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PERTTI VAKKARIN I]THTÖTUNNELMIA . ..

Mihin lähdet?
Takaisln vanhaan vlrkaan, Y1öJärve1le klrjastoamanuenssiksi ja
joskus eusi vuonna lnttiin. Ne retaleet eiUät anna enenpää 1yk-
käystä.

- Mlöep mlelestäsi on koulutustanee kehitettävä?
Kirjastotieteen Ja lnformatlikan laltos el ole enää vt. laitos.
Nyt on keskitettävä voimat tutklJankoulutukseen. Pttää myös muis-
taa huolehtia ammattikoulutuksesta, mutta painopiste olisi vih-
doin asetettava jatkokoulutukseen.

ru+
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- Tarkoitatko, että peruskoulutus on nyt 0K?
Et o1e, mutta sltä on kehitetty. Lak1. Tampereen Yliopistosta ve1-
volttaa kehittänään sekä opetusta että tutkimusta. Jatkokoulutuk-
senkln vuoksl on laitoksellemme saatava apulaisprofessuur1 ja
päätoimisia jatkokoulutuspaikkoJa on U-sättävä (nykyään Tampe-
reen assistentuuri on alnoa). Jatkokoulutuksen kehittäminen edel-
lyttälsi 1isää asslstentin paikkoja; ollsi hienoa jos onnistui-
slmme saanaan Suomen Akatemtan tutkinusassistentuurin laitokselle.
Ityt kun olemne saaneet professorin, on ehkä mahdolllsta saad.a
Opetusmlnlsterlön tai Akatemlaa rahoittania tutkimushankkeita.
Tutktmusprojektln yhteydessä voisivat opiskelijat tehdä gradu-
jaau, ja saada siinä ohJausta. GraduJen alheetkin ol1sivat näin
varmastl mielekkäi-tä. TäLlainen työskentely on myös tutkin1.op,uu-
distukaen mukaista.

- Mitä professuurtn holto on sinurle antanut?
Vol taivas. Sitten pthtlsyntymäni en ole häia tlukassa paikassa
olIut. Töltä tänlä on antanut. Posttllvlsta on ser että olen saa-
nut mukavasti yhteykslä alan eri edustajiin. Seminaareissa olen
huomannut, että meillä on hiton lahjakkaita opi-skelijoita. Toi-
voisin vain, että laltoksella oI1st ollut paremmat ed.ellytykset
ohjata tutkinustöitä. Taas päästlln heikkoon resurssitilanteeseen.
Haluaisitko kuulla tämän työn epäkohdan? lfihinkään ei pysty kes-
kittymäfu, vaan koko aJan on tusina hommla työn aIla. 01en tunte-
nut itseni eni-ten yletssuunnlttellJaksl, sittea opettajaksl ja
tutklJaksi tuskln ollenkaann mikäIl töihln kulunutta aikaa käyt-
tää krj-teerinä. Ouiln Jatko-optntoihtn ei totisesti ole jäänyt
aikaa paljonkaan. -Oikein mukavalta tuntuu nennä takaisln y1ö-
järuelIe Ja päästä klrjastotyöhön ja KIRJOIHIII käsi ksi.

- I1[o suoslttele j otaln ronaanta!
Alpo Ruutln Nousukausi on valtavan hyvä.
Tästä eteenpäin yritän jatkaa Oirtn (trotrronen) viltolttamalla
tiellä e1i parannella e1änän:L laatua. Oullle hapastuksille ja
po j a1le i ää enemmän aikaa. OIen kokenut tåimän prof essuuria j an
kaventavana: ej- eIåimä Baa pelkästäåin työn ynpärl1lä pyörlä.
Tämä ylioplsto vaikuttaa usetn suoJatyöpalkalta. Päinvastoln kuln
kirJastonhoitaJa, ei Joudu tekemisltn kuin y];loplstoihnisten
kanesa.
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- Uskotko, että palkkaukseemme tulee korJausta?
I{o istuuhan ae ttYlelsten kir jasto jen henkilöstötyöryhmätt , j oka
pohtii palvelussuhteen ehloJa ja työaJakoa. Jospas se sais joi-
tain rakentavia ehdotuksia aikaan. Luulisl, että kirjastonhoj-ta-
jienkoulutustason kohoaminen salsi pldennän ajan kuluessa palkka-
uksen nouaun aikaano

- Haluatko aanoa jotain UDK:IIe?
Slinä te töppäsitte kun että nenneet kiintlölaltosneuvosto vaa-
leihln mukaan. (Vrt. Vesa Suorulsen & Jusst Tuormaan juttu aiheea-
ta. ) Ratkaisullanne ei ole käytännölIlstä eikä periaatteelLista
merkityetä kun kaikilla mulIIa laitoksiEa on ehdokkaat. Mutta
seuraavaa aeiaa p1dåin tåirkeänpiinäl UDKIn pttäJ.sl yrlttää saada

aikaan alan koulutus- ja tiedepolilttista keskustelua opiskeli-
j oiden pii-rlssä.

A.K.
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IIEDEYIITEISÖ VASfATN BTROKR.AtIA - aJatuksla klintiövaalien
alkaan

Kalkkien oplskelu- Ja nulilen klirolden Ja henkl1ökohtaisten
asloid.en keskellä on hyvä pysähtyä aJatteienaan, tletääkö o1-
keastaan, nltä tekee, mltä nerkitystä oplskelulla on i tsekunkin
kanralta - ja mlkä tärkeintä, niten tieåeyhteisö voi palve11a
kansaa. Parasta tätä on po htla yfaIeBBä Ja luoda aikap tieteel- 

-
låseen keskustel-uun. Yhtelsesti, mahitollLsimman monen ospnotol-
l-a volclaan nyöe volttaa alkaa nielekkääsean, problenaattlseen
ja krllttlsean oplskeluun.
SikäIl kuin kegkusteleva Ja tieteelJ-lnen ilnapllrl on kilnnl
tieåeyhteisön ha111nnosta, voi tu11a kyseeseen vain demokraat-
tlneu, ihmtslä aktlvolva hall-lnto. Vastakohtana täl1e on yliopis-
toon vällaikalsel"1a halllntoasetuksella pyrltty tgnkemaan va1-
tlon vllaetokäytäntöä vastaava bbrokraattlnen ns. klintiöhaI1in-
tonalll. fätä on ulkoapäln helppo eääatel-1ä ja slsäl1ä taas tur-
vata taantunukeeLll$ten intlLvldualistien as€mat.

Kilntlöhalltnnon krltiikklä
Mll1alnen on kllntlöha1Ilnto? Sltä luonnehtlvat seuraavat teklJät:

1) Klintiöe lintennvaalit n eisät ole vaaleja eåes aanån par-
laraent&arlsesti ymalärrotyosä nuotloasa. Ne ovat. vain esitye.
KiintiölaitoBneuvoBton kokoonpanon nääråä kiintlövaltuusto -
Joka vol halutessaan poiketa laltokslen esltyksletärJa kilntlö-
yaltuustonkin näärää ylempl, korkeakoulun ulkopuolinen e1ln,
valt loneuvos to.

