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Taina Sahari matkusti Devonshiren maakuntaan Torquay’n maaliskuun lopulla osallistuakseen
Suomen tieteellisen kirjastoseuran kausijulkaisutyöryhmän jäsenenä UKSG Serial Groopin
vuosittaiseen konferenssiin ja kirjasto – ja tietopalvelualan messutapahtumaan.

Pituudeltaan konferenssi oli kolmipäiväinen, johon osallistui 150 asiantuntijaa 20:sta maasta.
Konferenssin sponsoreina olivat Financial Times ja NASIG (North American Serials Interest
Group).

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/uusiin-tuuliin-tutustumassa-torquayn-rannikkokaupungissa


Konferenssin ohjelmaan sisältyi paljon mielenkiintoisia esityksiä. Ajankohtaisin esitys Verkkarin
lukijoita ajatellen oli Resources & facilities manager Anne Knightin liiteyen ERMS-järjestelmän
käyttöönottoon, joka on hiljattain toteutettu Cranfieldin yliopistossa. Aihe kiinnostanee myös
suomalaisia korkeakoulumaailman ja valtionhallinnon tietoasiantuntijoita.

Cranfieldin yliopisto koostuu useista eri kampuksista. Maisteritutkintoa suorittavien opiskelijoiden
määrä on 2873, 700 suorittaa tohtoritutkintoa. Näistä opiskelijoista 58 % on kokopäiväisiä, ja 48 %
osa-aikaisia. Valtaosa yliopiston opiskelijoista (77 %) on kotoisin Euroopan unionin alueelta
(sisältää opiskelijat Iso-Britanniasta) ja loput (23%) opiskelijoista on hakeutunut tähän
opinahjoonsa muualta päin maailmaa. Knightin mukaan ammatillisia jatko-opintoja harjoittavien
opiskelijoiden määrä on  valtaisa eli 14 400 (2007/2008). Cranfieldin yliopistossa opetetaan
tekniikan ja talouden insinöörialoja kuten muun muassa lentotekniikkaa (aerospace), puolustus ja
turvallisuus (School of Defence and Security), ympäristötieteet & vesitalous, terveystieteet ja
tuotantotaloutta. Täällä tehdään myös liikenneturvallisuuteen liittyviä kolaritestejä.

Määrärahat ERMS -järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa varten Knightin vetämä
projektityöryhmä sai jo vuonna 2005 ja nyt VERDE -järjestelmä on implementoitu yliopiston
kirjasto- ja tietopalvelujärjestelmiin. ERMS -järjestelmän käyttöönotto maksoi aikaa ja rahaa,
prosessi oli kaiken kaikkiaan kuluttava. VERDE -järjestelmä valittiin tuolloin siksi, ettei muita
tuotemerkkejä ERMS -hallinnointiin liittyen vielä vuonna 2005 ollut.

Kuvssa näkymä puistosta konferenssipaikan takaa (mereltä käsin).

Ennen ERMS -järjestelmään siirtymistä tutkimusaineistoja ja muuta dataa oli
taulukkolaskentaohjelmien muodossa, s-posteina, painettuina arkistoina, jaettuina hakemistoina
sekä myös ihmisten korvien välissä olevana tietona tai työntekijöiden työpöydillä epämääräisinä
paperipinoina. Haasteina olivat aika, ulkoiset tekijät, selvitystyöt (kenellä on missäkin mitäkin
tietoaineistoja ja mihin tallennettuna). Projektissa jouduttiin selvittämään tietoaineistojen saatavuus
ja tekijänoikeudet. Ja tämä kaikki oli sidottava yhteen kokonaisuuteen. VERDEä käytetään tiedon
löytämiseen, aineistojen koekäyttöihin, aineistohankintoihin, lisensiointiin, aineistojen saatavuuteen
elektronisessa muodossa, hallinnointiin, aineistojen arviointiin ja uudistamiseen.



Messutapahtumassa olivat esillä kaikki vanhat tutut kuten EBSCO, SWETS ja pienempiä
kustantajia, kuten esimerkiksi italialainen Casanelli kustantamo ja e-learning palveluihin
erikoistuneita julkaisijoita. Financial Times -lehden uusmediatuotantoa (uutisportaalit, lehtiarkistot)
esiteltiin näkyvällä tavalla.

UKSG Serial Group tapahtuma järjestettiin kansainvälisessä konferenssikeskuksessa, josta otin
muutamia sisäkuvia. Konferenssipäivällisellä ”Bella Italia” osallistuin Quiz – seuraleikkiin
pöytäseurueeni kanssa. Yllättäen kysymykset liittyivät dekkareihin ja dekkarikirjailijoiden
pseudonyymien avaamiseen.

Syykin tähän selvisi. Vierailtuani Torquayn museoissa sain käteeni matkailuesitteen, mistä luin, että
Torbayn alueen kirjastot ja matkailunedistämiskeskus (The English Riviera Tourist Board) yhdessä
järjestivät seudulla SLEUTHS! tapahtumaa rikostarinoiden kirjoittajille ja heidän lukijoilleen.

Torre Abbeyn apottiluostari, nykyisin historiamuseo, joka on samalla varakkaan Cary-perheen
kotimuseo (asuneet 250 vuotta 1920-luvulle asti). Kuvassa: muistolaatta vuodelta 1948 heti
museokauppaan johtaneen oven vasemmalla puolella. Muistolaatta kertoo vuoden 1948 Lontoon
kesäolympialaisista ja olympiasoihdun saapumisesta Torquay’n, missä osa olympiaregatan
kilpailuista pidettiin elokuussa 1948.
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