L

apponica-kokoelman alku luotiin jo 1930luvun lopulla, mutta kirjasto tuhoutui
sodan aikana ja kirjaston kokoelman
rakentaminen oli aloitettava alusta. 1960-luvulta
lähtien kokoelmaa on koottu aktiivisesti.
Kokoelman laajuus on 65 000 nimekettä.
Runsaat puolet aineistosta on julkaistu
Suomessa ja kolmasosa on ilmestynyt
muissa Pohjoismaissa. Ajankohtaisen
aineiston lisäksi kokoelma sisältää
edustavan valikoiman vanhempaa Lappija saamelaiskirjallisuutta sekä karttoja
aina 1500-luvulta lähtien.

K

okoelma koostuu Lappia,
Barentsin aluetta ja muita
pohjoisia alueita
käsittelevistä kirjoista, tutkimuksista,
lehdistä, kartoista, äänitteistä ja
elokuvista. Myös Rovaniemen
kotiseutukokoelma sekä Grönlanti- ja
inuittikokoelma sisältyvät Lapponicaan.

K

okoelmaan hankitaan kattavasti
poronhoitoa ja lestadiolaisuutta
käsittelevää kirjallisuutta. Muita
tärkeitä aihepiirejä ovat pohjoinen luonto
ja luonnonilmiöt, perinteiset elinkeinot ja
kulttuurin muodot, kuten jätkäkulttuuri,
kullanhuuhdonta ja lohenkalastus. Myös Lapin
historia ja matkailu ovat kokoelmassa hyvin
edustettuina.

L

apin kirjallisuus ja taide ovat alusta
alkaen olleet keskeisiä Lapponicassa.
Alueen kirjailijoiden ja muusikoiden
tuotanto hankitaan kokonaisuudessaan, samoin
Pohjoiskalotin suomenkielisiä vähemmistöjä
koskeva aineisto.

SAAMELAINEN
ERIKOISKIRJASTO

S

uomen saamelaisen erikoiskirjaston
tehtävänä on hankkia ja ylläpitää
saamenkielistä ja saamelaisaiheista
kokoelmaa. Lappi-osaston saamelaiskokoelma on
yksi kattavimmista Pohjoismaissa.

S

aamelaiskokoelmassa on 8000
nimekettä. Erityisesti hankitaan Suomen
saamelaisten, inarin-, koltta- ja pohjoissaamelaisten, tekemät ja heitä käsittelevät
julkaisut. Kokoelma sisältää myös saamenkielisiä
kirjaharvinaisuuksia. Kokoelmatiedot tallennetaan
Lapponica -tietokantaan.

S

aamelainen erikoiskirjasto tallentaa
Suomessa ilmestyvien saamenkielisten
julkaisujen tiedot kansallisbibliografiaan.
Se vastaa Suomen osuudesta myös yhteispohjoismaisessa saamelaisbibliografiatyössä. Yhteistyön
suuri tavoite on neljän valtion rajat ylittävä
yhteinen saamelaisbibliografia.

E

rikoiskirjasto osallistuu saamen kieltä
ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin
Lapissa ja muualla maassa. Se tekee
yhteistyötä saamelaiskirjastojen, saamelaisjärjestöjen ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa.

Piirrokset kirjasta: Johan Turi. Muittalus Samid Birra (1910).

LAPPONICA - POHJOINEN
ERIKOISKOKOELMA

LAPPONICA
VERKOSSA

YHTEYSTIEDOT

Lapin kirjastojen ja museoiden ammattilaiset vastaavat
Lappi-aiheisiin kysymyksiin. Lapponica-tietokanta ja
verkkotietopalvelu toimivat osoitteessa:
http://www.lapponica.net

Rovaniemen kaupunginkirjasto / Lappi-osasto
Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi
puhelin: 016 322 2466
sähköposti: kirjasto.lappi-osasto@rovaniemi.fi

LAPINKÄVIJÄT

Lappi-osasto:
http://www.rovaniemi.fi/kirjasto/lappi-osasto

Pohjoista kulttuuria esittelevä Lapinkävijät-sivusto
kertoo eri alojen Lapinkävijöistä kautta aikojen.
Sivuston aiheita ovat Aalto-arkkitehtuuri, astemittaus,
matkakertomukset, kullanhuuhdonta, matkailu ja
vanhat kartat. Lapinkävijät on luettavissa useilla eri
kielillä:
http://lapinkavijat.rovaniemi.fi

Saamelainen erikoiskirjasto:
http://www.rovaniemi.fi/saamelaiskirjasto

POHJOINEN
ERIKOISKIRJASTO
Lapponica sisältää Rovaniemen kaupunginkirjaston
Lappi-osaston kokoelmat, tietopalvelun ja verkkokirjastotoiminnan. Lappi-osastolla ovat käytettävissä
kirjaston pohjoinen erikoiskokoelma ja asiantunteva
tietopalvelu. Lapponica-kokoelma sisältää Lappia,
Pohjoiskalottia ja arktisia alueita käsitteleviä julkaisuja,
jotka on luetteloitu Lapponica-tietokantaan. Sen keskeinen osa on saamelaiskokoelma. Lapponicakokoelma on pääosin lainattavissa.
Lappi-osasto vastaa kysymyksiin myös verkossa Lapin
kirjastojen, museoiden ja tutkimuslaitosten ylläpitämässä Kysy Lapista –palvelussa.
Lappi-osasto toimii Rovaniemen pääkirjaston
Lapponica-salissa, jossa pohjoinen kulttuuri
esittäytyy monissa muodoissaan. Lappiosaston kokoelmat, tietopalvelu,
yleisötilaisuudet ja pohjoisen taiteen näyttelyt välittävät tietoa ja
elämyksiä elämästä napapiirillä ja sen pohjoispuolella
ennen ja nyt.

