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».. ..Lopuksi ajatelkaamme, mikä rikas opetuk
sen lähde on kirjoissa, kuinka helppo, kuinka sa
lattu. Kuinka tyyneesti emmekö aseta julki 
inhimillisen tietämättömyytemme köyhyyttä 
kirjain rinnalle joutumatta siitä häpeään. Kirjat 
ovat koulumestareita, jotka opettavat meitä 
ilman vitsaa ja patukkaa, ilman kovia sanoja ja 
kiukkua, pyytämättä palkakseen vaatteita ja 
rahaa. Jos sinä käyt heidän luokseen, niin eivät 
ne kieltäydy vastaamasta; eivät ne hauku sinua 
koskas teet virheen, eivätkä he nauruun pyrs-
kähdä, koskas jostakin asiasta tietämätöin olet.» 

P h i l o b i b l o n  n i m i s e s t ä  k i r j a s t a ,  j o n k a  
v .  1 3 4 4  l a t i n a k s i  k i r j o i t t i  R i c h a r d  d e  B u -
r y, Durhamin piispa Englannissa. 



Tekijän alkulause suomenkielisen laitoksen 
ensimaiseen painokseen. 

Työskennellessäni siihen suuntaan, että kirjat ja kirjastot 
tulisivat suuremmassa määrässä Tanskan kansan keskuudessa 
suosioon ja käytäntöön, on minulla ollut se suuri onni myötä, 
että olen saanut suosiollista apua niiltä henkilöiltä, jotka muissa 
maissa työskentelevät saman päämäärän hyväksi. Tämän avun 
kautta en ole ainoastaan saanut tietoja, joista minulla on ollut 
erinomaista hyötyä, vaan se on minussa myös herättänyt sen voi
makkaan tunteen, että ne, jotka eri maissa työskentelevät kansan
valistuksen kohottamiseksi, muodostavat kuin veljeyskunnan 
{ja sisaruuskunnan, kuten eräs amerikalainen kirjastonhoita
jatar lisäsi, kun tätä lausetapaa käytin hänen kanssaan keskus
tellessani), jonka jäsenet ovat aina alttiit keskenäiseen apuun. 

Ja tämmöinen yhteistoiminta onkin kyllin tarpeellinen. 
Kansanvalistustyö on aina vaivaloista, etenkin kun varsin tär
keä osa siinä on itse valistustarpeen luominen. Mutta erityisesti 
vaivaloista on levittää kansanvalistusta kirjain avulla. Paljoa 
helpompaa on opettaa nuoriso laajentamaan sivistystään esitel
miä kuuntelemalla. Sellainen ohjaus, jonka tarkoituksena on 
opettaa kirjojen oikeata käyttämistä, vaatii joukon työläitä esi
töitä ja ne ovat alotettavat jo lapsen aikaisimpina kouluvuosina, 
jatkuen sitten monta vuotta. Opettaa oikealla tavalla lukemaan 
on monelle niin vaikeata, ja kirjain käyttö voidaan tehdä niin 
ikävystyttäväksi, että opetuksen tulos usein on kerrassaan surkea: 
koulu on kasvattanut nuorison haluttomaksi ja nurjamieliseks 
kirjoja ja lukemista kohtaan. 

Tuskinpa siis onkaan mitään sen tärkeämpää kysymystä 
kansanvalistusrientojen alalla kuin se, mitä tämä vähäinen kirja
nen, »Koulu ja kirjat», käsittelee. Sentähden olenkin etsinyt 
neuvoa ja apua sen kysymyksen ratkaisemiseksi monelta taholta, 
ennenkuin ryhdyin kirjastani kirjoittamaan. Tanskankielisessä 
aikakauslehdessä »Vor Ungdom» (Nuorisomme) ja ruotsalaisessa 
»Verdandi>> lehdessä kirjoitin laajanlaisen alustuksen asiasta 



v. igo2, jonka lähetin pohjoismaiden opettajille ja kansanvalis
tuksen harrastajille pyynnöllä, että he lähettäisivät lausuntonsa 
ja omat mietteensä asiasta minulle kirjallisesti. Vastauksia olen 
saanut monelta. Tuon tuostakin olen myös onnistunut saamaan 
kysymyksen keskustelun alaiseksi opettajakokouksissa. Olen 
myöskin hankkinut tietoja miten muissa maissa on työskennelty 
puheena olevan asian hyväksi, osaksi matkoillani — etenkin 
Pohjois-Amerikassa 1902 —, osaksi kirjallisuudesta ja kirjeen
vaihdolla. 

Kysymys miten on hankittava niille lapsille, jotka koulu 
on opettanut lukemaan, jatkuvaa tilaisuutta saada kirjoja ja 
tottumusta niiden oikeaan käyttämiseen, voidaan ratkaista kah
della tavalla: joko ottaa senkin koulu tehdäkseen tai sen tekevät ylei
set kirjastot. Jälkimäisen vastauksen mukaisesti menetellään Poh
jois-Amerikassa ja osittain Englannissa. Tämä kirja on kirjoi
tettu siinä mielessä, että koulun on se asia ajettava. Painavana 
syynä siihen — jos kohta ei ainoana — on se seikka, ettei ole 
Tanskassa, niinkuin ei ole muissakaan pohjoismaissa sellaisia 
yleisiä kirjastoja edes olemassakaan, jotka voisivat siihen ryhtyä. 

Minä toivotan pikku kirjaselleni suomenkielisessä asussaan 
parasta menestystä matkallensa. Sydämeni täyttää onnellisuu
den tunne tietäessäni, että minäkin saan olla jäsenenä siinä 
veljeys- ja sisaruuskunnassa, joka yli maiden ja mannerten le
vinneenä tekee työtä sen kansaisen valistuksen hyväksi, jonka 
tarkoitusperänä on avustaa ihmislapset elämään elämänsä run-
sassisältöisenä, kunnollisena ja onnellisena. 

Horsens'issa j p. kesäkuuta igo8. 
Andr. Sch. Steenberg. 

Suomentaja, 

yhtyen tekijän loppulauseeseen, pyytää samalla huomauttaa 
että hän on katsonut tarpeelliseksi kääntää kirjasen Suomen 
oloja silmällä pitäen ja lisännyt siihen muutamia omia havainto
jaan ja kokemuksiaan sekä opettajan että kirjastoasioin harras
tajan kannalta, samalla kun uusimmat liikkeet ja virtaukset tällä 
alalla ovat suomentaessa ja uudessa painoksessa otetut huomioon. 

Helsingissä 14 p. toukokuuta 1910. 
W:m S. 



I. Kansamme lukutaito. 

On peräti vaikea seikka saada oikeata käsitystä kansan 
suuren enemmistön lukutaidosta ja lukuhalusta. Ne 
johtopäätökset, joita voi tehdä kansakoulukurssin suo

rittaneiden henkilöiden kokeista eri tilaisuuksissa, eivät anna 
muuta varmaa tulosta kuin että koulutiedot ja koulutaidot 
ovat ylen nopeasti unohtuneet. Kansakoulukurssinsa suoritta
neiden lasten lukutaidon arvosteleminen on sitäkin vaikeam
paa, kun nykyisen ajan vaatima tarkastusjärjestelmä ei tarjoa 
minkäänlaista yhteenkoottua esitystä kansakoulutyön tulok
sista. 

Tanskassa on olemassa kansakoulukurssin päättäneille 
ja siihen suorastaan liittyvänä n. s. Efterskole eli jatkokoulu, 
jota meillä jonkunlaisena hätävarana vastaavat kansakoulun
opettajat toimeenpanemat tilapäiset jatkokurssit. Näiden 
koulujen työ siis suurimmaksi osaksi rakentuu sille lukutaitoi-
suudelle, minkä lapset ovat omistaneet varsinaisessa kansa
koulussa. Yleisenä valituksena jatkokoulujen opettajain ta
holta kuitenkin on se, että niiltä nuorilta, jotka jatkokouluihin 
pyrkivät ja jotka ylipäänsä muuten ovat olleet koulussaan 
etevimpiä, puuttuu sekä kykyä että halua käyttää kirjallisuutta. 
Miten perusteltua tämä jatkokoulujen opettajain valitus on, 
siitäkään ei ole Tanskassa vielä koottuna todistusainehistoa. 
Meillä Suomessa kuuluu kansanopistojen taholta saman suun
tainen haikea valitus. 

Jonkunlaisen käsityksen kansamme lukuhalusta saa tut
kimalla missä määrin aikakautiset julkaisut leviävät. Eipä liene 
enää maassamme montakaan kotia, jossa ei luettaisi jonkun
laista sanomalehteä. Tämän mukaan pystyisi siis kansa yli
malkaan sulattamaan sen lukemisen, mitä sanomalehdistö 
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tarjoo; — kuinka suuressa määrin on tapana sivuuttaa sanoma
lehtien raskaammat ja samalla niiden arvokkaimmat kirjoituk
set, sitä emme kuitenkaan tälläkään tavalla saa tietää. Mutta 
sen voi havaita, että kodeissa kaivataan lukemista, koska viikko
lehdet helposti sulavine ravintoineen ovat meilläkin levene
mään päin. 

Vaikeampi on saada minkäänlaista käsitystä kirjain käyt
tämisestä. Sangen paljon valaistusta antaisi asiaan yleisten 
kansankirjastojen tilasto — jos se olisi meillä aikaansaatu, 
mikä sen pahempi ei ole vielä tapahtunut. Me emme tyydyt
tävän tarkasti edes tiedä miten monta yleisölle avointa kansan
kirjastoa maassamme nykyisin on olemassa, vielä vähemmin 
niiden suorittamain lainausten lukumäärää. Hyvä kun edes 
tiedämme sen verran, että kuntain omina ja paremmin tai 
huonommin ylläpitäminä oli v. 1906 maaseudulla ainakin 962 
isompaa ja vähempää kirjastoa kansakouluihin sijoitettua, 
423 muualle kuin kansakouluille sijoitettua ja 48 kiertävää 
kirjastoa, jaettuna 155 eri kiertosarjaan. Yhteensä siis 1,433 
kuntain omistamaa kirjastoa maaseudulla. Kaikissa 38 kaupun
gissamme on kunnallinen kirjasto paitsi Maarianhaminassa, 
Raahessa ja Uudessakaarlepyyssä, vaikka se muutamissa, kuten 
Loviisassa, näkyi esim. 1905 olevan miltei kokonaan käyttämä
tön (150 lainausta vuodessa), huolimatta kirjaston3,000 niteestä 
ja kunnan myöntämästä 1,000 mk:n kannatuksesta, joten jo
kainen laina tuli kunnalle maksamaan 6 mk. 67 p:iä, lukematta 
pääoman korkoja. — Kunnallisten kirjastojen ohella toimii 
suuri joukko yhdistysten kirjastoja, jotka varsinkin maa
seudulla ovat saman arvoiset kuin kuntain ylläpitämät kirjas
tot Ensi sijassa on mainittava nuorisoseurojen omistamat 
noin 500 kirjastoa, työväenyhdistysten noin 300, raittiusyhdis
tysten 168, maamiesseurojen, Suomalaisuuden liiton ja erilais
ten kirjastoseurojen y. m. arviolta noin 150 kirjastoa, eli yh
teensä noin 1,100 yksityisten seurain omistamaa kirjastoa. 

Kirjastoistamme on lisäksi sanottava, että ne ovat yleensä 
sangen pieniä ja vähäpätöisiä, niiden uusiminen on sattuman
varaista, hoito huono ja kunnostus tietysti samanlainen. Kirja
varastosta on valtaavasti suurin osa tavallisinta ja helppotajui-
sinta huvilukemista (novelleja ja pieniä romaaneja). Lukijoista 
huomattakoon, että kirjastoja käyttävät nuoriso ja työväen-



9 

luokkaan kuuluva kansan-osa, että heistä harvat ijässään lu
kevat runopukuun tai näytelmäin muotoon laadittuja teoksia 
ja että vaikka kirjastoissa onkin tietokirjallisuutta, niin sitä 
ei juuri nimeksikään käytetä. *) 

Olkoon myöskin tässä mainittuna, että ei ole tapana am
mattikouluissamme neuvoa nuorisolle, joka vastaisuudessa on 
saava toimeentulonsa maanviljelyksessä tai teollisuudessa, 
omin päin etsimään ja ottamaan kirjallisuudesta vastaista 
toimialaansa koskevia ja sitä edistäviä tietoja ja kirjoihin kät
kettyjä, kouluopetuksen puitteisiin mahtumattomia käytän
nöllisiä opetuksia. Ja mitenkäpä opetti, kun tiettävästi teol
lisuus- ja muissa ammattikouluissamme, Helsingin teknillistä 
korkeakoulua lukematta, ei ole oppilaskirjastoja olemassakaan. 
Läksyjen luku on useimmissa kehittyneemmänkin nuorisomme 
oppilaitoksissa kaikki kaikessa ja milloin sitä ryhdytään vas
tustamaan, niin sen vastakohdaksi ei tiedetä muuta kuin suu
sanallinen esitys siihen kuuluvine muistiinpanoineen. Oppi
laiden ohjauksen omintakeiseen lähdekirjallisuuden hakemi
seen, s. o. kirjastojen käyttämiseen ja itsenäiseen opiskeluun 
kirjallisuuden avulla, ei meillä katsota kuuluvan ylemmänkään 
opetuksen ohjelmaan, — kansakouluopetuksesta puhumatta
kaan — vaikka kyllä myönnetään sen olevan kaiken opetuksen 
päämääränä. 

Muullakin tavoin ilmenee, että kansamme ei vielä yleensä 
käsitä kirjallisuuden käyttämistä oikealla tavalla. Varsin suuri 
joukko ihmisiä pitää lukemista suorastaan ajan tuhlauksena. 
Ja myönnettävä on, että jos joku lukee ainoastaan kuluttaak-
seen aikaansa, niin on moitteessa perää. Eräässä Amsterdamin 
rautatiekeskusaseman mahtavassa odosussalissa on seinään 
maalattuna lauselma, jonka voi suomentaa tähän tapaan: 

*) Helsingin kansankirjastostakin, joka nykyään lienee par
haiten hoidettu Suomessa, lainattiin 1909 tietokirjallisuutta aino
astaan 12,8% muutamia vuosia aikaisemmin ainoastaan 5—10%; 
monista maaseutujen kirjastoista ilmoitetaan, että tietokirjallisutta 
»ei lainata juuri laisinkaan». Vertauksen vuoksi mainittakoon, että 
1909 lainattiin ICristianian kansankirjastosta tietokirjallisuutta 
54,9 °/0 eli koko joukon yli puolet kaikista; samaan määrään pää
sevät parhaat Amerikan kirjastot. 
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Aikaasi käytä rientävää, 
Älä karkoita sitä ystävää! 

On hyvä pitää se muistossa. 
Mutta toiselta puolen muistettakoon, että lukeminen on 

oivallinen keino saada lepoa ja virkistystä vapaahetkinä. 
Vapaahetket ovat tietenkin johonkin käytettävät, ajatukset 
toisinaan päästettävät vapauteensa; vieläpä useimmilla ihmi
sillä on oikein pakko toisinaan enemmän tai vähemmän unoh
taa jokapäiväinen elämänsä ja ikäänkuin siirtyä toiseksi ole
mukseksi. Sellaisen siirtymisen aiheuttajana käytetään mo
nenlaisia keinoja. Monet turvaavat päihdyttäviin juomiin; 
jotkut ovat niin onnellisessa asemassa, että voivat matkustella; 
niiden, jotka pyrkivät saavuttamaan saman tuloksen hyvää 
kirjallisuutta lukemalla, niiden voi sanoa valinneen yhden par
haimmista keinoista. 

Ei kuitenkaan saa olla niin, että ainoastaan unohtaak-
semme jokapäiväisen elämämme työt ja tuskat tartumme 
kirjoihin, mutta toimellisen elämän tuoksinassa emme niitä 
laisinkaan käsittele. Johan me käyttäessämme kirjallisuutta 
ainoastaan virkistyäksemme siinä sivussa saamme runoilijain 
kuvauksista runsaan määrän ihmisluonteiden ja ihmiskohta-
loiden tuntemusta ja tunne-elämämme rikastuu. Mutta mei
dän tulee käyttää kirjoja myöskin varsinaisina työaseinamme 
hankkiessamme itsellemme tietoja käytännällisen elämämme 
tarpeeksi. 

Tässä juuri on olemassa puutteellisuutta. Vaikkahuomaam-
mekin, että useimmat ihmiset voivat yhtä ja toista omistaa 
sanomalehdistä ja helppotajuisista kertomuksista ja romaa
neista, niin paljon harvemmat ihmiset voivat saada erää ta
vallisista kirjoista ja ainoastaan varsin harvat voivat niitä 
käyttää todellisena apunaan elämässään ja työssään. 

Siitä kai johtuu, ettei kansa pidäkään kirjoja niin erin
omaisessa arvossa, esimerkiksi omistusoikeudelliselta kannalta. 
Jos joku lainaa toiselta veitsen, niin totta maar lainaaja, lakat
tuaan sitä tarvitsemasta, itse sen heti palauttaa omistajalle; 
mutta lainatessamme toiselta kirjan on peräti epävarmaa, muis
tammeko toimittaa sitä enää takaisin. Myöskin se tapa, jolla 
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kansamme nykyisin käsittelee kirjoja, ei todista erityistä kun
nioitusta tai rakkautta niitä kohtaan. 

Syitä kirjain käyttämiskyvyn puutteeseen ja niiden huo
limattomaan kohteluun voisimme mainita useitakin. Mutta 
ennen muita kääntyvät ajatuksemme kansakouluun. Onhan 
se kansakoulu, joka ensin antaa kirjat lasten käsiin, opettaa 
käyttämään niitä; siispä koulu on myöskin vastuussa siitä 
millä mielellä lapsi katselee kirjoja kun hän jättää koulun ja 
miten hän on varustettu niitä omin päinsä käyttämään. Jos 
lasten mieliala kirjoja kohtaan ei ole ystävällinen ja heidän 
kykynsä itsekseen käyttää kirjoja on puutteellinen, niin epäi
lemättä on koulun muutettava niitä muotoja ja tapoja, joilla 
se tähän asti on lapsille kirjain käyttämistä opettanut. Ja 
aivan välttämätön on tämä muutos siinä tapauksessa, milloin 
osottautuu että koulu vielä lisäksi jossakin suhteessa suoras
taan vastustaa kirjain järkevää ja hedelmällistä käyttämistä 
ja siten ehkäisee lapsia käsittämästä kirjoja hyviksi ystäviksi 
ja apulaisiksi. 



2. Miten koulu kirjoja käyttää. 

Koulu käyttää opetustyössään etenkin kahdenlaatuisia 
kirjoja: lukukirjoja ja oppi- eli läksykirjoja. 
Meidän aikanamme ponnistellaan kaikin voimin hyväin 

lukukirjoin aikaansaamiseksi. Tunnettu ruotsalainen kirjaili
jatar Ellen Key varsinkin on ankarasti arvostellut useimmissa 
vanhemmissa lukukirjoissa esiintyvää kirjavaa joukkoa luku
kappaleita, jotka tekevät koko sisällön häiritsevän levotto
maksi ja hajanaiseksi. Hän valittaa, että sellaiset lukukirjat 
sisältävät levottomana sekoituksena poimintoja lastenkama
rista, uskonopista, runoudesta, luonnontiedosta ja historiasta. 
Lasten mielikuvitus johdetaan vaikutelmasta vaikutelmaan, 
se närppii sivumennen moninaisista eri aineista, näkee näkö
alan näköalan jälkeen vilahtavan ohitse, ehtimättä kiintyä 
yhteenkään. Ennen vanhaan oli arvostelijan mielestä toisin; 
silloin ei oikeastaan ollut muuta lukukirjaa olemassakaan kuin 
Aapiskirja siinä kiekuvine kukkoineen. Kun se oli läpikäyty, 
käytiin suoraa päätä käsiksi »Kansansatuihin», Raamattuun, 
Fryxellin tai Plutarkon kertomuksiin. Näitä kirjoja luettiin 
uudestaan ja yhä uudestaan. Mutta sitten niistä saatiinkin 
vaikutelma, joka oli suuri ja voimakas, joka oli tyhjentymätön 
houkutellessaan mielikuvitusta ja ajatuskykyä uuteen työhön 
ja uuteen iloon; lukukirjoissa sitä vastoin ikävöivät lapset 
päästä kappaleesta kappaleeseen nähdäkseen eikö lopultakaan 
tule mitään hauskempaa. 

Eihän mitään pitäisi ollakaan esteenä laatiessa lukukir
joja sellaisiksi, että ne, antaen lapsille yhtenäisen vaikutelman 
jostakin asiasta samalla noudattaisivat kasvatusopillista sään
töä siten että esityksessään tasaisesti edistyisivät muodon ja 
sisällön täydellisyyden puolesta. 
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Mutta lasten suhdetta lukukirjoihinsa on määräämässä 
eräs toinenkin seikka: niitä käytetään äidinkielen kieli-opin 
opetuksen välineinä. Siitä hidas lukeminen, tavujen, sanain 
ja lauseiden kertautuva harjoitus, siitä usein hiusta halkaiseva 
lauseen jäsenny ttämisen harjoitus. Mutta tätä tehdessä häipyy 
lukukirjan aines, sen todellinen sisältö lasten mielistä, sillä 
heidän voimansa kuluvat lukukappaleen muodolliseen käsit
telyyn. Lapsilla ei ole tilaisuutta antaa mielikuvituksensa 
pukea sanoja eläviksi käsitteiksi ja luoda kertomuksiin lihaa 
ja verta. Usein onkin tästä seurauksena se, että lapset har
jaantuvat ainoastaan puhtaasti koneelliseen lisälukuun. Teks
tin alituisesta pirstomisesta tulee lukeminen lapsille sanomat
toman ikäväksi, työtapa käy raskaaksi ja hitaaksi. Jos luke
minen on herättänyt lapsessa jonkunlaisenkaan harrastuksen, 
tulee hän houkutelluksi kurkistelemaan lukukirjan ominpäin 
etukäteen, mutta siitä tulee paha yhä pahemmaksi, koska kirja 
täten nopeasti kadottaa uutuuden viehätyksensä. Kun tähän 
vielä lisäämme, että lapset monissa kouluissa vuodesta vuo
teen jauhavat lukukirjaansa samalla tavalla, niin eipä ketään 
ihmetyttäne, että lukukirja on lapsista julman ikävä kirja. 

Tulemme sitten läksy kirjoihin. Vanhaa tapaa, lukea läk
syjänsä yhäti kertaamalla yhtä ja samaa kirjankappaletta kun
nes sen muistaa sana sanalta jonottaa ulkoa muistista, lienee 
alkuperäisin käytetty kirkollisessa dogmatisessa uskonnonope
tuksessa ja johtui siitä, että kun kansalla ei ollut kirjoja eikä 
lukutaitoakaan, niin olivat tärkeimmät opinkappaleet saata
vat kansan tietoisuuteen sillä ainoalla mahdollisella keinolla, 
mikä niissä oloissa oli käytettävänä. Aluksi ei juuri muuta 
opetusta ollut tarjollakaan ja kun sitäkin aikaa myöten tuli, 
omaksuttiin ulkoluvunjonotus todellisena ja ainoana oikeana 
opetustapana muidenkin aineiden opetuksessa, niin että yk-
sinpä luonnontietoakin näkee vielä joskus ulkolukuna opetet
tavan. Ja vaikkapa ulkoluku onkin nykyisin useimmissa ai
neissa hyljätty, niin esiintyy se sittenkin kaiken läksyjen lu
kemisen ydinkohtana: rajoitetun aineksen muistiin takomisena 
enemmän tai vähemmän omintakeisessa muodossa, tavallisim
min käyttäen läksy kirjan sanamuotoa, että oppilas voisi kuu
lustelussa toistaa kysymyksessä olevan opetusaineen kohdan. 
Täten menetellen tuleekin vähitellen melkoinen ainesmäärä 
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muistiin taotuksi, päämääränä se, että oppilas voi vapaalta 
kädeltä laskettaa yksityiskohtia myöten, mistä kohden tahansa 
vuotuisissa kuulusteluissa oppiaineeseen tartutaan. Tämä työ
tapa, jolla on suuri joukko kannattajia opettajain joukossa, 
tuottaa kuitenkin niille oppilaille, joiden muistikyky ei ole ke
hittynyt, monta tuskaa ja on sitäkin vaikeampi sentähden, 
että muistettavaksi vaaditut asiat eivät tavallisesti vähääkään 
herätä lapsen harrastusta ja mielenkiintoa, joka helpottaisi 
niiden muistiin kiintymistä. Jos lapsen lukutaito lisäksi on 
ainoastaan koneellinen, niin että se ei voi herättää luettuihin 
sanoihin liittyviä mielikuvia, tulee tietysti läksyjen lukukin 
vallan koneelliseksi ja siitä syystä sisällyksettömäksi ja kiu
salliseksi. Eipä siis ole kummaa, että useimmat lapset katse
levat läksykirjojaan vihaisin silmäyksin tai täydellisimmällä 
välinpitämättömyydellä. 

