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Maanantai 26.11. oli Kumpulan tiedekirjastossa ja myös muualla Kumpulan
kampuksella jännityksen täyteinen päivä. Kuukausia valmisteltu
laatujärjestelmien auditointi oli juuri alkanut ja lisäksi kampus sai arvovaltaisia
vieraita itänaapuristamme. Yli 30 hengen vahvuinen delegaatio useasta
Venäjän korkeakoulusta pelmahti sisään kaikessa arvokkuudessaan
Physicumin aulaan yhdeksältä aamulla. Siinä vaiheessa kirjaston puolesta
ryhmän vastaanottaneena huomasin, ettei tilanne ollut arkipäiväinen
varsinaisina isäntinä toimineella tietojenkäsittelytieteen laitoksen kuin
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan edustajillekaan.

Aloite vierailusta oli tullut idästä. Kyseessä oli eräänlainen opintomatka, jossa
muiden muassa Moskovan valtionyliopiston ja Pietarin sähköteknisen
yliopiston edustajien oli tarkoitus tutustua informaatioteknologian alan
korkeakoulujen toimintaan Suomessa. Aiheen mukaisesti vierailu Kumpulassa
painottui tietojenkäsittelytieteen laitokselle, mutta myös tiedekirjastolta tilattiin
oma esitys. Tehtävänannossa haluttiin kuulla tietoa aiheesta: ”Helsingin
yliopiston kirjasto ja sen funktio tieteellisen, teknisen ja teknistaloudellisen
tiedon keskuksena - kirjaston tekniset valmiudet, informaation verkkoresurssit
ja sähköisten dokumenttien kerääminen ja käyttö.” Varsin haastavalta
kuulostava tehtävä, etenkin kun aikaa esitykselle oli varattu 45 minuuttia
tulkkauksineen ja keskusteluineen.



Pidin esitykseni suomeksi ja se tulkattiin venäjäksi. Kokemukseni tulkin
kanssa toimimisesta ovat erittäin vähäiset. Tiesin kuitenkin, että
yksinkertaiseen ja verkkaiseen ilmaisuun oli hyvä asennoitua. Tulkki yritti
ilmeisen kylmiltään urheasti luovia kirjastoammatillisen termistön lomitse,
mutta viimeistään tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja tiedonhankinnan
opetuksen opetussuunnitelmaan integroitumisen kohdalla oli pakko hieman
oikoa. Onneksi valveutunut yleisö sai täydennettyä kysymyksillään esitykseen
jääneet aukkokohdat.

Varsinaisen luento-osuuden jälkeen pieni kirjastoammatillinen ryhmä
erkaantui joukosta suuremman osan suunnatessa tietojenkäsittelytieteen
laitokselle tarkempaa tutustumista varten. Itäisille kirjastotietäjille esiteltiin
tiedekirjaston kokoelmat ja tilat, minkä jälkeen epämuodollisemmassa
keskustelutilaisuudessa käytiin läpi Nellin olemusta, Kumpulan avointa
julkaisuarkistoa (KATJA) ja aineistohankintaa.

Keskustelu oli polveilevaa ja toi esille monia ammattikulttuurin samanlaisia ja
erilaisia piirteitä maidemme välillä. Työ ja siihen liittyvät haasteet vaikuttavat
olevan hyvinkin samanlaisia. Eroja on lähinnä yksityiskohdissa. Esimerkiksi
kadonneen aineiston kohdalla venäläiset eivät ole yhtä suopeita kuin me –
korvaushinta on kymmenkertainen teoksen markkina-arvoon verrattuna.
Jokainen voi laskea, kuinka esimerkiksi 500 euron opuksen hävittäminen
kävisi kukkaron päälle. Lisäksi korvaushinta veloitetaan suoraan
henkilökunnan tililtä sen enempiä kursailematta. Toisaalta Venäjällä on
omalaatuisia keräilijöitä, jotka mukisematta maksavat suuriakin summia, jos
saavat tietyn kirjaston leimalla varustetun kirjan kokoelmiinsa.

Venäjällä luotetaan edelleen pahvisten korttiluetteloiden pysyvyyteen. Toki
sähköiset luettelot ovat olleet käytössä jo vuosia, mutta jokainen teos
luetteloidaan paikallisen tietokannan lisäksi varmuuden vuoksi myös
”pahville”. Yksi syy on paikallisten kirjastoihmisten epäluottamus teknologiaa,
mutta valitettavasti myös omaa ammattitaitoaan kohtaan. Pahvikortit koetaan
mielekkäämmiksi sekä luetteloinnin että tiedonhankinnan kannalta.

Vierailu oli kaikin puolin erityinen kokemus. Joka päivä ei täälläkään ravaa
venäläisten korkeakoulujen professori- ja dekaanikuntaa. Tilaisuus oli monessa
suhteessa opettavainen sekä muistutus venäläisen kansanmielen avoimuudesta
– esimerkiksi palkkojen tarkkoja euromääriä kysyttiin suoraan professoreita
myöten. Suomalaisten vastausten epämääräisyys ja punan häivähdys
ohimoillamme kertoi taas jotain meidän suomalaisten mielenlaadusta.
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