
Seminaari- ja koulutusvinkkejä 
  

  

  

08/04     

  

• Kouluttajarengas: Kai Halttusen luento 29.11.2004  
• Teemapäivä elektronisten aineistojen luetteloinnista 8.12.2004 
• Työhyvinvointia edistävä vuorovaikutus 10.12.2004 
• Avoimet julkaisuarkistot -seminaari 14.1.2005 Espoossa  
• Tieteellisten kirjastojen arviointi ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus -  

Assessment and social significance of scientific libraries 14.1.2005 

 

  

KOULUTTAJARENGAS 29.11  

Aika: 29.11 klo 14-16 
Aihe: YT Kai Halttusen luento: Tiedonhaun ohjaamisen ja oppimisen 
erityisyydestä, 
Paikka: Yliopiston päärakennus Aud XIII  
Esitys myös videoidaan ja sijoitetaan myöhemmin IL-hankkeen verkkosivuille 
Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet!  

  

TEEMAPÄIVÄ ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN 
LUETTELOINNISTA 8.12.04  

Kansallinen luetteloinnin ohjausryhmä järjestää teemapäivän elektronisen  
aineiston luetteloinnista 8.12.2004 klo 10 -  

Paikka: Teollisuuskatu 23, auditorio.  

Teemapäivä on suunnattu koko kirjastokentälle. Kohderyhmänä on lähinnä  
e-aineiston luetteloinnin kanssa tekemisissä oleva kirjastoväki.  

Päivä on keskustelu- ja informaatiotilaisuus, ei koulutustilaisuus.  
Varsinaisia koulutustilaisuuksia voidaan järjestää myöhemmin mm.  
teemapäivän aikana esiin tulleiden tarpeiden pohjalta.  

Tilaisuuden tavoitteena on yhdenmukaistaa e-aineiston luettelointia ja  
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jakaa siihen liittyvää tietämystä ja kokemuksia eri kirjastosektoreilta.  
Päivän aikana käsitellään sekä verkkoaineiston että paikallisaineiston  
luettelointiin liittyviä kysymyksiä.  

• Teemapäivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet  

   

TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄVÄ VUOROVAIKUTUS  

Tavoita: Antaa kirjastolaisille vuorovaikutuksen välineitä sekä 
kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa että asiakastyössä sekä eväitä oman 
työhyvinvoinnin edistämiseen.  
Aika: 10.12 klo 9-16 
Paikka: PR Sali 7 
Ilmoittautumiset viimeistään 1.12 Sirkku Liukkoselle 
(sirkku.liukkonen@helsinki.fi),puh. 191 22250. 

  

AVOIMET JULKAISUARKISTOT -SEMINAARI 14.1.05 ESPOOSSA 

Avoimet julkaisuarkistot -seminaari järjestetään 14. tammikuuta 
koulutuskeskus Dipolissa Espoossa. Seminaarin teemana on avoimet julkaisu- 
ja tutkimusrekisterit jotka palvelisivat niin yliopisto, korkeakoulu, 
tutkimusyhteisöä kuin laajempaa yleisöä avoimuutensa ansiosta.  

Päivän ohjelmaan kuuluu johdattelu aiheeseen ja esityksiä mm. OAI-
yhteensopivuudesta, D-Space ohjelmiston kokeilusta, julkaisuarkistojen käytön 
laajuudesta pohjoismaisen kyselytutkimuksen pohjalta, tekijänoikeudesta sekä 
Kansalliskirjaston hankkimasta ENCompass ohjelmasta. Tärkeänä kohtana on 
myös loppukeskustelu, jossa mietitään tulevaisuutta eli miten jatketaan 
eteenpäin.  

Seminaari on maksuton. Iilmoittautumiset osoitteeseen 
julkaisuarkistot@list.hut.fi . Ilmoittautumiset käsitellään tulojärjestyksessä. 
Seminaarin tilat ovat rajalliset ja mikäli ilmoittautuneita on paljon pyritään 
siihen, että seminaariin saadaan edustajia mahdollisimman monesta 
organisaatiosta.  

• Lisätietoja SVY:n sivulla.  

TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN ARVIOINTI JA 
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS -  
Assessment and social significance of scientific libraries  

Aika: 14.1.2005 klo 9.30 -16.00 
Paikka: SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1, 2 krs Helsinki  

Seminaarissa pohditaan miten kirjastojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
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voidaan arvioida ja mitata. Pääpuhujana on emeritus ylikirjastonhoitaja Dr. 
Roswitha Poll Münsteristä. Johtaja Markku Markkula TKK Dipolista 
käsittelee yliopistojen kolmatta tehtävää: Lisäksi monta muuta mukavaa 
puheenvuoroa vaikuttavuudesta 

Alustava ohjelma 

Seminaarin järjestää Suomen Tieteellinen kirjastoseura 
Osallistumismaksu seuran jäsenille 95 € + alv 22 % ja muille 120 € + alv 22 % 
Ilmoittautumiset 7.1.2005 mennessä Markku.Laitinen@helsinki.fi 

 

Koonnut 
Tiina Äärilä  
suunnittelija 

kirjasto- ja tietopalvelujen 
kehittämisyksikkö 

puh 191 21776 
tiina.aarila at helsinki.fi  
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