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Bibliotekskommittén började året med 
att författa en ny text om biblioteket för 
Sällskapets hemsida. Vår avsikt är att så 
småningom kunna uppdatera webbplat-
sen med listor på all litteratur som finns 
i biblioteket.

Arbetet med att åstadkomma listorna 
avancerade inte särskilt långt, eftersom 
bibliotekskommittén på vårvintern fick 
ett uppdrag som visade sig vara förvå-
nansvärt arbetskrävande. I FLS styrelse 
väcktes tanken på att digitalisera Finska 
Läkaresällskapets Handlingar och sty-
relsen ansåg att detta lämpligen kunde 
vara ett uppdrag för bibliotekskommit-
tén. Tillsammans med huvudredaktören 
för Handlingarna, Tom Pettersson, grep 
sig bibliotekskommittén an verket. Våra 
insikter i digitalisering var obefintliga, 
men genom kontakt med bland annat 
Nationalbiblioteket, Vetenskapliga sam-
fundens delegation och Förbundet för 
vetenskapspublicering i Finland blev vi 
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betydligt klokare. Våra efterforskningar 
visade att en digitaliseringsprocess i 
praktiken är betydligt mer arbetskrä-
vande än man i första hand skulle tro. 
Bland annat skyddar upphovsrättslagen 
ett verk 70 år efter det att författaren 
avlidit, vilket betyder att tillstånd för 
att publicera sådana verk bör sökas av 
författaren eller dennes efterkommande. 
För att skapa metadata för sökfunktio-
ner krävs det i praktiken att man gör en 
Exceltabell med författarens namn och 
artikelns titel. För att förbereda en even-
tuell digitalisering av Handlingarna gick 
vi också igenom alla exemplar som finns 
i biblioteket för att kontrollera i vilken 
mån det finns dubbla exemplar. – Detta 
för att det är enklast och billigast att 
skära upp inbundna exemplar för själva 
digitaliseringsprocessen. Finska Läkare-
sällskapets Handlingar har under olika 
tidsperioder redigerats på olika sätt och 
finns till exempel för åren 1939–1947 ut-
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spridda i Nordisk Medicin. En praktisk 
fråga är alltså också om materialet vid 
en digitaliseringsprocess ska behandlas 
som det är eller redigeras på något sätt.

Bibliotekskommittén lämnade under 
hösten en rapport om sina efterforsk-
ningar till styrelsen. Styrelsen förhöll 
sig fortfarande principiellt positiv till 
projektet, men fattade ännu inte några 
definitiva beslut.

Under året donerade Brita Stenius-
Aarniala skriften En fältskärs berättelse 
av Helge Roos till biblioteket. Duode-
cim överlämnade ett antal oinbundna 
Handlingar från 1900-talets början och 
de finns nu uppe i övre hallen.

Bibliotekskommittén sammanträdde 
drygt 15 gånger under året.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
skickades 2021 till 14 bibliotek och 
institutioner i utlandet. I utbyte fick vi 
tidskrifter, som i huvudsak förvaras i 
Campusbiblioteket i Mejlans.


