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kirjastojen e-palvelut asiakkaille  

  

  

     

  

Konferenssin ohjelmassa aamupäivisin 
pidettiin yhteissessiot, joiden aiheena oli 
ajankohtaiset teemat, joista yksi 
keskeisimmistä oli avoin saatavuus ’Open 
Access’. Muita kiinnostavia aiheita oli 
kirjastojen e-palveluiden tarjoaminen 
asiakkaille. Tästä piti kiinnostavan esityksen 
hollantilainen Guus van den Brekel: ”Into the 
User Environment now! How the users 
changed and how the libraries can adjust?”  

Guus kollegoineen on kehitellyt ’Library Toolbar’in, joka on internet-
selaimessa oleva ’työkalupalkki’. Personoitavan palkin avulla tarjotaan 
elektroniset aineistot asiakkaiden käyttöön. Erityisenä kohderyhmänä 
kehittelylle on nykysukupolvi, joka on tottunut nopeasti pääsemään 
haluamiinsa kohteisiin. 

Iltapäivisin kokoonnuttiin rinnakkaissessioihin, joissa aiheita käsiteltiin 
teemoittain. Itse kuuntelin erityisesti ’Education and Learning’ –teemaan 
liittyviä esityksiä. Pidin esityksen kyseisessä sessiossa aiheesta “Information 
and Communication Technology (ICT) Driving License at the University of 
Helsinki”. 

Muiden teemojen esityksistä kuuntelin ’Our Profession’ –sessiossa Kuopion 
yliopiston lääketieteellisen kirjaston johtajan Tuulevi Ovaskan esityksen “The 
Possibilities of Horizontal Career Development and the Changing Roles of 
Librarians”. 

Tuulevin aiheena oli ammatissa kehittyminen tutustumalla ja osallistumalla 
jossakin muussa kirjastossa tehtävään työhön joko vastaavissa tai muissa 
tehtävissä. 

Empowerment-sessioita ja täydennyskoulutusta  

Uutuutena esityksissä olivat rinnakkaiset ‘Empowerment’-sessiot. Niiden 
tarkoituksena on antaa yleiskuva aiheesta osallistujille, joilla on eritasoisia 
kokemuksia kyseisestä aiheesta. Empowerment-sessio on tavallaan yksi 
jatkokoulutusmuoto tai luento tai sekoitus niistä. Sessiot ovat luonteeltaan 
enemmän käytännönläheisiä kuin teoreettisia. Sessioiden aiheena oli mm. 
avoimen arkiston pystytys, blogit ja ’EB librarianship’. 
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Ennen varsinaista konferenssia järjestettiin täydennyskoulutusta. Osallistuin 
Liz Blankson-Hemansin pitämään ”Measuring Impact: Cost Justification for 
Information Services”. Liz työskentelee Dialogilla, mutta koulutus liittyi 
Dialogiin vain siten, että hän pitää informaatikkoja asiakkainaan, ja kokee 
tärkeäksi, että he pärjäävät työssään. Koulutuksen ideana on saada työntekijät 
ja –antajat tajuamaan palveluiden konkreettisen arvon. Liz korosti myös 
kolmiyhteyden ’hinta-laatu-aika’ -optimointia: esim. jos halutaan antaa 
’täydellistä’ palvelua, saattaa se viedä kohtuuttoman pitkän ajan. Tai jos 
tiukennetaan aikataulua, niin laatukin alkaa heiketä jossain pisteessä.  

Dialog tarjoaa koulutuspakettia Quantum2, josta osioita on vapaasti saatavissa. 

Kaiken kaikkiaan konferenssi oli hyvin antoisa. EAHIL kokoaa väkeä laajalti 
eri puolilta Eurooppaa, ja siellä tapaa paljon vanhoja tuttuja, mutta myös 
solmii helposti uusia kontakteja. Kuten EAHILin konferensseissa muulloinkin 
tälläkin kertaa vallitsi avoin ja innokas ilmapiiri. 

Teksti: 
Tiina Heino 
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Terkko 

 
Kuva: Konferenssin avaus: Ioana Robu (puhuja) ja Sally Wood 
järjestelykomiteasta vierellään EAHILin presidentti Arne Jakobsson.  
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Kuva: Paikallisen järjestelykomitean jäseniä perinteisissä asuissaan.  

 