Z) fifnttAellnten toinlnta valBlstellaan nlialen ulkopuo1elIa.
Asetuksen laatijat ovat pyrklneet eoveltemaan valnlstelugseaan
valtionhall-lnnosta tyypl1llstä esltte11Jäkäytäntöä. ?äätökstä
tehdään vain vlrkamiehen eslttelystä. Iänä Jättää demokraatti-
Birl-e voiml1le alnoaksi totlelrlseksl valkutusmahdollisuucleksi
oaalllstumlsen aktllvisestl Ja J oukkonittalse stl valnlsteLuvai-
heegeen - mikä onkln njo clelokraattlsen hal-llntotavan olemuE.
Klintiölaitogneuvoeton päätöaraLta on sltä paltsl rajoitettu
hyvin pitkälIe esltysoikeuteen. Kilntlölaltosneuvoetot ja nils-
sä lstuvat ovat täysln altavastaaJia Ja kumllelnoJa, e1le1
asioltlen valmisteluvalheeseen saaala aikaan denokraattlsta, kalk-
kla opiskelijolta ja opettajla kokoavaa tolnlntaa.

,) Kllntlöillä on luotrir tledeyhtelsön erl henkllöryhnien kel-
notekolnen vastakkainasettelu, si11ä nlellpltelclen eroavuuclet
jakavat tlecleyhteisöä alvan er1 tavalla kuin klintiöt. Klinttöt
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valn ovat omlaan estämään erLlaleLeta mlelipiöelstä syntyvää
hedelmällistä $4";tas&v&roigta keskustelua. - elIel siträen volda
luoda niistä rilppumatonta ja demokraattlsta hallintokäytäntöä.
Erltylsesti- ykkös- eIl professorikllntiön ja kakkos- e1i opet-
jaklintiön peukaloi-mlnen on mahdolllsta suppelden henkilöryh-
mten slsä1lä. MikäIi klintlöihln tyydytäänr edlstetään myös
syrjintää ja painostustoimia, päätöksenteon allstamista ind.lvi-
dualistlsl11e päähänpistoille ja tieteen alistamista si1le vi-e-
raa11e byrokraattlselle hallintokäytännöIle. Hall-innon pitä1s1
o11a opetusta ja tutkinusta varten elkä päinvastoinl
0ama11a laltoksellamme opiskelija t eivät ole osallistuneet täI-
lalsten elinten rtvaalienft ehd.okasasetteluun. Tätä ei o1e nähty
todelllsena vaikutuekanavana - se on avattava UDK:n ja muun
demokraattisen tolminnan kautta kiintiöhal1lnnosta riippumatta.
Kilntiöelimiä on pidetty luonteeltaan opiskelijolta passivoi-
vina eliminä.

Demokratia edellvttää akttlviquutta
Kuitenkin on puhe d emokraatt j,se sta laitoshallinnosta j okseenkin
joutavdds elleivät laltoksen jäsenent, sils myös opiskelljdt,
halua laitoksen asioihin paneutua ja va11g3 nliden hoitanista.
Aikaisentman d.emokraattlsen laitoshä3r-fäs.tön Ja hallintokäytän-
nön hiliai§een kuolemaan oli osasyynä varmasti toiminnan hanka-
lat olosuhte€t, haIllnnon soplmuksenvaraisuus Ja epävlrallinen
luonne sekä erj-tyise sti meldän laltoksellamne toisen sopi Jaoså-
puolenr vs. prof . Sievänen-Allenin ilme j.nen penseys laitosneu-
vostoa kohtaan. Kuitenkin oli osasyynä varmasti myös s€ r että
opiskelijat sekä laitosneuvostossa että sen u1kopuolella alkoi-
vat tuntea kyvyttömyyttä suhteessa käsiteltäviin asloihin. Kä-
sittelyn taso ei sa'nut itsekrlittistä järkeä uskomaa,n tehtävän
työn mielekkyyteen. 0n tletenkin tavallaan vllsasta ol1a puut-
tunatta slihen, mi-hin eL tunne pystyvänsä. Vlelä vilsaampaa
kuitenkin ollsi kehlttää kykyjään tehtävää vastaavlksl.
Kun oFrpuhe tieteelllsen laitoksen halllnnosfa, on perustava
edellytys käsitys tieteestä ja tieteellisestä toiminnasta, Kor-
keakouluoplskeliJa volnee kohtuudella edellyttää kykenevänsä
täIlaisen käsityksen ltselleen muod.ostamaan samoin kuin käsltyk-
§en oman'oplnalansa perustavasta ratlonaallsuuclesta. Sl11oin
on luotu peru§edellytys osalllstumleeIIe tleteellisen yhtetsön,
tässä tapauk§essa klrjastotleteen Ja lnformatllkan laitoksen
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eIämään ja myös halliritoon. Muuta tarvittavaa valmiutta, kuten
perehtyneisyyttä byrokratian koukeroihin on sen jälkeen mahdol-
lista ja mielekästäkin omaksua.

Ede11ä esltetystä seuraa, että UDK:n on paneuduttava enslstjal-
sestl sivistyksellisen ja tleteelllsen harrastuksen herätte-
lyyn laltoksellamme opiskelij oiden keskuudesså. Tässä meidän
on vedottava yhtelstyöhön opettajien ja erltyisesti laitoksel-
lemme vihdoinkin tulevan ensimmäisen vakineisen professorin
kanssa. Tilanne laitoshallinnon osalta on monessa suhteessa
hyvin samanlainen kuln silloin kun laitoksel-1emme perustettiln
demokraattinen laitosneuvosto opiskelijolden ja professorin
keskinälseIlä soplmuksella, Myös nyt on demokraattisestl va1-
misteltujen päätösten toteuttamieen edellytyksenä rilttävän
yhtelsymmärryksen saavuttaminen laitoksen väen kesken, joskin
tilanne on huomattavasti mutklstunut. Enää ei riitä sopimus
prof essorin kansså r vaan tarvitaan laltosneuvoston muid"en j äs€ 1-
ten nyötävaikutusta, eikä eslttelijääkään sovi unohtaa. Siksi
on UDK:n, samalla kun se huolehtti asj-oiden d.emokraa,ttisen
käsittelyn ialiestelyistä' 1 :otava myös yhteyksiä laitoksen
opettajiin ja pyrittävä luomaan järjellinen keskustelun ilmapii-
rl 1aitokse1le. Juuri slksl on sivistyksellisten ja tleteellls-
ten har::astusten kehittämlnen myös UDK:n hallintoa koskevien
pyrkimysten kannalta keskeistä, koska se voi muodostua laitok-
sen kaiklria i äseniä yhdlstäväksl teki j äksl, nostaa opiskell-
j oid.en sanan painoa laitoksen asiolssa ja luoda yhteisyyttä
laltoksen väen pyrkimykslin, tarpeen vaatlessa myös hallinto-
byrokraattien pyrkim;irksiä vas taan.

