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Klrj astotieteen opiskeli j oiden etuj €tr j estö IIDK yy täyttää
tiinä rruonn.a 10 lnrotta, Senkin kunniaksi ASIASANA tlmestyy tänä
vuonna vildesti. $Iyös ttlauspohjaisuuteen on tarkoitus silrtyä
toisnaikkaJnrntalaisten osalta, Aktiivtset opiskelijat sen si-
jaan saavat lehtensä työpalkalta. turhaa olisi kyldrtä postiluu-
lrun takana lehteäåin od.ottaen. Tarkoitus on myös saada lehti 1e-
riåimäåin suurimpiin kirj astoihimme. foivotaan parasta.

Tässä nulnerossa olemme melko vakavla. Syy ei o1e trnrttenka.an
vain meidäin. I,{onet aslat vain kerta kalkkiaan rassaavat kirjås-
totleteen opiskelijoiden hermoja näinä aikolna. färkeätä hriten-
kj-n oB, ettei jäädä kEinppätin murehtime,an, yaan tartutaan itse
asioihin. Silhen yritärone tälleikin lehdeLlä lnnostaa. IIDK: n
§nrmenrnrotis juh3.a velvolt taa tavanomaistaktn ripeäi,mpiiän etu -j ärj estötoimintaofr.

I'{oni lukee var-masti kilnnostuksella urden professorirme aja -tuksia. Sarjarrune jatlnru seuraavassa numerosga. Keskustelunayä-
us }/titä kiri-astotted.e on ? - palstaIla ltenee sen yerran ärsyttä-
Tä, että jatkoa seuraa - vai lmtnka orr hyvät Luktjat ?
Resurssten_ peräein olernme j outuneet lnruluttamaan tuon tuostaktn,niin tässäilcin numerossa. Kannattaa kiir:nittää huomiota siihen,että tuloksiakin on ptkkutrtljaa tulossa, mutta ei ilman palnos-
tusta,

Kys_fome, ovatko lukijat tyytyväisiä lehd.en keqyempäiin antiln ?
No miksette sitten tee mltään asian hyväikst t

Pitkää ja työntäyteistä rnrotta odotelLen

imltta j a )

lLåtIL Prrrit^

Erroto !

Pnhtaakstkl.rjoltrrs?al.heesga A§IÅSÅNtf, ,n7 artrkkelilu
nultä tot Iokalnnm soaie].lsttaea aal''lantrrnoue HrJaeto
1e ? r o11 llpsehtegst uselta k§rarrhdylgf6. EorJttre
s@laavasaa nl,lstä tärte{arät :

S1rr 18 ,. rlrl: tatteen po. tteteelr (telollkan ..')
6. rlrl: prnrttnu stlrae uahåo].lltlnrnan (euureIle)

11. r[rl: kirjalllJotta po. EE|g§;E
Slv.tr 20 1, rlrl: klrjojen po. kl:rjaetojea (tarjoamaa...)

16. rlri: prnrttrnr kokoaeLnen eel.a: (...taeon )

kohottarnlgaksl .1 a tsEaartaloude].]-leten
teht ävLen ratkalgerl.sekst.
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,,SILMATYSTEN"

Ilelmikuun ensimmätsenä kävi toinittaj amme keslorstelemassa
uud.en professorirnme. LtarJatta Okon kanssa. Alheet Litklnrlvat
resurssipulasta nieLtlukemiseen, palnopisteen oLlessa melJro
vakavissa, optskelijoita kiinnostavissa astotssa. Yäliotsi -kot ovat toinltuksen,

Ensin ne resurssit
r,/Irf0rsm[E BESIIn§srrIr4rrE or TlrrrEflIstlr trunrl. f,Itlf,orKrEEllrsrA Rrfi§srrJt prrrlsr nrru§nIsr -lnör 

ir 
---

!1lr§rryB on nnieFo yke1.

urlÄ opESlAJAyOJrm, rrssl or ltsllrnpEEr p rroprilt?
HLtEi.rl. edetE etlnr JärJertytses!ä. cttr saatatrllrencllrl ast1ltentt^a torrf . Losta rårUs tärtyy-alGJo!*f tgJgta turrvrllc tutrtJrpori-rf".- nibtlnelI.lr e1 ol.c -hdr Ik!l_ elllstäätåuri-la - iei' tertrlaet enaåtä teEE tletecl}lrtä §6tf offäiUu A1l---prUo kuln colsl.

rl,ropr§tor ErJlgssa or alutarspBorEssoRrr yrEÅ r5r!tsf,-{rr A§,ErErrE unrsrsr&J8Scrrse§si-l§§lslsrruuarx EDf,rFL8...
Jun, on,

räMIIÄTTTö NE§IIN§ISI!§PEilE EBIIÅrIiH Y:EOPI§TOf, JOH -DOSST IUIr IÅtToI§Its[Il, ?

sltå rlrt el tledf,. olcu orlut täärII Illaa väb& at-kaE. xr.atr eu cu.irxra vrstrrte eprodcproreernnrr .-e11tE el otc.§rrye.-ntta tcnlirEtollriiÄz-rterrjr-tg9l* oa. . ettl- noirltc tsr?rill;-tuttJ'Jayofnan'c=-oils1 eratava orla rt.JolttuuL^rnhdo!.1ltuuc.

Yhteistyön muodot
OtrKO OIETIAJIEN JA OPISKEI,IJOIDET rf,lETTEX TAITGTOTO-
IX'Kf,I!Äx?O TllItsr:T.r.TW JA HYö )N,TIrEr ?

Sletyett olca ybtelatyöu hrn-r'lle. Ieltog Loostuu
ksherta asleeta: remrrraetta. opettaJlsta Jr ople-keltJolatt. _ lLart JotLr pyrtyrät eululran lårLerdån,
or?t oplakellJat Ja opcttåJat. Remrsglt e1vät lcnohablstua saola.

EI?E[ ITSE JÄB.'HilIrSrI NÄUTr Y-EEISIYötr? EIIMröT.rr-
To§f,EUVO§rOtr VArEIOEETOTA oprSrELtJA[ OyX! g§rrrrurEm!
I'AITQ§EOK0UXiSIA, JOIs§tA fOrO IÅIT0K§Etr VAKI VOISI IE-
opssl Krsrusrur.f,r rsrorsrl ..,

treldå1n on erotettave kabqt artea. f,eELuctelu on tee -krrytgIue, Ja g1l.Iä tayella saådtan syatyrsän tletoJen
vrlhtoa puoltn Ja to1a1a. mrtta toiaåa asta oa se,
että naalLnasaa oa olenssa nyös eäiidetty päätösre'ka-ntol. Ja sltähän letdäa Loko- opettaJakuinän oa v1r-
kanleben vastuuL].ame aoudatettäva. f:ft0Ugn oltgl
erlnonataea §rvä, jos oplakellJat rleIä tenan harld.t-glslvat osa1.lletunista laltosDörroetoty6h6n. Ulnä us-
§91g14, että hJrväI1ä tahdolla ee oIlst- tiiysln uahdol-
11eta.



l- Koututustitonne
Arraum r0Ulurusrrr.ralirE ASKÄRRIaI A oprsr(EtrJorDElv I{rE -r{Ä, Ktr[ viinilrqq[ no§un§§iul uHKA/l EAJAurr,§i. Mrr,trArsrtrAtyhgi, rrs E xour,uirx snn 

- 
nAffiAi su,'{Aimo-lrr surnm r

H1nä en tledä. mlkä on peras valhtoehto. Mrtta EluämosletD. §1rå kehltyeaiuelden- i;;äydi1"totor r, ot".
lff :å"8*i: f i+ 

" 
:ffi lffi l:iä. ; sllJ,x: il:äTf §H"

Joerauun torrea,fourun pltäfu1 !a.dr - Braoltittc rutola-
I{r: - 

:.pgT!g= ;e _hpår.c ifylcryrreäniffiLäe1t! to1rrl 
_ 
guda rir r.utnr-mulia-joua"tru-rtr -lol*ra leJrulrr?eGrr qlkl nrur i1g l{-'.[ril'Gre rrr-do].llruukel.a tontpliotila treoa. -

_! llE vrrBÅa qIIE-E!$ rrrmEr lurrrcsrEr Erlaurus EEr_rg'trÄ lrrPEnEE oiuiryrsrr-ffisilä'
Ol. pgffttävl.tt, o!?I !ä{-, tsr. Sfbl r{al 

'lolttr ro_artiiäiä rp"ircttonr rrlrttqlrclrr., äI313lIit:t l+r t-rttohodutulrcen l--*ia.äyrr"fu"tuffi;E yil:eptatorc&ralntrla.

