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ELISA
Hakalan El,isan opinnot ovat nyt sli-
nä vaiheessa, johon ne kaikki täh-
tätimme luennot on istuttu, tentit
tentitty, gradu tarkastettu. Elisa
on siis val-mis. Sen Lisäksi Elisa on
innokas UDK-lainen, opintoneuvojana
useimmi.lle tuttu. Niinpä toimitus
lähti nauhurein ja kaneroin keräiä-
mään talteen E1isan kokemuksia, opin-
toneuvojan opetuksia.

01et nyt kä.ynyt Iäpi. mille mielel1e se si
onitko ehkä -iotain?
- PaIjon ja monen1.ai.sta ol-en näiden rru.osien varrella oppinut. Mie-lestiini koulutuksemme tarkoituksena ei tule olLa käytännön taitojen
opettaminenr vaikka kirjastot tuntuvat od.ottavan meidän heti töihin
I[ennessämme hallitsevan kalken luetteloinnista hallintoorrr Opetuksentulisi antaa yleislä valniuksia uuuttua joustavastl tilanteiäen mu-kaan.Kiri aston muuttaniseen yhteislnrrrnar vaatirnusten mukaag ei opis-
k919t .nykyisellään anna valmiuksia. foisaalta työelämässä tarvitäantietoja, joita ei lnrrssikirjoista saa. Niiden frärtt<t<imj-nen on oplske-Ii j acr aktiivisuud esta kiinni.

EnsinmäisinEi nrosina luin isrrssikirjoja kuin
evankeliumitr ei tullut mieleenikään, ettäniihin voisi opiskeli jana vailinrttaa.'AJan
mittaan huomasi, että ihrnisten tekemiä ne
ovat tutkintovaatimuksetkin ja että opetta-jil1alin riittää yhteistyöhalua melko pit-
käIIe. Vuosien mittaan onkin opiskeliiotaenja opettaJien yhteistyö parantunut,

nka merklttävää ia tuI
en Yhtei-s

esimerk tkintovaatimusten muo
sa
- UDK-laiset ovat olIeet alctiivisesti mukananiitä kehittiimässä, mutta vielä enemmän tar-vitaan yhteistyötä. Tä1Iä hetkellä ainakinlaudatur tul1si muokata kokonaan uud.estäan, [änäkään keväänä ei ehdit-ty.tarpeeksi, työ tulisl aloittaa hyvin ajoissa. Opettajat -ja 

äpist<e-lijat ovat varmaa^n yhtä miertä siitä, ettå tutkintävaatimut<åia tuleekehittää mutta käytännön tasolla - esinerkiksi kirjojen valinnau"" -tulee ristiriitoja,
§inä olet
nass
herättäreyt?

o11
mi

- l[inulle se on ollut m.tolsaa. aikaa, Mutta
kaikki eivät ilneisesti osaa käyttää opin-
toneuvonnan palveLuksia. LuulLaän elrkäl et-
tä. sen käyttöoikeus edellyttää aktiiYtåta
toimintaa UDK:ssa, että sL on joidenlcin, etu-oikeutettujen lai"nauspaikka, mikä se ei tie-
tenkään oIe. Syksyllä opintoneuvonta muut-
taa laitoksen perässä AttiLaan ja pääsee
ylös tää1tä kellarista peräti viidänteen
kerrokseen. foivottavasti se on silloin
ussampien Iöyclettävissä ja u1ottuvilla.
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nTiten kysyttyä materlaalLa, pnrjuja, haluttaisiin myös monista uu-sista kirjoista. Niiden tekeminen on kiinni työvoirnaita, sil1ä nii-den saaninen niin luotettaviksi, että prujun turvin voiÅi hätätilas-sa uskaltautua tenttiinr orr kovastl ai.kaa viepää, Niitä ei kuiten-
kaan missään ninessä o1e tarkoltettu tenttikiijojen korvikkeeksl vaantueksi. Tenttlkysymyspalvelua pitävät jotkut nöräalittomana, he kat-
goYa! sen opettavan Lukemaan vain tärppejä, Minusta se on mielekästätoimintaa, ihraisiä tulisi opettaa Lukämaan asloita eikä kirjoja.

ssä. miltä asiat na.vttävät
'§isaltatainl'f

- Minä teen laitoksella trrntitöinåi lähin-
nä opetusohjelmaan ja Attilaa^n muuttoorl
3,iittyviä töitä. Lisäksi o1.en valmistellut
tutkintovaatj.muksia j a virkamiesharjoi.tte*
}ua, jonka pilrlin ensi kesästä 1ähtien
Inruluu nyös kir j astoharJ oittelupaikko J a.
Nämä nuutarnat vilkot, jotka olen laitoksel-Ia töitä tehnyt, ovat avartaneet näköpii-riä melkoisesti, N3i.t olen konkreettisästi
näihnyt mitä laitoksen }nruluisan kurj& ra-surssitilanne vailnrttaa, Opettajilla on
yaltava työpaine, jolra valkeuttaa myös tut*
kintovaatimusten kehittämistä; koskäan ei

ehclitä suunnitelLa tarpeeksi vaan jouctutaan
suoriutumaan kaikesta kovalla kiireeLlä.

