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Per.usikLtFssii vagGasi r r r

Kovin paljon vaivaa tuntuu vaativan lmrsstkyselyyn
vastaamineni romaklceen parauttt veln htukan yIt- äuo-let sen saanetsta, Stlnäåinplstrivlntä ol-t päääfneöpts-
kellJolden passilqlsuus: rnln 1B vastastJ - Nätnkö ig;
hein värltetään slltä, nltä meLlLe opetetaan ?

s euraaTat yle isrLnJat kuranaevat kuLtenlda penrslmnssi.n tnnneLule :
o Eaernrlrlotö vaLlttelt plkJrutletoJen runsautta suhteessa suurl!.n

L1nJo!.hin.
o ?aLnotug y]-ele_ten fa- tlet_eellisten ElrJaetoJen rällLlä arrroLtilnyleensä 

- 
soplvalsl teL llrkae tleteelltålta petnottueeksi.

o folvottlLn l "f Jenpla. kotoraLsuukala. orennaieten astol.den- palnot-
tamieta Je ry§tiLanteen parenpaa huontolntla.

?enrgkurssilta otlotettlLn r
o ALan penrstLetoJa.
o selrltystä stttä, nitä klrJastotlette Ja inforuatl{kke olkeln oa.o !öytyt nyös nLttä, Joideu odotukeet oLlvat täyttyaeet.
llolvotn,sn. -ett6_ rytd,enH.n oct_otuks e t tiiyttyrät kursain eteueulsenmyötä, ktm §se§1Lä ryt on kartoLtettu piruttelta.
KursslaeurostoLta oa. luyesga. tor letl kygely luentosarJan loppupuo -Lel]a. ToLvottayasti llulaet palmttävat- nlttä romafiiierta-åti.eran-nln kuln enslrnåiteLä, allplrin äe herpottatsi penrslrcssin-'aaavloGtla
kokonaLsulrtenå. ÄXIIIT'ISuUTrÅ, Sp

Kansi: ALbrecht Dtlrerin näkeuys uusttn kamppallulhtn rd,entäristäktrjastotieteen oplskeffJotsta ' 4
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IIDK: N I0IMINIAL,INJAN VOffTO :

Näin opiskettoon jq tentitäön 1978-79
o lrDtr:n el-oLtteeEta k&ilmnlstetty ja IIDK:n kooLlekutguolen työryboten
_ - työ tutklntovaetLuusten uutllstanlsekol tohti monlia peroniukälin.
rrrrkunronaa 1978-79 vol opJ.skelra nleleklräänpiii oplntokotonatsuuklla ,
Joakla yeErarr uusla §l§ältöJä Ja vähetrnäa JönnluJoutavaa. llamuttl-'uatsta cre laudea karrLttilu, uutte rluaa al riLfu noilallettu.
o opetuhen tagoa on eclelleen nostettava. omben tärkeätä tevata ama-' tiseemne the1alä Jotka §kenevät tuatenra"n yhteiakunaallisea ras-
tuunsa . Jg orleutoitunaaa uus-ls gaklr ttl-entete Be:. [änån edellyskeen§
oa_opetuksen tleteeLlle;rye, Joeta laltoksellame on tähän asti-keskue-teltu rltttiinätttinästl. - -

o TutklntovaatlEukruD eL vol koskaan olJa tyyfiäinen. tratkr&asti
- Byatr:f rmtta tletoe, Jolre aaettaa raahan tiäeäaafafaåtåf.: .lrvfofn-nin Ja kritll.Id.n tuLielki.n olla Läoi r.uoden Jätktmaa. IEnii teyäänä 01ffi äåTffiää:',öäää',i"äåää' o1r-in tapahtunut nnttään, JoLlel UDK oltei kännnistiinvt työryhmiä.

lrl.r rrä 5,r'J. l,J.J.å.r.u Lurr.Bf.rfrLE orJ.a rapl- yuooen JalEtwEa. tärla xeyäenE of
l+ tu?*..in tapahtunut nltänT, JolLei UDf, oltei k{ynnlrtiinyt työrThmiä.
ftsegtäiin elvät paraanukcet sy:a.ny Ja työhön UOf tarvitseä lolaiäen Jäen JäLItsestäåilx el+ät_parannukset.synny Ja työhön UDK tardtseä Josenenaä tuen. lEisaä putrhassa- tarJöutuir sitäpattri nalrdolrisuus pohtlatä'rkeitä asioLta yhdeåcä Ja oppla-uutta.
o IIDtrrn työzyhnåt orlvat kaiklLle avolnla. Trdrrhmtä taritaaa ectel-

J-e enkln, rle l-å tä4ä ke?ää!ä, tutJrLnnouuudfätuäWOssg. X8tklrt H.ln-
noetuneet orat terretul-letta nukaen. sanaa tyote tätevät nyöE kr.rrsst-
neuvostot Ja tentttlukuryhät ...
MITEN TÄSIqE A§TI PJ{ÄSIIIN ?

fyö.alkoi Dyqhiiä.n. Yasta ltDtr:n tanulkrausga opettaJakunnalLe tekenä
??1!y! alo1ttl _prosesstn. Älukgi opettaJlen-keekiualegsa l}uenl epä-
tLetoLsuutta koko honman kanaattannrdestä emea tut&innonuudlc tuBta.
IIDK p&itti pernatea-onat tJrölThuät, Jolhta opettaJatklu kuteuttlr.any§an, yarsln bJrröflä rnenäatykeeliäi sftteiml.n önld.n vottu toitete
yksleeä tuunln,-.että tehty ty-ö on palvellut väIr.ttöuärtl Ey6s tutJrta-
nonuutlistustJrötä - koulutusohJeloan st6åi11ön Laatinista - troesa elr-kti oltaieila nuuten pahasti ny8Uastytty.



l-
llutklr'r'onuudtstusty6ryhnten §6tä arrioltita elgirrr'll{,1Eet1 kerraa 8. 2
JärJ estetyssä keTäåin en§lmälaeseä laltoakokoulrsea se, Joka sekln hrt-suttiln koolLe IIDK:n aloltteegte. laustalLs oLl aen'aötan palnotta-
mtnen. että vaLn laaJq denoEraattinen käslttely vol taata päftst lry-vQ tu]9\e9n. ryös köki tledeyhtelsö[ne kanarlia terfäeri-yåtai;tfdä
opiskeliJ oiclen ja opettajalunnan keoken. titaigtnrs onnlstirl nalnioe-tL, paikalla.o1t 1ähes 70 oplskelLJaa Ja kolro opettaJakunta. lyhyet-tä varc ituaa jasta huoltuBtta. TyörTbrrät eBlttelivtit - tutktntovaattnus-
ten senhetH.stä tlLannetta.

KEVÄÄN TOI}TEIS Y:HTEIMBIV KJI.SITTEIY

Kun työrThnien työ alkoi heLntlnnrn lopussa pyörlä paikolLlaa,nr päät-
tt UDf eslttCiä rnrtlea laitoslrokoukgen JärJestiiFtetä tekeuään laltok-
sen yhteistä esttyetä uuslJrgl hrtktatovaattlrrksikgL. EyöryhuilLä o11
takauaan ua!8]dra, Jonka La1sta el lattoksellame ennen oLe tehty. Työ-
r1yhulln osaLU,etut kiLnteästt yIt 1O optelrel-lJaa Ja opettajaa, nä81-
Llseeti nonta §romentä.

Kokoukeessa Marjatte Oklxo klltti opettaJie Ja opiskellJolta tehdystä
työstä, hheenJohtaJana tolniaeea - Leena lteXnil,än Johdatte].enana käy-tiln työrThm:iea tirlokset Iåpt Je keslilBtelLen trotolltiln loppuJen
I-opuksi 4iLtel JrLslnleLinen kokonaLsurs. Joka seu?aaTassa käydäåin
Läpi hiukan referoitlen.

Approbotur
Pemskurssin yhteyteen tuL1 luettavulsi
lattok§,emme TutlC.nnonuudl s tusWöryhnän
vällrqlortti
ffiadtteå'rqe, sen åutrtetta nulhtn
ttetetsiin sekä sen yhteislrunnalllsta
käyttöä,
Yanha Jorrkkotleclotus yhte iskunnassa-klri a
kornattlJ.n uud.i stetulLa Ja hiernan laaj erl-
netuLla lattokse}la ilIlnklrinen & Co: Jottk-
kottedotus. 

-

Koko kohta 5. jiirketstettltn slten, että
erillLnen ktrJatenttt 5ede poistettitn,
klrjotsta IINI§ISI kokonaan'; Yleisten kir-
Jastojen hal-ltntoluennon yhteydessä tentt-

naulshaulnto, 5. p. nr"*""i1**I*'iiij:lt#:åtf,trli"fftå":I:ä"i"ffiI
tlessä tentltitita Ta.mekenn & Koktosen lrlrJa sekä uuteua cnm laucleetasiirret§ Eäk]J ! Tleteellleten H.rjasto J en pohjoLsoafiren yhtelstyö
(Heleidå J97fF sitheu litttyrrlne jatkoärttig(eielneen. Kirjastoäuto-
aslat tulevEt esLLLe luentosarJan yhteyileseä.
AfK-penukurssla osalta el voitu klrJata oplekeU.Jolilea yaatLmueta
lorssln saanlsesta laltokeerme vastuulle Jä kLrJastotleteen 1äht6koh-
ttista pfuIettäväksl, kosb sopLvaa luennolis1.Jea-eL ole Löytynyt. Yk-
sfunleLisJrys vaLlltsL kulterkLn tavoitteesta.
Kohtlan 4. lrlrJatentiLle arurettLln otsikko f,lrJastot Je yhtelslauta,
Joka MarJatta Okon ryöhennästä esltykseatä nrmtettLin ruotootl rrKlr-
jastojen tehtävät Je ulkotset euhteetr. fähån kohtaa^n oplskellJoiden
puolelta esitetty l{uotlon yn. Iainetirja ei saanut ykelulelistä kan-
agtusta ope ttaS al:uffi-T&öIta. Klrj a äls attae fritäntfn arrokkatta
näkökulmla, Jolta nuusta lcLrJalllsuudesta ei Iöydy. Slkel ge kannat-
taa hrkea joka tapauksessa, nltä kukaan ei kokoirksessakaan kiistängrt.