0rnq tieteenotomrne

lolaco on

UIIEIV SrJOTTATu-r'r*N s rrror[År KTRJASI0T r gr,Er_ JA_ rf,ronuATrr KAI' f r ETETDEIml{T!ÄJifi. oNFo sE y-mET srffiinrrnz. r^ ? ?,,6 r ?t?sE yrrprffiIrtrÅTrrDr vlr .rbtlin rrruu,rA;

ditm,ffil*tmiif *i***xisE*::ilräffi ":Hii:_1#§ffi:,raa ry§lrtr prnrr-u åil""täffiniifi:iil

s1 J oLttrra{ neu yhteie}rrntatlete eI}ts ee,. ttedekuntaan oaulauata ertttäi- positiräoär
r " 1"äd;iiiE,Iå - ;i -; i; -;;äå"åifu 5r# *i'i I!*i _

fr-iffi iåffi ir#ffi :lf illx;"äitiri*t-

Tutkintovootirnukset
EAriBttro f,rrrrl[ÅA rr,Trrmovl§rlq§lE$ JOrtrEr f,oB[tl .orarrÅEr lul1gmorurrDrsfi,f,ssr u:rffiIi womre 7--'

Joe udlatnc.ef .v-e1f hi.u ruoteca \yle, ai.la k 11ä rl,ä
.ä"ä§ilil"diifr T'f3': iffi"*'m å #-iilii il"ilt'-ksiltvrrlrrrvltF rutr cilhGtrIetttr-Fi.ö"täar-glEl-tu"-
;ariret tctentettur kokoraireilr-a t*rannonralstubcayh{grrpr: §}}r sletr.E aall rorj;iffi. o' ... to1_Br.Ltr vtrr1 "1+!g 

t.vHrpr.F t-;0.3; .ril-lhrä; ä1teEr r re. ettE oa unei i*a.=i;r.Ei].. n"-8, i§-fi.r snsla ttttor. rtcsä-rortet än:--'
otfe {of,rr nqrlrrrE ro!! prsilml glrrrrf, ... oyrerErr_{§_g!§ x§r4lElrsr prrÄfirn- csr-ieöil:rrrosltru sUE -!EEI!OilAT TArJÅf,A ?

irudatr.Lala-näen ren hlrmrfue? pwtteeu, ettct c1cIuole 
-kntn 

rlrJ atcnt-te J ! J-Fhrt';I;;ä-1tu ibl. -diär{nrtrlr ea LaJoa Lovra-ro!4tr1 5a-tä [-D." ärf;;Tl rllåtrhgtrgul hgopesra.-ettr ;;m&;sdkln sll 11-tI!?tta, hetsoln asreracDl 
. r.urtcr-rlrlfiiil-pt IiHi_etsta ltrcH-a- Jä hateoa. rlten .perouatni:rst"-s;;o;--IilnDollluen k1rlJe1ta.

Gum raudea -l!E toH. nlerellä-l p,r*alela, p'kk'teea.Jakalsl. IuoH.tlF§gn J? lue-ttei,oi;fl-ä;irän oe;;;I'
#+,B3riffi, {i il, ffii illt ffi r*-i **t"Ei rjonlcla yerran as11gf,gln{ §. tleiloäi$i.fiä ff"tgi p"i"i"_L99k1ttrs Ja .luettelotatl. sltten arao-räiä"sga otettel -gl1n e5rventävä yethe.

ursrÄ Kr&rAs[otrxrExN osA-ÅrrrErsfA or,B[ EnrrnsEs K]rmvos_TI'NIII ?

S=iffi":]X"f;il#:tiffilffl,äå*yr j'Sl";1,'§ån H-+-l-:- L-ri-,l"Igry tutxcmrtyön truoitcn r.irrri.:; ;: -- rJu,,,r.,r'!E

H*r* S#*=g:r:1 g!ffiilti ffitilr*Ir.



0xf,0 I^ruf, YåIEÄI§IA Tr@-UsllErJ'4,, f,rrEf, JA UIEIf, SUlrmllxrlm llEDEriltiltrE nnm!"m sprToifiErplra[--El3Joi!!§iii\ ?

9g--Ja e1..Ealuan hetl 8aroe. että Err ea elo tehis n1-
1}". §urrta, .y?!! hrruen tyåateauclLu råD^rråtin ru,r -ron &rBr.9 --lo1+1! oD t1etccll1rtä hhJektantte. trtllf,on nlLn v&§lec.t. tutrlJ-ucourrolt, etti gTra vrrhga-; p1-täi;1 entra rr{krdcn rmrrloa rrililr- iirri{-cifiå;t€-tåfi1Lu ne rlueet, Jolssa vxhltelrcn-nrpoai.i j;triä-;3lrF
El8,n.

f,rr,rAlIl[ Of, f,InrA§forrEEEr JÅ rrR.rts?olfl[oll EIv ASErAuErriLL smrurssl , vnf,atrlure roiffisisi-uroxff rarDErOIOSUEEISTA ?

rIelacstl otllel klrJrstorrr_ea s!+rrsla nelllä su313mgc.llc kcxrlurrn artusirbc.. reln-at orä-oriutTriäIilhr
-Ja rtaä olea sen turtcmt nroren. m.iea-neroraror] ritrkouluttaceopLr oleme auttfnatab;;Gn tdteoDi ;i§Us enlstnfrentr€,

K irj ostonhoi tqjo työssö
rotro pr§?rr sÅlrotla.lx, 

_ 
g!§o mlr-tyfipAA OriLt r]-rl[[ opErtr, _q+§s+ furrErlÅ Xrnrmiorvörrw.r.roru nrrr oi,r,r rrsr-iif:rä:rrör trrRJAsrorrössÄ ?

Ite ovat erlLalsla heaatelta.
oIKo yÅsrw sulrnErpr tlilr.,rä, Klntr mrnÄr,r,i[ z

(y11ä _sen, reetuun tiiyt.ry o_rra euurenpl, korha TauDere oaqlnoa kortealo-r uopetuilegtsur. run tioåt"atereå-tä"iårre
oa vaslun ettt[ f,e{r{nf61ohtosta, Joti-huooteu än inaät_tu. stlaä uleleseä ne e1vät ore ihiitmrtarrlsrs;- -

sr§lrr:Kö trr nJasro rr tlrrm rÄ suonr mtua ÄN KrarÅvArit r[Åå
*+y9yll^14§q1r_ v§ srE'r§ EIrr snr ouAf, vrrLuwrffi§r AuAArrilÄ[trt tsorruKsBlysA uuKAatr ? orro mrovlrLu§-iiirilIilro§sr
uAffDoTr.I§TA rIR.TAslpryOssÄ ?

oa tärkeätä yrlttäå ..,

MrrrrA rus riiyrÄnrössÄ Jorrrw rmomrJtr RArKr,rsuJA, rilrKil otrtÄnfffx KRITEmI rI&IAYÅLIMASSA ..,
l{osta1s1n Ee1le f,ennl]rn pertaatteet krunlarn. Se uttä
hän on kirJolttauut. on narsln punnlttua prrhelta. Här&än
o11 nlmeaoueå _tlgapuorieuuden Jä nonlpuolisuuden ystävä.
KlrjastotyöntehlJiln pltå§sl kat olla i{nenonaan tLmls -ystävä, 

"f19-"o 
y_e!ävä, Joita hän palvelee. Ja etlnä Dte-

LeesE suortttaa klrJavaltata ultnl että s11;ä avautrnrtrelHllc rahilolllstfiatr. [ecrpolletnnrrdc m vrrrla
mbtcclllma rr1r. Ettr veblLu sttl toE. tevottcllr.

Eliltrslro trlBrl§lorrElILlJrr prffirl vrrrol?tf,aÄf, l§Ilr -rAIDE TETUIUTIETI'TSIIT ?

§unLo Ipnstcrlr Icrtmrtrclh? Olcl tuunaellut yl!'-
optrtoa kEJ.ltoa ocretotlll]'llkit. tr1il ffih'lleo--{n henteJa Jr drulle m Jl&rI-elIvf,ctl d.eloor. hEhh lrrc1, cttl tf,l'=Jaatoatröt'trJo tl1l.d,! pjrrtr ijtIJilvLU^I tr §11y5-a val!,cil.-rlelll rtrli aetttlåt-Il.a etlt. r.

Errö lrl..Iörr JoUDU vrus!&mu omrlArr rtrTrorv ruIIrsrrEEt, rrrt or EwrlÄ t r Emmr wrllrve.t. -f,uifit pri -Klr.r.n r§ur,Jrg!Å IE r§trrÅ f,Ewot ?

Joe auoo, ettr rtfrä o d,r. käsltvhcalr. tllln e1r6rsttä clLLolD oIc rcheIllaeu. Reheulslytcen teytyy pSrrrJ.ä.

frsil rrErslors§r, lrösBr!trLErrr rxf,rsE! ovt[ rriEr§Errx
VÅ§TUUSSÅ YEEIffiUTI§itE ?

[re on veltar_§sJEys . , . h orc reler olreln dererrtuttulrrt mototr.t.eelsl tuolte trvrlle, iob 1är1qc--altr,ettr d;plrr cn trLuenl hlukra u1h-D1trå-v15fu;är.ya1t10a Lrltctrliltrhra lrhdcttä -id-;- rhtcrrtuD!;-teracle tr- l r-lxri lgtg ! 9r !! anr rql-pE+t !§n- o teoera apmr,gt'f paårFrflrn plreterrrilr. -Ell-öfrar yf;bt B t#r*,_tgl:l puolerrr pva ttrvr uouaat tueen -då6ilraatrs erä--
§ät§:ff t-Iiff :".yler.etlk'rrttuurr.pol1t1-ilil;;-t1'-



Otrf,O f,InJAIlIOllörlE§JIIf, YA§NIIu YIrT SIItrI. BrlI rlr rrXrrorxEr? rrtloJr suE!trEsÅ roDEIjLrsuurEEtr trr omo- urilrlrrtts rÅwA?lArrr vlsrugi
Palaaa Eearlhoalta, Rltppru paUcn hcnH.r6tohtelslatam&ar;uutslsta, n1åt-a ptätry: ttitta ku ou oleinsge-eel-laiale aslolta tur.a rnrsluru-teldottouundeu va.n- nlln
E, l+_ _etllä a1ue9]I3 on tstrJectoahottrlu trcvrlt$.! -roolrrfr vamla tärtel aseni. nntta-aliulgvrrstiilä tey-
E a$aa eaeuän valintaolkeutta. XrrJasio{oltsJa ;fvol päättäå ellte, r1tä aslatas påa{tiä-Iuice.

