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Det vetenskapliga biblioteket Tritonia firar sitt 20-års jubileum och ordnar feståret till 
ära ett webbinarium under namnet ”Tutkittua tietoa tieteen ja opiskelun hyväksi”.  
 

Bakgrund  
Ett av vetenskapsbibliotekets mest centrala ändamål har sedan dess början varit att förmedla vetenskapligt 
baserad information. År 2001 förverkligades det gemensamma biblioteket och lärocentret för Vasa 
universitet, Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan som planerats sedan början av 1980-talet. 
Universiteten i Vasa fick då den moderna Tritonia-byggnaden på Brändö campus vid havet till sitt 
förfogande. Genom sin unika och tvåspråkiga verksamhet blev det vetenskapliga biblioteket Tritonia pionjär 
i Finland.  
 
År 2010 sammanslogs även biblioteken vid Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia i Vasa med 
Tritonia. Efter många utvecklingsfaser samarbetar vetenskapsbiblioteket idag med Vasa universitet, Vasa 
yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Novia för att ge biblioteks- och informationstjänster speciellt på 
Brändö campus och på webben. Samarbetet inom Tritonia omfattar även Allegro-biblioteket i 
Jakobstad, Centria yrkeshögskola och Novias biblioteksenhet i Raseborg. Genom ett separat serviceavtal 
ges även service till juristutbildningen vid Helsingfors universitet i Vasa.  Samarbete sker fortsättningsvis 
med olika aktörer och biblioteket är även aktivt med i nationella högskolebiblioteksnätverk.  
 
Bibliotekets utrymmen och inlärningsmiljöer har varit mycket populära bland studeranden. Övergången till 
distansundervisning ökade behovet på digitala kursböcker och resurser markant. Den tryckta litteraturen är 
dock fortsättningsvis en betydande del av kurs- och forskningslitteraturen.   
 
Universitetets campus utvecklas och vetenskapsbibliotekets placering på campus ändrar. Som gemensamt 
bibliotek för tre högskolor bör dess läge vara lättillgängligt för alla tre skolor. De slutgiltiga besluten om var 
biblioteket placeras kommer att fås inom de närmaste veckorna. Framtidens vetenskapliga biblioteks 
viktigaste uppgift förblir tydlig. Tritonia främjar också i fortsättningen tillgången på forskningsbaserat 
material oavsett format.   
 
De senaste åren har betydelsen av forskning och källkritik ökat än mer. Vi har sett exempel på spridning av 
desinformation och misinformation gällande centrala funktioner i vårt samhälle. Vetenskapsbiblioteket 
möjliggör tillgång till forskning och främjar öppen vetenskap. Bibliotekets undervisning i 
informationssökning och -hantering för studerande spelar en viktig roll.  
 
Tritonia vill rikta ett stort tack till alla som varit med på den 20-åriga resan, till alla er som utvecklat vår 
verksamhet, såsom högskolornas ledning som varit medlemmar i arbetsgrupper, bibliotekets 
och EduLabs personal samt alla samarbetspartners.   
 
Mera uppgifter och intervjuförfrågningar: Anne Lehto, direktör, vetenskapsbiblioteket Tritonia, t. 029 449 
85 00, e-post: anne.lehto@tritonia.fi  
  
  
 