Cum Ioude
C\m lauden mammrttinalsuutta pystyttttn *if"5
httrkan vähentäfiään. Kohåaeta I O.b trlnformå&-
ttoainelston vaLtnta'r poistettitn jo ritme
rruonnaktn valltulsia alheuttarrut Broaduksenteog. ftlaLle sitrrettifui Laudaturtsta [ttho-
Een: Yleisten lctrjasto j en kirJavaLinnastä--
ftEnpere 1 9?5 ) . Håik1tn-kirja åirrtyi approba-turlln. Tleteellisten ktrjastojen kirjavalib -nasta tulee artlkkele ita.
Kohdasta 11 e .luolC.tuksen Ja tndeksotnnln Iu-
entosarja. polstettiln Yickeqyn teos (lauda-
turitn) ja A.C,trosketttn teoksella fhe subJect
3,ed, London 1977) vot enst vuonna ko:srataapproach to infortatlon,

koko luentosarjart.
Kohtaan 13 b tulee ensi vnonna I tunnln luentos&r
lnforuaatio reluke slmsten rakenteesta

Kohdasta 1 4 a rKirJastorakennustea guurulttelu. polstettltb vatkeasti
§ödynnettävät uLkolalset valhtoehtotset teokset (Mount. Plovgaartt,
?roh1 & Tzscheo,ksch Ja [honBsou). SoLden tila]-le tulee Jotrlrkö rrJren-
nuesuurnttteluun 1-lLttyriä arBlkkelelta.
Kohtaan 16a, rgstenllrJastoto'ln:lr'ta, tull J.uentosarJaan 1O tuntla 11-
äeä, -i o-tiä äunä;;;Iaåä -;i;ärfi 

iiåe 
-fru.il"[iöäiilJ" 

i 
-""Idi]-väi-

J ti:ren ldrJa korrrattlln uudemall-a. IappalaJ:reu i Suonalainen lasten-
sää, j otta sithen votdaan si
J €Irrelr lE-rJa J.orvaII].Ln EUqeUnAIIA. IAppaJalJreU t §UOnAIAanen IaSI€D-
Ja nuortenktrJallt quus (Eelelrtkt I g76T]-Efeffi.rjana Iisättiin ska

H.tteratur? (Iund 1975). Vaihtoeåtolset Mussen Iä-
(.nrvaskylä 1977) .

! & Inhelder: T,apsen psykologia

4ohalaseB I 6 b, sosiaaliset er:ikolsklrJ astot, polstettlh vanlcLlaope-
tustolnikuruårx nietlntö, Kohtaea litttyristå artiklrelelsta il-noltetaair
syksyn alueea.
Kohta 16c, autlioriouaallnen klrJaetotoLointa rnrdistettir.tx penrsteell-l-
sestt. [3yljJreus5.a käslttelerän lueatosarJa,n yhteydessä tentitåiån teok-
set Glroutt A hlstorT of wegtem nusl-c (I{er yoi* 1974) sekä palmer:
All ffiiTeetl Ls l.ovä (tronoon 1976), entlgen Sarmion iirjan TffiEiä:l.
Aualiorisuaallseu toLulnnan luento eerJ r,a Xhteyilessä tentitliiin teos
AY 1 bibltoteket lfuna tSZa) seke erf{kkättötttolaa. Kokonean pots-
tettir:l- siLs Srad1eyrHXcks & T1L11u, Ifettl] Sandblad ja IIeIlstörpohJo-la & Ilrho.
l(yös b-Linj aLla suo!"ltettila JottaH.n ktrJo J en poisto Ja (Osborre ;Iro-gdus Jne). fässä el kuiterkaan pystytä käsitteLeniiän nuutoksla tår-kastl.
ItiedonlåihteLden harJoi.tulrettn eL ulkonaisestl puuttrttrr appmssa elkä
cun laudesea, nutta ylelseetl ryöDnetäär tarve-kehlttää nlttä slsäL-IölLlsesti köhtL tiedonliihteliten lrrlittistä tuatenista Ja käyttöäl
Kesäharjgftteluste keshsteltltn nyös, mutta se naatli laaJenpaa JaperusteellLs empaa käslttelyä.

Isudaturltn kirjattiLn mm. seuraarria Lm-
distuksia !

Kohtaan 19 artutustumjJren alan teortan erl
surrntauksia edustavaan Hrjalltsuuteen. so-vittiin neuvostoliittolalsän 0ubarianli
klasslkko Tlelnen ktrjastotlem
1975, suomennos tulosia vrro{en sisä'Il-ä Suo-
rnen Kirj astoseuran toime sta) .

Lsudot u r



6 öubar.;anilIe vaihtoehd.oksl tult hleman
tlptrslip _- lls philosophy and htstory
tikkellkokoeLma taytyy päättää ennen

vanhenturrut MrrkherJee : Iribra-
(Bonbay 1 966) lTäTiG-n"tävä Br.-

syyslulmkauden alkua.
Kohta 19 ! nlmstf,itrx KlrJastotutkinukEen kurssLkst. ionka sisäLLö11e
luoilean pohJaa tiinänkeväts sff§ 6 gn{ nqar^ltyö skentelif.lä:
{otsdassa 20, KLrJasto J en aseme yhtelskunnasea Ja hl.tttuuldJ akelussatehtiln huonattar,:la nuutoksla. SuoklandLa rtr:l.ria"Llteettlen uratenatt-
golntLtr polstettiln, ja TlLhosen klrJavaltatatutJtluue sitrtyt oum 1au-
tleen. [ilalle tuL1 O*"1 ttpakettioi; Exsi@älnen pfikLt häboottornoea
klSjaston Jg. siXhen ltlttyriftl tutt<tnnleea tebtävtä- teoreettLsestl Jaulkolsten ehtojensa kautta. YathtoehtoLslna ovat ^AnrterlaIfnforoattöntn 1985 (parts 1977). P[etl1ä: 0n tbe sclentLf,lc ffisitlo-on of aonuuni-
gq!19n research (ranpei6-I9l'7) Ja IiIu - ScleEqe j!ech491og1 (pmgua
1971) tietyiltä ogtr. Tolsen pak@ lnfofoaa-
tLoainelston valtr:ran problenatit krraa. Irukkoon lyötitD tässä valhe es-
sa vasta AfanaeJevr Soziale Infozratlon unal l"'ettung cler Gesellschaft
(3er11n 1 976')7ffiTsta' valhtoehttolsta J atketap. etsint§ä. KeekusteluLe-
sa on tullut esltn an; Klaus : Polltlltcan kie1j. (;yvaskylä 1975).
Kohtaa
yksenä
Sewe].l

21 -ryhmlteltiln uudeLleenr Campbell polstettiln, atnoana ltsä-
tuIl D'011er1LLe Ja DelrnastlLe- uaihtöehdoksi !e@: Nati.onal, f,lbrary and Infomatlon Seryices. 

-Kohdeste 22, Info:maatloalneistgn ane§ysl, poistettlLn Soergel, AlC.
FoskettiU.e tull vathtoehdok§l Sauurln : Gegchlchte der blbllotekarhch-
bibllographischen Kllsstf,lbzloä-]Tffiher 1 9'fl ) rxtXltä osla. kulrr se
kästttelee IIDK:n soveltaLsta l[eurosto]lLtosEa. L'lsänä 1q].l. rpakettix
vethtoehto Ja slrveatynLseksL luolåtuepmblenatitHraaa r f1qlgff crn lau-
tlesta, DiJ'.truskett: Classtficatlou antl Lnalerlrg for the sl-öi[ä. acien-
ees ( fondl6n e r Classtficatton fsr the humanittes sekältäitu ?är-: i;-öJffi Effiton in the JO's.
Kohtlasta 25 poLstettila Garrlner Ja tt1a1le kaksL vaLinnalsta klrJaa
soplmrksen mukaan.
Mahdolltsuuksiea nukaan tul-Laon laudleturissa ert kohdLssa Järjeetiinäåinluentoja Je zTbmiitöllit, Jotka hor*aavat teattllci.rJoJa. rslroeiHJrsl
kohdassa 2, ttirAl esiIle nahdoIllsuus sesala räeratj.eva tutki.JaluennoLt-
sl J a iVeuvo stol-tito sta Luennoluaan vertailerasta kirj astotte te estä.

IYö Er Piuiflr ritEiilv

Vqtkka tutklntovaatinusten kilsitte§ tulokeineea o11 tåfirä yooDrra r.Bf,-
sin onnlstunutta. viiärtiiin ty;rtyvälqyyteen eL oLe alhetta. Ihtelstyö
on alkenut pelata ja ihnlel§. on tullut mulealr, nutta tiirnä taj:rlO ön
vasta alkua.
Tleteenalakobtaige4 keslrustelun l-isäänl.geksl IIDK oa alkanut Julkats-ta onaa sarjaa, Joka terrritsee ebdotutsta. kon"'reutteja. käiindamtg- 5apuhtaaleiktrjoitusapua'. IrDf oE tehDyt ry6e el-oLtteen .ialtalnranalLt-
sesta tletecnalaLehdestä.
Ialtosyhteistyön kehtttämtseksi tarltaan selvEistiktn oraa tXedotus-
lehteä. Jo pidetylstä laLtoskokoukeista et ehdttty kunnolLa lnformoL-
da ernakkoon, kulnka sitten gaadaa.n tleto kulkenairn utrillelcln kuln
kokouksesea rnutranaoLlell-Ie ?

tryt on Luotu paljon hyriä Ja selvlä suunterniittoja. Seuraava laltos-
kok9u9 sorittiLn pldettävåiksl ensirnrnäisellä pääsiäLsen J ä1kets e1Iäpittäl1ä ?ilkol.La.. teemolna tutklnnonuudletuä Ja JärJeetyosääntö.
§e oa seuraava tähtätn.

Jussi lluomaa



HELSINGIN HERROJEN LUONA
el-t IIDK :n resursgladreegidelegaatLo rähdlolnkln
[eksti : Eet lrkt ]omlLa trunat : IILIa KotnreaLo

opetusmLnlsterlöeeä
& Marklru llerLranta

tsnoereen plkajwra eaaput Hc1stn61n
rautstieesenel.le klo 1 4.1O eli }cyn-
Denen ka111sta rlnuuttla nyöhässä.
Iunelrrai gen nakaleet .
Ågenelat turille koottiLn Celegaeti-
on urheat jäsenet: l,ialia lelpelst-
De:r. hllkko Klrj$lho, ?au1a Peltonea,
Jusel Tuomaa, IIlla Koinrsalo rljle=k-
!u Merlra:ta Ja Hei k:.i }oro1la.

I,iip1 loekalsen Ja suntdsen keup'engln
L.lJ.rehdtnrae vetiha-: Knrunubaan syr;.5rk-
etln Rar:hankatu nelcEeen. Xatuls g1-

alnea telo. Opetusrdnisterlö.

lElnlsterlössä vaLl1ts1 a}rketa:r sän-
tt1l1nen tunnelna. Ile heräiinne ka1-
keeta huoLlnatta rraln Ilevää huc:rl--
ota. Keaertrt ladattlin. nauhuri vati-
nlstettlLn aulcl. heite1tiln tekcpir-
teitä huuLla Ja pohdlttiin lreslmste-
Lua.

Ollnrne . ehttneet paikaLle sovittuun
alkaan, rnutta lrerrsslslsilLe opetet-
tiln nbyryyttä §nrunenen ninuuttJ a.
Sj,tten sihteerl rinlicasi sisään ja
tlhmälans valul tol-n':n toistaan eCel-
leen ohjaten kansliapEiäI1ildrö t,aa]rko

I§trrnml sen käteltäväksl.

Kamerat alkoivat räpsähCe11ä, nartiu-
rL kelata Ja opetus:utnlsteriö!, kaas-
11apää3.11kkö ryh«llstäytyl kr.rul€mBerr

murheltaname.

Jotka eslttell puheenjohtaJa:rnne !fialle
lukemalLa tuon Jo niln tutuksl tuL-
leen resursslaclressin tekstln. Ope -
tusnlnleteriön urtrnenissakaaD Be el
lnruloetanut valheatuneeLta. PälnvaE -
to1n.