Vesa Suomlnen

Jussi Tuormaa
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KIRJAS TOKOIRA KIRJAI,AINEN

Klrjat ovat rattoni
ja lukeminen työnl, juu.
Unikirja tyynyn alla
vletän mlnä yönl, juu.

Aamialsen syötyänl
tuoreet lehdet silmälIen,
pari hyvää tletokirjaa
päivää varten va1iteon.
trounasaikaan keittokir j a

silmänruokaa. : tar Joaa,
iltapäivän sulattelen
palnavampaa aslaa.
Kello vliden aikaan nautin
matkaklrjan kera teen.
Runoutta lueskelen
ke1lo kymrneneen.

Ilyöhään yö11ä jännä kifJa
karvat nostattaa,
vanhan ajan iltasatu
uneen tuudittaa.
Klrjat ovat rattonl
Ja lukeninen $yöni, juu.
Unikirja tyynyn aIla
vletän mlnä yöni, juu.

r
t.
t

i



8,

UDK:n KYffimElIEs torMrNtawOsr 0t{ AT,KAI{[}[

lerveisiä rnrosikokouksesta (2L.11) - aiille onnettomillc
jotka eivät syystä tai tolsesta pääeseet mukaasr. Meillä oti
ki eltilmättä mulravaa.
Vuosikokouir on iäriestön el.ämässä hetki, jolloin aryioid.aan
nenayttä, mlssä on onnistuttu Ja missä taas ei.. fämän pohjal-
ta suunnisteta,an eteeapäin. Kritiikkiä ei. kokoqksen osåårr-
ottajilta tullut paljoakaan (vai eikö mgka 1öycLy krltlsoita-
vaa), mutta sitäkin eneumän iöeoita tolminaan kehittämlsek-
si. Hyvät

Iärkelnnäksi kyeynykseksi nousi jäsentea auttaminen opiske-
lussa ja opiskelrrn ehtoihin vailnrttaminen. Kesliftrsteltiin lnrro

yhclessäopiskelun hyödyIliåyyclestä ( tenttilukur:rhmät ), mlt-
ta huonattiinrettei tätiikä.än voi käynnistää ilman ohjausta.
fiedeseminaarien pitämistä toivottliniralnakin kirjastotie-
teen olesuksesta ja kirjavalirnnaa ongurmista.
Resurssiadressin ja näyttelyn kaLtaista näkyvää toimintaa
tulee jatkaa' slten;että mahdollinnan u,onet voi.vat oIla mulca-
na puuhaanassår

Väliharioittelun suhteen UDK : lta vaad ittiia totista toirnin-
taa. täIlä hetkellähän sekä harjoittelun taeo että pallclcaus
on hyvin kirj avaa kirjastosta riippueno Palkkauksen tulisi
mielestärnme vastata tehtyä työtä Ja turvata myös harjoitte-
lijan kesäe1anto. 0n myös pontevasti vastuåtettava harjoit-
telupaikko j en väbäntsraleaike ita.
Kulttuuri- ja vapaa,-ajan toininnassa on paljonkin laajenta-
misen varaa, toivottavasti asia kohentuu InrLttuurivastaavan
ympäriIIe koottavan id.eolntiporrrkan myötä. §iitä vaan kaikki
yksin- ja kakeinlau1"ajat mukaan.
Kauan haaveena ollutta oni.ntonatkaa ulkomaiLle on nyt vihdoin
viimein syytä alkaa valmistelemaan tosissaanr yhdessä laitok-
sen kanssa.

tässä hajahuoaioita rnrosLkokoulcsesta.
Joululonallahan on aikaa niettiä mitä kevääILä voitaisiin
yhdessä tehd.ä ja nitä itselrukin hal-uaisl tehdä.

Ma11a lappalaLnen
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KIRJASTOPOLITTTTNE}I YHDISIY§ 1g??

KlrJastopoliittinen yhdistys ry oa vuonna 1969 perustettu valta-
kunnallinen kirjastoalan aatteelllnen yhdistys. Sen tarkoituksena
on koota eri tyyppisten kirJastojen työntekiJät, kirjastolauta-
kuntlen jäsenet, kirJastoalan opiskelijat sekä kirjaston käyttä-
iät yhteisrlntanaan kirJastotolminnan demokraattiseu kehittäuisen
puolesta. Tä11ä hetkellä yhdistykseen kuuluu nelisensataa jäsen-
tä ympåirl maata. Kirjastopolilttisella yhd1styksellä on vuosi-ko-
kouksessa valittu haIlttus, joka julkaisee yhdistyksen lehteä
KPY-tiedotetta Helsingtstä käsia. Firkanmaalla ja Varslnais-suo-
me§sa toimivat omat paikalllsosastot, jotka Järjestävät keskuste-
lutilaisuuksia alueellaan. Yhdietyksen jäseneksi voi liittyä kuka
tahansa kirJastoalan kehittänisestä kij-nnostunut henkilö maksa-
ma1la jäsenmaksun ZO nk ti1llle 4181 44 -6. Kpy-tied.otteen voi ti-
lata lilttymättä yhdlstyksen jäseneksi osoi-ttesta Ulla WiJcho1n,
M:ikitorpamtle 6 B 21 , 00620 IIkl. 62. Vuosikeryan hinta on A5 rk.

Kuluvan vuoden alkana on KPY:n pllrissä valnisteltu yhdistyksen
periaateoh jelmaa, J oka on larkoitus hyvåiksyä vuosikokouksessa,
joka pldetään tammlkuun 29. klo 14.00 Helslngissä ravlntclla Ki.r-
ian kabinetissa. Perlaateohjelmassa on tarkoltus käsite11ä rrrrro

§euraavla aslolta, Jotta yhdistys pitää tärkeänäl
- kirjastolaitoksen merkitys rauhan ja kansoJen ystävyyden 11-

sääjänä
- klriastojen tehtävät kansallisen kulttuurin ja kansainvälisen

kulttuurin parhaimpieu tuotteiden edistäJänä
- kirjastotoimen resurssieu turnaam-lren (Xirjastokoulutusr -hal-

11uto I -suunnlt te Iu)
ammatt{ärJestöjen toimlnnan aktlvointi palkkauksen, työolojen
Ja työpaikkademokratlan kehittäimlseksl

- huomton kilnnittämlnea kirJastoJen materiaalln valintaperustei-
siin

- lastenkuAttuurltoiutnta, työpalkkaklrJastof oirui-nta
- kirJastojen asena suomalaisessa tledepolltiikassa
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Klrjastopollittlsen yhd.istyksen Plrkaamaan osaston puheenj ohta-
jana toimil Marketta Lukkarl, Varsiaais-,$nonen osaston vastaa-
vana Leena Harkola. Kirjastopoliitttsen yhdi-styhsen puheenJoh-
taiana Ja KPY-tiedotteen päätoi-mittajana toinii- allekirjoitta-
nut, J olle voi leihettää lehteen tal yhdistyksen muuhun toimin-
taan lii-ttyviä vleste jä osottteella Reiherj-ntie 9. r. 92,
00870 Eki 87.