Se mitä edellä on sanottu, koskee etenkin opetusta 13—15 
vuoden ikään saakka. Jos lapsi tällä ijällä jättää koulun oppi
matta käyttämään muita kirjoja kuin luku- ja oppikirjoja, 
niin ei kenenkään pidä ihmetellä, että hän heittäessään hyväs
tit koululle sanoo jäähyväiset myöskin kirjoille. Ja se tieto
määrä, minkä koulu niin suurella vaivalla on lapsiin istuttanut, 
unohtuu pian. Eikä koulu ole neuvonut keinoja miten oppilaat 
itsetoiminnallaan voisivat pitää tietonsa vireillä. Se tulos, 
minkä yhteiskunta on saavuttanut kalliilla uhrauksillaan 
alkeisopetusta ylläpitäessään, voidaan hyvällä syyllä sanoa 
jokseenkin vähäpätöiseksi. Tulos käy yhäkin laihemmaksi kun 
otetaan lukuun se seikka, että oppilaat saavat koulunkäynti-
ajaltaan perinnöksi sen käsityksen, että kirjat ovat ylen ikä
viä seuralaisia. Tästä kaikesta johtuvat ne lukuisat suora
sanaiset ja runopukuiset vaatimukset, joiden sisällyksenä on 
kuivain oppikirjain poistaminen käytännöstä. 

Kun tämä on tuloksena 8—10-vuotisesta, usein pakon-
peräisestä lasten kirjalle saamisesta, niin voimme varmuudella 
sanoa, että tässä menettelyssä on jotain vinossa. Eiväthän 
kirjat toki ole niin kehnoja seuralaisiksi. Ne monet, joille kir
jat ovat hyviä ja viisaita ystäviä ja jotka niistä saavat hyö 
dyllisimpiä tietoja elämäänsä varten ja parhaan nautintonsa, 
he varmaan ovat sitä mieltä, että koulu menettelee suorastaan 
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väärin lapsia kohtaan, kun se ei opeta heitä ottamaan osaansa 
kirjain sisältämästä rikkaudelta, ja vielä enemmän väärin, 
jos se pelottaa lapset pois kirjain luota. 

Onpa siis täysi syy käydä tutkimaan mitä koulu puoles
taan — lukemisen opetuksensa ohella ja muuten kirjoja käsit
telemällä — voipi tehdä lasten lukukyvyn ja lukuhalun ke
hittämiseksi. 



3. Lukemisen opetus koulussa. 

Seuraavassa ei tarkoiteta esittää mitään varsinaista luke
misen opetuksen metodia, vaan ainoastaan huomaut
taa muutamista näkökohdista, jotka edistävät tämän 

kirjasen tarkoitusperää, sellaisista nimittäin, jotka laajemman 
ja tarkoituksenmukaisemman kirjain käyttämistaidon avulla 
kohottavat kansamme valistusta. 

Jokainen terve lapsi haluaa olla toiminnassa sekä kartut
taa tietomääräänsä. Jälkimäistä haluaan pyrkii lapsi tyydyttä
mään sekä aistimiaan käyttämällä että muiden kertomuksista. 
Ja jos hän ei saa ketään itselleen kertomaan, niin on hän iloi
nen siitäkin, että hänelle luetaan ääneen. On siis aivan luon
nollista, että lapselle tulee halu mielellään oppia tuo merkilli
nen taito ymmärtää mitä kirjat kertovat. 

Koulu älköön koskaan unohtako, että kirjoitettu sana ei 
ole muuta kuin puhuttu sana uudessa muodossa. Tämä uusi 
muoto on tosin monessa kohdin paljon vähäpätöisempi alku
peräistä, mutta sillä on myöskin niin monta käytännöllistä 
etua, että kirjotustaito sittenkin on ihmissuvun pitkän kehitys
kauden ihmeellisimpiä ja tähdellisimpiä keksintöjä. Jota vä
hemmän lapsi siis kykenee käyttämään kirjoitettua sanaa, 
sitä huomattavampi osuus kertomisella ja ääneenluvulla on 
opetuksessa oleva. Mutta mitä enemmän koulu pystyy yhdis
tämään kirjoitettua sanaa puhuttuun, sitä laajemmassa mää
rässä lapsi luonnollisesti voi kirjoitettuakin sanaa käyttää 
hyödykseen. 

Siihen on pyrittävä, että lapsi voi kirjoitetusta sanasta 
omia samat sielulliset vaikutelmat kuin puhutustakin. Tämä 
ei kuitenkaan ole niinkään helppo asia, koska lukutaidon puh
taasti koneellisen puolen tarkkaaminen vaatii niin tyyten lap-
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sen huomion ja voimat, että hänelle ei jää, ellei suurinta huo
lellisuutta noudateta, enää tarpeeksi voimia tärkeimpään: kä
sittämään minkä elävän ajatuksen sana- ja kirjainmerkit kät
kevät. Tätä suurta voimain ponnistusta ei aina oteta huo
mioon. 

Toisaalta taas on noussut ääniä, jotka arvelevat, että kun 
lukemisen oppiminen ylimalkaan tuottaa lapsille niin ankaran 
työn, niin pitäisi koulunkäynnin alkua myöhästyttää pari vuotta 
ennenkuin pannaan lasten niskaan sellainen paino, joka eh
käisee elimien ja aistien luonnollisen kehityksen. Tätä asiaa 
ei nyt kuitenkaan oteta ratkaistavaksi tässä yhteydessä. 

Joka tapauksessa on lukemisen opetusta johdettava siten, 
että lapset joka hetki käsittävät kuolleiden sanain takana 
olevan eläviä kuvauksia ja eläviä ajatuksia. Lukutaitoa ei 
pidä niin sanoaksemme puhtaaksi viljellä. On nimittäin kyl
läkin tunnettua, että puhtaasti koneellisella lukutaidolla voi 
näköaistin ja siihen liittyväin ulkonaisten kirjainmerkkiryh-
mäin ulkoa oppimisen avulla saavuttaa erinomaisenkin äänen
painon. Mutta jos kysytään lapselta, joka näin »kauniisti» 
osaa lukea, mitä luettu sisälti, niin hämmästykseksi huomataan, 
että luetun kappaleen ajatus, kielenkäytön taitavuudesta huo
limatta, onkin jäänyt tajuamatta. Sellaisen lukutaidon arvoa 
voidaan verrata tulokseen, joka saavutettaisiin, jos tahdot
taisiin herättää lapsen rakkautta musiikkiin, totuttamalla 
hänet taitavaksi nuottien lukijaksi ja suureksi sormitaituriksi 
käyttämällä kieletöntä pianinoa tai viulua, josta ei lähde ääntä. 

Luonnollisesti vaatii ymmärteellisen lukemisen harjoitus 
paljon enemmän ponnistusta lapsenkin puolelta. Siitä syystä 
on lukemisen opetus järjestettävä siten, että puhtaasti meka-
niset vaikeudet eivät ehkäise lasta tajuamasta sanain käsit
teitä *) ja aine on valittava siten, että sekin pieni kokemus
piiri, mikä lapsella jo on, auttaa ymmärtämään mitä hän lukee. 
Se mitä luetaan, sisältäköön vaan vähän uutta, vähän lisää 
lapsen entisiin mielteisiin ja kokemuksiin, sillä jos uutta ai-

*) Amerikan ja Englannin kouluissa käytetään opetuksen 
alkuasteilla sellaisia Amerikan historian, Englannin historian y. m. 
oppikirjoja, jotka ovat laaditut yksitavuisista sanoista — varmaan
kin juuri siinä tarkoituksessa, että lapset helpommin tajuaisivat 
sanain käsitteet. 

2 
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nesta tulee niin paljon, ettei lapsi heikoilla henkisillä voimil
laan voi sitä sulattaa ja tajuntaansa omia, niin ei lapsi enää 
jaksakaan hallita lukemista, vaan lukeminen voittaa lapsen 
— ja niin joudutaan koneelliseen lukemiseen. 

Opettajat kyllä tietävät, että varmin keino saada selville 
onko lapsi käsittänyt lukemansa on panna lapsi omin sanoin 
luettua esittämään. Se suuri vaikeus, jota tämä useimmille 
oppilaille tuottaa, aiheuttaa kuitenkin, että opettajatkin usein 
kyllästyvät jättämään kovin vähälle luetun uudelleen esityt-
tämisen tai joutuvat toiseen äärimmäisyyteen: saivartavat 
tuntikauden muutamaa lausetta, joka menettely myöskin on 
omansa kuolettamaan varsinkin vilkasten lasten harrastuksen. 
Suullisessa yhtäjaksoisessa luetun esittämisessä voi parhaiten 
huomata, ovatko lapset pystyneet sovittamaan uuden opitun 
aikaisemmin saavuttamansa miellepiirin kehykseen tai siitä 
ottamillaan mielikuvilla täydentämään äsken saatua. Jos luku
taito on oikealla tolalla, niin voi usein huomata miten voimak
kaasti lukukappaleen uudet kuvat vaikuttavat lasten tuntee
seen. Vaatimalla lasten esittämään lyhyt yhteenveto luetusta 
saadaan myöskin selville missä määrin hän on ymmärtänyt 
luettujen lauseiden yhteenkuuluvaisuuden. Kaikissa tapauk
sissa on tällainen kertomisen taito koulutyön tärkeimpiä 
puolia ja opetuksen kelvollisuuden mittapuu. 

Kuvat ovat erinomaisia välikappaleita saamaan lapset syn
nyttämään lukemistaan sanoista eläviä mielikuvia. Saamme-
han usein huomata, että ensimäiset sanat, mitä lapsi haluaa 
saada selville, s. o. oppia lukemaan, on jonkun häntä miellyt
tävän kuvan alle painettu teksti eli kuvan selitys. Ja useim
milla lapsillahan onkin suuri halu kuvien katselemiseen. Ku
vat ovat tosin merkkikieltä samoin kuin sanatkin, mutta lap
sille monin verroin helpommat lukea, s. o. käsittää niissä esi
tetyt ajatukset. Mutta aivan itsestään ei lapsi voi kuviakaan 
ymmärtää niin hyvin kuin jos häntä siinäkin ohjataan, ja se 
on sitä tärkeämpi tehtävä, mitä laajasisältöisempi kuva on ja 
mitä enemmän siinä on perspektiviä ja valaistusvastakohtia. 

Kuvista puhuessa huomattakoon, että ne eivät suinkaan 
voi koskaan korvata todellisia esineitä, jota paitsi ne — piir
tämällä tehdyt pikemminkin kuin valokuvat — saattavat toi
sinaan herättää aivan nurjiakin käsityksiä. Lisäksi huomatta-
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koon, että kuvallinen esitys asioista, jotka lapsen mielikuvitus 
yhtä hyvin, ehkä paremminkin voi selvittää, ei ole ainoastaan 
hyödytön vaan vieläpä häiritsevä. 

Mutta se mitä edellä sanottiin ei millään tavalla tee tyh
jäksi väitettä, että kuvilla on mitä suurin merkitys lasten sie
lunelämän ja mielikuvavaraston kehitykseen. Sen vuoksi tulee 
jokaisen koulun hankkia itselleen runsas kuvavarasto. Tässä 
emme tarkoita yksin noita koulutarpeiden kaupoista ostettuja 
suuria maantieteellisiä, luonnonhistoriallisia, sivistyshistorial-
lisia y. m. vartavasten kouluopetuksessa käytettäviä tauluja, 
joita luonnollisesti on hankittava niin runsaasti kuin koulun 
varat suinkin myöntävät. Mutta erittäin käyttökelpoinen ja 
usein yhtä hyödyllinen ja tarpeellinen kuvasto voidaan jokai
seen kouluun hankkia toistakin tietä, vieläpä ilman sanottavia 
kulunkeja. Se syntyy aivan itsestään, jos opettaja alkaa nou
dattaa sääntöä: älä milloinkaan heitä pois paperipalasta, jossa 
on painettuna joku käyttökelpoinen kuva, vaan liimaa se vah
vemmalle paperille ja pane talteen. Vanhoissa kuvalehdissä, 
kirjakauppiasten kiertokirjeessä j. n. e. on riittämään asti 
raaka-ainetta. Jos me opettajat leikkaamme kuvat irti ja han
kimme sopivaa tanakkaa paperia pohjiksi sekä annamme las
ten itsensä liisteröidä kuvat niille, niin uskomattoman lyhyessä 
ajassa saamme kouluumme laajan kuvakokoelman lasten opiksi 
ja huviksi. Mutta kuvat pitää järjestää määrätyn järjestel
män mukaan, niin että helposti löydämme mitä tahdomme, 
muuten supistuu kokoelman hyöty perin vähiin. Kuvien jär
jestämiseksi voimme menestyksellä käyttää samoja järjestel
miä kuin kirjojakin varten. *) 

Erinomaisen paljon voi opettaja, joka pitää silmänsä auki, 
vuosien kuluessa kerätä myöskin kaikellaisia pikku esineitä 
opetuksen ja nimenomaan lukutaidon opetuksen edistämiseksi. 
Mutta kun se puoli ei kuulu tämän kirjan piiriin, niin tyydym
me tässä ainoastaan tämän seikan huomauttamiseen. 

Niinkuin jo edellä lausuttiin, voidaan kysyä, eikö ole oi
keinta koettaa päästä niin pian kuin suinkin varsinaisesta luku
kirjasta erilleen ja ryhtyä muihin oppikirjoihin. Vastaus riip-

*) Tällaisten kuvakokoelmain järjestämisestä puhutaan tar
kemmin etempänä luvussa: »Koulukirjaston kuntoonpano», siv 63. 
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puu lukukirjan laadusta. Se voidaan näet kirjoittaa siten, että 
se aluksi vastaa muita kirjoja. Mutta ennen kaikkea on tär
keätä, että lukukirja on sellainen ja että sitä käytetään siten, 
että lapset iloitsevat siitä. Siihen tulokseen päästäksemme ei 
sen suinkaan tarvitse sisältää yksinomaan sellaista, mitä me 
tavallisesti kutsumme huvilukemiseksi. Päinvastoin lapset 
haluavat mielellään oppia ja tulla jotain tietämäänkin kirjoista, 
jos vaan pystyvät saamaan niistä erää. Lukukirjan avulla 
voidaan avata uusia näköaloja, herättää uusia harrastuksia. 
Mutta jos lukukirjaa pääasiallisesti käytetään äidinkielen kieli
opillisen rakenteen opettamisvälineenä, niin silloin se ei enää 
voi pitää vireillä lasten mieltymystä. 

Hyvänä lukukirjan arvon määrääjänä voimme pitää sitä 
seikkaa, missä määrin lapsilla on halua lukea sitä yhä uudel
leen. Lapsilla näet on luontoperäinen halu yhäti palata asiaan, 
joka on täydentänyt heidän mielikuvitustansa ja herättänyt 
heidän tunne-elämäänsä; .senpätähden tahtoo lapsi kuulla ker
rottavan esim. muutamia erityisiä tarinoita uudestaan ja 
uudestaan. Tätä halua on koulunkin sopivalla tavalla käytet
tävä syventääkseen lasten käsityskykyä ja totuttaakseen hei
dät perinpohjaiseen lukemisen taitoon. 



4. Lukutaidon käyttäminen. 

»Kirjat ovat kyllä hyviä olemassa, mutta 
eivät kelpaa mihinkään, ellei niitä osaa oikein 
käyttää*. 

Z. Topelius. 

Se lukutaito, jonka koulu pystyy lapsille hankkimaan, käy
tetään koulun itsensä palvelukseen, tutustuttaen — vie
läpä jos suinkin on mahdollista — oikein perehdyttäen 

lapset muutamiin kansalliskirjallisuuden parhaisiin runoteok
siin ja läksyjen avulla hankkien heille jonkunlaisen tieto
varaston. Mutta tällä ei koulu ole saavuttanut sitä, mitä luke
misen opetuksen päämääräksi on asetettava. Koulun tulisi 
näet opettaa lapset käyttämään kirjoja sillä tavoin, että heillä 
olisi elävä halu ja kyky käyttää kirjoja edelleen senkin jälkeen 
kun ovat koulun jättäneet. Oppilaiden tulee pystyä jatka
maan kulkuaan eteenpäin sivistyksen polulla omin neuvoin 
siitä ruveten kun koulun johdatus lakkaa. J a mitä lyhempi 
kouluaika on, kuten esim. meillä täällä Suomessa, sitä tärkeäm
pää on kohdistaa huomio sellaisen omintakeisuuden saavutta
miseen. 

Myöskin lukemiseen soveltuu sanaparsi: »Ei koulua vaan 
elämää varten». Ja jos pyrimme saamaan lukemisen jo kou
luissa parhaalla tavalla kuntoon, niin on meidän ensiksi itsel
lemme selvitettävä, miten aikuiset kirjoja käyttävät — eli 
miten heidän ainakin niitä tulisi käyttää. 

On jo aikaisemmin mainittu, että kirjoja käytetään ajan
vietteeksi, huvilukemiseen. Silloin tulee ensinnä mainita ro
maanit. Romaanejakin voi lukea monella eri tavalla. Niitä 
voipi lukea — ja tietenkin myös kirjoittaa — siten, että pää
asiana pidetään n. s. romaanin juoni eli kysymys siitä, miten 
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käypi rakastajan ja rakastetun, tai kuinka suunniteltu rikos 
pannaan toimeen tai mahdollisesti paljastetaan j. n. e. Tästä 
juuri syntyy kirjan jännittäväisyys ja sen mukaan monet 
arvostelevat kirjan arvon. Jos juonen lopputulos tulee ennen-
aikojaan ilmi, niin on ilo tärvelty. Se on varmaan syynä vihko-
romaanien ja sanomalehtien jatkoromaanien eli »följetongien» 
laajaan leviämiseen, koska tämäntapainen lukeminen turvaa 
siitä onnettomuudesta, että ratkaisu tulisi tiedoksi liian aikai
sin. Sen päähän ei milloinkaan pälkähdä lukea kirjaa toista
miseen, joka lukee kirjoja ainoastaan niiden jännittäväisyyden 
tähden: hänhän jo tietää miten kertomuksessa käy. 

Mutta romaanit voivat antaa meille paljon enemmänkin. 
Kuinka paljon ihmiselämää voimmekaan oppia niiden avulla 
tuntemaan, kuinka paljon ihmisluonteen laatua ja kehitystä! 
Runoilija luopi henkilönsä, heidän tekonsa ja luonteensa luon
non, s. o. todellisuuden mukaan, mutta runoilijakyvyllään pys
tyy hän esittämään niitä meille uudessa valaistuksessa. Hän 
ikäänkuin puristaa yhteen koko ihmiselämän kehityskauden, 
niin että meidän on sitä helpompi seurata ja ymmärtää; hän 
osaa kertoa meille ihmisistä sillä tavalla, että me tulemme kat
selleeksi niitä aivan uusilta puolilta. Ja juuri siitä syystä, että 
runoilija perustaa todellisuuteen, voi hän meissä herättää sa
moja tunnevaikutelmia kuin ne ovat, jotka ovat hänen oman 
mielensä täyttäneet. 

Hän tietää, että ne ihmiset, joista hän kertoo, eivät ole 
mitään tyhjässä päilyviä henkikuvia, vaan maisia luomuksia, 
jotka ovat riippuvaisia siitä maasta ja paikkakunnasta, jossa 
he elävät, siitä yhteiskunnasta ja perheestä, joka on heidät 
kasvattanut. Sen tähden ei runoilija esitä meille pelkkiä ihmis
kuvauksia, vaan hän kertoo meille luonnosta, kylistä ja kaupun
geista, taloista ja pelloista, kotielämästä ja yleisistä harras
tuksista. 

Näiden kuvausten muodostamalle pohjalle tulee nyt luki
jan oman mielikuvituksensa voimalla maalata mitä runoilija 
on nähnyt ja ajatellut. Jota syvemmälle me tunkeudumme 
kysymyksiin, jota vilkkaampi mielikuvituksemme on, sitä 
selvemmin me näemme ja sitä runsaammin me tunnemme. 
Mitä useampia, runoilijan esittämään aiheeseen liittyviä kä
sitteitä ja mielikuvia meidän sielussamme jo entuudestaan on, 
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sitä helpompi meidän on ymmärtää runoilijan esityksiä ja tun
nistaa hänen luomiaan kuvia. 

Tämän voimme huomata monella tavalla. Kun me luem
me kirjaa, joka käsittelee kotoisia olojamme, pystymme aivan 
eri tavalla seuraamaan mukana kuin kertomuksia vieraiden 
maiden ja kansain oloista. Se, joka on matkustanut vierassa 
maassa ja elänyt vieraan kansan keskuudessa, hän kerrassaan 
hämmästyy sitä uusien tunteiden paljoutta, minkä hän saa 
luettuaan uudelleen jonkun tämän vieraan maan kirjallisuu
teen kuuluvan kirjan, jonka hän ennen matkaansa jo luuli tun
teneensa perin pohjin. Sen vaikuttaa saavuttamansa tämän 
maan läheisempi tuntemus. Ja vaikkapa kirja käsittelisi ko
toisiakin oloja, niin tuntuvat sen henkilöt ja ympäristö usein 
niin vierailta, että oikein tarvitsemme lisäselityksiä voidak
semme täysin käsittää kirjan esittämiä oloja. 

Helpoin on päästä ymmärtämään kertomuksessa esitet
tyjä ympäristöjä. Siinä on kartoista, kuvista ja muista kir
joista suuri apu. Tästä voi luetella lukemattoman määrän esi
merkkejä. Voidakseen oikein ymmärtää Gustav Frenssen kir
jaa Jörn Uhl' ia olisi erinomaiseksi avuksi tuntea talonpoikais
talojen rakennustapaa Ditmarskissa *). Kuinka laihoiksi jää
vätkään länsisuomalaiselle tai ikänsä Pohjanmaan lakeuksilla 
eläneelle Juhani Ahon y. m. ihanat kuvaukset Karjalan siin
tävistä seljistä ja vihertävistä vaaroista verrattuna siihen, joka 
on näillä mailla liikkunut tai edes nähnyt hyviä kuvia ja tauluja 
Karjalan kiehtovista maisemista. Kuinka suuri ilo onkaan 
lukijalle siitä pienestä Löfsjön kihlakunnan kartasta, joka on 
liitettynä Selma Lagerlöfin »Gösta Berlingin taruun»; ulko
maalaisille lukijoille ja arvatenkin monelle ruotsalaisellekin 
olisi ollut hyväksi avuksi, jos mainitun kirjan lukuun: »Maise
mat» olisi liitetty muutamia kuvia Värmlannin järvistä ja 
metsistä. 

Mutta siihen on erikseen opittava, jotta voisi lukea kir
joja nyt esitetyllä tavalla, ja koulun on jo lapsille se oppi an
nettava. Kun kerran suhde on sellainen, että romaanit ovat 

*) Esim. R. Mejborgin teos: »Pohjoismaiden talonpoikaisra
kennukset .16, i7 ja 18 vuosisadalla» antaisi siihen asiaan paljon 
valaistusta. 
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paljon enemmän kuin puolet kaikesta täysikäisten lukemisesta 
— sanomalehdet pois luettuna —, useiden ulkomaalaisten 
suurten kansankirjastojen tilaston mukaan se on noin 80 %, 
Helsingin kansankirjaston vuodelta 1909 julkaiseman tilaston 
mukaan 8j,2 % kaikista lainatuista kirjoista lukumäärälleen, 
(vertaa muistutusta siv. 9) ja sivuluvulleen luonnollisesti 
vieläkin enemmän, niin eikö siis koulun suora velvollisuus 
ole opettaa lapsia omistamaan tämän tapaisesta lukemisesta 
niin paljon kuin mahdollista? Sen sijaan, että lapsia vii
meiseen asti koetetaan varjella romaanien lukemisesta ja, 
kun se ei enää käy päinsä, annetaan heidän sitten suinpäin 
itsekseen ahmia niitä, niin olisi heitä jo aikaisin tutustettava 
hyviin romaaneihin osaksi siten, että opettaja lukee ääneen 
niitä lapsille, osaksi siten, että hän kertoo niiden sisällöstä. *) 
Myöskin on lapsille itsellensä suotava tilaisuutta lukea ääneen 
tai itsekseen, koulussa tai kotona, aina olosuhteiden mukaan. 
Auta lapsia saamaan lukemistaan kirjoista täyteläisiä ja eloi
sia mielikuvia siten, että puhut heille niissä kerrotuista hen
kilöistä ja tapahtumista, näyttelet heille asiaa valaisevia kart- . 
toja ja kuvia sekä selittelet niitä olosuhteita, joissa kirjan ta
pahtumat liikkuvat ja jotka ovat herättäneet lasten harras
tusta. Anna lasten itsensä kertoa kirjan tapahtumia tai selit
tää tapahtumapaikkoja joko suullisesti tai kirjallisesti. 

