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Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n johtokunnalle

European Association for Health Information and Librariesin (EAHIL) 9.
kongressi pidettiin Santanderissa Espanjan pohjoisrannikolla. Osanottajia
oli n. 400 yli 50 maasta.

Esitelmien yleistaso ei ollut huippua, mutta eurooppalaisella toiminnalla on
myös tarkoitus rohkaista entisiä Itä-Euroopan maita sekä vähemmän esillä
olleita tulemaan mukaan toimintaan ja esitelmien pitoon.

Turusta oli hyvä esitelmä lääketieteen verkkokurssista: siellä on saatu
opettaja(t) mukaan. Substanssiopettajien mukaan saaminen tuntuu
olevan yleisesti ottaen vaikeinta.

Ruotsista oli erinomainen esitys kirjastojen markkinoinnista "relationship
marketing" -periaatteella. Sen toimintaperiaatteet tuntuvat kirjastoihin hyvin sopivilta. Esityksessä
korostettiin myös, että jokainen asiakkaittemme kanssa vaihtama lause on
markkinointiamme.

Isosta-Britanniasta oli pätevä esitys koko yliopiston kattavasti
elektronisesta arkistointisysteemistä. Vaikka asia koski koko yliopistoa, oli se
annettu kirjaston vastuulle ja myös resurssoitu sen mukaisesti.

Paras esitys ehdottomasti tuli European Molecular Biology Organisationista.
Sen piti Les Grivell nimellä E-BioSci AND ORIEL: tools for exploring the
biomedical information landscape. Sen osoite on http://www.e-biosci.org  Siinä on uusinta
tekniikkaa käyttäen kytketty kaikki mahdollinen tieto esim. jonkin sairauden aiheuttajageeneistä
olemassa oleviin tutkimus- ja kirjallisuustietoihin sekä paljon muuta.

Yleisvaikutelmaksi jäi, että moniammatillinen työskentely on saamassa vankan jalansijan
kirjastojenkin toiminnassa. Kirjastojen tehtävät ovat muuttuneet ja niiden on suuntauduttava
kokonaan uudelleen ja laajennettava perspektiiviään. Olemme siis toimintamme uudelleen
määrittelyn edessä, ja parhaista esitelmistä sai hyvän kuvan, mihin suuntiin voimme
ammattitaitoamme käyttää, kunhan osaamme markkinoida itseämme.

EAHILin General Assembly (GA) eli yleiskokous, joka on korkein päättävä
elin, hyväksyi uudeksi organisaatiomalliksi jäsenmaksuttoman, pitkälti
virtuaalisen yhdistyksen, jonka toimivuutta nyt sitten testataan tulevina
vuosina.

Samoin GA hyväksyi tekemäni rungon eurooppalaisten terveystieteiden
kirjastojen akkreditoimiseksi. Tämän jälkeen perustetaan pieni ryhmä, joka
ryhtyy toteuttamaan akkreditointia/sertifiointia käytännössä. Suomen osalta
tämä voisi koskea lähinnä (keskus)sairaalakirjastoja ja muita yliopistojen,
amkien ja tutkimuslaitosten ulkopuolella olevia.

EAHILin vuoden 2004 ja 2003 Prix d´Honneurit annettiin EAHIL Newsletterin pitkäaikaiselle
päätoimittajalle Sally Woodille (Romania, Cluj-Napoca) ja minulle.
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