
Ainutlaatuinen Reenpään kokoelma sai
oman huoneen Kansalliskirjastossa

Professori Heikki A. Reenpää lahjoitti arvokkaan yksityiskirjastonsa vuoden
2004 lopulla Helsingin yliopiston kirjastolle, nykyiselle Kansalliskirjastolle.
Lahjoituskokoelma, yli 20 000 nidettä, on yksi arvokkaimmista kirjaston
saamista lahjoituksista kautta aikojen. Reenpää-kokoelma sekä paikkaa että
täydentää Kansalliskirjaston varhaisen suomalaisen kirjallisuuden kokoelmia.
Ainutlaatuinen Reenpään kokoelmahuone avataan Kansalliskirjastossa
torstaina 24.1.2008.

Todellisia kirjaharvinaisuuksia ja kaunokirjallisia aarteita

Renqvist-Reenpää-suvun kirjastoista alkunsa saanut Reenpään kokoelma
sisältää monia bibliofiilisesti arvokkaita kirjoja, kuten varhaisia Ruotsin vallan
ajan painatteita Peder Waldin kirjapainosta 1640-luvulta. Kokoelmassa on
myös laulu- ja rukouskirja Piae cantiones (Rostockissa 1582 ja Visingössä
1679 painetut painokset) sekä laaja suomenkielisten Uuden Testamentin -
laitosten sarja aina Agricolan ensimmäisestä, vuoden 1548 käännöksestä
lähelle oman aikamme raamattuja.

Turun akatemian väitöskirjat ovat tieto- ja tieteellisen kirjallisuuden perusta.
Lahjoituskokoelma sisältää kattavat sarjat tärkeimpien Turun professoreiden
julkaisemista väitöskirjoista – kokoelmassa on yli 3 000 väitöskirjaa, kun niitä
Turussa julkaistiin vuosina 1642–1827 yhteensä
4 450 kappaletta.

Kokoelman uudempi osa sisältää erityisesti kaunokirjallisuutta. Mukana on
220 suomalaisen kirjailijan tuotanto ensipainoksina ja myös myöhempinä
koottuina ja valittuina laitoksina. Kokoelma sisältää täydelliset sarjat mm.
Aleksis Kiven, Juhani Ahon, Eino Leinon, F. E. Sillanpään ja Mika Waltarin
tuotannoista.

Nämä vanhojen kirjojen autenttiset, usein myös alkuperäisissä sidosasuissa
olevat kappaleet, tarjoavat suomalaiselle kirjojen käyttäjäkunnalle aivan uuden
ulottuvuuden kirjallisuutemme varhaisvaiheisiin.

Kirjankuvituksen varhaisvaiheita

Reenpään kirjasto esittelee myös varhaista suomalaista kirjankuvitusta.
Ensimmäinen puupiirros painettiin tiettävästi turkulaisen Peder Waldin
painossa vasta vuonna 1650 – kahdeksan vuotta painon perustamisen jälkeen –
ja se esitti riimukiveä professori Michael Wexioniuksen kirjassa Epitome
descriptionés Sueciae. Myös ensimmäinen painon vakinainen puupiirrosten
tekijä, Jonas Grimsteen, esiintyy lahjoituskokoelmaan sisältyvässä piispa



Johannes Gezelius vanhemman kokoomateoksessa Encyclopedia synoptica,
vuodelta 1672. Reenpään kokoelmassa on myös useita erittäin harvinaisia
Viipuri-painatteita, jotka ehtivät ilmestyä ennen Viipurin ja sen ainoan
kirjapainon tuhoa vuonna 1710.

Kokoelmahuone on toteutettu professori Heikki A. Reenpään, Otavan
kirjasäätiön ja Kansalliskirjaston yhteistyönä. Kansalliskirjastossa kokoelman
luettelointityöstä vastaa kirjastosihteeri Pasi Koste.

Reenpään kokoelmahuone on tutkijoiden käytössä sopimuksen mukaan.
Yleisöllä on mahdollisuus tutustua huoneeseen opastettujen kiertokäyntien
yhteydessä.

Reenpään kokoelmahuoneeseen on mahdollisuus tutustua myös
virtuaalisesti osoitteessa
www.kansalliskirjasto.fi/extra/reenpaa/index.html

Uutinen Kansalliskirjaston sivulla:
http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/uutiset/1201158917655.html

Lisätietoja:
Kirjastosihteeri Pasi Koste, puh. 09 191 23195, pasi.koste@helsinki.fi

Kuvamateriaalia koskevat tiedustelut:
Päätiedottaja Katri Nissilä, puh. 09 191 24082, katri.nissila@helsinki.fi


