
Pitkää ikää ja luovia ratkaisuja

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus, Svenska litteratursällskapet i Finland
ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestivät seminaarin 3.4.2008 Vaihdot
elektronisessa julkaisumaailmassa - minne menossa? Seminaariesityksissä
käsiteltiin vaihtoja ja sivuttiin e-julkaisemiseen liittyviä asioita sekä seurojen
että kirjastojen näkökulmasta.

Tiedeyhteisöjen perinteinen yhteistyön muoto ovat olleet tieteelliset seurat,
jotka verkostoineen ovat edelleen tieteellisen tiedonvälityksen merkittäviä ja
aktiivisia solmukohtia. Useat seurat toimivat omien alojensa julkaisijoina
kansallisten ja kansainvälisten kaupallisten kustantajien rinnalla. Lisäksi
seurojen vaihtokumppanuudet ja julkaisut kantavat tärkeitä symbolisia
tehtäviä.

Kirjastokokoelmien näkökulmasta ensisijaista on julkaisun sisältämä tieto.
Luovia ratkaisuja tarvittaisiin siihen, miten Vaihtokeskuksen, seurojen ja
kirjastojen yhteistyöllä voitaisiin kehittää vaihtoja siten, että kirjastoihin
saataisiin vaihtosuhteiden avulla enemmän sellaisia julkaisuja, joita käyttäjät
tarvitsevat ja käyttävät.

Kirjastoille vaihdot ovat aineiston hankintatapa, jolla voidaan parantaa
kokoelman kattavuutta mm. harvinaisten, vaikeasti saatavien julkaisujen
osalta. Vaihtoina saatavien, tila- ja käsittelykustannuksia aiheuttavien
julkaisujen tulisi kulkea saman valintaseulan läpi kuin ostetut aineistot. HY-
kirjastot saivat Vaihtokeskuksen kautta vuonna 2007 yhteensä 3 140
ulkomaista sarjanimekettä. Sarjojen käyttöä pitäisi myös pystyä seuraamaan ja
arvioimaan niiden tietosisältöjen merkitystä yhdessä alan tutkijoiden kanssa.

Pitkä perinne

Avauspuheenvuorossaan Cecilia af Forselles SKS:n kirjastosta toivoi
vaihdoille pitkää ikää ja luovia ratkaisuja. Vaihtosuhteiden traditioita valotti
kotimaisten tieteellisten seurojen vaihtotoiminnasta väitöskirjaa tekevä
Johanna Lilja, joka kertoi 1800-luvun ja 1900-luvun alun tilanteesta
tapausesimerkkeinään SKS:n ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vaihdot.
Suomessa perustettiin useita tieteenalaseuroja 1800-luvun alkupuoliskolla ja
vuosisadan lopulla monilla näistä seuroista oli toimivia vaihtosuhteita
ulkomaille. Tutkijat välittivät tieteelliset uutiset aluksi kirjeitse ja myöhemmin
lähettämällä kirjoja ja lehtiä kollegoille, seurojen kirjeenvaihtajajäsenille ja
oman alan seuroille ulkomailla.

Saadut julkaisut sijoitettiin tieteellisten seurojen omiin kirjastoihin, mutta
Liljan tarkastelujen perusteella julkaisujen käyttö kaiken kaikkiaan oli
vähäistä. Vaihdot kuitenkin nähtiin tuolloin tärkeinä keinoina linkittyä
kansainväliseen tiedeyhteisöön, levittää oman tieteenalan julkaisuja ulkomaille



sekä vastaavasti saada ulkomaisia julkaisuja omaan käyttöön.

Kirjastot ja vaihtojulkaisut

Vaihtokeskuksen kirjastonhoitaja Georg Strien kertoi kirjastoille tehdyn
kyselyn tuloksista. Vaihdot ovat vähentyneet, mutta eivät ennustetulla
vauhdilla. E-julkaisemisen yleistyminen näkyy siinä, että vaihtoaineiston
merkitys luonnontieteen aloilla pienenee, mutta säilyy edelleen humanistisilla
aloilla. Vaihtokeskus pyrkii selvittämän myös painettujen lehtien
verkkoversioiden olemassaolon ja avaamaan käytön, mikä työ on tunnetusti
hidasta käsityötä ja usein hankalaa. Helpotusta odotetaan yleistyvästä open
access -julkaisemisesta.

Kirjastot ja vaihtoaineistot -paneelikeskustelussa erityyppisten kirjastojen
edustajat totesivat, että kirjastoilla itsellään harvoin on vaihdettavia julkaisuja
mutta ne hyötyvät seurojen tai laitosten vaihtosuhteiden perusteella saatavista
julkaisuista. Usein vaihtojen vastaanottaminen perustellaan kirjastojen
hankintapolitiikassa kokoelman kattavuuden parantamisella ja vaikeasti
saatavan kirjallisuuden hankintatapana.

