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Hei BMF:n jäsen

Mukavaa syksyä!

Syysseminaari: vierailu
Karolinskan kirjastoon pe 17.11.2017
BMF ry. järjestää jäsenilleen retken Karolinskan kirjastoon
perjantaina 17.11. Matkaamme yhdessä laivalla. Kirjaston johtaja
Annikki Roos toimii oppaanamme Karolinskan kirjastossa.

Syyskokous pe 24.11.2017
Sääntömääräinen syyskokous pidetään Terkossa 24.11., klo 14. Samalla esitellään uudistunut Terkko
Health Hub ja tarjoillaan glögitJ. Kokouskutsu lähetetään hyvissä ajoin (sääntöjen mukaan vähintään
kymmenen päivää ennen kokousta) jäsenten sähköpostilistalle. Jäseniä, jotka haluavat
sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää asioita kokouksessa käsiteltäviksi, pyydetään ilmoittamaan
niitä johtokunnalle kirjallisesti (esim. sähköpostilla: tiina.m.heino@helsinki.fi) viimeistään 24.10.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2018
Vuoden 2018 LM-apurahahausta ilmoitetaan heti vuoden 2018 alussa.

"Times They Are A-Changin' - What  about  Us?"
kevätseminaari 7.4.2017
Tässä palautteen tiivistelmä englanniksi; suomenkielinen kattava palautekooste on tämän Jäsenkirjeen
liitteenä.
The BMF Spring Seminar 2017 "Times They Are A-Changin' - What  about  Us?" gathered  30 attendees.
Our goal was to learn and discuss about transformation of research  libraries' "business": changing reading
habits of researchers, quality of open access publications and challenges of leading a research library in the
future. The majority of the respondents (one third of participants) felt inspired by the seminar
presentations and discussions. They found the themes to be relevant and enjoyed the presenters'
expertise. Especially interaction with the audience was highly valued. The sponsors' presentations were
useful and they motivated to take a closer look at the products. The feedback echoed participants' strong
interest in the latest professional trends and the need for collaboration and learning from each other.
How about the ideas for the future seminars? Here are some pickings:



* open research data in medicine.
* the future roles of research libraries and librarians
* professional and scientific  information  & the trends of search engines and services.
* predatory publishers
* The trends identified in the latest Horizon Report  Library Edition http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-
horizon-report-library-EN.pdf  . E.g. artificial intelligence, online identity, valuing the user  Experience,
Patrons as Creators, Cross-Institution Collaboration, Evolving Nature of  the Scholarly Record.
* EU data protection rules  in library context.
As a summary, the themes of the spring seminar managed to inspire and encourage to discuss. The  BMF
Board thanks all lecturers, facilitators and participants.

Kevätkokous 7.4.2017
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin kevätseminaarin yhteydessä.:
http://www.bmf.fi/P%C3%B6yt%C3%A4kirjat

EAHIL-asioita
EAHIL2017 workshop järjestettiin Dublinissa 12 – 16.6.2017, aiheena "Diversity in
Practice: Integrating, Inspiring & Innovative". Workshop onnistui erittäin hyvin,
kiinnostavat teemat, hyvät osallistavat työpajat ja innostuneet keskustelut
inspiroivat osallistujia! Varmasti jokainen osallistuja sai kiinnostavaa kotiin
vietävää. Konferenssin antiin kannattaa tutustua matkaraporteissa, konferenssin
sivulla sekä Katrin ja Tiinan Verkkari-jutussa. Tuulevi Ovaska osallistui Boardin

yksipäiväiseen kesäkokoukseen konferenssin alussa. Myös Councilin kokous järjestettiin konferenssin
yhteydessä, ja Suomen Council-jäsenistä olivat paikalla Elise Johansson, Tiina Heino ja Minna Liikala.
JEAHIL:in toimituskunnan jäsen Katri Larmo osallistui toimituskunnan kokoukseen.
EAHIL 2017: http://eahil2017.net/
Kannattaa käydä tutustumassa JEAHIL:iin: http://eahil.eu/jeahil/

LM.apuraha myönnettiin puoliksi Mari Elisa Kuusniemelle ja Marketta Fredrikssonille osallistumiseen
EAHIL 2017  -konferenssiin. Apurahan suuruus vuonna 2017 oli 800 euroa.

