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Käytin tänä vuonna vuosilomastani kymmenen päivää “puoliksi töissä”, enkä
kadu sitä lainkaan, sillä sain paljon tietoa jota voin käyttää sekä työssä että
yksityiselämässäni. Osallistuin 18.–24.8.2007 Suomen tieteellisen
kirjastoseuran edustajana ja IFLAn Management of Library Associations -
jaoston jäsenenä IFLAn 73. yleiskokoukseen, joka pidettiin Durbanissa Etelä-
Afrikassa. Kokouksen yleisteema oli voimakkaassa kehitysvaiheessa olevalle
järjestäjämaalle hyvin osuva: ”Tulevaisuuden kirjastot: edistys, kehitys ja
yhteistyömuodot” .

Vaikka olenkin paljon matkustellut eri puolilla maailmaa, palasin matkalta
sekavin tuntein, koettuani sellaisia kulttuurisia asioita, joihin en ole
aikaisemmin törmännyt. Koska osallistuin tiiviisti oman jaostoni kokouksiin,
minulla ei ollut aikaa käydä ohjelmaan kuuluvilla retkillä ja safarilla, joten
kokemukseni Durbanista ja sen ympäristöstä jäivät valitettavan yksipuolisiksi

Paljon suomalaista kirjastoväkeä mukana

Suomalaisia osanottajia kongressissa oli lähes 60, mikä on suuri määrä, kun
otetaan huomioon kokouspaikan kaukainen sijainti. Suomalaisten aktiivinen
osallistuminen IFLAn elinten toimintaan näyttää selvästi olevan lisääntymässä,
sillä suurimmalla osalla heistä oli ohjelmassa jokin esitys, tai he kuuluvat
jaostojen johtokuntiin ja muihin elimiin. Ilahduttavasti mukana oli muutama
ensikertalainenkin tutustumassa suuren kongressin antiin. Kongressin koko
osanottajamäärä oli yli 2000.

Kongressin ohjelma ja avajaiset

Kongressin ohjelma oli tällä kertaa tiivistetty viiteen päivään, minkä lisäksi
jaostot kokoontuivat omiin kokouksiinsa kahtena muuna päivänä.

Ammatillisesti kiinnostavimmat aiheet olivat informaatiolukutaitoa sekä
korkeakoulukirjastojen laatua ja johtamista koskevat istunnot. Poimin tämän
tekstin loppuun linkit niihin kuulemiini esityksiin, jotka itse koin
hyödyllisimpinä, ja jotka saattavat kiinnostaa työtovereitani suomalaisissa
kirjastoissa. Suurin osa esityksistä löytyy osoitteesta
http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm

Viralliset upeat avajaiset olivat sunnuntai-aamuna 19.8. suuressa
näyttelyhallissa. Avajaisten ohjelma oli koskettava. Juontaja ms. Cchina
Mholphe, tunnettu eteläafrikkalainen tarinankertoja ja lastenkirjailija, loihti
tunnelmaa pukemalla sanottavansa riimin muotoon. Avajaisten virallinen
puhuja oli maailmallakin tunnetuksi tullut ihmisoikeusaktivisti Justice Albie
Sachs , joka kertoi karusti kokemuksistaan ja monivaiheisesta työstään ja
elämästään. Hänen vaiheisiinsa on kuulunut myös kokemuksia vankeudesta ja



maanpakolaisuudesta.

Kaupungilla liikkumisen ongelmat

Välimatkat Durbanissa eivät olleet pitkiä, sillä kaikki IFLAn hotellit sijaitsivat
kävelymatkan päässä kongressikeskuksesta. Tässä kohden koin kuitenkin
ensimmäisen kulttuurisokin. Olin valinnut hotellin aivan kongressipaikan
vierestä, mutta kun yritin heti hotelliin saapumisen jälkeen lähteä tutustumaan
kongressikeskukseen, minulle tehtiin tiukasti selväksi, että kaupungissa olevan
rikollisuusongelman vuoksi kävely ulkona ei ollut sallittua, ja taksienkin tuli
olla hotellien varaamia, jotta niillä oli lupa lähteä liikkeelle.

