
Ajankohtaista e-aineistoista



Zinio 2017

• Jatkavat: Helmet, Lahti, Porsse, Rutakko, Satakirjastot, Hyvinkää ja
Nurmijärvi

• Uutena aloittaa Lukki-kirjastot
• Luopuivat: Anders, Blanka ja Keski



Rockway -musiikkikoulu

• Syksyllä aloittaneet: Helmet, Lahti, Vaara- , Heili- ja Piki-kirjastot
• Vuoden 2017 alusta mukaan tulee: Kyyti- Lappi-, Keski-kirjastot
• Outi-kirjastot tulossa myös, aikataulu ilmeisesti vuoden 2017 alusta



Kotimaiset e-äänikirjat

• Pilotti laajennettiin valtakunnalliseksi
• Kirjastot ovat voimavarojensa mukaan hankkineet kirjoja
• Kokoelmien kehittymistä voi seurata mm. eKirjastosta
• Kysyntää palvelulle on, kaupallisella puolellakin uusia yrittäjiä:

BookBeat, Storytel



ALEKSANDRIA-konsortio

• Avoin tiedejulkaiseminen
• Konsortio osallistunut kaikkien yleisten kirjastojen puolesta

rahoitukseen
• SKS:n kirjoja 5 keväällä, 5 syksyllä, avoimesti julkaistuna pysyvästi
• Tutkitaan saadaanko eKirjastoon
• Kirjalista

http://www.finlit.fi/fi/kirjastokonsortio-aleksandria-suomalainen-tiedekirjallisuus-avoimeksi-verkkoon


Koko kansa lukee –kampanja tulossa

• Helmikuu 6.2.-26.2.2017
• Yhteensä 6 kirjaa
• Aineistoa myös lapsille ja nuorille
• Tammikuussa maakuntakirjastoille jaetaan materiaalia kampanjan

tueksi
• Maakuntakirjastot jakelevat aineistot eteenpäin alueellaan
• Huomioihan kirjastosi tapahtuman tiedottamisessa ja

markkinoinnissa?



Striimattavat elokuvat

• Pilotti ollut tarjolla
• Kontaktoitu maakuntakirjastoja
• Kiinteä kuukausimaksu
• HELMET?
• BTJ:n Viddla, maksu perustuu latauksiin
• Tulossa myös muita vastaavia palveluita?



eMagz: etäkäyttö

• Pilotti HELMET alueella oli suuri menestys
• Jatketaan ponnisteluja kotimaisten aikakauslehtien osalta



RDA-Toolkit

• Luetteloinnin apuväline
• Aloite tullut jäsenistöltä
• Konsortioalennus 10 %
• Mukaan voi tulla milloin vain, tilausjaksot täsmäytetään ensi vuonna
• Mukana: HELMET
• Tulossa: HELLE, Ratamo, Vaasa, PIKI, ANDERS



Vuonna 2017

• Paljon kirjallisuustapahtumia: 101 Kirjaa, Kirjojen Suomi, Kirjan vuosi
2017, Lukuseikkailu

• Yhteistyöprojekteja YLE:n ja muiden toimijoiden kanssa
• Tiedotusta kampanjoista hoitaa pitkälti Kirjastot.fi
• KiFin materiaalipankkiin tulee aineistoja ladattavaksi
• Kannattaa seurata siis tiedotusta!
• KiFin Uutiset

http://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/ajankohtaista_tapahtumista


Konsortion koulutuspäivä keväällä

• Etsitään puhujaa aiheista VR/AR
• Pyritään järjestämään maaliskuussa
• Ennakkotiedotus alkaa tammikuun alkupuolella
• Mahdollisuus seurata tilaisuutta etänä



Muuta

• TNS-Gallup : aiheena elokuvat
• Konsortioon otettu yhteyttä: gradun tekijä tarjolla
• Jäseniä tällä hetkellä 218 (Manner-Suomessa kuntia n. 290)