Matkaraportit ja Verkkari-artikkeli: http://www.bmf.fi/Matkaraportit

Nyt on avoinna vuoden 2018 EAHIL-konferenssin Call for papers. EAHIL 2018 "Inspiring, Involving,
Informing: Improving the health and wellbeing of the citizens of Europe" järjestetään Cardiffissa 9.-
13.7.2018. Voit lähettää ehdotuksen (abstraktin) suullisesta esityksestä, posterista, kurssista tai
työpajasta (vuorovaikutteinen sessio), jonka haluaisit pitää. Lue lisää:
https://eahilcardiff2018.wordpress.com/

Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne jäsentietokannassa
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership
Ehdottomasti kannattaa liittyä, jollet vielä ole mukana eurooppalaisessa yhteisössä! EAHILin jäsenyys on
maksuton. Lisätietoa EAHILista: http://www.bmf.fi/Kansainv%C3%A4liset+yhteydet

BMF tukee TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) myöntämillä avustuksilla EAHIL Boardin ja JEAHIL
Editorial Boardin suomalaisjäsenten matkoja. TSV myöntää tukea matkakuluihin kansainvälisten
tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen järjestön

http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
http://www.bmf.fi/P%C3%B6yt%C3%A4kirjat
http://eahil2017.net/
http://eahil.eu/jeahil/
http://www.bmf.fi/Matkaraportit
https://eahilcardiff2018.wordpress.com/
https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership
http://www.bmf.fi/Kansainv%C3%A4liset+yhteydet


hallituksen jäsen, ja matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kokouksiin
silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen julkaisun toimituskunnan jäsen, sekä
kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin (BMF:n tapauksessa IFLA:n jäsenmaksu.)  Lisäksi
EAHIL 2008 -konferenssin tuottovaroilla tuetaan niitä koskevien sääntöjen mukaisesti
(http://www.bmf.fi/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t ) suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien
matkoja.

Iloisiin tapaamisiin seminaareissa ja kokouksissa sekä
sosiaalisessa mediassa! Pidetään yhteyttä!
Helsingissä, Lahdessa ja Turussa
16.10.2017

BMF:n johtokunta
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot
ovat BMF:n sivulla http://www.bmf.fi
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LIITE:

PALAUTETTA BMF:N KEVÄTSEMINAARISTA: ”PARASTA OLI KESKUSTELU
OMAN ALAN KOLLEGOIDEN KANSSA”

Bibliothecarii Medicinae Fenniaen kevätseminaarissa ”Times they are a´changing –
what about us?” käsiteltiin muutosteemoja Suomi 100 hengessä – kansainvälisesti.
Seminaarin palautekyselyyn vastasi 9 osallistujaa 30:sta. Vastaajista viisi arvioi
seminaarin täyttäneen odotukset hyvin ja neljän mielestä odotukset täyttyivät erittäin
hyvin. Tässä osallistujien kommentteja.

Meidän naisemme maailmalla, Karolinska Institutetin kirjaston johtaja Annikki Roos,
ammensi ratkaisuja johtamisen kysymyksiin tutkimuskirjaston todellisuudesta. Miten
haasteita voidaan ratkaista ketterällä tavalla? Millaiset uudet toimintatavat voivat
toimia käytännössä? ”Hyvin taustoitettu. Rohkeita ideoita, tulevaisuuteen
kurkottavaa. Onnistunut yleisön aktivointi”, kiteytti eräs palautteenantaja monien
vastaavat kommentit.

Carol Tenopir, Tenneseen yliopistosta Hankenille lukuvuodeksi 2016-2017
rantautunut tukija, valotti muutostrendejä kysymyksellä ”How do researchers access,
read, use, and value scholarly publications in their work?”. Carol peilasi tuoreen
kyselyn tuloksia vuonna 2007 toteutettuun vastaavaan. Tieteelliset artikkelit ovat
edelleen tutkijoille tärkeää lukemista ja monet lähteet (mutta eivät kaikki) tulevat
kirjaston kautta. Lukemisen tavat, muodot ja paikat ovat kuitenkin selvästi
muuttuneet. ” Erittäin mielenkiintoinen ja antoisa esitys! Luotaa hyvin muutosta, joka
koskettaa tai on jo koskettanutkin meitä kaikkia.”, kerrottiin palautteessa.