Kun lapsia opetetaan tällä tavoin lukemaan kirjoja, niin 
käyvät ne pikku lukijoille monin verroin rakkaammiksi; heille 
tulee halu lukea kirja yhä uudestaan, ja vähitellen he oppivat 
ymmärtämään miten totta on Fr. Ruckerfin lause: 

Kirjaa, jota et viehäty lukemaan uudestaan, 
Ei sun kannata lukea laisinkaan. 

Jos ei lapsia opettamalla opeteta lukemaan romaaneja 
tällä tavoin, lakeevat he epäilemättä aikanaan romaaninluku-
kuumeeseen; he kiihottuvat ahmimaan yhä väkevämpiä ja 

*) Kuuluisan tanskalaisen kansanvalistajan Kristian Kold'in 
kansanopisto-opetus perustui suureksi osaksi juuri sellaiseen kir
jallisuuden merkkiteosten, m. m. Ingemannin romaanien ääneen-
lukemiseen ja selostamiseen. Aivan samalla tavalla antaa rva 
Humphry Ward kirjassaan »Robert Elsmere» nuoren papin käyt
tää Shakespearen, Dumasin ja Walter Scottin teoksia. 
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väkevämpiä romaaneja joko etsimällä aina jännittävämpiä, 
jolloin he löytävät rikosromaanit, tai etsimällä tunneärsytystä 
aiheuttavia kuvauksia. 

On olemassa muunkinlaista huvilukemista kuin varsinai
set romaanit ja sen tapaiset, nimittäin matkakertomukset ja 
elämäkerrat. Ne voivat olla aivan yhtä mieltäkiinnittäviä kuin 
romaanit eikä siis niiden sentähden tarvitse jännittäväisyy-
dessä antaa perään romaaneille. Ajatelkaamme esim. Fridtjof 
Hansenin matkustusta »Pohjan pimeillä perillä», Stanleyn 
»Livingstonea etsimässä», Sven Hedinin »Matkustusta Aasiassa» 
tai Amundsenin »Luoteisväylän purjehtimista». Mutta sellaisia 
kirjoja lukiessa tulee vieläkin useammin tarve saada lisäseli
tyksiä, jotka luettua selventäisivät ja syventäisivät. Siten 
sellaisia kirjoja lukemalla saadaan arvokkaita lisiä todelliseen 
tietovarastoon. Myöskin tällaisessa lukemisessa on lapsia oh
jattava oikealle ladulle. 

Tulemme sitten varsinaisen tietokirjallisuuden lukemi
seen. Se tarkoittaa joko tiedon hankkimista erityisessä mää
rätyssä aineessa tai järjestetyn yleistiedon ja yhtenäisyyden 
saavuttamista. 

Ensinmainittuun lukemiseen — nimittäkäämme sitä haku-
lukemiseksi — käytetään tietosanakirjoja, käsikirjoja, sana
kirjoja, kartastoja, siis kirjoja, jotka yhteensä muodostavat 
n. k. käsikirjaston. Kykeneväisyyttä käyttää sellaista kirjastoa 
puuttuu meiltä sangen suuressa määrässä. Jo niin ulkonainen 
ja vähäpätöinen seikka kuin esim. aakkosellinen aineenjärjes
tys tuottaa monille ihmisille suurta vaikeutta, mikä muuten 
ilmenee toisellakin tavalla esim. siinä kömpelyydessä, millä 
yleisö käsittelee aakkosellista vaaliluetteloa, osoitekalenteria 
y. m. Tuo puutteellisesta harjoituksesta johtuva kykenemät
tömyys käsitellä käsikirjoja johtaa siihen, että useimmat ih
miset eivät edes ajattelekaan sitä tietä etsiä nopeasti niitä tie
toja, joita he sillä hetkellä tarvitsisivat. Että meillä tässä koh
den ollaan joka puolelta huonolla kannalla, osottautuu myös
kin siinä, että vaikka meillä vuosi vuodelta ilmestyy yhä run-
sasisältöisempiä ja erittäin arvokkaita tietokirjoja, niin niitä 
on miltei mahdoton sen käyttää, joka ei lue koko teosta, siitä 
syystä nimittäin, että niistä miltei aina puuttuu täydellinen 
aakkosellinen asialuettelo. Sama puute vaivaa aikakaus-
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lehtiämme. Kirjakaappiimme kasaantuu vuosikerta vuosi
kerran viereen sisältäen oikean tiedon aarreaitan, mutta se on 
miltei arvoton sille, jonka tarvitsee etsiä erikoista alaa koske
via tietoja, sillä aakkosellisen asialuettelon puutteessa on mah
dotonta tai ainakin kiusallisen vaikeata löytää suuresta jou
kosta sitä mitä hakee. 

Toisin onkin laita muutamissa muissa maissa, esim. Ame
rikassa. Siellä on tultu huomaamaan, että on parempi yhden 
nähdä se vaiva, mikä syntyy kirjan tietoaineksen järjestämi
sestä järjestettyyn asialuetteloon, kuin että monet kuluttaisi
vat aikansa etsiessään erikoistietoja kirjaa selailemalla ja mah
dollisesti lopultakin niitä löytämättä. Ja amerikalaiset 12—14 
vuotiset lapsetkin ovat paljon kätevämpiä käyttämään kir
joja hakemistoina ja käsikirjoina kuin useimmat täysi-ikäiset 
meillä. 

Tämäkin näetten on seikka, jota on opetettava. Tarvitaan 
tottumusta osatakseen käyttää käsikirjastoa ja siihen tar
vitaan harjoitusta. Lapset ovat totutettavat hankkimaan 
omintakeisesti tietoja niistä yksityisseikoista, jotka kulloinkin 
herättävät heidän harrastustaan ja joihin on aihetta perinpoh-
jaisemmin syventyä. Tähän tarvittavat laitelmat eivät tar
vitse olla suuremmoisia. Mutta jos koulu voi opettaa lapsia 
käyttämään käsikirjastoa järkevällä tavalla, harjoittaa heitä 
käsittelemään aakkosellisesti järjestettyä tietovarastoa, neu
voa heille sen oikotien kirjain helpompaan käyttämiseen, minkä 
ainehisto ja asialuettelo tarjoovat, niin se on antanut kasva
teilleen mahtavan aseen, millä he voivat vastaisuudessa lisätä 
tietojaan ja aikaansaada niihin yhtenäisyyttä. 

Tietojen yhtenäisyyttä pyrkii täysikasvuinen saavuttamaan 
joko sen takia, että hänelle on siitä hyötyä toimialallaan tai 
että hänen harrastuksensa on siihen syystä tai toisesta herän
nyt. Hän saattaa haluta painaa hankkimansa tiedot lujasti 
muistoonsa. Parhaimpia keinoja sellaisen tuloksen saavutta
miseksi on laatia supistelma esillä olevasta aineesta. Kelvol
lisen supistelman voi ainoastaan silloin saada aikaan, kun täy
sin ymmärtää asiain yhtenäisyyden, ja se viipyminen aineessa, 
joka johtuu supistelman miettimisestä ja kirjoittamisesta, 
auttaa erinomaisesti asiain kiintymistä muistiin. Luonnollisesti 
on tiedonhankinnassa sillä seikalla, että muistiin painettavat 
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esitykset ovat harrastuksen kautta lyöneet leiman tunteisiin, 
varsin suuri merkitys. J uuri tätä puolta asiassa silmällä pitäen 
lausuu Grundtvig: 

Ei ole koskaan elänyt se mies, 
joka synnyt syvät ja syytkin ties 
asiasta siitä, mi mielessä miehen 
ei sijoa saa, ei tunnetta nosta. 

Jo edellä puhuttiin niistä puutteista, joita vielä on ole
massa koulun työtavassa jos se pyrkii läksyjä luettamalla hank
kimaan lapsille tietoja, ja huomautettiin, että usein on kirjoja 
väärin käyttämällä vaara tarjona saada lapset niitä pikemmin 
kammoamaan kuin rakastamaan. 

Toiselta puolen on myönnettävä, että syventyminen läk
syjen lukemisella määrättyyn tiedonhaaraan voi erityisellä 
tavalla olla hyväkin harjoitus kirjain käyttämiseen. Jos lasten 
lukutaito ei tee esteitä, jos on mahdollista herättää lapsen har
rastusta aineeseen ja jos se valmistetaan koulussa sillä tavalla, 
että asian ymmärtäminen ei tuota vaikeuksia ja että sitä hel
potetaan ja laajennetaan todellisten esineiden, kuvien ja kart
tojen näyttelemisellä, niin silloin lapsen omakohtainen, ainee
seen selvästi ja varmasti perehtyminen saattaa synnyttää to
dellisen tiedonjanon, samalla kun se on omansa antamaan tun
teelle sen erikoisen tyydytyksen, mikä seuraa kunnollisesti 
suoritettua työtä. 

Mutta lapsille on opetettava, että on olemassa muitakin 
keinoja hankkia tietoja kirjojen avulla kuin suunnitelmalli
sesti järjestetyn aineen kiinnittäminen muistiin läksyluvuilla 
ja tutkinnoilla. Hänet on harjaannutettava vapaaseen opiskelu
muotoon, jottei hän joudu neuvottomaksi kun milloin täysi-
ikäiseksi tultuaan haluaa hankkia itselleen tietoja eikä siihen 
voi käyttää läksyjen lukemista eikä opettajaa. Lapsi on ope
tettava tekemään muistiinpanoja lukemastaan; häntä on oh
jattava laatimaan pääkohdittainen supistelma siitä aineesta, 
jota hän opiskelee. Siihen soveltuu lukukirja hyvin, jos se vaan 
on laadittu sen mukaan. Ja mitä enemmän lukukirja eri ai
neissa lakkaa olemasta lyhytsanainen yleissilmäys, joka vaan 
on tarkoitettu opettajan suullisen esityksen pohjaksi, ja mitä 
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enemmän lukukirja pyrkii olemaan todellinen lukukirja, sitä 
enemmän se pystyy kehittämään lapsessa sitä oivallista kykyä, 
että hän voi käyttää kirjaa työvälineenään. 

Lisäksi sietää vielä miettiä, mitä etuja on amerikalaisissa 
kouluissa käytetystä tavasta, että isompain lasten opetuksessa 
käytetään useampiakin kuin yhtä oppikirjaa yhtaikaa saman 
aineen opetuksessa. Tämä menettely opettaa lapsille m. m. 
sen kylläkin tärkeän havainnon, että sama asia voidaan oikein 
esittää useammalla eri tavalla; se tarjoo niille myös enemmän 
harjoitusta itsenäiseen aineen käsittelyyn. 

Aikuisten ihmisten eri lukemismuodoista puhuessa lau
summe tässä vielä jotain sanomalehtien lukemisesta. Monet 
kaiketi arvelevat, etteihän tämä laisinkaan koske koulua. Sa-
nomalehtienluvulla on kuitenkin erittäin tärkeä asema aikuis
ten lukemisen joukossa, vieläpä väitetään, että se usein suo
rastaan ehkäisee kaiken muun kirjallisuuden lukemisen. Sa
nomalehtien lukemisen yleisyys on luonnollinen seuraus siitä, 
että sanomalehdistö on tärkein yhdistin meidän itsemme ja 
sen yhteiskunnan välillä, jossa me elämme, ja että suurella 
osalla niiden sisällöstä on meidän jokapäiväiseen elämäämme 
nähden niin suuri hetkellinen arvo. Hyvä sanomalehti saattaa 
myös sisältää runsaan määrän tieto-ainesta. Ja kun nyt kerran 
on sillä tavalla, ettemme voi poistaa sanomalehtiä emmekä 
sitä monesta syystä tahtoisi tehdäkään, niin eikö siis ole täysi 
syy miettiä, miten voitaisiin jo lapset opettaa oikealla tavalla 
niitä lukemaan; opettaa heitä ymmärtämään, että sanoma
lehden tärkeimmät kirjoitukset eivät suinkaan ole sen jatko-
romaanit tai pöyristyttävät uutiset onnettomuuksista ja rikok
sista tai muista yhteiskuntahäväistyksistä; opettaa heitä käyt
tämään hyödykseen sanomalehtien todella arvokasta uutis-
ja tieto-varastoa. Sellainen sanomalehtien lukeminen antaa 
aihetta käyttää runsain määrin käsikirjoja, sillä sellaisissa kir
joituksissa ilmenee paljon asioita, jotka kaipaavat tarkempia 
selvityksiä ja jotka ny ky hetkellisyytensä takia herättävät 
halua etsiä sellaisia lisäselityksiä. 

Ne epäilykset, joita voi olla sanomalehtien käyttämisestä 
koulusta, katoaisivat kyllä, jos puuhattaisiin erikoinen lapsia 
varten toimitettu sanomalehti. 
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Täydellä syyllä voidaan huomauttaa, että suurin osa sen 
tapaisesta kirjain käyttämisestä koulutyön ohella, josta edellä 
on ollut puhe, käy mahdottomaksi sen tähden, että kansakoulu 
laskee lapset luotaan jo 13 tai 14 vuoden ikäisinä. Mutta kun 
verrattomasti suurin osa kansakoulusta päässeestä nuorisosta 
varmasti jää ilman jatkuvaa kouluopetusta, niin eiköhän sit
tenkin ole kansakoulun velvollisuus koettaa tarjota oppilail
leen niin paljon harjoitusta kirjain käyttämisessä kuin suinkin 
mahdollista; ainoastaan sillä tavoin he saavat koululta parhaat 
aseet käseensä pystyäkseen omavaraisesti hankkimaan itsel
leen runsaampaa sivistystä ja laajempaa tietomäärää. 

Onneksi on meilläkin jo yhä suuremmassa määrässä tultu 
huomaamaan, että yksin kansakoulukurssiin turvaaminen ja 
opiskelun päättäminen jo lapsuus-ijällä ei ole kansalaissivis-
tyksen pohjaksi riittävä. Jatkokurssit, iltakoulut ja ennen 
muita kansanopistot ovat tärkeimpiä kansalaiskasvatuksen 
työpajoja ja kehkeytymässä on myös suorastaan kansakoulu-
opetukseen liittyvä jatkokoululaitos siihen malliin kuin Hel
singin kansakouluhin on perustettu ja jonka tarkoitus on kyp
syttää kansakoulusta päässeille oppilaille toistaiseksi kolmessa 
vuodessa n. k. keskikoulukurssia vastaava tietomäärä. Tämä 
koulumuoto voi meilläkin vastaisuudessa tulla erinomaisen tär
keäksi kasvatusasteeksi, se kun muodostaa sillan alkeelliseen 
eli kansansivistyksen ja korkeamman sivistysmuodon välille. 
Mutta tämä ei tee turhaksi sitä mitä edellä sanottiin kansakou
lun velvollisuudesta oppilaitaan kohtaan. 

Myöskin äsken mainittujen kansakoulun oppimäärälle 
perustuvain kansanvalistuslaitosten yhdeksi tärkeimmistä teh
tävistä on katsottava oppilaittensa harjoittaminen käyttele-
mään kirjoja oikealla tavalla. < Varsinkin viimeksi mainitulle 
kansakoulun jatkokoululle on se sekä tärkeintä että helpointa. 
Sen oppilaat ovat jo voittaneet koneellisen luvun vaikeudet, 
heidän näköpiirinsä on laajempi ja sen takia ne aineet paljon 
runsaammat, jotka voivat herättää heissä harrastusta. Kansa-
koulukurssin suorittaneet oppilaat voivat jo jotenkin itsenäi
sesti tehdä selkoa luetusta, erottaen pääasiat sivuasioista. 
Jatkokoulun oppilaat ovat myöskin siinä ijässä, 14—16 vuoti
sia, jolloin tunne-elämä herää ja jolloin he jo iloitsevat paljosta 
sellaisesta, jota nuoremmat lapset eivät voi ymmärtää; niin 
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ovat he esim. runouteen nähden paljon vastaanottavaisempia. 
Tässäkin kohden olisi jatkokoululla suuri ja kiitollinen tehtävä. 
Sillä, niinkuin jo edellä mainittiin, on aivan yleistä — jonka 
kaikki kansankirjastojen kanssa tekemiseen joutuneet kyllin 
tuntevat — että useimmat lukijat huolellisimmasti välttävät 
kaikkea runopukuista ja näytelmän muotoon kirjoitettua, koska 
he eivät ole tottuneet siihen eivätkä pysty sellaiseen lukemi
seen. Mutta näin heiltä jäävät nauttimatta aaterikkaimmat ja 
kauneimmat hengen tuotteet mitä ylimalkaan on painettu. J o 
yksin perehdyttämällä oppilaansa voittamaan vaikeudet runo-
pukuisen lukemisen ymmärtämisessä tekisi jatkokoulu elämän 
paljon rikassisältöisemmäksi monille kansalaisille. 

Jatkokoulu voisi meilläkin saada paljon aikaan järjestä
mällä niin sanoaksemme yhteislukemista. Huomaammehan 
usein, että joku kirja, joka tuntuu liian raskassisältöiseltä lu
kea yksikseen, käy tajuttavaksi kun liitymme sitä lukemaan 
yhdessä muutamain muiden kanssa. Ne, jotka tätä keinoa 
käyttävät, perustavat pienen lukurenkaan, ostavat niin monta 
kappaletta jotakin kirjaa kuin renkaassa on jäseniä; kaikki 
jäsenet lukevat sitten saman, määrätyn kohdan kirjasta ja 
kokoontuvat sitten yhteen keskustelemaan luetusta, jolloin 
kukin auttaa toistansa sen havaannolliseksi ja oikein ymmär
rettäväksi tekemiseksi; jos tämänkin jälkeen vielä jää jotakin 
ymmärtämättä, niin etsitään yhteisesti neuvoa ymmärtäväi-
semmiltä. Se, mitä edellä on sanottu varsinaisista jatkokou-
luista, joita meillä toistaiseksi ei ole monia, soveltuu pääasiassa 
myöskin kansanopistoihin ja jatkokursseihin, joiden merkityk
sen tämän tapainen toiminta voisi nostaa arvaamattoman 
suureksi. 

Tämä tapa harjoittaa lukua on havaittu hyväksi sekä Eng
lannissa että Pohjois-Amerikassa. Englannissa toimii m. m. 
erityinen »Kansallinen kotilukuyhdistys» (the National Home-
reading Union), jonka tarkoitus on auttaa lukijoita valitsemaan 
kirjallisuutta, yhdistää heitä jäseniksi suuriin lukuseuroihin 
sekä muodostaa lukijoista pienempiä lukurenkaita keskenäistä 
apua saadakseen. Yhdistys julkaisee kuukauslehteä, joka si
sältää johdatuksia kirjain lukemiseen, selostuksia kirjain sisäl
löstä ja vastauksia lehdelle lähetettyihin, alaa koskeviin kysy
myksiin; lehdessä julaistaan kirjaluettelolta määrättyjen ai-
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neiden alalta ja pienempiä lukurenkaita lehti auttaa monella 
•tavalla. Joka vuosi pidetään jäsenten kesken yhteinen kokous, 

jossa keskustellaan yhdistyksen työalasta ja pidetään valaise
via esitelmiä. Onpa muutamissa P.-Amerikan valtioissa perus
tettu erityisiä valtionvirastojakin tätä varten. Niin on esim. 
NewYorkin valtiossa; siellä hoitaa valtion lukurenkaita sama 
Albanyn kaupungissa sijaitseva valtion opetusasiain-toimitus-
kunnan osasto, jolla on kaikki muukin varsinaisten koulujen 
ulkopuolella tapahtuva opetus huolenaan. Hyväksytty ja kir
joihin merkitty lukurengas, joka sitoutuu vähintäin 10 viikon 
aikana käsittelemään samaa ainetta ja jossa on vähintäin 5 
jäsentä, saa opetustoimituskunnalta peräti huokeilla ehdoilla 
luvuissaan käytettäväksi painettuja yleiskatsauksia aineeseen 
(samantapaisia kuin meillä joskus julaistut n. s. lomakurssi-
luennot), pieniä kirjastoja eli kirjakokoelmia, jotka sisältävät 
lukurenkaan tutkittavakseen ottamaa ainetta sisältävää kir
jallisuutta, valokuvia, taikalyhty- ja stereoskopikuvia sekä 
karttoja. 

Jos jatkokoulut ja myöskin kansanopistot rupeaisivat 
meilläkin järjestämään sentapaista yhteislukemista, josta edellä 
on puhuttu, niin paljon suuremmassa määrässä kuin nyt läh
tisi hyötyä niistä runsaista tietolähteistä ja runoteoksista, joita 
Kansanvalistusseurasta, Werner Söderströmin »Tietoaarteesta», 
»Omasta kirjastosta», Otavan »Tieteiden työmaalta» y. m. jo 
sinkoilee yli maan. Tämmöisen lukemismuodon suurin ansio 
on näet siinä, että se kypsyttää nuorisoa omintakeiseen jatku
vaan opiskeluun. Sentähden voi tämän yhteydessä myös panna 
kysymyksen alaiseksi, eikö Eduskunnan myöntämä määräraha 
kansantajuisten luentojen kannattamiseksi tuottaisi pysyväi-
sintä hyötyä, jos sen turvissa perustettaisiin ja tuettaisiin va
paita luku- ja opiskelurenkaita, ja jos niiden esitelmäin jouk
koon, joita mainituilla rahoilla kannatetaan, järjestettäisiin 
varsinaista ohjausta sellaisten opiskelurenkaiden perustami
sessa ja voimassapitämisessä. 

Edellisessä on esitetty useita eri tapoja miten koulu pal
jon suuremmassa määrässä kuin tähän asti on ollut yleistä, 
voi kehittää oppilaittensa lukuhalua ja lukutaitoa. Siihen vaa
ditaan kuitenkin, että »vapaa lukeminen», niinkuin sitä ehkä 
voisimme nimittää, paljon laajemmassa mitassa kuin tähän 
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saakka otetaan koulujen työsuunnitelmaan siihen luonnollisesti 
ja välttämättömänä nivelenä kuuluvana. Sitä varten on laa
dittava lukujärjestys (nimitys käytettynä aivan toisessa mer
kityksessä kuin tavallisesti), joka on sovellutettu ja keskitetty 
koulun muuhun oppisuunnitelmaan liittyväksi. Oppilaille on 
varattava tilaisuus helppoon kirjojen saantiin perustamalla 
koulukirjastoja, joiden kirjavarat valikoidaan ja järjestetään 
sekä kirjain sisällön, ajfieen että oppilaiden ijän mukaan. 

Tässä on meillä suuri viljelysmaa edessämme miltei kos
kemattomana ja kansakoulun on sitä käytävä raivaamaan. 

Seuraavassa esitämme muutamia kuvia vieraiden maiden 
oloista ja edistyksistä tällä alalla, jotta verratessamme niitä 
oman maamme oloihin voisimme saada paremman käsityksen 
miten paljon me olemme muista jäljessä ja miten kipeästi pa
rannusta meillä tarvitaan. 



5. Muiden maiden lastenkirjastoista. 

Kunnia sille jolle kunnia tulee , ja sentähden puhumme 
ensin Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain oloista, koska ei 
missään maassa ole tehty niin paljon työtä lasten ja nuo

rison lukemisen järjestämiseksi kuin siellä. Työn etunenässä 
ovat käyneet Amerikalle ja Englannille luonteenomaiset yleiset 
kirjastot (Free public libraries). Luonnollista onkin, että lai
tokset, joiden tarkoituksena on helpottaa kaikille yhteiskunta
luokille lukemisen hankkimista, myöskin johtuvat huolehti
maan erikoisesti lasten ja nuorison lukemisesta. Se lämmin 
kansanvalistusharrastus ja työinto, joka elähyttää amerika-
laisia kirjastonhoitajia — jotka muuten enimmäkseen ovat 
naisia — on heidät johtanut työaloille, jotka täällä Europassa 
kuitenkin yhä katsotaan kuuluvan koululle. 

Yleiset kirjastot työskentelevät lasten lukemisen edistä
miseksi ja järjestämiseksi osaksi itsenäisesti, osaksi yhteistoi
min koulun kanssa. 

