Sibelius-museon arkiston kokoelmat (2014)
1. LEHTILEIKEKOKOELMA
I Henkilöt
- suomalaiset henkilöt A-Ö (59 hyllymetriä)
-ulkomaiset henkilöt A-Ö (26 hm)
II Paikkakunnat
- Suomi A-Ö (76 hm)
- ulkomaat A-Ö
III Muuta (yht. 42 hm)
- mm. Pop/ Rock (21 hm), Jazz, Kansanmusiikki, Kirkkomusiikki, Laulu- ja
soittojuhlat, Järjestöt, Soittimet jne.
HUOM! Lehtileikekokoelman aineistoa ei löydy arkiston tietokannoista (lukuun
ottamatta Sibeliukseen liittyvää materiaalia, josta osa on luetteloitu ja löytyy
nettitietokannasta - Spegeln/ Paperiaineisto: ”Sibelius Clipping”).
2. VALOKUVAT
- n. 35 000 kpl valokuvia, joista osa on luetteloitu tietokantaan (Spegeln/
Valokuvat)
- henkilökuvia sekä mm. orkesterien, kuorojen ja muiden kokoonpanojen kuvia
3. KONSERTTIOHJELMAT
I Henkilöt A-Ö (7,5 hm)
II Suomi: yhtyeet, musiikkiyhteisöt ym. A-Ö (19 hm)
III Kotimaiset laulujuhlat, musiikkijuhlat, festivaalit ym. A-Ö (6 hm)
IV Ulkomaat A-Ö (3 hm)
HUOM! Konserttiohjelmia ei ole luetteloitu.
4. KÄSIKIRJOITUKSET
I Sävellyskäsikirjoitukset A-Ö (säveltäjän nimen mukaan; 26 hm)
- luetteloitu (Spegeln/ Paperiaineisto: ”Manuscript”)
II Käsinkirjoitetut nuottikirjat (4,5 hm)
- luetteloitu (Spegeln/ Paperiaineisto: ”Handskrift”)
III Kirjeet (4 hm)
- luetteloitu sekä lähettäjän että vastaanottajan mukaan A –Ö -- luettelo ei
kuitenkaan ole julkisesti nähtävillä (yksityisyyden suoja)

5. PAINETUT NUOTIT
I Kotimaiset nuotit (112,5 hm)
- luetteloitu (ÅA:n kirjaston tietokanta Alma sekä vanha korttiluettelo; murtoosa löytyy myös nettitietokannasta eli Spegeln/ Paperiaineisto: ”Nottryck”)
- järjestetty soitinnuksen ja säveltäjänimien mukaan A-Ö
II Ulkomaiset nuotit (218 hm)
- ei luetteloitu !!
- järjestetty soitinnuksen ja säveltäjänimien mukaan A-Ö
6. TURUN SOITANNOLLISEN SEURAN NUOTTIKIRJASTO
- Suomen vanhin nuottikirjasto, johon kuuluu mm. useita harvinaisia
nuottipainoksia 1700- ja 1800-luvuilta (26 hm)
- vanhimmat nuotit on luetteloitu tietokantaan (ÅA:n kirjaston tietokanta Alma,
sekä Spegeln/ Paperiaineisto: ”Musikaliska Sällskapets bibliotek”), uudemmasta
materiaalista on toistaiseksi olemassa vain korttiluettelo.
7. ÄÄNITTEET
I Äänilevyt
a) savikiekot (78 rpm)
b) LP-levyt (33 ja 45 rpm)
c) CD-levyt
II Kasetit, kelanauhat
III Fonografirullat, pianolarullat jne.
- n. 98% äänitteistä on luetteloitu (Spegeln/ Äänitteet; tällä hetkellä
tietokannassa on 16132 nimikettä)
8. JULISTEET
Julisteet on luetteloitu tietokantaan (Spegeln / Paperiaineisto: ”Poster”; tällä
hetkellä 1951 nimikettä)

Lisäksi arkistossa on mm. yksittäisten henkilöiden erilliskokoelmia (Sibeliuskokoelma, Otto Anderssonin kokoelma, Erik Bergmanin kokoelma jne.) sekä
esinekokoelma.

