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Överbibliotekariens översikt
Den nya strategiperiodens första år är nu bakom oss. År 2021 har, trots 
pandemin och de begräsningar den medfört, varit ett mycket framgångsrikt 
år för Nationalbiblioteket. Vi har uppnått utmärkta resultat och vår 
verksamhet har präglats av innovativ utveckling och förstärkning av våra 
nätverkssamarbeten.

Nationalbiblioteket har förtydligat och stärkt sin roll som producent av 
riksomfattande tjänster. Vi noterar med glädje att användningen av våra 
digitala tjänster och våra samlingar har ökat markant under de senaste åren. 
Vi har också fått motta betydande donationer som gör det möjligt för oss 
att inleda stora projekt.

Vårt programarbete för hållbar utveckling har framskridit väl och väckt 
intresse inom kulturarvssektorn. Under de närmaste åren kommer det att 
vara allt enklare för oss att uppskatta storleken på vår verksamhets 
koldioxidavtryck.

Jag vill framföra ett tack för det framgångsrika året till vår personal och till 
våra finansiärer, donatorer och vänner som varje dag stöder vår verksamhet.

Cecilia af Forselles
professor, överbibliotekarie



Digitala material: användning och tillgänglighet

2021
2020 (förändring)



Utökning av material

2021
2020 (förändring)
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Modigt mot hållbar förändring
Nationalbiblioteket fäster stor vikt vid 
ansvarsfullhet och vi satsar därför på att 
utveckla våra tjänster i enlighet med 
principerna för hållbar utveckling.
Vårt program för hållbar utveckling blev färdigt 
år 2021. Programmets ambitiösa målsättning är 
ett koldioxidneutralt Nationalbibliotek år 2030.

Bekanta dig med programmet Ambitiösa mål 
mot hållbar förändring - Hållbar utveckling i 
Nationalbiblioteket 2021-2030

https://www.doria.fi/handle/10024/181669


Nationabiblioteket tillgängliggör
kulturarv för det gemensamma bästa

Grapevine



Tidningar från 1930-talet blev fritt tillgängliga på nätet

Nationalbibliotekets utbud av digitaliserade 
tidningar utökades med 10 år i slutet av 2021. 
Då blev alla tidningar som utkommit i Finland 
t.o.m. år 1939 tillgängliga via webbtjänsten 
digi.kansalliskirjasto.fi. 
Tidningarna kunde tillgängliggöras tack vare ett 
avtal om användarrättigheter mellan 
Nationalbiblioteket och Kopiosto. 
Läs mer på vår webbplats kansalliskirjasto.fi
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https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu?set_language=sv
https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/nationalbiblioteket-oppnade-digitaliserade-tidningar-fran-1930-talet-kundanvandning
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Nytt rekord i användning av digitala material
Under det gångna året digitaliserade vi 2,3 miljoner 
sidor material.
Användningen av de digitala samlingarna i 
webbtjänsten digi.kansalliskirjasto.fi ökade med 
rekordartade 63%.
Till de mest använda kategorierna hörde 
dagstidningar (ungefär 50% av all användning) och 
tidskrifter (ungefär 40% av all användning). Också 
småtryck, böcker, kartor och noter användes flitigt.
Läs mer på kansalliskirjasto.fi (på finska)

https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu?set_language=sv
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjaston-digitoitujen-aineistojen-kaytto-kasvoi-yli-60-prosenttia-vuonna-2021
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Sibelius notmanuskript med i Finlands nationella
världsminnesregister
Nationalbibliotekets arkiv med Jean Sibelius 
notmanuskipt innehåller skisser, renskrivna 
patritur och nothäften med kompositörens 
anteckningar. I samlingen finns också stora delar 
av Sibelius korrespondens. 
Manuskriptarkivet är ytterst betydelsefullt och 
unikt på både nationell och internationell nivå. 
Läs mer på kansalliskirjasto.fi

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/arkiv-med-jean-sibelius-kompositionsmanuskript-laggs-till-det-nationella
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Coronaviruset, val och fotbollsframgångar tillagda i 
Finländska webbarkivet

