
MATKALLA DIGITAALISEEN 
KIRJASTOON 

 

 
Leena Koho 

  

Jo monillekin suomalaisille tutuksi tullut Tilburgin kansainvälinen kesäkoulu digitaalisista 
kirjastoista järjestettiin tänä vuonna viidennen kerran. Kesäkoulun järjestää Tilburgin yliopiston 
omistama yritys Ticer, Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources, yhdessä yliopiston 
kanssa. Kurssin vetäjänä ja keskushahmona toimi tänäkin vuonna yliopiston kirjaston johtaja 
Hans Geleijnse. 

Kurssi oli tänä kesänä jaettu kahteen noin viikon mittaiseen jaksoon, joista ensimmäinen oli 
suunnattu ensisijaisesti johtajille ja käsitteli muutoksen johtamista. Muutostahan digitaalisten 
aineistojen tulo kirjastoon välttämättä merkitsee. Itse sain tilaisuuden osallistua jälkimmäiselle 
viikolle, joka keskittyi elektroniseen julkaisemiseen. Tälle jälkimmäiselle viikolle osallistui 30 
henkeä 13 eri maasta, suurin osa Euroopasta, mutta myös Mosambikista, Etelä-Afrikasta, Saudi-
Arabiasta ja Japanista. Suurin osa tuli kirjastoista, mutta mukana oli myös kustantajan edustajia. 
Meitä suomalaisia oli tällä jälkimmäisellä viikolla kaksi, sain seurakseni Tiina Tuomaalan 
Teknillisen korkeakoulun kirjastosta, joten saatoimme vaihtaa ajatuksia myös suomeksi.  

Teräksenkovat neuvottelijat 

Nyt palattuani en vieläkään osaa saattaa aineistoa digitaaliseen muotoon, en neuvotella edullisia 
sopimuslisenssejä kansainvälisten jättikustantajien kanssa enkä ole varma, saanko ketään 
innostetuksi tuottamaan elektronisia aineistoja verkkoon. En siis osaa läheskään kaikkea mitä 
haluaisin. Mutta olen erittäin mielelläni mukana hämmentämässä tätä keitosta ja ehkä myös 
hieman muotoilemassa tulevaisuutta haluamaani suuntaan. Meillehän opetettiin Tilburgissa 
esimerkiksi neuvottelutekniikkaa käytännön harjoituksissa. Saimme aikaan niin hienon 
sopimuksen kuvitteellisen kustantajan ja kirjaston välille, että osa meistä ryhtyi harkitsemaan 
alan vaihtoa kustantajapuolelle. Saimme tietää, ettei pidä allekirjoittaa ainuttakaan sopimusta, 
ellei ole käytettävissä oikeudellista apua. Meille näytettiin havainnollisesti, mitä lisäarvoa 
loppukäyttäjälle voidaan tuottaa cross-reference -linkityksillä niiden takana olevaa tekniikkaa 
ymmärtämättäkin. Saimme havaita, että kirjastoammattilaisten taidoille on näissäkin 
käyttöliittymissä tilausta ja sijaa.  

Kirjastoilla on valtaa! 

Saimme myös kuulla kustantajan edustajan kautta, että kirjastot ovat paljon mahtavampi tekijä 
kuin mitä ne itse tietävät olevansa. Totesimme lopulta istuvamme samassa veneessä, niin 
kustantajat, välittäjät kuin kirjastotkin. Olemme kaikki toimijoita siinä tiedonvälitysketjussa, 
jossa tieteellinen tieto siirtyy kirjoittajalta lukijalle. Roolit ovat tosin sekaisin ja itse kukin etsii 
omaa paikkaansa ja strategiaansa. Se ei ole huono asia: on perin terveellistä joskin kivuliasta 
mitata ja punnita omaa merkitystään ja ydintehtäväänsä ja muotoilla toimintastrategioitaan 
uuteen suuntaan vailla varmuutta siitä, mihin se johtaa. 

 
 



Kukaan ei tiedä, mitä tiedonvälityksen alueella kymmenessä vuodessa tapahtuu. Ei siis ole 
mitään syytä ahdistua siitä, ettemme tiedä sitä itsekään. Sen sijaan että vaivumme murheeseen, 
voimme yhdessä etsiä rakentavampia lähestymistapoja, vaikkapa uusia suhteita niin kirjoittajien, 
kustantajien kuin lukijoidenkin suuntaan. Sekä toinen toisiimme, osaamistamme ja 
kysymyksiämme jakaen. 

Asiakkaalle mahdollisuus valita 

Minulla ei Tilburgin jälkeenkään ole kristallinkirkasta visiota siitä, mihin kirjastomaailma on 
menossa ja mitä me täällä teemme kymmenen vuoden kuluttua - ja olenko täällä enää itsekään. 
Mutta se ei olekaan järin oleellista. Tärkeämpää mielestäni on, että tässä kahden kulttuurin 
murroskohdassa pyrimme antamaan asiakkaille valinnan mahdollisuuden. Niin että ne, jotka 
haluavat lukea kirjoja, edelleen saavat kirjansa ja kokoelmia hoidetaan yhtä hyvin kuin 
ennenkin, ja niille, jotka mieluummin etsivät tietoa verkosta, tarjotaan siihen mahdollisuus. Ja 
lisäksi niille, jotka minun laillani ovat kyllin ahneita halutakseen molempia, suodaan siihenkin 
tilaisuus.. 

Tilburgissa kannattaa käydä. Samaa mieltä ei tarvitse olla. Mutta omat ajatukset saattavat 
selkiintyä, ja kaaoksen keskeltä voi alkaa hahmottua uusia rakenteita.  

Lisätietoja saa sivulta http://cwis.kub.nl/~ticer/summer00/index.htm . Annan mielelläni 
kesäkoulun paineutta aineistoa lainaksi. 
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