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Matkan aihe:
Osallistuminen seuraaviin:
European Veterinary Libraries Group EVLG business meeting (kokus, ryhmän varapuheenjohtaja)
EAHIL Genaral Assembly (kokous)
Konferenssiohjelman seuraaminen, posterisessiot, näyttely
Konferenssiesitys:
Osiossa "Education II, parallel session C" :
"Big Wheel – big deal? Academic library contributes to education reform: case veterinary medicine"
Kanssakirjoittajinani olivat Tuija Korhonen, Tuula Huuskonen ja Kirsi Luukkanen Helsingin yliopiston
kirjastosta. Esitelmässäni raportoin Helsingin yliopiston tutkinnonuudistuksen niitä vaiheita, jotka
liittyvät tiedonhankinnan ja -hallinnan (informaatiolukutaito) koulutukseen, esimerkkinä
eläinlääketieteen kandidaatin koulutusohjelma. Viitekehyksenä ovat kansainväliset
informaatiolukutaidon tavoitteet ja keinot, jotka on esitetty taulukon muodossa. Kirjasto hyödyntää
kehystä muokatessaan opetustaan uusien tutkintojen tarpeisiin koko yliopistossa.
Eläinlääketieteen osalta muutos ei ensinäkemältä vaikuta suurelta, sillä koulutusohjelmaan
läheisesti sidottua informaatiolukutaidon opetusta on tiedekunnassa annettu useita vuosia, ja
toimintaa on kehitetty yhdessä tiedekunnan opettajien ja kirjaston yhteisissä hankkeissa, alkaen
OLO-opetuksen suunnittelussa. Tulevaisuuden vähennetyt resurssit vaativat tehostamista
koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
http://www.bvsspa.es/eahil2016/wp-content/uploads/2016/05/C3.pdf
http://www.bvsspa.es/eahil2016/c3/
European Veterinary Libraries Group EVLG Vuosikokous
Euroopan eläinlääketieteellisten kirjastojen ryhmä piti sääntömääräisen vuosikokouksensa; puheenjohtaja
(president) Michael Eklundin (Ruotsi) ollessa estyneenä toimin puheenjohtajana . Sihteerinä toimi Fiona
Brown (UK). Valittiin hallitus, johon kuuluvat: Michael Eklund (Ruotsi) puheenjohtaja, Fiona Brown (UK)
sihteeri /secretary Derek Halling (USA) taloudenhoitaja /treasurer ja Eva Orban (Unkari).

- Hyväksyttiin uudet säännöt (the bylaws), jotka pitää vielä ratifioida seuraavassa EVLG:n kokouksessa
(2017). Valmistelutyön olivat tehneet Melissa Bandi, Unkari, Heather Moberley, USA (yhdyshenkilö VMLS),
Anne Cathrine Munthe (Norja, Chair of the Byelaws Committee)
- Keskusteltiin EVLG:n jäsenlistan päivityksestä. Derek Halling koordinoi hallituksessa päivitystyön käytännöt.
- EVLG:n historiikki: ei käsitelty, koska Trenton Boyd ei ollut paikalla.
- ICAHIS 9: Päätettiin järjestää seuraava maailmankongressi Budapestissa kesäkuussa 2018.
- EVLG:n kotisivu ja muut tiedotuskanavat: Texas A&M ottaa vastuulleen. Keskusteltiin myös Research Gate
ja LinkedIn -ryhmiin osallistumisesta EVL:n nimissä.
- Raportti Eläinlääketieteellisten kirjastojen selvityksestä (Vet Libraries Survey): Esther Carrigan esitteli
alustavia tuloksia ja lupasi toimittaa tarkemmat dokumentit myöhemmin.
Virallisen ohjelman ulkopuolella "vetlibberit" kulkivat yhdessä kongressin vapaa-ajan ohjelman mukaisesti
syventäen entisiä ammatillis-sosiaalisia suhteitaan ja luoden uusia. Saimme nuoriakin mukaan joukkoomme
ja toivottavaa on, että he jatkaisivat EVLG:n kunniakkaita perinteitä.
Post Congress Tour
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