Amerikan kirjastot ovat kehittyneet niin suuremmoisiksi, 
ettei missään Europan maassa, Englantia lukematta, ole sen ver
taista nähtävänä; meidän on sangen vaikea edes muodostaa 
todellisuutta vastaavaa käsitystäkään niistä. Melkein aina on 
sellaisen yhteydessä erityinen lasten lukusali. Sali on sisus
tettu matalilla pöydillä ja pienillä tuoleilla; pesulaite on myös 
aina kirjaston eteisessä ja lapsia vaaditaan aina puhtain käsin 
kirjoja pitelemään. Seiniä pitkin asetetut kirjakaapit ovat 
niin matalat, että lapset hyvin voivat itse ottaa kirjat hyllyiltä. 
Kaappeihin on sijoitettuna joko yksistään sellaisia kirjoja, 
joita lapset saavat lukea ainoastaan lukuhuoneessa — pikkui
nen käsikirjasto on aina tässä joukossa — tai myös kirjoja (ja 
näin on useimmissa kirjastoissa), joita lapset saavat lainata 

3 
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kotiinsakin, kun kirjastosta poistuessaan antavat ne merkitä 
lainausluetteloihin. Toisinaan on varsinainen kotiinlainaus-
osasto erillään lukusalista. Jos kaupungissa on paljon samaan 
kansallisuuteen kuuluvia siirtolaisia, kuten saksalaisia, puola
laisia, juutalaisia j. n. e., niin hankkii kirjasto erityisen osaston 
kirjoja siirtolaisten äidinkielellä. Tietysti amerikalaiset teke
vät parhaansa saadakseen kaikki lapset mahdollisimman pian 
oppimaan maan virallista kieltä, englantia, mutta tosisivistys 
ilmenee siinä, ettei sitä tyrkytetä vängällä; sitäpaitsi ameri
kalaiset hyvin käsittävät, että olipa sivistys minkä kielistä 
tahansa, niin se on kuitenkin maalle paljon edullisempaa kuin 
— olkoonpa vaikka englanninkielinen — raakuus. Kirjain va
linnassa otetaan myös huomioon se, että niitä voi käyttää 
kouluopetukseen liittyvänä rinnakkaislukemisena, nimittäin 
kansakoulun, joka on yleinen pohjokoulu kaikille maan lap
sille. Kirjoista on laadittu huolellisuudella n. k. korttiluettelo, 
josta tuonnempana tulee tarkempi selostus. Erityinen lasten-
kirjastonhoitaja — melkein aina naishenkilö — pitää lukusalia 
silmällä ja ohjaa lapsia kirjoja oikein käyttämään. Salin sei
nät ovat lasten kauneusaistin herättämiseksi koristetut ku
villa ja kuvanveistosten kipsijäljennöksillä. Erityiselle tau
lulle kiinnitetään vaihteleva kokoelma kuvia asioista ja ta
pahtumista, mitkä milläkin hetkellä täyttävät paikkakunnan 
väestön mielet tai jotka jollakin tavalla ovat omiansa herättä
mään halua tutustua erityisiin kirjoihin. Esim. Abraham Lin
colnin syntymäpäivänä ripustetaan hänen muotokuvansa ja 
syntymäkotinsa kuva sekä kuvia, jotka esittävät mielenkiin
toisia tapauksia hänen elämästään ja vaikutuksestaan; samaan 
aikaan pannaan esille erikoisluettelo kaikista niistä kirjastossa 
löytyvistä kirjoista, jotka tavalla tai toisella koskettelevat Lin
colnin elämää. Toinen esimerkki: Keväällä ripustetaan kir
jastossa näkyvälle paikalle tavallisimpain muuttolintujen ku
via sisältäviä tauluja ja samoin luettelo niitä käsittelevistä 
kirjastossa olevista kirjoista. Tätä tarkoitusta varten on kir
jastoilla runsaat, hyvin järjestetyt kuvakokoelmat; mutta ei 
pidä luulla että ne ovat kalliita kuvasarjoja, ei, vaan ne ovat 
suurimmaksi osaksi kirjastojen itsensä keräämiä, kuvalehdistä, 
kirjoista, lentolehdistä y. m. s. leikattuja kuvia. Kuvasarjoja 
lainataan kirjastoista myös sekä kouluille että koteihin. 
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Herättääkseen lapsissa lukuhalua, kertoo kirjastonhoitaja 
muutamia tunteja viikossa lapsille tarinoita taikka selostaa 
yhden tai toisen kirjan sisällön, jota sitten pidetään halullisten 
saatavana lainaksi. Muutamat kirjastonhoitajat ovat järjes
täneet niin kutsuttuja kotikirjastoja. Joidenkuiden luotetta
vien lasten koteihin lähetetään valikoima (muutamia kym
meniä) soveliaita kirjoja luetteloineen ja lainausohjeineen, jos 
vanhemmat antavat luvan ja lapsi itse sitoutuu pitämään 
huolta lainauksesta. Kunkin kotikirjaston ympärille muodos
tetaan pieni lukurengas pikku kirjastonhoitajan tuttavista ja 
tuttavien tuttavista. Kerran viikossa saapuu yleisen kirjaston 
lähettämä »täti», joka tarkastaa kirjaston, keskustelee lasten 
kanssa siitä mitä nämä ovat lukeneet ja kertoo heille tarinoita. 

Lapsia koetetaan totuttaa käsittelemään kirjoja hyvin, 
m. m. selittämällä heille, miten monen mutkan ja vaikeuden 
kautta kirjat kulkevat ennenkuin ne valmiina joutuvat lasten 
käsiin, sekä millainen pitely vasinkin kirjaa vahingoittaa. Onpa 
muutamissa kirjastoissa perustettu oikein erityisiä »Lasten yhdis
tyksiä kirjain hyvinpitelemisen edistämiseksi»; sellaiseen yhdis
tykseen otetaan lapset jäseniksi kirjoitettuaan nimensä lupaus-
kirjan alle, jossa he sitoutuvat tekemään voitavansa auttaak
seen kirjastoa pitämään sen kirjoja hyvässä kunnossa. He lu
paavat pitää muistissaan, että hyvät kirjat säilyttävät suurten 
miesten ja naisten ajatuksia elävinä ja että niitä sentakia on 
kunnioitettava; he lupaavat olla pahoin pitelemättä ainoata
kaan kirjaa tai käsitellä niitä säälimättömästi; vieläpä he lu
paavat herättää muissakin lapsissa rakkautta ja huomaavai
suutta kirjoja kohtaan. Kirjainsuojelusyhdistys pitää kokouk
siakin, joissa lastentajuisilla esitelmillä selvitetään kirjain mer- * 
kitystä ja arvoa sekä jaellaan osanottajille painettuja ohjeita 
kirjain käsittelemisestä, hyviä neuvoja lukemisen järjestämi
sestä sekä vähäisiä, huolella valikoituja kirjallisuusluetteloita. 

Ylipäänsä pyrkivät yleiset kirjastot yhteistyöhön koulujen 
kanssa. Kirjasto m. m. lähettää opettajille kutsumuksen tulla 
vuoron mukaan luokkineen katselemaan kirjastoa. 

Opettajille annetaan tavallisesti erinomaisen laajat oikeu
det käyttää kirjastoa. Vaikka ylipäänsä samalle lainaajalle 
annetaan korkeintaan 2 kirjaa kerrallaan ja toiselle lainaami
nen on jyrkästi kielletty, niin annetaan opettajalle paitsi tätä 



oikeutta, erilainen n. s. >>opettajakortti», jolla he ovat oikeutetut 
ottamaan aina viisi teosta (ei kaunokirjallisia) kerrallaan omiksi 
tarpeikseen sekä lisäksi »koulukortti», jolla hän voipi lainata 
tavallisimmin 4 viikoksi, 20 ä 40 teosta kaulua varten, lainatak
seen niitä joko koulussa luettavaksi tai lasten kotiin. Näin 
muodostuu usein varsinaisia luokkakirjastoja. Opettajat voi
vat tilata kirjoja kouluunsa joko oman tai kirjaston laatiman 
valinnan mukaan. Erittäin huomattava ja tehokas toimen
pide on se, että kirjasto hankkii tavallisen luokan oppilaslukua 
vastaavan määrän, noin 30 kpl., samaa teosta, joka kokoelma 
lainataan tarvitseville luokille vuoron perään ja jolloin kukin 
lapsi saa käyttää omaa kappalettaan. Esim. St. Louisin kau
pungin yleisellä kirjastolla on 125 sellaista 30 kappaleen sar
jaa, käsittäen maailman kirjallisuuden parhaat lapsille sovel
tuvat tuotteet. Monissa kirjastoissa on lasten lukusalin vie
ressä erityinen huone opettajaa varten; sieltä opettajat saavat 
itselleen tarvittavat hakemistot y. m. kirjat ja siinä pidetään 
heille esitelmiä ja neuvotteluja koulujen ja kirjaston keskenäi-
sen vuorovaikutuksen edistämiseksi sekä annetaan muita hyö
dyllisiä tietoja. 

Kirjasto myös uusia kirjatilauksia tehdessään kaikin ta
voin koettaa ottaa huomioon kaupungin ja lähiseudun koulujen 
tarpeita. Päästäkseen siitä selville lähettää se erityisen henki
lön, lastenkirjastonhoitajan, joka tavallisimmin on saanut 
erikoiskasvatuksen kirjastonhoitajakoulussa, esim. kerran kuu
kaudessa kullekin koululle, johon kirjasto on sijoittanut pienen 
luokka- tai koulukirjaston, puhumaan oppilaillle ja keskuste
lemaan opettajain kanssa uusista tai muuten luettavista kir
joista. Usein hän myös tuo mukanaan joko tilattuna tai omasta 
alotteestaan kirjoja ja kuvia sekä ottaa vastaan uusia laina-
tilauksia. 

Useat kirjastot julkaisevat yksissä neuvoin koulujen opet
tajiston ja johtokuntain kanssa luetteloita lapsille sopivista 
kirjoista. Luettelot järjestetään sekä aineenmukaisesti että 
ikä- eli koululuokittain. 

Amerikalaisen kirjastonhoitajan ylipäänsä ja varsinkin 
lastenkirjastonhoitajan työ on siis sangen monipuolista. Hä
nenhän pitää tietää kaikki asiat taivaan ja maan välillä tai 
ainakin tietää mistä niistä voipi saada tietoja. Sentähden tar-
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vitsevat kirjastonhoitajat erityistä kasvatusta toimeensa ja se 
tapahtuu erityisissä kirjastonhoitajakouluissa, joita nykyisin 
on kymmenkunta ja joissa on joko yksi- tai kaksivuotinen 
kurssi. Pittsburghin yleisen kirjaston (teräskuningas Andrew 
Carnegien suunnattomain lahjoitusten mukaan nimitetty »Car
negie Library'ksi>>) yhteydessä ylläpidetään ammattikoulua 
varsinaisten lastenkirjastojen hoitajain kasvattamiseksi. Se 
kurssi, jonka nuoret, kouluopintonsa päättäneet naiset tässä 
oppilaitoksessa suorittavat, on pääasiallisesti käytännöllinen, 
jossa heitä harjoitetaan kirjastoteknillisiin töihin, mutta kä
sittää se myöskin jommoisenkin kurssin kirjastonhoidon teo
riaa. He siis suorittavat luetteloimista, lainausmenettelyä 
y. m. kirjastoissa esiintyviä töitä; suuri huomio ja paljon har
joitusta pannaan erikoiseen lasten lukemisen järjestämiseen, 
kuten perehtymiseen lastenkirjallisuuteen ja lastenkirjailijain 
personallisuuteen, tämmöisen kirjallisuuden parhaisiin käyttä
mistapoihin, lastenlukusalien järjestämiseen ja hoitoon, kuvien 
hankkimiseen ja kuvastojen järjestämiseen, esilukemiseen, kou
lun ja kirjaston välisiin suhteisiin j. n. e. 

Mutta eivät kirjastonhoitajat yksin avusta koulua lasten 
lukemisen järjestämisessä. Myöskin koulujen johtokunnat ja 
kouluhallitukset suorittavat monin paikoin huomattavan työn 
tämän asian hyväksi. Niinpä esim. Wisconsinin valtiossa on 
erityisellä lailla säädetty, että valtion koulurahaston varoista 
on vuosittain varattava kouluikäisten lasten lukumäärästä 
riippuva määräraha käytettäväksi valtion koulujen kirjastojen 
kannattamiseksi. Koulukirjastojen kirjat ovat valittavat val
tion koulutirehtörin laadituttamasta luettelosta. Tämäkin 
luettelo on laadittava silmällä pitäen sekä kirjain sisältöä että 
koululuokkien suoritettavaa oppimäärää, s. o. lasten ikäkausia. 
Luettelossa on jokaisen osaston alussa painettuna neuvoja 
miten kirjaston kirjoja on koulussa opetuksen ohella ja avuksi 
käytettävä. 

Panemme tähän näytteeksi erään kohdan mainitusta 
Wisconsinin koulutirehtörin luettelosta: 
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,,910 Maantieteellistä kirjallisuutta. 

Alempana lueteltuja kirjoja on tarkoituksenmukaisinta 
käyttää siten, että lapset niiden avulla voivat saada kouluope
tuksessa käsitellyistä maista ja kansoista mikäli mahdollista niin 
elävän kuvauksen kuin jos olisivat itse saaneet niissä matkustella. 
Kaikenlaiset kuvat ovat siihen erinomaisena apuna. Lapset tut
kikoot kirjoista miten kansat elävät, miten hankkivat elatuksensa, 
miten huvitteleivat, niiden ravinto,- pukemis- ja matkustustavat 
j. n. e. Maiden luonnonkuvaukset, selitykset kasvi- ja eläin
kunnasta, Suurista kaupungeista ja kuuluisista rakennuksista luet
takoot huolellisesti ja esitettäkööt kuvallisesti. Muista, että 
parasta maantiedettä on löydettävissä matkakertomuksissa ja ro
maaneissa. Seuraavassa lueteltujen kirjain sisältö on huolellisesti 
selostettu, niin että opettajain on helppo valikoida ne kirjat ja 
kappaleet, joilla on jotain merkitystä koulun maantiedon opetuk
selle, lukeakseen niistä luokalle tai luetuttaakseen lapsilla itsellään.» 

Se selostus, josta ohjeessa puhutaan, on liitetty kunkin 
kirjan otsikon alle seuraavaan tapaan: 

MILLER, Olive Thorne: Aasian lapsimaailma. 

Bloisa kuvaus aasialaisten lasten puvuista, koti
elämästä, ympäristöstä, leikeistä ja kouluista. 

Turkkilaisten lasten elämästä kerrotaan sivuilla 
16—59, syrialaisista 60—97, persialaisista 98—116 
intialaisista 130—188. J. n. e. 

Luettelossa on myös mainittuna joukko maanviljelijäin 
kirjoja. Tämän osaston alkuun on painettu seuraavat sanat: 

»Lapsissa on herätettävä harrastusta vanhempainsa ammat
tiin, sillä lasten kautta herää vanhemmissa harrastusta kirjoihin ja 
kirjastoon. Opettaja on löytävä alempana luetelluissa kirjoissa 
paljon sellaista, joka antaa lisävalaistusta luonnon tutkimi een 
sekä herättää maaseudun lapsissa harrastusta siihen, mitä he nä
kevät ympärillään. Tämän harrastuksen varassa on kehittyvä 
parempia maanviljelijöitä ja parempia ma an viljelystapoja.» 

Niissä opettajakokouksissa, joita vuosittain valtion koulu-
tirehtörin johdolla pidetään yli maan, on keskusteltava mitä 
koulu voisi puolestaan tehdä lasten lukuhalun herättämiseksi 
ja tyydyttämiseksi. Eräässä painetussa ohjelmassa oli joku 
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vuosi sitten sellaisessa kokouksessa asetettu vastattavaksi seu
raavat kysymykset: 

»Mikä suhteellinen arvo on eri laatuisilla kirjoilla kuten 
runoelmilla, romaaneilla j. n. e.?» 

»Miten saadaan lapset pitelemään kirjoja hyvin?» 
»Miten on herätettävä lasten harrastusta lukemiseen ja miten 

kirjastot parhaiten tätä harrastusta tyydyttävät?» 
»Kuinka on opetettava lapsia käyttämään omin neuvoin kir

joja?» 
»Miten lasten harjoittama lukeminen koulun ulkopuolella 

parhaiten saataisiin palvelemaan koulutyötä?» 
»Millaisella lukemisella saadaan lapset harrastamaan ja

lompia pyrintöjä?» 
Kysymys »Miten on herätettävä lasten harrastusta luke

miseen j. n. e.» oli jaettu seuraaviin pääkohtiin: 
Miten voi huomata lasten harrastuksen johonkin asiaan? 

Miten saadaan syntymään uusia harrastuksia? (Vastaus: 
Liittämällä uutta heidän aikaisempiin harrastuksiinsa, lasten 
omaan ympäristöön, siis Wisconsinissa tavattaviin jäännök
siin intianien ajoilta; nykyhetken tapahtumiin, kuten kaupun
gin teatterin esittämiin kappaleisiin, silloin paraillaan kestä
vään espanialais-amerikalaiseen sotaan, Yrjö Washingtonin 
syntymäpäivään; on myös vedottava toverien arvosteluun ja 
iloon jonkun lukemansa kirjan johdosta.) 

Miten tyydytetään lasten uudet harrastukset? (Vastaus: 
On välttämätöntä, että opettaja itse tuntee kirjaston kirjat 
ja turvaa ahkerasti kouluhallituksen julkaisemain — jo edellä 
mainittujen — kirjallisuusluetteloiden kirjaselostuksiin ja niissä 
oleviin viittauksiin). 

Kouluhallituksen määräyksestä läpikäydään näissä opet-
tajakokouksissa taitavalla johdolla joku sovelias kirja esikuvaksi 
ja harjoitukseksi nuorille opettajille miten heidän on mene
teltävä opastaessaan lasten lukuja ja osotukseksi opettajille 
itselleen mitä kaikkia tietoja kertomuskirjakin voi antaa koulu
opetuksen täytteeksi. Suosittu hajoituskirja on m. m. eräs 
»Kaktusten keskellä» niminen kertomus Meksikoon opettajat
tareksi joutuneen pohjois-amerikalaisen tytön vaiheista. Kir
jaa voidaan näet käyttää Meksikon luonnon, väestön, asuntojen, 
pukujen, huvittelujen, elinkeinojen, tapojen ja koulujen, maan 
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ilmaston, kasvi- ja eläinkunnan tuntemiseen. Siitä löytää 
myös amerikalaisten ja intiaanien luonteenomaiset eroavai
suudet, samoin kuin yksityisten ihmisten luonteenkehitystä, 
kärsivällisyyttä, miehuutta j. n. e. 

Vaatimuksena on, että kunkin opettajan on sen jälkeen 
luettava vähintäin yksi kirja oman valintansa mukaan, josta 
hänen on laadittava kirjallinen lausunto, jossa m. m. arvos
tellaan: a) minkä luokkien oppilaille kirja soveltuu luettavaksi; 
b) millä luokalla se soveltuu yhteisluvussa käytettäväksi; c) 
mitkä seikat kirjassa ovat erityisesti omansa herättämään las
ten harrastusta; d) miten kirja parhaiten soveltuu avustamaan 
koulun työtä. 

Suuri amerikalainen opettajayhdistys »The National Edu
cational Association» asetti v. 1898 valiokunnan käsittelemään 
kysymystä yleisten kirjastojen ja yleisten koulujen yhteistyön 
järjestelmällisestä suunnittelusta. Valiokunta antamassaan 
kertomuksessa *) käsittelee myös laajalti koulun suhdetta kir
jallisuuteen ylimalkaan. 

St. Louisin maailmannäyttelyn aikana v. 1904 piti sama 
opettajayhdistys kokouksen, jossa keskusteltiin m. m. semi-
narien kirjastojen merkityksestä ja hoidosta sekä kirjastojen 
osuudesta koulujen opetuksessa. **) 

Myöskin amerikalaiset koululehdet kirjoittelevat ahke
rasti koulujen ja yleisten kirjastojen sekä kirjastojen ja koulu
kirjastojen tuhteesta toisiinsa. Amerikan suurin kirjastolehti 
»Library Journal», joka kooltaankin on meidän »Valvojaa» suu
rempi, julkaisee joka kevät muhkean »koulunumeron» (»school 
number»). 

Meillä on paljon oppimista ei ainoastaan amerikalaisten kir
jastojen työtavoista, vaan myös niiden ulkonaisista kehitys-
muodoistakin. Etenkin juuri nykyhetkellä, kun Eduskunta 
ja hallitus valmistautuvat kannattamaan koulu- ja kansan-

*) Tämä kertomus on painettuna julkaisussa »Report of 
the Commissioner of Education for the year 1899—1900», voi. I. 
Washingt. 1901. 8°. 

*•) National Educational Association. Journal of proceedings 
and adresses of the forty-third annual meeting 1904, Winona 
Minn. 1904. 8°. Ss. 911—931. " 



41 

kirjastojamme melkoisilla summilla. Samoin kuin meidän 
kansakouluasetuksessamme v:lta 1866 (122 §) säädetään koulu
kirjastoja perustettavaksi, vaikka laki on kouluviranomaisten 
harrastuksen puutteessa jäänyt näihin asti jotenkin kuolleeksi 
kirjaimeksi, säädettiin jo v. 1835 New-Yorkin"j valtiossa, 
että piirikoulujen yhteyteen on perustettava kirjasto; toisissa 
valtioissa on samanlainen säädös laadittu myöhemmin. Kir
jastoja tosin koulujen yhteyteen lain määräysten mukaan pe
rustettiin, mutta ne eivät saavuttaneet mainittavampaa ke
hitystä eikä merkitystä ennenkuin Massachusettsin valtiossa 
olevan Worcesterin kaupungin (jossa sivumennen sanoen ny
kyisin asuu paljon suomalaisia) yleisen kirjaston tirehtöri S. 
Green v. 1879 sai aikaan järjestelmällisen yhteistoiminnan 
kaupungin koulujen ja yleisen kirjaston välillä. Siitä pitäen 
on yhteistoiminta kirjastojen kesken joka tavalla kehittynyt 
aivan hämmästyttävän laajalle ja erikoisseikkoja myöten; ke
hitystä on edistänyt suuresti varsinaiset kirjastonhoitajain 
ammattikoulut eikä suinkaan vähimmin valtioitten rahallinen 
kannatus ja valtiolaitosten suoranainen osanotto kirjastojen 
valvontaan ja hoitoon. Mutta se laaja ja tukeva pohja, jolla 
amerikalainen kirjastolaitos ylenee yhä ehommaksi, se on 
kuitenkin sen läheinen yhteys ja vuorovaikutus koululaitoksen 
ja opettajiston kanssa, jotka kasvattavat kirjastojen häyttäjiä 
ja jotka taas aiheuttavat kirjastot kehittämään kykyään täyt
tää lukijakuntansa yhä kasvavia vaatimuksia. Itse koulu
kirjastot ovat kehittyneet vaatimattomista pikku kirjakokoel
mista varsin huomattaviksi ja hyvin hoidetuiksi laitoksiksi; 
niiden lukumäärä lähentelee sataatuhatta ja yli 2,000 koulu
kirjastossa on teosten lukumäärä yli 1,000 nidosta, useassa 
aina 5,000 saakka. 

Toisessakin meillä päiväjärjestykseen siirtyneessä ky
symyksessä saamme Amerikan kirjasto-oloista valaisevia esi
kuvia. Siellä on nähty tarpeen vaatimaksi, että seminarien 
yhteydessä olevat kirjastot ovat muodostettavat mallikirjas
toiksi, joissa seminarin oppilaat vuorottain harjoittelevat käy
tännöllistä kirjaston hoitoa. Seminarin kirjastonhoitaja ohjaa 
harjoituksia ja pitää sen ohessa luentoja kirjastonhoitajalle 
välttämättömistä teoretisista aineista, mikäli ne eivät esiinny 
jo seminariopetuksessa. Seminarien kirjastoihin hankitaan 
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runsaasti parhainta lastenkirjallisuutta, jotta opettajat olisi
vat tilaisuudessa tutustumaan siihen ennenkuin heidän on 
omintakeisesti astuttava opettamaan lapsille mitä ja miten 
näiden tulee lukea. 

Kun kirjastonhoidon opetuksen järjestäminen meidänkin 
seminareissamme on nykyisin astunut päiväjärjestykseen, lie
nee lukijan huvittavaa kuulla vähän tarkemmin miten Ameri
kan seminareissa tämä seikka on järjestetty. Otamme esi
merkiksi Clevelandin seminarin Ohiossa. Seminarin kirjastoa 
hoitaa kirjastotutkinnon suorittanut kirjastonhoitaja ja hän 
se luonnollisesti johtaa seminarien kirjastokurssitkin. 

Kirjastokurssilla on sama arvo ja asema seminarin oppi
määrissä kuin kaikilla muillakin aineilla. Sitä varten on va
rattu 3 tunnin opetusaika viikossa kahden, 13 viikkoa kestä
vän lukukauden aikana, siis yhteensä 78 tuntia. Havainto
ja harjoituskenttänä ovat seminarin oma kirjasto (noin 25,000 
sidosta) sekä Clevelandin kaupungin »yleinen kirjasto». 