Iraitoksen ollut kehno. mutta syk-s]' DOV
- Tä11ä hetkellä teettää Attilaan muutto kovastl töitä. Muutto tulee
helpottamaan tilalrnetta opetustilojen osaLta, vaikka alkuperäisistätoiveista onkin jouduttu tinkimään ja luopumaaur tiloistar- joita on jo
omina pidetly. Suurinmat ongeJuat ovat kuitenkin edessä åy[syfia, iö1-loin opettajia on lähdössä_pois. Anneli Iähtee kokonaan päie-kirjas-
toon, leena on poissa syyslulorkauden Ja Eeva-Marjatta hoitaa hänäntöitään sen aika,a ia Lähtee sitten itse pols. Outi sentään vielä Jat-kaa. Tutkinnonuudistuksen pitäisi laitokbellanrme arkaa l9B0,
Tutkinnonuud.istuksen tulisi laltoksellamme aLkaa lggo sytcsyita, näil-1ä resursseilla se tuLee aiheuttamaan valtavia ongåhfa. uinun'mie-lestäni }ähdetään liikkeelle väärästä päästä ellel ensin y"i-tetå saa-da lisää opettajia ja opetustiloja, ja-vasta sltten fefritiaa opetusta.
Mitä kokemuksiasi haluaisit välit äävllle o

skellessa olen huomarrnut kuinka tärkeä-tä on käyttää aikaansa muuhunkin kuln tent-tikirjojen pänttäämiseen, Opiskeluaika vie
suuren osan elämästä ja on myös elänåintllan-
teena oikein sopiva itsensä kehittämiseen,Siis aktiivisuutta tu1isi riittää myös opis-
kelujen u1kopuolella. Ja UDK:han on-meitä
kirjastotieteili jöitä Lähimpänåi vlrikkeitä
antamassa, siellä vot nukavasti yhd.istää
huvin j a hyöctyn.

L. T.
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nlnformaatlotolminta ei ole
mi"ssään suhteessa vastakkaista
kirjastotoiminnalle. Päinvas-
toln ne ovat luonnolllsla
LilttolaLsla. Ja vastaavasti,
saualla kun klrjaotonholtajlen
el ole syytä hyljeksiä uutta
sukulaletaan, samaLla tavoln
lnformaatikolllakaan el ole
mttäiin syytä suhtautua yLiol-
kalsestl kirJastonholtal 11"r. . .
KlrJastonhoLtaJllLa vain on
oll-ut palJon enemmän atkaa
tebdä myös vlrheltärt.
I{ätn puhul laltoksellamme
10.4 .1979 vierailuluennon pi-
tänyt vi.eras naailman suurlm-
uasta j.nformaatlopaLvel-u1at-
toksesta VIIITI : stä l{euvosto-
1i1tosta, G, S. @lgryIe.
Yhteiekuntatletelden kandi-
daatti (metkälälnen Lisensl-
aattl) Zhdanova on informatll-
kan ternlnologian aslantunti-joita. Hän on usein yhdeesä
J. S.f,olobrodovan. T.Åo Polush-
l(].n].n -'Ia A.I. tgnerny].n Eanssa
laatinut tutkimuksia alan ter-
mlnologlasta Ja koonnut sanas-
toja1. mrnr vastannut yhtlessä
ede11ä nainittuJen kanssa neu-
vostoliittolalsten osaLta laa-jan kansainvällsen yhteistyön
tuloksena synt5meen 2215
termiä käsittävän trlnformatll-
kan termlnologisen sanaklrjann
(Moskova 1975) toteuttamisåsta
- kleLinä bulgarLa, unkari,
espanja, makedonia, saksa,
puo1a, romania, venäJä, serbo-
kroatla, sIovakkl, slovenia,

tshekkl, englentl Ja ranska.
- Zhdanova kuuluu nyös VINIIIn
Referatlvnyi Zhurnall'ln lnfor-
matlikan nunerolden (il.nesty-
vät myös englannin kle1ellä-
nlmekkeen ttlnforuatlcs lbs-
tractstr aLla) totmttuskuntaan.
Vleralluluennollaan Zhd,anova
selvittl neuvostolltttoLalstea
asiantuntl J oiden käsl tykstä
infornatilkasta yhteisktmta-
tieteelllsenä opplalneena/tie-
teenalanao truennon tulkklnatoinl ?erttl Plispanen.

mrÄ 0!I lNsoBtil,grrnra?