ATK & henkitökohtoisto
trÄEMÖ XSBJASTOJff ATITOiT^ATIOSSA VÅIXOJÅ ?

T1glyr vrerran kyl1ä Däea. 0ttalata esherktn tleteen puo-
Ie1ta. Jos neldälc LarkH tutklmuatuLokse@e Je tleteel1l-
nen klrjolttelume on syötetty nåJ.hln järJectel-u11n. n1l.u
elnrre De oa koodattu Ja steJ.lä ne ovat, Kun sitteu haet-
ne klrJelllgtruttar seaune tietoe vEln siltä hapeaeta F-
e3ruykecetå, jorka näärltte!{rn e. Flrystsen klrJällteuudän
tehtävä tu.lee slllotn erlnonalsen tärkeäkll, ioehe raLa
sea avull.a on nahdoLllsta lukea eelatllen, joka str rn{nrrn
kä&iunökeen1 engl.alentnkteltseatä telmlstä åbr.orelngn. 0rne-
kohtainen lnreulaea, orakohtrlaen H.rJalltsurden äeuras-
nlaen on alna, olrut tärkeää. sen arvo-tulee }llääatyuEäa.

OTKO OIIÅ KIruASIOSI JÄRJE§TETTT ''KIruA§IOTIETEMT.T,TSE§TIN ?

EL. !firtta m{n§ löyiliint Sliaii on Järjestye.
MITÄ IGI]NOKIB.IATJ,ISWTTA OIET VIIIITEXST U'KE$IUT ?

Eriiästä kaverlsta, Joka rnatkustt naallman fmpåirl Junal-I8 ... h saa klrj+n nimeä päähänt... fekljs on ralvos-
tuttava tyyppl, nutta ni:rä pfaUr siltä. Sita euDen lul.a
huualalstea vapautusteleteluste tertotaa u.rJaa, joaka
satn eräiiltä YK-sttpeailtaetllta J_abJakst.

ONKO JCIATII UUMÅ KIN,IAIITSI,UTIA ODO'I§AITASSÅ VIIOROA ?

I[inu11a on kaksl luettavlen earJaa. rat anieg krm. olear
§ld_otut kLrJgt Eels{nglesä. .papertcetstr Tarnpereella.
Arthur Koestlerln ,l[he act of- eneatlonr on nmrautreea
yöpöydällä.

EÄTilIATKO YTEI,Ä IOPIIKSI reRTOA JOTÅIf, UT'U[Ä ?

Kllanoatalglko *slrgenan luH.Jolta Bell tfstäm{ngj. cttä
hrea aerutoe Teopereelte votdåksen{ kee}ittyä uudån vi-raa hottoou; natkalaukknprofessor&t o1o el- ole hyvä
eIämänmroto.

Sarjamme rrUudet opettajat tentlssän jatkuu seuraavassa ASIA-
SAI{An mlmero§sa. Anne1i Vellahti ja Ireena Telnl1ä ovat terä.-
'lräin toinltuksenme seuraayat uhrit, Joten palataan asiaan.



KES KTISTEIF]IyIT,IE T I E[ EES nÄwIT

M itä
kirj ostotiede

on?

,,NAKEMYKSIA TIETEESTA"

Kysyuys ktrjastotieteen luonteesta on askarruttanut monen opis-
kelljan niellä. Kerrotaanpa jonkun vanhemman ja narttuneemrlan
opiskelijan noviiselLle kuiskanneenkin: ttltToh, joko on tieteen 8r-
voitus ratkennut ? Mää sitä mietin jo klxrdetta nlotta.tr Tåinåin sy-
väI1isen lcysl',rynyksen äärelIe Johdateltr:r:a päätin yrittää ottaa sii-
tä selvää. luontevaksi tutklmusmeneteLmåiksi osoittautui tietenkin
haastattelu, yhteiskuntatteteilijöitä kr:n oIlaan. Seuraavassa joi-
takin otteita sisäIlönanaLyyslä varten kerätystä haastattelumate-
riaallsta :

I\{inä :
I{1kä on kirjastotleteen sutrde nuihj.n tieteisiin ?

I,[alsteri_ S_:

Klrjastotieteen ja informatilkan Iåihtökohta on hffin kåtytännöI1i-
nen, siIIä kirjastojatran et ole oIIui olemassa ennen kuin ktrjal-
lisuuttakaan ja ala onktn alkanut rnarsinaisesti kehittyä vasta
riimeisten sadan rnroden info::rnaatioräj åihdyksen aikana tåirnmöiseksl
j oukkotiedo tuks eIle rinnakkaiseksi tiedonväIlty skanavaksi vas taa-
maan Ihlllsten ;:,'ksilö11isiln tiedontarpelsiin ja on ktrjakauppoja
huomattavasti monipuolisempt . . .

Mir]ä:,
Anteeksi, mutta mlten nääritteltsttte kirjastotieteen tiedeperus-
tan ?

S:
Arnovaltaisten hakuteosten mukaan klrjastotted.e ja informatiiklca
eivät ole yhteislcuntatietei-tä, s111ä näiI1ä tieteillä on vankat
siteet moniin mulhinktn tieteenaloihjn ja määrittelisinkin kirjas-
totieteen ja inferrnatiikan Iåihinnä teknj-sluonnontieteelliseksi -
näimä tieteenalathan tunnetaan siltä että tutkimus j a tietäimys
niiIIä }cumuloituu - nlin siis klrjastoalan luonnontieteelllsyyttä
osoittaa se seikka, että rraikka kirjastotieteen ja informatilkan
tietåinys ej- vielä kr.rmuloidukaan niin alan ongelmat kumuloituvat
Irritenkin ig tästä saadaan hyvä pohJa ponnistaa eteenpäin kr:nhan
kirjastonholtajat ensin selviytyvat - tuiernaisuusshokistaan.



Minä:,
L{ihin kirjastotied että tarritaan ?

Opiskellja H:
Kai sii-hen kuuLuu tasa-arro j.suutl en Ja slvistyks en eclistiiniaen ja
kulttuuri-n tukemlnen. Pttälsl tutklå mtten koulut kansalalsopistot
ja klrjastot voisivat yhttessä toimta lnrntalaisten hyvåiksl. Niimä
ovat va:ma',n kirj astokomitea.n ehtlotuksla.
MLnä:

Mitä sitten on klrjastotletle ?

H:
Iry1lä klrjastonhoitajlen pitäls1 tuntea kirjalllsuutta Ja tietää
mltä ihmlset haluaa lukea ja mlten ne kä:rttää kirJastoJa. 0n nitn
paljon semmosta rEihåiarvolsta lnrlttuurlrltrkamaa Ja suoraaaista ros-
kaa - sellalsen levlttiimistä pitälsi vastustaa. Toisaalta pitäisi
pohtia totsilo ribl<ama klrjastollle ursia asialdraita ja voisiko
klrjasto kasvattaa nl1tä parenplln lukutottumuksiin. ?ltäis vlel-ä
oppia sitä haLlintoa. että se1vlä1ä taLousarrrlosta ja rmosikerto-
muksesta ernmä oikee tledä ...
Mlnä:
lillkä on Hrjastotleteen ja Lnfon@tilkan taueta?
Johtaja tr:
Yhtej.slruntemme on saarntttanut jäLklteolll-sen kehLtysvatheen. fie -teellinen tleto on bavaLttu yritysten Ja koko talouselåinåia tåirkeåik-
sl voimavaraksi; erikol.sesti sltä ta:ritaan näin läua-aikana tuot-
tav ntlen nostamiseen toinintoJa rationallsoinalla ja ursien tnno -
vaattottlen kehitte§yn. InJomaatiovälttykeen ongeLrnat ovet tieteel-
Listekntstä" täsmällisiä, eikä nithln tarv:itse llittää nltäiin yh-
teiskurnalllsta j ahlalLua.
Minä:
IIlkä ollsl mielestänne ala,n tutkinuskobcte ?

tr:
llehokas tietojenkästttel-ytelnrologta on kalken a Ja o. Ny§alkaisetratkaisut penrstuvat tietokanta- Ja satel-l-tttlverkostoLLe ; tällai-
sia ou Jo käiytössä netLLäkln. TietokantoJea ohella tutkimrsta tuli-st suunnata tekoä§sovellutusten hyödyntåblseen tiedonhaussa.
Mlnä:
Brtä yl-elsten H.rjasto j en kannaLta tarkasteltuna ?

!:
IqyLlähiin ylelstea kirjasto j en kansanslvistystyöIJ.ä on penrsteensa.
putta L1lttyyköhän siihen mltåiän tleteelLLsiä ongelmia ? Eihåin tle-
toponkkla tarrita sentään jokaisessa lnrruaassa kaiken kansan kåiy -tettäviinä I

klrjastotiede ?

Opiskelija T :
T:ihåin et tledeyhteisömme tteterrkåiän tule hyveiksymään mitä€in patent-
tiratkaisua. Tulemme j ohd.onmukaisesti tolmimaan tieteellisen ja d.e-
molcraattisen opiskeh:n ja tutkimrrksen puolest&.

Ivlinä-:
I/litä on

I,[inä:
ffiffi sitten ktrjastoalalla pttäist tutkia ?