Kurssin alkuosa käsittää havainnollista opetusta ja har
joitusta käsikirjojen ja hakemistojen käyttämisessä sekä sil
mäyksen valtion kirjasto-oloihin yleensä. — Kirjastokurssit 
työskentelevät rinnastusperiaatetta silmällä pitäen, niin että 
seminarin tärkeimmissä aineissa, kuten historiassa, maantie
dossa, biologiassa (luonnonhistoriassa) y. m. tarpeelliset lisä
tiedot etsitään ja hankitaan kirjastokurssin opetuksen avulla 
ja toimella. Sen ohessa tutkivat kursseihin osaa ottavat se-
minarilaiset ryhmittäin kirjastonhoitajan johdolla yleisen kir
jaston asemaa, rakennuksen tarkoituksenmukaisuutta, eri 
osastojen järjestelyä, niiden työtapoja sekä kirjaston sääntöjä, 
järjestysohjeita y. m. seikkoja. 

Sen jälkeen seuraa opetusta luetteloimisessa ja siinä noudatet
tavista periaatteista sekä pää- ja asialuetteloiden laatimisessa. 
Samoin opetetaan kirjain luokittelua varten Amerikan kirjas
toissa yleisesti omaksuttu kymmenysjärjestelmä. Harjoituk-
sekseen tulee, seminarilaisten luokitella ja luetteloida semina
rin kirjaston kirjoja. 

Kahdeksannentoista tunnin päästä ryhdytään seikkaperäises
ti ja järjestelmällisesti tutkimaan hakemistokirjallisuuttasuorit
taen siinäkin käytännöllisiä töitäsekäseminarin omassa että ylei
sessä kirjastossa löytyvän kirjallisuuden avulla. Niinpä tutus-



43 

tutaan esim. eduskunnan asiakirjoihin, joissa alkavalle on kyl
läkin selailemista, yleisen tilaston pääjakoihin, erilaisiin tilas
tollisiin vuosikirjoihin, konsulien kertomuksiin, yhteiskunnal
lista edistystä seuraaviin käsikirjoihin ja lukuisiin biblio
grafisiin julkaisuihin historian, kaunokirjallisuuden y. m. 
yleisten aineiden alalta, jopa muutamista erikoisaloistakin. 

Sitten seuraa luennoita ja niihin liittyviä keskusteluja, 
joissa käsitellään eri keinoja ja tapoja miten koulunuorisoa par
haiten voidaan ohjata opiskelemaan eri kouluaineita myös
kin kirjallisuuden avulla. 

Lopuksi otetaan tutkittavaksi yksityisten kirjain ja kirja-
kokoelmain sopivaisuus koulukirjastoihin ja nuorison luke
miseksi ylipäänsä. Tarkoituksena on sekä laajentaa seminaari-
nuorison omaa kirjallisuudentuntemispiiriä, että antaa ope
tusta niistä eri tavoista, joilla voidaan herättää lapsissakin 
halua ja jonkinlaista makua kirjain valintaan, esim. esiluke-
misessa, sadunkertomisessa j. n. e. —Samaan tapaan kuin Cle
velandissa, on kirjastonhoidon opetus järjestetty useimmissa 
muissakin maan seminaareissa. 

Saksassa 

on kysymys lastenkirjallisuuden käyttämisestä herätetty kou
lun eikä kirjastojen puolelta — siitä yksinkertaisesta syystä, 
että Saksassa on yleinen kirjastolaitos vasta viime aikoina 
alkanut enemmän kukoistaa. Yhä useammin esitetään vaa
timus, että jokaisessa koulussa tulee olla oppilaskirjasto ja että 
kunnan tai valtion tulee sitä pitää yllä, joten kirjaston käyttö 
voi tapahtua aivan ilmaiseksi. Osasta koulukirjaston kirja-
varoja muodostetaan luokkakirjastoja luokan opettajan välit
tömässä hoidossa. Kirjaston kirjoja käytetään kouluopetuk
sen apuna; huolellisen ohjelman mukaan käytetään niitä joko 
luokalla yhteisesti lukien tai »joukkolukemiseen», s. o. kaikki 
luokan oppilaat lukevat saman teoksen kotonaan lyhyen ajan 
kuluessa, jonka tapahduttua luokalla keskustellaan luetun 
kertomuksen johdosta, tehdään johtopäätöksiä kirjassa esiin
tyvistä luonteista, tapauksista j. n. e. 
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Kysymystä oppilaskirjastojen sisällöstä on saksankieli
sissä maissa pohdittu ehkä innokkaammin kuin missään muualla 
sekä opettajakokouksissa että koululehdissä. Tuloksena on 
ollut pysyväisten arvostelulautakuntien asettaminen lasten 
ja nuorison kirjallisuuden seulomista varten. Nykyisin lienee 
Saksassa noin 70 sellaista lautakuntaa toimessa, edustaen ylei
söä ahdasmielisistä hartaussuunnista sangen vapaamielisiin 
katsantokantoihin saakka. Se ei ole estänyt niitä muodosta
masta yhteisjärjestöä nimeltä »Saksalaisten nuorisokirjallisuus-
valiokuntain yhdistys» (Die Vereinigung deutscher Jugend-
schriften-Ausschiisse). Sen tarkoituksena on tukea kaikkia 
niitä pyrintöjä, joiden päämääränä on hyvän nuorisonkirjalli-
suuden levittäminen, mutta huonon vastustaminen sekä mää
ritellä ja julkaista oikeita ja yhdenmukaisia periaatteita kir
jain arvosteluun nähden. *) 

Ankara arvostelu näyttää juuri Saksassa, tässä rihkama-
ja tusinateollisuuden isänmaassa, olevankin sangen tarpeel
linen. Haikeasti näet valitetaan,, että kirjamarkkinat ovat tul
villaan arvottomia lastenkirjoja, kolportöriromaneja, tehdas
maisesti valmistettuja kirjoja, jotka kyllä ovat kirjoitetut niin 
että ne saavat lasten arvostelukyvyttömän mielikuvituksen 
jännitykseen, mutta todellinen sisältö on aivan turhanpäiväistä. 
Terveen arvostelun etunenässä kulkee Hampurissa ilmestyvä 
aikakauslehti »Jugendschriften-Warte» (»Nuorisokirjallisuuden 
vartio»), jonka toimittaja H. Wolgast on myöskin muilla jul
kaisuilla taistellut hyvän saksalaisen lastenkirjallisuuden puo
lesta **). Kun suuri osa suomenkielistä nuorisonkirjallisuutta 
nykyisin käännetään saksasta, huvittanee suomalaistakin lu-

*) Asiasta huvitettu voi saada paljon oppia tämän yhdistyksen 
julkaisemista vuosiluetteloista sekä etenkin sen julkaisusta: Zur 
Jugendschriftfrage, eine Samlung von Aufsätzen und Kritiken, 
mit dem Anhang: Bmpfehlenswerte Biicher fiir die Jugend mit 
charakterisierenden Anmerkungen (Vert. mitä edellä kerrottiin 
Wisconsinin valtion kouluhallituksen vuosiluetteloista). Lpz 1903. 
IV + 143 s. 8°. Löytyy m. m. Kansanvalistusseuran bibliogra 
fisessa kirjastossa. 

**) Esim. Wolgast H. Das Elend unserer Jugendlitteratur. 
Ein Beitrag zur kunstlerischen Erziehung der Jugend. Hamburg 
1899. 218 s. 8°. 
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kijaa perehtyä Wolgastin kirjallisiin periaatteisiin, jotka pää
asiassa ovat seuraavat: Nuorisonkirjallisuutta on aina pidet
tävä kasvatusvälineenä. Lapsi, joka lukee, on kulturin tuote; 
mutta lapsi, joka lukee ainoastaan huvikseen, on ylikulturin 
tuote; — lukemisen tulee siis lasta joko opettaa tai jalostaa 
eikä ainoastaan huvittaa. Nuorisonkirjan tulee muodollisestikin 
olla sellainen taideteos, että täysikäinenkin voi siitä iloita. 
Siis ainoastaan todellinen runoilija voi kirjoittaa nuorisolle
kin. Lauseella »kun kirjoitat nuorisolle, niin älä kirjoita nuo
risolle» lausuu runoilija Theodor Storm sen ajatuksen, että var
sinaisella lastenkirjallisuudella ilman muuta päämäärää ei 
ole olemisen oikeutta. Taiteellinen runoteos on itseään varten 
eikä ole käytettävä opetustarkoitukseen tai siveyssaarnaksi. 

Mitä tieto lukemiseen tulee, huomauttaa Wolgast, on kul
lakin tieteellä luonnollinen oikeutus siihen muotoon, joka vas
taa sen olemusta. Sen taitavat parhaiten tiedemiehet itse, hei
dän käsiinsä on siis uskottava aineen valinta ja sen yksityis
kohtainen käsittely. Ammattitieteilijät siis kirjoittakoot lap
sillekin; varsinaiset nuorisonkirjailijat ovat vaan mitättömiä 
koulumestareita. 

Kaukana siitä, että näitä käsityksiä kaikki voivat ilman 
muuta hyväksyä; mutta onpa niissä ajatuksia, joista olisi 
peräti hyödyllistä keskustella kaikkialla, missä työskennel
lään terveen ja arvokkaan nuorisonkirjallisuuden edistymiseksi. 

Äsken mainitut arvostelulautakunnat julkaisevat taas 
itse kukin hyväksi katsomastaan nuorison ja lastenkirjalli
suudesta oman luettelonsa; etenkin joulun alla koetetaan vaikut
taa vanhempain kirjavalintaan. Useat lautakunnat julkai
sevat itse halpahintaisina painoksina hyväin kirjailijain teoksia. 

Myöskin koulukirjastot ovat näiden lautakuntain hoivat
tavina. Niinpä esimerkiksi »Dresden'in lautakunta» on julkais
sut vähäisen oppaan oppilaskirjastojen järjestämiseksi Dres
denin kaupungin kansakouluissa. Tässä oppaassa huomau
tetaan m. m., että oppilaskirjastojen päämääränä on a) laa
jentaa oppilaiden tietopiiriä, etenkin niillä aloilla, jotka kou
lun opetuskin käsittelee, b) avustaa lasten tunteiden ja tahdon 
kasvatusta ja c) kasvattaa nuorisoa taidenautintoon. Kirjas
tot ovat jaettavat kahteen osastoon, toinen on yleinen osasto 
ja toinen se osasto, joka sisältää luokittain lukemiseen soveltu-
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vat teokset. Opas sisältää myöskin 100 kirjaa käsittävän luet
telon, jotka ovat järjestetyt 3 osaan, kolmen ylimmän luokan 
(11—14 vuotisten) mukaan järjestettynä. Kukin ryhmä on 
jaettu koulun oppiaineiden mukaan. Kirjaston käyttämisen 
tulee olla aivan vapaaehtoinen; oppilaiden valintaoikeus on 
rajoitettu siihen osastoon, joka vastaa hänen vuosiluokkaansa. 
Hätäisen luvun ehkäisemiseksi vaihdetaan kirjoja, s. o. kir
jasto pidetään avoinna ainoastaan kerran viikossa tai joka 
toinen viikko. 

Ylemmissä kouluissa on kirjavalikoima laajempi. Myös
kin niissä pyritään lukemista järjestämään koulun muun työn 
yhteyteen, säilyttäen kuitenkin niin paljon kuin mahdollista 
vapaaehtoisuuden periaatetta. 

Norjassa 

on koulukirjastoliike muodostunut huomattavaksi itsenäiseksi 
kansalliseksi piirteeksi maan henkisissä harrastuksissa sen jäl
keen kun syntyi »Norjan kansakoulujen lasten- ia nuorisokirjas-
tojen keskushallitus» (»Centralstyret for de norske folkeskolers 
barne- og undgomsbiblioteker»). Liike järjestyi tähän määrät
tyyn muotoonsa Norjan yi. kansakoulukokouksessa v. 1896 
etevän lastenkirjailijan Nordahl Rolf sen'm pitämän esitelmän 
johdosta »Lasten lukemisen järjestämisestä kansakouluihin» 
ja on hän sittemmin ollut järjestön johtavana miehenä. 

Voimain keskitys ja johdonmukainen, yhtenäinen johto 
on ollut se voima, joka verraten pienillä varoilla on Norjassa 
saanut tällä alalla suuremmoisen edistyksen aikaan. 

Keskushallituksessa on 7 jäsentä, kolme hallituksen ja 
neljä opettajayhdistyksen valitsemaa jäsentä. Se julkaisee 
vuosittain lastenkirjallisuusluettelon ja on hankkinut kustan
tajilta keskimäärin 26 % alennuksen kirjoille. Sen toimesta 
on norjaksi ilmestynyt joukko alkuperäisiä ja etenkin hyvinä 
käännöksinä maailman kirjallisuudessa tavattavan nuorison-
kirjallisuuden merkkiteoksia. 

Nykyisin on keskushallituksen kanssa yhteistoiminnassa 
noin 2,100 koulukirjastoa. Yksinomaan tätä varten käytetään 
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Norjassa valtion varoja nykyisin 17,000 kr. Tästä apurahasta 
maksavat kirjastot 6 % keskushallitukselle toimituspalkkiona, 
joten keskushallituksen suoranaiset tulot ovat mitättömät. 
Toiminta käy mahdolliseksi omia kustannuksia julkaisemalla. 
Valtioapua annetaan ensi kerralla 10—50 kr., muilla kerroilla 
10—25 kruunuun; apua saavat maaseudun ja 4,000 asukasta 
pienempäin kaupunkikuntain koulut sillä ehdolla, että itse 
hankkivat vähintäin yhtä suuren avustuksen kuin valtioapua 
pyytävät. Valtioapu annetaan kirjoina. 

Kirjaston syntymisen helpottamiseksi on Keskushallitus 
järjestänyt niin sanottuja »perussarjoja» n:o 1, no: 2 ja n:o 3, 
joista kukin aina sisältää samat huolellisesti valikoidut kirjat 
ja joita sentähden kokonaisina sarjoina tilattuina voidaan 
myydä peräti halvalla hinnalla. Hyvin hoidetuille kirjastoille 
annetaan sen lisäksi »palkintosarjoja», jotka ovat saman pe
rusteen mukaan kerta kaikkiaan suunnitellut ja järjestetyt 
ja näin ollen kirjain laatua alentamatta saatu varsin halvalla 
hinnalla. 

Koulukirjastojärjestelmän rinnalla toimii Norjassa jossa
kin määrin toisin järjestetty, mutta vielä suurempaa keskitystä 
tavotteleva kansankirjastojen avustamisjärjestelmä. Se asia 
on kokonaan sivistysasiain ministeriön.hoidossa. Näiden jär
jestelmäin irrallisuus toisistaan nähtävästi melkolailla ehkäi
see kummankin kirjastomuodon kehittymistä, mutta ei ole 
kuin ajan kysymys milloin ne yhdistetään saman johdon ja 
samanlaisten periaatteiden mukaisesti. Ja se on tuo enemmän 
keskitetty, valtion välitön hoito opettajiston tehokkaalla 
myötävaikutuksella ja osanotolla, joka silloin päässee valtaan. 
Norja on nimittäin köyhä maa, joten siellä ei raaskita käyt
tää varoja muuten kuin millä tavoin ne tuottavat parhaan 
mahdollisen hyödyn. 

T anska 

on tällä alalla jäänyt näihin asti kehityksessä jäljelle. Sano
vat sen johtuvan kansakoulunopettajiston puuttuvasta har
rastuksesta ja sen taas tulevan siitä, etteivät seminarit ole 
tässä kohden tehneet mitään. Uusi aika on kuitenkin maassa 
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koittamassa. Harrastusta koulukirjastoihin herättää ja jär
jestää etunenässä »Statens Komit6 til Understöttelse af Bog-
samlinger» (Valtion komitea kirjastojen avustamiseksi) oman, 
varsinaisesti kansankirjastoihin kohdistuvan työnsä ohella 
toimimalla suuren määrän esitelmiä opettajakokouksiin ja 
seminareihin. Työn on suurimmaksi osaksi suorittanut komi
tean jäsen professori Andr. Sch. Steenberg suurella taidolla ja 
hyvällä tuloksella. Harrastus on niiden johdosta herännyt 
kaikilla tahoilla. Tanskan koulumuseo on järjestänyt malli-
lastenkirjaston, jota pidetään näytteillä koulukokouksissa. 
Köpenhaminan kasvatusopillinen yhdistys, jonka jäsenistä 
suuri osa on kansakoulun opettajia, on toimittanut luetteloita 
hyvistä lastenkirjoista; luettelon on sivistysasianministeriö 
painattanut ja levittänyt kaikkiin maan kouluihin. Tanskan 
opettajisto, joka muuten on taipuisa politikoimaan, alkaa 
myöskin innostua asiaan. »Tanskan opettajayhdistyksen» ano
mus aiheutti Valtiopäivät myöntämään v:sta 1905 alkaen 
5,000 kr. lastenkirjastojen ja 5,000 kr. opettajakirjastojen kan
nattamiseksi. Apurahat annetaan ainoastaan kunnan, vähin
täin samaan määrään nousevan avustuksen ohella. Koulu
kirjastoista lainataan kirjoja ainoastaan koulujen omille oppi
laille ja ilman maksua. Vuosittain jaetaan nykyisin noin 230 
kansakoululle avustusta valtion varoista 10—200 kr., mutta 
koulukirjastoja alkaa olla paljon enemmän. Varsinkin, pää
asiallisesti kansakoulun opettajapiirissä toimitettu »Bogsam-
lingsbladet» (Kirjastolehti) puhaltaa uutta tuulta maan kir
jasto-oloihin. Erityinen seura, »Danmarks Folkeboksamlinger» 
on ottanut käytännöllisillä neuvoilla ja opetuksilla järjestääk
seen Tanskan kirjasto-oloja kaikin puolin. Sen uusin puuha 
on saada kirjastohoidon opetusta seminaareihin, kansakou
lunopettajat yliopistollisten jatkokurssien yhteyteen ja 
maakuntakirjastojen kautta. 

Äskettäin on prof. Steenberg nimitetty »valtion kirjasto-
asiain neuvojaksi» (»Kulturministeriets Konsulent i Bogsam-
lingssager») ja samalla on »Valtion kirjastokomitea» saanut 
oman varsinaisen virastohuoneuston runsaine kirjastotarpeiden 
näyttelyineen, niin että voimme sanoa Tanskan valtion järjes
täneen erityisen »Kirjastoylihallituksen». 



49 

Ruotsissa 

on myöskin vasta aivan viime aikoina ryhdytty vilkkaampaan 
toimintaan tällä alalla. Tosin siellä jö kansakoululaitoksen 
alkuunpano-aikoina v. 1854 tunnettu kansanvalistuksen har
rastaja P. A. Siljeström lausui: »Kansankirjastoa on itse asiassa 
pidettävä aivan välttämättömänä kansakoulun lisälaitoksena, 
jota ilman ollen koulu suureksi osaksi menettää merkityksensä 
ja hyödyllisen vaikutuksensa. Nämä sivistysvälineet (kirjas
tot) oikein järjestettyinä ja oikein käytettyinä ovat todellisuu
dessa tuskin vähemmän tärkeät kuin itse kansakoulut». Ruot
sinkin kansakoululaissa on alusta aikain ollut olemassa mää
räys koulukirjastojen perustamisesta, mutta sitä ei ole viran
omaisten puolelta vaadittu täytäntöön pantavaksi. Lukuun
ottamatta muutamia yksityisiä poikkeuksia, ei harrastus liit
tää koulukirjaston tarjoomaa sivistysainesta suorastaan koulu
opetukseen ollut yleistä ennenkuin v. 1897 ilmestyneen »Ka-
talog öfver folkskolornas lärjungebibliotek» esipuheessa yli
opettaja Alfr. Dalin käänsi huomiota tähän asiaan.' Opettaja
yhdistys järjestytti mainitun luettelon mukaan malli-koulu
kirjaston, jota on sittemmin kuljeteltu näytteillä monissa 
opettaj akokouksissa. 

V:n 1902 valtiopäivillä anoivat eduskunnan jäseninä ole
vat kansakoulunopettajat Fritjuv Berg ja Emil Hammarlund 
valtionapua sekä kansankirjastoille että koulukirjastoille. Asia 
kuitenkin pitkistyi ja sitkistyi sen erimielisyyden tähden, joka 
hallituksen ja kansankirjastojen johtohenkilöiden kesken val
litsi, varsinkin siihen nähden olisiko avun antaja, s. o. valtio, 
oikeutettu harjoittamaan minkäänlaista valvontaa kirjastoihin 
nähden ja etenkin olisiko vai ei kirjastojen kesken saatava ai
kaan jonkunlaista yhteistoimintaa sekä taloudellisesti että hen
kisesti niinkuin hallitus olisi tahtonut. Tämä ehkäisi asian 
joutumasta edes eduskunnan käsiteltäväksi ennenkuin v. 1905. 
Eduskunta myönsikin v:sta 1906 alkaen 50,000 kr. suorastaan 
kirjastoille, enintään 75 kr:n käteisinä apumaksuina ja 10,000 
kr. jaettavaksi niille lukuisille järjestöille, joiden ohjelmana 
on kirjastoasian edistäminen tai »kiertävien kirjastojen» lai-
nausliikkeen harjoittaminen. Avustuksesta tulevat osallisiksi 
seurakunnankirjastot — vastaten meidän entisajan pitäjän-

4 
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kirjastojamme —, koulukirjastot ja kaikellaisten seurain ja 
yhdistysten kirjastot, jotka harjoittavat lainausta muillekin 
kuin omille jäsenilleen. Äärimmäisen »vapauden» ja hajaan
nuksen kannattajat siis voittivat — kirjastoliikkeen ja nimen
omaan koulukirjastoliikkeen eduksi vai vahingoksi, ei ole sen 
vaikea arvata, joka vähänkin on tutustunut niihin suurem-
moisiin tuloksiin, joita yhtenäisen johdon ja voimain keskittä
misen kautta on saavutettu siellä, missä tämäntapaista »sor
toa» ei ole kammottu harjoittaa. Se vaan on varmaa, että nyt 
jo ovat ruotsalaiset kirjastomiehet itse jokseenkin tyytymät
tömiä tuohon hajotusjärjestelmään ja onnetonta olisi, jos Suo
messa otettaisiin oppia kirjasto-asian järjestelyssä yksin Ruot
sista. 

Hyvää lastenlukemista hankkii muuten »Opettajayhdis
tys» julkaisemalla lapsille helposti saatavissa olevaa »Saga» 
nimistä julkaisua. Se on oikeastaan aikakautisen julkaisun ta
voin jatkuvasti ilmestyvä vihkoteosten sarja. »Fredrika Bre-
mer-förbundet»-niminen naisyhdistys on keskuudessaan aset
tanut erityisen kirjavaliokunnan, joka neuvoilla ja kirjaluette
lolta julkaisemalla koettaa edistää hyvää lasten ja nuorison-
kirjallisuutta. Näissä luetteloissa on m. m. aina merkitty 
minkä ikäisille lukijoille kukin kirja soveltuu, jos se kerran on 
lukemisen arvoinen. 

Jätämme enemmät selostukset muiden sivistysmaiden 
uhrauksista koulukirjastojen hyväksi, niin suurisuuntaisia 
kuin ne paikotellen ovatkin, esim. Ranskassa ja siirrymme ta
kaisin kotoiselle maaperälle. 
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6. Koulukirjastoharrastus Suomessa. 

Jo vanhoista ajoista on monissa oppikouluissamme ollut 
varsin laajat tieteelliset kirjastot etupäässä opettajiston tar
peeksi, vaikka niistä joskus lainataan oppilaillekin. Enimmät 
niistä ovat kuitenkin valvonnan puutteen ja siitä johtuvan 
välinpitämättömän hoidon vuoksi joutuneet rappiotilaan. 
Muutamat on taas pantu uudelleen kuntoon kuten Porvoon 
(30,000 nidettä), Hämeenlinnan y. m. Kun pitäjänkirjastoliike 
60- ja 70-luvuilla oli varsin vilkas, niin oli luonnollista, että 
kansakouluasetukseenkin ilmestyi tuo tunnettu 122 §, joka 
säätää myöskin jokaisessa kansakoulussa ylläpidettäväksi kir
jaston sekä koulun omain oppilaiden että muidenkin opin
haluisten tarpeeksi. 

Kauvas tähtäävä asetus on jäänyt näihin asti kuolleeksi, 
kun ei ole syntynyt harrastusta käyttää kirjastoa semmoise
naan opetusvälineenä, koulun muuhun opetukseen välittö
mästi liittyvänä harjoitus- ja täydennyskeinona. Ne kirjastot, 
joita kouluihin on sijoitettu ja joita ei olekaan vähän — v. 
1906 ilmoitettiin niiden luku olevan 1,051 — ovat pääasialli
sesti olleet tavallisten kansankirjastojen luontoisia, joista kyllä 
on paljon lainattu lapsillekin, pääasiallisesti juuri lapsille ja 
nuorisolle, mutta ilman syvempää kasvatusopillista valintaa 
ja ohjelmaa. 

