
462

Suomen Eläinlääkärilehti 2009, 115, 7

TeksTi: raisa iivonen  
kuva: c. TrenTon Boyd

Kesäkuun alussa kokoontui au-
rinkoiseen Dubliniin eläinlääke-
tieteeseen ja eläinten terveyteen 
erikoistuneita eurooppalaisia kir-
jastonhoitajia. Yksi päivä vietet-
tiin Belfieldissä, jossa sijaitsevat 
Dublinin eläinlääketieteellinen 
tiedekunta opetussairaaloineen 
sekä yliopiston kirjaston eläinlää-
ketieteen osasto. Englantilaiset ja 
irlantilaiset kollegamme järjestivät 
vuosikokouksensa yhteydessä 
seminaarin, jossa puitiin ajankoh-
taisia yhteisiä asioita.

Eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan dekaani, professori Grace 
Mulcahy toivotti kansainvälisen 
vierasjoukon lämpimästi terve-
tulleeksi. Hän kehui yliopistonsa 
ja tiedekuntansa hyvin toimivaa 
kirjastojärjestelmää.

Esitelmiä ja tietoiskuja

Seminaarissa kuulimme Niamh 
Brennanin esityksen kansallisesta 
tietoaineistojen pitkäaikaissäilytyk-
sestä ja kuinka tämä edesauttaa 
tutkimusta. Moira Bent esitelmöi 
informaatiolukutaidosta ja tutki-
muksen tuesta. Sinead Keane, Irish 
Veterinary Journalin toimittaja tie-
dotti lehden uusista kehitysvaiheista 
ja Nick Short kertoi WikiVetistä. 

Lopuksi nähtiin tietokantatuot-
tajien OVID ja BioMed Central 
tietoiskut.

Parasta oli tietenkin, että sai 
tavata kaltaisiaan ja vaihtaa koke-
muksia. Kirjasto on toimivasti sijoi-
tettu ja palvelee tiedekuntaa hyvin. 

Muutaman sadan metrin päässä 
sijaitsee  lääketieteellinen kirjasto, 
joka tietenkin on suurempi. Se on 
kätevästi lähellä, jos opiskelijoilla 
ja tutkijoilla on tarvetta yleislääke-
tieteellisempään tietoon.

Workshop, työpaja, johon seu-
raavina päivinä osallistuin, kuului 
Euroopan lääketieteellisten kirjasto-
jen joka toinen vuosi järjestettäviin 
pienempiin tapahtumiin. Työpaja 
oli kasvanut lähes konferenssin 
mittoihin sisältäen rinnakkaisses-
sioita. Alussa pidettiin erikoisryh-
mien kokoukset, ja tällä kertaa 
myös Brittein saarilta osallistuttiin 
Euroopan eläinlääketieteellisten 
kirjastojen kokoukseen. Oli an-
toisaa keskustella erityisesti britti- 
ja irlantilaiskollegoiden kanssa. 
Muista maista ja yliopistoista pai-
kalla olivat Saksasta Hannover, 
Ranskasta OIE:n kirjasto, Norjasta 
eläinlääketieteellisen tiedekunnan 

kirjasto sekä lisäksi yhdysvaltalai-
sia kirjastonhoitajia Missourista ja 
Teksasista.

Kollegat ovat tärkeä 
tietolähde

Verkostot toimivat hyvin näin ka-
pealle sektorille erikoistuneiden 
kirjastoammattilaisten välillä, mikä 
edesauttaa jokapäiväisissä tehtä-
vissä. Mitä hyvänsä kirjaa, lehteä, 
artikkelia voi kysyä vetlib-sähkö-
postilistan välityksellä, kun linjan 
päässä on tuttu ihminen. Koska 
useassa maassa tai osavaltiossa on 
yleensä vain yksi eläinlääketieteen 
koulutusyksikkö, niin alan kirjasto-
jakin on harvassa. Monitieteisenä 
tutkimusalana eläinlääketiede on 
erittäin kansainvälistä toimintaa 
sekä tutkijoiden yhteistyössä kuin 
julkaisutoiminnassakin. Se hei-
jastuu kirjastoissa asiakkaiden 
erikoistuneisiin tiedontarpeisiin. 

Erikoiskirjaston-
hoitajat Dublinissa
Eurooppalaisten eläinlääketieteellisten ja jopa valtameren toiselta puolen 

olevien kirjastojen hoitajat tapasivat kesällä. 

Eläinlääke-
tieteellisten 
kirjastojen 

hoitajat 
tapasivat 

jälleen 
vahvistaen 

verkostoaan. 
Kirjoittaja 
Dublinin 

tunnelmissa. 
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Hyvät neuvot naapurimaan kolle-
galta ovat usein tarpeen.

