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24.9.2013 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Kesäisessä Helsingissä pidetyssä Nord I & D -kongressissa pohdittiin tieteellisten kirjastojen 

tulevaisuutta tietoammattilaisten osaamisvaatimusten kannalta. Norjalaisen Heidi Kristin Olsenin 

luennon aiheena oli kirjastoammattilaisten rooli tutkimusryhmien kumppanina. Esitys pohjautui 

kokeiluun, jossa kirjastoammattilainen jalkautui kolmivuotisen tutkimusryhmän jäseneksi. Tulokset 

osoittivat, että kirjastoammattilainen voi parhaimmillaan olla tiimipelaaja, liikkeelle paneva voima, 

mukavuusalueiden ylittäjä, tukija sekä luottamuksen rakentaja. 

Kirjastoammattilainen voi tukea tutkimustyötä omalla asiantuntijuudellaan sen kaikissa vaiheissa, 

myös kirjoitus- ja julkaisuprosesseissa. 

Olsen totesi, että ennen kuin tällainen yhteistoimintamalli voi vakiintua, kirjaston ajankäyttö ja 

muu resursointi on selvitettävä. Tässä ja muissakin esityksissä viitattiin Helsingin yliopiston 

kirjastossa toteutettuun solmutyöskentelyhankkeeseen, jonka aikana kehitettiin 

kirjastotyöntekijöiden ja tutkimusryhmien uudenlaista kumppanuustoimintaa. 

Blazej Feretin (Lodzin teknillisen yliopiston kirjasto, Puola) ja Blane Dessyn (Kongressin kirjasto, 

Yhdysvallat) esitykset käsittelivät tieteellisten kirjastojen tulevaisuutta. Feret esitti tilastoja siitä, 

mitä kansainvälisissä tietoympäristöissä on vuosien aikana tapahtunut ja mitä ovat tämän päivän 

tiedonhakutavat. Miten kirjasto voi reagoida näihin: 

Korkeakouluopiskelijoista 89 % aloittaa tiedonhaun hakukoneilla, vain 2% kirjaston sivustoista. 

Tiedonhakijoista 93 % on tyytyväisiä hakukoneiden tuloksiin, kun taas kirjastotietokantojen 

käyttäjistä tyytyväisiä on 84%. 

Johtuvatko erot tyytyväisten määrissä hakujen todellisista laatueroista vai kirjastotietokantojen 

käyttäjien paremmista taidoista arvioida tuloksia? 

Kirjaston on myös kehitettävä samanaikaisesti mobiili- ja muita verkkopalveluja, sekä fyysisiä 

tilojaan. Tulevaisuuden kirjasto on yhteisöllinen ja inspiroiva työtila. Kirjaston on otettava 

huomioon globaali kehitys ja palvelut, ja samalla vaalittava paikallista osaamista ja sisältöjä. Feret 

esitti ennusteen, että tulevien 20 vuoden kuluessa kaikki maailman kirjat on digitoitu. 

http://tietue.blog.jyu.fi/category/tietue-2013-nro-3/
https://kirjasto.jyu.fi/
https://kirjasto.jyu.fi/


Myös Blane Dessyn esitys oli vaikuttava katsaus kirjastoalan kehitystrendeihin. Hän tarkasteli 

kirjastoalaan liittyviä arvoja ja esitti huolensa siitä, että ne ovat vaarassa kadota. Kirjastoissa 

muutos näkyy siinä, että kokoelmien laajuus menettää merkitystään samalla kun aikakauslehtien 

hintojen nousu alkaa olla kestämätöntä. Kirjastojen perinteiset tilastointimallit eivät enää mittaa 

oikeita asioita, eikä perinteisiä kirjastopalveluja – joihin kuuluvat myös kirjastojen verkkosivut – 

käytetä entisessä määrin. 

Tiedonhakijoilla on myös virheellinen käsitys, että kaikki tieto löytyy verkosta – ilmaiseksi. 

Menestyksen ratkaisevat sen sijaan miellyttävät muotoillut ja designatut tuotteet, kuten iPadit. 

Myös pelillisyys (gamification) on tulossa kirjastomaailmaan. 

Uuden kirjastokulttuurin toimintamuodoksi myös Dessy nosti tutkimuksen kumppanuuden sekä 

monitieteisyyteen ja tieteidenvälisyyteen panostamisen. Kirjastolaisen osaamisen 

perusominaisuuksia ovat kognitiiviset taidot, viestintätaidot, tunneäly, johtajuus, 

ammattiosaaminen ja teknologian soveltaminen. Tärkeimmät työroolit kirjastoissa ovat kouluttaja, 

informaatiokonsultti ja yhteistyökumppani. 

Roberta I. Shaffer (Kongressin kirjasto, Yhdysvallat) käsitteli tulevaisuuden osaamishaasteita: 

muutoksen on tapahduttava vertikaalisuudesta horisontaalisuuteen. Erikoisasiantuntijoiden rinnalle 

tarvitaan generalisteja, osaamisen jakamista, tiimityötä ja erilaisten osaamisten kohtaamista. 

Shaffer nosti esiin tiedonvälitykseen liittyvän uuden haasteen: 

Tieto pirstotaan myytäväksi pieninä paloina, jotka taas pakataan uudelleen, ja tieto liikkuu 

sensorien avulla koneelta toiselle. Miten tällaista tietoa voi arvioida? 

Kolmen vuoden välein järjestettävä Pohjoismainen Nord i & D -kongressi kokoontui kesäkuun 

alussa Helsingissä. 

Lisätietoa kongressista: http://www.tietoasiantuntijat.fi/tietopaivat/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=104 
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