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Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. 2. 2022. Siitä lähtien mediaa on
hallinnut kuvasto pommitetuista kaupungeista ja sotaa pakenevista siviileistä. Mutta minkälainen on Ukrainan kirjastojen
tilanne sodan keskellä? Tässä lyhyessä katsauksessa kerrotaan
kirjastomaailman reaktioita Ukrainan tilanteeseen, ja toisaalta kerrotaan muutamin esimerkein, miten kirjastot Ukrainassa
ovat sotaan reagoineet.
Myötätuntoa ja
solidaarisuutta

K

un Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan, herättiin
alkujärkytyksen jälkeen miettimään myös maan kirjastojen tilannetta.
Kansainvälinen kirjastojen katto-organisaatio ifla julkaisi julkilausuman
kirjastoille ja kulttuurihistorialle epäsuotuisasta tilanteesta 1. 3. 2022 (ifla
2022a). Pohjoismaiset kansalliskirjastot
julkilausuivat nekin varsin pian hyökkäyksen jälkeen solidaarisuutensa ystävilleen ja työtovereilleen piiritetyssä
Ukrainassa (Kansalliskirjasto 2022),
ja tähän julkilausumaan on yhtynyt
myös ammattikorkeakoulukirjastojen
amkit-konsortio. Suomen yliopistokirjastojen verkosto fun on julkaissut
oman kannanottonsa ja solidaarisuuden osoituksensa (fun 2022). Myös
pohjoismaiset kirjastoseurat tuomitsevat sodan yksituumaisesti (sks 2022).

stks yhtyy sekin kirjastoalan Ukrainan
tilannetta koskeviin kannanottoihin
(stks 2022).
Varsinaisesti Ukrainan kirjastojen
tilanne nousi laajempaan kansainväliseen keskusteluun sen jälkeen, kun
Ukrainian Library Association ilmoitti
joutuvansa lykkäämään kansainvälisen
konferenssin järjestämistä siihen saakka, kunnes miehittäjät on häädetty. Ilmoitus sai runsaasti näkyvyyttä, kun
Nicholas Poole, Yhdistyneiden kuningaskuntien kirjasto- ja informaatioyhdistyksen toiminnajohtaja, tweettasi
aiheesta keräten nopeasti yli 200 000
tykkäystä. Poolen tweetin sisältö oli
kannustava:”We will reschedule just as
soon as we have finished vanquishing
our invaders. Ukrainian Librarians,
I salute you.” (@NickPoole1 2022).
Kirjastoväki ympäri maailman lähetti satoja rohkaisuviestejä hädänalaisille kollegoilleen, samaan aikaan kun

Ukrainian Library Association julkaiKirjastot pyrkivät ylläpitämään pesi kuvia tuhotuista kirjastoista omal- ruspalvelujaan ja huolehtimaan kokoella Facebook -tilillään (Українська mistaan, mutta rinnalle on tullut täysin
бібліотечна асоціація/Ukrainian uudenlaista toimintaa. Webinaarin esiLibrary Association 2022a).
tyksissä kerrottiin, kuinka kirjastoista
Kansainvälinen huoli ja solidaari- on muodostunut alueidensa toimintasuus ovat kääntyneet myös käytännön keskuksia, joista käsin organisoidaan
toimiksi. ifla työstää yhdessä mm. vapaaehtoistoimintaa ja joissa tarjoBlue Shield Internationalin, unesco:n taan suojaa, ruokaa ja muuta apua soja Ukrainian Library
dan jaloista paenneille
Kansainvälinen
Associationin kansja järjestetään toiminsa suunnitelmia, joilla huoli ja solidaarisuus taa lapsille. Kirjastoisturvata Ukrainan dokusa osallistutaan myös
kääntyi käytännön
mentaarisen perinnön
maanpuolustukseen:
ja kirjastojen kokoelniissä muun muassa
toimiksi.
mien säilyminen. Tätä
kudotaan naamiointivarten on myös perustettu erityinen verkkoja ja leivotaan piirakoita rintatyöryhmä. (ifla 2022b). cooselis malle (kuva 1) . Joidenkin kirjastojen
(Council of Slavonic and East Euro- kellarit toimivat pommisuojina. (Vacpean Library and Information Services) caro 2022.)
on koonnut sivuilleen esimerkkejä
Sodan käynnistyttyä informaatiomuista käynnissä olevista, ukrainalaisen vyöry on ollut valtavaa, mikä on asetkulttuuriperinnön säilyttämiseen täh- tanut täysin uudenlaisen haasteensa
täävistä hankkeista (cooselis 2022). luotettavien lähteiden löytämiselle ja
niiden aitouden varmistamiselle. TäsUkrainan kirjastot turvan,
sä sodassa kirjastot ovat olleet eturintoiminnan ja tiedon
tamassa: esimerkiksi kiovalaisen Taras
keskuksina
Shevchenko National Universityn oma
krainan kirjastot – niin ylei- kirjasto, Maksymovych Scientific Libset kuin tieteellisetkin – ovat rary, on ottanut tehtäväkseen julkaista
sodan myötä löytäneet itsensä päivittäisiä, kuratoituja ja analyyttisia
uuden edestä. Berkeleyn yliopistokir- koosteita Ukrainan sotaan liittyvisjaston 6. 4. 2022 järjestämässä Voices tä aikakauslehtiartikkeleista. Aiheina
from Ukraine: Ukrainian librarians in ovat olleet mm. Venäjän hyökkäystoithe struggle against Russian invasion! met, sodan vaikutukset infrastruktuu-webinaarissa ukrainalaisille kirjastoalan riin ja ukrainalaisten vastarinta. Näillä
ammattilaisille tarjoutui mahdollisuus koosteilla on myös kauaskantoisempi
kertoa arjestaan ja kirjastojensa toimin- merkitys: ne muodostavat yhdenlaisen
nasta sodan keskellä (Vaccaro 2022).
reaaliajassa kerätyn, sodan käänteitä
dokumentoivan aikakirjan, jota voi-
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Kuva 1. Kirjaston henkilökunta punoo
naamiointiverkkoja Lvivissä. (kuva:
Українська бібліотечна асоціація/
Ukrainian Library Association 2022b)