Karl J, Kettula

UDK rf :n vuosikokouksesaa 21 .1 1 .1 97? vallttlj-n totnlkaud.eksl
1 977-1 978 §euraavat toinl-henkilöt r

puheenj ohtaja
Ma1la la.ppalalnen

rlohtoku,nta
Terhl Anttila
Päivl Klvinen
Tuija KlemoLa
Kristiina Koivisto
Terttu Meirtylä
Jaana Pakari-nen
Silja Penttinen
Marjut Pohjalalnen

opintoneuvoj at
Elisa Hakala
Paula Peltonen

A.siasanan t qintt gs&unta"
Heikkl Poroila ( vastaava)
Anja Karppala
j ohtokunnan tied otusvastaava

kuukauden kir jastonhottajakst
on valtttu G. Casanora \hnetstaeta
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EI{SINEI{ V[. PROFESSORTUME V.O,IKUTIAA YHÄ IAITOKSEIIJTHME

llampereen ylloplston klrJastotteteen Ja lnformatiikan oplske-
llJat - UDK ry sal Postl- Ja lennätlnhallltukselta 7.11.1977
pälvätyn klrjeen, Jonka slsäItö o11 kuivan asialllnen ja sä.-
malla tyrmistyttävä. KlrJe pttl todellakln lukea moneen ker-
taan, Jotta ollsl voinut uskoa, että täIlalsta voi tapahtuat
Klr$e alkaa näln:

Itlääketleteelllnen keskusklrJasto on 51 .1 O.1g'fV pälvä-
tyIIä Iähetteellä lähettänyt oheisen Yhitlstyksenne
fampereen yltoplston vlrkeklrJekuoresc a pbstlmaksua
maksamatta KeekusklrJastolle Iähettämän lomakkeen ja
pyytänyt postl- Ja lennätlnhallltuksen tutkimustot-
menplteltä mahd.ollisesta vlrkalähetysoikeutta koskevlen
säännöeten vastalsesta menettelystä. n

Ja klrJe päättyy näln:
nElrJalllsen selvltykeen aslasta totnittanette postl-
Ja leuuätlnhallltukselle ensl tllaes&r slilä nuutoin
posti- Ja lennätlnhallltus tulee tekenään asLassa
rikoe llmoltuksen. n

Itlistä tässä on kyEynys?

IIDK on Jo usean vuoden aJan tehnyt kyselSpn kalkllle Kouluhal-
Iituksen hyväkeymllle harJoltteluklrJastollle; on tiedusteltu
harJotttelupalkkoJen lukumäärää, harJotttelrrn alotttamlsen
aJutkohtaa, palkkaa yn tletoJa. Kyselyn tulokset ovat alna
olleet laltoksella kalkklen opiskellJoldea nähtäviesä, kuten
myöe tänäkln vuonna. Kyselyn on laltos postlttanut virkaklrJe-
kuortssa, s111ä harJoltteluhan on yksL kaikllle pakolllnen
tutklntovaatlmukslen kohta. Kyselyn voldaan näln katsoa kuu-
luvan klrJastotleteen Ja lnformatlikan laltokeen tehtävlln.
rEoeke laltoksella et o1e varelnalsta harJoittelunohJaaJaa Ja
opettaJllla on suuren työmääränsä yuoksl valn rajoitetut mah-

dolllsuuilet po . tehtävän suorlttamleeor, on UDK ry J o J ottakln
vuosla osaltaan huolehtlnut harJolttelun seurannaeta. [ätä
tarkoltueta varten on UDK ry laatinut harJoltteluklrJastollle
vuostttatn kyselyä. . . F. Näin sanotaan laltoksetsme vastlneeesa
ylloptston halllntovlrastolle PLI{:n tleilustelun J ohdosta.

Mlstä täeeä ,on t,gqglla )r,yef,,mJ§?

UDK on tehnyt kyselyn sil,LE Jo uoelte vuosla, kuten eelm. vllme
syksynä ( 1 9?5 ) , Jolloln laitoksemme eslmlehenä olt vt. profes-
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§orl'Rltva Slevänen-Allen. Kukaan ei kuitenkaan silloln
elkä alkaisemminkaan ole väittänyt meidän toimineen väärin.
Stevänen-A1len on tällä hetkellä lääketieteelllsen keskus-
klrJaston Johtaja, Ja Juurl lääketleteellinen keskuskirjasto
on tehnyt tämän kantelun PIrH:IIe UDK : sta. Eiköhän pilkka
satu nyt omaan nllkkaår, kun tätä rrvirkalähetysolkeutta
koskevien säännösten vastalsta menettelygrr on tapahtunut
myös Slevänen-A-}lenin ollessa laltoksemme esimies? Ei ilmel-
sestl löydy enää multa kelnoJa IIDK:n solvaamiseksl kuin
tällalnen pikkumainen Ja naurettava menettely. Kantelu el
kohdl stu yksln tlDK:hon, vaan myös klrJastotieteen Ja i'nfor-
matiikan laitokseen, joka on tästä vtime kädessä vastuussa.

IIDK on klrJ oittanut selvityksen asiasta sekä ylloplston hal-
llntovirastolle että Posti- ja lennätinhallitukseIIe. Laitos
on tehnyt myös vastineen halllntovirastolIe. Näj.ss.ä kaikissa
vastlnelssa korostetaan samaa asiaa: harjolttelun seuranta ja
kehittämlnen kuuluu laltoksen tehtävlin ja kysely samoin,
jota IIDK on tähän asti suorlttanut.
Jäämme odottamaan vaetausta selvltyksllmme. Jäämme myös mlelen-
kllnnoIIa odottamaan mitä hauskaa entinen vt.professorimme
seuraavaksl keks11. Seuraa laltoksen ilmoitustaulua, jossa
tulemme kertomaan asian edistymisestä.

Marketta Lukkarl
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NÄIN EI VOI JATKU#I
. A[K-peruskurssln krltllkklä klrJastotletelltJöiden näkö-

kulnasta

Tänä syksynä ovat klrJastotleteen ykköekurssilalset euoritta-
neet approbaturln kohtaa 5. lstumalla maanantal- Ja tilstai-
aamulsln ATK-peruskuresilla, Joka on tarkoitettu nlmenomaan
pääaineoplskellJollle. luennoitslJan taholta on nimlttäln
§tuoraan todettur että kurssl on mttoltettu påiäalneopiskell-
Joil1e ja jatko-opintoJa aJatellen. Multten aloJen oplskeliJoi-
den mahdolllsla erltylstarpelta e1 ole otettu huonloonr.i

Tässä el ruodlta ltse kurssin elsäItöä, vaan keskltytään
muutamsarl olennalseenr tulevlen kursslen JärJestälnlsen kan-
nalta tärkeislln kysynykslln. Faktatledot perustuvat kurssl-
neuvoston tekemään kureslkyselyynr Joka on nähtävänä myös
laltokssmme llmoltustaululla Ja myöheumln IIDf,:n sihteerillä.

