Jäsenkirje 1/2011
Hyvä BMF:n jäsen
Uusi johtokunta on aloittanut työnsä tammikuussa uuden puheenjohtajan johdolla.
Toivotamme tervetulleiksi johtokunnan uuden jäsenen Marketta Fredrikssonin
(Diakonia-ammattikorkeakoulu) ja BMF:n uuden sihteerin Susanna Rossin
(Metropolia Ammattikorkeakoulu).
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla
http://www.bmf.fi. Olkaamme yhteydessä!
Kevätseminaari Kuopiossa 2011
Kevätseminaari pidetään Kuopiossa 13.4.2011. Seminaarin teemana on Osaamisen
ytimessä - tietoaineistot tutuiksi. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet on
julkaistu yhdistyksen sivuilla tänään. Ilmoittautumiset verkkolomakkeella 31.3.2011
mennessä. Lomakkeelle pääsee sivulta http://www.bmf.fi/Ajankohtaista.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään kevätseminaarin yhteydessä
Kuopiossa 13.4.2011. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2010 toimintakertomus
ja tilinpäätös. Kokouksen esityslista lähetetään erillisenä sähköpostina hyvissä ajoin,
jotta jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa johtokunnalle kuukausi etukäteen muita
mahdollisia käsiteltäviksi haluamiaan asioita.
Syyskokous- ja seminaari 2011
Vuoden 2011 syyskokous ja -seminaari järjestetään todennäköisimmin marraskuussa
Helsingissä. Alustavasti seminaarin aiheiksi on kaavailtu ekirjalukulaitteiden käyttökokemuksia ja vertailuja sekä sosiaalisen median parhaiden
kirjastokäytänteiden jakamista.
Jäsenmaksu 2011
Jäsenmaksu on edelleen 25,00 € ja se on maksettava 28.2.2011
mennessä. Jäsenmaksulomakkeen löydät sivuiltamme
http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku.
LM-tietopalveluiden (entinen Lehtimarket) matka-apuraha
LM-tietopalvelut myöntää tänäkin vuonna yhden matka-apurahan lääke- tai
terveystieteellisessä kirjastossa työskentelevälle BMF:n jäsenelle. Hakuaika päättyy
28.2.2010. Hakuohjeet löydät sivuiltamme (Ajankohtaista). Hakemukset toimitetaan
sähköpostin liitetiedostoina yhdistyksen sihteerille Susanna Rossille,
susanna.rossi[at]metropolia.fi.
Apurahaa voi hakea alan konferensseihin osallistumiseen, esimerkiksi:

EAHIL workshop, Koc, Turkki, heinäkuu (http://eahil2011.ku.edu.tr/)
EBLIP6, Manchester, UK, kesä-heinäkuu (http://www.eblip6.salford.ac.uk/)
ELAG. Praha, Tsekki, toukokuu (http://elag2011.techlib.cz/en/)
MLA, Minneapolis USA, toukokuu (http://www.mlanet.org/am/am2011/about/index.html)
QQML, Ateena, Kreikka, toukokuu (http://www.isast.org/)
ISSOME, Turku, Suomi, elokuu (http://issome2011.library2pointoh.fi/)
IFLA2011, San Juan, Puerto Rico, elokuu (http://conference.ifla.org/ifla77)
LIBER, Barcelona, Espanja, kesä-heinäkuu (http://bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011/)

EAHIL-kuulumisia
EAHIL-workshop järjestetään siis 5.-8.7.2011 Turkissa, Istanbulin lähellä Kocin
yliopistokampuksella. Teemana on Active Learning and Research Partners in
Health. Lisätietoja: http://www.ku.edu.tr/ku/index.php.
EAHIL-järjesti kolmet vaalit vuonna 2010. Vaaliasioita on ollut jokaisessa JEAHILlehden (http://www.eahil.net/journal/) numerossa. Toukokuussa pidetyissä vaaleissa
järjestön puheenjohtajaksi (president) valittiin britti Peter Morgan, joka oli ainoa
ehdokas. Hallitukseen (board) valittiin kaksi uutta jäsentä ja kaksi uutta varajäsentä
(joilla on oikeus osallistua kokouksiin). Suomesta valittiin varajäseneksi (coopted
member) allekirjoittanut, jonka kausi EAHIL:n councilissa jäi täten vajaaksi.
Valtuuston (council) vaalien ehdokasasettelu oli auki elokuusta lokakuun
alkuun. Vaalit järjestettiin marraskuussa niissä maissa, joissa ehdokkaita oli
enemmän kuin paikkoja, eli Espanjassa ja Ruotsissa. Suomen kolmeen paikkaan oli
kolme ehdokasta: Katri Larmo (toiselle kaudelle), Jouni Leinonen (toiselle
kaudelle) ja Minna Liikala (uusi), jotka siis tulivat valituiksi ilman äänestystä
(sopuvaali).
IFLA-kuulumisia
Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen vuonna 2012 Helsingissä järjestettävään IFLA:n
konferenssiin oli tammikuussa. Reilun vuoden takaisen kyselymme perusteella
kymmenet jäsenemme olivat kiinnostuneita. Oletteko kaikki
muistaneet ilmoittautuneet mukaan? IFLA2012-sivusto on osoitteessa
http://www.ifla2012.fi/.
Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä on ehdolla IFLA:n
presidentiksi. Vaalimenettelyn mukaisesti hänen nimeämisestään President elect
kandidaatiksi tekevät IFLA.n jäsenyhteisöt ehdotuksia helmikuussa ja itse vaali
käydään kevään aikana postitse.
IFLA2011-konferenssin (Jan Juan, Puerto Rico) call for papers -määräajat ovat näinä
aikoina. Katso tarkemmin http://conference.ifla.org/ifla77/calls-for-papers.
Toivotan kaikille BMF:n jäsenille mitä mainiointa vuotta 2011.
Näkemisiin kevätseminaarissa 13.4.!
Kuopiossa 18.2.2011
Tuulevi Ovaska, puheenjohtaja

