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Kirjasto on kertomusvuonna toiminut yliopiston suurimpana tieto- ja
kirjallisuuspalveluja antavana yksikkönä, jonka päivittäinen asiakasmäärä on
kohonnut 5 000 asiakkaaseen ja vuotuisesti lähes kahteen miljoonaan.
Kirjaston tavoitteena on ollut perinteisten lainauspalvelujen ja tietopalvelujen
toiminnoiltaan ja kustannuksiltaan tehokas välittäminen ja integrointi.
Vapaakappalelainsäädännön, keskuskirjastoalojen ja Euroopan Unionin EDCaseman takaamat palvelut ovat edelleen muodostaneet palvelutoiminnan
perusrungon. Kirjasto on tehokkaiden lähi- ja peruspalvelujen ohella tarjonnut
uuden Voyager-kirjastojärjestelmän avulla entistä monipuolisemmat
mahdollisuudet palvelujen etäkäyttöön ja tietoverkoissa olevan tieteellisen
tiedon hyödyntämiseen. Kirjasto on edelleen koordinoinut
korkeakoulukirjastojen ja tieteellisten kirjastojen Virtuaalikirjastoprojektia ja
ottanut käyttöön Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) tarjoamia
palveluja.
Kirjasto on seurannut yliopiston profiloitumista, meneillään olevia
tutkimushankkeita ja opetuksen kehittymistä ja hankkinut kirjallisuutta
myönnettyjen määrärahojen mukaisesti.
Kirjasto on hoitanut keskuskirjastoalojensa (kasvatustieteet, psykologia ja
liikuntatieteet) tietohuoltotoiminnan ja asiantuntijaorganisaation tehtäviä. Se
on ylläpitänyt kasvatuksen ja koulutuksen alalla kotimaista tutkimusrekisteriä
(KOTU). Kirjastossa on rekisteröity alan kotimainen kirjallisuus alan
kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin (Arto, Cedefop, Sport,
Dissertation Abstracts).
Kirjastoa on jatkuvasti kehitetty monipuoliseksi fyysiseksi ja elektroniseksi
opiskeluympäristöksi, ja se on toiminut aktiivisesti yhteistyössä mm.
Opetuksen laadun kehittämishankkeessa (OPLAA) ja
virtuaaliyliopistohankkeessa. Voyager-järjestelmään siirtyminen on ollut
koko kirjaston voimavaroja vaatinut ponnistus, ja se on toteutettu
esimerkillisesti. Järjestelmään liitetään uusia ominaisuuksia, ja se tulee
olemaan useimpien palvelutoimintojen runkona. Palvelukirjastoverkon
selvitystyö on käynnissä. Asiantuntija- ja tieto-organisaationa kirjasto on
pyrkinyt jatkuvasti kehittämään asiakasviestintää, palveluja ja
työmenetelmiään.
Kirjaston www-palvelua on edelleen kehitetty asiakaslähtöiseksi tiedotus- ja
opastuskanavaksi ja aineiston jakelukanavaksi. 3 600 elektronisen lehden
ohella www-sivut tarjoavat täydentyneen elektronisen kirjaston palveluja sekä
opiskelua tehostavia sanakirjoja, hakuteoksia, lakitietoa ym. Tutkielmapankin
avulla asiakkaat ovat saaneet tutkielmat elektronisina käyttöönsä. Näiden
palvelujen merkitys tulee kasvamaan virtuaaliyliopiston laajetessa.
Kirjastossa valmisteltu yliopiston julkaisutoiminnan uudistus on hyväksytty
yliopiston hallituksessa.
http://bibelot.jyu.fi/organisaatio/tk01.html
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Valtakunnallisesti kirjasto on säilyttänyt tunnustetun asemansa verkottuvaan
oppimisympäristöön liittyviä palveluja kehitt ävänä laitoksena (mm.
virtuaaliyliopisto ja -kirjastohanke, elektroninen kurssikirjasto, digitointi ja
elektroninen julkaiseminen). Kirjasto on asiantuntija- ja kehitysyksikkönä
edelleen kansallisesti ja alueellisesti haluttu yhteistyökumppani. Tätä osoittaa
mm. kirjaston keskeinen osuus eurooppalaisia virtuaalikirjastoja kokoavassa
Renardus-hankkeessa ja Kuopion yliopiston kirjaston koordinoimassa
Tieteellisen tiedonhankinnan verkko-optushankkeessa.
Kirjasto kuuluu yliopiston avaintoimintoihin ja keskeisiin
oppimisresursseihin, jonka budjetoinnilla on suora vaikutus yliopiston
perustuloksiin. Yliopistojen siirryttyä tutkintorahoitteiseen malliin kirjaston
merkitys tutkintojen osatuottajana on korostumassa. Merkittävä parannus on
rehtorin kanssa tehty sopimus ulkoisen rahoituksen kokonaismäärittelystä
toimintavuoden alussa.
Lisätäkseen yliopistoyhteisön ymmärrystä omasta toimialastaan kirjasto on
tuottanut keskeisiä toiminnan mittareita ja kuvausta Kirjasto tilastoina osiona, joka kuvaa palvelutavoitteiden saavuttamista
(http://www.jyu.fi/library/yleista/tilastot/sld001.htm). Keskeisten mittarien
kehittämistä jatketaan yhdessä hallinnon kanssa. Myös johtokunnan
kehityspäivät ovat olleet tarpeellinen suunnittelun lisä.
Kirjasto on toteuttanut huolellisesti valmistellun organisaatiomuutoksen,
jonka yhteydessä toimintoja on eriytetty ja yhdistelty ja käyty läpi kirjaston
perusstrategiaa. Henkilöstöstrategiaa on kehitetty omaehtoisesti ja
loppuvuonna on toteutettu laajat henkilökohtaiset kehityskeskustelut.
Kirjaston henkilökunnan jäsenet ovat osallistuneet alan kansallisten ja
kansainvälisten järjestöjen kokouksiin (IFLA, IASI, IATUL, LIBER) ja
pitäneet niissä esitelmiä. Ylikirjastonhoitaja on jäsenenä IFLAn (International
federation of library associations and institutions) Audiovisual and
Multimedia -sektiossa. Ylikirjastonhoitaja on jatkanut mm. JY:n
hallituksessa. Henkilökunta on toiminut asiantuntijana K&I-alan
kansainvälisten projektien seminaareissa.
Kirjaston henkilökunnan työterveydestä ja jaksamisesta on huolehdittu
tavoitteellisesti mm. säännöllisellä työpaikkaliikunnalla sekä yhteisin retkin.
Työn yhteisten tavoitteiden ja laadun pohdintaa on syvennetty johtoryhmässä,
työyksikkökeskusteluissa ja käynnistyneiss ä henkilökohtaisissa
kehityskeskusteluissa.
Kai Ekholm ylikirjastonhoitaja
Kaija Nygård kirjastonhoitaja
Toini Alhainen toimistopäällikkö
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