Jos Iähdemne lilkkeeIle klrjestotleteen Ja lnformatilkan
optskell J oiden tarpelsta, .ffllK-peruskurssi-n tä,gängykstrr.låessä
toteutuksesga on kaksl perusylkaa: 1, se on alvan 101dn laaJa
Ja valkeaktn, 2. slltä puuttuvat olennalsen tärkeät §lsigsjg-
a]-ån sovellutukeet. Nälstä vlolsta Johtuen kurssi el anna
nelIle tarpeelllsla .A,TK-tletoJa työtämme aJatellen, va&n
väärln palnottunutta AllK-perustietoa tleteen onasta näköku1-
magte.

Kursslkyselyn mukaan klrJastotlgtetllJät ovat kurseilla
selvästl suurtn pääalneryhnä. Vastannelsta oLl perätl 2414 ,Å

kirJastotletelllJöltä, kun Beuraavakgl entten o1i pääalngopig-
kellJotta 12,8, 96, Loput Jakautulvat Z, erl al,neen kegken.
KlrJastotletelll J ölclen slJ olttanLeta ylelselle AllK-perugkurs-
gllle on perusteLtu taloudeIllsllIa tekljö11Lä; määrärahat
elvät o1e rlittäneet onan erltylskurgein JärJestämlseen. [ämä
on ynmärrettävä, vaan el laiäkaan hyväkeyttävä tal sledettävä
sJrJr.

Yltoplston laltosten vä1111ä vallttseva elälneIliaen talste-
Iu määrärahoista koituu täesäkln tapauksessa oplskell j olden
vahlngoksl. El vol myöskään oIIa aJattelematta, että klrJasto-
tletelllJölden oman AllK-kurssln torpedotmtnen helJastelee XIel-
gemmlnkln vähättelevää suhtautunleta tleteeseemme. Ja sen tar-
peisltn. Klrjastotleteen approbaturiln pakolllsena kuuluva



Ilt,
AllK-Peruskuresi on mltä tyyplLllelnnln opintovaatlmus, jolIa
el ole sen tärkeyttä vastaavaa sisältöä.

KlrJastotletellljöitten tarpelta vastaanaton peruskurssl
synnyttää käytännöIlisempläkln ongelmla kuLn valntarpeelll-
sen annattlln liityvän A[K-sovellutusten tuntemattomuuden.
Yäärln palnotettu Ja mltoltettu kuresl muodostuu useille
oplskelljollle raskaaksl taakak§l, Joka pahlmnassa tapauk-
§essa helkentää ylelstä oplntomotLvaatiota Ja menestymlstä
var§,lnaisessa aineoplskelussa. TäIlainen rATK-§treesltr
on toslas Ld, eltä pelkkää kauhukuvittelua. llämänsyksylsen
kurssln pltäJä on ltsekln todennut kurssln Hmelkolsen vai-
keaksl?., Nlln ovat taatusti klrJastotleteen opöskeIlJatkin.
Kyselyyn vastannelsta opiskellJ olsta o11 AIIK-alan pohjatietoJa
valn Joka kymmsnennellä Ja tarpeelllset perustledot matema-
tllkassa Ja logllkasea valn puoll1la.

[ämänsyksylsen kurssln sieäItöön Ja mlelek§yteen emme

vol enää vaikuttaa, korket$laan pyrklä helpottamaan oplske-
11Jolden, €1 vähinten klrJastotletelllJöfden, valmlstautu-
nlsta tenttlin. Mutta tulevalsuuden suhteen on syytä eslttää
seuraavat selvät ja ykslselltteiset vaatlmukset:

1 , KlrJaetotletelllJöttä et Baa enää sXJoittaa yletee].-
Ie å,tK-peruskured,1l1e ysBn

2, Mel11e on JärJestettävä oma erltylgkursgli Joka on

mttoltettu Ja sleälLölllgestl suunnlte1tu nlmenomaan
klrJastotletelllJölden tarpelclen mukalsestl.

5. Tätä erltylskurssla varten on turvattava taloud.el1lset
resursstt, mlkäL1 A[K-opetus al{taan sälIyttää appto-
baturln pakolllsena osane,

Näoä vaatlmukset elvät ole kohtuuttomlar tr6 ovat mlniml-
vaatlmuksl&, elvätkä slgäI1ä tarkempla s1sä11ö111s1ä näkö-
kohtia, Jolsta täytyy ryhtyä keskuetelemaan hetl, Imn ensl
lukuvuod.en tutklntovaatlmukslakln aletaan käslteIIä. Nätn eI
vold,a Jatkaa, nlkäL1 klrJastotletoen oplskelfioLden notivaatlo
atotaan sä1Iyttää Ja tolvoa tulevaleuudessa tulevalsuudessa
tasapalnolsla Ja nyöe ATK-åBloihln perehtyneltä klrJastotle-
te111Jö1tä.

Helkkl Porolle

eyksyn 1977 ATK-Peruskurs-
sln kursslneuvaston puhenLee
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MrTÄ r0r toKAKuu§ soslt trsrrnrlr vAtr,a,NKlmous KrRJAsrorrLE?

Tsaarln VenäJä Jättl Perinnökseen kauhistuttavan tietä-
mättömyydst}. Kolme nelJäsosaa aikuisväestöstä ei osannut
lukea eikä kirjoittaa. Valtakunnan ääria1ue1lla olevat pie-
net kansat olivat keiytännöI1i-sesti- katsoen kokonaan 1uku-
taidottomla suurella osaIla niistä ei oIlut edes omia
aakkosta. Lokakuun sosialj-stlnen vallankumous joutui Iy-
hyessä ajassa ratkaisemaarivalistustyössä ylipääsemättöreäl-
tä tuntuvan tehtävän, j oka oli nuoren neuvestovalti-on
kannalta eIänän tai kuolenan kysymys. Kansat halusivat kui-
tenkin oppla ja ottaa kohtalonsa oniin käsilneä.
Kuusikymmentä vuotta sosialistlsta valtaa on merkinnyt mo-
nl1le kansalllsuuksllle harppaukslai Jolhln ihmiskunnalta
muuten on kulunut kokonatsta aikakausia. Tänään neuvosto-
kansa on maailman lukenein kansa, joka voi y1peillä tletei-
den ia talteiden saavutuksillaan. Klrjastolaltoksella on
ollut tässä kehityksessä tärkeä osansa.

Honet urkomalset palkalla olreet havannoitsijatr il,. John Reed,

ia H.G. IJ[elIs ovat kuvanneet sltä tledonJanoa, jota uusi o€uvos-
tovaltio määrätietoisesti lähtl tyydyttåimään vaikeissa oloissa.
Huollmatta näIästä, 14: sta ulkovallan maahantunkeutrrmisesta ja
vastavallankumoukselllsesta toimlnnasta alettlin julkalsta va1-
tavia painoksla klasstkolsta ja opplklrJotsta. Gorki pani alulle
laajan maailnanklrJallisuuden käännös- ja julkaisutoiminnan .
Kiriastoihin neuvostovallan j ohto kiinnltti erlkoi-sta huomiota.