IlTl .Ir

Kir jaetotle{e !a iaformatiLkka on tieteelListeknisen kumouksen syn-nytllioä uusj. tieteenala . . . käytiinnöl11senpLen tutkinuskohteiden
ohel-Ia ehalottomasti tärkeln kli.jastotleteeå Ja lnfornatilkan tutki -,P*o!r.dg pn tleteen analyysi. Voimavarat tu1äe kohdista" tähän.sLl1ä
mr-rapa teenme teorlaoerustaltaan heikoilla näennäisongelniin paneu-tuvilla tr tutkimukslllatr. Tarritsern'ne olkeat fiLosoft sät LiihtöLohdat.
Minä:
ffifG'fnAafran ne selv:iävät ?

f:
_Ne o_vat jg se1v111ä. ltietteyhtelsönme tuLee valn tunnollisella Jakriltttsellä opiskelulla terävöittää nittä kirj asto j en kannaltäl_
1ästä on saatu jo perspektilveJä avaarrla. iruroitarriä kokenuksia.
Tolsaalta teorioita eL pldä nåihttä staattisina. .vaa.n yhteiskururan
tledostusprosesstn nukaan nuuttuvlna heL jastu*slna ob j et<tlirrlsesta
!o{-ef l.l ggud esta. Pro sessi votdaan pitää [Eiyrmts sä ttenöbcaattisten
tutld j oiden luovalLa j oukkotoiroinnäI1a.
Mlnä:
Yleistysten tekemtaeu nälnkln haJanalsesta atneistosta osolttautul.
valkeaksi.- l-t+t+pä käåinnynkln lukijolden puol_een ja pyyd&in luotta-
vpls9nP lulcr.Joj.den apua. vlltteitä Ja vinkkejä sekä suoranaisia
ehtlotuksta sekä netoilivalkeukslen etta tuttrtiusongelmaan liittyvr-
en valkeuksien ratkalsemlseksl. 

N,MO

tr
trKeekueteLerme tieteegtätr - keskustelupalsta on avoin kalkill-e
aslasta kilnnostuneLlle. Toivome kuitenkin lähinnä omal_Ia nimel-
1ä kirjoltettue, Jotta nahrtoLllset vastaukset voidaan osoittaatocle11lsllIe heirktlöllle. Kirjoitelkaa. tolmltus
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Jauhetaan r iauhetaan, vaan el anna Sampo mur.uakaan

Resu rsse ittq kevööseen
EE thme, ios jonlcun mleLestä kirjastotieteen laitoksen resuls -selsta on prrhuttu ja puhuttu tles krrinka kauan. I{utta väärin ollslvälttää. että on valn puhuttu. I(yIIä on jotaln tehtykin, erme ole

oIleet toimettomiffi,- faimain lukurruoden l:uluessa on voitu kirjata
m1t!g-va j oukko toimenptteitä resursslkyspnyksi ssä, nlmenomaa IIDK :naloitt eesta,

Olerrnaista onkin ollut juuri opiskelljotden julkinen huolestu-
nel suus laitoksemme ja koko tietä enalan- tulevaisrnrdesta, Vastassa
on oIIut penseätä käsienl-errittelyä, puhetta lamasta Ja välttänät-
tömästä ttrealtsmista?r. suoraan sanoen altstumlsta Ja pessimismj-ä.
0rurekst se ei ole sammrrttanut oplskelijoiden tuIta.

KITRJUIIDEN KUI«AIABIIASSA

Kai.ldrea et voj.da syyttåiä riLttiimättömtstä re§rursseista, muttaj9 _on Ilqta mrmtenktn pltkä lnrln uneton yö : opettajien vafryys jayl:]mormjtus, _ iat}nrvat karsir:nat harjoliustöihtn, -*taat ja epä-
tarkoituks enmukatset ope tustilat j atkuvine paikanvaihtolner,
opetuksen epät_asaisuus_, tutkintovaa.ti-musten- epärealismi, koulu-
Ig"!"rpggn ja 

. 
koulutuskyryn epäsuhde, opintojän vilvästymlnen,tleteellisen työskentelyn ohjaamattofrrnrs J a niln edelleen.

MISTÄ EI OT,E OTI,UI KYSNTYS VAATIIVIIIKSISSAJ{I'IB

syksystö

Me vaad.lmme syksyllä professuurin täyttiinistä ja nyt apulaispro-
fessuurla ylgtsten kirjästojen tleteelltsen tutkimukien Ja opetuk-
sen tS,rpeen }yygyttäiniseksi. Kysyrmys et ollut lainkaan frånfiföistä,
vaan heldåin koultuksestaan ja todennäkölsestä tleteellisestä sultn-
tautumtsestaan. Tästä on edelleenkin kysyrqys.



Yaatiassalulle op-etusresursslen kesklttänistä Tanpereelle emme 11
oIe tehneet ntln keskittainiehalusta si:räinsä, vaan nähdessämme
vaaran uhkaavan koko tleteenalamme Ja kouluiuksemme tulevaisuut-
-t1 epäimieleklcäein voimten hajautuksän talcia. opiskelljoiden j är-ki on sanonut ia sanoo ede1låen, että vEihätset volnat ön pakkö
keskittää.

JA IUI,IITEII"HIIOI] POITTI NIIN, ETrÄ

§{k!f! alussa keskttylmme vaattmaan professrnmin täyttiimlstä
mahdollistrnman pikat sestl. Asian vautrdittamiseksi Iähätimme luen-noilta såihkeitä opetmsnJ.nlsteriöön, klrjotteltii.n lehtiin ja
rii-neisenä vetona Lähetettitn hätäsanona maan tsälIe. Vaikkåi
asia ratkerurutkaan, nltnlnrln oltme v:aatlneet. niin ratkesipa lflli-tenkln. Ties lminka kauan olist ilman hättstelya jatkunut ,'..

UDK:n resurssiadressi (joka on teiydellisenä teksttnä ASIASANAn
numerossa 7/1 977) syntyl'iattiovattän aåtA;riis"ä-päns*iäää-t otr-
datessa laltostarrme. Varstn lyhyessä ajässa adresäiin i<erättiin1r, nimeä kesken tenttikilreiaän, etkä äonen tiedetä alleklrjoi-tuksesta kieltäyt-5rnee!. Wös måj astolehti (1 Z/1977 ) huomioi
adressirmne. ja- iu1kalst sen koko täastin Kiikdri- pafåtaIlaan,
§?n?ss? rltgyagsgä tiedotettttn Suomen Kirjastoseäran Ja Suomen
F+"4astonholtajat - 

r1f :n tukevan optstcelljotäen eslt[däaä=yf äistenkirjasto j en apulatslrrofessuurlvaätlnustä.
:1

i

VALTUUSI'oLLE (8. 12 . r977)

Ki. rj as iot.ietec.n j a j.nfo rmati ikan opi ske i i j oi den ettrj ärj es tö
UDi.: r.y. cn:liarraskuun ajan kerännyt oppiaineensa opiskelijoi-
den keskuuclessa - luennoilla, seminaareissa, opintoneuvontrassa
yn" - aclressia "Kunnollisen opetukserr ja tutkimusedellytysten
puolestar'. Esitän, että 'Ianpereen yliopiston valtuusto ottaisi
'v i: kabi:,ijett.iesitystä käsite1 lessään huonioon aCressissa esi-
te tyi. :'riikökohdat j a vaatinukset. Liitteenä olevan adressin on

a,!.l.ei'.irjortLanut 155 opiskelijaa. Adressiteksti seuraa .ohessa.

'ianperce ila'i .L2.197?

/-'ti t lr'/ t--t ./i-t -,,'......--
"-l''z---
Juss i '['uo rnaa
;eituuston jäsen

VARSINAIIITiI{ VOIM,A}.INÄYTE - OMA NÄYTTEIY

IIDK:n esltys vietiin nygs ylioptsto4 erintln (ks. yLrä) ja
sen seurauksena apulalsprbfesborlä rrirka asetettitn- vältuustos"a
opgtusmlnisteri.öön menevään ltstaan 6'. esttyssljalle katkistaylloptston rrirkaehdotuksista.

Todelllnen voL:mannäyte_ klr_jastotieteen opiskellj o1Ita olt yli-
gpis_t-on kaaritauluLle taIkotlla valmtstettii upea äayttety rroifr:i*{trfiE
21 . VUOSISANAN KIRJASTONHOTTAJIA . VA] OI]T,MINKO ? N .
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Näyttely saa\mtti suurta huomlota ja ihastusta, jopa vaalien
jäIkeisessä post festr,m- f'lmspitrlssä. Sinälnsä oli jö ainutIEI€L-
tulsta, että yksi ainejärjestö sat aikaan näyttelyn kaaritaulul-
Ie. Kaiken Iisäiksj- se olt vielä matrdottoman hyvä J Satojen ja
satojen kiirrnostuneiden katseltavakst o11 koottu keskelset opis-
kelurrmme vaikuttavat tekijät, erltyisesti laltoksemme kurja Fe-
surssitilanne ja professuurin täyttökiista, Valttettavastl ei
näX'tte1yä taidettu ilmistaa muuten klrtn yhdeIlä lmvaIla I(irj&s-
tolehden numerossa 1 2/1 977 ,

Tåinä kevääinä on resurssikysymys edelleen työn alIa. IIDK on sit-keästl yritt?inyt päästä opetdbministerin 1uo- adressia luornrtta -maan, nu!!a tolstatseksi delegaatio on saanut lmivaharjoitella
TanpereeJ Ia mintsterin kiireiden takia (ks, juttu toisäalla tässä
lehdes sä) ,

Apulal sprofessorivaatimrrksemme on melko hyvässä vauhdlssa, j a
sen suhteen votdaan odottaa nyöteisiä tulokäta'; I,futta se ylisinäiinei tokl ratkallsisi opettajapuirtetta, edelleen ta::v:ltaan fiäaa ås-sistentteja Sa lehtorelta,

Uutena §amppalLuJrysymyksenä on noussut esitn famrrereen yliopis-
ton k+tiaston häIyttävä tifafysymys ja tutut katastrofaaltäet re-surssit. gDK oT jäI1een tolminut- alöitteentekljåinä tässä kaitcktaylioplstolla toimivia koskevassa asiassa ja saaåut voimakasta tu-
kea rlm. klrjaston vtrkallijoiden ja johtolnrnnan tatrolta. Ju1kai-
serme tässä numerossa IIDK:n asiasta tekemåin kannanoton ja palaam-
me seuraevassa mlmerossa tapahtunlin,
- .,_{erTottakoon lopuksi pi.eneksl pohttnisen aihe eksl. että' rmod,en
1 979 tutkimus- ja- opetuåvältne- äekä kalustohankintöihtn esittää
laitokseume varattavaksi valn 5.800 matrkkaa. Välhempäiin on tnfty-nyt vain yhteiskr.mtatteteiden tutkLmuslaitos.

