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Kirjastotutkimus ja kirjaston käsite



Enempäänsäkin vaikuttavaa ja oppinutta…

xxxxx. (Allen, 1991; Chatman, 1991; Dervin, 
1983; Dervin, 1999; Ellis, 1993; Ellis and Haugan, 
1997; Griffen et al., 1999; Hjørland, 1997;  

Kuhlthau, 1988; Leckie et al., 1996;  Roberts et 
al., 1995; Ruben, 1992;  Vakkari, 1998; Wilson, 
1981). 



Ei vaiskaan, eivät ole ”kirjastoteorioita”

xxxxx. (Allen, 1991; 
Chatman, 1991; Dervin, 
1983; Dervin, 1999; Ellis, 
1993; Ellis and Haugan, 
1997; Griffen et al., 1999; 
Hjørland, 1997; Kuhlthau, 
1988; Leckie et al., 1996; 

Roberts et al., 1995; Ruben, 
1992; Vakkari, 1998; Wilson, 
1981). 

Sillä kuten Christine McCarthy Madsen 
(2010, 57) kirjoittaa: 

“Pure ’library theory’ is relatively 
rare”. 

Miksi emme kysy, mikä se kirjasto 
itsessään oikeastaan on – tai mitä sen 
pitäisi olla?

Madsen, C. McCarthy (2010) Communities, innovation, and critical mass. 
(Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the 
degree of DPhil at the University of Oxford. ORA, Oxford University 
Research Archive, 
http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid%3A928053ea-e8d9-44ff-9c9a-aaae1f6dc695 . 
Referred to 17 July 2014).

http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid:928053ea-e8d9-44ff-9c9a-aaae1f6dc695
http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid:928053ea-e8d9-44ff-9c9a-aaae1f6dc695
http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid:928053ea-e8d9-44ff-9c9a-aaae1f6dc695


Kirjastotutkimus ilman kirjaston käsitettä?

”Metateorian” tavanomaisia perustelusanoja:

• “Solutions to practical questions are, however, always developed 
on the basis of theoretical and epistemological assumptions. 

• As stated by Hjørland (2003a, p. 805), researchers and 
practitioners ‘cannot choose between using a specific 
philosophical framework and not using any philosophical 
framework’.” 

• (s. 79 / Talja, S., Tuominen, K. & Savolainen, R. “Isms” in 
information science: constructivism, collectivism and 
constructionism. Journal of Documentation. Vol. 61 No. 1, 2005 
pp. 79-101).

ENTÄS SITTEN KIRJASTO????



Käsitteellistämisen kohteena

Tiedohankinta

• Epäilemättä moninaisia ulottuvuuksia sisältävä tekemisen laji / 
käyttäytymisilmiö

Kirjasto

• Instituutio, mikä ei ole vähäinen asia, ellemme harrasta 
metodologista individualismia

• Teoria/käsite empiirisesti ”jostakin” / normatiivisesti ”joksikin” 
& näiden dialektiikat: käytännöllinen ulottuvuus, joka ei lainkaan 
vähennä käsitteellistä haastavuutta.

• Mielekkyys ja legitimaatio  kysymys siitä, mikä yleisesti ottaen 
voi olla mielekästä ja legitiimiä yhteiskunnassa ja kulttuurissa?



Sananen käytännöistä

Käytännön käsite modernissa yhteiskuntatieteessä

• Kirjasto infrastruktuuria, joka osaltaan voi olla konstituoimassa 
jopa tiedonhankinnan käytäntöjä

• Kirjasto ja erityisesti kirjastonhoitajuus itsessäänkin luontevasti 
käsitteellistyvä käytäntönä (tai nippuna käytäntöjä. Esim. 
bibliografiset käytännöt, joita konstituoi Marc-formaatti, joka ei 
ole ”pelkkä väline”, vaan myös yhteiskunnallinen tosiasia, 
tavallaan ja lajissaan)



Aristotelinen käytännön käsite

poiesis & tekne (”tekemistaito”)

vs. 

praxis & phronesis (= politiikka, etiikka, taidekin)

(päämäärä  itsessään tai sisältää kysymyksen päämäärästä)

