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Kirjasto satsaa aineistonhankintaan vuonna 2011
Kirjasto lisää tuntuvasti tutkimuksen ja opetuksen tietoaineistojen hankintaresurssejaan. Vuoden 2011 talousarvio hyväksyttiin kirjaston johtokunnan kokouksessa
22.11. Rehtorin kanssa 1.11. käydyissä tulosneuvotteluissa sovittiin rahoituksesta tieteellisen tietoympäristön
kehittämiseen.
Määrärahojen kohdentaminen tukee yliopiston strategisia
tavoitteita: laadukkaat tietoaineistot mahdollistavat osaltaan tuloksekkaan tutkimuksen ja opiskelun.

ProQuest Central ja
uusi käyttöliittymä

Otamme mielellämme vastaan elektronisen ja painetun
aineiston hankintaehdotuksia. Hankintaesityslomake löytyy kirjaston pääsivulta.

Radio- ja tv-arkisto
avattu kirjastolla

Kirjasto toivottaa kaikille yhteistyökumppaneilleen ja
asiakkailleen rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

Kirjaston näyttelyt

Kimmo Tuominen, johtaja
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Tutkijan ja kirjaston kumppanuutta vahvistamassa
Kirjastossa on aloitettu tutkijapalveluiden kehittämistyö. Tavoitteena on tarjota sekä
opiskelijoille että tutkimustyötä tekeville kansainvälinen digitaalinen toimintaympäristö,
sekä tukea ja välineitä siinä toimimiseen.
Kirjaston tutkijapalveluiden työryhmä kehittää palvelu- ja koulutuskokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät tiiviisti tutkimusprosessin eri osa-alueisiin, kuten tiedonhankintaan ja
-hallintaan sekä tieteelliseen julkaisemiseen. Tarkastelussa ovat myös yliopiston julkaisutoiminnan vaikuttavuuteen liittyvät tukipalvelut.
Jatko-opiskelijoiden, tutkijanurallaan pidemmälle edenneiden ja tutkimustöitä
ohjaavien vuorovaikutusta kirjaston kanssa
halutaan vahvistaa. Kirjasto haluaa hyödyntää tutkijoiden tarpeita ja asiantuntemusta palveluvalikoimansa suunnittelutyössä
ja tuoda näkyvämmin esiin tutkimustyötä
tekevien vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi kirjaston aineistonhankinnassa.
Kirjaston tutkijanhuoneissa työskenteleville
suunnattu kysely osoitti, että kirjaston
odotetaan toimivan oppimisympäristönä,
joka tukee tutkijoiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Tutkijat kaipaavat tukea myös
tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen.

Kuvassa kirjaston tutkijahuoneissa työskenteleviä tutkijoita, vasemmalta: Saara Jäntti (englanti), Juha Järvelä
(Suomen historia), Vesa-Matti Kari (yleinen historia),
Maija-Liisa Westman (kirjallisuus), Niina Meriläinen (viestintä).

Tutkijapalveluitaan kehittämällä kirjasto tukee meneillään olevaa tohtorikoulutuksen
yhtenäistämiseen ja valmistumisaikojen lyhenemiseen tähtäävää työtä. Jatko-opintojen
eteneminen ja tieteellisesti korkeatasoisen väitöstutkimuksen valmistuminen tavoiteajassa edellyttävät tiedonhankinnan osaamisen vahvistamista. Tiedonhankinnan, -hallinnan ja -arvioinnin valmiudet ovat laajemminkin katsottuna tieteellisen jatkokoulutuksen saaneelta edellytettävää erityisosaamista ja keskeinen työelämätaito.
Tutkijapalveluiden vahvistaminen on haaste kirjastolle. Tutkijoiden tarpeisiin kohdennettujen palveluiden toteutuminen edellyttää tiedekirjaston uudenlaisen roolin tunnistamista sekä kirjastoammattilaisten osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Kirjasto haluaa
omalta osaltaan nyt ja jatkossa edistää yliopistossamme tehtävän tutkimuksen laatua
ja vaikuttavuutta sekä tutkijoiden ammattiosaamista.
Lisätietoja: Marja Kokko & Sini Rainivaara, kirjaston tutkijapalveluiden työryhmä
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eTentin joustavuutta nyt myös tiedonhankinnan opiskelussa
Jyväskylän yliopiston eTentti-aikakausi alkoi joulukuussa 2009 ja nyt tenttivalikoimassa on jo kaikkien tiedekuntien tenttejä. Tänä syksynä otettiin käyttöön ensimmäinen
monivalinta-eTentti, kirjaston tekemä Tiedonhankinnan perusteet. Oppia haettiin mm.
Tampereen yliopistosta, jossa sähköiset tentit pilotoitiin syksyllä 2006 vastaavalla opintojaksolla.
Tiedonhankinnan perustietoihin ja –taitoihin opastavan verkkokurssin oppimateriaalina
toimii Kirjastotuutori. Kurssin voi suorittaa joko eTenttinä tai oppimistehtävinä Optimaympäristössä.
Optiman hyvänä puolena on pidetty erityisesti opettajilta saatuja tehtäväpalautteita.
eTentin opiskelijapalautteessa puolestaan kiiteltiin tenttimisen helppoutta, aikataulujen
joustavuutta ja nopeutta.
”eTentti on loistava vaihtoehto niille, jotka haluavat suorittaa Akateemisten oppimistaitojen moduuleja omassa tahdissaan ja hieman nopeutetusti. Itse valitsin eTentin erityisesti sen takia, että olen opiskellut jo aiemmin yliopistossa ja tentin sisältö oli kohtalaisen tuttua itselleni.”
Tiedonhankinnan perusteet on tällä hetkellä käytössä kauppakorkeakoulussa osana
Akateemiset oppimistaidot –opintokokonaisuutta ja humanistisessa tiedekunnassa sekä
avoimessa yliopistossa itsenäisenä kurssina. Toistaiseksi vain kauppakorkeakoululaisilla on ollut mahdollisuus myös eTenttiin.
Teksti: Eeva Koponen, lisätietoja: Mirja Laitinen

