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Helsingin yliopiston kirjasto 

Maan vanhimman yliopiston kirjasto on tarjonnut kirjastopalveluja jo vuodesta 
1640 – ensin Kuninkaallisen Turun akatemian kirjastona, sitten Keisarillisen 
Turun akatemian kirjastona, lähes vuosisadan Keisarillisen Aleksanterin-
Yliopiston kirjastona ja viimeiset 84 vuotta Helsingin yliopiston kirjastona. 
Vuodesta 1707 kirjasto on ollut myös vapaakappalekirjasto ja tämän oikeuden 
myötä kirjastolle on karttunut verrattain täydellinen kotimaisen kirjallisuuden 
kokoelma. Tältä osin kirjasto on toiminut myös kansalliskirjastona, joka 
velvoite on sisältänyt monien bibliografioiden ja muiden keskeisten 
luetteloiden tuottamisen.  

Kirjastolla on tunnetusti myös maan merkittävimmät humanistisen 
kirjallisuuden kokoelmat, laaja käsikirjoituskokoelma sekä lukuisia 
erikoiskokoelmia. Näistä autonomian ajalta vuoden 1828 
vapaakappaleoikeuden nojalla saatu venäläisen kirjallisuuden kokoelma on 
kansainvälisesti erityisen tärkeä. A.E. Nordenskiöldin maantieteellisen ja 
kartografisen kirjallisuuden kokoelma on liitetty UNESCOn ”Memory of the 
World” –rekisteriin. 

Kansalliskirjasto 

Viimeksi kuluneen parinkymmenen vuoden aikana kirjaston tehtävät ovat 
tietoverkkojen, elektronisen tietojenkäsittelyn ja elektronisten aineistojen 
kasvun myötä laajentuneet kirjastojen palveluyksiköksi. Tämä on merkinnyt 
korkeakoulukirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän sekä kaikkien keskeisten 
kirjastoluetteloiden ylläpitoa ja tuottamista.  

Palvelut ovat nyt laajentumassa myös ammattikorkeakoulukirjastojen, yleisten 
kirjastojen ja erikoiskirjastojen suuntaan. Niinpä opetusministeriön 
kansalliskirjastotyöryhmä on päätynyt tammikuussa 2003 ehdottamaan 
kirjaston toimenkuvan virallista laajentamista ja sen seurauksena uutta nimeä 
Kansalliskirjasto, joka vastaa kirjaston uutta asemaa ja vastuuta 
tietoyhteiskunnan kirjastopalvelujen koordinoijana ja tuottajana.  

Kirjasto jää erillislaitoksena yliopiston organisaation osaksi, joka on jo sen 
historian ja nimenomaan yliopistolle lahjoitettujen merkittävien kokoelmien 
takia perusteltua. Yliopiston naapurissa kirjasto on jo aivan käytännöllisistäkin 
syistä yhä edelleen tärkeä yliopistollisen opiskelun ja tutkimuksen tyyssija ja 
lähdekirjasto. 

Tiedotuslehti 

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/index.html


Kirjaston vuodesta 1959 ilmestynyt tiedotuslehti ilmestyy vuoden 2003 alusta 
nimellä Kansalliskirjasto – Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti. 
Alun perin monisteena ilmestynyt lehti saa nyt uuden nimen lisäksi 
nelivärikannen, joka mahdollistaa aivan uudentyyppisen kuvituksen, johon 
kirjaston laajoista kokoelmista löytyy runsaasti mahdollisuuksia. Hieman väriä 
saadaan lehteen muutenkin ja samoin joitakin aivan uusia palsta- ja artikkeli-
ideoita sen mukaan kuin uudet tehtävät edellyttävät toimituskunnalta uusia 
toimenpiteitä. 
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