Kår.'i,oi11e sli-vet

Neuvostovaltion ensimmäinen valtstusasiain kansankomissaarl
(ministerl) Anatoll Lunatsharskl kertoo muistelmiasaan, miten
hän vähän ajan kuluttua enslmmäisen neuvogtohallltuksen muodos-
tamisen jäIkeen kävi keskustelun Vladlmir llJltsh Lenlnin kanssa
valistustyön tehtävlstä §molnan kaytävilIä. Lenin oli sanonut:
ttKirJa on mahtava voima. Klr j oJen kysyntä tulee suuresti kasva-
maan vallankunouksen tuloksena. Meidän op tarJottava lukijalle
ei valn suuria lukusaleja, vaan myös kirJoja, lukijan ulottuv1I1e
tuovaa kirJoJen vapaata kulkua. Tätä varten ou väIttänätöntä
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käyttää hyväksi postin palveluja ja luotava kaikenlaisia llik-
luvia palveluja. On todennäkölstä ettei kansamma Buurelle enem-
mistölIe , j oiden keskuud.essa hrkutaitoisten määrä tulee kasva-
maan, tule olemaan tarpeeksi kirjoJakierteimäein ja ellemme me anna
kirjoille siiplä ja Iisää niiden levitystä voinakkaasti, meillä
tulee olemaan klrjanälänhätä. tt

Lenin Ja kirjastot

Lenin oIt kehottanut Lunatsharskia käyttämään ki-rjastoasiantun-
ti j oiden apua ja vj-ittasi silloisiin kir jasto-«»Ioihin Yhdysval-
loissa.

Lenin oIi itsekin asiantuntija. Håin tiesl eri matd.en kirjasto-
olot jouduttuaan työskentelemään maasta karkoitettuna eri Euroo-
pan maissa. Erityisesti hän kiitti Sveitsin kirjasto-oloja haa-
velllessaan, kui-nka Venäjä11ä järjestetään kirjastotoimi valIan-
kumouksen jälkeen.

ttKuvaukset siitä, miten Lenin käyttl tsritish Museunin kirjastoa
ja kansalliskirjastoja muualla Euroopassar osoittavat hänen ole-
van sellaisla kirjastonkäyttäjlä, joita uselmmat kirjastonhoita-
jat arvostavat korkealle (valkka se harvoln tunnustetaan) -
ahnasr päättänyt saada mitä haluaa, kriittinen virkavaltaa koh-
taan , mutta ennen kai-kkea, syvästi kir j asto j en onge lnia ymmärtä-
vä ia nlistä tj-etoineatt, toteaa Edward Dudley esipuheessaan
ensimmäj-seen englannikieliseen Leninin klrjasLoja koskevien kä-
si-tysten vallkolmateokseen. Sen on jrilkalssut englantilainen kir-
jastoa käsitteleviin klrjoihin erikoistunut kustantaja Blngley
sarjansa rrWorld Classce of IÅhrarlanshlp[ensimnäisenä oaana
vuonna 1968.Dud1ey kertoo, miten Leni-n kirjolttaessaan Rum;
jantsevln museon kirjastoon ( nykyäein Lenin-kilJasto) 1 9ZO tied.us-
te 11 : ttJos säähtöJ en mukaan käsiklr j oJa ei voi lalnata, eikö mi.-
nun voitalsi sallia lainata muutamla kirjoja hakutarkoitusta var-
ten yhdeksi illaksi taj- sanokaamme yöksl, sen jäIkeen kun ktr-
$asto on suljettu? Palauttaisin ne aamuun mennessä. rr Dudley ä,r-
veIee, ettärttälIalnen heIIä kunnioltus kir jaston sääntöJä koh-
taan on varmasti harvinaista valtion päeimiehellä. Mutta nlinpä
valtion pääniehet, joi1la on tällalnen persoonalllnen ja poliittl-
neu mlelenkiinto kirjastojen kehlttämiseen, ovat nyös harvinalstatr.
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Lenin eslttt otettavaksl oppla nuiden: ualden kirjasto-oloista,
mutta suhtautui nilhin samalla erittäin kriittisesti. Kirjaston
arvoa el voi mitata pelkästään kirjastokokoelmien näärä11ä ja
ominaisuuksj-lla, vaan myös s111ä, kulnka 1aa j alle j a nopeastl
kansan keskuuteen klrJat leviävät. Lenin ou arvostellut nasevas-
tl myös porvarillista sananväpä.u§-käsitystä (mn. eeityksissä
trPuoluei€iriestö ja puoluekantainen kirjalIisuus,r, 1 gO5 ja ttNuo-

risoliiton tehtävättr, 1918), Joka yrittää kaunlstella yhtelskun-
nallista todellisuutta. Klrjastoto eivät jaa tletoa slnänsä, vaan
sellaista tietoa, jota kustantajat Julkalsevat. Sihäli kuin tieto
on totuudellista, luklJoilla on oltata nyös edellytykset sen omak-
sumlseero Lenin ou ensimmälsenä luonnehtinut J ohdonnukaisesti ki-r-
jastolaitosta yhteiskunnalllsena lInlönär j oka oa e1imel1i-sesti,
siHoksissa koko yhteiskuntakehitykaen kulkuua, taloudellisiin Ja
sivistykselltslin olosuhtelstln. Pelkästään tänä antaa aiheen pu-
hua - tunnetun neuvostollittolatsen kirjastotietelliJän 0.C. duba-
rjanin sanoln - maallman klrJastotleteen hlstorian ttleninllälses-
tä vaiheestatt s111ä lIman tätä Leninln metodologlsta stkentää
ei vol tieteelllsesti- låihestyä kirjastolaitoksen tehtäviä ja nii-
cien ratkai-semlsta.

lr\

\),r_
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Lenin ti-esi, että valn sostalistinea valtio kykenee luomaan se1-
latsen klrJ astoi€irJe ste Luän, j oka takaa kaiJ<ille ihnisille pää-
syn nykyaikaisen taiteen, tekptikan ja kulttuurin huipulle.
Juurt Lenin asetti sosialisti.sen kirjastoJärjestelmän peruspe-
rlaatteet, Jotka yksinkertaisesti ilmaistuina ovat (f) mahdol-
lislnman suuren lukiJanäärän voitta.mlnen suurelle nääräl1e klr-
JoJa Ja (2I yhtenäisen valtionlaaJuisen kirjastojärjestelnän
luominen edellisen takaanisekst.

Maailnan eniten lnkeua kansa,

Lokakuun eosialistlsen vaI]ankumouksen saavutuksista kertovat
luvut orno seuraavååo

Tänään Neuvostoliitossa on klrja$;ltjolta y}l 36O.000, kun vuor-
na 1914 niiden näärä VeuäJälIä oIt 75.OOO. Maailman kolnesta
suuriuomasta klrjastosta kaksl on Neuvospoliitossa , nln-lttåij.n
L,enln-klrJasto Moskovassa ja §altykov-shedrlntn ktrjasto Lenin-
gradlssa. Maailman suurin infornaattopalvelukeskus on Moskoväs-
sa stjaltseva VINfTI. KlrJastoja käyttää 180 miljoonaa asukasta
(1972) , nikä on kolne nelJäsosaa aktilvj. väestöstä. (suomessa
kirjastonkäyttäjlä oiLl 10 % koko väestöstä vuonna 19?3).
KirJoja nätssä klrjastoissa o1t 5r3 kpl asukasta kohtl vuonna
1970 (Suomessa luku o1i 3r1 vuonna 19?3» kun ae esrxen vallanku-
mousta vuonna 1913 o1t valn 0106 kp1.

