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Siirtolaisuusinstituutin kirjastoon tulee ulkomaisia
kausijulkaisuja, joista suurinta osaa ei ainakaan paperiversiona löydy muista suomalaisista kirjastoista. Vaikka verkkojulkaiseminen on yleistynyt, eivät
kaikki lehdet ole siihen kuitenkaan siirtyneet ja jotkut verkkoversiot ovat puolestaan maksullisia. Monet lukijat myös suosivat yhä paperiversiota ja mikäli
lukijalla ei ole yhteyksiä yliopistoon, voi maksullisiin
verkkojulkaisuihin pääseminen olla hankalaa. Esittelen muutaman kausijulkaisun, joita kirjastoomme tulee. Näistä julkaisuista voi olla runsaasti hyötyä ja iloa, erityisesti jos lukija osaa muitakin kieliä
kuin suomea ja englantia. Kirjastomme tarjontaan
voi tarkemmin tutustua myös verkkosivuillamme.
Kaksi Siirtolaisuusinstituutin kirjastoon tulevista ulkomaisista kausijulkaisuista löytyy myös muutamasta muusta suomalaisesta tieteellisestä kirjastosta. Labour / Le travail on Kanadalainen julkaisu, jonka artikkelit ovat englannin- ja ranskankielisiä. Julkaisu keskittyy työväentutkimukseen, mutta
mukana on usein artikkeleita, joissa on myös siirtolaisuusteema. Labour löytyy myös verkosta, mutta
sen kahden viimeisimmän numeron lukeminen on
maksullista. IMIS-Beiträge on saksalainen ja saksankielinen julkaisu. Sitä julkaisee Institut für Migrationsforschung und Interculturelle Studien Osnabrükin yliopistossa. Julkaisu on vapaasti luettavissa verkossa.
Migracijske i etničke teme sisältää nimestään
huolimatta pääasiassa englanninkielisiä artikkeleita, mutta myös kroatiaa, ranskaa ja venäjää käytetään. Julkaisija on Zagrebissa sijaitseva Institute for
Migration and Ethnic Studies, siis Kroatian versio
Siirtolaisuusinstituutista. Julkaisu löytyy verkosta.
Myös Slovenian Migration Instituten Two Homelands / Dve Domovini on kokonaisuudessaan verkossa. Kyseessä on monikielinen julkaisu, mutta
suurin osa artikkeleista on sloveeniksi. Englannin-

kielisiäkin artikkeleita toki löytyy; viime vuoden viimeisestä numerosta voisi vilkaista esimerkiksi tutkijoiden Rogelja & Hladnik artikkelia The voices of
women migrants between past and present. Polish
academy of sciences julkaisu Studia Migracyjne –
Przegląd Polonijny koostuu puolan- ja englanninkielisistä artikkeleista. Myös tämän julkaisun artikkelit ovat ladattavissa heidän verkkosivuiltaan.
Kansainvälisen muuttoliikkeen keskus Pariisissa
julkaisee Migrations Société –lehteä. Tämä julkaisu
on ranskankielinen ja tarjoaa kieltä taitavalle useita
mielenkiintoisia artikkeleita siirtolaisuuden historiasta ja nykyhetkistä. Vuoden 2014 viimeisen numeron teemana oli ensimmäinen maailmansota ja sen
aikaansaamat muuttoliikkeet. Julkaisun artikkeleita on luettavana verkossa, mutta kokonaisia lehtiä
ei ole mahdollista ladata.
Kirjastomme varsinaisia helmiä ovat Roomassa
sijaitsevan The Centre for Migration Studiesin julkaisema, täysin italiankielinen Studi Emigrazione ja
australialaisen Deakin Universityn Journal of Intercultural Studies. Studi Emigrazionen artikkeleista
on verkossa saatavilla vain tiivistelmät ja Journal of
Intercultural studies tarjoaa artikkelinsa luettavaksi verkossa maksua vastaan. Mikäli esimerkiksi lehden viimeisimmästä numerosta löytyvä Anita Harrisin artikkeli Conviviality, conflict and distanciation in
young people’s local multicultures kiinnostaa, suosittelen käyntiä kirjastossamme.

44 Linkit löytyvät instituutin verkkosivuilta osoitteesta:http://www.migrationinstitute.fi/fi/tietopalvelut/kirjasto

