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Kirjastohakemisto

Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen palvelu- ja yhteystiedot sisältävä 
kirjastotietokanta (http://www.kirjastot.fi/kirjastot/kunnan-ja-
kaupunginkirjastot/) avattiin verkossa vuonna 1998. Tietokanta on ollut 
käytetyimpiä palveluita Kirjastot.fi-emosivustossa. Se korvataan vuoden 
2013 aikana uudella kirjastohakemistolla.

Kirjastohakemisto perustuu Kirjastot.fi:ssä kehitettyyn avoimen lähdekoodin 
tietokantasovellukseen. Sitä on viime vuonna testattu eri kirjastosektorien 
pilottikirjastojen kanssa. Tuotannossa kirjastohakemisto on ollut Helmet-
kirjastoissa sekä Jyväskylän kaupunginkirjastossa upokkeiden ja 
rajapinnan kautta. 
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Ylläpitoliittymä
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(avoin lähdekoodi)
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Kirjastot-osio uudessa 
Kirjastot.fi-emosivustossaUpokkeet
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palvelut
Muut verkkopalvelut



  

Vanhaan kirjastotietokantaan verrattuna kirjastohakemiston uusia 
ominaisuuksia: 

- Kirjastohakemistoon tulee yleisten kirjastojen tietojen lisäksi myös 
ammattikorkeakoulukirjastojen, ammattioppilaitoskirjastojen, 
erikoiskirjastojen sekä yliopistokirjastojen yhteys- ja palvelutiedot.

- Kirjastohakemiston tietoja voidaan näyttää upokkeiden ja rajapinnan myötä 
muissa verkkopalveluissa, kuten verkkokirjastoissa. Tietoja ei näin ollen 
tarvitse jatkossa enää ylläpitää muualla kuin kirjastohakemistossa.

- Kirjastohakemiston tiedot avataan avoimena datana, mikä osaltaan lisää 
kirjastojen löydettävyyttä ja näkyvyyttä. Kirjastohakemisto toimii myös 
kirjastojen markkinoinnin ja viestinnän välineenä.

- Kirjastohakemisto näyttää oletusarvoisesti lähimmän kirjaston, jos paikannus 
on selaimessa sallittu.

- Kirjastojen aukioloajat näkyvät tosiaikaisesti, myös kartalla.

- Kirjastojen palveluita voidaan tallentaa aikaisempaa kattavammin.

- Henkilöhaku ja muita uusia toimintoja tulossa myöhemmin.

- Kirjastohakemisto pyritään liittämään myös Finna.fi-palveluun.



  
http://hakemisto.kirjastot.fi



  
http://hakemisto.kirjastot.fi/sello



  
http://hakemisto.kirjastot.fi/widget



  
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/aukiolo



  http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Sellon_kirjasto



  

Siirtyminen kirjastohakemistoon:

- Kirje lähetty yleisten kirjastojen johtajille ja ELY-tarkastajille 18.3.2013.

- Kirjastohakemistoon on siirretty vanhasta tietokannasta yleisten kirjastojen tiedot lokakuussa 2012. 
Ne eivät ole oletusarvoisesti julkisia, vaan kirjastojen täytyy käydä julkaisemassa tiedot sen jälkeen,
 kun tiedot on tarkistettu. Kaikkia vanhassa tietokannassa olevia tietoja ei enää kerätä kirjastohakemistoon. 

- Vanhan kirjastotietokannan ylläpito on suljettu. Kirjastohakemiston ylläpito on uudessa osoitteessa.

- Ylläpitoon kirjaudutaan samoilla kuntatason tunnuksilla, kuin tilastot.kirjastot.fi-ylläpitoon. Usean 
toimipisteen kirjastoissa on suositeltavaa keskittää tietojen ylläpito yhdelle vastuuhenkilölle.

- Ylläpitoliittymä on erinäköinen kuin vanhan tietokannan ylläpitoliittymä.  Sen vuoksi ylläpito-ohjeeseen 
kannattaa tutustua tarkoin. Myöhemmin on tulossa opastusvideo.

- Ainakaan aluksi ei ole tarkoitus, että kaikkien työntekijöiden tiedot tallennetaan kirjastohakemistoon. 
Tavoitteena on kerätä vastuuhenkilöiden (kuten hankintavastaavat, viestintävastaavat jne.) tiedot 
osaamisalueiden mukaan.  Näiden tietojen pohjalta luodaan vähän myöhemmin osaamisryhmäkohtaisia 
viestitoimintoja.

