BMF ry:n opintomatka Tarttoon 4.-6.4.2019
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry (BMF) järjesti jäsenilleen opintomatkan Tarttoon huhtikuun
alussa. Meitä oli yhteensä 13. Lähdimme torstai-iltana laivalla Tallinnaan, josta tilausbussilla
Tarttoon. Perjantai oli vierailupäivä, jolloin tutustuimme Tarton yliopiston kirjastoon, sen palveluihin
sekä Tarton lääketieteellisen kirjaston palveluihin.
Isäntänämme ja ohjelmakoordinaattorina Tarton puolesta toimi lääketieteellisen kirjaston johtaja
Keiu Saarnit. Meille esiteltiin Tarton yliopiston kirjaston toimintaa, esityksinä
Lilian Neerut: ”Insights into the UT Library Life”
sekä Lääketieteellisen kirjaston palveluita:
Ivika Rande: ”Tartu University Hospital, Centre of Medical Information”
Poimintoja
Tarton yliopiston kirjasto
-Todella hienosti remontoitu! Kiinnostava kiertokäynti
- Open Science vahvasti esillä
- oma data-arkisto (one deposit manager)
Virossa konsortio DataCite Eesti
Virossa kansallinen lisenssi EBSCOn tietopalveluihin
Tartu Ülikooli Kliinikum
Medinfokeskus
-palvelee koko Viroa (2 isoa sairaalaa)
Tarton yliopisto
Osallistujien palaute:
Palautekyselyyn vastasi 10 mukana ollutta ja palautteiden perusteella retki näyttää vastanneen
odotuksia erinomaisesti J.
Parasta antia oli mm. saada perehdytystä, johon tavallisena turistina ei olisi pääsyä. Tarton
yliopiston uudistettu kirjasto ja sen henkilökunta olivat ehdoton ykkönen. Jo vuonna 1632
perustetun yliopiston historiaa havisevat salit ja villiä ylioppilaselämää viettäneiden opiskelijoiden
arestihuone olivat myös näkemisen ja kokemisen arvoiset. Vanhat tarinat ja ajan hermolla olevien
kollegojen tapaaminen toivat perspektiiviä naapurin pitkästä yliopistohistoriasta nykyaikaan ja
tieteellisiin informaatiopalveluihin tässä ja nyt.
Ammatillisen annin lisäksi retkelle osallistuneet kokivat yhteisöllisyyttä, verkostoitumisen iloa ja
merkityksellisyyttä. Järjestelyt onnistuivat ja virallinen ja epävirallinen anti olivat balanssissa.
Tunnelma oli hyvä ja sääkin suosi matkalaisia.
Tarton yliopistollisessa sairaalassa olisimme halunneet käydä, mutta isäntämme joutuivat
käytännön syistä poikkeamaan alkuperäisistä suunnitelmista ja jättämään tuon osan pois
ohjelmasta.

Kuvakooste

Menomatka torstai-iltana: lähtötunnelmissa Länsiterminaalissa;

seisovan pöydän herkkuja

Tilausajobussimme kuljettaja Elve Uusmae:

Elve oli todellinen asiakaspalvelija, laittoi karaoken pyörimään, vaikka olimme todenneet ettemme olleet
karaokeporukkaa J. Laulaa hoilottaen pysyimme hereillä koko loppumatkan J!

Loput kuvat linkkeinä kuva-albumeihini:
Tartton retki 4.-6.4.2019: Tartton yliopiston kirjasto ja Tartton yliopiston päärakennus:
Tarttoa, mm. ERM Eesti Rahva Museum:
Illallinen Ruutikellarissa, lauantaiaamupäivän viettoa aurinkoisessa Tartossa :)