Yeetauksessaan kanellapäålllkkö Ja"akko iluqal.aea senoL @. seurBa?aa:
nf,tltän tästä asl.aH-rJeeta, Joke luettuna antaa §111i vähiin sunrlll-
een kuvan elitä, ettti, resuirålen puute on hSrvln siruri teldä! laltok-
sellarne. Sltt6 oleu Eyl1ä alkalsetmlDkl.rr lruullut.o Ylltattuaan sit-
hen, että on paitsL opetuulntster.Lön, ryös ylloptstoJen aela valvoa
uusLen rlrko j en tärkeysJ ä:rJeetystä. hän Jatkol :
trtrythän tllonne on er{.tylaen vaJ-kee, krm neLlLä on eellaisla ohJeita,
ettei yleeusä penreteta nltäiin rnrela ylrkoja Ja Jos penretetaan, nlln
kehitysaluellle syrtyneisLlx korkeakoululhia. llLlatne o11 rrroela slt-
tea aLnan toiaea. r
f,lmlaen pltt tärkeänä gaa«la vlrkaehilotulrset ylloplston elsällä nah-
ilol1tstuuäa korkea].le c'hilotusllstaU-e. koeke -n''r-i nelttän elLueume
korkeakouhueuvogto Ja korkeakouluJen'tledeoeaeto ovat atke slilottu-
Ja ao. ylloptstoJea eaityksitn Ja polkkeauat aä1saä eyuyttävät §-vla voinakegta arrostelua. tr l[umlnen §11ä ryönsl, että aslolhla on
nlnlstertössä puututtu.



8 trUltä uralen korkeaa opettaJaarlraa Eaanlgeen lar.tokseLLenne tuIee,
suhtauctun §11ä Ltse åilåen ryörrtetsesti,r
f,uuIluue. että Geetrln ol-Lsl elttet*ln haluanut ottaa melttät vaetaatr.nutta kuten kansliapääIl{kkö lbmtnen totesl, rlrän eL o]-e enäåi tääUån.
f,uultuaan, että_aprrlalsprofecernriEne o1L ärllut yLtoplston Ilstalla6. sijalle. ectelIäåin uu. kanealnvällsen politiikan aDulalsprofessuurl
Jorka Jussl penrsteli läherlurin tärteäkst-krirln o-amel I{rmlnen altoLynnlirtiili, että vieliiki:l korkecrrmelle eljal.le ollgl säamt päästä. Tun-
tul. nelko pqb4enteiseLtä. mltta keekustälu käil.tyt rlelä häJasl JoL -tettutm opetukseen.
Nl@lnen totesl, että klrjastonhoitaJleta on Itä.- Ja pohJots-Syomessa
nefkolnea puute, Ja kun utellnue. Johtuuko hajaslJoltnspyrklrys kou-
lutukseeeeme tBin kehitysalueniikökohdigta, Illrmd.non penrstell r

-rr N1in. ei kal slinä uuuta oLer kuln että aiimä kehltysaluelclen korkca-
koulut yrittåivät harmeisestt etalä aloJar Jotlla paaiitsträt kebltty-
nä&in. Joeneuua korkeakoulu JB Oulurx yllöplgto ovat afrneet tätä klr-jastokoulutueta, koska olr taJuttu ettE siLlä aLella on työvolnapulaa
Ja Joensuu bsluaa LaaJentue a1o1L1e. Jotsta votclealr päästä anmrttltn.r
KUD lrtime. että etk6 haJastJoltuE merkltge kahta koulutr:spletett6
ja_ Tampereea koulutukeen heikentåiulstä, [rmd.nea sellttl htäman hy -
ryiJ.1eut
nNiin. tehiin ttunette täiniin hajaelJoitueaJattelun iileologia.n... &y11iL
hän ee merkitslel kahta koulutusplstettä. nutta nltäiiu päiitöstä el. ole
tehty. vain keskustelua kiiytyln -
TLel.ä uteUnme, ralrtaako uutlella opetusnlnlster{ Itä1ä1Lä oL1a Jo
ba Jua neltlitr vaikeuksi stame ?
rrl[o mlnä eu ollcqln uskaltatsl vestata. .. Bine §11ä tuntee ne]lco1allla
neldän ol-osuhtelta'nme. Vatraaa hän tästäktn Jotalu ttetää. Idtrtta niia
tiirkeä kula kirJastokoulutu,s oltkln, §e oa vaia yksl eIa mulden l1eäkst.r
Klite ttyään kansltapää11-1Jr}6 l[umolnen rrle]"ä lohituttt neitä näin !
xKäsitte§_o!'_Jo all|arut, mutta e1 tiimii nyt liLan nyöh6&ia tu1lut tiirnä
klrJe1-nä. Kyllä se tulee-uulraanJtr
Ifiä tietåiä, että tuLee rntikaan.



fol.stut*ne lleväsgä epäJåirj ectyk -
sessä ja hen:.ot Lauenneina otfuoe
ltsestänre potretin alnisteriöa a:l_
Iause. I{arnttteii-me, ettet rn:sl
mlnlsterl sattLuut oleioaaa pa{lcalia,
I,IellIä oLisl ollut astaa.

Eav].isem.usllllse Patalissäesä söl.nme
hlenge epäliyttävää netsästäJ einptb-
'vlä ja keråillfu:ne kokeinulcsle.

iunassa takalsla Tampereelle Jat -
kohc,le kesku,stelua Ja tarJollernme
tiissä joltakln ajat';ksla stltä, nttä
kansilapCälU.k5n sanorn{ set thelseg-
ti- ter):ctttivat.

1. tryötdtuatoa ja henkliökohialsta
ntiltiintellslyttä Efllä riittl,sutta Eyös nulstutua s1lt§, ettti
klrjastokoiriutua on vata ykol rntlt-
rleu tarvtteevi.en JouXoaoa,

2. Apulalsprofessuurtmrae sl JalulnrTanpereeu ylloplstou tLstalla et
1Iure1sestl ole rltttäv?in hyvä.Sen
saattot lukea kansl1ap,äätIitöu
LLuelstä.

i, Tannsll vetoamella valtlovalta ior-
Juu y}eerrsälklu pyrktrykeet paran-
taa }coulrrtusresursse Jä. [trmrntnea
Eyös vetosl 1amaa!.

4. Koulutukoea hajasljoltue alnal<ln
Joeasurrn korkeakouluun. etrkä Ou -luurrkin. näyttää hyvi.lr to«lennäPöL-geltä. §en volrnane oleva nhajaot-
_jottuoajatteh.rn ldeologlan ei ole
huolissaan koulutukeen tasosta.

5. Jatiruva aktilrtnen palnostug ast-
aosa on väLttåi:råitöntä, että ylt-
oplstoa autonoata?! .ei. puututtel-
§1 r'.nl. pudotteoalLa rlrkalietalta
pols klrJastotleteen apulalepro -feasuuri.

6. Uust opetusni-al.sterL oa rlelå
klrjoittamatoa lehil kannglta&s.
llutta, dtelogiln tE(yt:f betl Läyalä.

i.:Iffo, .V;KSI sillrl-. r..iuCrr IfiiLs'lIKIrlI
§)RIlS.Sr-l\ YI;iIT-?ii[:i ?

i^1u:. cL r'!:,rc1inut häyettäaäiin passit-
-/:-r-:u? 3e ."r.iusin oll!-a tässä mukaua.
..1:-r clen huousrurlrt. että ultä €D€rE-
:irå'I cri r.u§riul yhtetsten astolden aJa-
-ilsea.tar sen parermlo ueuee oplske -ltrkirr

!:C I.{1A.IT IJ-IJI.EJIISEII YÅ:J'IATKSTT IUIf,LTIII-
T.i.r ?

i'io atndii:. uä se.j.n secuaolsen kåisttyk-
aen. aitä karucil.d#.e].e1l"ä sanottiln:ncott: ";ähiin viiåi:.ässä paiiiassa. €!uirä ry;ty päiitiåi:räin nä1stä asloleta..
ei nänä lruuIu aa1l1e,'. Vi,f,iätie11 ope-
tueri.riisierLön valtaa Ja heittl me1l.-
l-e l:e:k:D vilsLuu-'I, Jog tricb.oa ptläist
lucit.ia, e{.'r;ä tuo Jotaln tekis. gil-
loin käylsi kaJi:aten I Klltokr.er la
l,upaukset teriroltttvet vain ettär$e',lsavr.r! n, ;iimxdneu retäyt;'l 3.a -
r.tirn taekso Ja rleritit sJTrn neld.dn
)c,lr .t sll1 5 I t a:iu:.e k e hit7e a LueJio rke akou-
I:ri1Le. priätöksethiin to]il tehdiiiia nl-
ils*,e:i.össä j

!§IÄ T?ffDiiÄT SNUR.{AVII(SI ?

Yianpä§n lnsts,nssll.a rain, slI'a ope-
tusnirtisterl;1 1':o seuraavekgl.

C.t-''åT XYS[-!,4X3:I SIi'iffLIE PÅIriA,
I,IIKJI I"II)I[ !JT[;KÅJJ.I ?

.r'.?t,B ylisir0re;tgl$estt H.tlaostt Ja
kllr.nesiaa edelleen. Ja een llsä.ksl
s:.fä oll veilcnteliu n'i.n1sterlötr puo-
1.:1te lilar.ktn irauan.

]LIJÅ §iit.i,!i§l:-.it T:t.riuilIsll ?

§Lir}'är. rie ollvat pellaetieessa
syönieisat. sutta el oiitä J.opprrJea
.lcp':!.:tt jäc'.ryt F.eLJca käteen.-§eå
ti.li:kir.. F.qn+l nertcllle, r,t-t;ä yrlttt
\b.ärrl,ää si:rtä mcliiän r:iski.rrrrrä. i{el,-E; uritu.ls-.a trcuiiue sellairrc:r.

I.11!E}I STTfE§ 'rcI.,?]E JÅII(.I'A T:§TÄ
EiES}IPTIII ?

färkelntä on Jatkaa palnootusta, lcunaslolta valnlstellaan nlnlster:lössä-
t-s11ltr{rssssa Je. s1t'Ben 3.oppuJen Lcl
p ..urei 

. e,luelr.rrrasse b'*t j eti å 
- y[teyder-

sC. E1 tuo adressln rieonlneu- aLli,rrn-
t-ae'n riltä, kyilä netdät unotdetaa:r
lha,tr helposti, jcs et aretelölnti Luu-
1tr Helsinkl§ asti.
}IIKSI SIT\TÄ ;{Jlru«U iliIIDIT OP;'TOS!fi-
}IISTI}RIööN ?

No Loska koLa tärkeäket sen. että
oplekeliJo!.<1en on tolnlttavå mlea
astolttensa puoLesta Ja tii'rrii oti.
ttlmenorcaa. gltä,.

oIlErKo r.wTIyfi UUr NUIrltiI§nIy VAS-lIt -UKSIIil ?

§lIrhrn afletä Jotala eat 1rtl.
uutta rebelllsastl puhuea nelJrdldl-
nen kesktttyt 1.ählnilä Inrvaagllseen,

lctEn [ä,srl rrnmrpÄir r
Al.natla tUytW yrlttää, oILa kolio
aJar ttlaateen tasalla Ja pJ:..]ilä
tg{ m{ rnatn rahdOlllsuukglea- 16glsaan.
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R i t s in raasfln rus i.na ,kirjoja on tusin&.
Mitä laulat laiha kirja,
mitä paksu posmottelet?

Riisim raasin rusi.na,
kirjoja on tusina.
Yhden selkä siannaNcaa,
t olsen vaattee,t verkalsia.

