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Opetusministeriön tuki BMF ry:n kautta mahdollisti matkani Suomen Kirjastoseuran kanssa 17.26.8.2006.

Kongressiin

osallistui

2891

henkilöä,

jotka

saivat

nauttia

suurenmoisesta

vieraanvaraisuudesta ja hyvin järjestetyistä tilaisuuksista COEX Convention and Exhibition Centerissä.
Korean first lady saapui kongressipaikalle luennoimaan, niin kuin myös Tri Dae-Jung Kim, Korean 15.
presidentti, Nobel-palkittu vuonna 2000. Ohjelmaan sisältyi pormestarin ja kulttuuriministerin
iltavastaanottoja sekä kulttuuri-ilta Sejong Centerissä hienone tanssi- ja musiikkiesityksineen.
Kirjastovierailuni tein Kansalliskirjastoon sekä Lasten ja nuorten hiljattain avattuun kansalliskirjastoon.
Oli mielenkiintoista kuulla meilläkin pikkuhiljaa yleistyvästä RFID-järjestelmästä ja nähdä käytännössä
miten eri tavalla Aasiassa katsotaan kirjastonkäyttäjien tietosuojakysymyksiä. Pariin otteeseen vierailin
myös kahdessa palatsissa puutarhoineen.
IFLA Journal 2006:4 (http://www.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-4-2006.pdf) antaa kuvan eräistä
tärkeistä aiheista, mm. lukuinformaatiotaidosta. Tämä aihe oli esillä miltei joka päivä jossakin
muodossa, eri aloihin liittyen. Minua kiinnosti eniten, miten eri puolella maailmaa pyritään edistämään
opiskelijoiden, eritoten uusien opiskelijoiden, mahdollisuuksia hyödyntää kirjaston palveluja. Ns.
ubiikkiyhteiskunnasta puhuttiin myös, eli miten kirjaston palvelut voivat olla mahdollisimman monen
saatavilla, kun suuri osa yhteiskunnasta toimii jo ympäri vuorokauden ja läpi koko viikon.
Siinä missä tekijänoikeus, niin myös sananvapaus, oli tärkeä puheenaihe, ja tänä vuonna FAIFEkeskustelun teemana. Tanskan kirjastoseuran puheenjohtaja avasi keskustelun liittyen ns. Muhammedin
karikatyyreihin. Ilolla ja ylpeydellä sain todeta miten vakuuttavasti ja rauhallisesti eri uskontojen ja
maiden edustajat osasivat antaa selkeät ja motivoidut mielipiteet puolesta ja vastaan. FAIFEn
puheenjohtaja Paul Sturgess valaisi kahta mahdollista näkökulmaa: miten pyrkiä minimoimaan vahinkoa
(lakitieteen tapa tulkita pykäliä) sekä kirjallisuudesta lainattua teesiä ”sense of decorum” eli mikä on
asiallista, hyvän maun mukaista. (IFLA Journal 2006:3, 181-188)
Suhteellisen paljon valaistiin myös dyslektikoiden sekä muiden lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä
kärsivien asiakkaiden kirjastopalvelua, niin kuin myös näkö- ja kuulovammaisten asiakkaiden
kirjastokäyttöä.

Kuuntelin myös luentoja liittyen lasten- ja nuorten kirjallisuuteen ja kirjastopalveluihin. Teemoina
olivat erityisesti lasten ja nuorten lukeminen sekä miten vanhemmat ja eritoten isovanhemmat voivat
vaikuttaa lasten lukemiseen ja lukuharrastukseen. Oli mielenkiintoista huomata miten perhesuhteet
myös Aasiassa ovat muuttuneet, ja kuulla miten juuri lukeminen voi olla perheissä ja suvussa
sukupolvien silta ymmärrykseen ja kunnioitukseen. Suhteellisen paljon kiinnitettiin huomiota Korean
historiaan, erityisesti kirjastojen ja kirjan historiaan, maassa kun on maailman vanhimpia
kirjadokumentteja tallella.
Lääke- ja hoitotieteellisiin aiheisiin liittyen kuuntelin keskustelua siitä tarvitsemmeko uuden
ammattinimekkeen eli informationisti, otsikolla The Emerging Informationist: Wired and Ready?
MLA:n presidentti Jen P. Shipman puolusti nimekkeen selkiinnyttämistä otsikolla The Concept of the
Informationist (viitaten lääketieteen kliiniseen ja näyttöön perustuvan lääketieteen ja hoitotieteen
tarpeeseen) ja Kate Oliver jatkoi otsikolla Case Study: Working Toward the Informationist at Johns
Hopkins. Jean P. Shipmanin esitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.mlanet.org/about/leaders/president_06-07/jps_frontiers.html#aug ja lisää tietoa yleensä
www.mlanet.org/research/informationist
Seuraava tärkeä sessio oli keskiviikon luennot aiheesta What’s new in technology for health
information?, jossa kuultiin edustajia Yhdysvalloista (miten uusi tietoteknologia muuttaa terveyteen
liittyvää

tiedottamista

yms.),

Liettuasta

(Kaunaan

yliopiston

PDB-tietokannasta),

Kiinasta

(kansanterveyden tiedottamisesta, esimerkkinä SARS-epidemia) ja Koreasta (ONTER, eli ontologia
liittyen potilasturvallisuuteen).
Melinda ja Bill Gates palkinto Access to Learning Award 2006

- Helsingin kaupunginkirjastohan sai

aikoinaan ensimmäisen palkinnon vuonna 2000 - meni tänä vuonna READ:iin, Nepaliin, työhön jolla
pyritään turvaamaan köyhien maakuntayhdyskuntien mahdollisuuksia ilmaiseen tietoteknologiaan.
Oli myös ilo todeta että Etelä-Afrikan ja Kanadan jälkeen Italian Milano järjestää IFLAn kongressia
vuonna 2009.
Lyhyesti voi vain sanoa, että kun IFLAn kongressiin tuodaan kaikkia koskevia, ajankohtaisia kysymyksiä,
voi lyhyessä ajassa nähdä jotakin siitä, mihin suuntaan alan kehitys kulkee eri maissa. Kongressin aikana
sain tutustua eri kulttuureihin ja tavata eri maiden kirjastonhoitajia ja informaatikoita. Ylpeydellä
totesin myös miten tänä päivänä moni suomalainen tekee arvokasta työtä IFLAn ja sen eri jaostojen
puolesta.
Turussa 23.4.2007 Gunilla Jansson

