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Kirjallisuus

Kaunokirjallisuuden tiedonhaku on vaikeaa. Kirjan tunnistaminen tai
suosittelukin pohjautuvat usein kirjatuntemukseen ja muistiin. Erityisesti
runojen etsimisessä on usein turvauduttava joko omaan tai kollegojen muistiin.

Kaunokirjallisuuden sisältöjä kuvataan Kirjasammossa, joka onkin
kaunokirjallisuuden hakijan ykköspaikka. Sen Sivupiiri on erikoistunut lasten-
ja nuortenkirjallisuuteen. Ruotsinkielisestä versiosta, Boksampo, löytää
kuvauksia ruotsin kielellä, myös sellaisesta ruotsinkielisestä kirjallisuudesta,
jota ei ole suomennettu.

Jos on joutunut mahdottomalta tuntuvan kirjallisuushaun eteen, kannattaa
muistaa Kysy kirjallisuudesta ja Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun
vastausarkisto, johon on kerrytetty kysymyksiä ja vastauksia yli 20 vuoden
ajan. Niistä iso osa käsittelee kirjallisuuden sisältöjä. Kirjastoammattilaisille on
myös tarjolla tieto-lista, jolla voi pyytää apua kollegoilta.

 

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/634513281ae1e
https://www.kirjastot.fi/kysy/vastaukset?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjasampo.fi/
https://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri
https://www.boksampo.fi/sv/hemsidan
https://www.kirjasampo.fi/fi/kysy
https://www.kirjastot.fi/kysy/vastaukset?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/forum/keskustelulistat?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjasampo.fi/
https://www.kirjasampo.fi/fi/search/kulsa/
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/kirjallisuus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/7243
https://lastenkirjainstituutti.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/suomen-muinaiset-tulivuoret?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/kysy/haluaisin-tietaa-saksaksi-kaannettya-suomalaista?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D


 

Kirjasampo

Kirjasampo on yleisten kirjastojen
verkkopalvelu kirjallisuudesta. Genret
ja listat -alasivulta voi tutkia
esimerkiksi romaanikirjallisuuden
genrejä, kirjallisuuspalkintoja ja
Arvostelevan kirjaluettelon arvioita.
Palvelun toimitus julkaisee
säännöllisesti kirjahyllyjä, joita
rekisteröityneet käyttäjät voivat itsekin
koota. Kirjasammossa on paljon
kirjailijatietoa erityisesti kotimaisista
kaunokirjallisuuden tekijöistä.

 

Kirjasammon haut

Tietoa voi hakea Kirjasammosta
kolmella tavalla. Teosten ja
tekijöiden haku kohdistuu palvelun
tietokannassa oleviin tietoihin.
Kansikuvahaku kohdistuu palveluun
tallennettuihin kansikuviin.
Artikkelien ja kirjahyllyjen haku
kohdistuu Kirjasammon toimitettuun
sisältöön. Hakutoimintojen käyttöön
on tehty ohjeistus.

 

 

https://www.kirjasampo.fi/fi/genre
https://www.kirjasampo.fi/fi/kirjahyllyt
https://www.kirjasampo.fi/fi/maakunnat
https://www.kirjasampo.fi/fi/search/kulsa
https://www.kirjasampo.fi/fi/coversearch
https://www.kirjasampo.fi/nodesearch
https://www.kirjasampo.fi/kirjasammon-hakuohje


  

 

Muita lähteitä

Kirjasammon lisäksi kaunokirjallisuuden sisältöjä kannattaa hakea kirjastojen
aineistohaussa, esimerkiksi Finna.fi:n tarkennetussa haussa tai
Helmet.fi:ssä.

Makupalat.fi suosittelee hyviä kirjallisuuden tiedonlähteitä Kirjallisuus-
kokoelmassa: siitä löytyvät mm. Ylen kirjallisuussisällöt sekä Mitä Suomi
lukee? Kategorian Kirjallisuuden tutkimus ja kirjailijat lisäksi on erikseen
koottu myös Kirjailijahakemistot.

Kirjastokaistan kirjallisuusohjelmat esittelevät sekä kirjallisuuden sisältöjä
että kirjailijoita ja heidän ajatuksiaan haastatteluissa.

Kirjastot.fi:n Kirjallisuuskirje nostaa esiin Kirjastot.fi-palvelujen uusia
kirjallisuussisältöjä.

Lahden kaupunginkirjaston runotietokanta Linkki maailman runouteen
tarjoaa mahdollisuuden hakea käännösrunoutta. Se on tulevaisuudessa
siirtymässä Kirjasampoon.

Dekkareiden etsijää auttaa Tornion kaupunginkirjaston DekkariNetti.

