68th IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
Libraries for life: democracy, diversity, delivery
18 - 24 August 2002 Glasgow, Scotland
Osallistuin IFLA:n vuosittaiseen konferenssiin BMF:n ja Stakesin edustajana. Tämä oli ensimmäinen IFLAmatkani ja kokemus oli odotuksiani antoisampi. Kokouksessa oli osallistujia 122 maasta yli 4700.
Kokouspaikkana oli Scottish Exhibition & Conference Centre sekä joukko eri yliopistojen tiloja muualla
kaupungissa. Konferenssin järjestelyt toimivat hyvin, vaikka osallistujamääräksi oli alunperin arvioitu vain
noin 3000. Suomalaisia osallistujia oli mukana 46.
Tärkeä informaation lähde konferenssissa oli joka päivä ilmestynyt IFLA Express -lehti, jonka numerot ovat
luettavissa IFLAnetissä ( http://www.ifla.org ). IFLAnetistä löytyvät myös elektronisessa muodossa saadut
konferenssialustukset kronologisessa järjestyksessä.

Health and Biosciences Libraries with EAHIL –sessio
BioMed Central Ltd:n ( http://www.biomedcentral.com ) edustaja Jan Veltrop piti varsin vakuuttavan ja
energisen puheenvuoron tieteellisen julkaisemisen kaupallisuutta vastaan taistelevan julkaisujärjestelmän
puolesta. BioMed Cetralin palvelut perustuvat siihen, että tieteellisten artikkelien kirjoittajat maksavat
julkaisemisesta, mutta kaikki julkaistu aineisto on sitten ilmaiseksi verkossa kaikkien luettavissa. Mitä
tahansa ei kuitenkaan maksusta julkaista, vaan järjestelmä pitää sisällään tieteenalakohtaisen peer reviewarvioinnin, jolla varmistetaan julkaistavan aineiston taso. Terkkohan on nyt ensimmäisenä Suomessa tehnyt
sopimuksen BioMed Centralin kanssa. Tästä sopimuksesta enemmän osoitteessa
http://www.terkko.helsinki.fi/resurssi/bmc.htm
Toisena esityksenä kuulimme Yhdysvaltalaisen Prudence W. Dalrympen esityksen The impact of medical
informatics on librarianship ( http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/098-115e.pdf ).
Hän esitteli alustuksessaan uuden informationist-ammattinimikkeen, jota on alun perin ehdotettu vuonna
2000 ilmestyneessä Davidoffin ja Florancen artikkelissa 'The informationist: A new health professional'
(Annals of Internal Medicine 132, 996-998, 2000).
Informationistin ammattissa olisivat tarpeen samanarvoisina sekä informaatiotutkimuksen (kirjastotieteen ja
informatiikan) että lääketieteellisen informatiikan tiedot ja taidot.Lääketieteellinen informatiikka on alustajan
mukaan monitieteinen ala, joka käsittelee kognitiivisia, tietojenkäsittelyllisiä ja viestinnällisiä tehtäviä
käytännön lääketieteteessä, lääketieteen koulutuksessa ja tutkimuksessa. Lisäksi sen aluetta sivuavat sekä
informaatiotutkimus että tietoteknologia. Hahmoteltuaan tämän uuden ammatin toimenkuvaa alustaja päätyi
toteamaan että, vaikka jo pari vuotta Yhdysvalloissa on keskusteltu informationistiksi kouluttautumisen
tarpeesta, ei vieläkään ole selkeää ratkaisua koulutuksen toteutukselle. Informaatikoille ja kirjastonhoitajille
alustaja jätti myös vaatimuksen tuoda esiin oman alansa tietoja ja taitoja ja samanaikaisesti syventää
tietämystään lääketieteestä, jotta emme menettäisi mahdollisuuksiamme tämän ammattialan toimijoina.
Kolmas alustus käsitteli Human Genome Project -informaation levitystä suurelle yleisölle yleisen kirjaston
järjestämän kampanjan avulla ( http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/135-115e.pdf )

Health and Biosciences Libraries Section
Valitettavasti en pystynyt osallistumaan sektion kokouksiin, sillä ensimmäinen pidettiin ennen Glasgowiin
saapumistani ja toinen kokous peruuntui asioiden puutteessa. Keskustelin epävirallisesti sektion
puheenjohtajan Arne Jakobssonin kanssa sektion toiminnasta ja hän sanoi, että voimme hyvinkin ehdottaa
suomalaista edustajaa sektioon, koska heillä on itse asiassa pulaa osallistujista. Sektion Glasgow:n pöytäkirja
löytyy osoitteesta http://www.ifla.org/VII/s28/sbams.htm Lisää IFLA-asioita marraskuun kokouksessamme.
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