EAHIL-työpajassa pidin esitel-
män, jonka valmistelimme yhdessä 
Viikin tiedekirjastossa kollegojeni 
kanssa. Kerroin kirjaston muu-
tosvaiheista alun itsenäisestä kor-
keakoulukirjastosta ensi vuoden 
alussa aloittavan suuren yliopis-
tokirjaston yhdeksi kampuskirjas-
ton osa-alueeksi. Niin sanotuista 
vanhoista eläinlääketieteellisistä 
kouluista ja niiden omista, auto-
nomisista kirjastoista taitaa olla 
jäljellä vain Hannoverin säätiö-
yliopiston eläinlääketieteellinen 
kirjasto. Helsingin tapainen kehitys 
pienestä erikoisyksiköstä suuren 
keskitetyn kokonaisuuden osaksi 
on hyvin yleistä muulla Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Norjan 
eläinlääketieteellisellä kirjastolla ja 
tiedekunnalla on edessään muutto 
40 kilometrin päähän Oslosta maa-

”…itsenäisestä korkeakoulukirjastosta 
suuren yliopistokirjaston yhdeksi 
kampuskirjaston osa-alueeksi.”

lisätietoa:

http://www.eahil2009.ie/
http://www.ahis.org/

Näiden yhteisöjen kanssa on 
verkostoiduttu ja tarvittaessa 
toimin yhteyshenkilönä:

UCD:	 University	 College	 of	
Dublin

AHIS	 UK	 &	 Ireland:	 Animal	
Health	Information	Specialists	
UK	&	Ireland	

EAHIL:	European	Association	
for	Health	Information	and	Li-
braries

EVLG:	European	Veterinary	Li-
braries	Group,	Special	Interest	
Group	of	EAHIL

OIE:	World	Organization	 	of	
Animal	Health

NVH:	Norges	veterinaerhög-
skole

 Seminaarista ja 
sisällöstä: 

Esitelmöitsijät	olivat:	

Niamh	Brennan,	Trinity	College	
Dublin

Moira	Bent,	Faculty	Liaison	Lib-
rarian,	National	Teaching	Fellow	
Robinson	Library,	Newcastle	
University

Sinead	Keane,	Irish	Veterinary	
Journal

Nick	Short,	Head	of	Electronic	
Media	Unit	Royal	Veterinary	
College

Esitelmät	EAHIL	Workshop,	
Animal	Health	Sectionista	ovat	
luettavissa	internetissä.	Suora	
linkki	 on	 lehden	 kotisivulla	
kohdassa	verkkoaineistoa	pa-
perilehteen,	osoite	www.sell.
fi/elainlaakarilehti.	

Tiedekirjasto	
147	vuotta!
Kuluvana vuonna Viikin tie-
dekirjasto juhlii 147 vuoden 
historiaansa. 

Viikin tiedekirjaston neljän edel-
täjäkirjaston muutosta Viikin 
Infokeskus Koronaan, siihen si-
niseen pyöreään rakennukseen, 
on kulunut kymmenen vuotta. 
Viikin tiedekirjasto perustettiin 
vuonna 1999.

Juhlavuoden tunnuksena on 
Anni Coronae 1862−2009, Yh-
teistyön vuodet. Viikin tiedekir-
jaston tarinan alkoi, kun Evon 
metsäopistoon perustettiin Met-
säkirjasto vuonna 1862. Viikin 
tiedekirjasto muodostettiin seu-
raavista Helsingin yliopiston 
kirjastoista: Maatalouskirjas-
to (1930−1999), Metsäkirjasto 
(1862−1999), Luonnontieteiden 
kirjasto (1899−1999), Biokes-
kuksen kirjasto (1995−1999) ja 
Eläinlääketieteellinen kirjasto 
(1892−2004). Viikin tiedekir-
jasto on kasvanut myös Viikin 
kampuksen laitoskirjastojen 
aineistoilla sekä matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekun-
nan eläintieteen, kasvitieteen ja 
eläinfysiologian laitosten kirjas-
tojen aineistoilla.

Juhlavuoden seminaari järjeste-
tään 27. lokakuuta. 

Lisätietoja: www.tiedekirjasto.
helsinki.fi.

talousyliopiston yhteyteen muuta-
mien vuosien päästä.

Muut EAHIL-työpajan eläinlää-
ketieteellisen session esitelmät 
käsittelivät digitointia ja harmaan 
julkaisemisen tunnetuksi tekemistä. 
Kaikilla on yhteinen huoli eläinlää-
ketieteellisen kirjallisen aineiston 
saatavuudesta tulevaisuudessa.

Vierailulla osallistuin Royal 
College of Surgeons Irelandin 
kirjaston kokoelmiin tehtyyn kier-
rokseen, erityisesti historialliseen 
arkistoon. Kaikkea ei voi digitoida: 
oli hienoa tuntea Grayn anatomian 
1600-luvulta peräisin olevat nahka-
kannet sormissaan.

Kirjoittaja on FK, eläinlääketieteen 
toimialavastaava Viikin tiedekir-
jastossa Helsingin yliopistossa. 
Hän on myös Eläinlääkärilehden 

toimitusneuvoston jäsen. 
Kirjoittaja kiittää lämpimästi 

Suomen Tiedetoimittajien liittoa, 
jonka myöntämä kokousapuraha 
teki mahdolliseksi ammatillis-
ta osaamista paljon kehittäneen 
matkan Dubliniin.




