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Euroopan tieteellisten kirjastojen verkoston, Liberin, yleiskonferenssi järjestettiin tänä vuonna
Etelä-Ranskassa Toulousessa kesä-heinäkuun vaihteessa. Osallistujamäärältään konferenssi oli
ennätyksellisen laaja: yli 300 osallistujaa – kaukaisimmat Australiasta ja Singaporesta. Koko
viikko oli Toulousessa helteinen lämpötilan hipoessa + 36 C astetta, mikä kysyi konferenssivierailta
kestävyyttä  ilmastoimattomassa 70-luvun luentosalissa.

Liber-konferenssin rakennetta ja toteutustapaa oli uudistettu aikaisemmasta. Konferenssi aloitettiin
kolmella vaihtoehtoisessa Parallel Sessiolla. Osallistuimme yliopiston strategisen kehittämisen
osioon (Libraries  at  the strategic heart of university) , joka toteutettiin hyvin keskustelevalla
tavalla.  Osallistujien tuli mm. arvioida oman kirjastonsa asemaa kehysorganisaation strategisessa
suunnittelussa. Olimme yhdessä mm. Leidenin, Delftin ja Tampereen yliopistojen kanssa varsin
lähellä yliopistojemme strategisia tavoitteita ja kirjastomme ovat vahvasti mukana yliopistotason
suunnittelussa.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/innovation-through-collaboration-liber-38-th-annual-general-conference-30-6-3-7-09-toulouse
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/taarila


Konferenssin käytännön järjestelyistä vastas Toulousen yliopiston kirjastoverkoston johtaja Marie-
Dominique Heusse (kuvassa keskellä). Pöydän ääressä Liber execute boardin jäseniä: president
Hans Geleijnse, vice-president Paul Ayris, general secretary Ann Mathenson, board member Ulf
Göranson ja Liberin uusi executive director (toiminnanjohtaja) Wouter Schallier.

Uutta Liberin strategiaa vuosille 2009–2012 käytiin läpi parin päivän aikana ryhmissä keskustellen.
Kahdeksan ryhmän tulokset esiteltiin konferenssin osallistujille ja Liberin hallitus päätti tarkistaa
strategiaa palautteen pohjalta. Uusi strategia hyväksyttäneen lokakuussa.

Strategiaesitys sisältää viisi keskeistä aluetta:

· tieteellinen julkaiseminen (Open Access ja e-science)
· digitointi ja tietoaineistojen saatavuus (digitisation, Europeana)
· kokoelmat ja säilyttäminen
· organisaatio ja henkilöstö
· Liberin palvelut (arkkitehtuuri, turvallisuus, eurooppalainen kirjastokortti, laatu).

Konferenssin aikana pidetyssä kokouksessa valittiin Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen LIBERin Digitization and Resource Discovery -jaoston
(Steering Committee) puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Samalla hänestä tulee
LIBERin hallituksen jäsen.

Konferenssin alustuksissa käsiteltiin strategian teemoja. Alustuksia toimintaympäristömuutoksen
vaikutuksia osaamiseen ja koulutustarpeisiin oli Englannista, Ranskasta ja Hollannista.
Ranskalainen Frédéric Saby (University of Grenoble) kertoi yliopistolain muutoksesta ja sen
vaikutuksesta kirjastonjohtajien koulutustarpeeseen.

Wendy White (University of Southampton ) ja  Chris Middleton (University of Nottingham)
käsittelivät kirjastonhoitajan roolia tutkijan tukena ja tarvittavaa  osaamismatriisia.
He pohtivat kirjastonhoitajan mahdollisuuksia tuottaa palveluja tutkijoille käyttäen hyödyksi
kaikkia uusia sosiaalisen median välineitä, ja  he halusivat vahvistaa mielikuvaa kirjastosta tiedon
puutarhana. Heidän alustuksellaan on mielestämme annettavaa myös Helsingin yliopiston
kirjastoissa tehtävälle valmistelulle.

http://www.libereurope.eu/node/193


Luentojen välillä oli mahdollisuus ”virkistäytyä” paahteissa ulkoilmassa yliopiston puutarhassa.

Dick Langbroek, Hollannin kansalliskirjaston henkilöstöasian päällikkö, kertoi kirjaston
henkilöstösuunnitellusta ja koulutuksesta. Kirjaston ikärakenne on hyvin samankaltainen kuin
meillä (keski-ikä vuonna 2007 oli 45 v.) ja koulutettuja nuoria halutaan lisää.

Kunglika Bibliotekissa käynnissä oleva koulutusohjelma muodostuu kahdesta eri ryhmästä:

· Nuoret, alle 3 vuotta  KB:ssä työskennelleet akateemiset, jotka ovat kiinnostuneita
asiantuntija- tai esimiestehtäviin.

· Esimiestehtävistä kiinnostuneet, joilla on vähintään 5 vuoden työkokemus.

Nuorten koulutusryhmään kuului yhdeksän ja johtajien ryhmään viisi henkilöä. Nuorten ryhmän
koulutus koostui neljästä teemasta (personal effectiviness, communication, project leadership,
personel leadership), jotka kukin sisälsivät neljä puolen päivän koulutusta. Johtajille oli koulutusta
viikoittain puolipäivää (communication, project leadership, personel leadership).

