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Tässä
numerossa:

Hyvä asiakkaamme!

Tutustu JyXiin

Haluatko tietää, milloin kirjastoon avataan kauan kaivattu hiljainen lukusali? Mikä kirjastossa 18. helmikuuta
järjestettävä luento oikein on ja mihin se liittyy? Tai
mitä uusia e-aineistoja on vuoden vaihteessa otettu
käyttöön? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa
Tietue, Jyväskylän yliopiston kirjaston asiakastiedote.

Tiedonhankinnan
starttipaketti
fukseille
Uudet elektroniset
aineistot
TULOSSA:

Saanko esitellä: edessäsi on Tietueen ensimmäinen
numero. Tietue ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tulee
kertomaan sanoin ja kuvin, kansantajuisesti ja lyhyesti,
kuulumisia kirjaston uusista palveluista, tietoaineistoista
ja koulutuksesta sekä esittelemään tapahtumia ja näyttelyitä.

Kirjadyykkaus
huhtikuussa

Lue ja tiedä, Tietue on käytettävissäsi!

Hiljainen lukusali

Pirjo Vatanen
ylikirjastonhoitaja

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Jyväskylän kolmannet kirjamessut
järjestetään Paviljongissa 28.-29.3.2009

Dyykkaus tulossa

Kirjasto on jälleen mukana, yhdessä Koulutuksen
tutkimuslaitoksen, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen,
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja Yliopistopainon kanssa, yhteisellä osastolla (B-540).
Tervetuloa tutustumaan. Lisätietoja messuista osoitteesta: http://www.jklpaviljonki.fi/kirja2009/

Seuraa tiedotusta!
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Tiedonhankinnan starttipaketti fukseille
Taloustieteiden tutkintovaatimuksiin on otettu mukaan yliopisto-opintoihin johdat-tava
Akateemiset
oppimistaidot
-opintokokonaisuus, jossa kirjasto vastaa Tiedonhankinnan

toiminnallisesti.
Hankkeessa
valmistellaan myös automaattitarkisteisen osaamistestipankin käyttöönottoa, jolla aiemmin tiedonhankinnan perusteet
omaksunut opiskelija voisivat

tiedonhankinnasta. Yliopistoon
tultuaan opiskelijat perehtyvät
ensin kirjaston käyttöön. Tiedonhankinnan opiskelu tulee
ajankohtaiseksi myöhemmin
syksyllä, jolloin opinnoissa on
päästy hyvään alkuun. Tiedonhankinnan perusteet muodostaa oman kokonaisuutensa
Tiedonhankinnan opintopolun
http://kirjasto.jyu.fi/koulutus/
opintopolku.pdf alkumatkasta.
Syvempää informaatiolukutaitoa vaaditaan kandidaatti- ja
maisteriseminaarivaiheissa
osana itsenäisen tieteen tekemisen opiskelua.
Lisätietoja:
tietopalvelupäällikkö Mirja Laitinen,
puh. 014-260 3384, e-mail
mirja.laitinen@jyu.fi

osoittaa oppineisuutensa. Lisäksi selvitetään yhteistyös- Kuvat: Petteri Kivimäki
sä Avoimen yliopiston kanssa,
onko muilla tiedekunnilla kiinnostusta ottaa Akateemiset op- LUKURAUHAA!
Tiedonhankinnan
perusteet pimistaidot -opintokokonaisuus
Kirjaston 3. kerrokseen
-moduulin
oppimateriaalina tutkintovaatimuksiinsa.
avataan helmikuun lopussa
käytetään kirjastossa laadittua
Kirjastotuutoria: http://jyk.jyu. Jokainen opintojaan aloittava kauan kaivattu hiljainen
fi/tiedot/tuutori/etusivu.
tarvitsee perustietoa ja -taitoja lukusali. Huoneessa on
13 lukupaikkaa hiljaista
työskentelytilaa kaipaavilOpiskelu tapahtuu itseopiskele. Tietokoneiden käyttö
luna, ja kurssin läpäisyn edeltilassa on kielletty.
lytyksenä on oppimistehtävien
hyväksyttävä
suorittaminen.
Hiljaisen lukusalin
Ensi kerran viime marraskuusviereen avataan myös
sa toteutettu kurssi koettiin
toinen ryhmätyöhuone.
opiskelijapalautteen perusteella
Ryhmätyöhuoneet voi
onnistuneeksi ja hyödylliseksi.
varata käyttöönsä tilojen
vieressä olevista kalenteTiedonhankinnan
perusteet
reista.
-moduulia kehitetään kirjastossa omana hankkeena alkuvuodesta 2009, jolloin sitä
parannetaan sisällöllisesti ja
perusteet -moduulista. Opintokokonaisuus toteutetaan verkkokurssina yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa.
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JYX-julkaisuarkisto edistää tutkimuksen näkyvyyttä
JYX-julkaisuarkisto on Jyväskylän yliopiston verkkopalvelu, jonka tehtävänä on parantaa
yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkyvyyttä, edistää pääsyä tieteelliseen tutkimukseen
ja varmistaa verkkoversiona olevan tiedon pitkäaikaissäilyvyys. Se tarjoaa julkaisualustan
yliopistossa tehtävälle tutkimukselle ja antaa julkaisuille pysyvän tunnuksen (ns. URN-tunnus). JYX tarjoaa alustan myös vanhan, aiemmin vain painetussa muodossa olleen aineiston digitoiduille versioille.
Avoimet julkaisuarkistot
ovat saaneet alkunsa tutkijoiden halusta saada omille
artikkeleilleen näkyvyyttä
ja varmistaa niiden leviäminen mahdollisimman laajalle
kollegajoukolle ilman kaupallisten toimijoiden rajoittavaa osuutta. Tämä ns. open access -ajattelu on siten lähtöisin tiedeyhteisön omista tarpeista ja tätä tarvetta vastaamaan on perustettu myös
JY:n arkisto JYX. Tutkimus saa kansainvälistä näkyvyyttä, jolloin myös niihin viitataan
enemmän. Uskotaankin, että käytäntö muuttaa tulevaisuudessa myös lehtien painoarvoa määrittäviä viittausindeksikäytäntöjä.
JYX-arkisto sisältää tällä hetkellä lähes 4000 historiallista karttaa, yliopiston julkaisusarjoja, väitöskirjat vuodesta 1998 alkaen ja pro gradu -tutkielmat ja lisensiaatintyöt vuodesta
1997. Uutena opinnäyteryhmänä on kandidaatintutkielmat-kokoelma, jonne muutama laitos
jo aktiivisesti julkaisee omat kandityönsä. Lisäksi JYXiin on digitoitu useita vanhoja lehtiä.
Niistä ehkä paikallisesti kiinnostavin on Jyväskylän ylioppilaslehti, joka on JYXissä digitaalisessa muodossa ilmestymisensä alusta asti eli vuodesta 1956. Osa digitoiduista lehdistä
ei tekijänoikeudellisista syistä voi olla täysin vapaassa käytössä. Näitä lehtiä voi kuitenkin
lukea elektronisessa muodossa kirjaston 2. kerroksen Studia-tilassa (B228).
Mikäli tiedekuntanne/laitoksenne on kiinnostunut saamaan julkaisuilleen (artikkelit, julkaisusarjat, jne.) näkyvyyttä tai tarvitsee tutkimukselleen keskitetyn arkistointipaikan, voitte
ottaa yhteyttä JYX-ylläpitäjään:
Marja-Leena Harjuniemi, puh. (014) 260 3372. E-mail: marjaleena.harjuniemi@jyu.fi
Lisätietoja myös osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200804301289