Virtaukset suuressa maailmassa eivät kuitenkaan jättä
neet hipasematta meidänkin syrjäisiä olojamme ja niinpä Suo
men Naisyhdistys innostui julkaisemaan jo v. 1898 luettelon 
ei ainoastaan hyvistä lasten- ja nuorisonkirjoista, joita ei sil
loin vielä suuresti suomeksi ollutkaan, vaan myös luettelon 
suomennettavaksi suositeltavista kirjoista. Perustipa sama 
yhdistys jonkunlaiseksi mallikirjastoksi pääkaupunkiin erityi-
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sen lasten- ja nuorisonkirjaston, jonka se kauniisti kylläkin 
nimitti »Z. Topeliuksen nuorisonkirjastoksi«. Oman kodin ja 
taitavan hoidon puutteessa pääsi kirjasto ränsistymään, mutta 
nykyisin on se Naisyhdistyksen toimesta kohennettu entistä 
ehommaksi. 

Suurin ansio lastenkirjastokysymystenkin viriämiseen 
maassamme tulee opettaja Kaarle Verkolle, joka ahkerasti on 
niiden puolesta kirjoitellut, ja Kansanvalistusseuralle varsin
kin sen sihteerille, tohtori A. A. Granfelfille. Mainita sietää 
myöskin se jalomielinen 20,000 mkan suuruinen lahjoitusrahas
to, jonka kustantaja Verner Söderström on Kansanvalistusseu
ran haltuun uskonut käytettäväksi avustuksena ja palkintoina 
perustettaville lasten- ja koulukirjastoille. Tämän apurahan 
turvissa ovatkin useimmat, vasta viime aikoina syntyneet var
sinaiset lastenkirjastot päässeet alkuun. Kansanopettajain 
o. y. Valistus on myös ruvennut jakamaan 10 ä 20 koulu
kirjastolle vuosittain yhteensä500markan arvosta lastenkirjoja. 

Mutta niinkauvan kun laajennetun lukemisen ja kirjain 
käyttämisen opettamisen tärkeys ei selviä opettajakunnalle 
itselleen ja niinkauvan kun koko opettajistoa ei saada koulu-
kirjastoharrastuksissa mukaan, niinkauvan ei meidänkään 
maassamme koulukirjastoliikkeellä, eipä kirjastoliikkeellä yli
malkaan tule olemaan mitään suurempaa kehitystä ja yhteis
kunnallista merkitystä odotettavana. Tätä tosiasiaa silmällä 
pitäen päättikin Tampereella v. 1905 pidetty kirjastonhoitajain 
kokous opettaja V/:m Sippolan esityksestä pyytää Kansan
valistusseuran anomaan, että a) kouluylihallitus järjestäisi aluk
si lyhempiä kirjastonhoitokursseja kaikkiin seminareihin tila
päisten neuvojain opastamana, kunnes säännöllinen ja pitempi
aikainen kirjastonhoidonharjoitus seminarien omain opetta
jain johdolla voidaan toimeen saada, b) kaikkien seminarien 
kirjastojen hoito järjestettäisiin saman, vähitellen maan kai
kille kansankirjastoille omaksuttavan yhteisen järjestelmän 
mukaiseksi ja c) kunkin seminarin harjoituskoulun yhtey
dessä pidettäisiin voimassa erityistä malli-koulukirjastoa opet-
jajakokelaiden vuoroonsa hoidettavana seminarin kirjaston
hoitajan ohjausten mukaan. 

Kun anomus ei johtanut muuhun, tulokseen kuin että 
seminarien johtajien mielipidettä asiasta tiedusteltiin, joista 
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useimmat lienevät ehdotuksen suuntaisia toimenpiteitä puol
taneet, ehdotti kysymyksen herättäjä Kansanvalistusseuran 
vuosikokouksessa maaliskuussa 1908, että seura uudistaisi ano
muksensa tämän tärkeän asian ratkaisun jouduttamiseksi, 
joka nyttemmin on käynyt kerrassaan kiireelliseksi ja poltta
vaksi sen tähden, että Eduskunta on valmis myöntämään 
suuremmoisia summia kansan- ja koulukirjastojen ylläpitä
miseen. Sillä kun maassa ei ole laisinkaan ammattitaitoista 
väkeä kumpaakaan hoitamaan, niin valtion varat, tulevat pian
kin käytetyiksi tavalla, josta on varsin vähän pysyvää hyötyä 
sille asialle, jonka edistämiseksi ne ovat tarkoitetut. Näin kävi 
aikoinaan esim. Ranskan suuremmoiseksi suunnitellulle kan-
sankirjastolaitokselle. 

Ja onhan meillä omassakin maassamme juuri kysymyk
sessä olevaa alaa lähellä olevia kirjastoja, jotka ovat antaneet 
varoittavan esimerkin siitä kuinka käy, kun kirjastoja peruste
taan ilman johdonmukaista keskitystä ja johtoa sekä hoidetaan 
ilman harrastusta ja ammattitaitoa. Tarkoitamme kansa
koululaitosta hyödyttämään aijottuia ja v:sta 1893 alkaen val
tion varoilla ylläpidettyjä opettajakirjastoja, jotka näyttävät 
muuttuneen sekä kirjain että rahain kalmistoiksi. Viimeisen 
tilaston mukaan on tähän laitokseen pantu valtion varoja 
kiinni pian puoli miljoonaa, tarkemmin sanoen 448,420 mk., 
lukematta sitä paljoa rahanarvoista työtä, minkä kouluyli
hallitus, tarkastajat sekä kirjastojen palkattomat hoitajat 
näiden takia kuluttavat kirjeenvaihtoon, kirjanpitoon y. m. 
Opettajakirjastoja oli v. 1907 keskimäärin yksi joka kunnassa 
eli 508. Valtioapua yksinomaan kirjain hankkimiseen saivat 
kirjastot 38—115 m:kan välillä. Kaikkien opettajakirjastojen 
yhteinen kirjamäärä on vähän yli 50,000 sidettä, s. o. noin 
100 sidettä kirjastoa kohden. Lukuvuonna 1906—07 tehtiin 
näistä kirjastoista kaiken kaikkiaan 10,295 lainausta; toisin 
sanoen 4/ä kirjoista sai koko vuoden liikuttamatta tomuuntua 
hyllyillään. Niistä 3,043 kirjastojen etuoikeutetusta käyttäjästä, 
s. o. kansakoulujen opettajista, joita maassamme samaan ai
kaan oli, käytti vain 1,962 eri henkilöä kirjastoa hyväkseen. 
Kun kirjastoille lukuvuonna 1906—1907 jaettiin valtion va
roja yhteensä 30,000 mk. niin tuli jokainen lainaus maksamaan 
liki 3 mk. ja jokaisen lainaajan osalle yli 15 mk. suoranaisia 
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rahamenoja, kouluhallituksen, tarkastajain ja kirjastonhoita-
jain vaivoja lukuunottamatta. Mitä kaikkea nämä masentavat 
numerot meille puhuvatkaan, sitä ei ole tässä tarvis toistaa; 
siitä kuitenkaan ei oltane eri mieltä, että syynsä tällä huonolla 
tuloksella täytyy olla ja että ne ovat kiireimmiten poistettavat, 
jos tahdotaan opettajakirjastojen alkuaan hyvä tarkoitus saada 
toteutumaan. Ja eiköhän vaan seminareissa annettavaksi esi
tetty harjoitus kirjastotoimessa ja kirjallisuuden käyttämisessä 
ylimalkaan saisi opettajakirjastojakin täyttämään tarkoitustaan 
toisenlaisella menestyksellä kuin nyt. 

Niissä olisi esimerkiksi hyvä pohja laajemmalla ohjel
malla toimiville koulukirjastoille. 

Pääsiäisen aikaan 1908 pidetyssä semi närien opettajain 
kokouksessa oli myöskin seminarien kirjastoja koskeva kysy
mys käsiteltävänä ja alusti sen ansiokkaalla tavalla semin. 
johtajatar Hedvig Sohlberg. Alustus, jonka ponnet kokous 
hyväksyi, tarkoitti samaa kuin eniten mainittu Kansanvalis
tusseuran anomus eli että seminarinoppilaille on valmistettava 
tilaisuutta kirjastojen käyttämiseen ja heitä on neuvottava 
tätä tilaisuutta oikealla tavalla käyttämään. Tärkeänä 
piti alustaja m. m. sitä, että ne henkilöt, joiden huolena on 
seminarien kirjastojen hoito, saisivat siihen erikoisen valmis
tuksen, m. m. matkarahoja, perehtyäkseen ulkomaiden kir-
jastonhoito tapoihin. 

Yleinen kansakoulukokouskin v. 1908, joka vuosi siten 
näyttää tulevan kirjastoliikkeen erityiseksi merkkivuodeksi, 
käsitteli kahden eri kysymyksen muodossa koulun ja kirjain 
suhdetta toisiinsa. Kokouksen asettama valiokunta käsitteli 
kysymykset yhdessä ja kokous hyväksyi päätökseksi seuraavat 
valiokunnan muodostamat ponnet: 

1) että jokaiseen kouluun hankittaisiin luokka-osastoihin 
jaettu oppilaskirjasto; 

2) että näitä kirjastoja varten hankittaisiin kirjaluettelo, 
jonka toimittamisesta pyydettäisiin Suomen opettajayhdistys 
huolta pitämään Kansanvalistusseuran myötävaikutuksella; 

3) että varoja näitä kirjastoja varten koetettaisiin saada 
valtioita, kunnilta, Kansanvalistusseuralta y. m. asiaaharrasta-
vilta; ja 

4) että kykeneväin hoitajain saamiseksi yleisiin kirjastoihin 
kirjasfonhoidon opetusta järjestettäisiin maan seminareihin niin 
pian kuin siihen suinkin mahdollisuutta ilmestyy. 
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Ponnet todistavat, että kansakoulun alalla meilläkin jo 
kaivataan todellisia koulukirjastoja, vieläpä tunnustetaan oi
keiksi tässä kirjasessa esitetyt ajanmukaiset periaatteet koulu
kirjastojen tehtävästä. 

Mutta periaatteiden hyväksymisestä on vielä matkaa nii
den toteuttamiseen käytännössä ja sen tähden on ilolla ter
vehdittävä sitä pontevaa toimintaa, johon Kouluylihallitus 
on nykyisin ryhtynyt koulukirjastoasian elvyttämiseksi. Jo 
viime vuoden aikana järjestettiin kaikkiin seminarien harjoi-
tuskouluihin oppilaskirjastot, jota varten myönnettiin 400 mk. 
perustamista ja 200 mk. vuotuista ylläpitoa varten kullekin kir
jastolle. Lisäksi on Ylihallitus ehdottanut otettavaksi 25,000 
mkn määrärahan ylihallituksen vuosirahansääntöön vuodesta 
1911 alkaen käytettäväksi kansakoulujen oppilaskirjastojen 
avustamiseksi. 

Erinomaisen tärkeänä enteenä uuden ajan koittamisesta 
koulukirjasto-asian kehittymiselle on pidettävä sitäkin, että 
Kouluylihallitus on kiertokirjeellään 31 p:ltä maaliskuuta 1910 
vaatinut tietoja tähänastisista koulukirjastoista kansakou
luissa ja siten pannut alkuun virallisen kirjastotilaston syn
tymisen. Toivottavasti myöskin oppikoulun alalla pian seu
rataan samaa esimerkkiä. 

Vihdoin on kauvan puheena ollut kysymys kirjaston-
hoidon opetuksen järjestämisestä maamme seminareissa par
haillaan Kouluylihallituksen käsittelyn alaisena, joten toivot
tavasti piankin päästään myöskin tällä alalla kehityksen al
kuun. Kerran liikkeelle laskettuna asia kyllä sitten edistyy 
omalla painollaan. 
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7. Kirjastojen osuus koulun työssä. 

Jos koulu, paremmin saavuttaakseen oman päämääränsä, 
ottaa käyttääkseen kirjoja laajemmassa määrässä ja toi
sella tavalla kuin tähän asti, ja jos pyritään siihen, että 

sellainen kirjain käyttäminen huolellisesti sovitetaan koulu
työhön, niin käy välttämättömäksi pohtia ja antaa vastaus 
moneen erilaatuiseen kysymykseen. Muutamia näistä kysy
myksistä mainittakoon tässäkin, mutta niiden vastaamista 
voidaan ainoastaan muutamalla sanalla yrittää, koska niiden 
perinpohjaisempi selvittäminen ensinnäkin kysyisi enemmän 
tilaa kuin tässä on käytettävänä, ja toiseksi koska tämä asia 
— jos kohta sitä jo entisajan kasvattajat, etenkin n. k. »filan-
tropit», jo sangen perinpohjaisesti käsittelivät — kuitenkin 
nyt vasta meidän ajallamme joutuu kaikessa laajuudessaan 
huolellisen keskustelun alaiseksi. 

Peruskysymyksiä on silloin tämä: kuinka suuren määrän 
henkisiä vaikutelmia — lukemisen kautta saadut mukaan las
kettuina — on lapselle annettava hänen toimintakykynsä ke
hittämisen ohella; sillä vaikkapa pidetäänkin koulun päämää
ränä saada lapsi kykeneväksi tahtomaan ja taitamaan, niin 
vaaditaan myös hänen aate- ja tunne-elämänsä kehittämistä, 
ja kuten edellisestä on selvinnyt, pidämme koulun laajennet
tua lukuohjelmaa siihen soveliaana. 

Toinen tärkeä kysymys koskee puhutun sanan ja kirjoi
tetun sanan suhdetta opetuksessa. Nykyisin etualalla oleva 
puhutun eli »elävän sanan» suosiminen on kyllä ollut täysin 
oikeutetun vastarinnan ilmaus vanhan ajan kaavamaista ja 
kuollutta, pelkkiin kirjoihin perustuvaa opetustapaa vastaan. 
Mutta älköön »elävän sanan» kunnioitus johdattako meitä hal
veksumaan niitä monia käytännöllisiä etuisuuksia, joita kir-
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joitetulla sanalla on puhutun rinnalla sille, joka osaa kirjoja 
käytellä. On esimerkiksi verraten helppoa saada kirjallinen 
selitys miltä alalta tahansa; sen suullista esittäjää saisi kyllä
kin turhaan etsiä; kirjan selityksiä voi ottaa vastaan kun itselle 
sattuu sopivaa aikaa tai säästää toiseen kertaan kun muun
lainen tehtävä meitä kutsuu. Kirjallinen esitys sallii meidän 
tyynesti ja huolellisesti punniten syventyä sisältöön kun 
sitä vastoin »elävää sanaa» kuullessamme saatamme joutua 
esittäjän maineen, äänen ja muiden ulkonaisten esityskeinojen 
lumoukseen, joista selvittyämme emme enää voikaan alistaa 
puheen varsinaista sisältöä uudelleen harkintamme alaiseksi. 
Näitä kirjallisen esityksen monia etuja silmällä pitäen lausuu 
englantilainen kirjailija Carlyle: »Kirjasto on meidän aikamme 
todellinen yliopisto». 

Meidän nykyisessä koulussamme on puhuttu sana kaikki 
kaikessa. Mutta jos kuvittelemme, että vast'edes koulussa 
omistettaisiin saman verran huomiota lukemiselle kuin puhu
misellekin, niin herää kysymys: minkälaatuisen lukemisen 
koulun tulisi asettaa etusijalle. Vastaus tulee sen mukainen, 
mitä tietä koulu pyrkii päämääräänsä kohden, s. o. paneeko 
se pääpainon tietojen kartuttamiseen ja ajatuskyvyn kehittä
miseen vaiko tunne-elämän kasvatukseen. Vaikkapa sitten 
pidettäisiin edellistäkin koulun oleellisempana tehtävänä, niin 
voidaan vielä kysyä: saavutetaanko tietoja ja ajatuskykyä 
paremmin lukemalla tieteellisiä esityksiä vai runoilijan todel
lisuuteen perustuvia kuvauksia ihmiselämästä ja luonnosta. 

Toinen sarja kysymyksiä herää silloin kun ruvetaan so
vittamaan lukemista oppilaiden ijän mukaan. Siitä kaiketi 
olemme kyllä yksimielisiä, että — kehitysopinkin mukaan — 
eräällä ikäkaudella sadut ja tarinat ovat lasten parasta luke
mista; mutta siitäpä onkin kysymys, milloin joutuu se aika, 
jolloin lasten ajatuksenjuoksu on johdettava säännöllisemmille 
laduille. Eikä ainoastaan sisällön sovittaminen, vaan myös 
muodon tarkkaaminen voi antaa paljonkin pohtimisen ja kes
kustelun aihetta. 

Tässä on laajaperäinen työmaa edessä. Ei kuitenkaan 
auta ruveta odottamaan tämän työn päättymistä ennenkun 
muka sopii antaa kirjoja lasten käsiin; se työ näet suurelta 
osalta tulee perustumaan niihin kokemuksiin, jotka ovat saa-
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vutettavissa tarkkaamalla lasten omaa menettelyä kirjoihin 
nähden. Ei ole muuta keinoa kuin yhteistoimin kerätä sellai
sia havaintoja ja näistä monien kasvattajain erilaisista koke
muksista koettaa sovittaa yhteinen lopputulos. Tämän yhteis
työn päätuloksena tulee tietenkin olemaan runsas, lasten ja nuo
rison eri ikäkausilla luettavaksi soveltuvain kirjain valikoima. 

Verrattomasti helpompi on keksiä ne puhtaasti ulkonaiset 
muodot, joita kirjastojen kouluihin sijoittamisessa on huomioon 
otettava. Ennen kaikkea tulee niiden olla sellaisia, että ne sal
livat oppilaille mahdollisimman helpon pääsyn kirjojen luo sekä 
tekevät opettajan vaivannäön kirjain käyttämisessä jokapäiväi
sessä opetuksessa ja niinhyvin sisällöltään oikeiden kuin eri 
ikäisten oppilaiden käsityskyvyn mukaisten kirjain löytämi
sessä niin vähäiseksi kuin suinkin. 

Tämmöinen järjestys on tietysti helpointa saada aikaan 
pienissä kouluissa, kuten meidän kansakoulumme ylipäänsä 
ovatkin. Niissä on koulukirjasto luonnollisesti asetettava itse 
luokkahuoneeseen. Kirjastossa tulee olla itsenäisenä osastona 
pikkuinen käsikirjasto, jota oppilaat ovat totutettavat itsenäi
sesti käyttämään. Toisen osaston muodostavat ne kirjat, joita 
joko sopii käyttää luettavaksi opettajan johdolla luokalla tai 
sattuvan vapaahetken aikana taikka lainataan lapsille kotiin. 
Osastokouluissa on kyllä järjestetty n. s. hiljaisia harjoituksia 
niille vuosiosastoille, jotka muuten joutuisivat toimettomiksi, 
silloin kun opettaja työskentelee muiden osastojen kanssa. 
Keino onkin mukiin menevä; epäkohta on vaan siinä, että 
opettaja, jonka tulee pitää silmällä toisten osastojen hiljaisia 
harjoituksia — oikeinkirjoitusta, laskentoa, piirustusta j. n. e. 
— ei voi koko sielullaan kiintyä samaan aikaan tapahtuvaan 
muiden osastojen opetusaineen suulliseen käsittelyyn. Kir
jaston kirjain lukeminen soveltuisi erinomaisesti silloin tällöin 
hiljaisten harjoitusten asemesta. Sitä varten ja muutenkin 
pitäisi kirjastossa olla sellaisten nuorten lasten varalta, jotka 
eivät vielä ole oppineet kunnolleen lukemaan, valikoima kuvia 
ja kuvakirjoja, joiden alla on lyhytsanainen painettu tai käsin
kirjoitettu selitys sekä muutamia vuosikertoja kuvallisia lasten-
lehtiä. Suurempien lasten tarpeeksi taas pitäisi olla heidän 
ikäkaudelleen soveltuvia kertomuksia ja historiallisia romaneja 
sekä tietokirjoja, joiden sisältö käsittelee koulussa esiintyviä 
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opetusaineita; samoin myös suomalaisten runoili jäin teoksia, 
erittäinkin sellaisten runoilijain tai sellaisia runoja sisältäviä 
teoksia, joista koulussa isänmaanhistorian tai muun aineen yh
teydessä on puhuttu, taikka joita suorastaan sopii luettaa luo
kalla muiden aineiden täydennykseksi. 

Kun sitten kouluissa esim. maantiedontunneilla luetaan 
Afrikasta, ja lapset saavat lukeakseen »Livingstonen matkat» 
tai »Läpi neekerien maanosan», tai Stanleyn »Kalulu; prinssi, 
kuningas ja orja» niin kuinka pysyvän ja voimakkaan kuvan 
he saavatkaan silloin Afrikan aarniometsistä, sen vuolaista 
virroista, sen autioista erämaista ja sen alkuperäisistä asuk
kaista verrattuna siihen laihaan ja typistyneeseen yleiskatsauk
seen, minkä oppikirja ja opettajan hätäinen esitys yksin niistä 
olisivat jättäneet. Luonnonhistoriaa taas valaisevat monet 
muut matkakertomukset ja onhan jo suomeksi ilmestynyt 
huvittavia lukukirjoja keksintöjen y. m. luonnontieteellisten 
havaintojen alalta. Romanien ja kertomusten käyttämisestä 
asiatietojen valaisemiseksi ja täydentämiseksi mainitsemme 
esim. Santeri Ivalon »J uho Vesaisen». Miten haihtumattomasti 
sen henkilöt ja tapaukset painuvat mieliin ja kuinka toisenlai
sen valaistuksen sen luettuaan saakaan koko Pohjois-Suomen 
varhaisempi historia ja veljeskansain vimmaisen kiihkon ka
malat seuraukset. J. A. Friisin »Laila» antaa leppeän kuvan 
lappalaisten ja Ruijan suomalaisten vanhemmasta elämästä, 
Rudyard Kiplingin kuvaukset »Indian viidakoista» vievät luki
jan vastustamattomalla voimalla meille muuten niin vieraan 
maan outoihin oloihin; puhumatta nuorten lempikirjasta, 
»Välskärin kertomuksista», jota tuskin on pidettävä kansakou
lun vauraammille oppilaillekaan liian laajana tai vaikeana 
kirjana. Ja onhan nyt jo suomalaisessakin kirjallisuudessa 
varaa valita paljon muitakin. 

Koulukirjastossa, tai ainakin saman kunnan koulukirjas
toille yhteisesti käytettävänä, tulisi olla muutamista pienen-
puoleisista teoksista niin monta kappaletta, että siitä riittäisi 
kappale kullekin saman osaston lapselle, jotta lukeminen voisi 
tapahtua samaan aikaan ja väleen; luettua keskustelisi opettaja 
lasten kanssa kirjan esittämistä aatteista taikka kirjoituttaisi 
lapsilla siitä lyhyen selostuksen tai vaikkapa kokonaisen aineen. 
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Vielä pitäisi koulun käytettävänä olevassa kirjastossa olla 
oppilaiden jokapäiväistä kotielämää valaisevia ammatillisia 
kirjoja, mutta joihin koulu ei ajan puutteen vuoksi tai opetuk
sen hajaannuksen pelosta käy käsiksi. Suurin osa kansakou-
lujemme oppilaista on maataviljeleväin vanhempain lapsia ja 
kuinka monesti onkaan sentähden opettajain ja varsinkin van
hempain taholta esitetty vaatimus, että maataloudelle on kan
sakoulun opetuksessa annettava sijaa. Mutta kunhan koulu
kirjastot varustetaan helppotajuisilla maatalousoppikirjoilla 
ja kun kansakoulupoikia opastetaan niitä vapaa-aikoinaan 
ymmärryksellä lukemaan sekä neuvotaan luottamuksella kään
tymään opettajalta saamaan yksityistä selvitystä, milloin kirjas
sa esiintyy niin »kankea paikka», ettei nuori tietoniekka siitä 
omin voimin saa selkoa, niin varmaa on, että kansakoulu tällä 
tavalla edistäisi kansamme maataloudellista sivistystä yhtä 
paljon kuin jollakulla pintapuolisella lukujärjestykseen merki
tyllä koulutunnilla. Samoin olisi saaristokoulujen kirjastoissa 
oleva kalastus-elinkeinoa edistäviä kansantajuisia esityksiä 
j. n. e. Täten saavutettaisiin elävä ja terve yhteys kirjatietojen 
ja todellisen elämän kokemusten kesken. 

