
IN MEMORIAM 

Ian Mowat 1946 – 2002    

      

  

Edinburghin yliopiston kirjastonjohtaja 
Ian Mowat kuoli 6.9.2002 tapaturmassa 
Skotlannin keskisellä vuoristoalueella 
vaeltaessaan. Vuoristovaellus oli hänelle 
mieluisa harrastus, ja hän oli liikkeellä 
poikansa kanssa.  

Ian Mowat jää Helsingin yliopiston 
kirjastohistoriaan ensimmäisen kansainvälisen 
arviointipaneelin puheenjohtajana. Vuonna 
2000 toteutetun arvioinnin tulokset näkyvät 
laajemmin vasta vuosien päästä. Kirjastoissa 
ne ovat jo nähtävillä mm. oleellisesti 
kasvaneen yhteistyön kautta.  

Ian Mowat oli Skotlannissa, koko Britanniassa ja kansainvälisessä 
kirjastomaailmassa arvostettu henkilö. Edinburghin yliopisto kuuluu Euroopan 
tutkimusyliopistojen kärkikaartiin. Mowatin työn tuloksena kirjaston 
elektroniset ja kokoelmapalvelut ovat mittavia. Hänellä oli myös useita 
luottamustehtäviä Britannian kirjastomaailmassa. Hän toimi British Councilin 
ja UNESCOn asiantuntijatehtävissä mm. Keski- ja Itä-Euroopassa, ml. 
Sarajevon kansalliskirjaston jälleenrakennuksessa. Hän oli amerikkalaisen 
kirjastopalveluyrityksen OCLC:n hallituksen jäsen. Mowat oli kansainvälisen 
yhteistyön voimakas puolestapuhuja, joka omalla toiminnallaan sai yhteistyötä 
aikaan. 

Hänen kirjastouransa oli kiinnostava. Opiskeltuaan historiaa ja kirjastotiedettä 
hän työskenteli St Andrews -yliopistossa, Heriott-Watt -yliopistossa ja 
Skotlannin kansalliskirjastossa vuosina1970-78. Glasgowin yliopiston 
kahdeksan vuoden jälkeen hän siirtyi Hullin yliopiston kirjastonjohtajaksi 
vuosiksi 1986-91, sitten Newcastlen yliopistoon kirjastonjohtajaksi. Vuonna 
1997 hänet valittiin johtamaan Edinburghin yliopiston kirjastoa. Kaikissa 
tehtävissään hän oli kehi ttäjä, jonka työn tuloksista jäi pysyvä jälki ja uuden 
toiminnan malli. Ian Mowat mainitsi esitellessään kampusta 22.8.2002, että 
viisi vuotta samassa paikassa on ollut hänelle sopiva aika. Viisi vuotta oli 
tulossa täyteen. ”Mutta”, hän jatkoi: ” en minä enää täältä lähde”.  

Surunviesti tuli yliopiston avajaispäivänä 10.9.2002. Erityisen järkyttäväksi 
sen teki kaksi asiaa. Vain kolmisen viikkoa sitten useat meistä Helsingin 
yliopiston kirjastoväestä tapasimme hänet terveenä, energisenä ja 
huumorintajuisena esittelemässä omaa laajaa kirjastoaan. Hän oli aidosti 
kiinnostunut Helsingin yliopiston kirjastotoiminnasta. Samassa yhteydessä 
suunnittelimme useita yhteistyöhankkeita Edinburghin ja Helsingin välille. 

  



Vielä traagista kuolemaansa edeltävänä päivänä hän sähköpostiviestissään 
ideoi skotlantilais-skandinaavista konferenssia ensi vuodeksi.  

Ian Mowatin elämäntyöstä on luettavissa osoitteessa http://www.lib.ed.ac.uk. 

Yliopisto ja kirjasto eivät tutki, opeta tai kehitä palveluja. Tulokset perustuvat 
ihmisen ja ihmisten muodostamien ryhmien työhön. Ihminen on samalla 
voimakas ja äärettömän hauras: ”kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää 
ole”. Ian Mowat elää vahvasti hänet tunteneiden mielessä.  

  

Kaisa Sinikara 
tietopalvelujen kehittämisjohtaja 

kaisa.sinikara@helsinki.fi  
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