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MUSEOIDEN DOKUMENTOINTIA JA TIETÄMYKSENHALLINTAA ROMANIASSA
CIDOCin l. ICOMin dokumentointikomitean konferenssi järjestettiin tänä vuonna syyskuun alussa Sibiussa,
Romaniassa. Konferenssin teema oli Knowledge Management, itseäni kiinnostava aihe, joka kuitenkin
museoissssa on sekä terminä että käytännön toimintana varsin vieras. Olin utelias näkemään, miten
tietämyksenhallinta ja tietojohtaminen tarjoiltaisiin kansainvälisille museoammattilaisille. Tätäkin
tärkeämpi syy lähteä Romaniaan kuusihenkisen suomalaisdelegaation mukana oli ensi kesän
konferenssjärjestelyt. Olen ollut tuomassa Cidocin konferenssia Suomeen jo pari vuotta. Ensin olin
mukana hakuprosessissa, ja kun konferenssi meille myönnettiin, paikallisen järjestelytoimikunnan
sihteerinä.
Cidoc on suuri ja aktiivinen komitea (n 500 jäsentä), jonka sisällä työskententely tapahtuu erilaisissa
työryhmissä, Working Groupeissa. Osa työryhmistä on pysyväisluontoisia ja osa pari kolme vuotta toimivia
“väliaikasiryhmiä”. Tällä hetkellä aktiivisia ryhmiä on kuusi ja “nukkuvia” kolme. Konferenssin aikana yksi
uusi, Museoiden prosesseja tutkiva ja mallintava ryhmä, aloitti työskentelynsä ja kahta uutta ehdotettiin.
Cidocin konferenssit ovat varsin pitkiä. Niihin kuuluu konferenssin aluksi työpajapäivä, kolmesta neljään
varsinaista konferenssipäivää sekä ekskursio. Itse osallistuin Regine Steinin ja Richard Lightin vetämään
päivään LIDO – tiedonsiirtoformaatista. Olin tutustunut sekä LIDOon että sen kehittäjään, Regineen,
viime keväänä Helsingissä, kun Museoviraston Athena-koordinaattorina järjestin asiaakoskevan
seminaarin. LIDO – osaamisen lisääminen Suomessakin olisi tärkeää, koska yhä enemmän museoiden
dokumentointitietoja siirretään järjestelmästä toiseen ja jaetaan eri kanavien kautta. LIDO on toimiva ja
joustava väline muistiorganisaation tietojen siirtämiseen esim. museotietokannoista Europeanaan.
Suurimman ajan konferenssissa käytin seuraamalla paikallisten järjestäjien, etenkin pääorganisaattori Iulia
Mesean, työskentelyä ja kyselemällä vinkkejä omiin järjestelyihimme. Lisäksi kaikki suomalaiset
markkinoivat aktiivisesti konferenssiamme osallistujien ja Cidocin hallituksen jäsenten parissa. Sirkka
Valanto, Riitta Autere ja minut osallistukutsuttiin myös parituntiseen hallituksen “kyselytuntiin”, jossa
esittelimme Helsingin konferenssijärjestelyjä hallitukselle, työryhmien vetäjille ja ICOMin presidentti H.M.
Hintzelle, joka vieraili Sibiussa. Esityksen jälkeen meitä tentattiin kaikesta mahdollisesta CIDOC2012:een,
Helsinkiin ja Suomeen liittyvästä koko loppukonferenssin ajan. Työhömme oltiin kuitenkin hyvin
tyytyväisiä ja saimme arvokasta palautetta jatkoa varten.
Kaikkein tärkeintä osallistumisessa on aina ihmiset ja verkostoituminen! Mukava konferenssikokemus
antaa uutta intoa työhön. Konferensseissa luodut kontaktit ovat auttaneet minua löytämään ratkaisuja
jokapäiväisiin kysymyksiin työssäni. Lisäksi järjestelytoimikunnalle hyvät suhteet hallitukseen ovat
oleelliset: kaikki toimivat vapaaehtoispohjalta, virkatyönsä ohessa, neuvoja ja apua moninaisiin asioihin
joutuu pyytämään usein ja nopeassa aikataulussa. Tutulta tällaista apua on helpomipi pyytää ja saada.
Kiitokset ICOM Finlandille, että se on mukana tukemassa konferenssiamme!
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