• Jos kirjastonhoitajuus professio ammatillisine autonomioineen , 
sisältää se käytännön myös tässä mielessä (kirjastopolitiikka, 
ammattietiikka)

• Kirjaston legitimaation pohdinta edellyttää aristoteelisen 
praksiksen mahdollisuuden & merkityksen tunnistamista myös 
yhteiskunnassa (todellinen politiikka vs. teknokratia) 



Userismi ja kirjaston legitimaatiot

1) Käyttäjää varten (eli häntä, joka etsii kirjastosta jotakin)

– Käyttäjän hyväksi yleisesti

– ”Asiakas on aina oikeassa” –hengessä

– ”Tiedonsaannin oikeus”

2) Tekijöitä varten (”henkinen vastuu” -tekijyys ja ehkä vähän muutakin)

– Tiedonlähde meille ja/tai tekijän puheenvuoro

– Varsinainen sanavapaus, yhteiskunnan ”moniäänisyys” jne.

3) Yhteiskuntaa ja valtiotakin varten

– Yhteiskunnan aivan legitiimit kasvatukselliset, sivistykselliset, 
koulutukselliset yms. Intressit

– tai vähemmän legitiimit kuten propaganda (?)

Userismi kutsun sitä, jos vain (1) nähdään mielekkäästi mahdollisena 
legitimaationa.



Tiedon hankinnan tieteen ”kirjastoteoria”

Yksi tiedonhankinnan kanava muiden joukossa

• Järvelin, K & Vakkari, P (1988)  Kirjastotiede ja informatiikka - 
tiedon hankinnan tiede.  Kirjastotiede ja informatiikka 7(1): 18-32.

”Tiedonhankinta on tärkein kirjasto- ja informaatiopalvelu 
toimintaa virittävistä ilmiöistä” (s. 27) 

Variaatio: Tietohallinnon/-johtamisen (IM/KM) instanssi: 

Resurssiuseristinen tai palvelu-useristinen legitimaatio

vs.

Kirjallinen kirjasto (esim. ”About and on behalf of scriptum est” 

 tradition ja auktoriteetin merkitys esim. Gadamerilaisittain)



Yhteiskuntaa varten?

“… it is between the library and the individual that the library 
operates. But, the aim, of course, is 

• not only the improvement of the individual 

• but also the improvement of the society of which the individual 
is a part.”

(S. 55 / Shera, J.: Sociological foundations of librarianship. Bombay, 
Asia, 1970)

Myös esim. Birdsallin “konservatiivinen” (S. 110 - / Birdsall, W.F.: The 
myth of electronic library. London: Greenwood Press).



Yhteiskunnallisen työnjaonkin näkökulma
(eli kirjastopolitiikan raadollisempi puoli)

Joka koettaa ottaa vastuuta kaikesta, ei pysty vastaamaan oikein 
mistään.

• Tieto l. vastuu kaikesta tiedollisestakin (vrt. IM/KM-instanssi) 
aika yltiöpäinen (samalla, myös rajoittava, jos tiedon käsite 
pidetään jotenkin holtillisena)

• Ja vastuu kirjallisuudestakin (säilyttäminen, bibliografia) on ihan 
mittava. Ja kirjallisuus merkityksessä teokset & dok. Voi olla myös 
aivan merkityksellinen osa yhteiskunnallista ja kulttuurista 
todellisuutta.

Kun resurssit kuitenkin ovat rajalliset,

• se, mikä satsataan johonkin, on ainakin mahdollisesti jostakin 
muualta pois.

• Eli ”perinteisen” säilymistä ei pidä kuitata itsestäänselvyytenä!



Monenmoista määrettä ollut esillä

• Kirjallinen kirjasto (kirjallisuus vaikkapa dokumentaatio & teokset)

• Tiedontallennus ja –hakujärjestelmä

• Tiedonhankinnan kanava

• Tietohallinnon instanssi

• ”Kulttuurikeskus”, (jo melko klassinen)

• ”Kohtaamispaikka”, ”olohuone”

• ”Kansalaistaitojen” edistäjä 
(niin legitimoituu urban office ja 3d-tulostaminenkin?)