Juhlavuoden luentosarja kirjastossa
Kevään aikana järjestetään
kirjastossa osana Jyväskylän
yliopiston 75-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa yleisöluentoja,
jotka perustuvat JYX-julkaisuarkiston digitaalisiin tallenteisiin. Digitaalinen tekniikka antaa vanhalle aineistolle
uuden elämän -luentosarjan
ensimmäinen luento ”Gudrun
Viergutz: Porin triviaalikoulun

ääni- eli stemmakirjat 1600luvulta” pidetään ke 18.2.
klo 17. Toinen luento ”Heikki Rantatupa: Keski-Suomen
alueen vanhoista kartoista”
on puolestaan ke 1.4. klo 17.
Paikka on pääkirjaston toinen
kerros, Ex Libris -näyttelytila/
luentosali (B232). Lisätietoja
anja.agander@jyu.fi,
puh. 260 3389.
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Uusia e-aineistoja ja muutoksia vanhoissa tutuissa
Vuoden vaihteessa on jälleen hankittu ja otettu käyttöön muutamia uusia tietokantoja
ja lehtipaketteja:
LWW (Lippincott, Williams & Wilkins) Total Access Collection sisältää 276 kokotekstilehteä lähinnä lääke- ja hoitotieteen sekä psykiatrian ja liikuntabiologian aloilta. Lehdet toimivat Ovidin käyttöliittymässä.
Integrum-tietokannan käyttö laajenee koko yliopiston verkkoon. Integrum on venäjänkielistä aineistoa sisältävä kokoelma tietokantoja, joihin on laadittu yhtenäinen hakupalvelu. Integrum sisältää yli 1 800 tietokantaa ja yli 54 milj. dokumenttia. Mukana
on uutisia, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, lainsäädäntöä sekä kaunokirjallisuutta kokotekstinä. Tietokannan hakukieleksi
on mahdollisuus valita joko venäjä
tai englanti.
L’Annee Philologique on antiikin
tutkimuksen ja kirjallisuuden tietokanta, joka sisältää yli 375 000
kirja- ja lehtiartikkeliviitettä vuosilta 1969–2001. Tietokanta toimii vain pääkirjaston
asiakaskoneilla, ja se sallii viisi yhtäaikaista käyttäjää.
Emeraldin lehtipaketti laajenee. Se kattaa nyt entisen 150 lehden sijaan 189 lehteä,
pääosin taloustieteiden alalta. Springer LINK laajenee myös. Tänä vuonna se sisältää
1658 lehteä lääke-, luonnon-, talous- ja yhteiskuntatieteiden sekä tekniikan alalta.
Joidenkin tietokantojen ja lehtipakettien käyttöliittymät ovat muuttuneet. Kyseiset
tietokannat on ostettu tänä vuonna eri aineistontuottajilta. Näitä aineistoja ovat:
PsycInfo: EbscoHost > Ovid
PsycArticles: EbscoHost > Ovid
RILM: EbscoHost > Ovid
Cinahl: Ovid > EbscoHost
Philosopher’s Index: CSA > Ovid
Kaikki aineistot löytyvät kirjaston Nelli-portaalista.

Tätä lehteä Sinulle tekevät
Anja Agander, Tellervo
Ahlholm, Harri Hirvi, Eeva
Koponen, Ulla Pesola,
Raila Salminen ja Irene
Ylönen eli Jyväskylän
yliopiston kirjaston
viestintätyöryhmä.
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