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Kirjasto on hankkinut viime vuosina tuhansia e-kirjoja. Kun vuosi alkaa olla loppusuoralla, on
mahdollista katsastaa, mitkä e-kirjoistamme  ovat olleet erityisen suosittuja kuluneena vuonna.

Ehdotonta kymmenen kärjessä -listausta absoluuttisine käyttölukuineen ei e-kirjojen osalta voi
nimetä, koska eri palvelujen kautta tilattujen e-kirjojen käyttömahdollisuudet- ja tavat, osin
tilastointimekanismitkin,  vaihtelevat. Esimerkiksi joidenkin palvelujen kirjoja voi lukea lähinnä
vain  online,  joidenkin myös ladata omalle laitteelle 1 – 3  päiväksi, toisten taas lainata Helka-
kortilla korkeintaan viikoksi.  Online-luettavien kirjojen tai vain lyhyeksi aikaa ladattavien
käyttöluvut  kasvavat, kun yksi ja samakin tenttiin valmistautuja availee kirjaa useampaan eri
otteseen. Näiden erilaisten käyttömahdollisuuksien ja -tapojen takia eri palvelujen kautta tilattujen
kirjojen käyttöluvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

E-kirjapalveluja ja -kustantajia, joiden kautta meille on tilattu e-kirjoja, on useampia kymmeniä.
Seuraavat suosituimpien e-kirjojen valikoimat on poimittu e-kirjapalveluista, joiden kautta tilattuja
e-kirjoja tiedetään käytettävän paljon kyseisillä kampuksilla.

Suosituimmat e-kirjat ovat enimmäkseen Ellibs- ja Dawsonera-palvelun kautta ostettuja kirjoja,
joita on paljon Keskustakampuksen ja Viikin kampuksen alojen kurssikirjoina. Käyttölukuja näiden
osalta kasvattaa myös se, että niitä on myös avoimen korkeakoulun tutkintovaatimukssissa.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/e-kirjasuosikkeja-2013-pintasukelluksia-e-kirjojen-kayttotilastoihin
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/epeltone
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/e-kirjasuosikkeja-2013-pintasukelluksia-e-kirjojen-kayttotilastoihin


Meilahden kampuksella huippusuosittuja ovat erityisesti Duodecimin kotimaiset e-kurssikirjat,
mutta joukossa on myös Ovid- ja Thieme-palvelujen kirjoja. Kumpulan kampuksella suosittuja ovat
mm. Springerin kirjat, joita on viime vuosina tilattu kampuksen tieteenaloilta tuhansia.

Dawsonera-palvelun katsotuimmat nimekkeet 2013:

Kirjaan päästäkseen käyttäjän on aina kirjauduttava. Kirjoja voi lukea online tai ladata koneelleen
1 -3 päiväksi.

1. Communication power
2. Prejudice:  its social psychology
3. Teaching for quality learnig at university
4. Biopharmaceutics applications in drug development
5. The ashgate research companion to political leadership

Ellibs-palvelun lainatuimmat kirjat 2013:

Kirjoja voi lainata HELKA-kortilla enintään viikoksi.

1. Johdatus kasvatustieteisiin
2. Sisäinen tarina, elämä ja muutos
3. Ihmistieteet ja filosofia
4. Arvot, moraali ja yhteiskunta
5. Paikkana politiikka

Springer-palvelun käytetyimmät kirjat 2013:

Kirjoja voi ladata joko kokonaan tai luku luvulta. Kokonaan ladattaessa esim. 10-lukua sisältävä
kirja tilastoituu 10 käyttökertana, vaikka ladatusta kirjoisto lukisi vain yhden luvun. Luvuittain
ladatessa tilastoituu jokainen ladattu luku.

1. Mass Spectrometry
2. Grid and Distributed Computing
3.  Pro jQuery
4. Information Security Practice and Experience
5. Theory and Applications of Satisfiability Testing / SAT 2013

Terkko Navigatorin laskurin mukaan suosituimmat e-kirjat

Navigatorissa on reaaliaikainen systeemi, joka kertoo mitä kirjoja asiakkaat ovat tallentaneet
eniten omaan kirjastoonsa Terkko (Popular-tab). BookNavigator uudistuu alkuvuodesta 2014 , ja
siihen saadaan todennäköisesti laskuri, joka kertoo kuinka paljon kirjoja on avattu.