- Kirjastot.fi järjestää ensi syksynä kirjastohakemiston esittelyä ja koulutusta Kirjastot.fi-koulutuskiertueilla. 

- Muut kirjastosektorit tulevat mukaan kirjastohakemistoon hieman myöhemmin (HAKA-autentikointi).

- On tärkeää, että uuteen kirjastohakemistoon siirrytään kevään kuluessa ja että kaikkien kirjastojen tiedot 
saadaan ajantasalle. Näin vanhan tietokannan julkinen liittymä voidaan sulkea.

 



  

Uusi Frank-monihaku
-  Frank-monihaun kehittäminen aloitettiin vuonna 1998. Hakumoottori on Kirjastot.fi:n kehittämä ja 
perustuu avoimen lähdekoodin tekniikkaan.

- Frank on ollut suosittu Kirjastot.fi-palvelukokonaisuudessa: noin 260 000 käyntiä 2012, arviolta 700 
000 – 800 000 hakua.

- Käyttäjäkyselyissä Frankia on pidetty edelleen tärkeänä palveluna. Kirjastolaiset käyttävät sitä ennen 
kaikkea kaukopalvelussa, muut käyttäjät etsivät usein kaikki kirjastot -vaihtoehdolla.

- Frank ei perustu hakuindeksiin (kuten Finna), vaan haut tehdään suoraan reaaliaikaisesti 
verkkokirjastojen hakuliittymiin. Frank hakee 173 hakuliittymästä. 

- Frankin päässä on vaikea parsia verkkokirjastojen epäyhdenmukaisia toimintoja tai 
luettelointikäytäntöjä.

- Frankiä ylläpidetään niin kauan, kunnes kaikkien kirjastojen tietokannat on indeksoitu Finnaan. 
Kehittämisresurssit ovat pienet.

- Frank-monihaku on rajapinnan avulla upotettu Kirjasampo.fi:hin ja Sivupiiri.fi:hin.

- Uusi Frank on ollut julkisessa testauksessa ja se pyritään saaman tuotantoon vielä huhtikuussa.

- Uuden Frankin lähdekoodi julkaistaan.

 



  

Uuden Frankin ominaisuuksia:

- Uusi hakumoottori: haun pitäisi toimia luettavammin ja nopeammin, kaikki kirjastot 
-haku toimii paremmin. Kohdetietokantojen valinta helpompaa.

- Kohdetietokannan tulos avautuu uuteen selainikkunaan Frankin hakutuloksesta.

- Hakutuloksissa nähdään, mitkä kohdetietokannat eivät toimineet sillä hetkellä 
haussa.

- Automaattinen seuranta: kohdetietokantojen toimivuus monihaussa. 

- Hakuliittymä toimii paremmin myös kosketusnäytöillä. Sitä ei  kuitenkaan ole 
optimoitu kaikille näytöille.

- Frankiin on mahdollisesti tulossa toiminto, jossa nähdään, miksi kohdetietokanta 
ei antanut hakutulosta (hakuvaihtoehtoa ei tueta). 

- Toimimattomat kohdetietokannat mahdollisesti listattuina jo Frankin etusivulle.

- Mahdollisesti näytetään jo Frankin hakutuloksessa, onko teos lainattavissa.

- Mahdollisesti yhteys yhteiseen kaukopalvelusovellukseen ja kirjastohakemistoon.

- Ulkoasu muuttuu myöhemmin uuden Kirjastot.fi:n mukaiseksi ja kaikilla näytöillä 
paremmin toimivaksi.



  



  



  

Kirjastot.fi-uudistus 2013
Tavoitteet: Kirjastot.fi-emosivuston tekninen uudistus, modernimpi käyttöliittymä, kohti sisältö- ja 
asiointikeskeistä tarjontaa sekä visuaalisesti yhdenmukaista palvelukokonaisuutta. 
(”Seuraa, hyödynnä, osallistu ja vaikuta”.)

Metatiedoissa siirrytään ontologioiden hyödyntämiseen. 

