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Suomen tieteellinen kirjastoseura järjesti Villa Lantessa, Roomassa seminaarin 
Convergence on Memory Institutions – Finnish- Italian Seminar on the 
Collaboration of Libraries, Archives and Museums in the Organization of 
Knowledg.  

Seminaariin osallistui kolmisenkymmentä henkeä Suomesta ja Italiasta. 
Joukossa oli osallistujia sekä arkistoista että kirjastoista. Seminaari käsitteli 
muistiorganisaatioita ja tiedon järjestämisen vaiheita antiikista nykyaikaan.  

Tiedon järjestämisen historiaa 

Seminaari jakautui kahteen osaan: Ensimmäinen käsitteli tiedon järjestämisessä 
tapahtuneita muutoksia etupäässä historiallisesta näkökulmasta. Siinä 
käsiteltiin muun muassa antiikin kirjastoja, tiedon järjestämisestä ja 
säilyttämisestä keskiajalla sekä hypertekstistä.  

Kirjastonhoitaja Sirkka Havun (HYK) aiheena puolestaan oli Conrad Gesner 
(1516-1565), ”oppineisuuden hirmu” ja bibliografian isä. Hänen laaja 
bibliografiansa Bibliotheca Universalis pyrki kokoamaan maailman kaiken sen 
hetkisen tietämyksen yksien kansien väliin ja muodostamaan eräänlaisen 
”kirjaston ilman seiniä”. Gesnerin bibliografiassa kirjoja tarkastellaan 
ensimmäistä kertaa esineinä ja se sisältää myös teosten sisällönkuvailun sekä 
arvioita teosten tasosta ja sisällöstä.  

Seminaarin osanottajille oli lisäksi järjestetty kirjastovierailuja. Pääsimme 
tutustumaan muun muassa Vatikaanin kirjastoon (Bibliotheca Apostolica 
Vaticana), Bibliotheca Vallicelianaan, Rooman kansalliskirjastoon (Bibliotheca 
nazionale centrale di Roma) sekä Bibliotheca Angelicaan. 

Metadata ja funktionaalinen luettelointi 

Seminaarin toisessa osassa käsiteltiin ajankohtaisia kysymyksiä. Christina 
Magliano (ICCU – Instituto centrale pe il catalogo unico delle bibliotheche 
italiane e per le informazioni bibliografiche) esitteli Italiassa meneillään olevia 
metadatahankkeita ja kertoi metadatan vaikutuksesta aineistojen kuvailuun. 
Hän kertoi työryhmästä, jonka tarkoituksena on valvoa metadatan käyttöä ja 
koordinoida eri tahojen yhteistyötä (Metadati in Italia).  

Giliola Negrini (Consiglio Nazionale delle Ricerche) käsitteli esityksessään 
kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua ja vertaili suomalaista 
kaunokirjallisuuden asiasanastoa Kaunokkia sekä italialaista Thesaurus di 
Letteratura italiana-asiasanastoa keskenään.  

 

http://www.iccu.sbn.it/
http://www.iccu.sbn.it/metaprog.htm


Eeva Murtomaa (HYK) esitteli seminaariyleisölle funktionaalista 
luettelointia. FRBR eli Functional Requirements for Bibliographic Records 
perustuu IFLA:n luettelointityöryhmän vuonna 1998 ilmestyneeseen 
loppuraporttiin. FRBR:n tarkoituksena on luoda käyttäjäystävällisempiä 
bibliografisia tietueita. Tärkeää olisi, että käyttäjä voisi ensinnäkin löytää 
teokset, joista jokin henkilö tai yhteisö on vastuussa, löytää kaikki teoksen 
ilmiasut ja löytää teokset aiheen mukaan. Lisäksi käyttäjän on voitava 
identifioida teoksen tietty esitysmuoto tai ilmiasu ja voitava hankkia itselleen 
kyseinen julkaisu. FRBR:a suositellaan sekä kansallisbibliografia- että 
metadatatietueen perustaksi. Erityisesti Italiassa on tehty paljon tutkimusta 
FRBR:sta: Muun muassa IFLA:n FRBR:a koskeva loppuraportti on käännetty 
italiaksi. Se tulisi pikimmiten myös suomentaa. 