Den olympiska elden
i Tokyo år 2021

Till Nationalbibliotekets uppgifter hör också att arkivera 
inhemskt webbmaterial. Webbarkivet utökas genom 
årliga Finland-insamlingar, kontinuerligt pågående 
insamlingar och riktade temainsamlingar. Teman för år 
2021 var bl.a. coronaviruset, kommunalvalet, temaåret för 
forskningsbaserad kunskap och de olympiska spelen i 
Tokyo.
Det insamlade materialet sparas i Finländska webbarkivet 
och är tillgängligt för allmänheten på Nationalbiblioteket, 
friexemplarsbiblioteken, Riksdagens bibliotek och 
Nationella audiovisuella institutet. 
Webbarkivets gränssnitt har förnyats vilket innebär att vi 
utöver traditionella webbsidor nu också kan erbjuda våra 
kunder Twitter- och videomaterial. 

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran
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Slalomåkare 
på 1980-talet

Söktjänsten Finna.fi upprätthålls av Nationalbiblioteket. 
År 2021 besöktes Finna nästan fyra miljoner gånger, 
vilket är en ökning på 32 procent jämfört med året 
innan.
År 2021 letade besökarna vanligtvis efter något att läsa 
i böcker och artiklar, tittade på filmer och fördjupade 
sig i arkivens hemligheter. Det bläddrades även mycket 
i examensarbeten från olika högskolor.
Bilder var, liksom under tidigare år, den överlägset 
populäraste materialtypen. Antalet visningar av bilder i 
Finna uppgick totalt till över sex miljoner. 
Läs mer på kansalliskirjasto.fi.

Söktjänsten Finna.fi ökade kraftigt i popularitet

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/anvandningen-av-kulturella-och-vetenskapliga-material-pa-webben-satte-rekord-ar-2021


Melinda används i nästan hela Finland
Melinda är en nationell samarbetsmiljö 
för bibliografisk beskrivning och en 
nationell metadataresurs som samlar 
beskrivande metadata om 
biblioteksmaterial på ett och samma 
ställe.
Nationalbiblioteket utvecklar Melindas 
verksamhetsmodell i samarbete med 
biblioteken för att bättre kunna 
tillgodose framtida behov.
Arbetet tog ett stort steg framåt under år
2021 och nästan alla allmänna bibliotek i 
Finland använder sig nu av Melinda.



Veikko Somerpuro

Nationalbiblioteket finns i kärnan av 
forskarsamhället



Vi förnyade våra forskartjänster
Under det gångna året förnyade och utvecklade vi 
vårt koncept för forskartjänster. Det är nu enklare
för forskare att inleda projekt tillsammans med
biblioteket och möjligheterna till mångsidig
användning av vårt material har utökats. 
Nationalbiblioteket erbjuder bl.a. öppen data om
digitaliserade dagstidningar och Finlands
nationalbibliografi. 
Många forskare och studerande från olika
högskolor deltog i bibliotekets datakliniker och
föreläsningar. 
Läs mer om forskartjänsterna på kansalliskirjasto.fi.
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https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/forskartjansterna-ger-tillgang-till-material-data-projektsamarbete-och-pilotprojekt-om
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Nationellt storprojekt inom humaniora fick finansiering

Infrastrukturprojektet FIN-CLARIAH har som mål att göra 
omfattande samlingar av texter, multimodala material samt 
verktyg för analys och berikning av material tillgängliga för 
forskare i humanvetenskaper. 
I december 2021 beviljades projektet 4,6 miljoner i 
finansiering av Finlands Akademi. Finansieringen ska
användas under perioden 2022–2023. 
I FIN-CLARIAH-konsortiet ingår utöver Nationalbiblioteket 
bl.a. CSC, som ansvarar för genomförandet av tjänsten
samt ett flertal universitet som medverkar i planeringen av 
tjänsten.
Läs mer på kansalliskirjasto.fi.

