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IFLA:n 70. World Library and Information Congress (WLIC) järjestettiin elokuussa 
2004 ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikassa, Argentiinassa. Buenos Airesin 
pidettyyn kongressiin osallistui 121 maasta yhteensä noin 3.800 edustajaa. 
 
Kaikkiaan konferenssissa esiintyi 409 esitelmöitsijää ja puhujaa 222 
tilaisuudessa. Lisäksi posterinäyttelyssä oli 76 julistetta ja näyttelyosastolla lähes 
sata yritystä ja yhteisöä esitteli tuotteitaan ja palvelujaan.  
 
Valinnanvaraa siis oli. Edustettuina olivat kaikki kirjastosektorit omine 
erityiskysymyksineen, mutta konferenssi keskittyi erityisesti Etelä-Amerikassa ja 
yleensäkin espanjankielisen maailman ajankohtaisiin kirjastoasioihin. 
 
Buenos Airesin konferenssin ohjelma ja linkit esityksiin ovat konferenssin 
verkkosivuilla (http://www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm) 
 
Yleisinä teemoina sessioissa ja esitelmissä korostuivat kirjastojen merkitys 
yhteiskunnallisen kehityksen tukena, etenkin kehittyvissä maissa, sekä kirjastot 
tutkimuksen ja koulutuksen keskeisinä työkaluina. Varsinkin informaation 
lukutaitoa ja elinikäistä oppimista käsiteltiin ja sivuttiin useissa esitelmissä. 
Kirjastojen roolia toimia sekä paikallisesti että alueellisesti, valtakunnallisesti ja 
globaalisti kehityksen ja koulutuksen mahdollistajina käsiteltiin paljon ja monesta 
eri näkökulmasta. Kirjastojen perinteisestikin toteuttama verkottuminen todettiin 
hyväksi työvälineeksi kehityksen ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tietotekninen kehitys 
on entisestään lisännyt ja helpottanut verkottumista eri kirjastosektoreilla. 
 
Mielenkiintoisia esitelmiä ja keskusteluja käytiin myös informaationlukutaitoon 
liittyvien standardien kehittämisestä ja esimerkiksi kirjastopalvelujen 
järjestämisestä monikulttuurisissa ympäristöissä. Ensikertalaisen IFLA:n kävijän 
huomion kiinnitti myös erilaisten julkisen hallinnon sekä parlamenttien kirjastojen 
edustuksen runsaus ja ko. erityiskirjastoja koskevien aiheiden monipuolisuus. 
 



Lääketieteellisten kirjastojen (Health and Biosciences Libraries) open session 
teemana oli yleisteemaan liittyen: Health literacy for all. 
Aiheesta kuultiin mm. Kaksi mielenkiintoista ja asiaa eri näkökulmista valaisevaa 
esitelmää. ROWENA CULLEN  (Victoria University of Wellington, New Zealand) 
puhui aiheesta potilasinformaatiosta ja lääketieteellisten kirjastojen roolista sen 
jakajana: Epowering patients through health information literacy training 
(htttp://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/014e-Cullen.pdf) 
 
MARGARET HAINES  (Kings College, London, UK) taas käsitteli asiaa  
kehittyneen tietoyhteiskunnan korkeakoulutuksen vaatimusten kannalta 
esitelmässään: Health information literacy and higher education - the King's 
College London approach (http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/016e-
Haines_Horrocks.pdf). 
 
Toisaalta jo samassa sessiossa pidetty esitelmä Kiinan lääketieteellisten 
kirjastojen kehitystarpeista (Development and utilization of the medical 
information resources in China, ZHAN YOUXIANG, Medical Library of the 
Chinese People Liberation Army, Beijing, China) kuvasti hyvin, miten erilaiset 
tilanteet ja resurssit samankin alan kirjastoilla eri puolilla maailmaa ovat.  
 
Lääketieteellisten kirjastojen ammatillisia erityiskysymyksiä käsiteltiin esitelmissä 
ja virallisissa yhteyksissä vähän. Tosin keskustelut ja tapaamiset kollegojen 
kanssa usein kiertyivät palvelujen, aineistojen ja resurssien vertailuksi eri 
kirjastojen välillä. 
 
Sektion Health and Bioscience Libraries pysyvä toimikunta  piti kaksi kokousta, 
joiden pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa: 
http://www.ifla.org/VII/s28/annual/s28-Minutes-2004.pdf 
Keskusteluissa käsiteltiin vuoden 2009 ICML (International Congress on Medical 
Librarianship)  konferenssia ja toimikunta päätti suosittaa Brisbanea pitopaikaksi. 
Myös mm. IFLA:N sivujen terveystietoaineistojen esillepanosta ja Oslon IFLA 
konferenssin aiheista puhuttiin 
 
Seuraava IFLA on Oslossa elokuussa 2005 (http://www.ifla.org/index.htm). 
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