Keväällä 2009  Kunglika Bibliotek:iin on perustettu myös oma Career Service Centre , jonka
tavoitteena on auttaa niitä henkilöstöryhmiä, joiden työtehtävät tulevat muuttumaan oleellisesti.

Langbroek korosti, että kyse on ennen kaikkea kulttuurillisesta muutoksesta. Johtajien on oltava
suunnan näyttäjiä ja innovatiivisia ja samalla jokainen on vastuussa omasta kehittämisestä.

Helsingin yliopiston kirjastoissa on vuosien ajan järjestetty henkilöstökoulutusta ja tänä vuonna on
laadittu omaa osaamisen kehittämisohjelmaa. Alustukset saivat ajattelemaan, että tulisiko meillä
koulutusta profiloida vielä nykyistä enemmän asiantuntijoille ja esimiehille. Millainen
koulutuspanostus on oikea ja tarvittava? Tulisiko henkilöstöasioiden hoitoon kiinnittää
nykyistä  enemmän huomiota: vrt. Hollannin Career Service Centre?



Kaupungin vastaanotolla oli arvokkaat ja historialliset puitteet.

Tieteellinen julkaiseminen

Tutkijoiden sosiaalisen median käyttöä käsitteli mm. Guus van den Brekel (EAHIL). Hän patisti
kirjastolaisia menemään sinne missä tutkijat ovat: ” Get into the workflow. And get to the people”.
Kirjaston on integroituva tukijoiden työprosesseihin siten, että kirjasto helpottaa tutkijan työtä
prosessin eri vaiheissa. Van den Brekelin esittelemiin avoimiin ja kaupallisiin sosiaalisen median
välineisiin kannattaa tutustua:

· OpenWetWare
· Proteopedia
· SciVee
· NeuroCommons
· OpenResearch
· Biomedexperts
· MyNetResearch
· NaturePrecedings
· MyNetResearch
· Mendeley

Tutkijayhteistyön tärkeyttä korosti esityksessään myös Sheila Anderson, joka on  Lontoon Kings
Collegen e-tutkimuskeskuksen johtaja ja Englannin humanististen tieteiden e-science tukikeskuksen
apulaisjohtaja (AHeSSC). Hän kertoi kokemuksista virtuaalisen tutkimusympärsitön rakentamisesta
(VRE) Lontoon Kings Collegessa.

Liberin ensimmäinen posterinäyttely

Toulousessa oli ensimmäinen Liberin posterinäyttely. Siihen osallistui yhteensä  22
kirjastoa/organisaatiota. Olimme mukana posterilla Innovation Through Collaboration at the

http://www.linkedin.com/in/guusvandenbrekel
http://openwetware.org/
http://www.proteopedia.org/
http://www.scivee.tv/
http://sciencecommons.org/
http://openresearch.org/
http://www.biomedexperts.com/
http://www.mynetresearch.com/
http://precedings.nature.com/
http://www.mynetresearch.com/
http://www.mendeley.com/
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=8788
http://www.kcl.ac.uk/iss/cerch/about/staff/anderson
http://www.helsinki.fi/kirjastot/english/news/LIBER2009.pdf


University of Helsinki : “From 150 to 1 on four campuses”. Meidän lisäksi Suomesta näyttelyyn
osallistui Vaasan Tritoniakirjasto. Näyttely herätti suurta kiinnostusta ja sille haluttiin jatkossa
enemmän aikaa. Näyttelyssä palkittiin Utrechtin yliopiston kirjaston posteri .

Kaisa Sinikara esittelee posteriaan Toulousen yliopiston kirjastoverkoston johtajalle Marie-
Dominique Heusselle.

Iltatilaisuus Hotel d´Assezatissa, joka toimii museona ja taidenäyttelynä. Kuvassa vasemmalta
Tiina Äärilä, Jayshree Mamtora Australiasta (Library & Information Access Charles Darwin
University), Maija Ikonen Tampereen yliopiston kirjastosta ja Vuokko Palonen Vaasan yliopiston
Tritonia-kirjastosta. Kuva:Pirjo Vatanen

http://www.helsinki.fi/kirjastot/english/news/LIBER2009.pdf
http://www.library.uu.nl/vkc.pdf


Järjestelyjen puolesta konferenssi oli onnistunut. Toulousen vaaleanpunainen kaupunki oli
ympäristönä viehättävä ja tietenkin ranskalainen ruoka ja vieraanvaraisuus olivat vertaansa vailla.
Tanskan Aarhusilla on haastetta ensi vuodelle.

· Liber-konferenssin sivut
· Esitykset (ppt-tiedostot)
· Kaikki esitykset videona
· LIBERin kotisivu
· LIBER Quarterly

Kirjoittajat

Tiina Äärilä
suunnittelija
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
Helsingin yliopisto
tiina.aarila[at]helsinki.fi

Kaisa Sinikara
ylikirjastonhoitaja
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
Helsingin yliopisto
kaisa.sinikara[at]helsinki.fi

http://liber2009.biu-toulouse.fr/
http://liber2009.biu-toulouse.fr/
http://liber2009.biu-toulouse.fr/presentations
http://www.canalc2.tv/video.asp?idEvenement=481
http://www.libereurope.eu/
http://liber.library.uu.nl/

