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#kivepa2017 – tervetuloa!
§ Kirjastoverkkopäivät järjestetään 24.–26.10.2017 

Metsätalossa Helsingissä.

§ Ilmainen ja osin etänä seurattavissa oleva tapahtuma. 

§ Poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen ohjelma – sisällöt 
soveltuvat erilaisissa kirjastoissa ja tehtävissä 
työskenteleville.

§ Osa tapahtuman ohjelmasta jatkaa keväällä alkanutta yleisten 
kirjastojen koulutustilaisuuksien sarjaa.
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Työpajapäivä tiistai 24.10.
§ Työpajoihin voi osallistua paikan päällä.

§ Aamupäivän työpajat
§ Mitä saavutettavuudesta pitäisi tietää?
§ Kuvailen, siis löydän! Käytännön kuvailukysymyksiä - paja on jo 

täynnä
§ Opinnäytteiden arkistointi
§ Is it FAIR? Putting the principles into practice

§ Iltapäivän työpajat
§ Yhdessä sisältöä asiakkaiden käyttöön (Finna-työpaja)
§ Mikä ja miten on kyllin hyvin? Sisällönkuvailutyöpaja ihmisille ja 

roboteille
§ OKM:n julkaisutiedonkeruun prosessit: Virta, Juuli, Julkaisufoorumi 

ja tutkimustietojärjestelmät
§ Tutkimusdatan elinkaari
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Teknisestä ekosysteemistä kirjastoon 
kansalaisen elämässä

§ Ke 25.10. keynote Simeon Warner (Cornellin yliopisto, 
Yhdysvallat): From Open Access to Open Standards, (Linked) 
Data and Collaborations - etäyhteys
§ Puheenvuoroon liittyvä paneelikeskustelu: The role of libraries in 

the new information ecosystem - etäyhteys

§ Keskiviikon virallisen osuuden päättää paneeli: Huhut 
kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja? Kirjasto 
kansalaisen elämässä - etäyhteys

§ Sata ensimmäiseksi ilmoittautunutta jatkaa keskiviikkoa 
iltajuhlassa, jossa mm. esiintyy muusikko Matti Johannes 
Koivu.
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Muuta mielenkiintoista ke-to
§ To 26.6. KDK ja ATT: Hankekaudet päättyvät, mitä seuraavaksi? 

- etäyhteys

§ Yleisten kirjastojen Melinda - etäyhteys
§ Melinda ja Finna - etäyhteys
§ Kuvailun ekosysteemi 
§ Kansalaistiedettä kirjastossa - etäyhteys
§ Open access - etäyhteys
§ Tietosuoja-asetus
§ Avoimen lähdekoodin ohjelmat kirjastoissa, kirjastot avoimen koodin 

yhteisöissä 
§ Voyager-kirjastojen taustajärjestelmän uusimisen tilannekatsaus ja 

tiekartta - etäyhteys
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Sokerina pohjalla: IIIF
§ Tutoriaali to 26.10. päivän päätteeksi: Introduction to the 

International Image Interoperability Framework (IIIF) -
etäyhteys

§ Laaja ja aktiivisesti toimiva kansainvälinen verkosto 
suomalaisten toimijoiden tietoisuuteen.

§ Suunnattu kuva-aineistoista ja niihin liittyvistä 
tietojärjestelmistä kiinnostuneille. Tutoriaaliin voi 
ilmoittautua erikseen.
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Nähdään Kirjastoverkkopäivillä!

Ohjelma ja ilmoittautumislomakkeet: 
https://www.kiwi.fi/display/kivepa

Ilmoittaudu viimeistään 8.10.

maria.virtanen[at]helsinki.fi


