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Slaavilainen kirjasto kokoelmien kautta hahmotettuna

1828-1917 vapaakappaleajan kokoelma
Emigranttikirjallisuus
1917-1991 Neuvostoajan kokoelmat
1991-> Venäjän ja Itäisen Euroopan tutkimuksen kokoelmat
Lisensoidut ja vapaasti verkossa olevat e-kokoelmat, verkkopalveluiden 
kehittäminen



Slaavilaisen kirjaston eri roolit

Kansallinen slaavilaisen aineiston ja tietopalvelun keskittymä
Osa Helsingin yliopistoa ja sen Venäjän ja itäisen Euroopan 
tutkimuksen resurssia
Kansainvälisesti merkittävä ja käytetty kokoelma
Avoin tieteellinen kirjasto kaikille Venäjästä ja Itä-Euroopan 
tutkimuksesta kiinnostuneille kansalaisille



E-aineiston hankinta- ja kokoelmapolitiikka

Painopiste lähdeaineistojen kartuttamisessa:
historialliset lehtipaketit (Pravda, Izvestija, Vestnik Evropy, Early Russian
Cinema ja Muslims in Russia )
sanoma- ja aikakauslehdet ; ajankohtaistiedon portaali (Integrum /Finelib)
tieteelliset e-lehdet: eLibraryru
e-monografioita vain muutama
Osa aineistoista on monessa formaatissa, osa vain e-aineistona
Näkökulmia: etäkäyttö, monipuoliset hakuominaisuudet, kokoelman suojaus







Mitä on markkinoilla tarjolla 

E-aineistot ”uutta” ; vasta pari vuotta ostettu ja ollut edes tarjolla
Slavica Wikissä:
markkinoilla olevien e-aineistojen sivu
ja Slavican koekäytössä olleet ja koekäyttöön tulevat e-aineistot

Slavican neuvottelukunnan rooli: tukea aineistojen tärkeyden 
määrittelyyn ja palvelujen kehittämiseen



Hankinnan huomioita ja vaikeuksia

HY:n IP-rajaus vs. kansallinen ja kansainvälinen rooli
tarve organisaatiot ylittävistä sopimuksista ; vaikea neuvoteltava
sopimusehdoissa painotamme kaukolainausmahdollisuutta ja 
tieteellisen kommunikoinnin sallivaa sähköistä välittämistä

Venäläisten palveluiden tekniset rajoitteet ja tiukat käyttöehdot
esim. Digital Dissertations Library ja eLibraryRu



Vapaasti verkossa oleva aineisto ja tiedonhaun neuvonta

Mihin kootaan ja mitä? Osa Nellissä, osa Slavican wikissä, osa 
verkkosivuilla? Helkassa linkkejä? Omat digitoinnit Doriassa? 
Tarvitseeko näistä tiedotella?
www.yandex.ru hakukone
Venäjän digitaaliset kirjastot: 3 kansalliskirjastoa ja lukuisat muut…
Muiden slaavilaisten maiden digitaaliset kirjastot, varsinkin Puola ja 
Serbia pitkällä
Virallisia ja vähemmän virallisia e-palveluita..



Tiedotus ja löytyvyys (1)
HY:n kirjaston e-blogi ja Alma-tiedotus 
Email-listat: valtakunnallinen Aleksanteri-lista ja HY:n sisäiset 
laitoslistat
Slavica wiki: linkki wikiin, kun tiedotetaan listoille
FB palvelee osaa käyttäjistä
Kansalliskirjaston verkkosivujen ajankohtaista -palstan tiedotteet
Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta
Kirjaston tiloissa pöytätiedotteet



Tiedotus ja löytyvyys (2)

Ongelmana käyttäjäkunnan hajanaisuus:  ei vain HY
Viestinnän kohdentaminen potentiaaliselle käyttäjäkunnalle: 
poikkitieteellisyys, yllättävät kohderyhmät
Monikielisiä asiakkaita - > monikielinen viestintä -> viestien selkeys?
Palaute kootaan intranettiin
Tiedotus muulloinkin kuin uutuushankintana? Ainahan aineisto on jollekin 
uusi..löytyvyys uutuustiedotuksen jälkeen.