TAIKATAKIN ARKIPUHE IHMISEKSI KASVAMISESTA

Kun kasvaa ihmiseksi
täXrtyy kokeilla,
onko peltisiivet kalalokei1la,
ja minkälaisin siivin lentää
valtameren suola
ja onko muovivaahtoa.
sen hurJa härän kuola.

Mutta kalklrea ei. ehdi näbdä,
paljon ohi vilahtaa
ja joka hetki syntyy jotain
joka muuttaa maailmaa.

( f otoelrnasta Antero Vlpuliini ja

Rilsin raasin rusina,
kirjoja on tusina.
Yksl nuuhkii numeroita,
toinen sätkli sävellä.

Riisin raasin rusi.na,
kirjoja on tusina.
§tj.tä sidon siivikseni,
pynttään pyrstö sullikseni .
Itliillä lentohon lehahdår,
tuuli klr jamerkkinänl .

Täytyyr koetell€r, koskea
Ja katsella ja haistella,
täytyy multaan painaa Poskeaja vettä maistella"
Silloin tietää
millaisessa maai.lmassa
täytyy asua.

Jäi Vlpuliiniltakin näkemättä
Pohjolsnapa ja Kap Horn.
Ja siksi niiltä seisomilta
Iäbtl Vipu kirjastoon.

Taikatakki )

frRfr RftR AHAA ftN frR frR
Tamperelaisten onan AHM-teatterln nuorinmainen tt12 tuoliatr pirie-
tää nykyään Mansen teatterielänää. (Aviisissa 4/?8 o11 näytelnäBtä
tarkempi esittely.) Kysellnne toinen tolstaan aktij-visenontn kult-
tuuria seuraaviLta tulevllta klrj astonhoitajilta joko ovat katso-
massa käyneet. Uutteran kyselyn jäIkeen 1öytyl jopa 2 nielipidettä.
A.T.rrOlin jo ensi-illassa ja kerrankin o.l-1 kunnon yleisö, joka 1oi tun-
nelmaa. I4ielestäni alhe on aJankohtalnen vielåikin: näkee kuinka suu-
ren omaisuuden toivossa tehdään nitä vai-n. Näytte11Jätyö o1i 1ols-
tavaa verrattuna AIIAA !n resursseihin, 7 näyttelijäähän hoitaa y11
J0 roolia. ulukan se oli venytetty, -lopussa rupesi jo laskenaan tuo-
J.eja. Ja musiikki o1i täysoeuma tapahtumien myötäilijtinä.x
P.E.
rrNäyte1mässä oli tekemlsen l1oa, nutta välillä se seisahtui. Tappo-
hohtaus poikkesi liiaksi ylelsestä 11nJasta, varsinkin kun s111ä
ei ol1ut slsäI1ölIistä tehtävää niin että se ois avannut yht,iikkiä
näytelmän sisälIön. Mikä1i tänä kohtaus yritti kuvata porvariston
it sepalj astusta, niin slinä se ei onnistunut, koska alku o1i oIlut
liian viihteellinen eikä oI1ut johdatellut kllinal<siin. i{äyttäeön
käyttö ja lavastus olivat hyviä, yksinkertaisin keinoin aikaausaatu-ja. Etenkin lauttakohtaus o1i jotain.rl
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UUDET UDELTAVINA

Klrjastotleteen Ja lnforuatitkan laltoksen opettaJten haastat-
telusarJa jathru. NIrt ovat utelun kohte{na A:rnelL TEIIÄHII Ja
leena TEIIEI*ä.. Molemat tultvat lattokselLernme vrroden valhtu -
essa. IoLnttuksen haastattel-tfat AnJa Karppala Ja Eei}ld. Po -
rotla suorlttlvat uteltrnsa y1åiktrpptlan takana kilrelsenä tlts-
talna 7 ,5.1978.

Ån j+: -r.lIlliJnISEl OVI.T TUiisEitiÄT ?tli?Ä rrv.,tÄ ,rl llrtld r;iroLro.q. ou '15-L_IJiil VÅSTÅT§ ]"{ITCIffiEi,trA].3T3 ?

IICIKj{T: IT]TÄ HOIfITTAYAA. TYTJSTPU-
TEIYTN KIEITIEISE§TI VrUIrrrIVA.å. ?

I'renq: p'fya{ og ol1ut aLnakln opls-
kel.rJcldea ektltrisuua Jäh9o1! cpiaicjeir kehiiireisestä] Nätaei o].e knikliaila. Esiäerklksi Hel_s:.n;in yiioplstcn sorloloeian 1ai-tokrelie olen }u'u11ut valiiteluSa

cp1 ske Il J olden passilvisuudesia-rrluita tääl1ä ovåt oplskelt.1at o1-
}u?t y1Lättävtia attitrtsesti Ja tte_tolsesti. irulca:ra.
Iaustalla cn valaaanlrlq korrlutuksen
X].elnen ttlanoe, Oplskelijat kokevatolcnse tu:: rattonalcäl.

ÄnEe1t : Iillnr:n trr:rnelnnr'l ovat vie}ä
aika sellciiniyurättönät o:lasekevat, 4utta h'11ä pa:;ltfnnätåenä :

ou 6s.rre. ntstä leena puhui. ylelnen
spontaani herlC,. vol-hetl'pirnua th_ulsten kenssa. varslnkh tittotisåncpett:jten lreeken. krir. :eeits on oon_i? truita yhtä aLliea. Åvo1n Ja euora
a.I;ru o:i ollut,

nent'e utuni slebd o L l-t suut ta. O p e tr.;s s 1-
säilöt pliää tesiata opislcei1jollla.
qrLlrka uitn ei sais:. olIa.

Mmelt : liatrrettarrå.rl vifiiin vaadltaar
nllkiitinlalsta netodlsta vB1-
men'tusta.

-Ieqns : Pif,vAkcdln hoitaj 1lta vaadLtaan

-

- enen':liia peclagoglsta va'lgennueta
l:u1n ko:kealcculujen opettaJllta. Ja
opplkou3 unopettaj iLlakl-B oa ruoden
ausistr.ltolnti.

Ieeti* : Suor,egsabaa el ole korkeakou-
i.tropeitejte:r anrgtillists val-

tnJa: urtElt oLEr.tE flI§sEE[ SISIIIE
UX'IItr VIBf,OIEI.TI{E ?

I*-"3g : Koen §rrin. uyäntelsenä haaoteo-

-- 
na sen, että nlnuila on nelko

keskelaenä l-agtenktrJallLguus sekä
lesten- Ja kouluklrJaototolmlnta, Sel-
västt aälryy ylelsten irtrJasioJen to1-
miroragsa se. e'btä klrJastonholi;aJllle '

e1 ole vulmtukal.a Ja asiantunte.nueta
notn Joka nelJännen asialikann palvele-
E18een.

rnJar ILEEIISI SU SEIJÄISDF KUVAII. E!-
,TAT KÅIN:Å[Å RITTffÅ I,TStE}IOSA§TOTI EOT -
IIAJAITSI, JOS IIAI,IJÅIT TA,]iliI. [ÅIOSS]\.f,o§.
rÅ EI IJ§KOTA IÅSTENOSA§TOKOKn{UhS}.X
AI[T.0.VÄ}I VAIi,,IITKSIA IJI.å JMIPI}]}I SWITIIII-
TELUTT}fIAV:NTI HOI TÅIII SITEII ?

Åry§1l : Peltsästäin tä,aä ti3.anne, et-

-- 
tä tuLae suorä,rrn tJfsegiatyöetä, Joka ve1 voanat ltran-Ioonur:n-

iLnar: litä,ia väl]allcaa ptt1. qyfäfe
teibää uuteen työhön l1ui' vafi[finä-tintä vs,lmlstautualeta, Ihannetl-
larure olisl påiäetä allcanaan svkevl-fd, .loL].oln o11st tyhjä kesä äaelfa
va.I:uLsir,.utui:1salkaa. - vähäsea on ko-k9 eJ a.n--sellalnen H.tsitun:relrna,
piecJ._h?!ii nielessä, että hrt.rka'täs-
sä gelv!.ää.

Ieen-q_: Ulnil o1cn nteltiinyt tllanteen

-: 
tol.slnpiilu. fampeieelta lopprr-

tutklnnon lslrJaetotled e pätålnoenaan
suorltteaeet toutuvat ylelelesä ktr-
Jaglolsee työskentelenäi,u hyvln i:1t-killlo su:uraltte}:- Jo. Jobtctehtävi.esä
Ja ocana tii'tä tyQtä puutttrarerin rirös
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laste:t:fi:jastotof:rtniaan, I1sim. las -tenkirjo Jen valintetehtäväesä tayqy
oLla tietyt val:oiudet. Kä:rtitnnöäEå-tarrlt'caiellu lasienosaetoi 1].e rielä
anaauensslt. JolLIa ollsl pemsteeLlt-
eerunat käytåinnön rralmtudet- kuln nj.tltä,
Jotka guur.:rlttelevat. rlsfui, puhetaldoa
opislrelua satutunteja varten. nukke -teatterioperusta. luovaan toirrlntaen
pereht;rnetsyyttä Jne.

.{nneLt : 01en vleLä nltn huonostl pereh-
-- tynyt astoihln. että votsi.n thsn
tyiunästi Ja ktrkkaasti Banoe. että rrBlk-
sl e1 ee onnletutsl ? n. ntikeäettä alti;ä
kail<lda valkeuksta. mltä sllhea varaastl
§t)<eytyy. Slinä uteleseä ee volet on-
nistua_. -että eaatateita alkaan orgaaat-
eörapi kokonalsnrug.

teena : Pn tiedä. on:rlstutaanko tutki.n-
aonuuCtstus nyt suortttanaan,

n1ln kutn pltEilsl, loska kolrue Laltolc -
aen opettaJaa lukee asiaan Illttyviä
peperelta uuslna thnlsinä yrlttäeu pääs-
tä sj.sälle aslaan. §anaIIa pltä181 pys-
tyä vtemäfil tutklruonuudlstusta eteon -pä1n. Ä:nuatllllseen klrJestokouluhrk{reen
ptttilal saada selvä atnrktuurl, Joka olt-
et uurlelle tavalla eteeapäin aJassa Jous-
tavaa.

Ie§lE : Pltälstkö teoreettLstenkin ope-

- 
tussleäLtöJen ol.l.a slten koottu-

Ja. että ne antarrat nalleja Ja valntuk-
ela ymnärtää käytåinnön työtä? Fsfuaerk1k-
s1 tääUä e1 tarvitse JiirJestää pälvä-
kottluokkaa Ja pLstää optskelljoi.ta pi-
tärnään lapsllJ.e kirJ astonlcäytön opetrrs-ta. Rllttää, kun synt5rSr valniutlet. että
easinnäisen pälvtikotiluokan tullessa
ttetää, n1tä-tehdä.

lIEIJltSTf, VAI,ITTAA, EIIÄ EAI,IJISO- JÅ
TAIOU§PUoIiT ITJoTIAA VATKEITT(SrA ?

