TOIMINTASUUNNITELMA 2011
Seuran toiminnan tavoite
Suomen tieteellinen kirjastoseura on perustettu vuonna 1929. Seura on
jäsentensä muodostama, kirjasto- ja tietopalvelualan tieteellinen yhdistys,
joka kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV). Se on myös
vapaaehtoistyön varassa toimiva alan ammatillista identiteettiä vahvistava
yhteistyöverkko.
Seura tukee jäsentensä ammatillista kehittymistä mm. järjestämällä työryhmiensä
kautta koulutustilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja. Toiminta seurassa on
näköalapaikka kirjastomaailmaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja antaa
samalla jäsenen taustaorganisaatiolle tukea kirjastotoimintansa kehittämisessä.
Seura edistää aktiivisesti alaa koskevaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa tehden
tunnetuksi tieteellisten kirjastojen ja tietopalvelun merkitystä yhteiskunnassa ja
osallistumalla alan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämiseen.
Yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa seura pyrkii vaikuttamaan
lainsäädäntöön ja alan muihin toimintaedellytyksiin kansallisesti ja kansainvälisesti
Toimintalinjat
•

Kirjastotoimen ja - palvelujen edistäminen

•

Kirjasto- ja tietopalvelualan kehityksen seuraaminen ja siitä tiedottaminen

•

Jäsenistön ammatillisen kehityksen tukeminen ja osallistuminen alan koulutuksen
kehittämiseen

•

Kansallisen ja kansainvälisen kirjasto- ja tietopalvelualan yhteistyön edistäminen

•

Yhteistyö kirjasto- ja tietopalvelualan muiden järjestöjen kanssa

•

Kirjasto- ja tietopalvelualan yhteiskunnallisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden
lisääminen

•

Yhteydenpito alan tutkimus- ja koulutuslaitoksiin

•

Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen

Toimintaresurssit
Jäsenistö, työryhmät, hallitus, toimihenkilöt ja puheenjohtaja
Toiminnan painopistealueet vuonna 2011
Seura toimii työryhmiensä kautta.
Työryhmät kehittävät ja tiedottavat oman toiminta-alueensa ajankohtaisista asioista
sekä järjestävät koulutus- ja keskustelutilaisuuksia alan toimijoille.
Toimenpiteet vuonna 2011
-

kehitetään seuran strategisia tavoitteita ja profiilia
tehostetaan viestintää ja markkinointia verkossa, erityisesti sosiaalisessa
mediassa (Facebook, LinkedIn, Twitter, …)
tehdään painettu esite seuran toiminnasta englanninkielisen version lisäksi myös
suomeksi ja ruotsiksi; harkitaan muun mahdollisen PR-materiaalin tarvetta
tehostetaan jäsentenkeruuta etenkin yhteisöjäsenten sekä opiskelijajäsenten
rekrytoinnin osalta
edistetään uusien jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua seuran
toimintaan
kehitetään seuran elektronista julkaisutoimintaa, täsmennetään seuran
elektronisen ja painetun julkaisemisen työnjako
osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti IFLA 2012
-konferenssin valmisteluihin
tiivistetään hallituksen ja työryhmien välistä yhteistyötä sekä edesautetaan
tutkijapalveluiden työryhmän käynnistymistä
tarkistetaan työryhmärakenne ja työryhmien välinen työnjako
tarkistetaan seuran maksupolitiikka (jäsenmaksut, koulutusmaksut jne.)
järjestetään verkkopohjainen jäsenkysely (jäsenten tarpeet ja kehittämisideat)
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 jäsenenä IFLAssa, EBLIDAssa, LIBERissä sekä UK Serials
Groupissa, joiden toimintaan ja kokouksiin osallistutaan resurssien mukaan.

Yhteistyössä muiden informaatioalan toimijoiden kanssa seura organisoi
Suomessa vuonna 2012 järjestettävää IFLA-konferenssia.
Seura voi resurssiensa puitteissa myöntää vuosittain matka-apurahoja
jäsenistön seuran toimintaa tukeviin kansainvälisiin tehtäviin, kuten
konferenssiin tai kokoukseen osallistumista varten.
Seuran kansainvälisen työryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti useissa
kansainvälisissä järjestöissä. Kansainvälinen työryhmä tapaa maahamme
tulevia kirjastovieraita ja esittelee heille tarvittaessa seuran toimintaa.
Tiedotustoiminta
•
•
•
•
•

Seura julkaisee 5-6 kertaa vuodessa ilmestyvää Signum-lehteä
Seuran verkkosivuilla www.stks.fi tiedotetaan koulutuksesta ja tapahtumista
Seuralla on sähköpostilista (stks@lista.tsv.fi) ja omat Facebook-sivut
Seura lähettää jäsenistölleen jäsenkirjeen tarvittaessa
Seuran toiminnasta tiedotetaan myös esitteillä

Jäsenyydet kotimaisissa järjestöissä
•
•
•

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Suomen tiedekustantajien liitto
Suomen kirjastomuseoyhdistys

Työryhmät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tapahtumat ja koulutustoiminta
Tapahtumista tiedotetaan seuran kotisivuilla www.stks.fi sekä www.kirjastot.fi –sivuilla
Ammattikalenterissa ja mahdollisuuksien mukaan Facebookissa ja Signumissa.

