
 
 
 

Intermezzo - Jyväskylän kirjastojen musiikkiaineistot

Intermezzo-projektin tuottama alueellinen musiikin verkkopalvelu avattiin 
14.5.2003. Palvelussa voidaan yhden hakemiston kautta saada tieto kaikesta 
Jyväskylän alueella olevasta musiikkiaineistosta sijaintipaikkatiedoilla varustettuna. 

Intermezzo on Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjaston, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston, Suomalaisen konservatorion ja 
Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen yhteinen projekti. Jyväskylän yliopiston 
kirjasto on projektin asiantuntijajäsen. 

Hakupalvelun osoite: http://www.jkl.fi/intermezzo 

Tausta

Jyväskylä on valtakunnallisesti merkittävä musiikin koulutus- ja harrastuskeskus. 
Kaupungissa ovat mm. seuraavat kirjastot ja oppilaitokset, joilla on hyvät 
musiikkiaineistojen kokoelmat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Musiikin kirjasto, 
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto, Jyväskylän 
yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston musiikin laitos ja Suomalainen 
konservatorio.

Jyväskylässä oleva musiikkiaineisto on hajasijoitettu eri laitoksiin. Yhteistä tietoa 
olemassa olevista kokoelmista tai niiden sisällöstä ei ole julkisesti saatavilla. Osa 
aineistosta on dokumentoimatonta, tietokannat rakennettu erilaisille ohjelmille ja 
vain osa tietokannoista on käytettävissä internetin kautta. Tällaisessa tilanteessa 
aineiston löytäminen ja saaminen laajamittaisesti asiakkaiden käyttöön on 
ongelmallista, osin mahdotonta. Seurauksen tästä on mm. turhia 
kaukolainapyyntöjä, päällekkäisiä hankintoja ja kokoelmien vajaakäyttöä.

Tavoite ja strategia

Projektin tavoitteena on luoda verkossa oleva musiikin tietopalvelu, jossa yhden 
hakemiston kautta voidaan saada tieto kaikesta Jyväskylän alueella olevasta 
musiikkiin liittyvästä aineistosta sijaintipaikkatiedoilla varustettuna.

Luetteloimaton aineisto kartoitetaan ja dokumentoidaan. Olemassa olevia, osin 
puutteellisia, tietokantoja täydennetään ja konvertoidaan FINMARC-muotoon. 
Tietokannat asetetaan Internet-verkon kautta avoimeen käyttöön. Intermezzoon 
linkitetään myös tärkeitä ja luotettavia musiikkiaiheisia sivustoja ja oppimateriaalia.

Yhteinen hakujärjestelmä nopeuttaa tiedonhakua, helpottaa aineiston paikantamista 
ja hankintojen koordinointia, vähentää kaukolainatilauksia ja parantaa 
tiedonhankinnan koulutuksen mahdollisuuksia. Kaikki kaupungissa oleva 
musiikkiaineisto saadaan luetteloiduksi ja asiakkaiden käyttöön. 

Intermezzon käyttöliittymä

Palveluun on liitetty yhteensä neljä tietokantaa: Jyväskylän kaupunginkirjaston 
aineistotietokanta, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Suomalaisen konservatorion 
musiikkiaineistoa sisältävä tietokanta, Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokanta sekä 
VIOLA - musiikkiaineistojen yhteistietokanta. 

Syötettyään haluamansa hakutiedot Intermezzo-palvelussa asiakas saa tuloslistan, 
josta on suorat linkit kustakin luettelosta löytyneiden viitteiden teostietoihin ja 
osassa myös nidetilanteeseen. Intermezzossa mukana olevien kirjastojen aineistot 
painottuvat eri tavoin. 

Yhteisen hakupalvelun avulla saamme erittäin monipuolisen aineiston musiikin 
harrastajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten saataville. 
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