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Slovenian yliopisto- ja erikoiskirjastot järjestivät toisen kirjastosektorien 
yhteisen seminaarin 19.10.2006 Ljubljanassa, viehättävässä uuden EU-maan 
pääkaupungissa. Aiheena oli informaatiolukutaidon kehittäminen. Seminaari 
kokosi yhteensä noin 140 kirjastonhoitajaa Sloveniasta, Kroatiasta, Bosnia-
Herzegovinasta ja Makedoniasta. Seminaariin osallistui myös useita 
kirjastoalan mutta myös muiden alojen professoreita ja tutkijoita sekä 
opetusministeriön edustajia. 

Sain erittäin ammattitaitoisen ja vakuuttavan käsityksen slovenialaisista 
kollegoista. Hyvä esimerkki tehokkaasta organisoinnista oli se, että seminaarin 
julkaisu esitelmineen ja englanninkielisine tiivistelmineen julkaistiin samana 
päivänä. (Seminaarin ohjelma verkossa ja julkaisu ”Informacijska pismenost - 
med teorijo in prakso” on lainattavissa Opiskelijakirjastosta).  

Seminaarin ohjelma 

Ohjelma oli varsin tiivis. Seminaarin aamupäivään sisältyi Zradka Pejovan 
esitys kansainvälisestä infolukutaidon kehitystyöstä, Sheila Webberin 
(Sheffieldin yliopiston informaatiotutkimuksen opettaja) teoriapainotteinen 
esitys infolukutaidosta korkeakouluopetuksessa. Omassa alustuksessani 
käsittelin suomalaisten yliopistokirjastojen infolukutaidon kehittämistyötä ja 
integrointia yliopisto-opetukseen. 

Zradka Pejova on avainhenkilö UNESCOn rahoittaman Keski- ja Kaakkois-
Euroopan IL-tukipalvelun kehittämisessä. Yhteistyö Slovenian naapurimaiden 
kanssa on lisääntynyt. Kuluvana vuonna ilmestynyt julkaisu on jaettu mm. 
ministereille ja yliopistojen johdolle samoin kuin eräille talouselämän 
vaikuttajille Keski- ja Kaakkois-Euroopan maissa: Achieving an Information 
Society and a Knowledge-based Economy through information literacy: 
proposal for an Information Literacy platform and action plan for Central and 
South East European countries. Editors: Pejova, Z., Catts, R., Ticha, L. and 
Dombrpvska, M. Ljubljana 2006. Pejovan huolenaiheena on parhaillaan 
toiminnan vakiinnuttaminen, sillä kirjastoilla on arkuutta ottaa kansainvälisiä 
vastuita hoitaakseen. Osaksi huolet ovat siis samansuuntaisia kuin meilläkin. 

Muut seminaarin alustukset pidettiin sloveenin kielellä. Saimme käyttöömme 
niiden tiivistelmät, jotka sisältyvät myös julkaisuun kunkin artikkelin 
yhteydessä.  

Slovenian kansallisen informaatiolukutaidon strategian laatiminen oli tohtori 
Silva Novljanin ja apulaisprofessori Primoz Juznicin aiheena. He halusivat 
alustuksillaan herättää keskustelua. Erityisesti jälkimmäinen puhuja toivoi 
kirjastonhoitajilta nykyistä korkeampaa koulutustasoa, jotta he voisivat toimia 
akateemisten opettajien luontevina kumppaneina. 

 

http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/programme-eng-S.pdf


Iltapäivän alustuksiin sisältyi professori Tomaz Bartolin analyysi kirjastosta 
opetuksen ja tutkimuksen laboratoriona ja informaatiotutkimuksen 
tiedepohjasta samoin kuin kolme tapausanalyysia informaatiolukutaidon 
opetuksesta: Mariborin yliopiston talous- ja kauppatieteiden tiedekunnassa, 
Joze Gorizarin yhteiskuntatieteellisessä keskuskirjastossa sekä Krkan 
erikoiskirjastossa. 

Aktiivista keskustelua käytiin paneelikeskustelussa. Paikalliset kollegat tekivät 
parhaansa kertoakseen, missä kulloinkin keskustelussa oltiin menossa. Olisin 
suonut ymmärtäväni kieltä, siinä määrin kiinnostavalta keskustelu vaikutti. 