Jos suurissa, moniluokkaisissa kouluissa tahdotaan oppi
laille valmistaa samanlainen helppo pääsy käsikirjain pariin ja 
samanlainen kirjaston välitön liittäminen opetukseen, niin on 
silloinkin turvauduttava luokkakirjastoon, jonka kirjetvarat 
ovat valikoidut luokan oppilaiden ijän ja heille opetettavaksi 
aijotun käsitepiirin vaatimuksien mukaan. Sellainen vähäisen, 
mutta valikoidun kirjamäärän sisältävä luokkakirjasto, käsit
täen sekä käsikirjoja että kotiin lainattavia kirjoja ja asetet
tuna luokkakaappiin luokan varsinaisen opettajan hoitoon, on 
yleinen monin paikoin ulkomailla, lieneepä yksi ja toinen opet
taja Suomessakin sellaista yritellyt. Kaikkialla sanotaan tä
män tapaisten pikkukirjastojen luoneen ikäänkuin uuden hen
gen oppilaiden lukuihin ja opintoihin; sen huomion on myöskin 
suomentaja omassa luokassaan mielihyvällä pannut merkille. 

Laajemmat yhteiset koulukirjastot eivät luokkakirjastojen 
perustamisella käy tarpeettomiksi. Ensinnäkään ei luokka
kirjasto pysty tyydyttämään lahjakkaampain ja erikoisharras-
tuksia omaavain oppilaiden lukuhalua. Toiseksi luokkakir
jastojen jossain määrin suljettu ja koulumainen luonne tekee 
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suotavaksi, että oppilailla on tilaisuutta päästä käyttämään 
laajempaa ja vapaampaa kirjastoa, jossa kirjoja on useammalta 
eri alalta ja runsaammalti valittavana. Myöskin tällaiset 
yhteis-koulukirjasto ovat jaettavat aineiden ja oppilaiden ijän. 
mukaan. Suomen Opettajayhdistyksen toimesta on äskettäin 
järjestetty tällainen mallikoulukirjastot ja on se toistaiseksi 
sijoitettu Tehtaankadun (n:o 15—17) kansakouluun Helsin
gissä. Tämä malli-koulukirjasto on myöskin ulkonaisten 
varustustensa puolesta kaikin puolin hyvin sekä ajanmukaisin-
ten järjestelmäin mukaan järjestetty. 

Kaikista kirjastoista, siis myöskin ylempänä mainituista 
erilaatuisista koulukirjastoista, on sitä suurempi hyöty mitä 
monipuolisempi luettelo niistä on laadittu; jos mahdollista, 
niin joka ainoasta eri kirjasta tulisi olla erikoisselostus. Voisi 
luulla, että aivan pienissä kirjastoissa, etenkin luokkakirjas
toissa, luettelo on vallan tarpeeton, mutta niissäkin se on erittäin 
hyödyllinen olemaan — ei kirjain löytämisen tähden, vaan siksi 
että oppilaat tulisivat näkemään mikä yhteys kirjoilla ja luette
lolla on sekä oppisivat luetteloa pienissä oloissa käyttämään, voi
dakseen tulla toimeen suuriin kirjastoihin jouduttuaan. Luet
teloiden käyttämisessäkin tulee opettajan ohjata oppilaitaan. 

Kyöskin kuvastot eli kuvakokoelmat, voidaan samain pe
rusteiden mukaan jakaa luokka- ja yhteiskuvastoihin. 

Oppilaiden suhteen kirjastoon tulisi kernaimmin perustua 
vapaaehtoisuudelle, niin että lasten mielestä kirjastot ja kuvas
tot ovat järjestetyt sentakia, että heillä olisi tilaisuutta vapaa-
aikoinaan huvittavaan toimintaan ja että he helposti voisivat 
saada apua kirjoituksiinsa ja muuhun koulutyöhön. Jota 
enemmän koulukirjastojen käyttäminen säilyttää vapaaehtoi
suuden leiman, sitä paremmin koulukirjastot voivat täten 
arvaamattomassa määrässä edistää ja toteuttaa koulun pyrki
myksiä saada koulutyö oppilaille niin hupaiseksi ja heidän tie
donhalunsa niin hereille, että he itsetajuisesti tuntevat tarvitse
vansa päästä tietämään asioista enemmän kuin mitä koulu voi 
heille rajoitettuna työaikanaan antaa. 

Ja jos kirjasto erityisesti viehättää lapsia, niinkuin se aina 
tekeekin, jos sen sisältö on ymmärryksellä valikoitu, niin mikä 
ön- silloin luonnollisempaa kuin että heidänkin apuaan käyte
tään sen aikaansaamiseksi ja hoidossa. Silloin lapset tulevat 
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yhä selkeämmin käsittämään, että kirjastot ovat juuri 
heidän hyödykseen; se lisää heidän rakkauttaan kirjoihin ja laa
jentaa heidän kirjallisuudentuntemustaan; se myöskin herättää 
heissä halua ja tottumusta pidellä kirjoja huolellisesti. Silloin 
voi kirjasto myöskin odottaa heiltä yhden ja toisen pikku lah
jan. Mutta lapset eivät mielellään rupea suorittamaan lainaus-
maksuja — siitä luonnollisesta syystä, että vanhemmat eivät 
halua tai eivät katso voivansa antaa lapsilleen siihen tarkoituk
seen rahaa. Koulukirjaston tulee siis olla kouluun samassa 
suhteessa kuin luonnonhistoriallinen tai fysikalinen kokoelma: 
koulun asia on panna se toimeen ja sitä ylläpitää. 

Opettajat, joille koulukirjastojen perustaminen ja hoito 
luonnollisesti pääasiassa lankee, oppivat kyllä pian kirjastossa 
näkemään erinomaisen välineen opetuksensa hedelmöitämi-
seksi sekä apuneuvon, millä päästä miellyttävällä tavalla va
paampaan ja läheisempään henkiseen yhteyteen oppilaittensa 
kanssa kuin mihin useimmat muut koulutoimet voivat antaa 
aihetta. Mutta välttämättömänä edellytyksenä siihen kuitenkin 
luonnollisesti on se, että opettaja itse rakastaa kirjoja, että hän 
itse tuntee kirjoja ja että hän itse osaa hoitaa kirjoja. 

Tämmösten edellytysten jakaminen täytyy olla seminarien 
asia ja siihen ne pystyvät pääasiallisesti niillä samoilla keinoilla, 
joista tässä kirjassa on pitkin matkaa ollut puhetta. Semina-
reissakin on pantava erityistä huomiota siihen, että oppilaat 
saavat ohjausta käsikirjaston — joka seminareissa saisi olla 
verraten laajakin — käyttämisessä; että heillä kirjallisuuden
historian opetuksen ohella olisi käytettävänään niin runsas vali
koima kaunokirjallisuutta kuin mahdollista ja että heidän ope
tuksensa ja toimensa opiskeluaikanaan järjestettäisiin siten, 
että se aiheuttaisi heitä silloin tällöin etsimään kirjastosta läh
teitä vapaampien ja laajempien tietomäärien hankkimiseen jos
sakin tai joissakin erikoistiedoissa kuin mihin tavallinen luokka
opetus velvoittaa. J a vaikka viime aikoina onkin suuria muu
toksia seminarien opetustavoissa tapahtunut, niin on näissä 
oppilaitoksissa ilman erityisiä varokeinoja yhä edelleen se 
vaara helposti tarjona, että läksyjen päähänpänttäys joutuu 
liian suuressa määrässä etualalle siitä johtuvine pintapuoli-
sine käsitystapoineen ja kieroine suhteineen kirjallisuuden oi
keaan käyttämiseen nähden. 
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Jospa siis seminarit todella alkaisivat oppilailleen opetta
malla opettaa rakkautta kirjoihin panemalla heidät työskente
lemään kirjastoissa ja neuvomalla kirjain oikeata käytäntöä, 
niin varmaan opettajakirjastotkin, kuten jo edellä huomautet
tiin, nousisivat siitä notkosta, johon ne nyt ovat vajonneet. 
J a silloin ei ainoastaan opettajan oma kouluopetus tulisi runsas-
sisältöisemmäksi ja eloisammaksi, vaan hän todella pystyisi 
suorittamaan koulun tärkeimmän tehtävän: lasten kasvatta
misen oikeaan suhteeseen kouluun ja elämään — kirjoihin ja 
käytäntöön. 

Tämän kirjan esittämiä ehdotuksia tietenkin vastustetaan 
sillä väitteellä, että koululla ei ole aikaa toteuttaa niitä. Kansa
kouluissa varsinkaan ei ole aikaa ja seminareissa sitäkin vä
hemmän. Tähän vastaamme ensiksikin niin, että koulu, 
kehittämällä lasten lukutaitoa, edistää niin suuressa määrässä 
oppilaiden vastaanottavaisuutta ja kykyä itsenäiseen työs
kentelyyn, että se varmasti säästää koulun työtä muulla ta
holla, esimerkiksi äidinkielen kirjallisissa ja muodollisissa har
joituksissa. 

Mutta kysymys ajasta on välittömässä yhteydessä myöskin 
seuraavan kysymyksen kanssa: minkä arvoisena on pidettävä 
kykyä helppoudella ia ymmärryksellä käyttää eteen sattuvaa 
kirjallisuutta. Ainakin ne, joiden mielestä koulun tärkein 
tehtävä on juuri tätä kykyä kehittää, ne myöskin myöntävät, 
että siihen on saatava aikaa, vaikkapa koulun muille aineille 
myönnettyä aikaa vähentämällä. 

Ja aikaa on kyllä ilmestyvä, kun vaan Suomen opettajis
tossa syntyy ja kehittyy sellainen voimakas tunne, että koulu 
ei täytä velvollisuuttaan oppilaitaan kohtaan niin kauan kuin 
se ei opeta heitä käsittämään ja tuntemaan kirjoja niiksi hy
viksi ja uskollisiksi ystäviksi, jotka auttavat heitä elämään 
elämänsä runsassisältöisempänä, kunnollisempana ja onnelli
sempana kuin ilman kirjoja, ja niin kauvan kuin koulu ei opeta 
heitä käyttämään hyväkseen näitä alttiita avustajia. 

Tässä esitetty työtapa on kerran pääsevä suureen voimaan, 
sillä se on sen työn paras liittolainen, joka tahtoo edistää hen. 
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kistä vapautta. »Se on vapaa mies, joka osaa lukea» — sillä 
kirjain avulla voi hän tuottaa itsenäisiä ja harkittuja ajatuksia. 

J a se pääsee suureen voimaan siitäkin syystä, että se tukee 
sitä työtä, joka pyrkii tasottamaan luonnottomia ja turmiolli
sia yhteiskunnallisia vastakohtia. Se edistää yleistä valistusta 
ja siten myös sen yhdistävää voimaa; se pyrkii rakentamaan 
kaikille yhteiskuntaluokille yhteisten elämismuotojen perustaa 
ja yhteisiä henkisiä harrastuksia; se herättää mielet ottamaan 
vastaan sitä suurta määrää hyvyyttä ja kauneutta, joka tässä 
maailmassa on ihmislapsille yhteistä. 



8. Kirjaston kuntoonpano. 

Seuraavassa annetaan suppeassa muodossa muutamia tär
keimpiä neuvoja kirjaston järjestämisessä ja hoidos
sa, vaikka tämän kirjan tarkoitus ei olekaan esittää mi

tään kirjastonhoidon opasta, koska Kansanvalistusseuran kus
tannuksella on sellainen erikseen ilmestynyt, joka on saatavissa 
sekä mainitulta seuralta että kirjakaupoista *) ja asianharras
taja löytää Kirjastolehdenkin eri vuosikerroista laajempia kirjoi
telmia kirjastonhoitoa koskevista seikoista. 

1. Kantaluettelo. Kaikki kirjastoon ostetut ja lahjoi
tetut kirjat ovat ensiksi merkittävät aikajärjestyksessä kanta-
luetteloon eli inventerauskirjaan. Sitä sanotaan toisinaan myös 
hankintaluetteloksi. Kansanvalistusseuralta saa ostaa val
miiksi viivotettuja ja sidottuja kantaluetteloita. Sen voi kyllä 
itsekin viivottaa ja on siinä ilmoitettava ainakin seuraavat 
asiat: a) päiväys milloin kirja on saapunut kirjastoon, b) kanta-
numero (joko juokseva tai kunakin vuonna alusta alkava, joka 
merkitään esim. 1908/24, 1908/25 j- n- e-)> c) paikka- eli kirjas-
tomerkki, d) tekijän nimi, e) kirjan nimiö (-titteli), f) painos, 
g) painopaikka ja h) -vuosi. Jos koko on tavallisesta 8-taittei-
sesta. (8:0) poikkeava, on syytä merkitä sekin joko kirjoitta
malla tai merkillä, esim, 4:o, 16:o. Lisäksi on vielä mainittava 
onko kuvia tai karttojä, sekä i) sivuluku ja j) hinta. Eri särak-
keeseeft tehdään 'muistiinpanoja kuka kirjan on mahdollisesti 
lahjoittanut, koska sidottu, mistä syystä poistettu'kirjastosta 

*) Granfelt, 'Ai A !j Opas 'kaftSäntiifjästo^iiillöidösäa,-Helsinki 
1 9 0 5 i . " >  - t 5 S  s i v .  8 : 0 .  t i i n t a v r  i i i k .  = 5 0  p i ' v v - . i  ' r T *  -  .  
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Kun kirjastoon tilataan vihkottain ilmestyviä teoksia tai 
aikakauslehtiä, niin on syytä, laatia kutakin vuotta varten yksin
kertainen taulu, jossa on peräkkäin kirjoitettuna kunkin tilatun 
teoksen tai. aikakautisen julkaisun nimi ja nimen jälessä vihko
jen lukua ja kuukausia vastaava määrä sarakkeita. Sarak
keeseen merkitään numerolla milloin mikin vihko tai numero 
on saapunut, 

2. Kirjain sidotus on kirjastonhoidossa varsin tärkeä 
seikka, sillä huonosti sidotut kirjat tulevat pian käyttökunnot-
torniksi. Jos kirjaston kirjat tilataan Kansanvalistusseuralta, 
niin on parasta heti sidotuttaa kirjat seuran välityksellä, sillä 
seura panee parhaansa saadakseen halpaa ja lujaa työtä pyytä
mättä siitä itselleen voittoa. Nykyisin seuran sidottamat 
koulukirjasto-kirjat päällystetään eräänlaisella pesua kestä
vällä kankaalla, jota kutsutaan »dermatoidiksi». — Jos kirjasto 
itse sidottaa kirjansa, niin on käännyttävä kunnollisen sitojan 
puoleen ja pyydettävä, että hän varustaisi ensimäisen ja viimei
sen arkin, joihin kirjan väänteleminen ankarimmin koskee, 
palttinakaistaleella, pyöristäisi kirjankansien ulkokulmat ja 
varustaisi ne joko palttinalla tai pergamentilla (huom. ei voi
paperilla!) ja sitoisi kunkin arkin »kokonaan läpi», eikä kahta 
tai kolmea arkkia samalla kertaa. 

Jos varat suinkin myöntävät, on kirjan nimi ja kirjasto-
merkki painettavat kullalla tai värillä kirjan selkään. 

3. Kirjain leimaaminen ja numeroiminen. Kirjoihin on 
omistajan, s. o. kirjaston nimi kirjoitettava tai mieluimmin 
leimattava. Hyvä olisi hankkia pienellekin kirjastolle oma 
kummileimasin (kiintonaisella kädensijalla varustettu). Se 
ei maksa paljoa, jos tilaus tehdään Kansanvalistusseuran kaut
ta, jolloin se myös tulee tarkoituksenmukainen. Leima paine
taan usein etukanteen,mutta aina on se painettava nimiö
lehden takasivulle. Tapana on myös leimata 51:s, 101 :s 
j. n. e. sivu. Kirjaan sidotut kuvalehdet ja kartat on myös 
paras erikseen leimata. 

Se numero, joka kirjaa vastaa kantaluettelossa. merkitään 
nimiölehden takasivulle ja n. s. taskuun, usein myös kanteen, 

4. Kirjain luokittelu ja merkitseminen. Vallan pienessä 
kirjastossa ei kirjain luokittelu sisältönsä mukaan ole erittäin 
tärkeä. Käytännöllisintä on kuitenkin jakaa pienikin kirjasto 
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aineenmukaisiin osastoihin ja merkitä tämä jako kirjaan; siten 
sen voi nopeasti löytää ja nopeasti panna paikoilleen. Suu
remmissa kirjastoissa on luokittelu ja kirjain järjestelmällinen 
merkitseminen mitä tärkein toimitus kirjaston hyvässä järjes
tyksessä ja käyttökunnossa pysymiseksi. Aikojen kuluessa 
on keksitty joukko erilaisia luokittelu- ja merkitsemistapoja, 
mutta seuraavassa esitämme ainoastaan sen järjestelmän, jota 
käytetään Kansanvalistusseuran uusissa luetteloissa eli n. s. 
amerikalaisen kymmenys-(decimali-) järjestelmän, keksijänsä 
mukaan kutsuttu myös Dewey'n järjestelmäksi. 

Sen mukaan jaetaan kirjallisuus 10 pääluokkaan, joita 
ei merkitä kirjaimilla A, B, C, j. n. e., kuten usein on tapana, 
vaan numeroilla, alkaen 0:sta. Luokat ovat seuraavat: 

0. Kokoelma- eli yleiskirjat. 
1. Filosofia 
2. Uskonto. 
3. Yhteiskuntaoppi. 
4. Kielet. 

5. Luonnontiede. 
6. Käytännöllinen taito. 
7. Taide. 
8. Kaunokirjallisuus. 
9. Maantieto ja historia. 

Tämän järjestelmän periaate on se, että aivan pienissä 
kirjastoissa käytetään tätä yksinkertaista jakoa. Mutta jos 
kirjasto laajenee, niin laajennetaan luetteloakin kymmenkertai
sesti siten, että kukin pääluokka jaetaan kymmeneen osastoon. 
Siten esim. 3:teen pääluokkaan, s. o. yhteiskuntaoppiin luetaan 
kasvatus. Mutta siihen kuuluvat myös valtio-oppi, kansan
talous, hallinto, tavat y. m. Pienissä kirjastoissa merkitään 
siis kaikki näitä aineita käsittelevät kirjat numerolla 3, mutta 
isommissa valtio-oppi 31, kansantalous 32 ja kasvatus 37; 
kasvatus on siis »3:nen pääluokan 7:s osasto» eli vaan lyhyesti 
»37». Kun kirjasto yhä laajenee, niin jatketaan luokittelua 
ja luokkamerkkejä uudella 10:n jaolla, joten kasvatuksen alaan 
kuuluva 4:s alaosasto, itsekasvatusta käsittelevä kirjallisuus 
merkitään 374. Siten voi joku laaja osasto jakautua tarpeen 
mukaan yhä useampaan uuteen kymmen jakoon; luonnostaan 
rajoitettu osasto sitävastoin jääpi harvempain numeroiden, 
s. o. jakojen varaan. Osastojen numeroiminen toimitetaan 
kansainvälisen malliluettelon mukaan. 
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Järjestelmä tuntuu ensi näkemältä yhtä kuivanjäykältä 
ja koneelliselta kuin metrijärjestelmä oli aikoinaan vanhoille 
ihmisille, mutta käytännössä se on osottautunut vallan mai
nioksi. Pääetu on se, että samaa alaa käsittelevät kirjat joutu
vat aina vieretysten. 

Kirjat järjestetään hyllyille näet näiden luokkanumeroiden 
mukaan välittämättä siitä, onko kaikkia luokkia edes edustet
tuna eli siis tähän tapaan: 0, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5. 5, 5, 5, 6, 
8, 8, 8, 8, 9, 9, j. n. e. Huomaamme heti, että tämä merkki 
ei vielä riitä, sillä voisihan esim, osastoa 8 olla useita hyllyllisiä. 
Kussakin osastossa järjestetään kirjat sentähden vielä tekijän 
alkukirjainten mukaan ja koska' samalla kirjaimella alkavia 
tekijännimiäkin saattaa samassakin osastossa olla koko joukko, 
niin on järjestetty erityinen tekijänmerkkitaulukko, josta voi 
hakea kullekin tekijälle sopivan numeron alkukirjaimen viereen. 
Luokkanumero ja tekijämerkki yhdessä muodostavat kirjan 
paikkamerkin eli »kirjastomerkin», jonka mukaan kukin kirja 
itsestänsä hakee paikkansa kirjakaapissa Samannimisen teki
jän eri teokset erotetaan merkitsemällä kirjannimiön (tittelin) 
ensimäinen kirjain (pienellä kirjaimella) tekijän nimeä osotta-
van alkukirjaimen viereen. Esim. Bergroth, Suomen kirkko, 
merkitään, koska se kuuluu uskonnon alalle ja sen 7 alaosastoon 
eli kirkkohistoriaan: 27 B,s tai 270 B,s. 

Koulukirjastoissa tulee erikseen lisä-merkki, joka osottaa 
mille ikäkaudelle kukin kirja on sovelias. Siihen käytetään 
joko roomalaisia numeroita tai tähtösiä. Meillä lienee kansa
koulun koulukirjastojen kolmijako mukavin: I — kansakoulun 
1  j a  2  o s a s t o n ,  I I  =  k a n s a k .  3  j a  4  o s a s t o n  o p p i l a i l l e  j a  I I I  =  
koulusta päästetylle nuorisolle sekä jatkokurssien ja jatko-
koulujen oppilaille sovelias kirjallisuus. 

Kirjastomerkki kirjoitetaan kanteen ja joko painamalla 
tai paperilipulla kirjan selkään, aina samalle korkeudelle aina
kin saman osaston kirjoissa. ;• 

5. Kirjakaapit tehdään eri kirjastomuotoja varten eri 
tavalla, joko yksi- tai kaksipuoleisia. Hyllyjen ulkoreunojen 
tulee olla pyöristetyt kirjain kulumisen ehkäisemiseksi. Kir
jain pitää seisoa kohtisuorina, hyllyillä, muuten ne painuvat ru
miksi, jopa rikkikin. Rautalevystä käännetty »kirjantuki» 
tekee sen mahdolliseksi vajanaisellakin hyllyllä. Paras kirjan-
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tuki saadaan kääräsemällä tasasärmäinen tiiljkivi (esim. »tulen
kestävä»). lujaan paperiin, esim. rautapaperiin. 

.6. Luetteloiden teko on kirjastonhoitajan tärkeimpiä teh
täviä. Tärkein on lainaajain käteen annettava luettelo, jonka 
pitää antaa vastaus ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko 
määrätyn tekijän kirjoittamaa kirjaa kirjastossa, 2. Onko 
määrätyn niminen kirja kirjastossa ja 3: mitä kirjoja.määrätyn 
aineen alalta on kirjastossa. Tämä saadaan helposti aikaan 
sillä tavoin, että samasta kirjasta kirjoitetaan kaksi tai kolme 
irrallista korttia tai lippua ja ne järjestetään sopivalla tavalla 
laatikoihin. Isoimmissa kirjastoissa laaditaan lisäksi tarkastuk
sen, tilaston y. m. helpottamiseksi n. k. hylly luettelo, s. o. luet
telo, joka seuraa kirjain järjestystä hyllyillä, vieläpä muitakin 
luetteloita. 

Nykyisin laaditaan kaikenlaiset aakkoselliset ja sen tapai
set vaihtelujen alaiset luettelot korttiluetteloiksi, koska siten 

-O-

Kuva i. Korttiluettelolaatikko. Kuva 2. Kirjastokortti. 

uudelleen kirjoittaminen, pyyhkiminen ja sekasotku ei tule 
kysymykseen vaan pysyy luettelo alati nuorena ja käyttö
kelpoisena. Kirjastokorteillekin on vakautunut kansainväli
nen mitta (3X5 engl. tuumaa) ja on niitäkin paras tilata 
Kansanvalistusseuralta, sillä on tärkeätä, että kaikki kortit 
ovat aivan yhtä suuria. Kortit säilytetään erikoisissa tarkoi
tuksenmukaisissa puulaatikoissa, joissa niitä on helppo selailla 
ja johon ne ovat kunkin kortin läpi kulkevalla rautatangolla 
kiinnitetyt. Kun uusia kirjoja tulee kirjastoon, kirjoitetaan 
jokaisesta niin monta korttia kuin katsotaan tarpeelliseksi, 
rautatanko vedetään ulos ja kortit järjestetään entisten väliin 
ankaran tarkkaan aakkosjärjestykseen. Jos kirjastosta pois
tetaan kirjoja, poimitaan vastaavat kortit luettelostakin pois; 
jäljelle jäävät ovat yhä edelleen. hyvässä järjestyksessä. 
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Korttiluettelo tuntuu aluksi tulevan kalliiksi, mutta pian 
jokainen huomaa, mikä etu on siitä, ettei luetteloa tarvitse 
koskaan kokonaan uudistaa. Se siis ajan mittaan tulee kaik
kein halvimmaksi. 

