Tietokirjallisuudella on merkittävä asema suomalaisessa kulttuurissa sivistyksen
tukijalkana ja elämysten tuottajana. Tietokirjat välittävät tietoa, murtavat myyttejä ja
herättävät keskustelua. Palkinnolla Otavan Kirjasäätiö haluaa tukea ja edistää laadukkaan
kotimaisen tietokirjallisuuden asemaa. Otavan Kirjasäätiön tietokirjapalkinto on tunnustus
merkittävästä saavutuksesta tietokirjallisuuden alueella. Se jaetaan vuosittain, ja sen arvo on
15 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2015 tietokirjapalkinto on myönnetty
tietokirjailija Paavo Castrénille
Klassillisen filologian emeritusprofessori Paavo Castrén on antanut Suomessa kasvot antiikin
kulttuurin tuntemukselle. Hän on ansioitunut tieteen popularisoija, joka on tehnyt
huomattavan määrän suurelle yleisölle suunnattua tietokirjallisuutta. Castrén osaa kirjoissaan
yhdistää tiedemiehen tiedot hyvin selkeään ja lukijaystävälliseen esitystapaan.
Paavo Castrénin tieteellinen tutkimus on käsitellyt erityisesti Rooman ja Pompejin
sosiaalihistoriaa sekä Kreikan ja Rooman myöhäisantiikkia, ja hän onkin Suomen johtavia
Pompeji-tutkijoita. Hän on myös suosittu esitelmöitsijä, jonka hyvin jäsennellyt ja parhaaseen
antiikin retoriikkaan pohjaavat luennot houkuttelivat jo yliopistossa suuren määrän
opiskelijoita luentosaleihin.
Paavo Castrénilla on poikkeuksellinen kyky saattaa antiikin tutkimuksen uusimmat tiedot
kiinnostavaan ja helposti lähestyttävään kerronnalliseen muotoon. Näin tavallistenkin
lukijoiden on mahdollista tutustua antiikin arkeologiaan, historiaan ja kulttuuriin;
eurooppalaisen sivistyksemme juuriin. Antiikki tarjoaa paljon kiehtovia ja ajatusta inspiroivia
faktoja ja tarinoita, jotka oikein tarjottuina tuottavat lukijoille suurta iloa.
Varsinaisen Herakleen urotyön Paavo Castrén teki yhdessä Leena Pietilä-Castrénin kanssa
vuonna 2000 julkaistussa Antiikin käsikirjassa. Se on yli 5000 hakusanaa sisältävä tietokirja
antiikin ihmisistä sekä poliittisesta, henkisestä ja esineellisestä kulttuurista. Niiden kautta
kirja avaa monipuolisia näkymiä eurooppalaisen kulttuurin syntyyn, ja se sopii niin historian
tutkijoille ja harrastajille kuin tavallisille lukijoille.
Teoksessaan Pompejilaisia kohtaloita Castrén herättää henkiin kolme Pompejin entistä
asukasta ja kertoo heidän tarinansa. Samalla hän avaa antiikin tuntemuksensa aarrearkun
tuoden eläväksi niin kaupunkipolitiikan, uskonnollisen elämän kuin ihmisten tavallisen arjen.
Castrénin Uusi antiikin historia on ensimmäinen koskaan suomeksi kirjoitettu teos koko
kreikkalais-roomalaisesta antiikin historiasta. Castrén esittää siinä Euroopan historian
varhaisvaiheet kronologisesti ja lisäksi oikaisee useita antiikkia koskevia piintyneitä,
virheellisiä käsityksiä. Vuosikymmeniä arvokasta työtä antiikin tutkimuksen popularisoijana
tehnyt Paavo Castrén myös tietää, miten lukijan mielenkiinto vangitaan.
Paavo Castrén (s. 1938) on tietokirjailija, klassillisen filologian emeritusprofessori Helsingin
yliopistossa ja Suomen johtavia Pompeji-tutkijoita. Hänet tunnetaan merkittävänä tieteen
popularisoijana ja maamme eturivin antiikin kulttuurin tuntijana.

Teokset
Pompeji (1978 Gaudeamus)
Rooma – matkailijan opas (L. Pietilä-Castrénin kanssa) (1982 Gaudeamus)
Maassa maan tavalla – eurooppalaisen tapakulttuurin juurilla (1995 WSOY)
Pompeji – Venuksen kaupunki (muiden kanssa) (1998 Sinebrychoffin museo)
Antiikin käsikirja (L. Pietilä-Castrénin kanssa) (2000 Otava)
Viisas valta – johtamisen paradoksit (muiden kanssa) (2001 WSOY)
Työt ja päivät / Hesiodos (suomennos ja selitykset) (2004 Tammi)
Pompejilaisia kohtaloita (2006 Otava)
Herrasmiesmaanviljelijän käsikirja / Marcus Porcius Cato (suomennos ja selitykset) (2006
Tammi)
Domus Pompeiana. Talo Pompejissa (toimitt.) (2008 Otava)
Uusi antiikin historia (2011 Otava)
Pakinoita antiikin Roomasta. Horatiuksen satiirit (2013 Otava)
Käännökset
Hesiodos: Työt ja päivät, 2004 Tammi
Marcus Porcius Cato: Herrasmiesmaanviljelijän käsikirja, 2006 Tammi
Corrado Augias: Rooman salaisuudet, 2008 Otava
Palkinnot
Valtion tiedonjulkistamispalkinto Leena Pietilä-Castrénin kanssa, 2001
Lauri Jäntin tietokirjapalkinto, 2007
Suomen tietokirjailijat ry:n tietokirjailijapalkinto, 2011
Vuoden historiateos, 2011