Erityisesti ne kollegat, jotka asuivat upealla rantabulevardilla, joutuivat
erityisen suojelun kohteeksi. Muutamilla ystävilläni oli koko ajan henkivartija
mukana, kun he liikkuivat hotellistaan ulos. Minua säälitti se, että köyhän
maan upea kymmeniä kilometrejä pitkä hiekkaranta oli turisteilta lähes
suljettu, koska turvallisuutta ei ollut onnistuttu järjestämään. Suurin osa
suomalaisista ei kuitenkaan asunut keskustassa kongressin järjestäjien
valitsemissa hotelleissa, vaan Suomen kirjastoseura oli valinnut heille hotellin
kauempaa. Siellä liikkumisongelmasta ei paljoakaan tiedetty ja olen palattuani
nähnyt upeita valokuvia paikoista, joihin olisin mennyt, jos minulla olisi ollut
aikaa ja uskallusta uhmata liikkumiskieltoa.

Kaikista hotelleista oli kokouspaikalle ja takaisin bussikuljetus aamuisin ja ilta
päivi sin. Kongressin järjestelyissä oli kiinnitetty suurta huomiota
turvallisuuskysymyksiin, ja se oli myös niellyt huomattavan osan
kokousbudjetista. IFLAn palkkaamia vartijoita näki koko ajan joka paikassa.

Kirjastoseurojen yhdistyminen ja Etelä-Afrikan kirjastoseura LIASA

Ensimmäinen laajempi kirjastojen yhteiselin koko Etelä-Afrikassa oli
nimeltään South African Library Association, SALA , joka perustettiin vuonna
1930. Sen pyrkimyksenä oli tuoda eteläafrikkalaista kirjastonäkökulmaa esille
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, mutta siinä olivat kuitenkin mukana
vain suurimmat kirjastot. SALAn lehti journal of South African Libraries on
LIASAn nykyisen mittavan lehden Journal of South African Library and
Information Sciences, suora edeltäjä.

Etelä-Afrikassa 1960-luvulla vallalla olevan apartheidin ansiosta SALA
leimautui apartheidin kannattajaksi, koska sen jäsenistön pääosa oli
valkoihoisia. Vuonna 1963 pidetyssä SALAn kokouksessa laadittiin
julkilausuma, jonka mukaan SALAan voi kuulua vain valkoihoisia, mutta että
yhdistys tukee muiden rotujen omien seurojen perustamista avustuksin. SALA
ja sen seuraaja SAILIS leimautuivat kolmeksikymmeneksi vuodeksi
apartheidin kannattajien yhdistyksiksi, vaikka pyrkimystä kirjasto- ja
informaatioalan ammattien kehittämiseen ja laajentamiseen koko Etelä-
Afrikassa oli tekeillä.

1990-luvulle siirryttäessä ja Nelson Mandelan vapauduttua vankeudesta sekä
tultua valituksi maan presidentiksi vuonna 1994, käynnistyi sittemmin IFLAN



puheenjohtajana toimineen ja Suomessakin vierailleen Kay Raserokan johdolla
useita hankkeita kirjastoalan yhtenäistämiskesi Etelä-Afrikassa ja
yhdistystoiminnan laajentamiseksi koskemaan kaikkia kirjasto- ja
informaatioaloilla toimivia ammattilaisia. Vuonna 1997 pidettiin kirjasto- ja
informaatioalan konferenssi Pretoriassa, missä olivat läsnä myös IFLAn
silloinen puheenjohtaja Robert Wedgeworth ja pääsihteeri Ross Shimmon.
Kokoukseen osallistui 400 ihmistä ja puheenjohtajana toimi Kay Raseroka.
Kokouksen päätöksellä perustettiin koko maan kirjasto- informaatioalat
kattava Library and Information Association of South Africa, LIASA, jonka
pyrkimyksenä on yhdistää, tukea ja rohkaista kaikkia kirjasto- ja
informaatioalan ammateissa työskenteleviä ja myös kirjastoja. LIASAn
ensimmäinen puheenjohtaja oli Ellen Tise. Ellen Tise valittiin tässä IFLAN 73.
kokouksessa Durbanissa Iflan varapuheenjohtajaksi ja tulevaksi puheen
johtajaksi. LIASAN nykyinen puheenjohtaja on Tommy Matthee.

Kuvassa Suomen kirjastoseuran Etelä-Afrikka- projektin koordinaattori
Marjatta Lahti, IFLAn Glad-hankkeen koordinaattori Syliva Piggott ja LIASAn
puheenjohtaja Tommy Matthee.