Päivi Pekkarinen oli selvittänyt Terkon vaihtolehtien käytön määrää.
Saaduista lehdistä 20 % oli paljon käytettyjä, keskeisiä lehtiä, kun taas vähän
tai hyvin vähän käytettyjä lehtiä oli 65 % vaihtojulkaisuista. Kirjastoille tila on
merkittävä kustannustekijä. Se on otettava huomioon, kun arvioidaan sitä,
mikä on julkaisun riittävää käyttöä ja sitä, voidaanko vaihtojulkaisu säilyttää
omassa hyllyssä vai Varastokirjastossa.

Irmeli Isomäki Valtion taidemuseon kirjastosta totesi, että kuva-aineistojen
tekijänoikeuksiin liittyvät ongelmat aiheuttavat sen, että heillä vaihtojulkaisut
toistaiseksi ovat painettuja ja siirtyminen e-julkaisemiseen vielä kestää.
Samoin Irma Reijosen mukaan Slaavilaisen kirjaston saamat vaihtojulkaisut
ovat painettuja ja monografiat myös pysyvät painetussa muodossa vielä
pitkään.

Vaihtojen vaikeutena nähtiin erityisesti kohtaanto-ongelma: kirjasto ei saa
sellaista aineistoa, jota se tarvitsee. Jos kirjaston hankintaprofiili on muuttunut
ja on aiempaa erikoistuneempi, vanhoja vaihtojulkaisuja olisi karsittava.
Toisaalta toivottiin tiiviimpää yhteistyötä Vaihtokeskuksen kanssa uusien,
tarpeellista ja kiinnostavaa kirjallisuutta julkaisevien seurojen ja laitosten
löytämisessä ja vaihtosuhteiden luomisessa.

Saksan Maantieteellisellä keskuskirjastolla (Institut für Länderkunde Leipzig)
on tällä hetkellä 579 vaihtokumppania eri puolilla maailmaa. Martin Scheerin
mukaan julkaisuvaihtojen katsotaan tuovan huomattavaa
hankintamäärärahojen säästöä kirjastolle. Lisäksi vaihtosuhteet vahvistavat
instituutin kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Instituutin kirjasto myös
aktiivisesti etsii mahdollisia uusia vaihtokumppaneita. Vaihtojen hallinnointiin
he ovat kehittäneet tietokannan, jolla tehdään mm. saapumisvalvonta, karhunta
ja osoitetietojen päivitykset. Kirjaston kokoelmalle ja hankintaan vaihdoilla on
suuri merkitys, sillä 65 % saapuvista kausijulkaisuista saadaan vaihtona.



Merike Olvet Viron kansalliskirjastosta kertoi, että 1980-luvulla vaihdot
olivat heille keskeinen tapa saada länsimaisia julkaisuja. Nyt vaihtotoiminta on
vähentynyt, mutta on edelleen tärkeä Estonica-kokoelman kartuttamistapa.

Julkaisijat ja vaihtosuhteet

Seminaarin loppupuoliskolla vaihtoja tarkasteltiin tieteellisten seurojen
näkökulmasta. Paneelikeskustelussa olivat edustettuina HY:n maantieteen
laitos (Pauliina Raento), SKS (Rauno Endén) ja Kotikielen Seura (Toni
Suutari), joilla kaikilla on pitkät perinteet julkaisijoina ja vaihtokumppaneina.
Keskustelijat olivat sitä mieltä, että julkaisut ja vaihtosuhteet ovat yhä tärkeitä
seuran ajatellen paitsi seuran näkyvyyttä myös suomalaisen tutkimustiedon
levittämistä ja kotimaisten tutkimusten jakelua. Vaihdosta aiheutuvat kulut
voidaan lukea myös markkinointikustannuksiin.

Seurojen julkaisuilla on monta ulottuvuutta ja tehtävää. E-julkaisu ei voi niitä
kaikkia kattaa. Fyysinen julkaisu kantaa tietosisällön lisäksi lehden tai sarjan
kokonaisuuden - ja samalla sitä julkaisevan seuran - perinteitä, imagoa ja
näkyvyyttä. Raennon mukaan nämä seikat ovat keskeisiä esimerkiksi referee-
tarkastajien ja toimituskunnan sitouttamisessa tai toisaalta opiskelijoiden
heimouttamisessa tieteenalaan.

Kuitenkin seuran ja sen julkaisujen on näyttävä myös verkossa: kotisivujen on
oltava kunnossa, vähintään lehden artikkelitiivistelmien on oltava luettavissa ja
mahdollisen elektronisen rinnakkaisversion tarjolla. Huolimatta e-
julkaisemisen yleistymisestä tieteelliset seurat edelleen tarvitsevat
vaihtosuhteita ja painettuja julkaisuja tutkimuksen jakelukanavana.
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