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/nationellt-storprojekt-inom-humaniora-fick-finansiering


Anskaffning av material

Monografier
75 %

Digitalt material
12 %

Tidningar
11 %

Stöd för öppen 
utgivning

2 %

Vetenskapsmaterial (555 000 €)
Antikforskning

6 %

Filosofi
7 %

Historia
40 %Språk och litteratur

18 %

Musik
3 %

Övriga
12 %

Konsthistoria
4 %

Rysslands- och Östeuropaforskning
10 %

Monografier



M
ar

ko
 O

ja

Årets kund 2021 är en aktiv användare av bibliotekets
tjänster
År 2021 delade Nationalbiblioteket för tionde 
gången ut utmärkelsen Årets kund. Detta år 
tillföll priset doktoranden Kaisa Kyläkoski från 
Jyväskylä universitet.
Nationalbiblioteket tackar Kyläkoski för hennes 
aktiva användande av bibliotekets tjänster samt 
den värdefulla respons och de 
utvecklingsförslag hon bidragit med under 
flera års tid.
Läs mer på kansalliskirjasto.fi

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/arets-kund-ar-2021-ar-kaisa-kylakoski
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Nationalbibioteket främjar öppet tillgänglig utgivning

FinELib-konsortiet främjar forskares möjligheter att 
publicera sina alster öppet tillgängligt. Detta görs genom 
att ingå avtal om läs- och publiceringsrättigheter 
tillsammans med förläggare. Avtalen uppfyller både 
nationella och internationella standarder för öppet 
tillgänglig publicering. 
År 2021 hade FinElib ingått sammanlagt 13 avtal med 
internationella förläggare. 
Utgående från kontrakten har forskare vid högskolor och 
forskningsinstitut publicerat 5300 öppet tillgängliga 
artiklar, vilket är betydligt fler än året innan (2900). 

Helsingin uusi kirjaamo Oy:s
tryckpress år 1940



Nationalbiblioteket är en resurs 
för bildning och lärande

Paavo Pykäläinen
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Kunderna nöjda med bibliotekets tjänster
Coronapandemin gjorde att det inte alltid var möjligt att ta del 
av Nationalbibliotekets samlingar och tjänster på plats under år
2021. Trots undantagsläget har kunderna varit nöjda med
bibliotekets verksamhet som fick betyget 9,1 i den årliga
kundutvärderingen. 

De digitala tjänsternas ökade i betydelse under undantagsläget. 
År 2021 besvarade vi över 20% fler digitala kundförfrågningar
än året innan. 
Sammanlagt presenterades bibliotekets samlingar vid 30 
tillfällen, både på plats och på nätet. Drygt 420 studerande
deltog i evenemangen. 

År 2021 förbättrades också söktjänsten kansalliskirjasto.finna.fi:s
funktionaliteter i enlighet med kundernas önskemål.

https://kansalliskirjasto.finna.fi/?lng=sv
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Finna Klassrums materialpaket livar upp undervisningen

År 2021 publicerades ett rekordantal färdiga 
materialpaket i Finna Klassrum. Med 
materialpaketens hjälp kan lärare enkelt liva 
upp undervisningen i grundskolor och 
gymnasier. 
Paketen har sammanställts av museer, arkiv och 
lärare och ger eleverna möjligheten att själva 
uppleva historia och kulturarv.
Antalet besökare i Finna Klassrum ökade med
25 % år 2021.
Bekanta dig med Finna Klassrum och alla 
materialpaket.

Månsas sett från skidbacken, 
ca 1957

https://www.finna.fi/Content/luokkahuone?lng=sv
https://www.finna.fi/Content/luokkahuone-aineistopaketit