LIASA on hyvä esimerkki siitä, miten yhteisellä päätöksellä saatiin yhdistettyä
suuri joukko hyvin erilaisia intressejä edustavia pieniä seuroja. Kymmenen
vuoden aikana LIASA on saanut paljon näkyvää aikaan. Se julkaisee useita eri
tyyppisiä lehtiä ja sen vaikutus näkyy kaikkialla, myös maan hallinnollisissa
organisaatioissa. Kirjastojen ja tietopalvelun markkinointi ja oli Durbanissa
näkyvää ja tehokasta. Osoitus kansainvälisestikin vireästä ja hyvin hoidetusta
kirjasto-organisaatiosta on myös se, että LIASAN edustaja on jo kahdesti
kymmenen vuoden sisällä valittu IFLAn puheenjohtajaksi samoin kuin tietysti
myös yleiskokouksen järjestäminen Durbaniin.



Tutustumiskäynti University of Zululand (Unizul) Libraryyn

Kongressiin osallistuvilla on mahdollisuus tutustua yhteen paikkakunnan
kirjastoon. Valitsin tutustumisen University of Zululand (Unizul) Libraryyn ,
jonka toiminta ja tilat vaikuttivat kiinnostavilta Helsingin yliopiston tulevan
keskustakampuksen kirjaston suunnittelun kannalta.

Yliopistokampus sijaitsi maaseudulla kahden tunnin ajomatkan päässä
Durbanista kauniilla vehmaalla alueella. Yliopisto pyrkii kouluttamaan ja
tuottamaan laadukasta ja osaavaa työvoimaa, jollaista tarvitaan kehittyvässä
Etelä-Afrikassa eri ammattialoilla. Se tarjoaa opiskelumahdollisuuden eri
taustoista tuleville opiskelijoille. Vuonna 1960 aluksi ammattikorkeakouluksi
(college) perustetussa Zululandin yliopistossa on neljä tiedekuntaa.
Humanistinen tiedekunta kattaa myös kirjastotieteen, sosiologian, matkailun ja
viestinnän. Talous-oikeus-hallinnolliseen tiedekuntaan sisältyy myös valtio-
oppi. Luonnontieteellis-maataloustieteellinen tiedekunta kattaa myös
matemaattiset aineet sekä urheilutieteen ja Kasvatustieteellinen tiedekunta
joitakin psykologian kursseja.

Rahoituksen yliopisto saa pääosin valtiolta, opiskelijamaksuista ja sijoittajilta
sekä lahjoittajilta. Yliopistossa työskentelee 737 henkilöä. Vuonna 2006
opiskelijoita oli 10205.

University of Zululand Libraryn pääsisäänkäynti.

University of Zululand Library osoittautui 1960-luvulla rakennetuksi
kirjastorakennukseksi, jossa kokoelmat oli jaettu tiedekunnittain neljään
suureen osa-alueeseen. Osa-alueet näkyivät selvästi heti sisääntulon kohdalla,
koska niiden nimet oli kirjoitettu kerrosten kohdalle tasanteiden reunoihin.
Näiden sisällä aineisto jakautui tieteenaloittain Deweyn luokituksen



mukaisesti. Painettuja monografioita oli 360 000 ja kausijulkaisuja tuli 1 200.

Kirjasto oli jaettu tiedekuntajaon mukaisiin osastoihin, jotka ympäröivät
avointa kohtaamisfoorumia. Kuvassa Yhteiskuntatieteet ja sen yläpuolella
Teknologia.

Kirjasto oli hyvin avara ja avoin, mutta meluongelmaa en huomannut. Oletan
että hiljaisuus kirjastossa kuuluu yliopiston kulttuuriin, sillä siihen kiinnitettiin
huomiota eri yhteyksissä uhkauksin, että häiriötä tuottava asiakas voidaan
poistaa kirjaston tiloista. Myöskään kännyköitä, omia ruokia ja juomia ei
saanut tuoda kirjastoon. Vaikka osastojen kokoelmilla oli erilaisia
aukioloaikoja, lainaus oli keskitetty yhteen paikkaan.

Kirjasto on avoinna lukukausien aikaan ma-to 8.30-23.00, la 8.00-18.00, su
suljettu. Nämä aukioloajat ovat kuitenkin lähinnä lainausta ja lukusalikäyttöä
varten. Kokoelmat ja tietopalvelu sulkeutuvat aikaisemmin
kokoelmakohtaisesti.



Tie informaatikoiden luokse oli selvästi merkitty.

Henkilöstö esiteltiin meille videokuvina. Nimike ”Information librarian"
kuulosti mukavalta, ja se kattoi yleensä erikoistumista jonkin tieteenalan
kirjallisuuteen ja siihen liittyviin palveluihin. Mieleeni jäi, että kirjastossa on
varmasti selkeä strateginen johto, koska kirjaston strategia oli luettavissa
seinällä joka kerroksessa.