eTenttitila kirjaston kolmannessa kerroksessa
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ProQuest Central ja entistä ehompi käyttöliittymä
Kirjasto on ostanut käyttöönsä monialaisen ProQuest Central tietokannan. Laaja tietokanta sisältää eri tieteenalojen lehtiä ja väitöskirjoja sekä sanomalehtiä. Tietokannassa on kokotekstilehtiä noin 11 000.
ProQuest Central tuo esimerkiksi taloustieteilijöiden käyttöön toivotun ja laajan ABI/
Inform -tietokannan sekä psykologian ja kasvatustieteiden lehtipaketit, jotka täydentävät
PsycInfo- ja ERIC-tietokantoja. Väitöskirjojen saatavuuteen tuo helpotusta ProQuest
Centralin monialainen väitöskirjakokoelma. Kokoelmassa on tällä hetkellä yli 34 000
väitöskirjaa, ja määrä kasvaa koko ajan.
Myös ulkomaisia sanomalehtiä on ProQuest Centralin
myötä käytössämme runsaasti – monet vain yhden päivän
viiveellä. Monista sanomalehdistä on käytössä myös useamman vuoden arkisto. E-versioina asiakkaiden käytössä
ovat nyt mm. Financial Times, The New York Times, The
Guardian, Die Zeit ja lukuisia muita päivälehtiä.
ProQuest lanseeraa lisäksi uuden käyttöliittymän, jonka saamme käyttöömme näillä näkymin ensi vuoden alussa. ProQuestin käyttöliittymää tulevat käyttämään myös
entiset CSA Illumina tietokannat (mm. ERIC). Voit käydä jo etukäteen tutustumassa
uuteen käyttöliittymään ProQuestin sivuilta (http://www.proquest.co.uk/en-UK/promos
/feature08_pq.shtml).
Lisätietoja: Ulla Pesola
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Radio- ja TV-arkisto avattu pääkirjastossa
Yliopiston kirjaston vapaakappaleoikeus laajenee, kun Kansallisen audiovisuaalisen
arkiston (KAVA) radio- ja tv-arkisto avattiin. Työasema sijaitsee pääkirjaston Studiatilassa B 228 (2. krs). Arkistopalvelu on tarkoitettu kaikille väitöskirjan tekijöistä itseopiskeleviin asianharrastajiin.
Lakisääteisen tallennusperiaatteen mukaan ohjelmavirta kaapataan suurimmilta tv- ja
radiokanavilta "24/7" kokonaan. Mukana ovat myös alkuperäiset juonnot, tauot ja mainokset.
Televisio- ja radiomateriaalia on toistaiseksi tallessa vuoden 2009 alusta lähtien. Uusintojen johdosta vanhempiakin ohjelmia on runsaasti saatavilla. Arkiston hakupalvelu
antaa mahdollisuuden ohjelmien tehokkaaseen katseluun ja kuunteluun työasemalla.
Tekijänoikeussyistä ohjelmien tallennusmahdollisuutta ei ole.
Työaseman ajanvaraukset puh. (014) 260 3432 kirjaston palveluaikoina
Lisätietoja: Marjut Kataja
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Kirjaston näyttelyt
Suomalainen dekkari 100 vuotta
Vuonna 1938 järjestettiin suuret pohjoismaiset salapoliisiromaanikilpailut, jonka voittaneet teokset julkaistiin v.
1939 Islantia lukuun ottamatta kaikissa Pohjoismaissa.
Suomen osakilpailun voitti Mika Waltarin teos “Kuka murhasi rouva Skrofin?”. Kirja esitteli yleisölle ensimmäisen
kerran Komisario Palmun. Kirjan elokuvaversio on nimeltään “Kaasua, komisario Palmu”. (1. kerroksen näyttelyvitriini)

Näyttämökirjat ovat oikeesti 3D
Näyttämökirjat, pop up-, popu- eli lelukirjat kuuluvat
elokirjoihin (livres animés) veto-, kurkistus-, liuska- ja
reikäkirjojen ohella. Näyttämökirjan historia juontaa
tirkistyskaapista, jonka saksalainen kustantaja Martin
Engelbrecht esitteli ensimmäisen kerran 1730-luvulla.
Toiminnallisista kirjoista tuli 1800-luvun loppua kohden
yhä yleisempiä ja suositumpia: niissä oli liikkuvia osia,
erilaisten liepeiden alle kätkeytyviä kuvia ja koottavia kuvituksia. (2. kerroksen näyttelyvitriini)

Tykkäätkö kirjastosta?
Kirjasto mukana Facebookissa - pääsemmekö kaveriksesi?
Lue ja kommentoi osoitteessa: http://www.facebook.com/JULibrary

Tietoiskuja tiedejulkaisemisesta
8.12.2010 klo 12–16 Juomatehtaalla
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu:
kirjasto.jyu.fi/ajankohtaista/tiedejulkaiseminen
järj. Jyväskylän yliopiston kirjasto

Valokuvat: Harri Hirvi

Tietue
Jyväskylän yliopiston
kirjaston asiakastiedote
2. vsk 2010
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Toimituskunta:
Jyväskylän
yliopiston kirjaston
viestintätyöryhmä