Ensimmäinen vaihe: avoimen lähdekoodin Drupal 7 -julkaisujärjestelmä, rinnalle jää nykyinen 
julkaisujärjestelmä, johon integroitu mm. tilastot.kirjastot.fi ja ykl.kirjastot.fi. Lisäksi mm. WordPress.
Käyttöliittymä: responsiivinen design (html5). Beta-versio Kirjastopäiville. 

Osa uudistuksesta valmiina: uusi Frank, Musiikkibasaari.fi, Makupalat.fi, kirjastohakemisto ym.

Viestinnällinen sisältö ja tarjonta korostuu. Tekstin, äänen, kuvan, arkiston  ja keskustelun 
yhdistäminen.

Kirjastoalan keskeinen ammattiviestinnän verkkopalvelu; täydennyskoulutusnäkökulma.

Kirjastopalveluiden markkinointi sekä mm. e-aineisto-info.

Kirjastot.fi:n  löydettävyys ja hyödyntäminen: hakukoneoptimointi, some, upokkeet, rss, avoin data, 
avoin koodi, sisältöjen indeksointi (lisäksi Kysy kirjastonhoitajalta ja kirjastohakemisto palveluina) 
Finnaan.

Uudistuksen myötä mm. :
- kirjastohakemisto integroidaan Drupaliin, toimivampi käyttöliittymä
- uusi foorumisovellus, foorumeiden kehittäminen
- uutiskirje Ammattikalenterin rinnalle.



  

Muita ajankohtaisia Kirjastot.fi-asioita
Uudet palvelut tuotannossa: Musiikkibasaari.fi, Makupalat.fi, Fono.fi:ssä Spotify-linkit.

Tulossa:  uusi kirjastoradio, Okariinon pienten lasten osio, uusi Sivupiiri.fi.

Avoin data XML-muodossa: tilastot.kirjastot.fi, ykl.kirjastot.fi.
 
Kirjasampo: kansikuva-haku, teoskohtainen keskustelu, selailunäkymät, Päivän täky ja lukijoiden 
kirjahyllyt saatavissa RSS-syötteinä.
Tulossa opastusvideo, YLE-kirjakalenteri, täydentävä haku, moninäkymähaku, uusia toimituksellisia 
sisältöjä ja markkinointikampanja, uudet haut + lasten- ja nuorten kirjallisuus ym. + digitointipilotti 
sekä datan avaaminen (avoimena linkitettynä tietona). Data pyritään saamaan myös erityisesti 
Melindaan.

Tiedonhaku ja mediakasvatus -projekti.

Kirjastokaista: ammatillinen täydennyskoulutus yhteistyössä Kansalliskirjasto kanssa.

Lainaustiedot kirjastoverkoston johtamisen työkaluna -palvelu.

Kirjastolehden arkisto.

Yhteisen e-kirjaston suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen.

YLE-yhteistyö (mm. Kysy kirjastonhoitajalta, Kirjasammon Kirjakalenteri, Kirjastokaista).

Digitaalisuus tilassa -seminaari (täynnä), osasto Kirjastopäivillä (Kirjastot.fi&Ssyk&Kirjasampo).



  

Kirjastot.fi-koulutuskiertueet syksyllä 2013

Viestintä:
    - Kirjastokaista-fi ja sen hyödyntäminen (tv ja radio)
    - Kirjastot.fi mediana: viestintäkanavat ja kirjastoalan seuranta
    - Kirjastojen viestintä

Tiedonhaku:
    - Kysy kirjastonhoitajalta
    - Makupalat-fi
    - Kaunokirjallisuuden tiedonhaku: Kirjasampo.fi
    - Verkkotiedonhaku (myöhemmin + Kiravon materiaalipankki)

 Kirjastot.fi työkaluna:
    - Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus
    - Kirjastohakemisto
    - Ammattipalvelut
    - Tilastotietokanta, hankerekisteri, maantieteellinen palvelu (myöhemmin)
    - YKN, keskuskirjasto, Ssyk

Mediakasvatus, informaatiolukutaito (ELY)

Lasten ja nuorten palvelut

Kirjastot.fi-toimitus informoi maakuntakirjastoja koulutuskiertueista ja -paketeista.



  

Kannattaa seurata: 

Kirjastot.fi-Facebook

Kirjastoalan keskiössä 

Uutispalvelu.kirjastot.fi

Ammattikalenteri

Kirjastokaista.fi

Kirjastot.fi-RSS

- Kiitos.
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