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Suomen tieteellisen kirjastoseuran kansainvälinen työryhmä järjesti 
sisällönkuvailun problematiikkaa käsittelevän seminaarin Helsingissä 19-20 
huhtikuuta 

' The Challenge of the Electronic Environment to the Organization of Knowledge - An 
International Seminar on Subject Access to Information' .  

Seminaari pidettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
tiloissa Siltavuorenpenkereellä.  

Seminaarin tarkoitus oli koota sisällönkuvailun keskeisten kysymysten foorumi 
ja virittää keskusteluyhteys tiedonorganisoinnin tutkijoiden ja yliopisto- ja 
tutkimuskirjastoissa työskentelevien alan asiantuntijoiden kesken. Seminaari 
osoittautui odotettua suositummaksi: siihen osallistui 120 henkeä, jotka 
edustivat 14 kansallisuutta 14 maasta.  

Seminaarin käynnistyi kysymällä 
tiedonorganisoinnin perinteisten 
menetelmien ja välineiden, luokitusten ja 
kontrolloitujen sanastojen, käytettävyyttä 
ja toimivuutta muuttuneessa 
ympäristössä. Ensimmäinen päivän aiheet 
kartoittivat ja arvioivat olemassa olevia 
menetelmiä ja välineitä; toisen päivän 
aiheet luotasivat nykytilanteesta tulevaan: semanttiseen webiin ja 
ontologioihin.  

Seminaari huipentui päätöspaneeliin, joka kokosi keskeiset kysymykset.  

Seminaarin ulkomaiset puhujat Lois Mai Chan Kentuckyn yliopistosta, 
Vanda Broughton, Lontoon yliopistosta sekä Stefan Gradmann Hampurin 
yliopistosta, jotka kaikki edustivat tiedonorganisaation pitkäaikaista tutkimusta 
ja viimeaikaista kehitystä, loivat katsauksen perinteisiin menetelmiin ja 
välineisiin Library of Congessin järjestelmistä puhtaisiin fasettijärjestelmiin 
sekä syvensivät sisällönkuvailun uusien rakenteiden, ontologioiden, 
problematiikkaa.  

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/05/index.html


Suomalaiset puhujat Tore Ahlbäck ( Åbo Akadimin kirjasto), Arja-Riitta 
Haarala (Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto ), Eeva Kärki ( 
Helsingin yliopiston kirjasto), Päivi Lipsanen (Viikin tiedekirjasto) ja Päivi 
Pekkarinen (Terveystieteiden keskuskirjasto) valottivat keskeisten yliopisto- 
ja tutkimuskirjastoissa käytettyjen luokitusten (UDC) ja kontrolloitujen 
sanastojen (YSA, Agriforest, Agrovoc, MeSH, UMLS) kehitys- ja 
toimintamahdollisuuksia verkkoympäristössä. 

Eero Sormunen (Tampereen yliopisto), Maria Forsman (Åbo Akademi), 
Eero Hyvönen ( Helsingin yliopisto) , Mikael Vakkari (Helsingin yliopiston 
kirjastot) antoivat kuvan yliopistoissa tehtävästä tiedonorganisointiin liittyvästä 
tutkimuksesta ja vireillä olevista tutkimushankkeista: automaattisesta 
indeksoinnista, käsitteiden muutosten vaikutuksista, 'suomalaisesta 
semanttisesta webistä ja ontologioista. 

Jyrki Simovaara (Modernin taiteen museo Kiasma) 
tarkasteli kokoavasti kirjastojen, arkistojen ja 
museoiden tiedonorganisoinnin 
yhteistoimintamahdollisuuksia.  

Tiedonorganisoinnin perinteisiä menetelmiä ja välineitä 
on mahdollista kehittää fasetti- ja ontologiapohjaisiksi 
tietorakenteiksi ('knowledge structures'), joissa 
olennaisia ovat selkeästi määritellyt 
käsitekokonaisuudet ja niiden väliset suhteet. 
Keskeiseksi kysymykseksi kasvaa eri tietorakenteiden 
keskinäinen toimivuus ('interoperability') ja sekä 
merkityssisältöjen että käyttömahdollisuuksien 
kannalta; verkkoympäristö avaa mahdollisuuksia, mutta 
vaatii myös runsaasti tutkimusta uusien tietorakenteiden 

kehittämiseksi.  

Seminaari sai tukea opetusministeriöltä ulkomaisten luennoitsijoiden 
matkakustannuksiin, ja siten tämä seminaari toteutti opetusministeriön nykyistä 
rahoituslinjausta: tukea suunnataan kotimaassa tapahtuvaan kansainväliseen 
toimintaan.  

Seminaarin ohjelma ja esitykset.  

  

  

  

   

Päivi Pekkarinen 
paivi.pekkarinen@helsinki.fi 

Kirjastonhoitaja  
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