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Kokemuksiani IFLA –konferenssista Göteborgissa

Osallistuin kirjastoalan  kansainväliseen IFLA –konferenssiin elokuussa 10-15.8.2010.
Osallistumiseni mahdollisti Suomen kirjastoseuran myöntämä stipendi sekä Helsingin yliopiston
kirjaston myötämielisyys asialle.

IFLA näkyi hyvin Göteborgin katukuvassa

Näyttävät avajaiset

Näyttävien avajaisten jälkeen otin osaa tilaisuuteen, joka järjestettiin meille ensimmäistä
kertaa  IFLAan osallistuville. Konferenssi oli ainutlaatuinen tilaisuus, johon osallistui yli 3000
kirjastoalan ammattilaista eri puolilta maailmaa.  Minusta tuntui, että olin osa globaalia
kirjastomaailmaa.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/kokemuksiani-ifla-%e2%80%93konferenssista-goteborgissa
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/helehilt


Jokainen toivotettiin tervetulleeksi avajaisiin

IFLAn puheenjohtaja Ellen Tise avajaispuhujana

Näyttävät avajaiset

Luentojen monipuolisuus ja runsaus

Konferenssissa oli tarjolla 159 erilaista luentopakettia, jossa useat luennoitsijat eri puolilta
maailmaa luennoivat samasta aiheesta omasta näkökulmastaan. Itselleni mielenkiintoisia aiheita
oli  muun muassa seuraavan sisältöiset luennot: kirjastojen kokoelmat digitalisoituvassa
maailmassa, informaatiolukutaidon uudet haasteet, sosiaalisen median käyttö
kirjastopalveluissa,  kirjastokoulutus ja digitaaliset kirjastot, henkilöstökoulutus yhdistyvissä
organisaatioissa sekä online-oppiminen. Vapaa tiedon saatavuus ja digitaalisuus oli yhteinen teema
monille luennoille.



Kirjallisuuden Nobel -palkinnon myöntäminen

Päivä alkoi nk. Plenary Session-luennolla, jossa luennoitsijoina olivat mm. kirjailija Henning
Mankell ja professori Sture Allen Göteborgin yliopistosta. Allen kertoi elävästi ja
mielenkiintoisesti  kirjallisuuden Nobelin palkinnon myöntämisprosessista.  Hän kertoi, että
helmikuussa ehdokkaita palkinnon saajaksi on vielä 200, toukokuussa enää viisi ehdokasta , joiden
joukosta yli puolet äänistä saanut ehdokas valitaan joulukuussa jaettavan Nobelin
kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Henning Mankell luennoi lukutaidon merkityksestä yksilön identiteetille

Göteborgin yliopiston kirjaston kurssikirjasto. Entinen kaupunginkirjasto.



Saman kirjaston sisätiloja.

Nykyinen Göteborgin kaupungin kirjasto

Sosiaalinen median käytöstä kirjastoalalla

Rachel van Noord OCLC:stä esitteli Online –opetuksen etuja kirjaston henkilökunnan
täydennyskoulutuksessa.  Verkko-oppimisen etuina mainittiin mm. se, että  oppimateriaali on aina
tavoitettavissa eikä oppimispaikalle tarvitse erikseen matkustaa. Verkko-opetuksen vahvuuksia on
myös mukautuminen eri oppimistyyleihin ja se, että opiskelijat tutustuvat uuden
teknologian  käyttöön opiskelussa. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopistosta esitteli henkilökunnalle
räätälöityä henkilökohtaista koulutusohjelmaa.



Kustantajat ja välittäjät esittelivät palvelujaan.

