
 
 
 

Monistetuista tiedonannoista 
verkkolehdeksi  

Jyväskylän yliopiston kirjaston asiakastiedotuksen historia alkoi 15.3.1966, jolloin 
silloisen Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun kirjasto päätti "ruveta 
säännöllisin väliajoin julkaisemaan sekä kirjaston henkilökunnalle että kirjaston 
käyttäjille tarkoitettuja monistettuja tiedonantoja". Niillä kirjasto pyrki "täten 
kiinnittämään huomiota tärkeimpiin uudistuksiin ja muutoksiin kirjaston käytössä, 
kokoelmissa, palvelumuodoissa yms." Näihin ajatuksiin nojautuen kirjasto on 
kehittänyt tiedottamistaan vuosien aikana. Tiedotusmuodossa sen sijaa näkyy 
ajankulun mukanaan tuoma merkittävä kehitys. 

Varhaisimmat tiedonannot saivat nimen Jyväskylän yliopiston kirjaston uutisia. 
Ne olivat aluksi yhden sivun mittaisia monisteita, joissa tiedotettiin käytännöllisistä 
asioista. Kirjaston asiakkaille tehtiin selväksi mm. se, että virkailijat eivät 
valitettavasti voi kuljettaa kirjalainoja yksityisten lainaajien koteihin tai 
korkeakoulun laitoksiin. Vähitellen monisteiden sivumäärä kasvoi ja niissä 
julkaistujen kirjoitusten aiheet laajenivat kirjaston seinien ulkopuolelle. Useissa 
kirjoituksissa käsiteltiin maamme kirjallista kulttuurihistoriaa kirjaston kokoelmien 
valossa. Kirjoittajat olivat pääasiassa kirjastossamme työskenteleviä henkilöitä ja 
teksteistä heijastui heidän monipuolinen tieto- ja kulttuuripohjansa.

Jyväskylän yliopiston kirjaston uutisia -nimisenä lehti ilmestyi vuoteen 1992 saakka, 
jonka jälkeen ryhdyttiin entistä kunnianhimoisempaan hankkeeseen. Vanhan lehden 
tilalle syntyi Kirjamakasiini, kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt lehti. Kirjamakasiini 
pyrki olemaan hieman enemmän kuin tiedotuslehti ja kirjoittajiksi pyydettiin myös 
kirjaston ulkopuolisia henkilöitä, heitä käytiin haastattelemassa jne. Kuitenkin 
kaikilla artikkeleilla oli jokin liittymäkohta omaan kirjastoomme. Kirjamakasiinin 
sisältöä leimasi 90-luvulla kirjastomaailmassa tapahtunut ja yhä jatkuva huima 
muutos: verkottuminen, elektronisoituminen ja internet. 

Nyt olemme asiakastiedotuksemme kolmannessa vaiheessa, Verkkomakasiinissa. 
Päädyimme verkkolehteen useammastakin syystä. Haluamme ensinnäkin 
asiakastiedotukseen joustavuutta ja ajantasaisuutta - siksi Verkkomakasiini ei 
ilmesty erillisinä numeroina vaan jatkuvasti päivittyvänä tiedotuslehtenä. Toiseksi 
haluamme vuorovaikutteisuutta asiakkaidemme kanssa - odotamme siis palautetta 
teksteistämme. Kolmanneksi haluamme pysyä mukana ajan virrassa: huomattava 
osa kirjastomme ulkomaisista aikakauslehdistä on jo luettavissa elektronisena ja 
elektronisen julkaisemisen tahti kiihtyy. Miksi emme siis mekin? Verkkolehden 
tekeminen on toimituksellemme uusi haaste ja sinänsä tilaisuus uuden oppimiseen. 

Verkkomakasiinin toimituskunta toivoo teidän viihtyvän lehtemme parissa! 

Toimituskunta

 

URN:NBN:fi:jyu-2007536 Issued 2000-03-09 © Jyväskylän yliopiston kirjasto

1/1


	Local Disk
	Verkkomakasiini - Jyväskylän yliopiston kirjaston tiedotuslehti