Asioj.den jarrha.urine4- j atkuu. Toivottavasti sampokin alkaa henrajyflä, ettei påäse tilar:ne airmn käsistä karkaaäaan. Se olisi mel-ko suikea juttu.
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UU DI ST USTA
UUDISTUKSEN VARJON A L LA

-Nltn, lulipa tutlrirnonuucltstus heti tai Tasta kohta. nyt on se
a.'lka rnroclesta. joLloin ensl lukunrotten tutkintovaatimrjksät :ry0-
dään kitrni. Joten nyöhemin on turha Låihteä Jrrnruttamaan ;onfintenttivaatfuouksen mahdottomuudegta. Se on tehtävEi nyt.
opr Srrlt,iompr l'Iotrnenlr,tsuus

Homma koskettaa tokl ryös opettajalnrntaa. nutta ltenee läheisem-pf_oplskelijoill-e, jotka- elväi o1elaan kätteneet suttil-ää vakanalle, vaal suor:lttaneet j oukon tolmenpiteitä, tiihtäinenä votynassa-olerien vaatimusten kehittåinlnen.
Alustavaa työtä oa tehty slten. että kurselktltlikkialneistoa onpyritty kertiåiniiiin pitkln luknnro'ita. enenmä1l tal vtihemåin kesktte-tystl. Parantamis en raraa oa, mnrtta jotaln Ile saatu kesaankin.
IIDK:n taholta tehtitn hetl vuoclen aLusga esitys LaitoksetLe yh-

telsen laltoskokouksen }xrtsumisekst koolle tutkintovaatlmuksLa kiL
sitteLenäiia. Erinäisten valhefulen läl}een onl<tn saatu alkalsekslyhteinea palaverl, keskirrill*orra a.Z k1o 18.

. Tänåqr_Fteisen Fäsitte}yn nal-nlsteLunå IIDI( penrstl kai}llle opin-totasotll.e ty6ryhniit, joth:.n kutsuttlln hyrEill"ä roenestyksellä äu-
kaån ryös asianomaLset opettajat. Työr5rbdän tehtäviinä ön oil.utalustavastl käsltelIä nuutoeehdotuk;ia; Ja tämä työ on kiiyrurlstynyt.

PIIÄISIKÖ SIITENKIN ODOTTAA
TIITKI §NO NUTTDI S TI]S TA ?

Tällainen ajatus on esi -tetty, perusteluna se tosi-
asta, että tutkinnonuudis -tus tarj oaa mahdollisuuden
kokonaisvaltaiseen tarkis -
tukseen,

I\[utta Ilenee myös niln,
että 1-qf11ä tutkinnonuudis -tuskin tehdäein olernassaole -rien Yaatimusten pohjalta,
ja mltä paremnat ne ovat ,
sen helpompaa uudistus oD.

El ltene nyöskään miele-
kästä pttää tutkinnonuudis-
tusta 1;rkkäysBerusteena,
koska sen tarkkaa toteutu -
mtsajankohtaa el tunneta .
vieläikäärl. Olisihan noloa
käydä kevääI1ä 1979 samaa
keslnrstelua kuin ryt.
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Seuraavat tutkintovaatimusten tarlcistusesttykset ovat alustavia
ia.P$+ttunat vain osaan, rrm,, laudatur on täysin puutteellisestlesiIlä. I,{utta ehkä nälstä ajatuksista on fryOtya''keslcqstelussa.

Approbatur

-

Tiedonliihteiden harjoltuksiin on puututtu tolsaalla tässä num€-ros§a, AIIK -. Pellpslrurssi on varsin yleisesti todettu ny§isessä
muodos§te kesteimättöneiksi. Ilutta sisältOä vastaava otsiickö voisimuoctossa KestamattÖmäks1. Illrtta sisäItöä vastaava otsikko voisio1Ia esim.
4. tu,isi , .*ät":1å-;iliåll;*tli"§:;
painoa 

- Plnrskurssi:r ohella pemstleto ja-antavaäa icohtana voitai-sj-in lisätä sijoittemalla sLlhen teos-§ptio_ & Co: Iainakirja ja
oman laitoksemme tutkinnonuudistustytirFffi,ffiväliranorttl. Täos
Elrialltsuus suo iaan 10 b.
Toi-ne+ 

. 
aPPTon Flri atentti vottaisitn selvästi epä^rnielekkärinä pur-

kaa slj olttamalla Tammekanin & Kokkosen teos iieteellisten icir-jastojep baLltntolu ttäväiksi Ja vastaavastiSuomenyteibtenktrJastojenha11innonyhteyteen.
im ehkä kokönaan-porJiaa. Eräs mairdol--linen 4. lcoh$ln.ktrja volst o11a^Itqlgarr; rtäriåfaiåen 

-rnrsi 
Kansan-kirjastojen kehitys Suomessa 1 BO2-1 9ö5.

Kohdassa 13.b. on 0L1.6n Flfigstohlstorlaa yfeise;ii pia"tty varstnturhana tegkleryr. jöF t11än"_ piiaa sääaä-Bärääpi teos. hässätorraäää" 
-öiääfrthäilovtn 

& G= 
p,.vo,.,' §a,...a parempl reos ' rassa

rynrä slirtåiä po . 
perusteös olisi etrkä

Kohdassa 1 4,a. olerrista teoksista voitaisiin ulkomaalaiset opukset
lvoil- jä!tt!l. pgls jP i?!t?4 iuento*ärjan t[tetde"äa tentittäväiksi
{qqifa ja 

-K5.rjas tole[ti 1975: 1 1 . v

Kohdassa 1 6. e.1 oleva. tlf lftenttl on selväs tlktn liLan laaja. setulisi nielekkäåirnmåiksi i äitänäILå päiä -ärnatin nic[s ä ce-j;' rylitrsekä rnahd.olllsesti nyös He1lstklrj ana p"iää 
-;ää 

"är 
rr,"r;m#&1ffi;*ffi"i;;*

Iaudatur
Isudaturtn osalta el o1e linruhrnut kovin ykstlöttyjä ajatuksta.servää }rnritenlriT. gT, . että_nyFytnän lrt;iä[*ätti;it;iä,rus""i oie iry-

Y?, ?§ia' vairn pitäisl saada- Iäudatur-täJoisla-iu""täJ;-;a-rmrsseja
11§ää.

Cum laud.e

Kohdan 8. yhteyd.essä on puhuttu Låihfu:nä sisäI1öllisistä selkols-ta ia kgrcstettu kirj3lltsiruskatsausten *iåf"r:ry1r{tä. Kohta 10 b.on koettu melko hankalaksl? varsinkin Broadusln teosta on haluttup9i9 ig Barker & Esealmtt siirtää laudffiffi- riIaIIe voitaisiin
lii:illi *"t';:n*;i*-i;ffiHffi-i1;il:
Luokituksen teorlaluennon yhteyd.essä- 1 1 c. älevat Foskett ja Vickerrrovatsie11ävlainteorj.a?sa;joienparenpio1tsiirrme"poffi
vaati:nukstst?., iälklmmätnen änXa läudatäniin sifä{agrro !

},,TITÄ OPISKII]IIJAI SITTE}T EIIDOIIAVAT ?

MIIEN IÄSTÄ ETEEIiIPÄIN ?.