Annell I Se on totta. Ealllnto on tte -

- 

teel1istenkln H.rJastoJen puo-
Iella kasyanut hfutrlseksl rasltukseksl.
Pelkäståiiia Jokapälväisen posttn seklt-
tänrlaen vaatll nl,l-tr palJon, että saå, o1-
fa tyytyväflen. kun pälvä on onnellleee-
tt ohl.

l=j1;li: oc lq'rin posliilv:.ste. että
cp,i..'l:e).ijrt ovat otl;anrre tiirr'esion- one-l::i"asialcseen ja tuilaet.sil:rä 8l.tli:r:, Rt tledä. nLhin ;oinin-t:, .ichtäa, r:rita tciirrkar se Gii parelF,lL- kuin istug hil,ja,:. ja alisiue'j .Ta);ii.ri ti"la:-u c.: r..-nn-ii nj.ie pa].^d,ili.

p i;;u an 're.i],.aatrr 1r,.'r-te]-la s::-tä enää'
;ah'::::li,:ei. Crule.;st ne:ll1ä on nyt rar-sl ,ic'htaja Ja lrent1lbtnurta ca liike -krrr:::eLla. citen, cttä se ta..fuan omatr':ikci"usr.ai:äoll.Lsuuiensa Jä on nui:ana
tr:.<e'lä:sä t:iiid. RläL ui '.re.ln h.uo-
:'i.äLr. 3: cn ;a n.ii-:r se iui:ä- c.l.e :nue.n-
kirrn r _v&-sr ictiel-l elo-n yi.ite tä^,in yhc.es-
3ä, ,.Ta lLrn nulraan tuLee r:iiru,:ln- I:eu.r
k e 1 s e n § l-y ! t ä i d.n:!*sr a'r lnr i n o p i s k,r I !. -J9i1e1 trt:i, niJ.n ki^iuna.ahan än, Jose1 jOta:.rå ?Ui.er t.rpahtUurr.rn,

Annelt: Mlnun kohdalLant käri nlln. et-

- 

tä ykst opetuksen oea. nfunlt-täln luettelotntl, muuttul siaällölIL-
eeetl alvan yhtåiidrlä. Tässä p1tää nyt
keksiä 1b:an- ulkopuollsla neivoJa, Lufn-
ka }uettelotntl holdetaen tästä eieen-päi.n. Je ttetysti on aina uusl se Jouf-ko. jo11e opettaa. B1rtta eu ninä oLc
että mlteuki.än negettlvlsens kokenut,

Heikld. : olrrMSIIItrKo U[EII,[I Tlrrxnrlvo]iw-
DISTTIKSEN TOT}X]"ITAI{iNEI yIIODIIN TIIIUTTUA?

Eellrld : 0UK0 IIEtEgtfrI§EII TIITKIJAPOI,YIN
TARYE OTXf,TU ET'OIIIIOO}I IUIXIITO}IUTIDISTIE -
ryÖ}I YIITETDASSä, ?

Ieena:

telstä
liayye

TIE[PXM-
EI OI,E

irllnucte eltä oa aJateltu ehlcä 111-
8n vähä.10. 0nko uelllä yleensä yh-
käsitystä elttä, DJ.tä on tietecl-
klrJastotleteessä ?

Ee1}cL1 : IIGKOITI}T SITA. I(III§KA
lIE IGHrtl;[i{r}IrH tmVA?ÄAtr, KUN
oPETTAJAVoIIIIA. EI oEIAUSfÅ ., .

Annelt : Itsää opettaJavotnta t§t3ry eb-

- 

riottonaåtl gaad,e. väbinti!1n apu-
laleprofesguutL. Ytelä ön nuuten näkä -Eättä, nlrkrlataen patne nelhin tulee'
Loh,llstunaalr ärtkLnnoautrrllstuksen J ä1 -keen unrlden tletetden tahoite. Je [uln-
ka voLnstrlo rllttävät stJxä tllantceaga,

AnJa: PIT;IISIrÖ rtrITF,r§IXII SfulDA EYErr[,fi§
rÄMÄIWÖil OPqTINIA ICI,RJASTOIYöHÖT V.dE-
MISI.I,UIU.{ISEI§I ?

-Å.trJa: !,iflflI{ V0itAIsIL\: KyItrTt}ä fESÄ-
riA itJo r T,rEtffi[Yt ;i];.r öi[ ?

I4,ift: 011s1 eirlrä tr;rvä. .jog l.altos.--- näririite11"1 käy.liirnön yhtenäl_
sei"rraiksl . 5j.i;ä edellyttää jo bärjol-
riifiu "i'i e l;ci i: ii e ä:kät e en laatirnl nen lel r-
Jaetcic,:a, Il\ru;en ohJa.l.Ja naa oll_a
grra.x rlelthrvituksenss v&rass&. Itlutta
L1l:;ae kirytetäåin lqrJoltteltloita k; -sätyävoinrlnn, vai.kk-a har.leltteIun of _t;jtst vcl.Ca oilr yIlnii?bäistä.

Ltnel.t : 5''.:liiIl.ä Ta,nperoe:r ylioplston
-- kirjasiossÅ on fäA:,ttu tlet-ty harj i.ltteluchJel!.na e'tr;lcilteen. !iut-'ta §s folor valltuLsista on louralla,
oen tr:ltee alna buskalgena iapahtrrnå.Er, koei? orur työpälyä on amättavaharjolttellJa:r öhjaanloeen. Ort alkaoutol. että klrjaetot flrostuvat tä,l-
irr:Lcei:r: rasltukeeea sa{tnrtta siltB Et-iä*t ko:rrausta. ir4lilrohta cn nyös se.gtJl .'rarJolttelu täpahtuu keuäistn, '
Jo11oln teio on he1&otuurj.Llas,a.

ECTH§l I }IJrEtr OT TrfiD}§ TUUITUMIEÄA-
BA§?I]§TEIi:{E KAI:§SA ? EEDI'fTBö tf[.:EN-
ST I.,UI§E"T JÅ I,1ITT ?
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,Le.ena: i{inä olen lukerrui Juurt tuon

- 
Ai'b;uatovin' DäaniIjen. Ja Jco-3aan sruositella. nil.n l(onrLln i{ana'.

keti;u llopalen Ilolnnag saattatsl ol.1ä
nalulo välipala.

.[nJe : JOS 0N Ir-IELt JOTrtIr SrDältELItit
A§IA§AIIÅ]i XTKIJOIT.TA ? TäSSI.IIÄI; O}T
ITTT TI,I,IT'T IEIÅK]i.]t PÄfuiSII,ITISTÄ OPI§-
KEI,IJOIIfiE ...

Å;rnell I l,llrrii kahLa.'o länt Chr"l.s';lne
Desroches-Ilobleboiriti n kirj sa

Tutanlchamoirlsta. Saln aen tolscl jcu-
1'rt:3, joit'n korln r:Lpeästl nältä lah-
JaH.rjoJa ei. pysty Luternaan. Täuä oo
ol1ut iryvin klehto'ra ja silnä on Eie.
lr'irjasta nyös }i;loutur^een i{lka llalte-
rin eoipril:.e.

laer:a : Jos hah1gtte lukea kirja'. Jokaantaa hyvin pa.1Jon. nlic å;1-
}a.1nen on l,licirrrei Fndea i,.?omo. Yrltti!-
ese d^:rL raiceritaa rrutta §öutrjelmaa, tu-
11 n:.e}':ert. oen pädhenkllö. ioka on
radru:lakalsij a. Åntaunirkseilisena ka-
rl'.rnLakaisljana håin o11 kokenut työnsä
ulelekkää:si Jakootrttuaan kadrur os11n.:
illutta eitten tuil työntutklja, Joka
to'best håint?rr Lonrl'ran. RatioraLleoltu
'i;yöohjelaa el kultenkaan enää tuorta-
nu'; tyydytystä iek!,jä,11een. koska häa
ei volrut sen oulttetssa enää iutuE-
tr.r.a kad,un asukkelden elä[ääu,

IIeJ-lcIrl: MIStÄ JOHTIIII, Ef,II TEIDAN
KU,I!{A.IXIN K]\}ISSA ON OPISXELIJOIDEIT
ITELPPO im§Ku§f E-filJt ?

leena: I,Ilnä oLea kokenut sea nilnpäln.
että oplskellJotta on helplo
litrrestyä.

I,riinä en ole rleläkEiiin tottu-
uut pltirnää-n ltseåinl opetta -
Jana.

ÅAaqU: Onaan oplskeLuailraan vematiu-
:T- na teltä täyi;yy pltriä etuolke-
utettuina. Opetus on nonlpuol,lstunut.
lllui'ia ettehiin tekäiin pelhästäär iyyty-
v§1slä vol oLla, Slttän työpaliuflå än
tiirkeätä ol,la luovastl tyTt;rnUtan. !iV-
lJ4y-hrtonata, Eihin pltää tarttua, ettäi.
Junifuru.

leeEa: FlrJaototssa oa \yrln klrJaval'- koclutuksen a[raaelta tirSåston-
holtajia. TcJ.vo'i;tavastl IanpereeLta tu-
lee seilals1a, Joll}e on tutlratleva
stlrnä Ja kilSy puuttua epäJcohtlln. ot-
taen huosiooa työssä olåvleu pltlcän
:rgker^uksen alaLta,
Epäkohtlia täJ'tfy tarttua vllsaegtl. Et
luopurnalla, Yaa:o db, että saa rquut
mtkag.nga.

Ån:eI1:

UUTINEN !

uDK qf sn hallttus p&iättl kokouksessean al;5,1978 tehdä alott-
teen tieteeilalajuLkaJsun perustamlsesta Suomeoro

Aloite on osottettu Suomen KtrJastosenralLer KlrJastopoltlt-
ttseLLe yhdlstykseLLe Ja Suomen fteteel1tsten KtrJastoJ en
SeuraJ.le.
A].ottteen taustallå voldaan qähdä enslnnäktn orrun laitok§en-
me rtleteellteyydeno tllanne : täysin ritttänättöBät D€§tuFB -slt raJotttevrat klrJastotleteen kehtttänlstä LaltokselLa,
fleteenalakohtatnen Julkaisu votgl tukea ].attoksen tutJrJmus-
työtä sekä ttedolltgestt että tarJoanalla JulkatsuahananalltutklmustuLokstlle. OplgkeltJolden puolelta tunnetaan suurta
kL{ nnosärsta tleteenalanme kehlttilnlseen j nutta ny§fl.set kE-
Davat elYät sir.h,en rlttä,
lolsaalta tleteenalamrn6 poht{mleta tarrttaan ratrastl ryäs
klrJastotyöEsä Jo sLerJ.en kanega Ja kesken. ilItEflset kegkug-
teltrfoortmlt ffrJastolehtt Ja Stexrtn ovat tärLe hetkel.lä
tärkeltE ernilratll'l i sfs Ja tleteenrfarrue popElarlsoldutl e8t -
tyksen kanarla. trhtta ae elvät ole elvätJrä volkaan olla tLe-
teenalaJufkdsuJa, knten esJr; Psykologle, Soslologä.a Jne.
IIDf, e§lttää perustettavan Julkalsrn nJ.nekgt rtrlriBstottede
Ja lnforaatliiJrkan, llnes@lqtlheydekgL 4 kerbaa vuodessa Ja
Jul.kalstJotkt tm: JtujeBtöt Ja UDtr.

