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Mikä Kirjasampo
• Kehitystyö lähti liikkeelle tarpeesta kehittää kaunokirjallisuudelle oma 

tietokanta – kirjastojen järjestelmissä kaunokirjallisuuden sisältöihin liittyvät 
hakumahdollisuudet olemattomat

• www.kirjasampo.fi / www.boksampo.fi julkistettiin Turun kirjamessuilla 2011

• Sivustolle koottu kirjastojen tuottamia kirjallisuussisältöjä, mm.
– Lasten ja nuorten kirjallisuuspalvelu Sivupiiri  / Sidospår

– Alueelliset kirjailijatietokannat on sulautettu osaksi Kirjasampoa

• Vähitellen Kirjasammosta on kasvanut monipuolinen kirjallisuussivusto, 
jossa tietokanta on edelleen kokonaisuuden ydin

http://www.kirjasampo.fi/
http://www.boksampo.fi/


Metatiedon linkittäminen ja 
rikastaminen SAHA-
annotaatioeditorilla

• Sisällönkuvailu ontologiakäsittein
• Annotaatiot:

• huomioivat kaunokirjallisuuden 
moninaiset ulottuvuudet, kytkökset ja 
kontekstit 

• kuvataan monipuolisesti sisältöjä, ei 
niinkään kirjaa fyysisenä esineenä

• esitetään teosten välisiä yhteyksiä
• mahdollistaa lukijoiden erilaiset tavat 

etsiä ja löytää kirjallisuutta
• on generaattori, ei säilö!





”Verkko, jolla voi kävellä” (Eetu Mäkelä)

Kirjallisuuden sisältöjen ja suhteiden loputon
verkko, joka mahdollistaa aina uudet löydöt.

Kirjasto on erilaisten tekstien ja merkkijärjestelmien 
kohtauspaikka, ja siinä mielessä kirjasto on 
”intertekstuaalisuuden korkein potenssi, 
merkkijärjestelmien tihentymä ja paikka, 
jossa yhteisön ja yksilön merkityksenanto kohtaavat” 
(Hannele Koivunen)



Toimijat
Kirjasammolla on toimituskunta, jossa 
on edustajia kirjastoista,YLEltä, 
kirjallisuusjärjestöistä (Lukukeskus, 
ÄOL, Tietokirjailijat, NVL), kirjastoalan 
koulutuksesta ja Kirjastopalvelusta. 



Sisällöt karttuvat…
2011 2021

teoksia, joista 71 800 202 311
romaaneja 31 400 79 567

novelleja 27 500 41 877
runokokoelmia 7 600 15 259

tekijöitä 24 900 61 485
tekijöiden kuvia 1 500 4 119
teoksen henkilöitä 14 000 44 197
kansikuvia 12 600 110 633
verkkolinkkejä 6 100 24 895



…samoin käyttö. Myös palautetta saadaan viikoittain.



• Lisätietoa Kirjasammosta
• Kirjasammosta tutkittua ja kirjoitettua

https://www.kirjasampo.fi/fi/info
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/95


Kun kissavideot on katsottu, voi Kirjasammosta etsiä kirjoja, joiden kansissa 
on kissa. Hakutuloksia tällä hetkellä 1 539 kantta.



Kysymykset



Tänään tehdään 
lisää historiaa.



Kiitos!
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