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Hyvä BMF:n jäsen
Johtokunnan kokoonpanoon ei tullut muutoksia syyskokouksessa 2011. Myös
toimihenkilöt eli sihteeri Susanna Rossi ja taloudenhoitaja Terhi Sandgren
jatkavat tehtävissään. Taloudenhoitajan vaihdos on kuitenkin pian edessä.
Olethan yhteydessä, jos tehtävä kiinnostaa.
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot
http://www.bmf.fi . Olkaamme yhteydessä!

ovat

BMF:n

sivulla

TULEVIA TAPAHTUMIA
Sairaalakirjastopäivät ja kevätkokous Jyväskylässä 26.-27.4.2012

Kevätseminaarina
pidetään
seitsemännet
valtakunnalliset
sairaalakirjastopäivät Jyväskylässä
(Keski-Suomen
keskussairaala,
Keskussairaalantie 19, ja Jyväskylän
yliopiston kirjasto).
Päivien teema on Liike on lääkettä - terveyden edistämisen ja
liikuntatutkimuksen tiedonlähteillä. Ilmoittautuminen alkaa ja lopullinen
ohjelma julkaistaan pian; alustava ohjelma on nähtävillä BMF:n Ajankohtaistasivulla. Ilmoittautuminen päättyy 12.4. Päivien hinta on 90 € jäseniltä ja 110 €
ei-jäseniltä, sisältäen kahvit, ateriat, päivällisen ja illanvieton.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään kevätseminaarin
yhteydessä perjantaina 27.4. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2011
toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen esityslista lähetetään erillisenä
sähköpostina hyvissä ajoin, jotta jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa
johtokunnalle kuukausi etukäteen muita mahdollisia käsiteltäviksi haluamiaan
asioita.
HUOM! Kannattaa varata majoitus ajoissa! Jyväskylässä on samaan aikaan
muitakin tapahtumia. Päivällinen ja illanvietto pidetään Hotelli Albassa, joten
sieltä kannattaa kysyä myös majoitusta. Hinnat: yhden hengen economy huone
90€, yhden hengen standard huone 97€, kahden hengen standard huone 120€,
junior suite yhden hengen huoneena 155€, junior suite kahden hengen
huoneena 175€. Ks. http://www.hotellialba.fi/

Syyskokous- ja seminaari 2012
Vuoden 2012 syyskokous ja -seminaari järjestetään marraskuussa Helsingissä.

Jäsenmaksu 2012
Syyskokous päätti korottaa jäsenmaksua kolmella eurolla, joten se on nyt 28,00
€. Maksathan maksun viimeistään 28.2.2012. Jäsenmaksulomakkeen löydät
sivuiltamme http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku .

LM-tietopalveluiden matka-apuraha
LM-tietopalvelut myöntää tänäkin vuonna yhden
matka-apurahan lääke- tai terveystieteellisessä
kirjastossa työskentelevälle BMF:n jäsenelle.
Hakuaika päättyy 28.2.2012.
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-konferenssi, Bryssel, Belgia, heinäkuu.
http://www.eahil2012.be/
ELAG, Palma de Mallorca, Espanja, toukokuu.
http://www.elag.org/homepage.htm

MLA, Seattle, Yhdysvallat, toukokuu.
http://www.mlanet.org/am/am2012/
QQML2012. 4th International Conference on Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries, Limerick, Irlanti, toukokuu.
http://www.isast.org/sessionsworkshops.html
IFLA2012, Helsinki, elokuu.
http://www.ifla2012.fi/
LIBER, Tartto, Viro, kesäkuu.
http://www.libereurope.eu/event/41th-liber-annual-conferencemobilising-the-knowledge-economy-for-europe
Online Information, Lontoo, Iso-Britannia, joulukuu

EAHIL-kuulumisia
Vuoden 2012 EAHIL-tapahtuma on järjestön 25-vuotisjuhlakonferenssi, joka
pidetään Brysselissä 4.-6.7. teemalla Health information without frontiers.
Konferenssin sivut ovat osoitteessa http://www.eahil2012.be/ .

Ennen konferenssia 2.-3.7. järjestetään lukuisia täydennyskoulutuskursseja
sekä pidetään EAHIL:n toimielinten kokoukset. Konferenssin sivuilta löytyy jo
runsaasti
tietoa
konferenssin
aikataulusta
ja
esityksistä
sekä
konferenssipaikasta ja muista käytännön asioista.

IFLA-kuulumisia
Elokuinen Helsingin IFLA-kongressi lähestyy.
Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet ja päässeet
jäsenemme ovat saaneet tietoa infotilaisuuksista,
joita järjestetään eri puolilla maata. Kansainvälisen
median kiinnostus Suomea kohtaan on lisääntynyt
mm. Helsingin design-pääkaupunkistatuksen vuoksi,
mikä luvannee hyvää maailmanlaajuisen ja kaikkia
kirjastosektoreita
yhdistävän
kongressin
osallistujamäärälle. Pääpuhujiksi on valittu Helena
Ranta, Yrjö Engeström ja Peter von Bagh.

IFLAn presidentti Ingrid Parent tulee Suomeen vierailulle maaliskuussa, jolloin
järjestetään myös haastattelumahdollisuus medialle. Wanha Satama on
varmistunut kulttuuri-illan viettopaikaksi. Library Avenue toteutetaan siten,
että jokaiselle kirjastosektorille varataan 10 kirjastojen itse kustantamaa rollupia, joissa kirjastot voivat esitellä hankkeitaan. Erityisesti IFLA -ohjelmassa
vierailukohteina olevia kirjastoja on pyydetty varmistamaan englanninkielisten
nettisivujensa ajantasaisuus ja kirjaston esittely myös valokuvin.
IFLA:n kongressisivut http://conference.ifla.org/ifla78
Suomalaiset kongressisivut http://www.ifla2012.fi/

KATSAUS SYKSYYN 2011
Syysseminaari 2011
Marraskuinen seminaari Onnistumisen askeleet - kirjastojen sosiaalisen
median käytäntöjä kokosi 54 osallistujaa Tieteiden taloon Helsinkiin. Mukana
oli paljon myös yhdistyksen ulkopuolisia osallistujia. Mielenkiintoiset ja
käytännönläheiset
esitykset
herättivät
runsaasti
keskustelua.
Seminaariesitykset
ovat
nähtävillä
yhdistyksen
Tapahtumat-sivulla.
Osallistujista 31 antoi palautelomakkeella seminaaripalautetta, joka oli pääosin
kiittävää. Seminaarista tiedottaminen onnistui hyvin (30) tai keskinkertaisesti
(1); seminaarin sisältö vastasi odotuksia erittäin hyvin (19), hyvin (10) tai ei
hyvin eikä huonosti (2); seminaarijärjestelyt onnistuivat erittäin hyvin (21) tai
hyvin (10). Kiitokset kaikille palautetta antaneille!

Toivotan kaikille BMF:n jäsenille mitä mainiointa vuotta 2012.
Tapaamisiin sairaalakirjastopäivillä, näkemisiin sosiaalisessa mediassa!
Kuopiossa 30.1.2012
Tuulevi Ovaska, puheenjohtaja