Infornatllkka on muotoutunut
vähitellea itsenäiseksL oppl-
aineeksL 40-1urm1ta Iähtlea.
lotstakynnentä rnrotta Neuvos-
toliltossa klisteltiln etltä,
onko tleteellls-tekninen in-
formaatlotoimlnta Jotaln muu-
takln hrln osa klrJastotoinin-
taa vai onko täLlä toiminnalla
omat kohteelllset menetelnänsä
Jotka eroavat perlntee[isestä
klrJasto-bibliografisesta toi-
minnagta. [ämä valhe on ohL-tettu, kun kokemukset tleteel-
1is-tekni s estä infornaatlotol-
minnasta Ja muilta aloilta
ovat johtaneet käsitysten sel-
klytSrmlBeen.
fnformatiikan tutklnusela on
hyrin laaja ja slvuaa monia
multa tleteenaloja - paltsi
yhteiskuntatleteitä, niin myöe
eksakteja tleteltä. Zhclanova
luettel-t lähitleteiksi srber-netilkan, semlotiikan, psyko-
Logian, kasvatustieteen sekä
EfrJastoti.eteen ja bibliogra-flan, Jolta lnformaatikon-on
J ossain määrln ymmämettävä
hahmottaahseen onan alansa.
Informatl ikan tutklmuskohde
kalkkeln ylelslmmän näärlteL-
nän nukaan on: tJ.eteeLllsen
lnfornaatlon rakenne, tleteel-
lisen lnformaatlon yl.eislmmät
ominalsuuclet sekä tieteellLsen
kornmunikaatlon eri prooessit.
Inforuatiikkaa voi.d.aan tarkas-
telLa hyvin monesta näkökul,-
masta, Ja nähelä sen piirissä
nyös kaikkl inhimiLlisessä



kanssakä5nnisessä käytetty in-
formaatlo ja prosessit, Jolssatieteellinen tleto yleensä
syntyy. Zhd.anova esittl nyös
tunnettuJa raJoituksla tutkl-
muskohteeseen : informatilkka
ei tutkl mltenkäiia tleteeLll-
sen lnformaation varsinaista
sisäLtöä, mikä jätetäåin kysel-
sen eritylstleteen omaksl teh-
täväks1.

INFORUÅII TKÅN trEHI TYSV.AII{E

Zhd.anova esitti tleteena1ollleyhteislä pllrtettä, Jolden pe-
rus teelLa voldaan päätel1ä,
muodoetaako Jokin opplaine- it-
senäl,sen tieteenalansa vaL ei.Näitä ovat 1 ) onko sil1ä jokln
erityinen tutkiuuskohteenöa,
2) o+o 

- sen piirlssä kehiteity
oma käsittelstö Ja termlnolo--
Biar ,) onko Iöyäetty Joitainjuuri -täl1e alaL1e omlnaieia
LakeJa, 4) onko kehitetty jof-
tain uusia teorloita tai- pöri-
aatteita, joiåen perusteeiLa
vold.aan muodostaa eheä koko-
naisuus alan käytännöesä koo-tuista tosiaslolsta? - fnfor-
matilkan kehltysastetta määrl-
teltäessä Zhd.anovan mulcaan
voLdaan kahteen enslmmäls,een
kysyuykseen vaetata Ef,öntei-sestl.
l{euvo stolilto ssa lnformatil-
kassa noudatetaan yleisiä tut-
kinustoirninnan dialektisia me-
netelmlä - ei sils oitään pe1-
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kästään lnforrnatiikaLle tyy-pillistä tieteel1lslä neneteL-
miä. [ässä suhteessa informa-
tiikka muistuttaa monla nulta
uusia tieteenaloja.
Km VINIIIn piirissä ennen
tutklttlln peLkästäiin teoreet-
tisla kysSroykslä, on vilm€ 81-
koina Ehdanovan mukaan keski-
tytty tutkimaan erityisestL
tteteeLli stä kommunikaatiota.
[ästä on esimerkkinä hänen nu-
kaansa alan arvovaltalsj.n teos
täLlä hetkellä Neuvostoliitos-
§r8r I'tihailovin. Giljarevsklnja [EffiffrTriä-f-eGTffi-
Y 

