Uutisia lyhyesti
LIBERin juhlavuoden konferenssi on maksuton verkkotapahtuma
Euroopan tieteellisten kirjastojen järjestön liber:in konferenssi on tänä vuonna
maksuton verkkotapahtuma. 23.–25. kesäkuuta järjestettävän konferenssin teema
on ”Libraries and Open Knowledge: from vision to implementation”. Ilmoittautuminen konferenssiin tilaisuuksiin on kaikille avoin, mutta liber-jäseninä (liber
id) – joko jäsenkirjaston tai jäsenjärjestön, kuten stks:n, kautta – rekisteröityneet
jäsenet ovat ilmoittautumisessa etusijalla. Ilmoittautuminen on avoinna konferenssin alkuun asti, mutta osa tapahtumista täyttyy ennen sitä. Ohjelma koostuu satojen
osallistujien tapahtumista ja pienimuotoisemmista (40–100 henkilöä) työpajoista.
liber-konferenssi järjestetään nyt 50. kertaa, ja tämä vuosi on 50-vuotisjuhlavuosi myös vuonna 1971 perustetulle järjestölle. Tämän vuoden konferenssin järjestää
Belgradin yliopiston kirjasto yhdessä liber-organisaation kanssa. liber-konferenssi:
liberconference.eu. (Juuso Ala-Kyyny)

Kirjastotilastot julkaistiin viimeistä kertaa KITT-alustalla
Tieteellisten kirjastojen vuoden 2020 yhteistilastotiedot julkaistiin tänä keväänä viimeistä kertaa kitt-alustalla. Tilastot löytyvät osoitteesta: yhteistilasto.lib.helsinki.fi.
Kansalliskirjaston tuki yhteiselle tilastoinnille kitt2-alustalla päättyy, ja kirjastosektorit suunnittelevat parhaillaan tilastoinnin jatkoa (mm. sisältörakenne, palvelualusta). Vuoden 2021 tietojen tallennuspaikka selviää siis myöhemmin.
Yhteistilastointi kitt/kitt2-alustoilla ehti tuottaa 19 vuoden katkeamattoman
aikasarjan, mutta tieteellisten kirjastojen systemaattisen tilastoinnin historia ulottuu
ainakin vuoteen 1910 asti, kuten yhteistilaston koordinaattori Markku Laitinen kertoo tilastointioppaassa (kitt2-käyttäjän käsikirja 2020). Tilastoja on julkaistu mm.
Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa, Kirjastolehdessä, Kirjastovuosikirjassa. Vuodesta 1992 alkaen tilastoja on koonnut Kansalliskirjasto. (Päivi Lammi)

Ohje DMP-kommentoinnin tueksi julkaistu
Science Europe (se) julkaisi tammikuussa päivitetyn datanhallinnan (rdm) linjauksensa. Uutta linjauksessa oli aineistonhallintasuunnitelmien (data management
plan, dmp) arvioinnin tueksi tarkoitettu ”dmp Evaluation Rubric”. Helmikuussa
Tuuli-verkostosta koottiin työryhmä, jonka tehtävänä oli rubriikin muokkaaminen kansallisen dmp-ohjeen (General Finnish dmp guidance) mukaiseksi. Työryhmän puheenjohtajana oli Jukka Rantasaari Turun yliopiston kirjastosta. ”Finnish
dmp evaluation guidance” -ohje julkaistiin Zenodossa huhtikuussa (http://doi.
org/10.5281/zenodo.4729832).
Kansallinen dmp-ohje on ollut yhteneväinen Science Europen ohjeistuksen
kanssa, vaikka kysymysten järjestys on eri. Lokalisointi tehtiin, jotta se:n ohjeistus
soveltuisi paremmin suomalaisen tutkimusyhteisön käyttöön. Kyseessä on yleisen
tason työkalu dmp-kommentointia varten. Ohjetta voi muokata kuhunkin rahoitushakuun tai muuten omiin tarpeisiin sopivaksi. Jatkossa arviointiohjetta päivitetään
vuosittain yhdessä kansallisen dmp-ohjeen kanssa. (Soile Manninen)

39

