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Kirjaston palvelut näkö-
vammaisille parantuvat

Kirjaston palvelujen esteettömyys paranee merkit-
tävästi kun kirjastoon saadaan vihdoin näkövam-
maisille tarkoitettu työskentelypiste. Kirjaston toi-
seen kerrokseen, heti sisäänkäynnin läheisyyteen 
sijoitettu laitteisto täydentää tähän saakka pääkir-
jastosta puuttuneita näkövammaisten palveluita. 

Työskentelypiste sisältää näkövammaisille tarvit-
tavan laitteiston: pistenäytön, skannerin ja kuu-
lokkeet. Tietokoneesta löytyvät perusohjelmiston 
lisäksi mm. Jaws 9 ruudunlukuohjelma, Omnipage 
14 sekä Abbyy FineReader tekstintunnistusohjel-
mistot, Mikropuhe puhesyntetisaattori sekä NVDA 
(Non-Visual Desktop Access) -ohjelma, joka il-
maisee äänillä hiiren liikkeitä ja mahdollistaa sen 
että näkövammaiset voivat käyttää Windows-
käyttöjärjestelmää ja monia kolmannen osapuolen 
sovelluksia.

Laitteisto on käyttökunnossa suunnitelmien mukaan 
vielä huhtikuun aikana.

Kirjaston toisen kerroksen lukusalissa on myös luku-
televisio heikkonäköisille lukijoille.

Tenttiakvaarion rakentaminen alkaa

Pääkirjaston 3. kerroksessa 
raivataan  parasta aikaa tilaa 
syyskuussa avattavalle tent-
tiakvaariolle. Aineistoja on siir-
retty akvaarion alta uusille pai-
koilleen. Muutostöiden aikana 
asiakkaat ohjataan aineistojen 
luo kylteillä. Apua voi pyytää 
myös lukusalinhoitajilta.

Varsinainen rakentaminen al-
kaa toukokuussa tenttiakvaarion 

suojaseinistä. Kesä-elokuus-
sa jatketaan talotekniikkatöil-
lä, tenttiakvaarion kalustami-
sella ja varustamisella sekä 
lopuksi ohjelmistojen asen-
nuksella ja koekäytöllä. 

Hyllyt väistyvät 
tenttiakvaarion tieltä.
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Jyväskylän yliopiston kir-
jaston asiakkailla on paine-
tun aineiston rinnalla käy-
tettävissä runsaasti elekt-
ronista materiaalia.

E-kirjat löytyvät paitsi NEL-
LI- portaalista, osittain myös 
JYKDOKista. Tarjolla on kurs-

sikirjoja ja tutkimuskirjalli-
suutta Ebraryssa ja Ellibsissä 
sekä historiallisia teoksia EE-
BOn, ECCOn ja Project Gu-
tenbergin kokoelmissa. Myös 
monipuolisia sanakirjoja ja 
hakuteoksia on helppokäyt-
töisinä käyttöliittyminä.

E-aineisto on hankittu JY:n 

tutkijoille, opettajille, opis-
kelijoille ja muulle henkilö-
kunnalle. He voivat käyttää 
sitä miltä tahansa yliopis-
ton verkossa olevalta tieto-
koneelta. Verkon ulkopuo-
linen käyttö on muutosvai-
heessa. Tämänhetkiset oh-
jeet löytyvät THK:n sivulta. 

Kaikki kirjaston asiakkaat 
voivat käyttää e-aineistoja 
kirjastojen tiloissa olevilta 
asiakaskoneilta. 

E-kirjoja on kahdenlaisia: 
toisia varten on ladattava 
koneelle lukuohjelma, toi-
sia voi lukea suoraan selai-
melta. Ellibsin webkirjaston 

kirjat lainataan verkosta 
kirjastokortin tunnuksilla 
omalle koneelle kolmeksi 
tunniksi tai kolmeksi vuo-
rokaudeksi.  Useimpia e-
kirjoja selataan kuitenkin 
lainaamatta, ja samaa kir-
jaa voi käyttää yhtä aikaa 
useampi henkilö. 

Usein herää epäilys e-kirjan 
luettavuudesta – painetun 
kirjan voi ottaa mukaansa 
minne tahansa, mutta e-
kirja vaatii aina tietokoneen 
tai muun lukulaitteen kave-
rikseen. 

