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Ⅰ



1. Esittely

Tohokun yliopiston kirjasto

• Kokoelmien määrä : 4 miljoonaa

• Historia
 kesäkuu 1907 : Tohokun keisarillinen yliopisto perustetaan

 kesäkuu 1911 : Kirjasto perustetaan (nykyään Katahirassa sijaitseva arkisto)

 toukokuu 1949 : Tohokun yliopiston uudelleenperustaminen (uusi järjestelmä)

 marraskuu 1973 : Pääkirjasto siirtyy Kawauchiin

 1987 : Kirjastoon asennetaan tietojärjestelmä

 kesäkuu 2007 : Tohokun yliopiston satavuotisjuhla

 kesäkuu 2011 : Tohokun yliopiston kirjaston satavuotisjuhla

 lokakuu 2014 : Pääkirjaston täysremontti
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Tohokun yliopiston kirjastot

Pääkirjasto

(Kawauchin kampus)

Lääketieteen kirjasto

(Seiryon kampus)

Maatalouden kirjasto

(Aobayaman kampus)

Kita-Aobayaman kirjasto

(Aobayaman kampus)

Insinööritieteen kirjasto

(Aobayaman kampus)

Muut kirjastot

(Katahiran kampus jne.)
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2. Tietoa pääkirjastosta



• Kirjoja kandiopiskelijoille

• Humanististen ja yleissivistävien tieteiden

kirjoja ja materiaaleja

• Kokoelmien määrä: noin 2,8 miljoonaa

（Tohokun yliopiston kirjastoissa yhteensä 4 miljoonaa)

2-1. Perustietoa
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Rakennus 1

Pääasiassa

Kirjoja

－Opiskelua varten

－Tutkimustyötä

varten

1. kerros – 3. kerros:

Pääasiassa

Tiedejulkai-

suja
4. kerros: vanhat ja 

harvinaiset

kokoelmat

Rakennus 2
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Pääkirjasto koostuu kahdesta rakennuksesta:



Aukioloajat

• Arkipäivät
Rakennus 1 8.00 – 22.00

Rakennus 2 8.45 – 17.00 

• Viikonloppu / Yleiset vapaa- ja pyhäpäivät
Rakennus 1 10.00 – 22.00

Rakennus 2 Suljettu

＊Jokaisella kirjastolla on omat aukioloaikansa
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Sisäänpääsy kirjastoon

Tarvitset opiskelijakortin tai jonkin muun henkilöllisyystodistuksen.

Kirjastokortti
（Tutkijaopiskelijat ja ei-

akateeminen
henkilökunta）

Työntekijän ID-kortti
（Tiedekuntien ja 

yliopiston 
henkilökunta）

Alumniyhdistyksen
elinikäinen jäsenkortti

Opiskelijakortti
（Kandi-, maisteri- ja 

tohtoriopiskelijat）
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Voit palauttaa

opiskelijoiden

lukusaleista ja Global 

Learning Roomista

lainatut kirjat tänne.

Vastaanottotiski
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2-2. Mitä kirjastossa voi tehdä



Voit etsiä ja lukea kirjoja

Näyttöluettelo

(OPAC)

Lukeminen ja selailu
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Valokopioiminen

Rakennus 1: kolme kopiointilaitetta

Rakennus 2: kaksi kopiointilaitetta

Voit kopioida ja lainata kirjoja

Kirjojen lainaaminen

Tarvitset opiskelija-/kirjastokortin

lainataksesi kirjoja

Lainaa kirjat
lainauslaitteella！
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Maksimilainat ja lainausajat

Opiskelijoiden

lukusalin kirjat

Varastohuo-

neen kirjat

Sidotut

tiedejulkaisut

Kandiopiskelijat
10 lainaa

3 viikkoa

25 lainaa

6 viikkoa

5 lainaa

1 viikko

Maisteri- ja 

tohtoriopiskelijat

10 lainaa

3 viikkoa

50 lainaa

6 viikkoa

5 lainaa

1 viikko

●Voit varata kirjoja ja uusia lainoja My Library -järjestelmän kautta.

