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Tiedekirjasto Tritonia täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme
ajankohtaisen webinaarin Tutkittua tietoa tieteen ja opiskelun hyväksi.

Taustaa
Tutkitun tiedon välittäminen on ollut tiedekirjaston ydintehtävä sen perustamisesta lähtien.
Vuonna 2001 toteutui Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Svenska handelshögskolanin 1980-luvun
alkupuolelta lähtien suunniteltu yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus. Yliopistot saivat tuolloin käyttöönsä
modernin Tritonia-rakennuksen Vaasan Palosaaren kampuksella meren äärellä. Ainutlaatuinen,
kaksikielinen tieteellinen kirjasto oli ensimmäinen yhteiskirjasto Suomessa.
Vuonna 2010 Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novia kirjastot Vaasassa yhdistyivät
Tritoniaan. Lukuisten kehitysvaiheiden jälkeen tiedekirjasto palvelee nykyisin Vaasan yliopiston, Vaasan
ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kirjasto- ja tietopalvelutarpeita erityisesti Vaasan
Palosaaren kampuksella ja verkossa. Tritonia-kokonaisuuteen kuuluvat Vaasan lisäksi myös
Pietarsaaressa sijaitseva Allegro-kirjasto joka palvelee Yrkeshögskolan Noviaa ja Centriaammattikorkeakoulua sekä Novian Raaseporin kampuksen kirjastopalvelu. Tiedekirjastolla on lisäksi
palvelusopimus Helsingin yliopiston juristikoulutuksen kanssa Vaasassa. Yhteistyötä tehdään edelleen siis
useiden tahojen kanssa ja kirjasto toimii aktiivisesti myös kansallisissa korkeakoulukirjastojen verkostoissa.
Tritonia-rakennuksen tilat ja oppimisympäristöt ovat olleet erittäin suosittuja opiskelijoiden keskuudessa.
Opetuksen siirryttyä laajasti etäopetukseen syntyi entistä suurempi tarve käyttää digitaalisia kurssikirjoja ja
muita aineistoja, joita onkin hankittu viimeisen vuoden aikana niin paljon kuin on ollut mahdollista.
Painettu kirjallisuus on kuitenkin edelleen tärkeä osa kurssi- ja tutkimuskirjallisuutta.
Vaasan yliopiston kampuskehityksen myötä tiedekirjaston tulevaisuuden sijainti tulee muuttumaan.
Kolmen korkeakoulun yhteisen tiedekirjaston on tärkeää olla kaikille osapuolille helposti lähestyttävä.
Lopulliset päätökset kirjaston tulevasta sijainnista tulevat lähiviikkoina. Tulevaisuuden tiedekirjaston
perustehtävä pysyy kuitenkin kirkkaana: tiedekirjasto edistää jatkossakin pääsyä tutkittuun tietoon
riippumatta tiedon formaatista.
Viime aikoina tutkitun tiedon merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi, kun olemme nähneet esimerkkejä
yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin
liittyvän disinformaation ja misinformaation levittämisestä. Tiedekirjasto mahdollistaa pääsyn tutkittuun
tietoon ja edistää avointa tiedettä. Kirjastolla on tärkeä rooli opiskelijoiden tiedonhankinta- ja
hallintataitojen kouluttajana.
Tritonia kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana sen toiminnan 20-vuotisella matkalla ja vaikuttaneet
tiedekirjaston kehitykseen, kuten korkeakoulujen johtoa erilaisten työryhmien jäseniä, kirjaston
ja EduLabin henkilöstöä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita.
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