Strategiateksti oli luettavissa jokaisen osaston seinällä.

Sosiaaliset tapahtumat ja päätöstilaisuus

IFLAn perinteisiin sosiaalisiin tapahtumiin kuuluvat erilaiset kulttuuri- ja
tutustumistilaisuudet. Durbanissa meille järjestettiin rantajuhla, joka olikin
ainoa kosketukseni Intian valtameren kuuluisiin tyrskyihin, jotka kuulemma
ovat korkeammat kuin missään muualla maailmassa. Pormestarin vastaanotolla
kaupungintalolla tarjottiin paikallista sekä hiukan muutakin musiikkia, joka
kuulosti liian eurooppalais-amerikkalaiselta minun korviini. Nämä tilaisuudet
ovat kuitenkin tärkeitä koti- ja ulkomaisten kollegoiden tapaamistilaisuuksia,
jossa voi vaihtaa mielipiteitä tuttujen ja tuntemattomien kanssa.



Päätöstilaisuudessa torstai-iltana 23.8. esiintyivät perinteen mukaisesti
seuraavan kongressin järjestäjämaan edustajat, jotka Kanadan lippuja
liehutellen toivottivat kaikki tervetulleiksi vuonna 2008 Quebeciin. Sitä
seuraava kokous on Milanossa vuonna 2009. Perinteeseen kuuluu myös, että
kolmen vuoden päästä pidettävän kongressiin järjestäjämaa paljastetaan
päätösjuhlassa, ja niinpä saimme kuulla, että vuonna 2010 kokous pidetään
Australiassa Brisbanessa.

Poimintani kiinnostavista ohjelmista:

· Laatua, hallintoa ja markkinointia koskevaa
o Roswitha Pollin esitys www-sivujen laatukriteereistä:

http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/074-Poll-en.pdf
o Peter Gigerin & Eva Norlingin (Blekinge Institute of

Technology, Karlskrona) esitys tiedonhakijoiden käyttäytymis-
ja osallistumiskulttuureista sekä kirjaston-ja asiakkaan
vuorovaikutuksesta Library 2.0 hengessä:
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/074-Giger_Norling-en.pdf

o Suomen kirjastoseuran yhteistyöprojekti Etelä-Afrikan
kirjastoseuran LIASAn kanssa: "Cooperation across continents
Marjatta Lahti (Finnish Library Association, Finland ) and
Tommy Matthee (LIASA, South Africa
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/129-Lahti_Matthee-en.pdf

o "The fast track in library evaluation: the South African
experience in higher education libraries"
JOYCE GOZO (Quality Assurance Subcommittee, South
Africa)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/131-Gozo-en.pdf

o "Institutional quality audit: experinece of tha University of
Witwatersand Library"
FELIX UBOGU (University of The Witwatersrand,
Johannesburg, South Africa) and CLARE WALKER
(University of the Witwatersrand, Johannesburg , South Africa
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/131-Walker_Ubogu-en.pdf

· Informaatiolukutaitoa koskevaa:
o "Are you FIT for FILE?"

SUSIE ANDRETTA ( London Metropolitan University ,
London , UK ) http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-
Andretta-en.pdf

o "Podcasting for Information Literacy"
REGINA LEE ROBERTS (Stanford University, Stanford ,
USA ) http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-LeeRoberts-
en.pdf

o "Developing IT-Based teaching materials to enhance
information skills and knowledge awareness among students"
IDA FAJAR PRIYANTO (Gadjah Mada University Library,
Yogyakarta , Indonesia)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-Priyanto-en.pdf

· Kirjastorakennuksia koskevaa
o "Guadalajara Public Library: evaluating competition entries and



the role of the brief in the process"
ANDERS C. DAHLGREN (Library Planning Associates,
Madison , USA)

o "National standardization put into practice: the German DIN-
Fachbericht 13 as a tool in library planning and its impact on
the construction of academic libraries"
OLAF EIGENBRODT (Humboldt University Berlin, Berlin,
Germany)

o "Build it and they will come: rethinking the design and scope of
library facilities and how they serve their communities"
RICHARD AMRHEIN (Valparaiso University, Indiana, USA)

o "Guidelines for library buildings : the final version"
HELLEN NIEGAARD (Danish Library Association,
Copenhagen, Denmark)
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