Korttiluettelon käytäntö on niin laaja ja monipuolinen, 
että sitä ei tässä voi ryhtyä tarkemmin selittämään; se on kui
tenkin niin selvä ja johdonmukainen järjestelmä, että jokainen 
itsestänsä huomaa miten sitä mihinkin tarkoitukseen on käy
tettävä. Alempana olevat kuviot osottavat, miten ne kaksi 
tavallisinta korttimuotoa kirjoitetaan, jotka pienissäkin kirjas
toissa tuleva kysymykseen. Mainittu Granfeltin »Opas» antaa 
tässäkin kohden runsaasti ohjausta. 

270 | Bergroth, Elis. 

B,s \ Suomen kirkko, sen kehitys, sen vai-
\ kutus kansaan ja sen suhde valtioon. 

Kuvallinen, 8:0. 915 siv. 1903. Por
voossa, Werner Söderström. 2 osaa. 

296, 308 Hinta 15;- . 

O 

Kirja löytyy tekijän nimen mukaan hakiessa. U70 
= kirkkohistoriaa; B = Bergroth, s=Suomen kirkko; 296 
= ensi osan n:o kantaluettelossa, 308 = toisen osan nro 
kantaluettelossa.) 

270 Suomen kirkko. 1903. 

B,s Bergroth, Elis. 2 osaa.. 

296, 308 

i o 
Kirja löytyy nimiön (tittelin) mukaan hakiessa. 

7. Lainausliike. Kullakin kirjastolla on omat »lainaus-
asetuksensa» paikkakunnallisia tarpeita silmällä pitäen ja on 
ne naulattu joko kirjaston seinälle tai liimattu kunkin kirjan 
kanteen. Koulukirjastoissa lienee 2 viikkoa kohtuullinen 
lainausaika. Lainausmaksu olisi kaikkialla poistettava, mutta 
huolettomia lainaajia ei voida ilman pientä »sakkoa» pitää järjes
tyksessä. Ja jos sakkoa on laiminlyönneistä määrätty, niin on 
se aina ja kaikilta syyllisiltä järkähtämättä vaadittava. 
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Kuva 3. 

Lainausten muistoon merkitseminen tapahtuu pienissä 
luokkakirjastoissa paraiten siten, että ison paperiarkin tai mie
luummin vielä pahvitaulun vasempaan reunaan kirjoitetaan 
kunkin lainaajan, s. o. oppilaan nimi sarakkeeseen toinen tois-
sensa alle; nimien väliin vedetään vaakasuorat viivat. Sitten 
vedetään pystysuoraan sarakkeita niin tiuhaan, että syntyy 
pieniä neliöitä. Lainaajan nimen perässä olevaan neliön ylä
osaan kirjoitetaan kirjan numero ja lainauspäivä sekä alaosaan 
päivä milloin kirja palautetaan. Sellainen taulu tehdään uusi 
kutakin lukuvuotta varten ja on se sangen havainnollinen. *) 

Isompia koulukirjastoja ja tavallisia kansankirjastoja var
ten pidämme seuraavan »Newarkin» lainaustavan muita ete-
vämpänä, koska se säästää sekä työtä että aikaa ja etenkin 
koska se pakottaa lainauksen aina pysymään säädetyssä järjes-

*) Tämmöisiä lainaustauluja, W:m Sippolan laatimalla seli
tyksellä varustettuja, on K. o. y. Valistus laskenut kauppaan. 
Hinta 10 p. lehdeltä, 60 p. kaksipuoliselta pahvitäululta. 
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Kuva 4. 

tyksessä ja helpottaa kirjastotilaston aikaansaamista. Huo
mattava on, että tämä järjestelmä jo on käytännössä useassa 
maamme kansankirjastossa, m. m. Helsingin kansankirjas
tossa. 

Järjestelmään kuuluu seuraavat välineet: jokaisen kirjan 
takakannen sisäpuoleen on liimattu paperinen »tasku» ja »erä 
päiväliuska»; kussakin taskussa on irrallinen »kirjankortti», johon 
on merkitty tekijän nimi, kirjan nimi ja kirjastomerkki. (Katso 
kuv. 3.) Kullekin lainaajalle annetaan kirjastosta »lainaus
kortti», yksi, jos kirjastosta annetaan vaan yksi kirja kerras
saan lainaksi, kaksi, jos kaksi j. n. e. Vielä tarvitaan halpa 
kumminen päiväysleima (maksaa noin 2 mk). 

Kuhunkin lainauskorttiin kirjoitetaan hänen nimensä ja 
asuntonsa (katso kuv.4.) Milloin sitten lainaaja haluaa jonkun 
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Kuva 5. Lainauskorttilaatikkö. 

kirjan, niin kirjastonhoitaja: l:ksi ottaa kirjan taskussa olevan 
kirjakortin ulos ja painaa leimasimella (tai sen puutteessa kirjoit
taa kynällä) eräpäivän, s. o. sen päiväyksen milloin kirja viimeis
tään on tuotava takaisin: a. kirjankorttiin, b. lainaajankorttiin 
ja c.eräpäiväliuskaan. 2:ksi hän kirjoittaa kynällä lainaajan 
»numeron» kirjankorttiin: 3 :ksi pistää lainaajankortin kirjan 
taskuun (katso kuv. 4) ja antaa kirjan lainaalle. Kirjankortti 
jää kirjastoon; siitä näkee, että (katso kuvaa 3) kirja »Toivon 
työssä» on viimeksi ollut lainassa lainaajalla n:o 285, sitä ennen 
oltuaan sillä henkilöllä, joka omistaa lainaajankortin n:o 266, 
j. n. e.. 

Kunkin lainauspäivän loputtua järjestetään irtaimiksi 
jääneet kirjankortit luokkanumeroittensa mukaan; korttien 
s. o. lainausten luku eri luokissa merkitään tilastokirjaan ja kor
tit asetetaan siinä järjestyksessä seisomaan kapeaan laatikkoon. 
(Kuva 5.) Sen päivän korttikasan eteen asetetaan hieman kor
keampi pahvikaista, jossa on eräpäivä eli se päivä merkittynä, 
jolloin kirja viimeistään on takaisin tuotava. On myös tapana 
käyttää suurinta luokkaa, kaunokirjallisuutta, varten eriväristä 
kirjankorttia, joten lajittelu käy helpommaksi. 

Kun kirja palautetaan, katsoo kirjastonhoitaja kirjan kan
nesta »epäräivän». Ottaa laatikosta sen päivän kohdalle kerty
neistä korteista sen,joka vastaa kirjankirjastomerkkiä,ottaala.i-



naajankortin kirjan taskusta ja »kuittaa» lainan takaisin tuoduk
si joko omalla tai kirjaston nimellä varustetulla pikku leimasi
mella ja antaa lainaajankortin takaisin lainaajalle, joka heti 
voi pyytää uuden kirjan. Kirjankortti pistetään kirjan tas
kuun ja kirja kaappiin. Kuva 3 osottaa, että lainaaja n:o 285 
(Väinö Mäkinen), jonka piti palauttaa kirja viimeistään 12 
p. toukok. 1909, on palauttanut lainaamansa kirjan, koska 
kirjakortti on voitu pistää asianomaisen kirjan taskuun. — 
Jos kirjaa ei »eräpäivänä» palauteta, siirretään kirjankortit heti 
»protesteerattujen» lainain joukkoon ja lainaajaa sekä muistu
tetaan laiminlyönnistään valmiiksi painetuilla kirjekorteilla 
että sakotetaan. 

Kirjoittaminen tätä lainaustapaa käyttäen supistuu erä
päivän leimaamiseen ja lainaajan numeron merkitsemiseen; 
hakeminen on pienitöisempi kuin päiväkirjaa käyttäen ja kai
kenlainen kyseleminen tulee aivan tarpeettomaksi. Itse lainaus 
käy pienen harjoituksen perästä sangen väleen, joten yleisö 
pääsee kiusallisesta odotuksesta. 

Kaikkia tähän järjestelmään tarvittavia välineitä on saa
tavissa Kansanvalistusseuralta. 

Kuvastojen kuntoonpano. Kuvat (katso siv. 19) liimataan 
jollekin tanakalle paperille, esim. rautakartuusipaperille, johon 
voi kirjoittaakin. Pohjapaperit olkoot paria, kolmea suuruutta 
mutta kussakin lajissa yhtä suuret. Kullekin pohjalle liimat
takoon ainoastaan yhtä asiaa koskevia kuvia. Jos kuva on 
pieni, niin jätettäköön tilaa mahdollisesti myöhemmin saata
ville muille kuville. Suuremmat pohjapaperit kuin 20X30 
cm. ovat epäkäytännöllisiä. 

Kerääntyvät, säilytettäviksi soveltuvat kuvat, kuten puu
piirrokset, kuvapostikortit ja kuvat kaikenlaisista poisheitettä-
vistä oppikirjoista, hintaluetteloista y. m. leikataan mikäli mah
dollista suorakulmaisiksi ja säilytetään pahvilaatikossa kunnes 
tulee tilaisuutta ne liisteröidä pohjuksille. Kun kuvia kiinni
tetään, niin liisteröidään kuvat, ei pohja, ja painetaan se kuivalla 
rievulla tasaisesti kiinni. Liisteriä on jätettävä kuvaan mie
luummin vähän kuin paljon; ilmarakkoja ei saa jättää. 

Pohjuksien vasempaan yläkulmaan merkitään samanlainen 
kirjastoluokkamerkki kuin kirjoihin, oikeaan kuvan sisällys 
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sanoilla, esim.: »Japanilaisia», »Siirtolaisten matkahavaintoja», 
»Apinoita», »Erilaisia voimavaunuja», »Suomen kirkkoja», 
»Lentokoneita» j. n. e. 

Taulut säilytetään paperipusseissa tai pahvirasioissa, 
joissa on päällä lyhytsanainen luettelo tauluista. Paremman 
puutteessa saa sellaisen pussin tavallisesta isohkosta kauppiaan 
tavara-pussista kääntämällä se poikittain kaksinkerroin ja leik
kaamalla kieleksi kääntyvästä osasta alapuolen pois. Rasiat 
ja pussit säilytetään kirjain tavoin pystysuorassa asennossa 
hyllyinä; pusseja sopii myös säilyttää syrjällään tarpeeksi kor
keissa laatikoissa. 

* * * 

Emme rupea väittämään, että edellä esitetyt kirjastojen 
ja kuvastojen järjestys- ja hoitotavat ovat ainoat oikeat ja 
ehdottomasti käytännöllisimmät, sillä kirjastotekniki on alitui
sen kehityksen alainen kuten kaikki muukin inhimillinen toi
minta. Mutta tärkeänä pidämme, että pienen maan, kuten 
meidän, kirjastojen hoitokin olisi mahdollisimman suuressa 
määrässä yhdenmukainen. Ja varsinkin koulukirjastojen 
alalla pidämme yhdenmukaisuuden erinomaisen tärkeänä, 
tärkeämpänä kuin sen onko tämä tai tuo järjestelmä hieman 
käytännöllisempi. Siihen on monta syytä. Opettajat esim., 
vaihtuvat usein, joten on tärkeätä, että he saavat hoitaa kirjas
toa uudessa paikassaan kuten ovat sitä hoitaneet vanhassakin. 
Kirjastonhoitovälineet maksavat paljon ja kirjaston uudestaan 
järjestämisestä on sangen paljon työtä; sen tähden on hyvä, että 
joku liike voi valmistaa suuria määriä välineitä ja siten 
voidaan niitä saada halpaan hintaan ja parempia kuin jos kaik
kia valmistettaisiin vaan pienet määrät. Myöskin voidaan 
siten säästää paljon koneellista työtä yksityisiltä kirjaston
hoitajilta. Luettelokortit esim. voitaisiin kokonaan painattaa, 
jos suuri määrä kirjastoja niitä tilaisi, joten paljon vaivaloista 
ja tarkkuutta kysyvää kirjoitelemista säästyisi. 

Tällä alalla jos millään saa yhteistoiminta suuria aikaan; 
siis on koulukirjastoaatteen ajajainkin omaksuttava tunnus
sana: 

» Yhteisvoimin yhteistyöhön!» 
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Kirjain käsitteleminen .... 35 

Kirjain luokittelu 67 
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on Kansanvalistusseura julaissut 
seuraavat kirjat: 

Kirjastot ja kansankasvatus, kirj. Walfrid Palmgren. Erin
omaisen innostava, kuvitettu esitys kirjastoliikkeen varsinaisen 
kotimaan, Amerikan Yhdysvaltain sivistysoloista ja kirjastojen 
erittäin suuresta merkityksestä niissä. Hinta 3 mk. 

Opas kansankirjastojen hoidossa, kirj. A. A. Granfelt. Tämä 
kokeneen asiantuntijan pirteästi kirjoittama opas on järjestel
mällisen kirjastonhoito-ohjauksen peruskirja. Sid. 2: 50. 

Suomen kansankirjastot, kirj. L. Harmaja. Ainoana täy
dellisenä kirjastotilastona on kirjalla erittäin tärkeä sija. 1 mk_ 

Juho Pynninen ja kansankirjastot, kirj. A. Meurman. Teki
jälle ominaisella pirteydellä laadittu muistokirjotus Suomen 
kansankirj astoliikkeen »isästä». Hinta 25 p. 

Kirjastolehti. Pyrkii ainoana kirjastoliikkeen äänitorvena 
herättämään kirjastoharrastusta, antamaan ohjausta kirjastojen 
käytännöllisessä järjestämisessä, kirjojen valinnassa y. m. Il
mestyy 6 n:oa, n. 200 sivua vuodessa. Hinta 1 mk. 25 p. 
Saatavissa vuodesta 1908. 

Yleinen kirjastokokous Tampereella 1905. Laatuunsa näh
den tärkeä- kirjastoliikettä selostava julkaisu. • Hinta 50 p. 

! Vapaa suomalainen kansanvalistustyö Suomessa. Sisältää 
v. 1909 pidetyn ensi maisen yleisen kansarivalistuskokouksen 
asiakirjat, jotka paraiten tutustuttavat nykyisiin, rientötiiin va-
paiän/. väfistusf yö n jeri haarojäh m.' riil -juuri kirjastoliikkeen 
alällia. Hinta 1 mk! . : . 
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kirjoja kirjastoihin, itseopintoihin y. m. valittaessa ovat Kan
sanvalistusseuran lukuisien kansanvalistuksen ystävien ja kir
jallisuuden tuntijain myötävaikutuksella julkaisemat: 

I. Arvostelevat luettelot suomenkielisestä 
kirjallisuudesta, joita on ilmestynyt: 

1. Uskonoppi, kirkkohistoria ja hengelliset lukukir
jat (arvosteluja n. 200 kirjasta). 75 p. 

2. Oikeustiede, yhteiskuntaoppi ja tilastot, maan
tiede ja matkakertomukset, historia ja kotiseututieto 
(n. 300 arvost.). 1 mk. 50 p. 

3. Kaunokirjallisuus (suorasanainen), runous, näytel
mät, lasten- ja nuorisonkirjat (n. 800 arvost.). 3 mk. 

Vuoden 1903 lisävihko (n. 130 arvost.). 75 p. 
Vuosien 1904—5 lisävihko (n. 300 arvost.). 1 mk. 50 p. 
Seuranäytelmät (n. 175 arvost.). 1 mk. 

II. Kansalaisen Opintokirjat: 
1. Humanistiset tieteet. Neuvoja ja opastuksia itseopintoi

hin uskonnon, filosofian, kasvatusopin, Suomen ja yleisen his
torian, valtiotieteen, kansantalouden, työväen- ja raittiuskysy-
mysten, suomenkielen ja kansanrunouden, koti- ja ulkomaisen 
kaunokirjallisuuden sekä taiteen aloilta 11 eri tiedemiehen ja 
asiantuntijan antamaa. Hinta 1 mk. 

2. Luonnontieteet ja terveysoppi. Opastuksia tähtitieteen, 
fysikan, kemian, geologian, maantieteen, kehitysopin, kasvi- ja 
eläintieteen, terveys- ja sairaanhoidon aloilta 7 eri asiantunti
jalta. Hinta 60 p. 

3. Maanviljelijän Opintokirja. Käsittelee 16 eri varsinais
ten ammattimiesten kirjoittamissa luvuissa maatalouden kaikkia 
tärkeimpiä puolia. Hinta 1 mk. 

Tästä kirjasarjasta lausuu m. m. Opettajain Lehti: »Lyhyessä 
ja sattuvassa selonteossa on jokaisen luvun kirjoittaja oman ai
neensa alalta etukädessä tarjonnut lukijalle pavasta mitä kir
jallisuudessamme on saatavana. Tällainen opastus tulee 
varmaan olemaan kirjallisuutta käyttäville kansalaisille sangen 
tervetullut ja siksi he tämän kirjasarjan kirjasiin tulevat mieli
hyvällä tutustumaan. 

Kansanvalistusseura, Helsinki. 



Lasten-ja nuorison-
kirjastoihin. 

Satuja, kertomuksia ja runoja. 
Topeliuksen satuja — — 
Kolmisoinnun tarinoita — 
Suomalaisia satuja 1 
Venäläisiä satuja 1 
Virolaisia satuja 1 
Voionmaa, Erämiehet.. 1 
Aanrud, Sidsel Pitkä-

paita 1 

50 Gampe, Robinson nuo-
75 rempi 
— Gripenberg, Punainen 
25 kansa 
50 Kertovaisia runoelmia.. 
25 Vänrikki Stoolin Tarinat 

Helmiä Suomen runou* 
50 desta, 7 vihkoa ä 

2: 

50 
75 
75 

25 

Kotimaamme nähtävyyksiä. 
Forsström, Kuvia Raja-

Karjalasta 1:50 
Kallio, Savo 4: 25 
Puhakka, Pielisen var

relta —: 50 

Rapola, Häme 6: 25 
Relander,Pohjois- ja Itä-

Karjala 5:10 
Voionmaa, Varsinais -

Suomi ja Ahvenanmaa 3: 40 

Kansamme muinaisuus. 
75 

60 

Forsström, Kivikausi .. — 
Ivalo, Suomen sota .. 2 
Kivekäs, Suomen sota — 
Käkikoski, Suomen his

toria nuorisolle. I. Pa
kanuuden aika 3: — 

1: — 

1: — 

Meurman, Nälkävuodet 
Roslin, Päättyneen vuosi

sadan kynnyksellä .. 
Schulman, Tapaukset 

Suomessa Krimin so
dan aikana 3:50 

Suurten miesten muistot. 
Meurman, J. V< Snellman 1: 50 
Talvio, J. L. Runeberg 1:75 
Tallqvist, Y. A. Wallin 1:75 
Hällström, P. M. Franzen 2: — 
Schulman, Aleksanteri 1 1: 75 
Kalima, Leo Tolstoi ., 2: 25 

Jalava, Tap. Szechenyi 1 
„ Frans Deäk .. 2 

Meurman, Martti Luther 1 
Grube, Apr. Lincoln .. 1 
Palmen, Gius. Qaribaldi 1 
Lagus, Taav. Liviugstone 1 

50 

75 



Kuvauksia Europan maista. 
Päivärinta, Norja .... 3:75 
Melander, Ruotsi 2:75 
Nervander, Tanska .... 1: 50 
Suomalainen ja Päivä

rinta, Venäjä 5:10 
Inha, Saksanmaa 8: — 
Favorin, Alankomaat .. 1:50 

„ Belgia 3: — 
Gripenberg, Englanti .. 3: — 
Skotlanti ja Irlanti 3: — 

Forsström, Maantieteel
liset löydöt 2:50 

Harper, Kuvallisia kirjei
tä Itämailta lapsilleni —: 75 

Hassel, Jaakko Cookin 
matkat Tyynellä me
rellä —: 75 

Hertzberg, Ranska .... 3: — 
Draba Verna, Sveitsi.. 1: 50 
Rosberg, Itävalta 3: 50 
Jalava-Stenbäck, Unkari 2: 50 
Hertzberg, Pyreneitten 

niemimaa 2:";75 
Nervander, Italia 4:25 
Inha, Balkanin niemimaa 3: 25 

„ Kreikka 3:25 

Hertzberg, Läpi neeke
rien maanosan 2: — 

Lagus, Kolme matkaa 
Afrikassa 1:50 

Kivirikko, Kuvia Keski-
Aasiasta 1:50 

Palestina 1:50 

Avara maailma. 

Kansanvalistusseura, Helsinki. 



toaialista* Mal v" 
<331/ :2 J j 

Viime aikoina ovat taikalyhtyluennot ja < 
yhä tavallisimmiksi maassamme. Eivät riitä pa 
suusanaiset kertomukset, kuulijakunta tahtoo myös nanua — 
vattuina edessänsä ne esineet tai tapaukset, joita esitellään. Tätä 
tärkeätä sivistystyön alaa edistääkseen ja hankkiakseen seurain 
ja yhdistysten, kokousten, koulujen ja yhteiskuntain sivistys
työlle entistä vaihtelevampaa ohjelmaa, on Kansanvalistusseura 
järjestänyt ainoan täydellisen taikalyhtyliikkeen maahamme. Seura 
myy ja vuokraa taikalyhtyjä ja taikalyhty kuvia niihin kuuluvine 
selityksineen, myy ja. hankkii taikalyhty tarpeita, opastaa ostajia 
ja vuokraajia taikalyhtyjen käsittelemiseen, toimittaa täydellisiä 
taikalyhty näytäntöjä sopimuksen mukaan, pitää alituista näyt
telyä taikalyhdyistä, -kuvista ja -tarpeista päätoimistossaan Hel
singissä. Kun seura lakkaamatta kehittää tätä tärkeätä työhaa-
raansa ja yhä kartuttaa ja uusii kuvasto jaan, on seuran taika-
lyhtyvarastossa nykyisin jo lähes 200 eri kuvasarjaa käsittäen 
yhteensä lähes 6,000 eri kuvaa mitä erilaisimmilta aloilta. Selit
tävä suomenkielinen teksti on saatavissa noin 150 kuvasarjaan 
(painettuja tekstikirjoja 60 kuvasarjaan). Uusia kuvia teetet
täessä ja tilattaessa otetaan mielihyvällä huomioon arv. käyttä
jien ja tilaajien esityksiä ja toivomuksia. 

Taikalyhtyjen ja taikalyhtykuvain vuokraus-ja myyntiehdot. 

Kuvia vuokrataan 10 pennistä kuvalta ja kerralta, jfos 
samoja kuvia käytetään kahdesti peräkkäin, on vuokra 15. p. 
Lähetyskustannukset suorittaa lainaaja. Yleisöä pyydetään te
kemään tilauksensa hyvissä ajoin. Kuvat ovat palautettavat ta
kaisin heti käyttämisen jälkeen. Kuville ja kalustolle matkalla 
mahdollisesti tapahtuvasta vahingosta vastaa lainaajä. Seuratie 
tuntemattomien lainaajain on tehtävä tiläulcsöisa seuran paikal-k 
lisen asiamiehen tai jonkun muun tunnetun henkilön kautta.-

Lyhdyn ja lykättäväin kuvapuitteiden vuokra 5 ntk. LyBty 
kuvavarjostimineen 6 mk. Lukulamppu 25 p. Kuväpuitteet 2$ p. 

Kaikki kuvat ja kuvasarjat pidetään myös myytävinä.' Ta
valliset kuvat maksavat 1 mk. 50 p. kappale. Useimmat kuvista 
voidaan myös saada värillisinä, ja silloin niiden kinta on 3 mk. 
kpl. Liikkuvien kuvien hinnat 2 mk:sta 40 mk:aan kpl. 

Kaikissa taikalyhty asioissa kääntykää siis meidän puoleem
me. Täydelliset luettelot lähetämme pyydettäessä. 

Kansanvalistusseura, Helsinki, Eerikinkatu 3. 

Hinta 50 penniä. 


	steenberg_koulu_kirjat_1910_0000
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0001
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0002
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0003
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0004
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0005
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0006
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0007
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0008
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0009
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0010
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0011
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0012
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0013
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0014
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0015
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0016
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0017
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0018
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0019
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0020
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0021
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0022
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0023
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0024
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0025
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0026
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0027
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0028
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0029
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0030
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0031
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0032
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0033
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0034
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0035
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0036
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0037
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0038
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0039
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0040
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0041
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0042
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0043
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0044
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0045
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0046
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0047
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0048
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0049
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0050
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0051
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0052
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0053
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0054
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0055
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0056
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0057
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0058
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0059
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0060
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0061
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0062
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0063
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0064
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0065
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0066
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0067
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0068
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0069
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0070
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0071
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0072
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0073
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0074
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0075
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0076
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0077
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0078
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0079
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0080
	steenberg_koulu_kirjat_1910_0081

