Jäsenkirje 2/2011

Hyvä BMF:n jäsen,
näin syksyn alkaessa on vuoden toisen jäsenkirjeen aika.

Syysseminaari 2011
Vuoden 2011 syysseminaari järjestetään 10.11.2011 Helsingissä Tieteiden talossa.
Seminaarin aiheena on Onnistumisen askeleet – kirjastojen sosiaalisen median
käytäntöjä. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa tällä viikolla.

Syyskokous 2011
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään syysseminaarin yhteydessä
Helsingissä 10.11.2011. Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma sekä
talousarvio ja suunnitelma vuodelle 2012, päätetään jäsenmaksusta vuonna 2012
sekä valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja toiminnantarkastajat
vuodelle 2012. Kiinnostuneita pyydetään harkitsemaan ehdokkuutta ja asettumaan
ehdolle syyskokouksessa. Kokouksen esityslista lähetetään erillisenä sähköpostina
hyvissä ajoin, jotta jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa johtokunnalle kuukausi
etukäteen muita mahdollisia käsiteltäviksi haluamiaan asioita.
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Tapahtunutta: Kevätseminaari Kuopiossa
Kevätseminaari järjestettiin 13.4. Kuopiossa otsikolla Osaamisen ytimessä –
tietoaineistot tutuiksi. Osallistujia oli 41, esityksiä neljä. Esitysmateriaalit löydät
yhdistyksemme sivulta www.bmf.fi Tapahtumat-linkistä. Sivulla on myös linkki
valokuviin. Epävirallinen iltatapaaminen pidettiin 12.4. ja osallistujia oli lähes 20.
Seminaaripalaute,
jota
saatiin 36
osallistujalta, oli positiivista. Seminaarista
tiedottaminen onnistui kaikkien mielestä
hyvin ja ilmoittautuminen oli lähes kaikkien
(35) mielestä helppoa. Seminaarin sisältö
vastasi odotuksia lähes kaikkien mielestä
erittäin hyvin (15) tai hyvin (18).
Seminaarijärjestelyihinkin oltiin pääosin tyytyväisiä, vaikkei tila ollutkaan paras
mahdollinen.
Kysymykseen "Mistä aiheista toivoisit BMF:n seminaareja?" saatujen vastausten
perusteella on jo suunniteltu tulevia seminaareja, sillä teema Sosiaalisen median
hyödyntäminen kirjastopalveluissa (syysseminaarin teema tänä vuonna) sai eniten
kannatusta ja E-kirjat ja -lukulaitteet (todennäköisin kevätseminaarin teema ensi
vuonna) toiseksi eniten. Myös tiedonhaun opetus ja viitteiden hallinta saivat paljon
kannatusta, joten johtokunta sai runsaasti eväitä tulevien seminaarien
järjestämiseen.
Vastaukset kysymykseen seminaarien ensisijaisesta pitopaikkakunnasta jakautuvat
näin: 10 Helsinki, 8 Kuopio, 5 Tampere ja 2 Oulu sekä 11 muu = vaihdellen eri
paikoissa yms. Johtokunnan tulkinnan mukaan vuoden toinen seminaari on hyvä
pitää pääkaupunkiseudulla ja toinen vaihtelevasti eri puolilla maata.
Seminaarin sopivimpana kestona piti yhtä päivää 22 vastaajaa, puoltatoista päivää 9
vastaajaa ja kahta päivää 5 vastaajaa. Toistaiseksi pitäydymme siis yksipäiväisissä
seminaareissa; lukuunottamatta sairaalakirjastopäiviä, jotka on yleensä pidetty 1,52-päiväisinä.
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Myönnettyä: LM-tietopalveluiden matka-apuraha
LM-tietopalveluiden matka-apuraha myönnettiin tänä vuonna
Kaarina Hakulalle (Satakunnan sairaanhoitopiiri, Tieteellinen
kirjasto) osallistumiseen EAHIL-workshopiin Turkissa 5.8.7.2011. Valitettavasti hänen osallistumisensa workshopiin
peruuntui, joten hän osallistunee apurahalla johonkin toiseen
konferenssiin. Apurahaa haki kolme jäsentä.
Julkaistua:
Signum-lehden numerossa 2/2011, JEAHIL-lehden numerossa 1/2011 ja Verkkarilehden numerossa 9/2010 on jutut BMF:n marraskuussa 2010 pidetystä
juhlaseminaarista. Verkkari-lehden numerossa 5/2011 on myös juttu BMF:n
kevätseminaarista. Linkitykset löytyvät www.bmf.fi –sivulta Ajankohtaista-linkistä.

EAHIL-kuulumisia
EAHIL-workshop
järjestettiin 5.-8.7.2011
Turkissa, Istanbulin lähellä
Koçin yliopistokampuksella.
Teemana
oli
Active
Learning and Research
Partners in Health.
Suomalaisia osallistujia oli kahdeksan, joista yksi ensikertalainen. Jäsenemme Leena
Lodenius (Duodecim) sai palkinnon parhaasta suullisesta esityksestä. Onnittelut
Leenalle! Postereita esittelivät Suomesta Raisa Iivonen, Hannele Mikkola ja Tuulevi
Ovaska.
Katri Larmon ja Tuulevi Ovaskan matkaraportit workshopista ovat luettavissa BMF:n
sivulla kohdassa Matkaraportit. Workshopin esitykset ovat verkossa:
http://eahil2011.ku.edu.tr/plenarysession, samoin posterit:
http://eahil2011.ku.edu.tr/poster. Workshopin sivuilta näet myös osallistujalistan ja
löydät linkin valokuviin.
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IFLA-kuulumisia
IFLA 2012 Helsingissä on alle vuoden kuluttua. Toivottavasti
kaikki vapaaehtoisiksi ilmoittatuneet jäsenemme ovat päässeet
mukaan – innostuneita oli nimittäin enemmän kuin tarpeeksi! Ja
sehän lupaa vain hyvää maailman suurimman kirjastoalan
tapahtuman onnistumiselle. Teemana on Libraries Now! –
Inspiring, Surprising, Empowering ja aika 11.-17. 8.2012.
Odotettavissa on 3000-4000 kansainvälistä kirjastovierasta. Lue
lisää osoitteesta http://www.ifla2012.fi/.

Toivotan kaikille BMF:n jäsenille upeaa syksyä! Näkemisiin syysseminaarissa 10.11.!
Kuopiossa 12.9.2011
Tuulevi Ovaska, puheenjohtaja
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