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Rahoitus
LM Tietopalvelut ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kiitän em. tahoja ja Bibliothecarii
Medicinae Fenniae -yhdistystä mahdollisuudesta osallistua konferenssiin.
Matkan aihe
Osallistuminen European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 25vuotisjuhlakonferenssiin ”Health Information without frontiers”, 2.- 6.7.2012 Brysselissä.
•
•
•

Tieteellisen ja ammatillisen ohjelman seuraaminen
Näyttelyyn ja postereihin tutustuminen
Sosiaalinen ohjelma ja verkostoituminen

Konferenssin ohjelmasta poimittua
Keskiviikkona 4.7. seurasin aamupäivällä sessiota ”Servicing our users”
Sandrine Vandenput (University of Liège, Belgium) työtovereineen oli tutkinut e-kirjojen vaatimattomia
käyttölukuja ja syitä asiantilaan. Asiakkaiden antamat vastaukset osoittivat, että e-kirjojen hankinnassa
pitäisi suuren lukumäärän sijaan pyrkiä laatuun ja mahdollisimman osuvaan kokoelmaan, jolloin kirjaston
henkilökunnallakin olisi paremmat edellytykset aineiston työstämisessä asiakkaiden käyttöön.
Leena Lodeniuksen (Duodecim) esitys Terveysportti-portaalista oli mukaansa tempaava ja herätti laajasti
kiinnostusta muidenkin osanottajien keskuudessa.
Iltapäivän session teema oli ”Global aspects of information”.
Marie Teissierin (World Organisation for Animal Health, France) aiheena oli kansainvälinen yhteistyö
”One Health”-teeman edistämisessä. Julien Grosjean (Rouen University Hospital, France) kertoi
esityksessään” The EHTOP: indexing Health resources in a multi-terminology/ontology and cross-lingual
world” tietovarastosta, joka pitää sisällään terveysalan terminologioita ja ontologioita useilla eri kielillä.
Torstain 5.7. sessioista valitsin aamupäiväksi ”Information literacyn” ja iltapäiväksi ”Library
managementin”. Kiinnostavimmat esitykset olivat Karin Byströmin (Uppsala University Library,
Sweden) ”Everything that’s wrong with e-book statistics - a comparison of four medical e-book
packages” ja Ellen N Sayedin (Weill Cornell Medical College in Qatar, Doha, Qatar) ”Using Balanced
Score Card and Key Performance Indicators in Strategic Planning”. Karin Bystöm toi hyvin esiin e1

kirjojen käytön tilastoinnin ongelmat ja Ellen N Sayedin esitys herätti kiinnostuksen Balanced Score
Cardin käyttöön kirjaston strategisessa suunnittelussa.
Perjantain 6.7. sessiosta ”Teaching information literacy” kiinnosti eniten Daisy de Sutterin et al.
(Biomedical Library, Ghent University, Belgium) esitys ”Case study: are interactive tutorials an effective
alternative tool for library or information literacy instruction?”. ”One minute madness”-sessio oli yksi
konferenssin onnistuneimmista. Siinä kaikille posterien tekijöille oli annettu minuutti aikaa kertoa
posterinsa sisällöstä. Tämän jälkeen muillakin konferenssin osanottajilla oli mahdollisuus käyttää
minuutin puheenvuoro tärkeäksi kokemastaan aiheesta.
Posterit olivat tasokkaita. Myös sosiaalinen ohjelma oli mielenkiintoinen. Osallistuin
tervetulotilaisuuteen taidemuseossa, tutustumiskäyntiin Louvainin katolisen yliopiston teknologia-alan
kirjastoon ja gaalaillalliseen vaikuttavassa Aula Magnassa.
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