Nyt on $atkettava keslnrs
kohdista että kokonatsuudes
ole tason lashr ja tenttten
entistä parempl, mieleklcäåim

telua sekä yksltyis -ta. Tavoltteenahan ei
helpottumlnen, vaan
pi opetus ja opiskelu.



l4tlg r!-Ja vol! pettJroys vrr-tast nlmlmerld.n mlelen. halvennureetelvät orleet korrnkaan äuurra. rärrrtä äuvatTiljä+ ;T;;;itrro"
iil+äöt_:+Sräitr:kiffir;fjr-*$l+:i*"iåm:t"#1r;" u*.tajat ovat niihtä+ästl [gr,r""å"t läåätäI*o" nopeasti va.nhenenastaj a ny. vutät töniistä kirJ alrieu"d 

" "tå, 
äÅf,dJui"r.."., tuo t tava stt tre-tenkln : Iuet*elolcren sivut p,rsuvät i,rr"irrä-lnail""ii"iäa[ai*r*-

lfi iiffi irffi #d;tmm+i;-** j:":tffi,frf f *rl.t..sotaa kyl r"ä'.ä 
. J e_ kuumana. vakouriäiiä. -r.ä""iä J;-tä;åfi ;* ""runsaastl tarjol1a.

firlevan klrjastontroltajan. (?) uleleen nouel ssJmys ; tällalstakorukevarle kansalrenne il $rjotiå"ää ?isäät ftiiJäiioiäi-if,ya"n-tävät nätnä naikeina, aikoile"narägtoJ.u,, .i"o"ffiyniii"o 
"rnifa) fMinne ovet rmoht,ne et ragiig"r,iiqjäiiläua"n rräEä"iriöi 

- iLtätu"r-set kertojat? vähiin on_nä1tä iarjäiil.--rr-roeleestr n1ltä ei enääkanuata_ tarj ota t ulevalre yie rä-iiä-_' 
"aä" 

åi;"",;k";ii;-_-[,_ ur"_tannueera ou muut tunut 
- 
s"ö[åöiils 

",a "iii- I ä-i"sr. i i työt uäi"o *rr'mahal o I1i s imnqn tuot taviLn r""åt*ii äots tla.

VOIHAN
ALE I

Eu-oPosselrtn keltossa o3-.yleensä Jokunen sattrrm,, nLln nininerkld.klnteFt nuutaala ilolgla 1öytöJä; läiäiä-äeiuaavassa nakuaslotdeu uhat"-

Syöq Sook-keeper köyhäIrä opiskelijanaoig+ ystävåin? on syväntynyt tutkiåtiåremäan
ue ttelotden tåimänviroti "iJ aoii*.

lakln. Iastenklrjojen fyfr*äJia löytylvät suurimmat alennukset jamainiofunmat knrraklrj at : 'i,
Muita karrnij.ta tqrya[trjo jä-d rr 12 mk,
TBrslEaT 

nKrokovan taitnrri ja
15 nk ja Vasnetsoytn "Kettä

15

.Elrsovin nTuliltntutt
hyllyynsä 1 0 markal-Ia.

I3I?g: i?_Ilgl9lirjalllsuudessa or1 toki enemän valrnnanvaraa jaonarre ristar-leen nlnluerkki §al rnrn. seuraavLa nr.nia. I öita rairanpuutteeesa 
- 
tg:rtyr tletenkin vlerä äilara;il iilG;-' nåIii-srru.o-

H,.!orY?*ql" |aulu -fJ-nl ja- Solvels ja Jueal 25 nk, Hernffif,-
iffi, :ä1ffi:§i!3,'iå'"*,å"15+ffi y5ål?"ti'lt*,

ll_LE:_Ypuet Scor?an-trRumnullyönteiä-ffiasla puolästan 29 nk ( t )Konslant1n §l-o!,novin ,öitä ja päiviårr 29 mL. luii Kontssarovtn
ly?pl_ 1 gyl@ne a, e 4 är,' Gto" r" "loäa" 

iisänåiitffiBffi ,

fi"ffir :,f ",ÅTH*q#]o"3 S"lHiä ffi t o t le t e r. It i åi ) ; a'

PIIS?I--T""9IF!__nopelnrin eIt pidä kiirettä, että saat kermannuorlttuar rarravaro j e 81 nukaan 
t. Book-keeper



1 6 TurKrrvT0vAAtrri,{UsKnsKus[EtwN

TIEDONLAHTEET
. ApPP{t. tiedonlåihteiden harj oitukslsta koottlln rrilme syksynäkurssikritlikkiaineistoa. j okå seuraavassa tarj oillaan mairstäek-si tutkintovaatimuskestruåtöluun, Aineisto "i-öo[iauau tieteel -liseen lryseffin, mutta oma mleler:kilntonsa silia ia:masti orr.

HABJOI TUSTEN SISÄffiöSIÄ

Useimnlten etsittltn irrallisten, mekaanisten tietojen oI1n-paikkaa aiBoast_aan yhdessä harjoituksessa suorltettilå vertai -Iua eri ti-edonliihteid.en vä1i11ä. Hakrrteokslin et suhtauduttukritttisesti:-^Y?al pääaslaksi nousl tietotsuus slitä, että Jos-sakin pöydäL1ä lojuld.sta kirjoista haettava tieto on'olemasåa.
lehtärien sisällöI1lnen vaatirnrus ej- rnyöskääin noussut kur€-sin kestäe!_s?_ siten, että oltsl oletetun öppfuntsen myötä vaadit-tu Ilsåiä. Yaikeus ritppul aina käsiteltaväätä tiedonläihteestä,joista suuri osa olt olennaisesti samarrkaltaisia hakuteoksta.

AJANKJiYTÖSTÄ

_ Ilgriottusajan käyttö oIt epätasalsta, usein turhauttavaatrir,kr! käytettåivä aika oli sama tehtärrlen vatt<euaesta rilppunatta.
Joidenktn kirjoien jonottaminen ja yhteisen tarkastuksän odotta-
minen lisäslvät nyös ajankäytön öngälrnia.

RYXMliryöSrÄ

- Ryhmätyö koettiin sinängä myöntelsekst, mutta monlsta syistä
kaunts periaate kulrul usein mäkaan:Lsekst'työnjaokst tolseä jo-
}gttae§ga, toisen perrkoessa kirjaa. läheskään [aittifn käsitäI-täfiln ktrj oihin ei näinol1en tutustuttu,
. - Wös seLlatsta miellpidettä esltntyi, että työt oltst voituj"lfaa omaLla ajalla ttsänätsesti tehtäväksi tiomäat<si, -feihän-lttt-
Iyi ^ 

aJatus §uurenmista työkokonalsuuksista. Vastaiainoksi esl -
Iqltii}r että approvatbeässa johclettu ryhmätyö tiJn"" timiterrkinturralllsernpaa. edellyttäen tietenkin äen sisäUöUistä mielek-§yttä.
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TEIIrÄV'-j EIT IA4KASTA]II SES [Å

Tåinä to:l?enpi+e 9ry yleerlgä Wvln turhatrttavaa, koska valltt-st alvan 111?o pie4l kontrolli (Lhmee111set nr.mlnåtkin kelpaslvatvastaulslksl) J+ o]1 vaikeata mdtinoltua lnrr:ntelemaan muidän löy-töretEiär Inm ei olIut ongelmitn paneutnnut. farkastustilaisuudän
+fgep+lrissä el vottu panöutua ongelma,3.lislln kysyrnyksiin, keslus-
telus ta puhr:mattaJraan,

JOHIOPÄÄSÖKSIÄ

Harjoltuskertoja oltsl voinut tliulstää sisäILön kärsimättä
J* painottaa enenrmän valkeampia asioita, esim. valtiopäivii,asia-kirj o ja.

Fifiojen lqius.lnqn valmilna pöycläI1ä on kä'ytiinnön sanelena
ratkaisur .Tgtt? HtJaston kokoelnlen opetukseila pltätsl va:mts-
taa ge r-_ gttä ed.es teorlassa tied ämme r itrstä etsLä- hakuteoksla.

§lsäL1öI1isestt tu.Iist pyrklä kohtt eri tiedonlåihteiden ver-tailevaa ig aryrysoivaa tutktmlsta siten, että pääasia ei oIe
lglkin tiedon lgyt;mingn, vaan B€, m:iten'sltä oä käsitelty eriliihtetssä ta:t rntkst sltä'et jolssåin o1e lainkaan.

fehtähnlen tar]rastuksessa ön vaadittava enenrmän. tnotrvaatlopal?nggl F- ttlatsuus ei oIe muodollisrnrs, vaan vastarrksitn Jarnahdollisitn rirheislin &_ ogg*lmiln todelIå paneudu{aan, ylei -seksl ja "vksitylseksi opiksi.
-....nyh,mätyön 

luonteen täsmentärntnea on tarpeellista, Jotta este-tään nopeusH.LpatLumentaLltöe tti .
Tledonlåihtelsiin tutwtuminen pitätsl tehclä toder:mukaisemrnal-st . slsäIlyttåimäI1ä harl oltukslln änemmein nyffyfsuii olerr:la ieoksia

tai__ioPa- sellaista j oita ei o1e etukäteen- mainfttukaan.
. Hariottusten vetäJten Lrrrroetus asiaan on uskomattoman aryokas-ta. SyksylJ-ä tuntut vain yksl kolmåstä- om:istauiun"en vaauuttamaan
ryös oplskelijat tledonlähtetsiin tutustr:mtsen titrkeydestä," 

kokosi Hp

I11äolevat aPprgn kokemrlcset llenevät Jossaln näärån relevantte-
Ja ryqs -cum Lauden osaLta. Tutktntovaätimuskesrn s[ärrrnltrteyaås-sä olisikln qytr+_ puhua -appron Ja cumun harJ oitlrk;istä ir,i"nå- ko-konaisuutenia, s111ä se kät on tarkoitus.

Postitootikosto :

asiasana is best l

nimin. omat koirat kehuvat
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ILOINEN
PERHETAPAUS

Ltoni on lnruIlut kerrottavan UDK:n nrrklreteatterista. mutta
Iminka moni on näitrnyt sen estt ea : ei
yksikä€in I 9rr*i nayttäa kuttenkih suosivan niliä, Jotka ei-vät kuvlttele voivansa oIIa tulematta IIDK:n ,raanmäinloihinllta,niin hel-urilnrun 16. nä1vänä. Tuolloln vielä nimetön
nukkeryhmämne suorlttaa en§,1e sitntynisensä.