E-kirjat ovat kuitenkin mo-
nessa tilanteessa käteviä, 
eikä niiden olekaan tarkoi-
tus päihittää perinteistä 
käyttöliittymää. Niiden etu 
korostuu esimerkiksi, kun et 
pääse kirjastoon lainaamaan 
painettua kirjaa tai kun ha-
luat vain tarkistaa jonkun 
yksityiskohdan tai lukea 
vain osan kirjasta. Lisäksi 
e-kirjan selailtavuus yksi-
tyiskohtien etsimisessä on 
paljon tehokkaampaa kuin 
painetun kirjan. Molempia 
formaatteja tarvitaan. 

Teksti: Marjut Kataja, Annika

Puruskainen-Jalkanen

E-kirja on aina paikalla!

Kesäkuun alusta voit maksaa pankkikortilla myös kirjaston ensimmäisen kerroksen pal-
velupisteessä. Korttia voit käyttää myöhästymismaksujen sekä kopio- ja tulostusoikeu-
den maksamiseen. Myös kaukopalvelumaksut hoidetaan lainauksessa. 

Pääkirjaston palvelupisteen lisäksi kopio- ja tulostusoikeuksia myydään edelleen kir-
jaston Kirjavitriinissä sekä kaikissa kampuskirjastoissa.

Pankkikortilla voi maksaa kesäkuun alusta myös 
pääkirjaston lainauksessa
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Hiljaisuutta ja tilaa ryhmätöille

Pääkirjaston 3. kerrokseen 
on avattu hiljainen luku-
sali. Sali sijaitsee Semi-
naarinkadun puoleisessa 
päädyssä ja on tarkoitettu 
mahdollisimman äänetön-
tä työskentelytilaa kaipaa-
ville. Tilan käyttösäännöt 
ovat tiukemmat kuin isois-
sa lukusaleissa: esimerkiksi 
kannettavien tietokoneiden 
käyttö on kielletty. 

Selvitimme asiakkaiden 
mielipiteitä uudesta tilas-
ta kyselyn avulla. Kyselyyn 
vastanneet kiittelivät salin 
avaamista ja kehuivat sen 
olevan erittäin tarpeellinen. 
Vaikka myös isot lukusalit 
pyritään pitämään hiljaisi-
na, häiriöitä siellä ei voi täy-
sin välttää. Eräs vastaaja 
totesi: ”Muissa lukusaleissa 
on aina hieman häiriöteki-
jöitä, koska kirjahyllyt ovat 
samoissa tiloissa ja näin ol-
len pientä liikettä.”

Useimmat vastaajat piti-
vät hiljaista lukusalia oi-
keasti hiljaisena. Muutama 
kuitenkin huomautti, että 
sinne kantautuu ääniä ul-
kopuolelta, koska erityi-
sesti ovien äänieristys on 
kehno. Selvitämme, voiko 
äänieristystä parantaa tai 
tilajärjestelyillä vaikuttaa 
siihen, että myös lukusalin 
edusta pysyisi mahdollisim-
man rauhallisena.

Uudessa lukusalissa on 12 
lukupaikkaa. Käyttäjät pi-
tivät tilaa riittävän suure-
na kävijämäärään nähden. 
”Mahduin huoneeseen hyvin 

itsekseni”, oli yksi komment-
ti. Sali on kuitenkin löytynyt 
hyvin opasteiden ansiosta. 
Pari vastaajaa vinkkasi, että 
tehokkaampi tiedotus ja sel-
keät mainokset myös muis-
sa lukusaleissa eivät olisi 
pahitteeksi. Opastusta ja 
tiedotusta on jo lisätty.

Hiljaisen lukusalin vieressä 
sijaitsee kaksi ryhmätyö-
huonetta (B336 ja B337).  
Molemmat huoneet on tar-
koitettu yliopistoväen käyt-
töön, ja niitä voi varata itse 
laittamalla puumerkkinsä 
huoneiden ovilla oleviin va-
rauskalentereihin.

Teksti: Annikki Järvinen

Pääkirjastossa kokeillaan 
varattujen kirjojen itsepal-
velunoutoa. Kokeilun aika-
na asiakkaat voivat hakea 
itse kirjansa varattujen hyl-
lystä ja lainata ne automaa-
tilla. Kokeilu aloitetaan 
toukokuun aikana. Seuraa 
tiedotusta!

Nouda itse
varatut kirjasi

Hiljainen lukusali tarjoaa rauhal-
lisen lukupaikan järvinäköalalla.

 Kirjasto

 toivottaa

 iloista 

 Vappua!




