TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Seuran toiminnan tavoite
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) on perustettu vuonna 1929. Seura
on jäsentensä muodostama, kirjasto- ja tietopalvelualalla toimiva tieteellinen
yhdistys, joka kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV). STKS on
myös vapaaehtoistyön varassa toimiva alan ammatillista identiteettiä
vahvistava yhteistyöverkosto. Seura on aktiivinen, dynaaminen ja aikaansa
seuraava kirjasto- ja tietopalvelualan keskeinen toimija.
Seura tukee jäsentensä ammatillista kehittymistä mm. järjestämällä
koulutustilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja. Toiminta seurassa on
näköalapaikka kirjastomaailmaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja antaa
samalla jäsenen taustaorganisaatiolle tukea kirjastotoiminnan kehittämisessä.
Toimintalinjat
•

Tuetaan korkeakoulujen ja muiden asiatietoon erikoistuneiden organisaatioiden
kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämistä.

•

Kehitetään kirjasto- ja tietopalvelualaa sekä reagoidaan toimintaympäristön
muutoksiin (tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat mm. kirjastojen fuusioituminen,
talouden niukkeneminen, organisaatioiden rakenteellinen kehittäminen,
kirjastohenkilöstön ikääntyminen ja osaamisen kehittäminen, e-kirjaston
kehittyminen, bibliometristen menetelmien käytön lisääntyminen, tilastotieto
toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa ja Open Access).

•

Tuetaan jäsenistön ammatillista kehittymistä, osallistutaan alan koulutukseen ja
toimitaan yhteistyössä alan tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Seura on tärkeä
kotimainen täydennyskoulutuksen tarjoaja kirjastoalalla.

•

Edistetään kansallista ja kansainvälistä kirjasto- ja tietopalvelualan yhteistyötä.

•

Edistetään kirjasto- ja tietopalvelualan yhteistyötä arkisto- ja museoalan kanssa.

•

Lisätään kirjasto- ja tietopalvelualan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

•

Tiedotetaan ajankohtaisista asioista; tehostetaan viestintää.

Toimintaresurssit
Jäsenistö, työryhmät, hallitus, toimihenkilöt ja puheenjohtaja
Toiminnan painopistealueet vuonna 2013
Toimenpiteet vuonna 2013

•

Kehitetään seuran strategisia tavoitteita ja profiilia.

•

Tehostetaan viestintää ja markkinointia verkossa, erityisesti sosiaalisessa
mediassa (painopiste omissa kotisivuissa ja Facebook-viestinnässä).

•

Tehostetaan jäsenhankintaa: lisätään erityisesti yhteisöjäsenten ja
opiskelijajäsenten määrää.

•

Edistetään uusien jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua seuran
toimintaan.

•

Lisätään keskustelua kustannusalan toimijoiden kanssa kotimaisen
e-aineistotarjonnan lisäämiseksi ja aineiston käyttöedellytysten parantamiseksi.

•

Tiivistetään hallituksen ja työryhmien välistä yhteistyötä.

•

Edistetään kirjastoseurojen yhteistyötä (mm. Kirjastoseurojen neuvottelukunnassa).

•

Jatketaan yhteistyötä alan koulutuksen ja tutkimuksen sekä ammattiyhdistysten
kanssa.

Kansainvälinen toiminta
Seuran hallitus sekä seuran eri työryhmät osallistuvat aktiivisesti alan
kansainväliseen toimintaan, tiedottavat ajankohtaisista kansainvälisistä
kysymyksistä ja edistävät kansainvälisten yhteyksien luomista.
Seura on IFLA:n, EBLIDA:n, LIBER:in sekä UK Serials Groupin jäsen.
Näiden järjestöjen toimintaan ja kokouksiin osallistutaan resurssien salliessa.
Seura voi myöntää vuosittain matka-apurahoja jäsenistön seuran toimintaa
tukeviin kansainvälisiin tehtäviin, kuten konferenssiin tai kokoukseen
osallistumista varten. Apurahan saajan/ saajien edellytetään raportoivan

matkastaan (mieluiten kirjoittamalla Signumiin tai vaihtoehtoisesti suoraan
hallitukselle).
Seuran kansainvälinen työryhmä tapaa maahamme tulevia kirjastovieraita ja
esittelee heille seuran toimintaa.
Tiedotustoiminta
•
•
•
•
•
•

Seura julkaisee 5-6 kertaa vuodessa ilmestyvää Signum-lehteä.
Seuran verkkosivut ovat osoitteessa www.stks.fi.
Seuralla on sähköpostilista: stks@lista.tsv.fi ja omat Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/STKS.FVBS.
Seura lähettää jäsenistölleen jäsenkirjeen vähintään kahdesti vuodessa.
Seuran toiminnasta tiedotetaan myös esitteillä.
Tapahtumista ja koulutuksista tiedotetaan seuran kotisivuilla, Kirjastot.fi:ssä,
Facebookissa ja Signumissa.

Jäsenyydet kotimaisissa järjestöissä
•
•
•

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Suomen tiedekustantajien liitto
Suomen kirjastomuseoyhdistys

Työryhmät
Seura toimii työryhmiensä kautta.
Työryhmät tekevät tehtävänantonsa mukaista kehitystyötä. Ne mm. tiedottavat oman
toiminta-alueensa ajankohtaisista asioista sekä järjestävät koulutus- ja
keskustelutilaisuuksia alan toimijoille. Seuran työryhmät vuonna 2013 ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erikoiskirjastojen työryhmä
Informaatiolukutaidon työryhmä
Kansainvälisten asioiden työryhmä
Kaukopalvelutyöryhmä
Kirjastojuridiikan työtyhmä
Kirjastosihteerien työryhmä
Kokoelmatyöryhmä
Senioriklubi
Signumin toimituskunta
Taidekirjastotyöryhmä
Tietoaineistotyöryhmä
Tutkijapalveluiden työryhmä

Seuran hallitus voi tarvittaessa perustaa myös uusia työryhmiä.