ASIASÅNA paLae lehtt§syruyksecn tarkemLn nyöhenmr{ w;
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REIJO §AVOT,A,IIIXN :

KIRJASTO TI EDE TIETEENA
§euraava ktrJoltw pohJautun RetJo Savolalsen pro grad,u-
työhön, Joka tarhstetaan teuän kevään alJcana. BetJo sal
kl,mokkeen albeeseen proaenLnaar:leatte]-nästä yhdessä Jtls-
sL firoruaan lrnnssa keväällä 19'l.l , KtrJottuksen käslttele-
nä alheptlri on'keskelsen tärkeä, mutta yIlättävärr vEihiille
huomlolLe Jääqyt ktrjastotteteea ltgeonalwsl. IäheetSnnls -
tapa ou slsäLl6nkäelteana§;Ettnen. RelJo Savolstsen pm
gradu- työtä on ohJannut perttt yakrqald..

i-i!.njiään bieteen alaa Ja etsältöä el vot-
da kri:urirtiiä täysln yirdcLlä elkl &or§B-
t l useammallakaaa formaallsella dcftnt-
'l;lol.la. Tulrtettu errglantllaLaen tledc-
hlstorloitelja J.D. Berrral toteaaktn,
etr:1. rieCe yhtetoicrzr:rail!scn taJqnnar:
riulto;lr- on trlerorlalLi.een kebl.tykeensl
Siroaeosisoa nlJ.n rnuuttuva 11n1ö, cttl
)okainen rnrrodolllnen näärltteiy-yrltyc
vot tlnalsta eneiomän tal vähcnnän Ggfl-
a,lek'r'ratlstt .rsln yhiä tleieenalaa keht-
t;rks:}Le ja kasvu3.le Juurl tuossa' rnl-
haassa o:nlaals;a aspe.;t La. rilrJaeiotlc-
teen kltertteEn alan Ja eteUllön pllrtsct
ct! 3;ht:1 lal}lE ctalttävä trtklnalla tlo-
teeriale.n stg:.ligeo kehltyslogliiaa Ja
sl lCtn spbelflsten yhtelakunaalf lstalou-
nolilsten r,ääeelrlen kesklnälssuhielta,
lotka ovat vaikuttayreet klrJaototlrtean
htatorlallteecn kahltykaoea Ja ttetbea-
elel :ryliyl.aln Jr-truvaan åynaanlae€i ollo-
tc .ttunlsgros rgg11n.

KlrJ ae totteteen kqhl,tf*qegE
§trJaatoilotorn kehltyireqn alkuvalhect
,ijof ituvat antllktn i(relkksaa, Joete
r.,V?.t DC,r':i1g-r.lr Giil. tefnit |tklfjeS.bOn,
xirir j :rst...,t le,lo! J I lrkli. jas bonircl-le.!an.

insi.ira.lLs+stä nlneltä tunnetusta lcirJas-
n;?nncitaja.rta, .f,alllr.rakhokoesta (n. 110-
ärl0 e.3.. a. ) Iähtten alna 1600-1?O0-luku-
leu nklrJretoteoreetikolhla,r (esi.n.
Oabrtel liauds, Q.Vi. Leibniz) aatl klr-
jastcnhotro oi1 L§hlnnä puo),1aunatlUlc-
ta trln:i.ntaa, jossa he*astellJar:alnen
lrlrtastonlrolteJa (tai parenmlnkln pao-
sltvlsten kirjavarastoJel rklrJoJen var--
tlJai) tarvttst hyvelnään hyvää mutot1e.,

3fcf1ulta klr.'!olhln, t,arktcuutta Ja Jiir-
jestclnällteyyttä, kohtellalarrutta Ja
rpucluee'ttornuutta, klrJavalinnasss.

18,OC-1uvun alussa yhtetskunaalllnen ke-
nltyevauht!. alkol nopeutua teoll.lgtuml-
cen nyötä ganalla kun klrJatuotaato Je
klrJaatoJen Icl,rJavarenoot loevolvat no-
peutuvaatl aamola kutn aktuaaltaten Ja
poteatlaalieten luklJoldea lukunräåirä va-
Ilatukscn aattelden velkutukseota. Muut-
tunrrt tlLannc ktrfaatoalalle huooatttln
enslkst Euroopasca, Josea rteaki.n §elc-
daasa akateemlellla lclrJartollla olt dlo-
nlnolva.as?ns. Se koslalnen lrlartln Sehrct-
tlr.ger uäärlttell y.'1808 u'-rrlon tlatccn-
alan, tttslbllotlrck-rlaeengchaftiln ttc-
tceksl, Jonka tult antal cnnen ruuta ttc-
dolltset peruetect r0äärälltscstl kasva-



neld,on kl r.lavareatoJen or5ralaolnlrekel
Ja JåfrJeatänlreIsl lttrJattoJcn alaElIE.

Porrarlll1acn lclrJactotlctcca euroolpa-
_ lelaen treilltlog fdhltyfcea voldran Ero-

0olltteatl ottecn srnot' alkancea Jurrrl
§cbrcttlagcrlatä, Jonke &oroataoat klr-
tartoJca fordaells-orgrnlaatorltet on-
gclnenaarttclut doolnolvet eyntyneen
tlatcrntradltloa tutrlnusolhclta, Joc-
Ila ctcnlln vuollcad,rn lopulla Jr lgOO-
luvun aluaee ryöa hlstorlelltc-fllologl-
acrtl orlentoltunut flrJaatotuttrtnris,, olt
hyvln luonteenonaleta täi1c porverllll-
een klrJastotleteen tradltlollc.

lnglo-amerlkiralalnen tredltto porvarll-
llsen klrJaatotlctoen tolccar lnrlntccnä
ayatyl USÅ:sae Jt srglennlraa lgo0-luvua
guollvälln Jälteea. Erltylsretl Uslrcar
tltl tradltlote lltleel ylclrtrn' tlrlaa-
tolcn oagclnlen tuilclnlaca tllvllmt' ' yhteyacää{ yfrGci kulttuurl-iicaalln,
ra:lf-edueatlonlnr ongelulln. YalkBa
U§L:n klrJaatotletlc (.rllbrarlanahlpi,

Jen anmattla ctkä klrJaatotleiettä, futonf
uicla vlrheellleeatl vältetäli:r! ) ol.tkla l

täya1n pragoaattlata oklrJastopalveluar,
oa kultenkln nulatrttava trad,ltlc:r alxrr-
alkaaa luotuJea C.l. Cutterla luett;l.o-
Iooäla Ja ilelvll Deveyn sranenluofltul-
!?a nerkltye alan teorlea peluatelilen
luooleen tsannalta edee täItä vähälseltä
o!tn.
Tuodea 1917 sostallctleen vallankunoul-
aea Jälxeen alkol l{euvoatollltosaa kc-
hlttyä tenlntl aJatuksllg pohJautuyt eo-
s1allat isen ktrJaetotletcen tradltlo,
Jgntce yhtenäleenä tletoenteoreetttlcna
peructana on illalektlnen Ja blstorlrlll-
nen natertallemt. soelaltatlaea HrJia-
totlctcen peruetana on Lcnlnllälaen gppl-

. Lulttuurl.vallankumoukecn toteuttantsen
asettanlsta teoreettlststa Ja käytännöl-
l.lslatä vaatlnukelsta työlälaea heul!.o-

I t"r, tarpeldlen tyyåyttämlsekel Ja lnlå[a' yhtelakunnalllaen tletoleuutenaa kqhot-
taolsel(sl lclrJastoJen tekemän tletolaca
läeologle-pollltt laen kaavat[g!.Un ilgut-

.ta. Jo aluats lähtlea aoslaltetlne4 htr-
Jaatottede Lärltettlln laadolltaeett .

porverllllacata klrJastotletceetä eroa-
vekst narrllata-lanlnlLälsekal fhte{.a-
Xuntetletcckat, Jonka prluraarlncn tutkl-
uuakohdc oa tlrlaatoJcn ybtclskunnelll-
aGD tunktlo !e täatä londettava klrJae-' toJca rool1 !a tcbtävät yhtclshuurtr ,lä-
relcatcoa oserl,.

Borryeil.ll.is en ktrJ astottete cngrnrntauksle

Porvarllllsen klrJaetotletcen trattltlot
ovat Iähentyneet huonettavaatl tolalaan
etcrrkln prrrrn vlrne vuoelkyanorrG. alrana.
fähäe kebttykacen on vafnttanut cctä
.USÅ: aaa että l,änal-.guroopaoar tepaät,nut
klrJaatoJen Llaälrnty,nyt eutonaetloa Ja
aodcrnln telnologla! hyödyntäalnen rat-
kalstacaaa ybå kourplekolaenplen tlrJeato-
orgealsaetloldea tekalacn tolulnrud,ra
iysyugrkclä. llclenpla porvarllllaen klr-
Jastottcteen tradttlolta yhälatIä ryös
klrJastotutklsukgen ttetecaflloaoflecne
taustana ol.eva poettlvlenrl Ja oetodolo-
glnen emplrlsrnl, Jold,ea pohJalta. por-ua_

yhtcnälatä syeteretleoltua tletecnalan
icorlaraliennetta. posltlvletlncn tlede-

. räaltye el aäe tied,cttä aystcuoltunt
teorraJä.rJedtelmänE, yaaa rcd,usol lea
tlsrla fvaatltattlvleekal tutlluucBcto-
4lftafrf, Jonka reJat agettaa llnlöldtn
ullcolstcri aspektLen näärålltnca ultet-
tavuua.
rrlrrrovapeaatr pooltlvlstlaen klrJaatotut-' klnuetcn buuntaustea tutkluustulokslna'on aaatu tähän eeakka huonattava näärä
faktaoatsrlaalla, Jonka ayateuatlsolal_
.uea kLrJastolLrDiöltä kalklnpuollaectl
selttttiväksl teorrakar ei ole onnrstr.nut. ;

3sln. S.R. Renganathanln rvlia!. klrJaa-
totleteeo Laklan (nbooke are for urci,
"?yer3' rader hle boo&i, reve4r bool ltra
treadcrr, hoaye the tlne of tbe tc&dcri,
llbrary ls a groulng organlani) clv[t
olc nltään rfundaneataalls!.ai teorctt-
tlgle lakcJa, vasa plkennlakln trlvl-
r"I&I$s1-a, Joiate vol,daaa Johtaa nultr

' r{äcffir tä'-( c s rn Iräiriä ec-
ta nllbrar3r lg a growlag organlanr rol-
deen Johtaa trlvlaall, lausc: rnltä GDoD-
uäe klrJeetosaa on IlrJoJa, altä encnaän
nll.11c on oltava tl]aei, kuten tunncttu
tsckkoalovakialalnen klrJaatottctclllJä
Jeroalav Drtlna on osuvactl huouauttanut),
fänäntapalaet rlaltc (valkka allllc R8n-
grnatiranln nulaaa onlla löyitcttävlsrl
anpllrtrtä tutea) ctvät aelltä ftrJaato-
llnttlldrn kolroaalauutta, vsan jltivät ftr-

I lmtoJen ala§laten'or6anleatorlrtoa .!-
Dcicttcn aprlorlcecn totcanlcrca clvltLä
,Ohd. klrJeatottetcslllcsn tcorlan Eoo-

IlrJaatolca tpeelfinen ybtckkuunelllrrcn
tunktlo on Jätetty vala Jontlalrlrcfrl

-

. abatraktlrckel taurtalgl nä[.Io ilr-
olIlci.
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Setaen Lilttotaaevatraasa on lähactty
bakeoaan apur ttrJattotutklrnuklcn teo-
rteköy§ytecn ltlttänäIlä ttcteenelaa
Lehlttän1aca aäkcrykccen, JonLr nuleen

.e IlrJeatot ovet ryrltyateloudclllalat 
:

ttcdonvälltyenctanlcocJa te tletf, Joh-
tuea klrJaatottctcea (tat parcnnlakla
rllrJeatohaltlnto-oplai) ytlucn Je roa
teorcctttgen peruttelun nuodostelsl art-
tylncn trklrJacton yrltyatalouaopplt. 

