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Matkaeväät  

Tiesin L'Aquilasta sanan tarkoittavan kotkaa, kun suunnitelmat viime  toukokuussa Italian ja 
Suomen välisen kulttuurivaihdon kautta sinne järjestettyä matkaani varten käynnistyivät. 
Kaupungin nimi nosti  esiin  muistikuvan kynän kastamisesta kotkaetiketillä varustetuttuun 
Akvilan mustepulloon kaunokirjoitusta opetellessa. Onneksi verkkokalastus tuo lisätietoja 
myös tästä  Abruzzien vuoristossa sijaitsevasta kaupungista ja ennen kaikkea sen yliopistosta 
Università degli Studi dell'Aquila . 

Kirjastovierailuilla etsii helposti yhtymäkohtia omien ympyröidensä tuoreisiin 
keskustelunaiheisiin ja matkaa edeltäneisiin työhankkeisiin, vaikka tällainen silmälappujen 
rajaama katse voi jättää helposti kohteesta sille olennaisen ja tyypillisen varjoonsa. L'Aquilan 
eväsreppuni pohjalla olivat keskustelut keskustakampuksen kirjastorakenteen 
uudistussuunnitelmista ja tiedonhaun verkko-opetushankkeet.  

L'Università degli Studi dell'Aquilan kirjastolaitos  

L'Aquilan yliopiston kirjasto on vuonna 1984 hajoitettu tiedekuntakirjastoiksi, joita tällä 
hetkellä on kuusi. Vanhan kirjaston ydinosa on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kirjastoon 
Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia. Kirjastot sijaitsevat lähellä tiedekuntiaan 
samoissa rakennuksissa eri puolilla pienehköä - ympäristöineenkin vain voin 67 000 
asukkaan - kaupunkia. Tiedekuntakirjastojen palvelut on kohdistettu kunkin tiedekunnan sekä 
opiskelijoille että opettajille ja tutkijoille. Toiminnan rahoitus tulee tiedekunnilta, mutta 
henkilökunta on yhteisen yliopistohallinnon alaista. Tämä henkilöstöä koskeva järjestely ei 
tapaamieni kirjastonhoitajien mielestä tuntunut ottavan riittävästi huomioon alakohtaista 
erikoistumista eikä työpaikkakohtaista erityisansioitumista.  

Paikallisten lainaus- ja lukusalipalvelujen lisäksi tarjona on kaukopalvelua ja opinalakohtaisia 
verkkolehtiä sekä muita elektronisia aineistoja. Monet verkkopalveluista ovat tavoitettavissa 
vain tiedekuntakohtaisen intranetin välityksellä.   

Kirjastojärjestelmä on yhteinen Italian kansalliskirjaston ylläpitämä SBN (Servizio 
Bibliotecario Nazionale). Järjestelmä jakautuu alueellisiksi pooleiksi. Paikalliseen  Polo 
aquilano del Servizio Bibliotecario Nazionaleen  kuuluu tiedekuntakirjastojen 
lisäksi  maakuntakirjasto Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi. Hajautettu luettelointi 
auttaa käyttämään hyväksi eri puolilla maata jo kertaalleen tehdyn työn ja helpottaa 
kirjallisuuden paikantamista myös oman poolin alueen ulkopuolelta. Järjestelmään 
luettelointi on L'Aquilassa aloitettu vasta 1990-luvun alkupuolella, joten kovin kattava se ei 
toistaiseksi ole vaan kortistoja on edelleen käytettävä, olkoonkin että vanhalle vuosien 1500-
1830 välillä ilmestyneelle kirjallisuudelle on järjestelmässä oma tietokantansa. Varsinkin 
maakuntakirjastossa vanhaa aineistoa on runsain määrin. Tämä tuntuu olevan asiakkaiden 
kysymysten sivukorvalla kuulemisen  perusteella aktiivikäytössä: "Mihin te nyt olette 
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panneet sen 1700-luvun kirjan, joka minulla äskettäin oli?"  

Käyttäjäkoulutusta  

Tietotekniikan ja elektronisten aineistojen käytön perusopetusta on myös humanistisessa 
tiedekunnanssa, jossa järjestetään kaikille opiskelijoille avoin kurssi Corso di 
alfabetizzazione informatica e di introduzione all' automazione in biblioteca per studenti 
dell'area umanistica. Kurssiin  luennot ja harjoitukset vastaavat aihepiireiltään meikäläisiä 
tietotekniikan johdantokursseja:  tietokoneen rakenne, käyttöohjeet tiedostojen pelastamisesta 
ja virusten torujunnasta netikettiin, Wordin perusteet, sähköposti, johdatus Internetiin 
yliopiston sivuilta, verkko- ja rompputietokantojen käyttö, verkon kautta saatavat 
bibliografiset aineistot, hyperteksti sekä tietokoneavusteinen oppiminen.   

Kurssin oppiaineistoihin sisältyy prof. Paolo Traniellon laatima tiedekunnan kirjaston 
verkko-opas La biblioteca come percorso . Sitä käytetään atk-peruskurssin  ja kirjaston 
käytön itseopiskelun ohella myös kirjastoalan  oppimateriaalina. Opas lähtee tarkastelussaan 
kirjastosta arkkitehtoonisena tilana, jossa eri toiminnoille on omat alueensa. Aakkosellisten, 
aiheenmukaisten (Deweyn luokitus) ja hyllyluokituksen mukaisten luettelotietojen  esittelyssä 
paneudutaan näiden periaatteisiin tiedon järjestämisessä ja kyvyssä vastata tiedonhaun eri 
lähestymistapoihin.  

Konkreettisena kulkuoppaana on verkkojulkaisun etusivulla humanistisen tiedekunnan 
interaktiivinen kartta, joka yllättävästi muistuttaa viime keväisen Ope.fi-kurssin 
opiskelijatovereiden erikoistyönään laatimaa Historiallis-kielitieteellisen kirjaston 
huonejakokarttaa. Yhteistä eurooppalaista ajattelua kirjastoaineistojen järjestämisessä ja sen 
esittämisessä!   

Vauraiden maiden opiskelijat eivät ainakaan päältä katsoen näytä toisistaan poikkeavan. 
Kännykkä korvalla kulkevien  aquilalaisten nuorten verkkoaineistojen käyttö 
ja  tietotekniikan tuntemus tuntuivat vastaavan sitä, mihin oli kotona tottunut. Opetustilojen 
meikäläistä vaatimattomamman varustustason vastapainona aquilalaiset voivat 
nauttia  vuosisatoja vanhasta kaupunkiympäristöstä ja sen kulttuuriaarteista mukaanlukien 
kirjavarat aina kirjapainotaidon alkupäivistä lähtien. Tätä pitkää perspektiiviä L'Aquilan 
kirjastoihin pyrin esittelemään lähiaikoina ilmestyvässä Signumissa.  

 

Kirjoittaja on  kirjastonhoitaja Valtiotieteellisen tiedekunnan  
kirjastossa [ terttu.turunen@helsinki.fi ] 
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