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Helsingin Viro-keskus sijaitsee Sörnäisten rantatiellä, sata vuotta vanhassa entisessä kaasulaitoksen tehdasrakennuksessa. Tärkeä osa keskusta on Baltia-kirjasto, joka tiettävästi on suurin
estica-kirjasto Viron ulkopuolella. Kirjaston
kokoelmiin kuului vuoden 2014 lopussa 32 000
nidettä virolaista tai Viroa käsittelevää kirjallisuutta. Latvia- ja Liettua-aiheisiin kokoelmiin
kuului lisäksi 2 000 nidettä. Kirjastoa ylläpitää
Tuglas-seura opetus- ja kulttuuriministeriön
taloudellisen tuen turvin.
Tuglas-seuran kirjasto avattiin yleisölle vuonna 1992. Kirjasto sai nimekseen Baltia-kirjasto,
kun Latvian ja Liettuan ystävyysseurat deponoivat omat kirjakokoelmansa Tuglas-seuralle vuonna 1998. Saman vuonna solmittiin löyhä yhteistyösopimus Tuglas-seuran kirjaston,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston ja
Helsingin yliopiston kirjaston välille. Osana tätä
yhteistyötä Tuglas-seuran kirjasto liittyi yliopiston kirjaston Helka-tietokantaan ja myöhemmin myös yhteiseen lainausjärjestelmään. Tällä hetkellä kaikki lainattavissa oleva kirjallisuus
on luetteloitu Helka-tietokantaan. Vanhimman,
vain lukusalikäytössä olevan aineiston osalta
luettelointityö on vielä kesken.
Baltia-kirjaston kokoelmien painopiste on
kaunokirjallisuudessa, historiassa ja muissa
humanistisissa tieteissä. Uutuuskirjoja saadaan
kokoelmiin 200–300 vuodessa, pääosin Viron
kansalliskirjaston avustuksella. Vanhempia kirjoja saamme jatkuvasti lahjoituksina. Niistä merkittävimpiä ovat olleet Kerttu Mustonen-Hukin
lahjoitus (n. 4 000 nidettä), Pertti Aulavuon (n.
10 000 nidettä) ja Eeva Niinivaaran (n. 5 000
nidettä) kokoelmat sekä Pro Baltica Forumin
kokoelma (n. 500 nidettä). Aulavuon suurlahjoitus sisälsi pääasiassa Baltian historiaa käsittele-

viä kirjoja, mutta mukana myös harvinaisuuksia
edellisiltä vuosisadoilta.
Kirjastoon tulevat myös tärkeimmät virolaiset kulttuurialan aikakausilehdet ja -julkaisut.
Lisäksi kirjaston kokoelmiin kuuluu lähes 700
karttaa sekä muuta materiaalia muun muassa virolaisia julisteita ja postikortteja. Kirjojen
lisäksi lainattavissa on 450 CD-levyä, 800 LPlevyä ja 600 C-kasettia virolaista musiikkia.
Kirjaston yhteydessä olevassa Tuglas-seuran
arkistossa on laaja Viro-aiheinen valokuva- ja
diakokoelma, satoja nimekkeitä virolaista elokuvaa niin VHS- kuin DVD-tallenteinakin sekä
useita yksityishenkilöiden ja järjestöjen Viroaiheisia arkistoja. Nämäkin ovat erikseen sovittavin ehdoin asiasta kiinnostuneiden käytössä.
Baltia-kirjasto on kaikille avoin yleisökirjasto, josta annettiin kotilainoja vuoden 2013 aikana 8 000 kappaletta. Suurimpina käyttäjäryhminä voi mainita opiskelijat, pääkaupunkiseudulla
asuvat virolaiset ja tietenkin kaikki Viron ystävät.
Kirjoittaja on Tuglas-seuran kirjastonhoitaja.
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