Kuopion ja Joensuun henkilökunnan pitkistä välimatkoistajohtuvia ongelmia  oli ratkottu  pitämällä
yhteisiä videokonferensseja.  Informaatiotutkimuksen opetus ja kirjastoammattilaisten ammatilliset
valmiudet ja taidot digitaalisissa kirjastoissa asettavat koulutukselle uusia haasteita.
Kirjastokoulutuksen globalisoinnista keskustelivat Mats Dahlström ja Helena Francke Boråsin
yliopistosta.  Ammatilliseen koulutukseen kuuluu  sekä paikallisia käytäntöjä että globaaleja
ilmiöitä. Koulutukseen Boråsissa kuuluu mm. vanhojen kirjojen digitoimista ja yhteydenpitoa alan
opiskelijoihin sosiaalisen median välityksellä.

Aasialaisia kollegoita paneelikeskustelussa.

Sheila Webber Sheffieldin yliopistosta Iso-Britanniasta kertoi Second Lifen käytöstä omassa
informaatiotutkimuksen  koulutuksen suunnittelussaan.  Hän tapasi kollegansa nk. avatar-hahmon
Second Lifessa  ja he kykenivät suunnittelemaan tulevaa koulutusta yhdessä. IFLA konferenssissa
nämä avatar-hahmot sitten kohtasivat kasvokkain oikeassa elämässä. Katherine Howard



Adelaidesta Etelä-Australiasta (Royal Society of the Blind)  ehdotti  tulevien kirjastonhoitajien
koulutuksen eriyttämistä painettuihin ja digitaalisiin kokoelmiin suuntautuville kirjastonhoitajille
erikseen. Suomalaisesta näkökulmasta katsoen mielestäni nämä kaksi kokoelmaa täydentävän
toisiaan, eikä tarvetta koulutuksen eriyttämiseen ole.

Göteborgin Liseberg –huvipuistosta löytyi myös kirjailijoiden sormenjälkiä.

Lisa J. Hinchliffe Illinoisin yliopistosta toivoi informaatiotutkimuksen opetukseen sisältyvän
enemmän bibliometriikan opetusta tuleville kirjastonhoitajille. Harrison Dekker UC Berkeley
Libraries Kaliforniasta esitteli opetusohjelmaansa sisältyvää tilastojen informaatiolukutaidon
opetusta yhteiskuntatieteen opiskelijoille. Jingru Hoivik Norjan kansalliskirjastosta esitteli
kirjaston tarjoamia mobiilipalveluja, joiden avulla voi selata sekä kirjaston kokoelmaluetteloa että
yksittäisten teosten sisältöjä ja nuottikokoelmia äänen kanssa omalla mobiilipuhelimellaan.

Näyttelyalueella kävin myös tutustumassa eri kustantajien ja välittäjien tarjoamiin palveluihin mm.
ERMiin eli elektronisten aineistojen käyttö- ja hallinnointipalveluihin. Tämä palveluhan  otetaan
käyttöön myös Helsingin yliopiston kirjastossa.

Sisältöjen ja asiakaspalvelun tärkeys

Sosiaalisen median käyttö osana asiakaspalvelua puhutti paljon IFLAssa. Aasialaiset kollegat
keskustelivat tästä aiheesta järjestetyssä  paneelissa. Lopputiivistelmässä todettiin että kirjastojen on
tärkeä ottaa sosiaalinen media, kuten blogit, wikit sekä sosiaaliset kirjanmerkit osaksi palveluaan.
Samalla kuitenkin korostettiin sisältöjen merkitystä ja uutta tekniikkaa pidettiin välineenä, jolla
välitetään sisältöjä ja hyvää palvelua asiakkaille.

Kaiken kaikkiaan IFLA antoi eväitä niin omaan käytännön arkiseen kirjastotyöhön kuin myös sen
asian oivaltamiseen, että oma työ on osa laajempaa kirjastomaailmaan.

Linkit:

http://www.ifla.org/ifla76

http://www.ifla.org/ifla76


http://www.ifla.org/en/conferences-sessions/216
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Kristiina Lähdesmäki
kirjastonhoitaja
Hankinta- ja metadatapalvelut
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