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Miten kohtasin maailmanluokan dekkaristin?

Henning Mankell on eittämättä yksi pohjoismaiden tunnetuimpia rikoskirjailijoita. Hän nousi
maailmanmaineeseen ystadilaisen rikospoliisin Kurt Wallanderin luojana 1990-luvun alussa.
Mankell kirjoitti ensimmäiset kahdeksan Wallanderia tiiviiseen tahtiin, romaanin vuodessa.
Kirjailija purki yhteiskunnallisten epäkohtien tuskaa poliisin vinkkelistä: ihmisten epätasa-arvo ja
rasismi valtasivat rikostarinat, jopa siinä mittakaavassa, että paikoin lukijaakin alkoi haukottaa.

Ensimmäisen kerran Mankell päätti Wallander-sarjansa novellikokoelmaan Pyramidi, jossa
Mankell paljastaa rikospoliisin varhaisia vaiheita. Pienet tarinat täydentävät Wallanderin kuvaa
hyvin, ja viime vuonna ilmestynyt sarjan lopullinen päätösosa (ainakin näin Mankell tiukasti kertoi
Göteborgissa) Rauhaton mies viimeistelee koko henkilöhahmon. Kun nyt palasin Mankellin
tuotannon pariin, ilahduin ja vaikutuin – Mankell on taitava tarinankertoja ja kynäilijä. Enää ei
haukottanut illalla lukiessa vaan vasta aamulla työmatkalla.

Ajauduin haastattelemaan Mankellia Göteborgissa, koska suomalainen IFLA:n tiedotusrinki etsi
vahvistuksia tieteellisen kirjaston parista ja rikoskirjallisuusharrastukseni vuoksi haastattelutehtävä
lankesi minulle. Vaikka jo pelkästään haastattelun ajattelu pisti perhoset liikkeelle, en voinut olla
tarttumatta haasteeseen. Valmistaudun tulevaan lukemalla Mankellin romaaneita, katsomalla
Wallander-elokuvia, joissa on nähty ainakin jo kolme erinäköistä komisariota (Rolf Lassgård,
Krister Henriksson sekä Kenneth Branagh) sekä tutustumalla kaikkeen mahdolliseen
verkkomateriaaliin, josta tärkeimpänä oli ajankohtaiset ja informatiiviset kotisivut.

Koko aikana minulle ei täysin selvinnyt, millainen haastattelutilanne olisi: olisiko paikalla muitakin
innokkaita kuin minä, paljonko aikaa olisi varattu, saanko tehdä useita kysymyksiä vai saanko edes
puheenvuoroa. Totuus paljastui lopulta Mankellin puheenvuoron jälkeen. Juttelimme ensin lyhyesti
kahden kesken ja virallisempi osuus tehtiin Kirjastokaistalle, Finnish Library TV:lle, kuten asia
esiteltiin kirjailijalle, keskustelutilaisuuden jälkeen.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/henkilokohtaiset-kohokohdat-goteborgin-ifla-kokouksesta
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/helehilt
http://www.henningmankell.com/


Vankkumattomasta ammattitaidosta puhui Mankellin tapa keskittyä siihen teemaan, jonka vuoksi
hän oli paikalla. Tällä kertaa keskusteltiin Afrikan lukutaidottomuudesta, eikä mukaan mahtunut
kysymyksiä Gazan avustuslaivadraamasta tai rikoskirjallisuudesta, johon olisin halunnut keskittyä
enemmänkin. Mankellin terveiset kirjastolaisille olivat yksiselitteiset: ”Olkaa ylpeitä työstänne ja
kehittäkää itseänne. Ilman hyviä ja ammattitaitoisia kirjastolaisia ei olisi hyviä kirjastoja.”

Mankellin puhe, epämuodollisempi keskustelutilaisuus sekä Kirjastokaista-haastattelu löytyvät Iflan
sivuilta.

Lisää tapaamisesta voit lukea Kirjastolehdestä 5/2010 ja Ruumiin kulttuurista 3/2010.