Goodreads on yhteisöllinen palvelu, jossa kirjallisuudenharrastajat kirjoittavat
kuvauksia ja arvosteluja kirjallisuuden sisällöistä. Se on avuksi erityisesti
silloin, kun etsitään sellaista muunkielistä materiaalia, jota ei löydy
suomenkielisistä palveluista.

 

https://finna.fi/Search/Advanced
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/kirjallisuus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://kirjakauppaliitto.fi/mita-suomi-lukee/
https://www.makupalat.fi/fi/k/2798/hae?category=113765&sort=title&order=asc&f%255B0%255D=language%253Afi%25C2%25A0&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/k/963/hae?category=114626&sort=title&order=asc&f%255B0%255D=language%253Afi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastokaista.fi/kirjallisuus-ja-kulttuuri/
https://www.kirjastot.fi/uutiskirjeet/kirjallisuuskirjeen-arkisto?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
http://runotietokanta.kaupunginkirjasto.lahti.fi
https://dekkarinetti.tornio.fi/
https://www.goodreads.com/


 

Sivupiiri

Sivupiiri on luonut koontisivut
lasten- ja nuortenkirjallisuuden
kirjahyllyille. Koontisivuille on
linkitetty erikseen esimerkiksi
lastenkirjallisuuden kirjahyllyt,
nuortenkirjallisuuden kirjahyllyt,
kirjastojen lukudiplomien
kirjahyllyt, sekä helppolukuisten ja
selkokirjojen kirjahyllyt.

Kirjahyllyt sisältävät sekä teemoittain
että ikäryhmittäin luotuja
kirjavinkkilistoja. Kirjahyllyjä voi
hyödyntää etsiessään tietystä
aiheesta tai tietylle ikäryhmälle
kirjoitettua lasten- tai
nuortenkirjallisuutta.

 

Lastenkirjainstituutti ja
aapiset

Lastenkirjainstituutti on julkaissut
useamman tietokannan, josta voi
etsiä lasten ja nuorten kirjallisuutta,
Onnet, Koivu ja tähti sekä Kolmen
tähden tietoa lasten ja nuorten
kirjoista.

Aapisia ja loruja kaivataan usein.
Suomalaisia aapisia -vihkonen
sisältää kuvauksia aapisista.
Verkossa voi selata
Kansalliskirjaston digitoituja
aapisia ja Makupalat.fi:hin kerättyjä
aapisia. Kirjastokaistan
Haastattelussa aapisneuvos Hilkka-
Maija Keskinen kertoo aapisista ja
niiden historiasta. Loruja on hyvä
etsiä vanhoista tutuista
lorukirjoista.

 

 

 

Makupalat.fi

Suomen muinaiset tulivuoret 
Digivuoren valloittajat 
Lapin ihminen

Ajankohtainen kokoelma

Halloween

 

https://www.kirjasampo.fi/fi/node/7243
https://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri-lastenkirjallisuuden-kirjahyllyt
https://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri-nuortenkirjallisuuden-kirjahyllyt
https://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri-lukudiplomit
https://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri-helppolukuisten-ja-selkokirjojen-kirjahyllyt
https://lastenkirjainstituutti.fi/kirjasto/onnet-tietokanta
https://lastenkirjainstituutti.fi/2016/wp-content/uploads/2019/02/2018-Suomalaisia-aapisia-Agricolasta-nykyaikaan.pdf
https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?orderBy=DATE_DESC&collection=341
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae/?search_api_views_fulltext=aapiset&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastokaista.fi/hilkka-maija-keskinen-ja-aapiset/
https://www.kirjastot.fi/kysy/etsin-lapsille-eka-ja-tokaluokka?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/suomen-muinaiset-tulivuoret?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/digivuoren-valloittajat?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/lapin-ihminen-identifikaatiot-ymp%25C3%25A4rist%25C3%25B6t-ja-yhteinen-erityisyys?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/halloween?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D


 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Haluaisin tietää saksaksi käännettyä suomalaista nykykirjallisuutta. Yritin
löytää Suomen kirjallisuuden seuran listoilta, mutta ei se onnistunut.
Saksalainen ystävättäreni olisi kiinnostunut, mitä suomalaisia kirjoja
Saksasta löytyisi.

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.

https://www.kirjastot.fi/kysy/haluaisin-tietaa-saksaksi-kaannettya-suomalaista?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://twitter.com/Makupalat
https://www.kirjastot.fi/tiedonhaku?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/digiopastus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%252F2022+Kirjallisuus&utm_content=%255Bemail%255D
https://kirjastotfi.creamailer.fi/unsubscribe/no-list

	Tiedonhaun uutiskirje
	Kirjallisuus
	Kirjasampo
	Kirjasammon haut
	Muita lähteitä
	Sivupiiri
	Lastenkirjainstituutti ja aapiset
	Makupalat.fi
	Ajankohtainen kokoelma
	Kysy kirjastonhoitajalta