”Kiinassa Open Access-lähettiläänä toimiva Cenyu Shen kertoi Open Access –lehdistä
ja niiden laadun arviontikriteereistä. Monille Cenyun esityksessä oli paljon tuttua,
mutta esitys tarjosi myös uutta tietoa ja ajateltavaa. Aiheeseen kannattaa varmaan
vielä palata: ”Would have been interesting to know e.g. how predatory journals are
recognized now.”

Koska Rudolf Mumenthaler ei päässyt paikan päälle kertomaan kyselystä ”Training
and Education of Medical Librarians”, ottivat Terveystieteiden keskuskirjaston
informaatikot, Katri Larmo ja Tiina Heino, kopin aiheesta. Kyselyllä oli kartoitettu
erilaisten osaamisten tärkeyttä lääketieteellisten kirjastojen henkilökunnalle ja
postgraduate –koulutusohjelman tarvetta.  Tutkimuksesta ja sen tuloksista olisi oltu
valmiita kuuntelemaan enemmänkin, jopa etukäteen. Ehkä tulevissa BMF:n
seminaareissa otetaan käyttöön myös ”flipped classroom”!

Robin Johanssonin esitys “VisualDX database” havainnollisti kuvia hyödyntävän
tietokannan käyttömahdollisuuksia kliinisessä työssä. Palautteen mukaan ”Tuote oli
konseptiltaan kiinnostava, vaikka vuosihintaa en vielä uskaltanut kysyäkään.”

Veera Mujusta kiitettiin aiheen hyvästä hallinnasta esityksessä ”Medical Subject
Terms in Discovery Searching”. Veera sai kiitosta myös esityksen sujuvuudesta ja
keskustelevuudesta.

Mikä esityksistä oli sitten paras? Osallistujat ehdottivat monia, joten yhtä ainokaista
emme julista voittajaksi.  Suurin yhteinen tekijä parhaiksi arvioiduilla oli aktivointi
ajattelemaan, pohtimaan, osallistumaan tai käymään keskusteluja. Myös loogisuutta,



rauhallisuutta, sujuvuutta ja helppoa seurattavuutta arvostettiin. Kuulijoita
vakuuttivat myös hyvä tutkimusote ja näkemyksellisyys.

Palautekyselyyn osallistuneet haluavat jatkaa tulevaisuusteemalla. Tässä mukana
olleiden ehdotuksia seuraavien seminaarien teemoiksi:

· Muuttuvat toimenkuvat: mitä kirjastolaisuus on 5 vuoden kuluttua?
· Päihittävätkö tulevaisuuden hakupalvelut tiedonhaun ammattilaisen?
· Tutustumisretki Karolinskaan tai Tallinnan yliopistoon tai sen

oppimiskeskukseen.
· Trends identified in the latest Horizon Report Library Edition

http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf .
· Open Data in Medicine.
· The new EU data protection rules in library contex.

Palautekyselyssä pyydettiin myös arvioita seminaarin käytännön järjestelyistä.
Rekisteröityminen koettiin helpoksi. Puolet vastanneista sai tiedon tapahtumasta
BMF:n sähköpostilistalta, muutama oli saanut sähköpostin kollegalta tai nähnyt
ilmoituksen BMF:n nettisivulta tai Facbookista. Twitteriä ja LinkedIniä toivottiin
mukaan markkinointikanavaksi. Tieteiden talo koettiin hyväksi paikaksi ja alkamisaika
oli kauempaakin tulevalle sopiva. Pientä hienosäätöä käytännön järjestelyissä
kannattaa aina tehdä, mutta tulevien seminaarien tiimoilta erityisesti markkinointiin
(ennen, tapahtuman aikana ja jälkeen) yritetään varmasti irrottaa lisää paukkuja.
Twiitit peliin ettei ”best ones BMF ever arranged” livahda vahingossa ohi!

Kevätseminaarin esitykset löytyvät BMF:n sivuilta kohdasta ”Tapahtumat”
kevätseminaari 2017. http://www.bmf.fi/Tapahtumat
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