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Toimintakertomus v. 1997
Kirjasto on kertomusvuonna toiminut kampuksen suurimpana
tieto- ja kirjallisuuspalveluja antavana yksikkönä, jonka
päivittäinen asiakasmäärä on kohonnut 4000 asiakkaaseen ja
vuotuisesti lähes miljoonaan.
Kirjaston tavoitteena on ollut perinteisten lainauspalvelujen ja
tietopalvelujen toiminnoiltaan ja kustannuksiltaan tehokas
välittäminen ja integrointi. Vapaakappalelainsäädännön,
keskuskirjastoalojen ja Euroopan Unionin EDC-aseman
takaamat palvelut ovat luoneet palvelutoiminnan perusrungon.
Kirjasto toteuttaa tehokkaiden lähi- ja peruspalvelujen ohella
myös virtuaalikirjaston ideaa tarjoamalla entistä paremmat
mahdollisuudet palvelujensa etäkäyttöön ja tietoverkoissa
olevan tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.
Kirjasto on seurannut yliopiston profiloitumista, meneillään
olevia tutkimushankkeita ja opetuksen kehittymistä ja hankkinut
kirjallisuutta määrärahojen puitteissa. Kurssikirjallisuuden tarve
on jatkuvasti kasvanut sivuaineiden vapautumisen seurauksena.
Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan rehtorin myöntämin
erillismäärärahoin.
Kirjasto on hoitanut keskuskirjastoalojensa (kasvatustieteet,
psykologia ja liikuntatieteet) tietohuoltotoiminnan ja
asiantuntijaorganisaation tehtäviä. Se on ylläpitänyt kasvatuksen
ja koulutuksen alalla kotimaista tutkimusrekisteriä (KOTU) ja
osallistunut Suomen edustajana eurooppalaiseen
tutkimusrekisterityöhön (EUDISED). Kirjastossa on rekisteröity
alan kotimainen kirjallisuus alan kansallisiin ja kansainvälisiin
tietokantoihin (Arto, Pepsy, Sport).
Kirjastoa on kehitetty monipuoliseksi opiskeluympäristöksi.
Toimintavuonna on otettu käyttöön lukuisia uusia palveluja:
uusittu lainaustoimisto (vuoronumerojärjestelmä,
palvelupuhelin), ajanmukaistettu mikroluokka, perustettu
Kirjavitriini-palvelupiste, uudistettu WWW-palvelusivusto,
virtuaalikirjaston kehittäminen, elektronisen aineiston tarjonnan
lisääminen (elektroniset lehdet, Editan Campus-kirjasto,
multimedia-muotoisen CD-ROM-peruskokoelman hankinta) ja
kehitystyönä tutkielmapankki, joka julkistetaan vuoden 1998
alussa.
Kirjastoon perustettiin 1.1.1997 julkaisuyksikkö, joka on
uudistanut Yliopistosarjan julkaisemisen yhdessä
Yliopistopainon kanssa ja tuottanut joukon uusia
julkaisuratkaisuja. Kirjaston verkossa ja painettuina tuotetut
julkaisut ovat olleet erittäin käytettyjä ja tarpeellisia paikallisesti
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ja valtakunnallisesti.
Valtakunnallisesti kirjasto on saavuttanut tunnustetun aseman
tehokkaana palvelukirjastona ja alansa kehityksen kärjessä
olevana, mm. virtuaalikirjastohanketta, elektronista
kurssikirjastoa, elektronista julkaisemista ja tarvepainatusta
kehittävänä kirjastona. Näillä palveluilla kirjasto on tuomassa
tiedeyhteisöön uusia toimintatapoja ja lisäarvoa. Kirjastosta on
asiantuntija- ja kehitysyksikkönä muodostunut kansallisesti ja
alueellisesti haluttu yhteistyökumppani. Tämä näkyy lukuisina
toteutuneina Suomi tietoyhteiskunta -hankkeina, uusina
resursseina sekä kokemuksina ja palveluina, joilla on
seurannaisvaikutuksia koko yliopiston julkisuuskuvaan ja
kehityshankkeisiin.
Tieteellisten kirjastojen valtakunnallinen rahoitus- ja
toimintakriisi on näkynyt myös JYKin toiminnassa. Kirjaston
johtokunnan keskustelu- ja informaatiotilaisuudessa 22.5.1997
kiinnitettiin huomiota seuraaviin asioihin:
- kirjallisuuden hankintamäärärahojen reaaliarvon takaaminen
- kurssikirjojen määrän takaaminen
- uudet oppiaineet / uudet opintokokonaisuudet ja niiden
resurssointi
- ammattikorkeakoulun kirjastopalvelujen suhteuttaminen
Kirjasto on johtokunnan tuella pyrkinyt ja onnistunutkin
ratkaisemaan monia ongelmia. Yleisesti voi todeta, että
kirjaston suunnittelun ja ongelmanhallinnan taso on jatkuvasti
kohonnut. Kirjastosta on muodostunut oppiva organisaatio, joka
pyrkii jatkuvasti kehittamään työtapojaan, viestintäänsä ja
palvelujaan.
Kirjaston perusrahoituksen ja sen mukana yliopiston
tutkimuksen ja opetuksen laadun takaamiseksi on kuitenkin
ryhdyttävä määrätietoisiin uudistuksiin, jolla taataan lähivuosien
kirjastopalvelujen taso ja laatu. Tämä koskee
kirjastojärjestelmään ja -verkkoon liittyviä palveluja,
palvelukirjastoihin liittyviä palveluja ja kirjastoaineiston määrän
takaamista.
Keskuskirjastoaloilla toimivien kirjastojen ja
tietopalveluyksiköiden yhteistyötä on jatkettu. Lokakuussa 1997
järjestettiin baltialais-pohjoismainen seminaari
kasvatustieteellisten kirjastojen johtajille ja korkeakoulujen
rehtoreille. Kirjaston yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten
kirjastojen kesken on jatkunut. Toukokuussa 1997 kirjastossa
pidettiin menestyksekäs seminaari elektronisen aineiston
hankinnasta.
Kirjaston henkilökunnan jäsenet ovat osallistuneet alan
kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kokouksiin (IFLA,
IASI, LIBER) ja pitäneet niissä esitelmiä. Ylikirjastonhoitaja on
jäsenenä IFLAn (International federation of library associations
and institutions) Multimedia round table -sektiossa sekä
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Euroopan neuvoston The new book economy -projektissa.
Ylikirjastonhoitaja on kutsuttu Opetuksen, tutkimuksen ja
kulttuurin tietoyhteiskunta-neuvottelukuntaan (1 1.6.1997
alkaen) ja Kansallinen elektroninen kirjasto -ohjausryhmään
(7.11.1997 alkaen).
Kirjaston henkilökunnan työterveydestä ja jaksamisesta on
huolehdittu mm. työpisteiden ergonomian tarkistuksella,
säännöllisen työpaikkaliikunnan järjestämisellä ja yhteisten
tavoitteiden ja työn laadun pohdinnalla.
Kai Ekholm, ylikirjastonhoitaja
Kaija Nygård, apulaisjohtaja
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