
Entusiastipalkinto Slaavilaiselle kirjastolle 
ja sen kollektiiville 
  

  

  

06/04     

  

Suomi-Venäjä –Seuran Helsingin yliopiston osasto myönsi 10.9.2004 viidennen 
Jakov Grotille nimetyn Entusiastipalkinnon Slaavilaiselle kirjastolle ja sen 
kollektiiville. Entusiastipalkinto ojennettiin ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmille 
ja Slaavilaisen kirjaston kollektiivi kukitettiin neilikoin.  

Juhlapuheessaan seuran sihteeri Krista Berglund kertoi yliopiston 
avajaispäivän karnevalistiseen tyyliin Slaavilaisen kirjaston vaiheista ja 
toiminnasta. Hän totesi mm.: ”Slavican historiasta käy selvästi ilmi, että 
kirjaston suurinta käyttövoimaa on hengen vapaus ja intomieli. Sen tärkein 
resurssi ovat kirjastolaiset, jotka täydentävät kirjaston kokoelmia 
monipuolisesti, mitä jännittävimpiin vastaan tuleviin haasteisiin 
ennakkoluulottomasti tarttuen, ajan hengestä ja poliittisen korrektiuden 
lyhytnäköisistä perspektiiveistä piittaamatta.  

Vahvuutena vankka asiakaspalvelukeskeinen 
ajattelu 
Slaavilaisen kirjaston tuottavuutta ei toki voi mitata rahallisesti – kirjastohan ei 
koskaan voi olla bisnestä tekevä yritys vaan sen tuottavuus on moninkertaisesti 
kestävämpää ja arvokkaampaa laatua. Mutta myös ajan hengen mukaisesti 
numeroissa mitattuna näissä tuloksellisuuden ja tehokkuuden indikaattoreissa 
on millä ylpeillä: Slavicassa uurastaneet tutkijat ovat tuottaneet tuhansia 
artikkeleita ja satoja monografioita, jotka ovat valmistuneet Slavican 
helppokäyttöisen kirjaston ja sen asiantuntevien työntekijöiden ansiosta 
maksimaalisen tehokkaasti, satoja ja taas satoja kirjojen etsintään, tilaamiseen, 
odotteluun ja kopiojonoihin tuhrautuneita työtunteja säästäen. Slavican 
laatuyksikön vahvuutena on toisin sanoen sen vankka asiakaspalvelukeskeinen 
ajattelu. Se on ainutlaatuinen oppimis- ja tutkimuskeskus, joka tuottaa 
Venäjän-tutkimuksen ydinsisältöjä.  

Kirjasto on edesauttanut kansainvälisten 
tutkijoiden verkostojen muodostumista 
Slavica on huippuyksikkö myös kansainvälisyyden mittareilla mitattuna. Sen 
kansainvälistymistä ei kuitenkaan ole räätälöity byrokratian päämajoissa vaan 
se on ollut mitä suurimmassa määrin itseohjautuvaa. Kokoelmillaan ja 
palveluillaan Slavica vetää magneetin tavoin puoleensa Venäjän tutkijoita 
ympäri maailmaa. Näiden Slavican Suomeen houkuttelemien kansainvälisten 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/06/index.html


huippututkijoiden panos suomalaiseen Venäjän-tutkimukseen onkin yksi 
vaikuttava indikaattori Slavican tuottavuudesta: Slavican ansiosta on saanut 
alkunsa lukuisia suomalaisten ja ulkomaisten Venäjän tutkijoiden yhteisiä 
projekteja ja verkostoja, tänne on saatu huippuluennoitsijoita, parhaita 
mahdollisia vastaväittäjiä ja väitöskirjaohjaajia.”  

Kansainvälisen Slaavilaisen kirjaston ystävien ja 
tukijoiden yhdistys 
Tähdentääkseen Slavican ansioita kansainvälistymisen näkökulmasta Suomi-
Venäjä –Seuran Helsingin yliopiston osasto on pannut alulle myös 
Kansainvälisen Slaavilaisen kirjaston ystävien ja tukijoiden yhdistyksen. 
Yhdistyksen puolesta tilaisuudessa lausuivat tervehdyksensä professori 
Richard Stites Washingtonin Georgetownin yliopistosta ja professori 
Kazuhiko Takahashi Koben yliopistosta.  

Yhdistykseen ilmoittautui ennen tilaisuutta jo toistasataa tutkijaa ympäri 
maailmaa. Heille toimitetaan Slavica Newsletter, infoa Slavicasta. Muuten 
yhdistyksen toimintaan kuuluu vain vapaamuotoisia kokoontumisia Slavicassa 
ja etenkin kesäisin.  
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