Jälkikeskustelussamme Sheila Webber esitti, että tiivistäisimme yhteistyötä 
suomalaisen infolukutaidon kehittämisryhmän ja SCONULin vastaavan 
ryhmän välillä. Yhteisiä tavoitteita on useita ja molemmat osapuolet voisivat 
hyötyä yhteistyöstä. Sheila Webber pitää mielenkiintoista blogia, jonka avulla 
voi seurata ajankohtaisia tapahtumia kirjoittajan persoonallisesta 
näkökulmasta. 

Kirjastotieteen opiskelijoita tapaamassa 

Vierailimme seminaaria edeltävänä päivänä alustajina myös kirjastotieteen ja 
informatiikan laitoksella, jossa apulaisprofessori Primoz Juznic vastaa mm. 
kansainvälisestä koulutusjaksosta. Sheila Webber kertoi Britannian IL-
tutkimuksesta ja koulutuksesta. Omassa alustuksessani pohdin arviointia 
laadun kehittämisen välineenä ja käytin heinäkuiseen LIBERin konferenssiin 
valmisteltua esitystä pohjana. Oli kiinnostavaa tavata opiskelijoita, tulevia 
kirjastonhoitajia. Useat heistä toimivat jatkossa koulukirjastoissa omalla 
kotiseudullaan ja vain osa yleisissä ja tieteellisissä kirjastoissa. 

Ljubljana ympäristönä 

Erinomaisten järjestelyjen ansiosta ehdimme tutustua niin yliopistoväkeen kuin 
kirjastonhoitajiin, vierailla vanhassa kaupungissa ja kansallisessa 
taidemuseossa sekä tutustua paikalliseen kahvilaelämään, jossa on Itävalta-
Unkarin ajoilta periytyvää viihtyisyyttä. 

Ympäröiviä uljaita vuoria hämmästellessä konkretisoitui se, miten kovaa esi-
isillä mahtoikaan olla ”Balkanin vuorilla taistelemassa”. Slovenian sijainnista 
kertoo myös jotakin se, että saman viikonlopun aikana voi helposti sekä 
patikoida vuorilla että viettää rantaelämää. Parin-kolmen tunnin ajomatkan 
päässä ovat niin Wien, Budapest kuin Venetsia ja useat muut Italian kaupungit, 
samoin kuin Adrianmeren ympärillä olevat Kroatian vanhat kauniit 
rantakaupungit. 

Kaiken kaikkiaan Slovenia ja sikäläiset kollegat tuntuivat varsin kotoisilta. 
Jotkut heistä tulivat kertomaan suomalaisista tuttavistaan samoin kuin siitä, 
että Suomessa tehtävää työtä seurataan suurella mielenkiinnolla. Meidän 
työssämme nähdään varteenotettavia malleja omalle kehittämistyölle. 
Koskettavalta tuntui myös tavata Sarajevon yliopiston talous- ja 
kauppatieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtajaa, joka halusi lahjoittaa pari 

http://information-literacy.blogspot.com/


uunituoretta julkaisua Suomeen vietäväksi. 

Balkanin tuntemus kasvoi paluumatkalla 

Paluumatka oli odotettua jännittävämpi, sillä Prahassa sain kuulla, ettei lentoja 
Suomeen olisi lakon vuoksi. Odotellessani kentällä kolmisen tuntia lennon 
järjestymistä ehdin kirjoittaa seminaariraporttia. Lopulta lento Suomeen 
järjestyi Vilnan kautta. Vilnassa odottelin lentoa nelisen tuntia yhdessä 
Sofiasta palaavan suomalaisen sotatekniikan laitoksen johtajan sekä 
Sarajevosta palaavan irlantilaisen nuoren miinanraivaajan kanssa, joka oli 
kotiutunut suomeen täydellistä intonaatiota myöten. Kuulin kaupunkien 
ahdingosta; miinojen raivaustyötä riittää kymmeneksi vuodeksi. Balkan tuli 
siis tutuksi eri kulmiltaan. Slovenia säästyi muita Balkanin valtioita paremmin 
sodan kauheuksilta.  
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