OFi elrntsto alkaa sopt_vasti oplskeluumme lii tt;,,en lapsil1etarkoltetulla klfj astönlciiytön öp"tusnäyfermåuä: - H,oli;;;
tulevalsuudenunelmissamme on nyås tehdä satunayiefmia" ja
Fketsejä. I*tutta une}nten toteirttamiseeR tamtisemmå ;cåkakoomme uusia ja tnnokkaita nukketeatieriraisia. -

Nuktreteajtgri ggpif sellaiseIlekln, joka muuten uj osteleettseäåia. Kokemattömuus ei oIe suinkåaå mrrkaantulon" este ,valkka vantroille konkareille pokkaarnmekin ylfurääråtsesti.
Asiasta kilnnostuneet opiskefi;aj oukot : ottakaa ytriäytta-
I[ai iq-leena Kur:lckaan, Jaana paf<aiis een tai UDK :n" kult tur-rri-jaoston vetäjitn Klemo1an Tuljaan & Antttlan ierfritrr.

Ja sitten tärkeäiksi 
^ 
lop_uksl: rakkaalla lapsellarnme et o1enlmeät Tuokaap_a mukavta ähaotuksia mutcanannä em. tltamiin.Kultaa emme keksijöilLe luraa" mutta kunnlaa sitäilcln :rrtkåm-mln.

terveisin Jaana Pakarinen

IIDKTn Ikioma nukketeattert
mteltsen plenotsnäytelmän-
(premlåre-succäs jlt)

nATKIRIEMUICKAISI II[s6&

'wimMmlrrmllil
Dornus-ktubitto 16.2 kt o2o -?
II&AIV OHJ3trI/IASSA IUVA§SA

eslttää valcavan ja puhdas -rrMetdåin kaknrt klrjastossarr

Enslnmäistä kertaa UDK:n iLtsuissa - kitaranräimpyttäjät
Le lkke j äj alauluaj ayhte ls lauLua
j :: Ja sitteT parlnaan harvarra eLl sketshahteruahlJ.peln mieLtn ?

Linrassa qyös
KAII{KI IIUKAA]V

appaJaiset lolstavine palkintolneen J

BII{RISIIN t



TAMPEREEN YLIOPISTON VALTUUSTOLLE 1 3
Maa.nme korkeakouluklrjagtolsta Ta,mpereen yliopiston klrjastolla

on huonoimmat totnintaed.ellytykset. ffr;astbn kökoelnat eivät vas-
-tqa ny}rylsiä tarpeita ; opiskel:.3at Joutuvat siirtäinäåin tentteJä€in
l.$; 9!-e1.-puuttumisen rnrokst. lly[yisteifraatn kokoe].maa ei pystytå
käyttåimäåin tä;rsipainoisesti tiianpuutteen takia. llrityiäästi: luku-
salipall<koja on lilan väihåin, HäIinä, koneiden syr:nytiaime metelija v:ilkas sisälnen lltkenne atrtaissa' tllolssa vaiteirttarrat keskit-
tymistä,

Iähes kaikkien rirkaili j oiden t"yöti-IalrJrsyrnys olr vaikea. Esim€r-klksi luettelointiosastolia työsLenteleä b-i o n2 kokoisessa huo-
nee§sa §amanaikaisesti 2-5 vlrkallijaa. Yhteen työhuoneeseen matl-
!r,r_ työpöytä korkeintaan 2 herrktlöil.e. I\[yös tilojen hajasijoitus
laskee palvelutasoa ja 1isää työmäåirää ähtauaen-oheLIä.

vnonna 1975 klr-jasto antol 4a+l Lalnaa/ virka:L1ija, kun maan
keski,nääiräinen luku o11 noln 2000 lainaar/virkailija. '[ampereen
ylloplston klliastolla on ollut jatkuvastl suhteeLLtsesti- enlten
lalnoJa ja väihiten rrirkallljolta-koko maen nitassa. Vuonna 1976oli tarkistettujen tilastojån mrkaan Tampereen yllonlstossa yhtä
tlfiastovlrkailliaa kohden 200 opiskelljaa, I§nir teätiarro maassaoLi 1 1 4. Kltrssikirjastojen organisaatiototrh*cunnan suositus on
90 opiskelli aa / rrirkaill ja. r'pasuhtainen tilanne on nerkinnyt
kirjastomrne henklIötnrnnalle epäintrlnilllstä ylityömäärää.

Toimlva klrlasto on vältt&imätön edellytys opettajien, tutkiJol-
den. ja QPiskelligl$en työskente1ylle. fampereen yliopiston kir-jaston jatkuvasti heikkenevä palvelutaso träittaa icailclcien laitos-ten ja koko tiedeyhteisön toimintaa.
. T-ampereen ylioplston on ainoa kirjastotieteen ja tnfo:mattikan
korkeampaa opetusta antava koulutusfiste Suonessä. Myös siksi
kirjastornme tulisl oIla estmerkir1iäesti tolniva.

Llsäresurssien kieltåiminen Tampereen yltopiston kirjastolta ei
o1e muuta }<utn hyöklcäys koko tieäeyhteiäöäde vastaan] Stksi :

KirjastoT. tj.laongelma on ratkaistava nopeasti. Kurssikirjasto
on saatett*r?. päiikirjaston tolminnallisäen yhteyteen. ltrkusa-Iltilaa tarvitaan päåiktrjaston lisäkst nyös kurisikirjaosastol-
Ia.
Kirjastoon on pemstettava lisää rrirkoja.

Kirj astotieteen ja informatiikan opiskelij oiden ainej ärj estö
UDK ry:n mielestä Tampereen yliopiston valtuuston on sisä1ly-
tettävä määrärahabudj ettiinsa vuodelle 1979 :

1 . Kirj ahankintamäärärahoj a Z .860 . 000 markkaa. Tä11ä turvataan
hankintamäärärahan reaaliarvon säilyminen tämän vuoden tasol-
la. Tämä on ehdoton vähimmäismäärä, koska tutkinnonuudistuksen
on arvioitu lisäävän huomattavasti kirj ahankintoj en tarvetta.

?. Tutkimus- ja opetusvälineiden sekä kaluston hankkimiseen kir-
. j aston j ohtokunnan esittämä määräraha , 25. 500 markkaa.

3. Tilapäisen henkilökunnan palkkaukseen 35.000 markkaa. Määrä-
raha- tarvitaan ruuhk a-aj ri, lisätyövoimaa (22. 800 mk) sekä
uusien kirj ahankintojen kiertoon s aattamista, luokitusta ja
luettelointia varten (j ohon tarvittais iin lisää vakinaista
henki 1ökuntaa) .

Kirj astonkäytön ohj austa varten 20.600 markkaa.

Kirj astotieteen Ja informatiikan opiskelij oiden ainej ärjestö
UDK ry. ,a/s/zt ,,Q-z/a y'-rraz.A)-n-t
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eli ASTASAIIAn puolipälväpsykologin par.sta, jossa
EPTKTEIOKSHI vlisauteen noJaten-annätaan loätua
vastatsenH.n varalle!

'rKulx alot ryhtyä Johonkln aslaa!, tee itselLesl selväksl, n111a1-
nen asla on §seessä. Jos olet låhdössä kylpyLäEin. kuvltiele mle-lessäsl nltä karkkea s1eLlä tapahtuu: steifä rolsLltaan vettä,tuupltagnr huudetaar solvaukslä, näplstelliiän. Volt ryhtyä asiaan
-tyJmeruEn, Jos sanot hetl itsel1es1: rAion §1peä ja sä1lyttää
henlrlsen öleuuksenl eopusoinnussa luonnon tairssa. r-Tee saäoin
kalkessa unrussah.n. .foi tylpymatkallasi sattuu jokin häirtö, volthctl todeta: tEr alkonut ireilastaefn fylpea vaan"ffsdtsi såfiytftUi
henkl-sen olemrksenL Luor:nön kanssa sobuåolnnusse, enkä voi säilyt-tää sitä. Jos klukustun tällaisesta. I tt '

(EPIKTEnos, KäsildrJa)
Ja ul.tä tiimä on?

I{:,1d9" tulee pyrkiä sä1Lyttäinään mielenrau}rannne kalkesea! Kun esl-Eer-r.r..Eal Deu' lrme tllaLsuuteen-, i ossa päätetäåin siltä, ketä otntaan ;a ke-tä karsitaan cr.rmun kevään åai;ortu*Jrsle. 
"fin ;ätaä -ö"-i" -etukäteea

syvt ä kuvlt e11a mi. el-e s s ärme mi tä t oä ånnåiori"str - tuG" -T.iärrtr-""o,
huone ön trlD,aten tälmnä, kaiH.lie åi-"iita ist,lnr.a. lehtärlt eaatta-Yat reagolda tunxetasoLla; optekelljat kääintävät kaiten edukseen J;puhuvat m1tä sattuul sruua säaieiaeA-painostaa. qyöhäs tyi seuraeyalta
-ruennorla Jne. sano atte itserlesL jo etukäteei: rleaän-hnvin nthtaherhirfil§pesään.pisti$r pluinr la nitiå oi"t-,iäuaårii"iil"ir1.-.los oeEi-
::1 Tfsi} l_?_r,1nY]-]g tarjotaan aihetta hol]_antllaisttå kul*astpåtet-nan erlEo1§tulxelsta leuatlalaletsta lehdistä, ptilän Ltseåini orneichaana,kun- -en nltat, hultr:npaa saasrut. .lö"-iääs ,rn"ii" iarj;i;; i"rma"

iii#tr ]: " i3" i{tå# 
":fr I ": itä " åili E åts; *ffi T;Brk'Jffi - ffi irett en ka^Er1. kaunaa. o starä ope it" jiirä -r*ieåiG r.,rr.iääiffil r.ar.rpasitten nl1n tat näin.

