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KANNANOTTO: Digitaalisten aineistojen saatavuus kirjastoissa turvattava

Hyvät Euroopan parlamentin suomalaiset edustajat,
Suomalaiset e-kirjojen myyntitilastot viittaavat siihen, että e-kirjapalveluiden käyttöönotto kirjastoissa on
tukenut ja vauhdittanut e-kirjamarkkinoiden kasvua Suomessa. Toivomme, että suomalaiset Euroopan
parlamentin jäsenet ottavat kirjastojen tärkeän roolin huomioon myös Euroopan tason päätöksiä tehdessään.
Liikkeellä on harhaanjohtavaa tietoa e-kirjalainauksesta
Olemme Suomessa seuranneet Euroopan kustantajien yhdistyksen, The Federation of European Publishers,
(jatkossa FEP) toimintaa koskien digitaalisen aineiston saatavuutta kirjastoista. FEP pyrkii toimillaan
vaikuttamaan siihen, että e-kirjojen kirjastolainaus pysähtyisi. FEP on tuonut julkisuuteen tilastoja, jotka ovat
satunnaisuudessaan harhaanjohtavia ja sisältävät osin virheellistä tietoa. Viittaamme FEP:n julkaisemaan
infografiikkaan ”Books in Europe – Facts and figures on public libraries”.
FEP:n perusväittämä on, että e-kirjojen lainaus kirjastoista vähentää merkittävästi e-kirjojen myyntiä
kuluttajille. Suomen kokemusten valossa tämä argumentti ei ole pätevä.
E-kirjojen kirjastolainaus tukee e-kirjamarkkinoiden kasvua
Suomessa kehitettiin vuosina 2011–2013 kustantajien, järjestöjen ja kirjastojen yhteisessä Next
Media/eReading -hankkeessa oma malli e-kirjojen lisensiointiin ja lainaukseen yleisissä kirjastoissa.
Hankkeen tuloksia on sovellettu vuodesta 2014 lähtien yleisten kirjastojen asiakkaille avatussa Ellibs -ekirjapalvelussa.
Suomen kustannusyhdistyksen julkaisemat e-kirjojen myyntitilastot vuosilta 2014 ja 2015 viittaavat siihen,
että e-kirjojen lainaus kirjastoista tukee e-kirjojen myyntiä (ks. kuva alla).
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Avaamalla e-kirjapalvelun asiakkaille ja opastamalla asiakkaita digitaalisten aineistojen käyttöön Suomi on
esimerkkimaa siitä, miten yleiset kirjastot vahvistavat korvaamattomalla tavalla kuluttajien valmiuksia käyttää
digitaalista sisältöä.
Euroopan Parlamentti on ilmaissut aktiivisen tukensa lukemiskulttuurin parantamiseen mm. kommentteina
syyskuussa 2012 julkaistuun EU:n luku- ja kirjoitustaidon korkean tason asiantuntijaryhmän raporttiin.
Digitaalisuuden vallatessa alaa lukutaitoa tulee laajentaa, kansalaisten on opittava uusia taitoja. Kirjastot
ovat tärkeä toimija haasteisiin vastattaessa ja kirjastojen mahdollisuudet tarjota digitaalista aineistoa on
turvattava.
Olemme Suomessa rakentaneet e-kirjapalveluita kustantajien ja kirjastojen hyvässä yhteistyössä. Hyötyjiä
ovat kaikki osapuolet, myös kansalaiset. Lukemisen edistäminen on yhteinen tehtävämme, ja siihen pyrimme
myös e-kirjojen kirjastolainauksen kehittämisellä.
Annamme mielellämme lisätietoja e-lukemisesta Suomessa.

Kai Ekholm
ylikirjastonhoitaja, Kansalliskirjasto
president, Conference of Directors of National Libraries

Tuula Haavisto
kirjastotoimen johtaja,
Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen
keskuskirjasto

Jukka Relander
puheenjohtaja
Suomen kirjastoseura ry

Karolina Zilliacus
ordförande
Finlands svenska biblioteksförening

