
 1

 
 
Katri Larmo   MATKAKERTOMUS  
Terveystieteiden keskuskirjasto 
Haartmanninkatu 4 
00290 Helsinki   23.8.2005 
katri.larmo@helsinki.fi 
puh. (09) 191 26643 
 
 
WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 71ST IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 
 
Osallistuja 
 
Katri Larmo 
 
Rahoitus 
 
Opetusministeriö, rahoituspäätös 4.4.2005 (7/525/2005), Bibliothecarii Medicinae Fennia ry:lle 
 
Matkan aihe 
 
Osallistuminen konferenssiin: World Library and Information Congress: 71st IFLA General 
Conference and Council, "Libraries - A voyage of discovery", August 14th - 18th 2005, Oslo, Norway 
sekä konferenssia edeltävään satelliittikokoukseen: IFLA Satellite meeting No 17. 
Open access: the option for the future!? Rikshospitalet University Hospital, Oslo - Saturday 13th of 
August 2005.   
 
Satelliittikokous Open access: the option for the future!? 
 
Open accessia käsittelevässä satelliittikokouksessa kuultiin puheenvuoroja eri näkökulmista. 
Tutkimuslaitosten edustajat kertoivat open accessiin liittyvistä projekteistaan, mutta myös 
kustantajien edustajat saivat puheenvuoron. Tony McSean (Elsevier) perehtyi esityksessään open 
access –julkaisemiseen liittyviin ongelmiin, ja esityksen pohjalta syntyi vilkasta keskustelua. 
Richard Gedye (Oxford University Press) esitteli Oxfor University Pressin käynnissä olevia open 
access –kokeiluita. Marialaura Vignocchi (University of Bologna) totesi (yhdessä Valentina Comban 
kanssa tekemässään esityksessä), että eri tieteenalojen sisällä kommunikaatio eroaa toisistaan ja 
että tämä vaikuttaa tutkijoiden open accessia koskeviin tietoihin ja asenteisiin. Satelliittikokouksen 
ohjelma on luettavissa Internetissä: 
http://www.ub.uio.no/ifla/IFLA_open_access/programme_abstracts.htm. 
  
Konferenssi World Library and Information Congress: 71st IFLA General Conference and 
Council, "Libraries - A voyage of discovery"  
 
IFLAn 71. World Library and Information Congress (WLIC) tarjosi kansainvälisen katsauksen kirjasto- 
ja tietopalvelualan ajankohtaisiin teemoihin. Itse keskityin mm. kirjastojen arviointia ja laatua, 
open access –julkasemista ja terveysalan kirjastoja käsitteleviin teemoihin. Konferenssin ohjelma 
on luettavissa osoitteessa http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm. 
 
Statistic evaluation with University Libraries –sessiossa Johanna Tuñón ja Bruce Brydges (Nova 
Southeastern University) esittelivät tutkimustaan, jossa selvitettiin mm. vaikuttavatko erilaiset 
kirjaston käyttäjäkoulutusmenetelmät (esim. ryhmätyöskentely / luento-opetus) opinnäytetöissä 
käytettyjen lähteiden laatuun. Tutkimus herätti yleisössä runsaasti mielenkiintoa. Puheenvuoroissa 
kiiteltiin vaikeasti mitattavan asian tutkimista, mutta myös otettiin esille tutkimusmetodin 
validisuutta koskevia kysymyksiä ja jatkotutkimuksen tarvetta. Tuñón ja Brydgesin tutkimuksen yksi 
keskeinen tarkoitus olikin nimenomaan metodin testaaminen.  
 
Quality Issues in Libraries –keskusteluryhmässä teemana oli laatu internetsivuilla. Roswitha Poll 
(University and Regional Library, Muenster) piti erinomaisen, kokoavan yleisesityksen siitä, mitä 
laadulla tarkoitetaan Internet-sivuista puhuttaessa, ja mitä hyvältä kirjaston kotisivulta vaaditaan. 
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Keskustelussa otettiin esille mm. uusien tekniikoiden, esim. RSS:n hyödyntäminen kirjaston 
kotisivuilla.   
 
Health and Bioscience libraries –sessiossa teemana oli terveystiedon saatavuus kehittyvissä maissa. 
Sheldon Kotzin (U.S. National Library of Medicine, NLM) esitteli Medlinen lehtivalintaprosessia ja –
kriteereitä. Tällä hetkellä Medlinessa ovat erityisesti afrikkalaiset julkaisut aliedustettuna. NLM ja 
the Fogarty International Center ovatkin aloittaneet projektin, jonka tarkoituksena on neljän 
afrikkalaisen lääketieteellisen julkaisun laadun parantaminen, niin että ne voidaan sisällyttää 
Medlineen. Jos projekti onnistuu, sitä on tarkoitus jatkaa muidenkin lehtien kanssa.  
 
Samassa sessiossa Kgomotso H. Moahi (University of Botswana) esitteli (Ayanda A. Lekaun kanssa 
tekemäänsä) tutkimusta, jossa tarkasteltiin seksuaaliterveyspalveluita sekä aidsia/HIV:tä koskevan 
tiedon laatua ja saatavuutta botswanalaisten nuorten keskuudessa. Lääketieteellistä faktatietoa 
näyttäisi olevan suhteellisen hyvin saatavilla, mutta nuoren identiteetin kehittymistä koskevaa 
tietoa olisi myös tarjottava, jotta syntyisi toivottuja muutoksia terveyskäyttäytymisessä.  
 
Mielestäni konferenssin mielenkiintoisin posteri oli MedInfoRus-www-sivustoa 
(http://medinforus.homestead.com/medinforus.html) esittelevä posteri. Sivuston tarkoitus on 
auttaa venäjänkielisiä terveydenhuollon ammattilaisia ja maallikoita löytämään internetistä 
terveystietoa omalla äidinkielellään. Sivuston on tehnyt ryhmä newyorkilaisia lääketieteellisissä 
kirjastoissa työskenteleviä kirjastonhoitajia.  
 
Seuraava WLIC pidetään Soulissa, elokuussa 2006. 
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