daan sodan jälkeen hyödyntää mm.
lähdeaineistona. Omalta osaltaan tällä halutaan myös varmistaa, että tuleville sukupolville jää sodan jälkeen
todenmukaista tietoa tapahtumista.
(Vaccaro 2022.)

K

Ei koskaan enää?
irjastot eivät ole jääneet sodassa
statisteiksi, vaan ovat aktiivisesti
mukana Ukrainan puolustautumisessa. Valitettavasti pommituksia
on osunut myös kirjastorakennuksiin:
kirjastoja on tuhoutunut ainakin Sumyssa, Chernihivissä ja Severodonetskissa. Kharkivissa Karazin University
Library on myös pahasti vaurioitunut.
(Chappell 2022). Ukrainan hallituksen
ylläpitämällä, kulttuurikohteisiin kohdistuneita sotarikoksia listaavalla sivustolla on tätä kirjoittaessa 15 mainintaa
eri asteisista kirjastoihin kohdistuneista
tuhoista, joita ovat aiheuttaneet joko
suorat pommitukset tai ohjusiskuista
levinneet sirpaleet (mkip 2022).
Ukrainan tilanne pakottaa miettimään, miten haavoittuvaisia kirjastojen fyysiset aineistot vielä nykyäänkin
lopulta ovat. Historia on osoittanut,
miten kirjastoja on vuosisatojen saa-

tossa tuhottu ja niiden aineistoja joko
poltettu tai ryöstetty (ks. esim. Ekholm
2004). Paras vastalääke, mitä kirjastoala voi kokoelmiensa säilymisen eteen
tarjota, on kirjastojen sisältämän kulttuuriperinnön digitoiminen ja näiden
digitoitujen aineistojen hajauttaminen
turvallisesti.
Valloittajan saadessa kansallisen
perinnön haltuunsa on se mahdollista joko tuhota tai muokata omiin
tarkoitusperiin sopivaksi. Hajautettu
digitoitu kulttuuriperintö taas toimii
pelastajana – tai pahimmassa tapauksessa, elävän kulttuurin tuhoutuessa
– muistijälkenä ja todisteena sotarikoksista. On myös muistettava, että
kulttuurin tuhoutumisen voivat aiheuttaa monet muutkin seikat kuin sota,
kuten esimerkiksi ilmastonmuutos tai
muut luonnonkatastrofit. (Vuori 2011,
Saarti 2017). Esimerkkejä toteutetuista
tai parhaillaan käynnissä olevista hankkeista, joissa kansan kulttuuriperintöä
on siirretty verkkoon, ovat lappilaisen
kulttuuriperinnön digitoimishankkeet,
Barentsin alueen kulttuuriperinnön
tallentaminen ja Kansalliskirjaston digitoimisprojektit (Ihamo & Kuusikko
2008).
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