
Kirjastonjohtajat Tanskanmaalla

Kirjastonjohtajat tekivät tammikuun lopussa parin päivän opintomatkan
Kööpenhaminaan. Tutustumiskohteita oli kaksi: Kubis eli Tanskan
kansalliskirjasto ja yliopiston kirjasto (The Royal Library) sekä
Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu (Copenhagen Business School, CBS).
Matkan tavoitteena oli saada uusia näkökulmia oman kirjastolaitoksemme
kehitystyöhön.

The Royal Library

Tanskan kansalliskirjastoa ja yliopiston kirjastossa isäntänämme toimi
yliopistokirjaston johtaja Michael Cotta-Schønberg.

Yliopisto on perustettu 1400-luvulla. Tulipalo poltti suuren osan kokoelmista
1700-luvulla. 1900-luvulta tulee nykyiseen rakenteeseen vanhoja kirjastoja ja
professorien kokoelmia sekä instituuttikirjastoja. 2000-luvun alussa
vaiheittaisten yhdistämispäätösten jälkeen kansalliskirjasto ja Kööpenhaminan
yliopiston kirjasto muodostavat nyt yhden organisaation vuonna 2006. Kirjasto
toimii neljässä toimipisteessä, joista ns. pääkirjasto ja vierailumme kohde on
”Musta timantti”, The Black  Diamond, Slotsholmenilla.

Mustan timantin ala-aulasta lähti likuportaat seuraavaan kerrokseen.

Yhdistämispäätökset on tehty Tanskassa ylätason hallinnollisina ratkaisuina,



eivätkä ne pohjaudu useamman vuoden ja vaiheen suunnittelutyöhön.
Suunnittelutyön kesto on ollut noin puoli vuotta, kun koko kansalliskirjaston ja
yliopistokirjaston yhdistyminen on päätetty. Kansalliskirjasto kuuluu
kulttuuriministeriön hallinnonalaan ja yliopisto kuuluu tiedeministeriön
hallinnonalaan.

Kirjastojen strategiset linjaukset vuosille 2007–2010 perustuvat kahteen
teemaan: asiakasnäkökulman laajentamiseen ja hybridin kirjaston kehittämisen
edistämiseen. Linjauksia tukee mm. uuden kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin
käyttöönotto. Kirjastolla on käynnissä Ex Libriksen Primo-järjestelmän
implementointi. Meille pidetyssä demossa esiteltiin ohjelmiston tämän hetken
kehittelyvaihe Kööpenhaminassa, sekä tuotannossa olevan tietokannan
toimintaa Iowan yliopistossa.

Cotta-Schønberg kertoi myös kirjaston ulkoistamissuunnitelmista. Kirjasto
suunnittelee painetun aineiston luettelointitietueiden sekä painetun aineiston
käyttökuntoon saattamisen ostamista Dawsonilta (Dawson Books,
http://www.dawsonbooks.co.uk/). Taustalla on tarve saada osaaminen uuteen
käyttöön ja uusiin palveluihin. Cotta-Schønberg ei maininnut säästöjä tai
taloudellisuuden tavoitetta muutospaineena, mutta hän totesi, että on
olennaisesti halvempaa ostaa nämä palvelut Dawsonilta kuin tuottaa ne itse
kirjastossa. Ulkoistamista kokeillaan ensin kaksi vuota, jonka jälkeen asia
punnitaan uudelleen. Hinta / tietue on muutaman Tanskan kruunun paikkeilla.
Aineistojen hankintaan Kööpenhaminan yliopiston kirjasto käytti vuonna 2006
43,7 miljoonaa kruunua, josta puolet käytettiin e-aineiston hankintaan.

Yliopiston kirjaston johto esitteli kirjaston henkilöstörakennetta ja näkemystä
osaamistarpeista. Tanskalaisen, perinteisen korkeakoulutasoisen kirjastokoulun
tarve on lähitulevaisuudessa varsin vähäinen. Osaamisen tarve nähtiin
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla, eli BA-tutkinnon
suorittaneita aiotaan rekrytoida lisää. Tässä nähdään mahdollisuus tarjota
substanssiosaamista osaaville henkilöille työtä, ja samalla tulee kirjastoon sitä
osaamista, jota tarvitaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden
tarvetta ei nähty suurena, kirjastopalvelujen rutiinityöt voivat olla turhauttavia
asiantuntijoille, totesi Cotta-Schønberg. Kirjastosihteeri- ja avustajatehtävistä
pyritään luopumaan ulkoistamisen kautta. Tanskassa kirjastotyö ei ole
akateemisen yhteisön arvostetuin tehtävä.