Neuvostoliitoasa Julkalstaan Joka nelJäs klrJa maailuassa. K1r+
JoJa julkalstaan 89lffa erl neuvostokansallisuuksien kielel}ä,
joista 43211a ei ennen vallankumousta ollut kirJakieliä (tälIai-
sl11a kielilIä kir j oittavat tåi.nään esimerkiksi Suomessakin tu-
tut Rytheu Ja Shestalov). Neuvostollitossa julkalstaa eniten
käännösklrjalltsuutta maailnåssår vuosina lgl7-1921 on jurkais-
tu teoksia lOl:stä maasta

Mlten paljon Neuvostoliitossa sitten luetaan? Neuvostolilttolai-
set tutkliat ovat vertallleet eri maissa kaupunktväestön lukeml-
aeen käyttåimiä aikoJa. Ajat elvät sinänsä kemo tekstlen tasosta
Ja ajankäytön tehokkuudesta, mutta ovat slltl hyvin kuvaavia:
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kaupunkiväestön on laskettu käyttävän aikaa lukeniseer päivittätn
kesklmäärin 36 minuuttia RanskaQsar 47 minuuttia usA:ssa ja
Saksan liittotasavallassa Ja 5G minuuttla Neuvostoliitossa.
Näistä ajolsta käytetään kirjoJen luliemiseen Sfusan liittota-
savallassa 3 15 rolnuuttla, UsA: ssa 5 rT minuutti;, Ranskassa g r?
minuuttia ja Neuvostollitossa 30r8 ninuuttia.

NeUvoelo1iit on hir,.J est oJ ärj e ste ln4

Jotta ktrjastot ofi"fu*t kaikklen ulottuvllla ja kalkkten kir-
JastoJen palvelut j okaisen u1ottuvlIIa, teiytyy oIIa yhtenäinen
klrjastojärjestelnä. I{euvostoli-iton 36O.000 erl tyypplstä ja eri
luonteista kir jast oa muodostavat yhdi-styneen ja ke.skitetyn
maanlaaJuisen verkoston, joka ulottuu neuvostovaltlon syrjäisim-
millekin seuduille ja takaa kirjastopalveluja koko väestö1le.
Y
ClrbarJan on määrltellyt neljä peruspertaatetta, joiden mrrkaan
Neuvostoliiton kirjastoJärjestelnä tolmit.

( 1 ) Neuvostolilton klrjastoJärjestelmä on yhtenälnen, valtion-
laajuinen iäriestelmä. näin on turvattu klrjastojen nopea ke-
hltys todelllsiksi kulttuurikesknkslksl, tasavertaiset mahdol1l-
suudet kj-r j oJen käyttåimlseen kaikllle väestönkemoksille ja kan-
sallisuuksille sekä luja ja jatkuvastå kasvava materiaalinen pe_
rusta kaikentyyppisille kirjastoille .

(2) Kir jastot on suunnattu Iaajoille jorrkoille. Tämä koskee
kaikkia kirjastoja. 0n tutklttu, että 65-?0 % kirjoista on lai-
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nattu Ja luettu kirJoJen tarJoaman tiedon perusteella (kirJa-
näyttelyt, tutustumiskäynntt, luettelot, bibliografiafinen in-
formaatlo, kirjastonholtaJan suositukset ym,) . Klrjastoja pyrl-
tään tuomaan kaikln tavoin Iäihelle i-hmisiä - ei ole ky1ää tai
laajempaa tuotantolaitosta, jossa ei salsi kirjastopalveluja -
ioko pysyvien klrJastojen tai sltten lainauskeskusten, kiertä-
vien kiriastojen tai kirjastoautoJen kautta. KaiSkien kirJasto-
Jen kokoelmat ovat jokaisen käytettävissä kaqkolainojen ja kopio-
palvelun avulla.Kaikkta tiedotusvälineitä käytetään tekemään
tunnetulksi kirjoja kirjastoissa.

3, Kiriastot muodostavat yhtenäisen ja suunni.tellun kirjäs-
topalvelujen järjestel-män. Olemassa oleva jako tieteellisiin
ia yleisiin kirjastoiBl-n ei nerkitse mitää olennaista eroa nii-
den vä1i11ä, koska niiden yhteinen perusta on yhtenäisesti surln-
niteltrussa toln-lnua.§aa työtätekerrien ihmJ sten si\risty§- ja ammat-
tltason ratkai-semiseksi. Erilaisi-I1a keskittämistqtnJ IIa Ero
hanklnnassa, luetteloinnj.ssa Ja blblto6raflsten atnei.stojen
tuottamisesaa voidaan kohottaa kirJastoissa tehtävåi,n työn laa-
tua ja volnlstaa kirJastojen väIistä yhteydenpitoa klrjavarasto-
ien yhteiseksi hyväkslkäytöksl yhtelskunnan edun mukaisestt.
Neuvostoliitossa on kirjastojärjestelmän yhteydessä erilllsiä -

tieteen popularlsolnlseksi toimtn-ia laitokst.a. Iifeuvostoliitos-
sa kumotaan lännessä esitetyt vältteet kirjastojen vähittäises-
tä häviäinlse stä At'K-hakuj ärj este lnlen tieltä. Pälnvastoin, ltu-
denai-kainenteknologta vapauttaa kir j ast onhoitaJia väihäpätölsistä,
mutta aikaa vievistä rutilneista kulttuuri- ja kasvatustyöhön lu-
ki j oid.en kanssa, mlkä onkln varsinatsesti kirJ ast otyön oleinus.

(4) KirjastoJärJestelmä vetoaa yhteiskunnalliseen aloitteel-
llsuuteen. Kirjastojen pyrkinyksenä on so]rnla kontakte ja lukijol-
hln. Lukiioiden kokoukslssa valitaan kirjastoille kirjastoneu-
vostoJa 1-2 vuoden toinlaJaksl. Vuouna 1g?O tolm1. 80.OOO klr-
jastoneuvostoa, Jolssa oli SOOi0OO jäsentä.

Jussl Tuornaa



21.

Låihteetl
Chubarlaal 0.s., The 1lbrary systen in the Sov16t Union.

hague l9Z2 (aorlEte).
chubaryan, o.s.r r.,lbrarlee ln the sovlet union. Moscow r 922.
, (Saatavlsea UDK!! oplasoaeuvo".asta. )
cubarJan, o.s., Kr-rJastotlede tletelden järJestelnässä. I{ide

1_2/1976.
' KanevsklJ 1 8.P., Llbrar:y. Teoksessa: Great Soviet Encyclopedia.

