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Tule kartuttamaan yhteistä
kulttuuriperintöä!
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto

Onko sinun, sukusi tai edustamasi yhteisön hallussa kirjeitä, käsikirjoituksia,
kuvia tai muuta alkuperäisaineistoa?
Aineisto voi olla esimerkiksi jonkun
henkilön elämästä säilyneitä dokumentteja tai kuvauksia paikkakunnan
tai yhteisön sanonnoista, tavoista ja
tapahtumista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistossa aineistot ja
muistot säilyvät jälkipolville.
Otamme vastaan aineistoja kirjallisuuden ja kulttuurihistorian sekä
perinteen ja nykykulttuurin alalta hankintaohjelmamme mukaisesti:
www.finlit.fi/hankintapolitiikka. Aineisto voi olla tekstiä, kuvia, äänitteitä tai
videoita.
SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria.
SKS:n arkisto säilyttää kokoelmissaan kulttuuriperintöä ja tarjoaa sitä tutkijoiden
ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. Arkisto on kaikille avoin ja aineistot ovat
pääosin vapaasti käytettävissä arkiston tutkijasaleissa.

Perinteen ja
nykykulttuurin
kokoelma
Kokoelma sisältää suullista perinnettä, kansanmusiikkia, kansatieteellisiä
kuvauksia, elämäkertoja ja muistitietoa. Aineistoa ovat luovuttaneet
yksittäiset kerääjät sekä keruukilpailujen vastaajat.
Keräämme jatkuvasti perinnettä ja muistitietoa käsikirjoituksina, kuvina ja äänitteinä sekä videoina. Jokainen perinteen tallennuksesta kiinnostunut yksityinen
ihminen tai ryhmä voi lähettää aineistoa. Otamme vastaan esimerkiksi:
– tarinoita ja uskomuksia
– leikkejä, vitsejä ja lauluja
– sananparsia ja arvoituksia
– kuvauksia juhla- ja merkkipäivien vietosta sekä ihmisten arkisesta elämänmenosta
– kuvauksia ajankohtaisista ilmiöistä.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma
Kokoelma koostuu ensisijaisesti kirjailijoiden ja kulttuurihenkilöiden sekä alan
tutkijoiden, kirjallisten yhteisöjen ja kansankirjoittajien aineistoista. Varhaisimmat tekstikatkelmat ovat 1300-luvulta, pääosa aineistosta on 1800-luvulta
nykypäivään.
Otamme vastaan kirjailijoiden, kääntäjien ja muiden kulttuurivaikuttajien sekä
SKS:n piirissä toimineiden henkilöiden alkuperäisaineistoja, kuten:
– kirjeenvaihtoa
– päiväkirjoja
– käsikirjoituksia ja luonnoksia
– puheita ja esitelmiä
– piirroksia ja valokuvia
– äänitteitä.
Vastaanotamme myös kirjallisten yhdistysten aineistoja.

Ota yhteyttä!
–
–

–

Ohjeistamme sinua luovuttamiseen liittyvissä käytännön asioissa.
Laadimme arkistoon luovutetuista aineistoista sopimuksen, jolla aineiston
omistusoikeus siirtyy SKS:lle ja
jossa määritellään aineiston käyttöoikeudet. Henkilötietoja käsittelemme tietosuojalainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Lähtökohtaisesti tekijänoikeudet eivät siirry
SKS:lle, ellei toisin sovita.
Ota etukäteen yhteyttä myös, jos
sinulla on aineistoja tai muistoja,
jotka haluat säilyttää jälkipolville.

