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Rahoitus: Opetusministeriön matka-apuraha Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:lle.  
 
Pitkään kestäneen lentomatkan ja matkalaukkujen odotuksen jälkeen suuri 
konferenssikeskus otti vastaan ensikertalaisen erittäin hyvin. Kaikki paperit olivat valmiina ja 
vastaanotto ystävällistä.  
Konferenssikeskus oli todella suuri ja siihen tutustuminen mielenkiintoista. 

 
Avajaisissa pääsi todelliseen tuntumaan konferenssin osanottajamäärästä ja osallistujien  
kansallisuuksista. Tunnelma oli hyvin juhlava ja ohjelma sujui joustavasti vauhdikkaan ja 
iloisen juontajan opastuksella. IFLAn puheenjohtaja Alex Byrne käsitteli puheessaan  
Durbanin kaupungin merkitystä Etelä-Afrikan ihmisoikeuksien kehityksessä sekä maan 
taistelua ihmisoikeuksien  puolesta. Byrne puhui myös kirjastojen ja informaatioteknologian 
vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisiin. 
Keynote-puheessaan  lakimies ja kansalaisaktivisti Justice Albie Sachs sai läsnä olevat 
herkistämään korvansa laulunsäkeelle, jota hän lauloi vankilassa ollessaan ja niille muistoille, 
miten kirjaston olemassaolo kirjojen lainaamisen kautta auttoi häntä kestämään vaikeudet ja 
miten paljon hän sai lukemalla rikkautta elämäänsä.  
 
Ensimmäisen päivän ohjelmaan mahtui ensikertaa osallistuvien tutustuttaminen 
konferenssikäytäntöön. Siellä saimme tietoa IFLAsta ja käytännönohjeita konferenssin 
tapahtumiin. 
Suuresta ohjelmatarjonnasta olin tehnyt jonkinlainen lukujärjestyksen mielenkiintoisimmista 
esityksistä, joista monet menivät päällekkäin ja siten joutui jättämään väliin monta hyvää 
luentoa. Ensiksi oli huomioitava kaikki omaan työhön liittyvät, eli lääketiedettä käsittelevät 
luennot ja sen jälkeen muut mielenkiintoisimmat ja antoisimmat.  Kovan karsinnan jälkeen 
päivien lukujärjestys oli kasassa ja sen mukaan pystyi liikkumaan luennolta toiseen.  
 
Ohjelmatarjonta oli mielestäni hyvin paikallisväritteinen, ja jossa oli hyvin otettu huomioon 
konferenssin sijainti. Oli upeata huomata, että Afrikan maat olivat hyvin edustettuina 
konferenssissa niin osallistujamäärissä kun puheenvuoroissakin.  
Suuren suosion mielestäni saivat luennot, jotka liittyivät tietokantoihin ja yhteistyöhön, jotka 
palvelivat ns. kehitysmaita ja ne oli tuotettu yhteistyössä ja kehitysmaiden tarvetta 
huomioiden. 
Itse pidin kovasti suomalaisen Marjatta Lahden ja Etelä-Afrikkkalaisen  Tommy Mattheen 
luennosta aiheesta, Cooperation Across Continents: Case of Library and Information 
Association of South-Africa and Finish Library Associations.  
Siinä tuli esimerkillisesti esille se, miten yhteistyötä voidaan toteuttaa eri maiden ja 
mantereiden välillä. 



 http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/129-Lahti_Matthee-en.pdf 
 
Monet terveystieteiden luennot, kuten myös kirjastovierailut, liittyivät suuresti 
paikallisongelmiin, kuten Hiviin ja Aidsiin. Asiasta tiedottaminen kansalle koettiin tärkeäksi 
juuri kirjastojen kautta.  
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/107-Mchombu-en.pdf  
Terveystiedettä palveleva tietokanta Hinari on myös osoitus hyvin tuotetusta ja monia 
yhteisöjä palvelevasta tietokannasta. 
 
Kokemani perusteella voin sanoa, että tulevaisuuden kirjasto näyttää olevan yhä enemmän 
kansainvälisten tietokantojen kehittämistä, joissa otetaan huomioon erityisryhmät; 
kansallisuudet ja kielet. 
Oli ilahduttavaa todeta, kuinka paljon suomalaisia on IFLA:n johtavissa työryhmissä. Tämä 
puoli on täällä paikallistasolla jäänyt aikaisemmin huomaamatta.  
 
 
Seuraava IFLAn konferenssi pidetään Kanadassa Quebecissa 10.-15. elokuuta 2008. 
Aiheena "Libraries without borders: Navigating towards global understanding" 
http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm 
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