"Funktionaalinen luettelointi" - mitä se on? [PowerPoint] 

  

Hans Geleijnsen näkemyksiä kirjastojen kehityksestä 

Hans Geleijnse (European University Institute) tuntee Helsingin yliopiston 
kirjastotoimintaa hyvin, sillä hän kuului arviointipaneeliin vuonna 2000. Hän 
käsitteli kirjastojen tulevaisuudennäkymistä erityisesti yliopistokirjastojen 
näkökulmasta. Hänen mukaansa tärkein kirjastoissa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tapahtunut muutos koskee elektronista julkaisemista, josta tullut 
kaikkien arkipäivää. Tämä on merkinnyt muutosta myös lainsäädännön osalta: 
Perinteinen aineisto kuuluu yleensä tekijänoikeuslain piiriin, kun taas 
elektronisen aineiston kohdalla on lisäksi otettava huomioon 
kauppasopimukset ja –lait.  

Geleijnse korosti, että Suomen kansallinen elektroninen kirjasto FinELib 
kuuluu Euroopan edistyneimpiin elektronisiin kirjastoihin, ja että se toimii 
malliesimerkkinä elektronisia kirjastoja suunniteltaessa. Italian suhteen tilanne 
on kuitenkin hieman ongelmallisempi, sillä maan kirjastokenttä on niin 
heterogeeninen. Esimerkiksi kirjastojen hallinto on joskus niin kirjavaa, 
etteivät edes kirjaston omat virkailijat tiedä kellä on oikeus solmia 
yhteistyösopimuksia. Viime vuosien yhteistyö on kuitenkin ollut Italiassakin 
nopeaa.  

Yliopistokirjastojen haasteet 

Geleijnsen mukaan yliopistokirjastojen haasteita Euroopan näkökulmasta ovat 
yhteistyön lisääminen mm. tekijänoikeus- ja verolakien suhteen. Haasteeksi 
muodostuu myös Euroopan moninaisuuden huomioiminen ja säilyttäminen 
(monikielisyys ja –kulttuurisuus). 

Geleijnse painotti myös yliopistokirjastojen roolia elektronisen julkaisemisen 
tukijoina ja mahdollistajina. Hänen mukaansa konsortioihin on panostettava 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Geleijnsen mukaan kirjastojen 
tärkeimpinä tulevaisuuden haasteina on yhteistyö ja moninaisuuden 
välttäminen elektronisten kirjastojen suhteen (yhtenäiset järjestelmät ja 

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/koulutus/Murtomaa_TYT200205.ppt


standardit). Hyvänä esimerkkinä kansallisesta yhteistyöstä Geleijnsen mainitsi 
Suomen LINNEA2-konsortion.  

Hans Geleijnse kertoi myös kehityksen asettamista uudenlaisista vaatimuksista 
kirjastoille ja niiden henkilökunnalle. Hänen mukaansa kirjastot ja kirjaston 
hoitajat olivat 1980-luvulla kokoelmasuuntautuneita ja 1990-luvulla 
palvelusuuntautuneita. 2000-luvulla taas ollaan asiakassuuntautuneita.  

Henkilöstölle asetettuja uusia vaatimuksia ovat Geleijnsen mukaan:  

• Kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisten on oltava eri tieteenalojen 
osaajia (Subject Librarians) 

• Henkilökunnan pedagogiset taidot korostuvat 
• Tutkimuskokemus, kokemus omien tutkimusten julkaisemisesta tärkeää 

e-julkaisemisen tukemisen kannalta 
• IT-taidot 

Seminaarin ohjelma on nähtävissä Suomen tieteellisen kirjastoseuran 
kotisivulla. 
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