H puoL1pä1väp syko logt n

UDK, puhetin jo Gestrin
Mikiiiir el suornalaleeesa denobatlassa tunnu oleyan yhtä vel -keate lilri-D peiästä nrnrsterfi-prrrr;iii;-. ::

ptffi rf,i*;iffil:ffiT: iffi ",:*,r33.rffi tlstli::teriöItä audleueilå,' arheena profeseor-rnGitytsen ktlrehtlrtetävratinut kirjerna.
Audlensgln stJasta salnme tletää, että opehrsrnlnlsterl Gestrlnon ni-ln kilrelngi.miesr ettel nanärie-diä 

"&"a ottaa vBstacn
53ffi*Hfilr :: g l; .,f3g:*;t iiif:ff illL i ";ii"iä* 

"-
Me katgo'lnms aslalrlsekat }olgrltsa. opetuminlsterllle kirjel-!än. postltee. v3qurtea-n älsl klrjolttåiiipäät i;;; -ä 

ä å a' [ääffi-"å äöL 
" 
r"a re s s 1n o n §i #åi 

"I:Håäå"äiåB;ruoden alugsa.

. .Nltn piiilllmer.Tulta tietenkssn aela ei orlut alln ykslnker_trlae!. Ilteidän pitr taas yrrttiielopr.-""areueststB opäG""!-n:1s-ter:lu k4n§Be.

I.*ffi :; iti"i"* m" L 3H:t#tllffi ,ä: l iffi *",reaursrtrurJ trud ee ti 
- J e luour t tenaea-"drc 

" 
;i ; s1ht" "r"iå-äty;;iiii+Ht:ti*,iäliHäfl j=l;r*; iil'*iieH;r,T*"xfr ,-

häaeur ouat tehtärrngäktå. -btiiio-ill -1dttää 
adrrsela-tg3e1t-E€, GestflB,lLts §I1I eaa pela"iätta.- ---

täIlä kertaa
ja elämåinohjetta

+
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Ja lupesl tledustel1a eelnleheaeä rleltä aeiare tärkeydeetä.pyytie+. pelrarraa. ruräririi-puotentolste vllton tnluttue. lle Gr-p6 a{ n{ ttär-u suostfueet -fäirfaä" -k$i;ä".iltooo, 21
.rffi ,'BäIff 

u.l" 
Hå{ e#:*** H" I rH;§-nlgtääD dtliar.

,..,ffi *,#§3rr.*-m"+n{äi'"ffi j"ii.l$j"i*rl?Hl-
öegä nultten kttrelt-tcn t*r] ir"riGijdi"rtehtävät ! -tsi n{ fi1s )Joten aslasta el_ vlerä oiiteriuätärt'l-eeueguoyeu : -rt

slhteeri orl §lIHa aernranut-p.iå""sta halueta,nme h€!t1r6-kohtaiseea troaeuieeen. Ja-tan[i Åii-riära rerran saeda rettäIähettrhEän adreesG-H.rläItae, uderärag että ennen taae rerrnaen slaäItöä. he suoetiueet-[rriä"oiffitooo, vaårr lntrrnne hea-kllökohtaIstr trpeel5.at8. --
GestEL,, olL^rähtpr! 

- Iuurl vl1Iokct hotstln, Joten seDkäärv'uokgl e1 ollut_nabdoilräta ropLa audlenga$te 1ä[1;i;o;;.. vlb_iäiffi.i:fffi :äil*F'preiraäatra_puor""", r"if,r'r-
äiffi ,EttF,*..!.;,, 

iltfr""xffi#tH:H#;ffi
ai"+ i;;vili"Itffi.XT3r'r*r:n e, pä1väaä vaet uksea kuule-rlgekgt.

Malla Iappelslnen
IIDK rgrn prheenJohteJa,
vaH.hrLnen opehlqri rrlgte-
rlön klusaal asotttell Ja

Kirj ostotieteen
opisketijq !

UDK on stnun
järjestösi !

UDK ry on kirjastotleteen ja infoma-tiikan oplskelljolden etuJärjestö .
Jotta IIDK:n toiminta ollst tuloksel-Iista, tarvltaan kaikkien alamrne opis-
kelijoiden tukea ja yhteistä voimaa.

-Sinua aktiivinen lukija tuskj-n tarvitsee muistuttaa siltä, että
re..pg?!!3g-uDK:ntoiminta11njoista.J0HT0Ku}flIA,tånnetaanllikanime 11ä H+LI,ITUS. tekee yksityishohtalset päätökset, . Kui enkinvarsinainen toiminta heskittyy JAoSrorHrN.

-9PII{T9JAO§T9.- kantaa vastuun alnun j okapäiväisistä opiske lunurheista-st, esim. tällä hetkellä on neneillään tutkintovaatiäusten arviontl.
-KUMkeventääkovanpäiväsii1taa(tunnussäve1mäHard
daytrs night). Toki olet olIut teatterimatkollla ja etenkin lento-pallossa. Joo joo l-entis on peruskurssln ja opint,oneuvonnan aikaan,
mutta alkaa yritetään muuttaa.

€4§4!{A on UDK:n pää-äänenkannattaja, joka tästä Iähtien ilmestyye-i----, kertaa vuodssså o

-LUENTOINFOJA ei pldä pelästyä: ne ovat sinun parhaaksesi.
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OPItrllOtrEIrVOilNASSÅ kertoyat Halalan E1lsa ja la*lcar.Ln Marketta :
. 0p-lntoneuvonta on eråis keskeinen IIDK:n tofunlnta,ruoto. Se päivys-
tåiä ka,bdestl rilkossa kerhohuoneegsa 57. joka 1öytyy laskeutumalla
laitoksezrme viereLslä portalta kalst keirösta suäräär alaspätn.
oplntoneuvonta-ajat ovCt tiinä keviiåinä na 15-1 6 Ja ke 11-1 2.

Oplntoneuvonna.E tarkoltuksene on auttaa Sinua ratkal. semaan ongel-nla, Jolta opiakelussa on syntyrlyt. E§1n. tutot-toinlnnan alnrlIå
yrltiirune perehclyttää uuden oplskäf ijan tunterna,-n opiske luympär{s -tönsä. Jos enmä osaa ltse västate [ysyrykstlsi. ohjaa.me' Sinut
alaaktn kfsyp,åän neuvoa oikeaLta Uenlcfitiita. Metll_ä-on myö§ lalna-
pal.ve1u, Jonka sisällön Löyilät iLrnottustauluLla o1e'vasta- luettelosta.

Käännyhän puoleemme, jos tarvltset:
-PRUJUJA : 0lintoneuvonna66a on lyhennelnlä nuutanlsta vlbraskLälisis-tä tenttlkirJolsta, UDK:n jäsenten käännökslnä. nelpottavattenttlin valaentauturnista.
-LEHIIÄ: Luettavana Ja lainattava 1öytyy kirJasto- Ja tnfornaatlo-

alan lehttä kuten Klrjastolehtl Ja Slgnun, pohJoisnaislaja naakuntahlrJastojen lehtlslä. Ja tletyeti nyynne onaa
lehteä A§TASANAA t

-TENTTfKfRJOJA : Il-uoitustaulurta näet, ultä klrJoJa kannattaa tulla
hädän hetkellä et sinäiin oplntoneuvonnasta.

-MUITTA MAIERIAALr"A : Kursslvaatlnukslin kuulumatontakin alan Julkal-
kalsua löytyy. Sanoin harJoitusaineen laatlnlsohJeet.

-VANIIOIA TEMTIKYSYMYKSIÄ : Niittä on kerätty Ja val.nistautueeseel
tenttlin volt käydä katsorasea, ntnkälalsla on aikalsennin
kyeytty. Palve Lume Jatkuvuue on taattu, Joe onalta osal-
tasi tuot tentlstä kysynykset laitoksen LlnoltuataululLa
oleyaan klrJekuoreen.

Opintoneuvontrasaa voit nyiis lllttyä Suonen KirJaetoseuraan, KlrJas-
t opolilttlseen yhdlstykeeen tal Suonl-l{euvostoliltt o-Seuraan.
0plntoneuvonta auttaa uyös kesåihar j oitte luun liittyvj.ssä onge Lnleea.

Nykylsen resurs§ltiIa,nteen parant4ni sek§i UDK taz"y.itse e slnunklnpa.nostasl. Jokaisen kirjastotleteilijEin etu ja velvolLieuus on 01.'La.aineiiirJestönsä. iäqen, 1lsätä sen-voinaa ja tuodo uusla ideoltatolnlnta?n. Kirjastotletåen oplskeltja tarå[see UDK:i;-ia alnaktn
sen o pllt oneuyonnan pa1veS.uja- väistäåättä J

...UDtr ryln jliseneksl volt llittyä oplntoneuvonnassa tai naksa^uaLla
i*, "*fk*l 5, -. talouttenholta j a- rrlarjut potriaf af såfi". - ioioorre, et-te vanrr^Bttcln.oplskeriJat nulstaisinat 5 as ernat<sun maksamlsen jä et-tä kaikki ntlet optskelljat tullelvat ilkaisestl IIDK r1r:n jäsäniksl.
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