E-aineistojen  ja vähän muunkin käytön opetus 

Kirjastossa vierihoitona 
Sähköpostitse ja puhelimitse
Jalkauduttu seminaareihin, tehty pyynnöstä esityksiä
Käyttöliittymät ja hakulausekkeiden rakentelu venäläisissä palveluissa 
koetaan vaikeaselkoisiksi (Integrum ja eLibraryRu)
Neuvonnan luonteenmuutos: sisältö-osaamisen lisäksi tietotekniikka, 
verkkopalvelut, tekijänoikeusasiat
Löytyvyyden neuvontaa ja sisällön soveltamisen osaamista
Kyrilliikka-neuvontaa
Palveluketjun loppupääkin huomioitava: tulostus, tallennus, editointi





Izvestija Digital Archive



Slavica wiki neuvonnan apuna

Päätehtävä esitellä e-aineistoja ja neuvoa niiden käytössä ja toimia 
pikaoppaana usein toistuviin kysymyksiin
Tarvittiin työkalu tiedonhaun neuvontaan: sekä neuvojien avuksi että 
asiakkaille -> tiedon jakaminen
HY:n Confluence-pohjalla
Ilmainen
Kaikille avoin
Hankala toteuttaa monikielisyyttä
Web 2.0 ominaisuudet puuttuvat
https://wiki.helsinki.fi/display/slavica/Slavica+wiki 





Verkkosivut ja neuvonta
E-aineistojen saatavuutta ja näkyvyyttä  verkkosivuilla parannetaan: 
Helsingin yliopiston kirjasto uudistaa verkkosivustonsa kesän aikana. Aineistot 
halutaan saada esiin sanahaulla yhdestä hakulaatikosta.
sivustolla mahdollista myös selata tietokantoja/e-aineistoja mm. 
tieteenalakohtaisesti ja aakkosissa

Kansalliskirjaston omilla sivuilla pysyvän tiedon -rooli ja Slavica wikiin
muuttuvaa  ja täydentävää lisätietoa (mitä aineisto sisältää, käyttöohjeita ja 
hakuvinkkejä ja esimerkkejä)



Slavican e-aineistojen käyttö 2011



Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen e-aineistoja -
verkkosivukäynnit 



E-resources for Russian and East European Studies
verkkosivukäynnit



Tilastointi ja analyysi

Kansalliskirjastossa verkossa asioimisesta saatu tieto on nyt hajallaan eri 
tilastoissa
Verkkosivujen google analytics tilastointi kuukausittain
Helka-tietokannan käyttötilastot
Oman digitoidun aineiston tilastot
Omien lisensoitujen aineistojen ja Finelibin käyttötilastojen analyysit
Slavicankin osalta vasta hahmottumassa…
kaikki ei ole numeraalista tietoa, muisti -ja käyttökokemus, suullinen palaute
Evaluoinnin mittareita ja menetelmiä mietittävä jatkossa



Markkinointikeinoja
FeedNavigator: slaavilaisen kielialueen ja Euraasian tutkimuksen lehtiä  
usein vain anglolehdissä on RSS-feed: esim. Itä-Euroopan maiden omat 
lehdet jäävät pois
BookNavigator voisi olla mainio palvelu e-kirjojen markkinointiin
monitieteisten alojen aihekategorisointi?
nyt slavican tiloissa koetetaan markkinoida hyllyluokan jatkamista e-kirjoilla 
qr-koodin avulla
juttu digitaalisen kirjaston blogissa: 
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/2012/05/08/miten-e-kirjasto-nakyisi-
paremmin-kirjaston-fyysisissa-tiloissa/



… lisää ideoita markkinointiin

Fyysisen tilan yhdistäminen e-aineistoon – QR-koodit - hyllynreunat, e-
kirjalistaukset, digitaaliset kehykset?
Adobe Connect pron käyttöönotto th-opetuksessa esim. muiden korkeakoulujen 
kanssa, kokeillaan marraskuisessa workshopissa
Slavican Wikin / Moodlen käyttö tilaustyönä kurssille ; maisterikoulut, kesäkurssit, 
seminaarit
Slavican ystävät kv-sähköpostilistan päivitys -> eng.kiel. uutiskirje 2x/vuosi
SOME-sensitiivisyys, mihin sovellukseen mitäkin, SlideShare?
Näkyvyys muiden verkkosivuilla
Akateemiset nettiverkostot www.academia.edu tai www.mendeley.com
Olisiko tarvetta Slavic Information Literacy Website –sivustolle, suomalaisin silmin 
ja tarpeista lähtien: lähialueiden kirjastot ja Saksa



Kiitos ! !