-

kommunikaatio ja infornatilk-
kaff (Moskova 1976),
Zhdanova pyrkl lyhyesti sel-
vittiinään nyös neuvostolllt-
tolalsia käsittettä "klelluuu-rlnr takaa. Hän oletti, että
halllts€mme hyvin jo englannln
klelLsen alueen terninologian.
fillä hetkeLlä vaLlltsee naa-
lLmaLla useita käsltyksiä in-
fornatlikastao
Pitkään Zhdanova pyrki luon.-
nehtlnaan tleteellisen lnfor-
naatlon omlnaisuuksla. Refe-
rolntiin täsEä yhteydessä el
01€ syytä, silIä Zhdanovan
esltykson runkona Ja elsältönäoli eelvästi UDK:n julkaisu-
oarjan ensinmälsenä o.sana Jul-kalstu Mihailovin, GilJareve-
kin Ja [shernyin tt[ieteelllsen
informaation rakerure ja tär-
keinniit oninalsuud etn ([anlrere
1978, a1kup, 1974).
liimän JäIkeen Zhclanova käsj.t-teLi tieteellistä kommunlkaa-tiota: prtmäärl- ja sekundää-
ri-JulkaisuJa. tässä yhteydes-
eä hän toi esiln oletuksensa
mukaan meitä kiinnostavan y.A.
IlnosrgdoVln teoksen ttYlrteig-
kuntatietäef, ja lnformaatlon.
KIRJASTOIIEDD JÅ II{FONMÅIIIKTI

lopuksl Zhdanova käsltteli
ktrjastotleteen Ja lnformatii-
kan väIistä suhcletta. IIän to-tesi nilden olevan läheislä,
mutta erlllislä tieteenalojä.
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Informatiikan ja kirjastotie-
teen yhteys on h3rvin iLmeinen.
Zhdanovan nukaan informatlikka
on ottanut viestikapulan pe-
rlnteisel,tä kir j astotoininnal-
ta ja vieny:_:ttn eteenpäin.

KeskusteLun yhteydessä profes-
sori Okko lupasl Zhdanovalle,
että hän pyrkll saamaan §uomen
Åkatemlan kautta Vinograd.ovin
teoksen käännätetyksi suonen
kLeIeIIe.
Kysyttäessä olisiko ttkielj.muu-
rlfr väLittömästi ylitettävissä
muilla kielillä (englanti,
saksa... ) haluttaessa tutustua
tärkeinplin Neuvosto11itossa
julkai stuihin j.nformatiikan
teoksLln, Zhd.anova oletti, et-
tei se ole mahdolIlsta. Hän
Lupasi kuitenktn lähettää Mos-
kovasta materiaalla nä111ä kie-
lilLä, Jos vain 1öytää.

Kokosl &rssl lluormaa

Kirjastotiede tutkii kiriojen
julkista käyttöä - ia tässä
'kirja' käsitetään mahdolli-
sinman laajan näärltefunän
kautta - sekä kulttuuri- Ja
valistustoiminnan että tie-
teellls-teknisen informaatlon
välityksen kannalta. Kiriasto-
tieteen perlmmäisenä teoreet-
tisena ongelmana Zhdanovan mu-
kaan on tutkia niitä lainomai-
suuksia, jotka f-iittyvät kir-
j as to tolmintaan yhtei-skunnal-
lisena ilmiönä, m5.ten kirja-
kokoelmia voidaan parhaiten
käyttää yhteiseksi hyväksl.

MITA VANHA ?

Opinnot luistaa kun tietää
ettei luennoille kilrettä,
tasan bussillalcin ehtii,
että yläkuppilassa alna ystävä,
että elIei, niin opastukseen
vol iattää viestin,ja muut jutut, jotka }uo turvalli-
suutta tähän epävarmaan elämään.

MUttAJ MITOI OlI FUKSIN TAITA ?
LmIPEA TUToR0HJAAJA TAI(AA PtH-
MEÄN LASKT]N VERSTAATI,ET(nini vaan UDK:n ilmoitustau-
luLla olevaan listaan)

Ps. El 01}i1le yksinoikeutta.
Alkakaa valkka pareittain
tuutereiksi !
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KESKUSTELUA

TIET EESTAMME

Mitä oltsikaan tiedeyhteteö j.lman vapaata Ja innostavaa keskustelua !Tänä vuonna on Laitoksellamme vieraittut epalukuinen joukko {artcäftajg-vähemmän tärkeitä alnrtrTe tietäjlä. Ja aina on myös"nerja fäntånyteli argumentoltu tieteellisesti.. .