●Jokaisella kirjastolla on omat erilaiset lainausehtonsa
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Tietokoneet ja langaton

lähiverkko

75 konetta, joissa kaikissa on internet-

yhteys käytettävissä

Tulostimet käytettävissä

tulostusmaksua vastaan

Langaton lähiverkko (WLAN)

Yhdistääksesi laitteesi WiFi-verkkoon, 

tarvitset Sub ID:n.

Lisätietoja saatavilla infotiskiltä.
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Kannettavien tietokoneiden lainaus- ja 

palautuslaite

Lainaus Palautus

Syötä

opiskelijakortti

laitteeseen Luukku avautuu automaattisesti

Red: Käytössä

Blue: Lainattavissa
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Ryhmätyöskentely

Joustavan työskentelyn alue.

Voit siirtää pöytiä ja tuoleja

vapaasti täällä.

Opiskelukoppi

ryhmätyöskentelyä varten.

Mukava ympäristö

keskustelua vaativaa

työskentelyä varten.

Study Box Flexible Working Area
Ryhmätyöskentely-

huone

Käyttääksesi

ryhmätyöskentelyhuonetta, 

sinun tulee tehdä varaus

My Libraryn kautta.

19



20

Konsultointi ja kirjastojen väliset

lainat

Haluan lainata kirjoja toisista

kirjastoista

En tiedä, miten etsiä

kirjoja

Kysy International Students Conciergeltä
(kansainvälisten opiskelijoiden vastaanottopalvelu)

Haluan käyttää

Wi-Fi-yhteyttä



2-3. Kerrosten esittely



Sisäänkäynti

Näyttelykulma Monitoimihuone**Kahvila*

*Älä vie kahvia tai ruokia lukusaleihin (ks. sivu 32).

**Voit käyttää tätä huonetta tapahtumia, kokouksia jne. varten tekemällä hakemuksen päätiskillä.



PC-alue (75 konetta)
Study Box

Flexible Working Area

RyhmätyöskentelyhuoneetAudiovisuaaliset materiaalit

Uudet tiedejulkaisut

Sisäänkäynti
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Pää-

kerros



Päätiski

Infotiski
★Vastaanottopalvelu

kansainvälisille

opiskelijoille

Kirjastojen
väliset palvelut
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Pää-

kerros



Pehmeäkantiset

ja suuret kirjat

Opiskeli-

joiden

lukusali

Opiskelijoiden käyttöön tarkoitetut kirjat

Tiedonhakukulma（tietosanakirjat）
Opiskelijoiden valitsemat kirjat

Yukari-kokoelma (Tohokun yliopiston jäsenten

ja alumnien kirjoittamat kirjat)

2. kerros

1. kerros

25



Aula

Puhuminen ja 

syöminen

sallittua
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Global Learning Room

Puhuminen

sallittua

Lukeminen, tietoa

ulkomailla opiskelusta, 

kielten opiskelun

materiaalit, 

kansainvälisille

opiskelijoille suunnattu

kirjakulma
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Hiljaisen

työskentelyn

alue

Itsenäisen tutkimustyön

huoneet
(Vain maisteri- ja tohtoriopiskelijoille. 

Vaatii varauksen My Libraryn
kautta.)

Global Reference Room

YK-/EU-aiheiset

materiaalit, sekä

materiaaleja, joiden

aiheena on vuoden 2011 

Tohokun maanjäristys ja 

tsunami
28
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Tohokun yliopiston tiedekunnilla, 

kandi-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoilla, 

jotka ovat osallistuneet

varastohuoneen koulutukseen (Stack 

Room Guidance), on vapaa pääsy

varastohuoneeseen.