Kirjastotilojen sessiot

Kuten tunnettua, IFLAn vuosittainen kongressi rakentuu eri jaosten suunnittelemasta ja
toteuttamasta ohjelmasta. Osallistuin kahteen Library Buildings and Equipment -jaoston
järjestämään sessioon silmät avoimina ja mieli kirkkaana keräämään ideoita ja vaikutteita uutta
kirjastoa varten.

Vaikutuin

http://2010.ifla.org/videos/plenary-1
http://2010.ifla.org/node/2379
http://2010.ifla.org/node/2391
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/jasen/lehtiarkisto?modeyksi=yksi&takaisin=/&teksti_id=18350
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/www.dekkariseura.fi


· Ranskan kansalliskirjaston jättimäisestä Richelieu-kirjaston korjaus- ja uudishankkeesta,
joka kestää vuosia,

· Barcelonan värikkäistä ja kiehtovista yleisistä kirjastoista,
· uudesta kirjastorakennuksesta, joka rakennetaan kulttuurihistoriallisesti tärkeään miljööhön

Dassauhin sekä Bauhausin kokoelmille että Hochschule Anhaltin kirjastolle ja joka on
osittain uudisrakennus ja osittain käyttää vanhoja rakennuksia hyväkseen. Dr. Werner
Möller (Stiftung Bauhaus Dessau) kertoi, että jo suunnitteluvaiheessa rakennushankkeesta
pidettiin keskustelutilaisuuksia lähiseudun asukkaille ja kerrottiin miten maisema tulee
muuttumaan ja miten muun muassa entinen kauppa muuttuu osaksi uutta kirjastoa.
Kirjastoon on suunniteltu asiakkaille niin hiljaisia lukusaleja kuin avoimessa tilassa olevia
ryhmätyöpaikkoja. Hiljaisuutta vaativat paikat ovat ovien takana ja keskustelua vaativat
ryhmätyöhön sopivat paikat on sijoitettu asiakaspalvelun lähelle ja kokoelmien yhteyteen.

· Södertörnin yliopiston kirjasto muistuttaa paljon tulevaa Kaisa-taloa. Jo
suunnitteluvaiheessa arkkitehdit ovat tehneet yhteistyötä kirjastolaisten kanssa. Göteborgissa
vuonna 2005 valmistunutta rakennusta esittelivät kirjastonhoitaja Cecilia Kugelberg sekä
arkkitehti Christer Malmström. Avoimuus ja lasiseinälliset lukusalit ja ryhmätyötilat ovat
Kugelbergin mukaan suosittuja: opiskelijat pitävät hiljaisuudesta, josta näkee kirjaston
muun vilinän. Kugelbergin lempilapsi uudessa kirjastossa on erikseen suunniteltu
juomavesiautomaatti, joka muistuttaa suihkulähdettä ja on osana kirjastotiloja. Asiakkaat
voivat täyttää juomapullonsa tyylikkäästi ja mukavasti, ja vessahanat voidaan jättää niille
suunniteltuun käyttöön.

http://www.bnf.fr/en/bnf/renovation_work_richelieu.html
http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/139-bonet-en.pdf


Lisäksi tutustuin uusiin kirjastoihmisiin yli kirjastorajojen ja paremmin lähikollegoihin. Opin, että
posterisessioissa on ahdasta. Näin, että IFLA on kansainvälinen. Kadehdin Ruotsin kirjastoseuran
Library Lovers -pinssejä (20 äyriä/kpl) ja ostin niitä tuliaisiksi. Nautin katkarapuleipiä. Kuulin,
kuinka Leonard Cohen on valloittanut kirjastolaisten sydämiä ja jakanut nimmareita
kongressikeskuksen hotellissa. Ymmärsin, että konferenssiin osallistuminen on paljon muutakin
kuin ammatillisen osaamisen vahvistamista. Koulutuksista ja konferensseista saa energiaa, intoa ja
ideoita työntekoon.
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