
Johdanto kirja-alaan
Gutenbergistä Googleen



Kirjoitustaito

• 3000 eaa.
• Monessa paikassa samaan aikaan

• Sumerit
• Kiina
• Meksiko

• Kirjoituksen ansiosta
• Dokumentaatio on mahdollista.
• Ajasta ja paikasta riippumaton tiedonsiirto on mahdollista.
• Tieto kumuloituu yli sukupolvien



Kirjan kehitys

• Laajuus: enemmän kuin yksi savitaulu
• Kääröt
• Sivut, noin 300 jaa.

• Sivujaon kehittäminen mahdollisti viittaukset. (Vrt. käärö ja sen kohtien
yksilöinti.)





Kirjapainotaito

• Painolevyt
• Painotekniikka

• Ensimmäiset painetut kirjat noin v. 800  Koreassa / Japanissa

• Irtokirjasimet, Gutenberg
• 1400-luvulla







Lukupyörä:
monta kirjaa
yhtä aikaa
luettavana



Kilpailevia
malleja



Digitalisaatio

• E-kirjat
• Verkkokirjat
• Tietoverkot, tietokannat
• Vuorovaikutteisuus
• Nopeus
• Ei varastoa, ei painatusta, ei painosta, ei loppuunmyyntiä, ei

alennusmyyntiä
• Pysyvyys?



Minkä merkitys on suurin?

Keskustelkaa ryhmissä, minkä merkitys ja vaikutus on ollut suurin
omana aikanaan.
• Kirjoitustaito
• Kirjapainotaito
• Digitalisaatio



Kirjan tulevaisuus?

• Puhutaanko kirjamuotoisten fyysisten esineiden tulevaisuudesta:
• Uudet kirjamuodot – kirjoja edelleen: laaja, yhtenäinen

• E-kirja
• Hybridit, rikastettu kirja
• Verkkokirja



Lukemisen tulevaisuus?

Kuka lukee? Ja jos luetaan, mitä luetaan? Koskeeko muutos lukemista:
• Luetaanko pitkiä tekstejä, kirjoja (e tai p)?
• Tiedonhaku vs. lukeminen

• Etsitään kuvia, yksittäisiä tietoja, faktoja



Kirjoitetun kielen tulevaisuus?

• Onko tiedonesitystavoissa tulossa muutos:
• Kirjoitettu kieli vs. audiovisuaalinen kulttuuri
• Opiskellaan videoiden ja pelien avulla, ei niinkään kirjallisia lähteitä?

• Onko vuorovaikutteisuus olennainen?
• Miten kirjoitettu kieli muuttuu?



Kirjallisuuden tulevaisuus

• Kirjailijat?
• Onko ammattimaiselle kirjoittamiselle tarvetta?

• Kirjallisuus elää, sillä elokuvat, laululyriikka, mainokset, puheet ym.
Tarvitsevat kirjoittajia ja käsikirjoituksia.





Yleisimmät lajit

• Historia 800
• Lääketiede 700
• Maa- ja metsätalous 700
• Insinööritieteet, tekn. 600
• Oikeus, julkinen hall. 550
• Musiikki, taiteet 500
• Kasvatus 400
• Politiikka, kansantal. 360



Tietokirjan sisältö ja laatu

• Pohdi, mitä ”tieto” tarkoittaa.

• ”Tietokirja” on kustantajien ja kirjakauppiaiden käyttämä kategoria.
Se sisältää kaiken sen, mikä ei ole kaunokirjallisuutta.



Veisitkö tämän kirjan
koululuokkaan? Mitä
keskustelisit oppilaiden kanssa?
Pohdi otsikkoa ja alaotsikkoa.



Älä anna otsikon hämätä: kirja on kulttuurihistoriaa, vaikka se
käsitteleekin tekniikkaa.