;

tlcdc tlctcenä olc ltsc aclaasa tänän
näkökohdan nukalecett täye1n tarpccton,
koska ecn tutktnuskohdctte, klrJaatoa,
tutkll tolnen tlctcenala, ryrltyata-

. lousoppli? läaslcakgalalgcn Bolf f,Iuthln
nukaan klrJaetot ovat toaln ryrltyata-
louåcl 1 1! cn r kanaattevuuap,eleattsca

. nulaau tolmlvla ykalföltä, nutta hänsn

nukaanaa päähuomlo klrJastotietcen tco-
rlan keblttelyesä o11si euunnattava fir-
JaatoJen tutklnlscen .konmunlkaatlokcs-
tutalna. Hänen oukaanaa klrJaetotle0c on

yLal koomtnlkaatlotletetstä Ja hän eslt-
tää ancrlkkalalsen rpuhtaanrr Joukkotlc-
dlotuetutktmuksen Ja paraonslaleen fiutk-
ttonallcmin tcoreeuoJen peruetalta ptec-
Eartr, Joaea flrJaato lconnunlkaatlokeckuf-
tena alnoastaau våillttää vleateJä dolu-
neattlen avulIa. Sen alJaan f,luthla for-
naallaeeea teorlakehlkosaa cl puututa
välltcttävlea vlestien slsäUö111s114
aapcktclhln, vaan hänen nukaanga klrJet-
tolllc on tärkelntä tolmla täagä väIltya-
tchtäväcaään teknle-organlsatorlse stt
rnahdolllslnmao kitkattonaatl Ja raJaia

. tololnnan aormatilvlset pohdlnnat tra.rvo-

vrpaanr tleteen ulkopuolelle klrJasto-
polltllkan imlel1p1teidentr alueellc.

Anrcr lkkal p- I s en klr J ae t o tutk luruks Gtt tun-
' netuin edustaja Jease H. Shera korostaa

anglo-amerlkkalalgen tracllt lon perlntcl-
den mukalseatl, että klrJastotolmlnta
on alna yksllöI1letä palve).ua. f,lrJagto-
tlctcen tutklmuskohteena on tänän tol-
ulnnan analysolntl ja Sheran aa'tlvln
atomletlsen käsltyksen nukaan yAtele-
kuntaan koroaaleuutena valkuttava kir-'
Jastopalvelu on tavallaan abstraktlo,
Ioeka hänen tryhtelekunt;.nsan koostuu
uekaantaesti summatusta yrsllölden Jou-
koata, Ja haluttaessa nahdolllseetl sel-
iltclIä tolsslJalala klrJastoJea yh-

' tclakuanalltsten palveluJen aapcktcJa
Dt voldBaa lräaen otaksuuanaa outean yL-'
eiirEärralsrsti ekctrapololda yksllö1-
Llsten pa1''ie).:rien ternelstäl t:yö8 monct
ruut :.r',r:rik*r^Lalaet klrjastotutkllat
ova1, paLnotta:rcet, että klrJaatotutkl-
mulir,en t:rlec l<ohclistua yksllöllloeen

paivclutllanteeseen Ja lucmalla tällä
tavoln eräänl.alela ykelttäletä illilkro-
tcoricltai vcltalslln edetä rkeekita-
Eoa' tecrloli:ln Ja nltstä vj.bdola rpeL-
roteorloihlni. f,uten ancrlkkaialaeaaa
pocl flrI ettgessa soelologlassakaan, ttnå
atfateEla tulcc tuskln tuonaan perusta-
virrilaatutsta retkaleua teorlenkehlttäral-
Ben ongcLulla Ja alnakln totstalaeks!.
orikla parempl puhua crl1l1ateu .tutllolla-
aurlntaurtcn tutklndetulotalata ktln por-
zar.Lll.luenlrlrJestotleteea yhtenätscstä
t *orla.rakenteesta.

Soeta}letleen klrJastotteteen
teorlaa

§oslal.lsttscn k1;Jaatctieteen -.tcortan
' Iehlttänleessä oa huomloltu vilrce vuoal-
. Iymroealea alkaaa klrJastoJea läeologla-
poillttieten funktlclden ohella nyös
ti.etcen rerkltys yhä tärkeänptinä tuotan-
tovolmilra. YhtelsLuntatletelasä (nyöa
klrJestoiletteeaä) tietcen l.uonae tuu-
tan'to';oltrana on vällIllscnp1 kuln Luon-
uontietelesä, nuita täatä huollruatta so-
.3!rilisiäslssa melssa on tieäcstettu laa-
jal'i1, rrlteri raika.laevast!. tlete.elllela
pe:usteln organlsoLtu vaLtlolllnen klr-
laet.uverkosto vol valkuttaa tletoa vä-
littänrällä materlaallsen tuoteanon e&is;
tär:ii seen. Sostelietlslssa uaiesa cn tsb-
itcnretty, että käytännön klrjastotyla Ja
gs.a teoreettlgcn peruetchur, klrJaatotle-
teen icorLarr väI1lLä tu].cc olle reaallncn
vastaavuue ja lcliateä stkeatä alln, ct-
tt 1'tleteenaLaa teorla Jää lrral.lisekst
kä.yt.3::töär. nähdcn, våan kehltiää Ja ohJe.a
ef!§. §1o1la-ei o1e epetulatltvlnea ltsc-
tarkoitrea, våan käytännön mu,ittanleen
lnatnmenttlna ac on slnänsä F.y. Il.len-
kovln aauoln rlhmlaea ja luoanon välisen
praktleen alneenvalhdurraan h,ävlävä mo-
r,eattli, koska tcorlaeta elirrytätin alna
käytäntöön ( abstraktleeeta konkreert.l.-
seen), -1oka on tavoltc einänaä, I(ultenkta
vasta teoreettlsea kautta volöae.'r ynnär-
tää k!.rJastoproaesaeJe korratltuolvlen
l1m1ölden olcmus Ja tätä kautta yhä täy-
dlcllleennln hall'lta Ja Johtaa nättä pro-
eeuseJa tleteelLlaeo perueteln. Soala-
llatlsen klrJastottetcen eduetaJat koroe-
tavat useln tletcenal.an ldcologlsta puo-
Luekantalcuutta Je Johdounukelgcn Gron
tekenletä porvarllllaca ktr!aatctlctecr,
teorlakonotruktj.olhln. XlrJastotletcea
itradltloaaallsetr ongelrat (ltihlnnä
klrJaetotyöa organloatorls-teiralset lqr-
ay4ytaet) ovat allstclela IlrJaatoJcn

-åÅ



yhtelrlunnalllrtcn funkttoldcn tutklnl-
acn cuhtccn pälnvactola kuln on ueclnnt-
tcn lalta poryartlllaeaea klr!astotutfl-
nukacsga, folsaalta tottallrttaen LlrJer-
totlctcea taorcattJcot ovet tåhdcatåncct,
ottä porvarllllcen ktrJeatotutklnutaca
,Ialttälset tul,oksct (eeln. flrJaato-

. ruunnlticlrrn Ja -ratloaalleotaaln alu-
r1lla) ovat läyttökelpolale ryöa rolle-
lletlaen klrJaetotleteen tcorluekcnncttr
täydcneettäeacä, kunhan nä1tä tulolch
ervloldaan krllttlecatl Je huonloldaaa
näldcn tuloatca vältttänlca luokkenotll-
vlen apeslflllcke.

[letelderräIlnen tJ.ede
-t

Äl.rJi.stotledc on tlotetöcnvulinri tl"t""o'
rJa, Jolla on crltylgen kllntctst auhteet
lnf oraat 1 lkkaaa ( lnf ornaat lo/tl oisulocDtaa-

tlottstelglln) Je nonle lytlcntöjB yb-
trlsXuD.tatletelstä nn. g-o-e-1o19g-hanr tlc-
dotuatutklmukseen Ja kaCvåtustiltelslla'
Soslalistlseesa klrJastotleteessä c:i

' I:.uonaitu tieteen yteisegtä dlfferer't1-
aatio- Ja lntegraatloxehltyksestä koi-
tuvat edut tLeteenalan teorlarakeateen
heirlttärnieen kannalta Ja ktrJastotleteen
lntegraatlokytkentöJä on pTrltty 11sää-

nrään eritylseetl lnforoatiikxaan, soglo-

Ioglaan Ja kaevatustletelslln kultenktn

eällyttäen sanaLLa klrJaetotleteen auto-

rronlnen aeema tieteenä. Porvarllllecn
klrJaetorutklmuksen suurtaukelssa tänä

lategraatrorårrit.G'an johtanut Qslm'-'
LrSA: asa klrJastotleteen f uuslolnlecen
nelkc pltkälle etenkln alan kouiutukees-
sa lnfcrnaatlotleteeseen Ja kä-it:Jssä on-

kln yleisestl termlt illlbrary and' Lnfor-

r:ratlon sclenceo ts!. peluästädn rrlnJor- 17
nrtlon gcleaeer. Jonka cräe sovellutus-
eluc on klrJaatonhotto. Eåellä vlltat-
tlh Saksan l,ltttotesavallaesa kehttcl-
tylhln klrJaeton ryrltystalous-opplt.ar
Ja fluthla ttkonnunlkaatlot leteeaeeni,

- Jotka.ltac aalassa absorbolslvat läbee
.' täyaln klrJaetotletcen trrtklcuaalan' lt-

'tecngB. l[rurncttu ncuvostolltttolalnen'
I LlrJaatottctellUä 0.S. öubarJan huo-

nauttaa, että tänäntapalncn fuueiolalc-
kchttya el ole tletcelllsestl puolustet-
tavlasa, koaka klrJaston taloue'tal oen
harJolttama lnformaat lopalvelutäfunlnta
on valn oaa klrJaston kokonalitoliolntaa
Ja näln klrJaototlcd,c ollctr aätlytcttävä
ltaenälscaä tleteeuä, Jonka tärkcln tut-
nusa,lue on klrJaetoJen harJolttana yh-
telskuanalllnen kasvatuatyö. fänä näke-,
uya mahdolllstaa eamalla klrJaatotleteen

' Je lnfornatllkan'(Ja mulåen tleteeuelo-
tcn yhtäläleesti) tunfttoaaallaen vuoro-
valkutnkeca Ja klrJaatoJen yhtclakunaal-
I talea t-qLt$vlen tu-lklg§en_gonletr
apeslflatatä tletcenala-aepektelsta Iäb-
tlen. Nykylselle tleteellleelLe tutkt-
mukseLle onkln ylelsestl omlnaieta il-
nlöläen analysolr:nlnen monltletelelnä
ongelna-aluelna clkä raJolttunrlnen pe-
rlntelsen ahtaaseen tapaan tutklmaan
tiettyä obJektla Jostakln yhdestä (aka-
teeniseata) kapea-alalsesta metodlseeta
poattlosta. KlrJaetoproeeealca kalkln-'
puollnen tutktrnlnen vaatll ubetlcn tle-
tcenaloJen tutklnuepanoeta; Jollola ana-
lyycln 1ähtökohtana on alna ongclna-alu-
ecn Läheetynlnen nlnenomaen tutirlnuekoh-
teen, klrJaeton aspektelsta Ja kalkklen
tutkluukaen ternlen suhteuttaolnen yh-
telgoltalitelkel analyyaln kokoaalepera-

. pektlivln vaatlnukgla vastaten.