0n-helppoa nimetä antoisimmat keskustelutilaisuudet tänä vuonna, nlinselvästi on kalrsi ylitse muiden : NE 2 IIIKIJAIAPAAMISTA. Väkeä nåfssatapaamlsissa oli. yhteensä- q1un.ne1jättäkynmeniå, approbatur-tason o-plpF"]iloi§t-a tohtorismiehiin (ja Inaisiin), arå""ääseeista iniå:rnaa-tikkoihin. Keskustelu oli avoiriia ;a vapäuiånuttä;-;i[å-närd;tifr"r,lilhoitellut missään'tkorkeatieteeitlsiäsä sfääräissätr. TGt;;ili.""nilllkatousarj?n tolmj.tus on silnä määrln tnnoåtunut-iapahtuneesta. - åt-
,t_? yg*"oo syksyrlä iatkavansa traditiota, ja rupil -;;ä;fiä-ä",iiår"
yleisömenestykseen.

28.3. tapasimrne strmpaattisen Maria lVimanin, joka tolmii Suomen Akate-
mj-an euunnittelii?n?, Ja jonka erlkoisalaa ovat kirjastotiede ja ln-formatilkka sekä info:maatlopalvelut soeialistisisså maissa. ALunpe-rin o11 euunnlteltg myös Reljo Savolaieen tapaamista samaLla kerrälla,
mutta hänen oLi hotdeltava om_qa rtlukijatapaamlstaanrr kirjastoautoesa
Helsingln. Laltakaupungelssa. KeskusteLua iffttf kuitenkin Marian Ly-hyen al-ustuksen pohjaLta, uutta tletoa iiittt varmaan kaikilIe.

riliman kävi aLustuksessaan lgpf aLamme tärkeintä klrjalllsuutta tällähetkellä NeuvoetolJ.itosea, ikävä kyLLä pääosa siitä-on eaataviesa vätn
y_glräiän kieleIlä. Eräs infomattikän peirrsteokslsta on ehdoitämäätf

-kolmikon frTieteel_llnen kommunlkaattoitteLee infor:noatiikan keskeleiä kysy-mykslä sgkq teo:röettlselta että käytännön kannalta, fatiiotö[tä"a--b"
ai.kamrae infomaatlokrlisin evvt ia.-seurle.rrkse*^ oe{ito{r, crom.to nrahlaLkamtrle infollmaatLokrlisin eyyt ja seuraukset. Oslttai.n samaa proble-
ryalii{taa_'_ ryut!? rai at tuna y[l gr§runtati ät etsi in, -råäi t t äGä-rfriöN : lnj ghta j an v. A. vinosiadovin i'Yhteiskuntatietee i- iå i;;;;;;;;^;-7iq"R )$i?j3å3l"ffi:i::;å3I"tIif*;J;i];iå,ki?#;iIil:]i:i?i;Årp_. Ursulin ftlnfo:maatLon'onge1Panykyajantieteeegäu.(197il,joka[aeffiä,diliäääs1t-
teenhistoriaasekägos1aa1isen1nfoääätr;n_;'ig;i*"äl-

Ir:ila lähempänä on kultenkin lfimanLn suomentema fsub
t+ r; p" i; ti;ä;ni . i qrä -ili; huoma t tavae ti 

" " 
rr"r,tffi[då{tåå3dl*:åTä-

Pllvksrä. sosiaListieesta kirJastotieteestä. -Ki;jil-1rroäsiyo,iäää-än 
1yk-kääTtvnvt 

- 
svkevyn, Johtuen oäittain suomenkt eiåä-tur[ä;i;:ä truqio"tasosiali.s tisen yhteiskunnan tuntemuk"eåia. nOtfeäti ;Ii;;Gi.- tä"jätt"teksti on uudelleen korJattava oikeasisäitiii;;k;i I--

varsinalsta keskustelua herat!1..lrifjg,stotieteen ja informatilkan suh-de eoeLalLstisiesa mqtssa J+ taiiffå"[oionå fampeiäell". Mitä annetta_vaa näi1lä kahdeLla LähitiäteelIä (tal tutrimää;r;ii;i'oä-iä:.är.Ti"urr,ovatko ne kenties metodelLtaan tai tutUrnuä6ht;iitä"i. 1ähe;t6ässatolslaan ? SoslaLletleen käsityksen mukaanhan nå*a kaksi ovat ::tnnak-kaisia tieteenalo ja 1 ioiden..keäitys on- näFäätf-rr.rppuvärÅtä -tätärs-
t tan, kun esim. piofeäsorl ltrrersiein åutaao [i"i""tä[t"a" on vaLn ln-forsatlikan (lnfämatlon sctencef eräe eovellutusaLa, Oman Lattoksem-


