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Esitelmäkutsu 

NPSIG:n avoin seminaari, IFLA 
WLIC 2016, Columbus, Ohio, 
USA 

 

ENGLISH 

FLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG) hakee esitelmiä 

avoimeen seminaariinsa, joka järjestetään osana IFLA WLIC 2016 -

konferenssia Columbuksessa, Ohiossa elokuussa 2016. 

Teema: Onnistunut epäonnistuminen kirjastonhoitajan uralla. Ovatko 

vastoinkäymiset mahdollisuuksia kehittyä, vai jäävätkö ne ikäviksi 

välikohtauksiksi tiellä menestykseen? 

Epäonnistumisten käsittelyä pidetään luovuuden ja innovatiivisuuden 

edellytyksenä. Jotta epäonnistuminen saataisiin osaksi kirjastonhoitajan 

ammatillista kasvua, virheistä tulee voida puhua ääneen kirjastomaailmassa. 

NPSIG:n avoin seminaari tarjoaa uransa eri vaiheissa oleville 

kirjastoammattilaisille mahdollisuuden jakaa kokemuksia epäonnistumisista 

ja niiden käsittelystä. 

Etusijalla ovat esitelmät, joissa epäonnistumisia käsitellään joko 

psykologisesta näkökulmasta tai joissa esitellään kirjastojen omia toteutuksia 

aiheeseen liittyen. Esitelmän tulee sopia IFLA WLIC 2016 -konferenssin 

teemaan ”Yhteydet. Yhteistyö. Yhteisö.” 

Konferenssiesitysten pituus on 10 minuuttia. Esityksistä käydään keskustelua 

sekä paikan päällä että verkossa. 

 

 

http://2016.ifla.org/cfp-calls/new-professionals-special-interest-group
http://2016.ifla.org/cfp-calls/new-professionals-special-interest-group
http://2016.ifla.org/cfp-calls/new-professionals-special-interest-group
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Ohjeet 

Valmis, enintään 500 sanan esitelmäabstrakti (englanniksi) lähetetään 

toimikunnan jäsenten arvioitavaksi. Sekä abstraktin että valmiin artikkelin 

tulee olla aiemmin julkaisemattomia. 

Abstraktin tulee sisältää esitelmän otsikko ja tekijän tiedot (nimi, affiliaatio, 

postiosoite ja sähköpostiosoite). Abstrakti lähetetään sähköpostin 

liitetiedostona .odt, .doc, tai .docx -muodossa 

osoitteeseen: npsig.ifla@gmail.com. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 

28.2.2016. 

Hakijoille ilmoitetaan abstraktien hyväksymisestä 1.4.2016 mennessä. 

Valmis artikkeli IFLAn virallisella kielellä tulee jättää viimeistään 1.6.2016. 

Tärkeitä päivämääriä 

 28.2.2016: Esitelmäabstraktin jättöpäivä 

 1.4.2016: Hakijoille ilmoittaminen 

 1.6.2016: Valmiin artikkelin jättöpäivä 

Ota huomioon 

Hyväksyttyjen artikkelien kirjoittajien tulee täyttää IFLA Authors’ Permission 

Form -lomake. Kaikki IFLA WLIC 2016:ssa esitettävät artikkelit tulevat 

verkkoon IFLA Library:n saataville Creative Commons Attribution 4.0 -

lisenssillä. 

Vähintään yhden artikkelin kirjoittajista tulee osallistua konferenssiin paikan 

päällä Columbuksessa Ohiossa ja esitellä artikkelin tiivistelmä. Abstraktia 

jättäessä tulee huomioida, että kaikki konferenssiin osallistumisen kulut 

(osallistumismaksu, matkat, majoitus jne.) ovat hakijan omalla vastuulla. 

IFLA ei pysty tarjoamaan taloudellista tukea, mutta voi tarvittaessa 

kirjoittaa kutsukirjeen artikkelien kirjoittajille/esittäjille. 

mailto:npsig.ifla@gmail.com
http://www.ifla.org/language-policy
http://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form
http://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form
http://library.ifla.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://2016.ifla.org/registration/letter-of-invitation-visa-requirements
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Apurahamahdollisuuksia on listattu nettisivuillemme: Conference 

Participation Grants. 

  

*The NPSIG would like to thank Asta Ojala (from Häme University of Applied Sciences 

Library,Finland) for Finnish translation. 

 

http://2016.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants
http://2016.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants
http://www.hamk.fi/english/library/Pages/default.aspx
http://www.hamk.fi/english/library/Pages/default.aspx