New york & Iondon 1923.
' KrupekaJa, §., Lenln Ja klrJaetot. Illde l/1g?5.

Mlkhallov, A.f . & GllJarevski, R.s., An lntroductory course or
. iufornatlcs,/doc,nrertatlon. The Eague I9Zl .
Slneovae §. (ed.), r-enla, Krupekala and rtbrarlee. London r95g.

Astasanalla on nyt yLEIIS0XOsAsilO

Iåitoksen llmoltustaululla olenaan laattklrooa volt pudottaa
viesttsl nlstä tahansa alheeetal Ylrffi. lappunen steltä jo Iöy-
tylkl-n, tosln kovtn asiapltolnen.

Klrjastotieteen 0a tnfornatltkan laltoksella tehd.äein pår-
haillaan kyselyä, Jonka tarkoltuksena on saada seIvlIIe
nlten paUon keskenerälsiä graduJa on laltoksellanne. Ky-
selyn tarkoltuksena näyttää olevaa nykyisen tllanteen kar-
tolttanlnen Ja aen pohJalta tötden vaubdlttaminsrro

Tällalsta kyselyä laltoksellaune on kalvattu Jo kauan.
Vlhdolnkin laudaturoplskeltJa Baa tuntumaa sittä, että
häneu gradunga edlstynlsestä vältttävät nuutkln kuln hän
1tse. Tutktelnlen vauhdittamlsserlinaarit ovat hyvä id.ea,
floka toteutettuna varmastl antaa avub nonelle kesken€räl-
sen gradun tekoa tuskallevalle.

eräs lavtoptskeliJa
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KUNNOLLI'EN @EruKSE^l
JA TU TKI N USEDE L LYITSTE Al

HJOLESTA

f,lrjastotletccn ja. lnforeatllEaa raitoa on tletechalanså alaoa kor-fe+lla opetuata a!.trva raitos Daaslaroc. stLlä on paavaetuu arantutklnuetolnl''nagta 
. Ja. se. kouluttaa paaå san-ir.eiätä" jilieteellls_

ten kirJaetoJea, klrjästonhoitajista.-
rraltokeerta oa kuitenFip nuuttunut.- Ja..puuttuu vi eräkia ed erstyksetnäiden tebtävlea 

"oo31gg.äi 
seea. täitä' huollnaiia-"1"D i;io koulu-t"ksen haj. to1 ",*tr!1.. 

oD. Ilsältf (nn. ke gidylf opiifot > ia-ryUytty
l{9? "}d?*. 

tvöntekiiiiqvbnäu luonieeen kaulpaoiistotäBör.rå- Gi jä"to-
pel.k9rloDlt). AleIlan kourutuksca tar.re tta ät rriaeään ole krinnoilatutkittu elkä tanpereerra ore ehditty llioln kouluttaa-päteriä
opGt taJav oluia nuuallc
f,lrJasto- te lalonaatioparrduale tulcc k Eittyeåån tulevaisuudeaeavolnakkaastr. $.p palvrlusten tarvr tulcc Jatt-wastl rieaanivnein-ja vaatlvat palvelutchtåvet eatelLyttävät aläa työntekljöi1tä 

'hä
korkeapaa koulutusporustea. §t kultenkln korkäiunan öpetu*eän
euhteelLiaea osuus alaa koko koul.Etukscsta oa pleneaenääsä ja työa-teki jöid.ea ke gklaäärälncn kouruturtaso uhlaa räske a huonattävaeii.
Irltokaea tlla!.ac
5rrJastotl.eteen Ja lnfornatilkra lattöIlel.l,t ou nyslstäkia opls-kelijanäiiråä varten-Lllsr viihq+. opetta;lavointa. C[ettaJa/opis-keI.ija
-suhdc on Suonen helkolnpla. Pääaiaeopiskelijoidei näAiä' ylta ope[-
taJaa kohti Bouaee lähes 6O:een, kua sc yhteisk"',''a11isesäa tie-de-
kunnassa oa kesklmäärin nola JO. Opetusräsurs se ja koettelee ayösti ed ekunuan korkej.n elv ualne opiskel i J anäärä.
RiittÄpättömät resurssit ovat eetäDeet tutklmustolnlnaa,n. Opettajatovat ollect layqln e1ö9!luJa oBetustehtävila ja balliatorutiineli.in.
ProfessoriEai niultc§lJ-ä fll.trl Okolla el ole ninkäänlaista yhteis-
kuntatietcelllstä pätevyyttä ja inforaatlikasta, josta hänelIil on
amrrattlf,o[goueta, håaellä ei o]-e tutklnustol,plniaä.,]utklnuksen
puuttrrnirsn on koko alao kannalta kohtalokagta Ja ryös opetue kärsfltletoJe! vanhentuxeisurd.egta ja uLkokohtal suudeötar- kun uutta tietoaei §etä luomaaa ja soveltauaaa oniLa oloihirole. Liudatrt-valheessagpiekelljat eivät vol saad.a päteväå yhteiskuntatieteelllstä ohjausta
gradu-tölsaäåa, Jolta on Jäiinyt Jo eatakunta keskeneräisiksi.
Lal.tos el pyety koul.uttanaaa uyöekäiin tarpeellieta närää kirjaston-
hoitaj ia. lflsrroeurosien puitte issa volöaaa tutkinnonuudis tulÄen
jäIkeen ottaa kfuf,aeto- ja lrf ornaatlopalvelualan lroulutueoh jelnaan
vala 4! oplekeJ.iJaa vuoöessa, kun korkeakoulunewoston arrrl oiroa
koulutustarve edellyttälst 80-110 opl skeli jan sl eäärxottoa vuod.e ssa.
Kaikkl resureBit on liaäksi eidottu peruskoulutukseon, vaikka Jatko-
koulutukscn ja täydenayskoulut'rksen tarpeet ovat alallanrne suuret.
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Ie Flrjaato!1e!99.n ja- -in{oroatiikaa oplakell jat vetoanre
opo tuElni niste 11ö öa sekä|lgTpereen yllopiet oa-hal lit u-kse ån 5ayhtelskuntatieteelIIeecE ttäd.okuntäan -

- cttä aJ.aa ainoene tietecllisenä, korkci.nta opetua ta an tavanalaitokgeaa klr j astoti ete en. Ja- iif, oruati ikan iaitorseli! -',i"-pereen
yrlopistoe sa keskltettäislin koulutuere s,.rrsee ja se[å piaätt-ayäit:tä1slIn rlanakkalekoulutushankb iata

- o!!ä tcirJastotieteen Ja lafo:aatiikan Laitokeolle l[aupereen
y1 J.opie!9s ga tur{attalcl.ia kunnolliset opet ue- Ja tuttinuseilel §-tyf set llsär'aäLLä tuntuvastl. opet taJavoi-uia. ltätetä kir jast o Ja-si1'!ä1lä pitäea tarvitsemne totscn profeasurrrin tal qruläis- -
;tr9{gsguunq välittöEästi sekä ainelrin koLme assiatenlin ja
Dåh!önla tolnta lleäLsl.
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