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Matkakohde: EAHIL Workshop, Italy, Sicily, Palermo, June 23-25, 2005, Palazzo dei
Normanni – “Implementation of quality systems and certification of biomedical libraries”
Tarkoitus ja tehtävät
1. Suullinen esitys Managing library processes – collecting data and providing tailored
services to end-users”, muut kirjoittajat Arja Juntunen, Jarmo Saarti, Liisa Salmi.
2. Lehden Journal of the European Association of Health Information and Libraries
toimituskunnan (editorial board) kokous.
3. Workshopin kaikkien suullisten esitysten kuunteleminen sekä postereihin tutustuminen.
4. Kansainvälisen workshopin/konferenssin järjestelyihin tutustuminen liittyen vuonna
2008 Suomessa pidettävän EAHIL-konferenssin järjestämiseen.
5. Tutustuminen eurooppalaisiin (sekä australialaisiin ja suomalaisiin) kollegoihin.
Yleistä
Workshop oli pääosin hyvin järjestetty ja melkein kaikki toimi niin kuin pitikin. Paikka
(Palazzo dei Normanni) oli upea sekä ruoka ja juoma herkullista. Tunnelma oli välitön
ja kollegoihin oli helppo tutustua sekä tauoilla että illanvietoissa. Osa sessioiden
puheenjohtajista pystyi yllättävän hyvinkin pitämään kiinni tiukoista aikatauluista,
mutta välillä edettiin "Välimerenmaiden tapaan". Esitysten taso oli odottamaani
korkeampi. Aiempi kokemukseni EAHILista oli vuoden 2002 Kölnin ”isosta”
konferenssista (parittomina vuosina järjestetään pienempi workshop, parillisina
suurempi konferenssi), jossa taso oli mielestäni kirjavampi – olihan niitä toki siellä
myös paljon enemmän jaettuina kolmeen rinnakkaisohjelmaan. Nyt scientific
committee oli selvästi päässyt oikeasti karsimaan, sillä esityksiä otettiin mukaan vain
parikymmentä. Ne ilmaantunevat aikanaan workshopin www-sivulle
http://www.pa.izs.it/eahil/
Workshopin parhaat palat ja pienet pettymykset — joitakin poimintoja
Roswitha Pollin plenary lecture oli lievä pettymys pysytellessään — tosin varmaankin
"toimeksiannon" mukaisesti — hyvin yleisellä tasolla eikä vaikutelmaa parantanut
ainakaan yllättävän lapsellinen ja kikkaileva powerpoint-sarja. Anette Munthen selkeä
esitys yhteispohjoismaisesta SMIL-hankkeesta oli hyvin valmisteltu ja esitetty; Marge
Jantti puhui asiantuntevasti ja innostavasti arkipäivän/jokapäiväisestä laatutyöstä ja
Linda Dorrington vakuuttavasti laatumittareista. Kiinnostavia olivat myös Nicola
Bexonin käytännönläheinen esitys evidence-based librarianshipin soveltamisesta
käytäntöön ja Jane Shaw'n tarmokas "palopuhe" kirjastonhoitajien tarpeellisuudesta ja
arvosta myös jatkossa. Anne-Marie Haraldstadin selväsanainen IL-esitys sai iloiselle
mielelle; onhan hänet kutsuttu marraskuussa Suomeen puhumaan BMF:n
juhlaseminaarissa.
Editorial Board
Oli kiinnostavaa tutustua päätoimittaja Sally Woodiin (jonka kanssa olen vaihtanut
monen monta sähköpostiviestiä) sekä toimituskunnan muihin jäseniin. Keskustelimme
mm. lehden kustannuksista (jotka katetaan kokonaan mainostuloilla), tulevien
numeroiden teemoista sekä mietimme siirtymistä osittain peer review -käytäntöön.
Kiitokset
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n myöntämästä ja Lehtimarket Oy:n kustantamasta
matka-apurahasta.