1. Kipu
2. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirjat | 1 |, | 2|  ja  |3 |
3. Pocket guide for patient education
4. Cardiac biomarkers in clinical practice
5. Lastentaudit

Mitä e-kirjojen käyttöluvuista voisi saada  irti?

https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://login.helsinki.fi/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780191570636
https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://login.helsinki.fi/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9781444324600
https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://login.helsinki.fi/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780335242764
https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://login.helsinki.fi/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780387723792
https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://login.helsinki.fi/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780754691631
https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://login.helsinki.fi/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780387723792
http://library.ellibs.com/login/?library=31&book=951-44-5597-5
http://library.ellibs.com/login/?library=31&book=951-44-5597-5
http://library.ellibs.com/login/?library=31&book=951-662-898-2
http://library.ellibs.com/login/?library=31&book=951-662-936-9
http://library.ellibs.com/login/?library=31&book=952-10-1350-8
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10711-5
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27180-9
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-4096-9
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-79104-1
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-39071-5/page/2
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04493&p_selaus=18661
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04495&p_selaus=15355
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04492&p_selaus=19142
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04491&p_selaus=18358
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01382323/1st_Edition&XPATH=/PG%280%29
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01437727/1st_Edition&XPATH=/PG%280%29
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04498&p_selaus=16599


Luetuimmat e-kirjat olivat odotetusti enimmäkseen tutkintovaatimuksisa olevia e-kurssikirjoja.
Springer-palvelun suosituimmissa kirjoissa on muitakin. Edellyttäisi kyseisen kampuskirjaston
tieteenalavastaavan asiantuntemusta ja suorastaan kirjakohtaisia analyyseja, jotta voisi selvittää,
miksi suosikeissa on muutamia muitakin kuin tenttikirjoja.  Mahdollista on, että Kumpulan
Springer-kirjojen listalla 5. olevaan teokseen liittyviin korkeahkoihin käyttölukuihin on osuutensa
sillä, että kyseisessä kirjassa on kokonaista 34 lukua ja että kyseessä on tänä vuonna Helsingissä
järjestetyn kansainvälisen konferenssin julkaisu.

Suosituimpien kirjojen jäljittämisestä ei välttämättä saa apua  esim. erilaisten e-kirjahankintatapojen
arviointiin. Tältä kannalta kiinnostavampaa voisi olla esim.  tutkia tieteenalanäkökulmasta sitä,
kuinka paljon aihepakettihankintojen (mm. koko kustantajan tarjoaman aihepaketin ostaminen
vuosirajauksella) mukana on tullut kirjoja, joita on käytetty vähän tai ei lainkaan.

Toisaalta voi kysyä, kannattaisiko tällaisten tarkastelujen perusteella vielä kiiruhtaa  tekemään
kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. E-kirjojen käyttötilastojen kokoamisessa ja  analysoinnissa
on kirjastossa vielä paljon opittavaa ja kehitettävää.

Myös siinä, kuinka hyvin olemme saattaneet hankkimamme e-kirjat tarjolle on vielä paljon
toivomisen ja kehittämisen varaa. Näyttäisihän siltä, että esim. BookNavigatorin kautta selailtavaksi
on saatettu tuskin kolmannestakaan hankkimistamme e-kirjoista, päätellen palvelun etusivulla
mainitusta tarjolla olevien kirjojen määrästä (yli 10 000). HELKAssa on yli
33 000hankittuihin e-kirjoihin liittyvää tietuetta.  Toivomisen ja kehittämisen varaa on myös e-
kirjauutuustiedotuksessamme. Tällä kaikella on myös oma vaikutuksensa käyttölukuihin.

Tämän jutun synnyttelyssä tekemämme pintasukeltelut muutamien e-kirjapalvelujen
käyttötilastoihin olivat antoisia, vaikka tarkastelun tulokset eivät juuri yllättäneet.
Tulkintaongelmien kanssa pähkäily oli oikeataan aika inspiroivaa aivojumppaa.  Houkutti lähteä
sukeltelemaan syvemmälle oikein ajan kanssa ja vähän kvalitatiivisemmin kauhoen kuin mitä tämän
e-kirjasuosikkien pikaetsiskelyn yhteydessä oli mahdollista.

Kiitämme Jukka Englundia ja Marjo Kuuselaa saamistamme tilastotiedoista.
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