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Ennen varsinaisen konferenssin alkua ohjelmassa oli terveystieteiden kirjastojen jaoston
satelliittiseminaari Laval -yliopiston kampuksella. Session anti jakautui kahteen alateemaan:
aamupäivällä esiteltiin kirjastojen tapoja tukea näyttöön perustuvaa tutkimusta, kun taas lounaan
jälkeen esillä olivat kirjastohenkilöstön omat tutkimukset. Jaoston puheenjohtajana toimii Heather
Todd. Avausesitelmässään Ann McKibbon toi esille aiemman Eahil –konferenssin esityksensä
tapaan, miten kirjastoammattilaisten tulisi ottaa alansa näyttöön perustuva tutkimus haltuun ja
rohkaistua tekemään tutkimusta myös itse; kaikkihan hyötyvät siitä että opitut asiat jaetaan alan
julkaisuissa. Tutkimustyöhön vaaditaan hyvien ideoiden ja napakan kysymystenasettelun lisäksi
myös oman taustaorganisaation toimintakulttuurin kunnioitus ja siltä saatu vankka tuki resursoinnin
muodossa.
Session aamupäivän esityksissä kuulimme kirjastojen ponnistuksista esim. verkkooppimisympäristöjen käytöstä mm. Kanadasta, Hong Kongista ja Kiinasta. Iltapäivällä olivat
vuorossa kirjastolaisten tutkimusprojektit esim. USA:sta ja Thaimaasta. Kanadassa Jackie
MacDonald oli tutkinut informaatioähkyn ja toisaalta tiedon puutteen vaikutusta terveysalan
johtajien päätöksentekoon: tärkeintä on pystyä tekemään riittävän hyvä päätös vain tarpeellisella
tietomäärällä. MacDonaldin Health Informatics Journal –artikkelin abstrakti (ja lisenssinhaltijoille
kokoteksti) löytyy täältä: http://jhi.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/247
Satelliittiseminaarin kaikki esitykset löytyvät täältä:
http://www.mlanet.org/resources/global/ifla_hbs2008.html
Konferenssin avajaiset Quebecin konferenssikeskuksessa olivat vaikuttava ja juhlallinen näytös
puheineen, kunniatohtoriksi nimittämisineen ja taide-elämyksineen. Muutenkin järjestelyt
onnistuivat kaikin puolin hyvin ja oli innostavaa tavata kollegoita ympäri maailman. Ohjelmaan
sisältyi myös iflan toimintaa esittelevä sessio ensikertalaisille.

Health & Biomedical libraries section järjesti lauantaikokoontumisen lisäksi myös yhden
iltapäiväsession aiheesta: ”The role of humanities in medical education and patient care”.
Sessiossa kuulimme puheenvuorot Nigeriasta, Etelä-Afrikasta ja Intiasta. Medha V. Joshi
Mumbaista esitteli alan kirjastokokoelmien kehittämispolitiikan muotoutumista sairaalakirjastoissa.
Monikulttuurisessa Intiassa humanistinen aineisto auttaa osaltaan terveydenhuoltohenkilöstöä
ottamaan potilaan taustan ja uskomukset huomioon. Asennemuutosta kuitenkin tarvitaan, jotta
humanistiset ainekset saataisiin tiiviimmin mukaan lääketieteen opetukseen.
Iflassa on luonnollisesti olennaista valita oman erityisalansa lisäksi kiinnostavat ja ajankohtaiset
esitykset huolella lukujärjestykseen etukäteen, mutta silti on hyvä antaa mahdollisuus yllättäville
ideoille kuuntelemalla esityksiä joilla ei varsinaisesti ole tekemistä päivätyön kanssa. Itse olin
terveystieteiden ja elektronisen julkaisemisen lisäksi kiinnostunut esimerkiksi
kirjastoarkkitehtuurista.
Kirjastovierailuni kohde oli AstraZeneca Health Sciences Library, missä meidät otettiin erittäin
hyvin vastaan. Henkilökunta esitteli esimerkiksi sairaalassa olevien potilaiden omaisille tarkoitettuja
tietopalveluja.
Quebec oli ihastuttava paikka, jonka historia tuli hyvin esille kaupungissa käynnissä olevissa 400vuotisjuhlallisuuksissa. Esimerkiksi Moulin des Images –multimediaesitys satamassa havainnollisti
hyvin ajan kulkua taiteen keinoin vetäen illasta toiseen valtavasti katsojia klo 22 näytöksiinsä. Myös
huron –intiaanien perintöön oli valaisevaa tutustua omakustanteisella retkellä pätevien oppaiden
opastuksella. Huronien tanssiesityksiä ja paljon muuta näimme myös konferenssin kulttuuri-illassa.
Quebecin konferenssin sivut: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm
Kesän 2009 konferenssi järjestetään Milanossa: http://www.ifla.org/IV/ifla75/index.htm
Lämpimät kiitokset matkani rahoittajille!