Musta timantti rakennuksen oli vaikuttava. Talon nimi kuvastaa sen
ulkopintaa, joka kimaltelee kuin timantti. Talo on rakennettu vuonna 1999 ja
siinä on uudisrakennus yhdistetty vanhaan vuonna 1906 rakennettuun osaan.
Uudisrakennus jakautui kahteen eri osaan, joita yhdistivät näyttävät sillat.
Kuudennen kerroksen sillalta näkymät olivat huimat, jos vain uskalsi alas
katsoa.



Näkymä ylimmän kerroksen sillalta oli huima, jopa pelottava.

Inge-Berete Moltke esitteli päivän lopuksi kirjaston tiloja.

Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu (CBS)



Kauppakorkeakoulun kirjastoa meille esitteli kirjastonjohtaja René Steffensen.

Kuvassa seuruunmme on menossa Kauppakorkeakoulun kirjastoon. Kuvassa
etualalla Iiris Karppinen, Kaisa Sinkara, Pälvi Kaiponen ja Kaija Sipilä.

Tutkimuksen evaluointipalvelut ja tutkijoiden tarpeiden ja kirjasto- ja
tietopalvelujen kohtaaminen oli Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun (CBS)
kirjastoon tehdyn vierailun keskeinen anti. Tutkijoiden tuottaman
tutkimusjulkaisujen hallinta ja sen edellyttämä järjestelmä on kokonaisuus,
johon kauppakorkeakoulun kirjastossa on tartuttu monin tavoin.

Myös Tanskassa tutkimuksen resursointi on kytköksissä tutkimuksen
tuloksellisuuteen, ja kauppakorkeakoulun kirjasto on löytänyt tästä alueesta
hyvän kehittämisen kohteen. Asiaa meille esitteli kirjaston pääkonsultti Leif
Hansen.  Kaikki, mikä tehdään korkeakoulun tutkimuksen kansallisen ja
kansainvälisen näkyvyyden ja tutkimus julkaisujen laajan leviämisen
varmistamisen eteen, on kullanarvoista korkeakoulun päättäjille ja tutkijoille.



Kuvassa Leif Hansen kertoo kauppakorkeakoulun tutkimuksen näkyvyydestä.

Kirjastossa on asiantuntemusta kehittää julkaisujen tallennusjärjestelmiä
monipuolisesti eri tarpeita tyydyttäviksi. Tutkijat saavat tarpeelliset
julkaisuluettelonsa, webin kautta näkyy helposti tutkijoiden CV:ssä julkaisut,
ja myös rahoittajia varten on raportointi mahdollista.

Vaikka kauppakorkeakoulun kirjasto kokoelmien puolesta painottuu yhä
enemmän elektroniseen, oli hauska nähdä miten vilkas ja elävä kirjasto oli.
Opiskelijoita oli joka kerroksessa työskentelemässä ja eri tiloissa
keskustelemassa. Kirjasto fokusoituu yhä enemmän omiin ydinasiakkaisiinsa:
omiin opiskelijoihin, opettajiin ja tutkijoihin. Tavoitteena on tulevaisuudessa
varsinainen e-kirjasto, ei hybridikirjasto. Saimme kuulla, että 50% kirjoista
lähtisi pois, jos kirjat, joita ei ole lainattu viiteen vuoteen poistettaisiin.
Molemmissa vierailukohteissa korostettiin tilojen muunneltavuuden tärkeyttä.
Viime vuosina on molemmissa kohteissa tehty tilojen suhteen muutoksia
johtuen e-kirjaston kehittymisestä ja asiakkaiden työskentelytapojen
muutoksesta.



Näkymä kirjaston yläkerroksesta. Kuvassa oikealla on sisääntulokerroksen
mukava oleskelutila sohvineen ja taidetta seinällä.

Luku- ja työskentelytiloja oli kokoelmatilojen lomassa.

· Lisää matkakuvia.
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