Varastohuone

Yli 1,3 miljoonaa kirjaa



Rakennus 2

1. kerros: lukupöydät

2. – 3. kerros: lukupöydät
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1. – 3. kerros

sidotut

tiedejulkaisut



Rakennus 2
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4. kerros:

vanhat ja harvinaiset

kokoelmat



Muista hyvät käytöstavat kirjastossa
●Matkapuhelin-/PHS-etiketti: Laita matkapuhelimesi äänettömälle tai 

värinätilaan. Jos haluat käyttää matkapuhelintasi, käytä

matkapuhelinkoppeja.

●Jos sinulla on märkä sateenvarjo, laita se sateenvarjotelineeseen 

sisäänkäynnin vieressä ennen kuin menet sisään kirjastoon.

●Älä jätä tavaroitasi hetkeksikään vartioimatta. Käytä kirjaston 

säilytyslokeroita tarvittaessa. Lokerot on tarkoitettu ainoastaan 

päiväkäyttöön.

●Syöminen ei ole sallittua kirjastossa, lukuun ottamatta kahvilaa ja aulaa. 

Voit kuitenkin tuoda suljetuissa pakkauksissa (esim. pullot) olevat juomat 

kirjastoon. Tupakointi kirjastossa ja kirjaston ympäristössä on kielletty.

●Laukkua ei saa ottaa mukaan varastohuoneeseen, vaan se tulee jättää 

sisäänkäynnin vieressä olevaan säilytyslokeroon.
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Tiedon haku

Ⅱ



Mikä on OPAC?

OPAC on järjestelmä, jonka avulla voi

hakea erilaisia materiaaleja:

・kirjoja,

・tiedejulkaisuja/-lehtiä,

・audiovisuaalisia materiaaleja.

1. Haku näyttöluettelosta

(OPAC)

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Voit tarkentaa

hakua täältä

Kirjoita yksityiskohdat

tähän (esim. kirjan nimi, 

tekijä, ISBN jne.)

1-1. Kirjojen etsiminen
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Valitse hakukohde

(kampus/kirjasto)

Kampusalueen sisäpuolinen, kampusalueen

ulkopuolinen hakuominaisuus

36

1-1. Kirjojen etsiminen



Kirjoita hakusana

Hakutulosten

järjestäminen
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Hakutulosten lukumäärä

Tietoja, kuten kirjan nimi ja 

tekijä (yksityiskohdat

löytyvät linkin takaa)

38



Kirjan sijainti

Hakunumero (Call no.)

Kirjoita tämä numero

muistiin

Hakunumero on kirjan selkään kirjoitettu

numero

39
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Kirjoita ainoastaan tiedejulkaisun nimi
×Älä kirjoita tiedejulkaisun vuosikertaa

×Älä kirjoita artikkelin nimeä tai kirjoittajaa

Jos tiedejulkaisun nimi on 

yleinen, rajoita haku koko

otsikoksi

Jos tiedejulkaisun nimi on 

yleinen, rajoita haku

tiedejulkaisuihin

×Älä kirjoita julkaisuvuotta

1-2. Tiedejulkaisujen etsiminen
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Varmista tarkka

sijainti painamalla

tiedejulkaisun

vuosikertaa

Elektroninen tiedejulkaisu

saatavilla

Muista aina

tarkistaa

sijainti!
Sijainti: Kawauchin kampuksen

taloustieteen kirjasto



Tiedejulkaisujen sijainti Tohokun yliopiston

pääkirjastossa

• Tiedejulkaisujen artikkelien sijainti

rakennuksessa 2.

1. kerros： japanilaiset tiedejulkaisut A-I

2. kerros： japanilaiset tiedejulkaisut J-Z・
länsimaalaiset tiedejulkaisut A

3. kerros： länsimaalaiset tiedejulkaisut A-Z

• Tiedejulkaisut on asetettu aakkosjärjestykseen

otsikon mukaan
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2. Tietokantojen käyttöohje



Search & Find > 
Database & Tool Index

Pääsy tietokantoihin
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2-1. CiNii Articles

