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MANDA-yhteisluetteloon osallistuvat yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja maakuntakirjastot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa neuvottelukokoukseen, jossa käsitellään MANDAan liittyviä periaatteellisia kysymyksiä sekä yhteisluettelon ja palveluympäristön kehittämistä. Paikalla oli tälläkin kertaa
ilahduttavan runsaasti väkeä 17 kirjastosta, yhteisluettelotyöryhmästä ja TKAY:stä.
Kuten joka kerta aloitettiin nytkin tilannekatsauksella MANDAn nykyvaiheeseen. Yhteisluettelossa on nyt 14 kirjaston kokoelmatiedot ja näiden
kirjastojen tiedot uusista ja poistetuista nimekkeistä
päivitetään kunkin kirjaston osalta neljä kertaa vuodessa. Loppujen viiden maakuntakirjastojen kokoelmatiedostot päätettiin lykätä siirrettäväksi keväällä
niiden kirjastojärjestelmän version vaihdon takia.
Maakuntakirjastojen lisäksi ovat jotkut muutkin
yleiset kirjastot olleet kiinnostuneita MANDA-tiedontuottajuudesta. Yhteisluettelotyöryhmä, joka on
valvonut MANDAn perustamistyötä, laatii vielä
ennen lakkauttamistaan suosituksen yhteisluettelon
laajentamisen kriteereiksi.
MANDAn ajantasaisuutta pyritään parantamaan
ja tavoitteena on tietojen siirtäminen online kuten
muissakin LINNEA-tietokannoissa. Ensimmäinen
askel tähän suuntaan voisi olla poistotietojen ajantasainen päivittäminen. Samaten voisivat maakuntakirjastot vuosittain päivittää LINDAssa olevat
kausijulkaisutiedot suoraan LINDAan.
Neuvottelukokouksen tehtävänä on välittää
maakuntakirjastoille tietoa myös MANDAn käy-

4

töstä. MANDAhan poikkeaa esimerkiksi
LINDAsta siinä, että sen käytöstä saatavilla tuloilla on katettava kaikki yhteisluettelon sekä ylläpidon että kehittämisen kustannukset. MANDAn
kuten sisarustietokantojenkin käyttö on ilahduttavasti kasvanut. Käytön kasvu kertoo, että tarvittavat tulot on turvattu, mutta ennen kaikkea se
kertoo siitä, että MANDA on koettu tarpeelliseksi
ja hyödylliseksi työvälineeksi, eikä vain maakuntakirjastojen tai yleisten kirjastojen piirissä.
MANDAn käyttäjistä yleisiä kirjastoja on n. 70%
ja maakuntakirjastojen osuus yhteisluettelon käytöstä on vain 24%.
Lähiaikoina toteutettavia kehittämistoimia esiteltiin osanottajille ja neuvoteltiin niiden tärkeydestä käyttäjän näkökulmasta. Tällaisia toimintoja
ovat mm. tietokannasta toiseen siirtymisen helpottaminen tietokantavalikon avulla, WWW-käyttöliittymän toteuttaminen ja sen avulla mahdollistuva
kaukolainauksen helpottaminen.
Koska MANDA-tiedontuottajatapaaminen on
melko suuri kokous, on siinä vaikea tehdä konkreettista MANDAn kehittämistyötä, johon kuitenkin on selvästi halua, tarvetta ja tässäkin kokouksessa paljon ideoita. Tarkoitusta varten perustettiin kehittämisryhmä, joka valmistelee kehittämissuunnitelmia tiedontuottajakokoukselle. Ryhmä
koostuu tiedontallentajakirjastojen neljästä edustajasta (yksi kustakin kirjastojärjestelmän käyttäjäryhmästä). TKAY:n edustajina ovat yksikön johtaja ja kokoonkutsujana MANDA-suunnittelija.❒
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