Nationalbiblioteket understöder skapande och anvädning av 
öppna läromaterial. Vi främjar livslångt lärande och
undervisning på olika nivåer, vid olika läroinrättningar och
inom den fria bildningen.
År 2021 publicerades en ny avdelning i Finna: En genväg till 
forskningsbaserad kunskap. Via genvägen kan alla som vill 
bekanta sig med inhemska, öppet tillgängliga forskningsrön. 
Finnas utbud av öppet tillgängliga vetenskapliga 
publikationer växte under 2021. Nya material från 
publikationsarkiv och vetenskapliga tidskrifter från Journal.fi 
blev tillgängliga i tjänsten. Förberedelser påbörjades också 
för inrättande av en s.k. forskarsal, där det är möjligt att 
använda sekretesskyddat material och metadata. 
Läs mer på kansalliskirjasto.fi.
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Genvägar till forskningsbaserad kunskap

https://finna.fi/Content/tutkittu-tieto?lng=sv
https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/soktjansten-finnafi-tillhandahaller-genvagar-till-forskningsbaserad-kunskap


Utställningen Människan och naturen öppnade i 
Galleriet
Nationalbiblioteks utställning skildrar 
förhållandet mellan människa och natur 
samt hur uppfattningen om naturen 
utvecklas ur fyra perspektiv; de klassiska 
elementen land, vatten, luft och eld. 
Utställningen är gratis och öppen för 
allmänheten under bibliotekets öppettider. 
Utställningen pågår till och med augusti
2022. 
Läs mer på kansalliskirjasto.fi.
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https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/utstallningen-manniskan-och-naturen-oppnar-upp-perspektiv-pa-finlandarnas-forhallande-till


Mot framtiden via nätverkssamarbete

Veikko Somerpuro
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Grunderna i det brittiska
semaforalfabetet

Nätverksarbete mellan bibliotek, arkiv och muséer
Digitaalisen kulttuuriperinnön pyöreä pöytä, på svenska
ungefär Rundabordssamtal för digitalt kulturarv, är ett 
nätverksinitiativ som inleddes under verksamhetsåret
2021. Det nya nätverket arbetar för att främja
strategiskt samarbete inom kulturarvssektorn. 

Kommunikationsnätverket Digime, som
Nationalbiblioteket koordinerar, erbjuder branschaktiva
information och träffar på temat digitalt kulturarv. År
2021 lät man samla in synpunkter på digitalisering
under nätverkets evenemang. Synpunkterna ska
användas i de pågående förberedelserna för Finlands
kulturarvsstrategi. 



Utbildningar för biblioteks- arkiv- och museisektorns
anställda
Under 2021 registrerades sammanlagt
6600 besök vid bibliotekets olika
evenemang för branschaktiva. Detta är en 
tredjedel fler än året innan. 
I oktober ordnades Kirjastoverkkopäivät, 
biblioteksnätverksdagarna, vars koncept
och program planerades i samarbete
med representanter för biblioteken. 
Sammanlagt deltog 630 personer.
År 2021 ökade speciellt antalet deltagare
från de allmänna biblioteken.



Lösningar med öppen källkod väcker stort intresse både i 
Finland och utomlands
Applikationerna Skosmos och Annif, som utvecklats
vid Nationalbiblioteket, har fått stor spridning och
tagits i bruk av många aktörer.
Under det gångna året har till exempel Yle börjat
använda Annif för maskinassisterad
ämnesordsindexering av sina artiklar. Utöver detta
används Annif bl.a. inom musei- och bokbranschen. 
Annif har också väckt internationell uppmärksamhet
och t.ex. Tysklands och Hollands nationalbibliotek
planerar att ta i bruk tjänsten. 
Nationalbiblioteket har profilerat sig internationellt
som en synlig producent av tekniska lösningar som
bygger på öppen källkod och är anpassade för den
offentliga sektorn. 
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för första gången på nätet.

Internationellt samarbete
År 2021 var ett fullspäckat år för bibliotekens
internationella samarbetsorgan IFLA. Anställda
vid Nationalbiblioteket medverkade i tre olika
sektioner.
Som medverkande i IFLA-arbetet påverkar vi den
internationella biblioteksbranschens utveckling
ur ett finländskt perspektiv, samtidigt som vi för 
in internationella synvinklar i den finländska
biblioteksdiskursen.
Hösten 2021 ordnade vi den nordiska NordILL-
konferensen på nätet tillsammans med
Depåbiblioteket och Helsingfors stadsbibliotek. 



www.kansalliskirjasto.fi
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