TIETEELLISEN KIRJALLISUUDEN VAIHTOKESKUKSEN ASEMA JA
TEHTÄVÄT
Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus toimii opetusministeriön määräyksen mukaisesti kansainvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen tarkoittamana kansallisena vaihtokeskuksena, joka hoitaa tieteellisten seurojen ja muiden tieteellisten
julkaisijayhteisöjen julkaisusarjojen kansainvälistä vaihtoa ja välittää vaihtona
saadut ulkomaiset julkaisut Suomen tieteellisille kirjastoille. Vaihtokeskus toimii
Tieteellisten seurain valtuuskunnassa osana valtuuskunnan julkaisukeskusta.
Vaihtokeskus solmii ja ylläpitää vaihtosuhteita ulkomaisiin vaihtokumppaneihin,
toimittaa kotimaiset julkaisut heti niiden ilmestyttyä vaihtokumppaneille sekä
vastaanottaa ja välittää ulkomaisen vaihtomateriaalin kotimaisille kirjastoille sopimusten mukaan.
Vaihtokeskuksen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat tieteellisiä sarjoja ja aikakauslehtiä julkaisevat yhteisöt sekä tieteelliset kirjastot. Ulkomaisia kumppaneita ovat mm. tieteelliset tutkimuslaitokset, akatemiat, seurat ja aikakauslehdet
sekä yleistieteelliset kirjastot ja korkeakoulujen laitokset.
Vaihdot ovat eri julkaisijoiden ja julkaisujen yhteisvaihtoja, jolloin vastineeksi
saatava aineisto on laaja-alaisempaa kuin mitä yksittäinen julkaisija voisi saada
vaihtona. Näin Suomeen saadaan vaihtona julkaisuja myös aloilta, joilla meillä ei
ole vastaavaa omaa julkaisutoimintaa. Vaihtotoiminnan kautta on mahdollista
saada myös julkaisuja, joita ei saa kaupallisten välittäjien kautta.
Julkaisija voi tietyin edellytyksin tehdä vaihtojen hoidosta sopimuksen vaihtokeskuksen kanssa; sovitaan vaihtoon luovutettavasta aineistosta, vastineena saatavien ulkomaisten julkaisujen ensisijaisesta sijoituspaikasta sekä menettelytavoista vaihtojen solmimisessa. Vaihtokeskus vastaa vaihtotoiminnan kuluista.
Kirjastot saavat sopimuksen mukaan haluamiaan ulkomaisia julkaisusarjoja sekä
muutaman kerran vuodessa tarjousluettelon uusista sarjoista tai kaksoiskappaleista. Vaihtokeskukselle voi esittää toivomuksia hankittavista sarjoista.

VAIHTOKESKUKSEN HISTORIAA
Suomalaisten tiedeseurojen ulkomaisen julkaisuvaihtdon aloitti Suomen Tiedeseura 1800-luvulla. Seuran historiateoksen mukaan vaihto alkoi näin:
Suuri merkitys oli kesällä 1843 alkuunpannulla Actan lähettämisellä ulkomaiden tieteellisille laitoksille. Ensimmäisen, vuodelta 1847 olevan asiaa koskevan tiedon mukaan oli julkaisuja lähetetty 36 paikkaan, 19 laitokselle Venäjälle, 6:lle Ruotsiin, 2:lle Norjaan ja Tanskaan, 4:lle Saksaan, 2:lle Ranskaan ja yhdelle Englantiin. Eräissä tapauksissa oli lähetyksistä ollut seurauksena vastalahja, julkaisuja. Sieltä täältä jokunen ulkomaan seura, joka oli saanut tiedon seuran julkaisuista, pyysi niitä lähetettäviksi. Ensimmäiset pyytäjät olivat, 1845, Hampurin lääkäriseura ja
Société Royale d=Agriculture, Histoire Naturelle et Arts Utiles Lyon=ista, ja
kolme vuotta myöhemmin Riian Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Russischen Ostsee-Provinzen sekä Zürichin Naturforschende Gesellschaft lausuivat saman toivomuksen. Pysyväiseksi jäivät
näistä vain yhteydet Lyoniin ja Zürichiin, molemmat muut poistettiin pian
luettelosta.
Af Schultenin sihteerintoimesta 1855 erottuaan laatiman luettelon mukaan seura lähetti tämän järjestäytymiskautensa lopussa julkaisunsa
42:lle ulkomaan laitokselle ja seuralle. Niistä 20 lähetti vastikkeeksi omat
julkaisunsa.