• Kattaa 17 miljoonaa japanilaisten

tutkimuslaitosten julkaisemaa artikkelia

• Verkossa saatavilla 4 miljoonaa artikkelia

• Lähdeviittaustiedot saatavilla
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Japanilaisten artikkelien 

haku

(kaikki tieteenalat）

・Joissakin tapauksissa 

koko artikkeli on saatavilla



Hakutulokset

47

Tiedejulkaisun nimi, tiedejulkaisun vuosikerta

(tiedejulkaisun numero), sivunumero ja julkaisupäivämäärä

Artikkelin kirjoittaja

Yhteenveto

Artikkelin otsikko



Hakutuloksen yksityiskohdat

Koko teksti

saatavilla verkossa

Lähdeviittaus

Tarkista onko artikkeli saatavilla muualla

NDL: Japanin parlamentin kirjasto

CiNii Books: Japanin yliopistojen kirjastot

LINK: Elektroninen tiedejulkaisu

OPAC: Tohokun yliopiston kirjastot
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2-2. Science Direct

• Yksi elektronisten tiedejulkaisujen ja 
elektronisten kirjojen suurimmista
tietokannoista

• Elsevierin julkaisemia tieteen, 
teknologian, lääketieteen ja 
yhteiskuntatieteen elektronisia
julkaisuja (yli 2 500) ja kirjoja
(yli 35 000)

• Pääsy vain kampuksen verkossa
49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Koko teksti
saatavilla verkossa
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2-2. Science Direct
Hakuesimerkki



2-3. Web of Science

• Kattaa kaikki tieteenalat

• 12 000 merkittävää tiedejulkaisua vuodesta

1900 alkaen

• Lähdeviittaustiedot saatavilla

• Kirjoittajan tiedot saatavilla

• Koko tekstit saatavilla niistä

tiedejulkaisuista, joita Tohokun yliopisto tilaa

• Pääsy vain kampuksen verkossa
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Syötä hakusanoja

esim. education* Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Pääsy koko

tekstiin

verkossa

Saatavuus

Tohokun

yliopiston

kirjastoista

Paina julkaisun

otsikkoa saadaksesi

lisätietoja

54

Hakuesimerkki



2-4. Scopus

• Luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, 

humanistiset tieteet

• Koko tekstejä osittain saatavilla

• Laaja valikoima: yksi suurimmista

lähdeluettelo- ja lähdeviittaustietojen

tietokannoista

• Yli 22,000tiedejulkaisua vuodesta 1800 

alkaen

• Pääsy vain kampuksen verkossa
55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Hakuesimerkki
Järjestä

hakutulokset
päivämäärän, 

viittausten
lukumäärän tai 

relevanssin
mukaan

Artikkelin saamien
viittausten lukumäärä
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Etsi koko teksti

LINK: tarkista onko

Tohokun

yliopistolla tilaus

kyseiseen

tiedejulkaisuun

View at Publisher: 

joskus koko teksti on 

julkisesti saatavilla

julkaisijan kotisivulla



2-5. Etäkäyttö

Päästäksesi käsiksi elektronisiin

tiedejulkaisuihin, elektronisiin kirjoihin

ja tietokantoihin yliopiston ulkopuolelta

GakuNin
59
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Siirry kirjaston

kotisivuilta

“Access database 
& tool index ”-

linkin kautta tälle

sivulle ja paina

tästä

2-5. Etäkäyttö



Saat näkyviin

hakemiston

tietokannoista, jotka

mahdollistavat etäkäytön, 

sekä ohjeet etäkäyttöön.

61

2-5. Etäkäyttö



Syötä Tohokudai ID ja 

salasana
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2-5. Etäkäyttö
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Muut palvelut

Ⅲ
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1. Internetin käyttö kirjastossa*

・Yhdistä kirjaston tietokone internetiin

→Syötä Tohokudai ID

・Yhdistä laitteesi Wi-Fi-verkkoon

→Syötä Sub ID:si

Mikä on Tohokudai ID?

Sinulle myönnetään Tohokudai ID (suom. “Tohokun yliopiston

käyttäjätunnus”) kun pääset opiskelemaan Tohokun yliopistoon.

Tohokudai ID annetaan sinulle suljetussa kuoressa.