18 PYY PIE NE NE E
TULEE KO MAA I LMAN LO PPU ?
SOSI.A.å,IIMIIITIIilEN 8O§ITÅEItrI, ELIVASII EIfiI6§M.

tässä yllopletossa on nonta tuhatta tarl.naa. Tänä oh yksl nllstä.EIl ol1pa kerraa oplskellJa alneltäåia r-et1s fsakka tai kentles hä-
nen nlnensä olikln Mattl Kukharo. . . .kuten haluatte.
Jo jokuneu vuoslkerta vettä on Tarnerkoskessa yl.rrannut Ialnan opls-
kelenaan tulon JäIkeen. Sukeltantueu oplskel"unaallmaan tuntul t.ainas-
ta alukei suurenroleelta: akateenLnen ura edeseä Ja taskuesa enelm-
nälaen ona velkaklrJa (oplntolalna, Jonka korolstå itse va1tlo nak-
sal-ei puolet).

Alkaa ku1u1. Enslhuunan håilvyttyä Iaina huonasl, että rrnoni on kakku(opintotuk{ärJestelnä) pääItä kaunle, nutta slikoa sieältätr. Opls-
kelun turvaanlnen Ialnalla kävl yhä valkearnakei. OpiskellJoiden saa-
ra oplntotukl pienentyl reaallarvoltaan kuln pyy naailnanlopun edeJ.-
J"ä (pyletä Lalna ei oltut kllanostunut nuuten kuln palstettuina Janlihlnhän håineLIä ei ollut hurJiunlseakaan unlsaaan varaa). Opiekell-
JaJärJestöJen yhtelstä päåimäärää - optskellJapalkkaa - kohti el edet-
ty: otetaanpa eslnerkkt oplntolalnatakausten kesklsuuruuden reaall-
arvon kehLtykeestä ( oplntolalnatalraueten yhteissunna Jaettuaa oplnto-
Ialnan saaJlen nääräl-Iä) vuoeLna 72-?3 1a ?7-78, Joe nerktteenne vuo-
ELaA ?2-73 arvoa Iuvu1Ia lOO, on vastaava luku v. 77-78 63. Oplnto-
rahaa suhteen kehltye oa ollut vielä huonoupaa, vastaavat luvut ovat
ro0 - 47.

Nänä luvut elvät vleIä kerro katkkea oplntotuklJärJeetelniin krilsls-
tä. Oplntotukllaklln on vtiue alkolna ynpätty nenetelnlä (tarvehaa-
klnta Ja oplntouenestye, Jol11a pyrltään kareinaan tehokkasti tuen
saaJlen näärää Ja tätä [rautta ny8e oplskellJolden näärää).

Myöe Ialaa huomast että kevätkorot velvät yhä suurennan osan hupe-
nevasta lainasta Ja että Joka kevät rahat loppuvat yhä alkaisenaln.
Keeken lukukaut ta o1:l pakko nennä tlenaamaau Jostakin ltselleeu
vuokra- Ja kåinttyrahat. Kuu ei ole kotoa töitä Iöytynyt Lå1tra joPa
kävi Ruorsissa työnhaussa. OpintoklrJaan ei ky11ä tullut nerklntöjä
§veanaraman palkkoja puhdleteLlessa. OplrtoJa uhkaa nyt vlivästyni-
nen kentie6 keskeytynlnenkin, koska oplntoneneetyksen helkentyessä
saataa nennä opintotukikin. ( Ialna onkln päättåinyt muuttaa ninensä
IainaiKierteeksl. )

Lalna el o1e yksln ahdlngossa. Vl1ne vuoeien trNlukkaeen perheenrt ta-
lous Ja koulutuspolltllkka (erltylses'tt tarveharklnta) on alheutta-
nut, että yhä useannat opiskeliJat ovat Jääineet lhan opLntotukea
ta1 saaneet vatn osan tuesta. Suplstuksissa on käytetty tttr.5ott" ,"
hallltserr -teknlikkaa! kalkilta el oLe vlety vaan erltyleryhniltä:
aIle 2O-vuotlalta on rangalstu nuoruudesta Ja kotona-asuvla åiidlu
(valkka työttöniinkln) he[ästä holvaeta, rrLaiskoi.stalr nyt puhunatta-
kaan ! Panklt elvät tänä vuonna pabenmln o1e uskaltaneet supistella
lalhoJa - klitoe oplskeJ"tJolden aktllvlsen toln1-nnan olkeukeiensa
puoleåta - vaan ovät sysiinneet vaetuua suptstukslsta valtlou oplnto-
tukllautakunnllle . Suplstustyönsä lautakunnat ovatklu hoitaneet
pankklen nlelestä anelokkaasti.: opintolainan saajlen näärä oli vuon-
ia 1976 lr0 0oo Ja vuonna 1977 1lo oO0. Mitä tekevät nuo kakel§n-
nentä tuhatta oplskellJaa ilman latnaa??????
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Llg", korkeanpa.a elvLetystä Ja opetueta sllIoln tällöln aaaaeena,ryhtyl lukuJa tarkastel-Iäeeaan nlåtttnäiiD, että ninne ruhtayatkaai
oplaheLl$.otden rahat kadota, EllJalslaea nletleke§leeään IFJBa tu-
11 e!.lheu löpputulokeeea, ettel raha energla! Ja Eaterlan tavotn
vol kadota vaaa että een o11 tåiytyryt.nuuttaa Euotoaån. Nälnii epä-
vartolna alkolna ae varnaaukln lentet1. haukkoJen tavoln talvaaa.tuu-
11ssa.

Tarlnanue Ialaa Taakka;Klerteea eliinäetä Jatkuu. Ja nyt seuraa tle-
tenkln tarlnanne opetus.

IaJ-na päättl, ettel råhoJen sovJ. lennellä tuulleea yaalr D11deE o11-
sl nuututtava lelviin lnuotoon. Kuppllakltlnät kukkaronkaventuntseeta
eivät auttaisl - o1j-sl tehtävä Jotaklnl Yhdessä yetävlensä kanesa
alkoo Ialna nn. osallletua verstaallaan JärJesttävlln SYL:n nuorl-
sotyöttöByyttä ja oplatctukea käslttelevän teenavllkon tllalsuukslln.
Siitä alku tor n{ nnalle: onan edun puolegta!

JP

Ål',I/rS.l,li{n triotto ei kuulettrua peii:ä
ku?'',annl'.ksia. Ver.'rataanpa Iääketle-'
I:een op; sk(,ii;oiirrn:: ieiitl Jaetaaoilnaise),:ei, sui; ta julka i.sutoimlrrna.n
y'-r1ttir. an 1l,15.)0- 153C0 uk vuodessJ,!
X,.:i . -;:': l. le.-:in ijatici.:-rar, t.rllatnen
vci-:ivila, i':1ir. kcl1i-a k.-yi.ä. tan- ,

it:^t.'iit i i,.r. ?Cir:ri tus g,;zä i.ti-rköi:n, ettel t

EAI::ir.r.a v.i,i fi:ta. lciid,en eisältöä
r.ådel iava.e. ti . Jo !en tci"naeen! Lehden
Irlnnaxsl jaSkiiön 5O penniä, se van-
nistarslr eite.i.tät jeedet Joudu lu-
kenalta paperikoritn. Lehden pltäi-
Ei il.ne styä veI:--r.ri ui-,elrnnin, .iötta
tul c, ja .kerty I s i .

[-i.]r tn ;läyttäisi:nme va:"at? liaikkcin
iär'keLntä t&]1ä lretkellä ollsi .aee-
r'iB?u.€ .1e. ol.oJerr.$e, var§lnlttn tule-
vi en, pa!'antaTiseksl teh+.äv1 toi.-
ni.nti . Onnan r:li:i 1.1ä o;.ici';eiuolcta-
§aprr'ei.i Ir og*llt telta, nutia ne o'rat
itli tg.irl"n it ri:i,ä;.se:rpiä vaikeuksla.
(:..v). i ä kr sssr :rynnrt 1$ytää, iiun
pi.lu:-u:'. 1.riiä',..., e.li k:f11ä me työs-
.§ä opi.lit;;e, nitfi tää11ä jää oppi.-
nattå. )

iilrjarito;en ar:voutusta Ja asemaa
cn Farannettåi'al Klr;astcrholtsJat
€1v:.t arvc.:,',t- iiseäjrn tarl;eeksi Ja
tu ial sen'r'r,Li.kaise sti. i(ai.xkl tun-
:'':-stav;.-t,, c! ie1 l-tr.-liiå't ni ityään
:ut§,tuj §i tr:kenääyr tyiitä eell;:l-
-qii ]a ga1k011la kuin kculutttkserr
§åiyr€?'u .kirjastoihnlset. Cllaan
iiairelIlsie nu,i:.ler Jotka öaåvat
i:vv::ä ralkka?,. itlutta §vatko hyvä-
o.r1k'knrr*i liira,lr:Gt nalki(an§a noln
Yå': rr? !'r^iLoin k.ri<lti kiri:stol.aLsot

:i:ssa? f,uviiel kaa ti.Lard,c+,ta, ettå
k*iiki xir.,'t r;toi mc'nevät kilnni. I

Ky! lä. rian aLkaa ar';ovaltalsilta
tahollta kuulua vaatir,:ttksi"a avaa-
nise6t':., XirSaBtoairiratit ovat, tär-
keita, n:1eliåloja pitiiiei I.:ypsy-
trrl.lii yJ.el,aeea a:intatti tieto:.suu-
teen, Iriutra nitå vi,atlmukslstamne
t;riee, kun yks:. kuuluu ybteen llit-
tooc, tclnen toiseen Ja kolmao ei
mlLir.kään? Ei r3l]ainen yke115l11-
netr rålinnanvap.aus n)tkJrään käy
painrä. Pitåä nääräcletolseatt
.Fj'rl':i'. si.1hen, ettti kirJastoihrl-
siliä on yksi Jerjestö

1lotnen e.sinerkkinl kirjaetonhol-
taJton aminattiarvostultsetr prlrtteea-
ta on traJankohEai.iienn +-letokoneaola.
Olen ollut huomaavinsnl, että klr-
Jaatoihnrlaet ovat krln suiaa vairaa
tretckonemiesten edesoä, Jotta el
vaikrrtettaiet alnakaan vanhanaikai-
slLta. TietystL t:etokoneell.e on
etuja, mrrtta täytyy r'luietäa myiieItietokonelais:ent' omat intrersit,
kun he valloittavat lrirJaatoJa.
KirjastonhoitaJlen pltiiä huolehtla,
että muuhukin kuln tletohoneisiin
setsat&en rahaa, ettel es:n. klr-
JasrcJen eateettlstä nhutlrtoa tuot-
rava funktlo tule käroimään.

tlD(:n tolnintaan pttäisl yrrttää
§aada nukatrn onenmän lhnlelä, Juurl.
yhtciccenten LuJltterrrlsokai. Kun
t§älIä toinlmne yirdesoä, . onmo ktrl
hajeanau Jatkoeeakaan? Iänä JärJea-
täytynlsaaian pohJustanlnen o1isl
.lleleetänl tårrkeää hetl.

!rL

tarkolta trIa1la fappa-
- tol,ra, buoneutug )

( I4L et
latata
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