pakume loovutajale tagasi.
Alustuseks võite liigitada materjali dokumentaalseks tervikuks (näit. kirjavahetus, fotod), kuid see ei ole kohustuslik.
Materjalide näited
Tekstid
–– Isiku- ja kogukondlikud arhiivid: isiklikku ajalugu kirjeldavad dokumendid,
kogukondlikud dokumendid, kirjavahetus, päevikud, käsikirjad, loomingulised tekstid, kõned, esitused ja joonistused.
–– Rahvapärimuslik ainestik: lood, uskumused, mängud, naljad, laulud, vanasõnad ja kõnekäänud, kirjeldused pidu- ja tähtpäevade veetmisest ning
inimeste argipäevasest elust.
Pildid, helisalvestised ja videod
–– Perekondade ja sugukondade fotod ja albumid.
–– Teie pildistatud või helisalvestatud materjal. Lisage teave salvestamise aja,
olukorra ja koha kohta (isikud, paigad jms).
–– Kui soovite inimesi ise intervjueerida, saate arhiivist nõu küsida ja salvestuste jaoks helisalvestusseadme laenata.
Ajalehelõiked ja trükised
–– Inimeste isiklikud väljaanded, trükised ja tegevust kirjeldavad väiketrükised, artiklid ja ajalehelõiked neis osades, mida veel raamatukogudes ja arhiivides ei ole.

Lisateave materjalide loovutamise kohta Soome Kirjanduse Seltsi arhiivi ja Soome
Rahvusarhiivi:
Soome Kirjanduse Seltsi arhiiv
www.finlit.fi/fi/arkisto/aineistojen-hankinta/luovutukset
Soome Rahvusarhiiv
www.arkisto.fi/fi/palvelut/yksityisarkistojen-vastaanottaminen
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