Esim. ab12345678 (2 satunnaista kirjainta ja 8 satunnaista numeroa)

Mikä on Sub ID?

Voit määrittää Sub ID:si itse. Sub ID riippumaton opiskelijanumerosta ja 

Tohokudai ID:stä. Sub ID:si on tyhjä siihen asti kunnes asetat sen.

Sinun on luotava Sub ID itse ennen kuin voit käyttää Wi-Fi-verkkoa.

*Koskee pääkirjastoa ja sivukirjastoja. Muiden kirjastojen säännöt saattavat

olla erilaiset. 
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Miten luot Sub ID :n

Sinun on luotava itsellesi Sub ID ennen kuin voit muodostaa yhteyden

Wi-Fi-verkkoon (eduroam).

① Kirjaudu Tohokudai ID:llä seuraavalle sivulle: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

② Luo itsellesi Sub ID painamalla ”Regist SubID”.

Muodostaessasi yhteyden Wi-Fi-verkkoon, syötä:

Käyttäjätunnus: (Sub ID:si)@student.tohoku.ac.jp

Salasana: Sub ID:n salasana



2. Tohokun yliopiston kirjaston kotisivut

②
①

③

④

① Haku näyttöluettelosta (OPAC)

② Tietokannat, elektroniset kirjat, 
elektroniset tiedejulkaisut jne.

③ Tietoa Tohokun yliopiston  
kaikista kirjastoista

④ My Library 66



2-1. My Library
My Library on järjestelmä, jonka kautta voit käyttää kirjaston

verkkopalveluita, kuten tarkistaa lainasi tilan, uusia lainasi tai tilata

valokopioita. Käyttääksesi My Library -järjestelmää kirjaudu sisään

käyttämällä Tohokudai ID:tä.

●Tarkista lainasi tila

●Tilaa kirjoja muilta 

Tohokun yliopiston 

kampuksilta

●Tilaa kirjoja muilta

yliopistoilta tai 

organisaatioilta

●Varaa kirjaston tiloja

! Jos sinulla on valko-keltainen kirjastokortti (olet esim. tutkijaopiskelija), 

sinun tulee rekisteröityä käyttämään My Library -järjestelmää. Voit

rekisteröityä järjestelmään infotiskillä.



2-2. Kirjojen ja artikkelien tilaus

• Muiden kampusten kirjat

→ Tee pyyntö OPAC:n kautta

• Muiden yliopistojen kirjat

• Muiden kampusten tai yliopistojen

artikkelien tai kirjojen kopiot

→Kirjastojen väliset lainat / 

Valokopiopyynnöt

68



Varaa lainassa olevia
kirjoja tai pyydä muiden

kampusten kirjat
noudettavaksi

haluamastasi kirjastosta

69

Kirjojen varaaminen / pyynnöt

OPAC:n kautta
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Kirjaudu My Library -

järjestelmään

Japaninkielisellä sivulla on 

suora linkki tilaussivulle

Kirjastojen väliset lainat / 

Valokopiopyynnöt



My Library

71



Muista valita
materiaalien

hakupaikaksi sinua
lähinnä oleva

kirjasto

72

Kirjastojen väliset lainat / 

Valokopiopyynnöt



2-3. Kirjaston tilojen varaus

Valitse huone ja 

aika, jolloin aiot

käyttää huonetta

・Ryhmätyöskentelyhuone

・Itsenäisen tutkimustyön huone jne. 73



3. International Students 
Concierge



International Students Concierge
Jos sinulla on kysyttävää, kysy heiltä:

75



3-1. Kysy kirjastonhoitajalta

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Englantia ja monia muita kieliä puhuva henkilökuntamme voi vastata 

kysymyksiisi liittyen Tohokun yliopiston kirjastoon tai tarjoamiimme palveluihin.

SähköpostiPuhelin

Videopuhelu



3-2. Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student

77

@TUL_Global



Tohokun yliopiston pääkirjasto

Infotiski

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Tohokun yliopiston kirjaston käyttöopas 2017


