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Aga kindlasti on Eestis enamik raamatukogutöötajaid siiski
toredad inimesed. Näiteks nii toredad nagu üks mu sõbranna
ühest maaraamatukogust. Sest mingit muud põhjust ma
ei näe, miks lugejad talle päevast päeva ja nädalast nädalasse toitu ja muid toredaid asju toovad: marju, moose,
kurke, komme, šokolaadi, seeni, lilli ja mida kõike veel.
Vahel teeb see lausa kadedaks. Ja ei, ta ei ela majanduslikus
kitsikuses. Põhjus on selles, et ta oskab inimesi kuulata,
mis vist ongi ka väikese asula raamatukoguhoidja omamoodi varjatud roll. Ja mitte ainult inimesed, isegi loomad
tahavad tema sõbrad olla. Vahepeal oli üks hiir, kes end
talle väga julgelt näitas, aga kes kadus kahjuks samal päeval,
kui mu sõbranna teda mulle raamatukogus tutvustada tahtis.
Ilmus ta siiski välja järgmisel päeval, vahetult enne seda,
kui pea viiskümmend raamatukogutöötajat enne jõule toda
raamatukogu külastama tulid. Hiir ilmus välja lillevaasi
uppununa ja mu sõbrannal olid vaid loetud
minutid, et ta koos
veega välja põõsa
alla kallata ning vaas
ära visata. Inimene
leiab kriisihetkedel
endast lausa uskumatud jõuvarud,
kommenteeris vapper
raamatukoguhoidja
hiljem oma elu ehk
üht pinevamat hetke.
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Pinevaid hetki olen raamatukogus tundnud isegi. Nimelt
Eesti Kirjandusmuuseumis, mis on teatud mõttes ka nagu
üks suur raamatukogu. Ma töötan seal küll vaid aeg-ajalt,
kuid nii mõnigi kord laupäeviti. Töötaks ehk ka pühapäeval,
aga maja on suletud. Ilmselt selleks, et töönarkomaanid
ei saaks endale viga teha. Nende viimaste hulka ma siiski
õnneks ei kuulu. Sel laupäeval, kui ma (võib-olla) kohtasin
Lillat Daami, ei olnud kohal mitte ühtki rahvaluule arhiivi
töötajat. Olin nimelt tööl täiesti üksi ning läksin läbi ühe
töötoa ja väikese raamatukogutoa, et üht registriraamatut
tuua. Esimene imelik asi oli see, et ühe ruumi ust avades
avanes kohe ka teise oma, kuigi too käib üsna raskelt ja
kindlasti ei olnud ka mingit tuuletõmbust. Ja kui ma viimaks üle uurijate toa läve astusin, hakkas ruumi vastasseinas või siis vastaspõrandal puit üsna pikalt ja kärarikkalt naksuma, mida ma pole kunagi varem kuulnud ning
mille ajal ma jõudsin juba täiesti tõsimeeli mõelda, et äkki
peaks tere ütlema. Et mis siis, kui ta enne ei lõpetagi?
Aga ma muidugi ei ütelnud midagi ja ega ma poleks
vist ka siis teada saanud, kas tegu oli ikka Frederike Julie
Annette Marie von Grotega, Kaagvere mõisniku tütre
vaimuga, kes end vähemalt pärimuse kohaselt perekonna
linnaresidentsis õnnetu armastuse pärast üles poos ning
pärast seda just nimelt lillas kleidis või sellele sarnases
hõlstis end ilmutab. Väidetavalt ihkab ta küll rohkem
meeste hingi, seega mul võib-olla ka lihtsalt vedas.

SEEGA,
OLGEM ETTEVAATLIKUD,
PEALTNÄHA MALBED
RAAMATUKOGUD

ei pruugi olla siiski
päris ohutud paigad.
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Kirjanikuna on mul olnud au käia üsna paljudes ja väga
erinevates Eesti raamatukogudes. Eranditult on kõik kohtumised ja käigud olnud väga toredad. Kuid kõik ei alanud
minu elus hoopiski nii roosiliselt. Kui olin esimeses klassis,
läksin Kohila kooliraamatukogust laenutama Bullerby
lapsi. Olin juba Pipi ja Karlssoni läbi lugenud ning tundus
loogiline Lindgreni loominguga edasi tutvuda. Aga minu
üllatuseks ei tundunud see üldsegi nii raamatukoguhoidjale,
kes keeldus mulle seda raamatut laenutamast – nimelt
kuuluvat see alles kolmanda klassi lugemisvara hulka.
Olin toona keeldumisest üsna üllatunud, kuid ega ma enda
kaitseks või raamatukoguhoidja veenmiseks midagi öelda
ka ei julgenud ega osanud. Natuke hirm oli ka, sest kõik
teised lapsed, kes mu ümber sagisid ja Bullerby-juhtumi
tunnistajaks olid, olid enamuses minust palju suuremad.
Aga ära ma ka ei läinud ning minu õnneks andis raamatukoguhoidja viimaks alla. Tema paarist lauast improviseeritud
leti ees leidis nagunii igal vahetunnil aset üsna suur kaos,
seega lootis ta ehk minust, kes ma seal kangekaelselt lihtsalt
teistel jalus seisin, kiiremini vabaneda. Loomulikult ei saanud ma sellest vahejuhtumist mingit traumat, ent vahel ma
ikkagi mõtlen sellele. Umbes et kui palju lihtsamaks on läinud
elu või et tänapäeval on raamatuid laenutav ja lugev laps
tõenäoliselt miski, mis laenutajale siiski pigem rõõmu
valmistab. Ja siis veel muidugi, et oleks see siis olnud
veel mingi hirmus raamat. Vähemalt Kalle Blomkvistki,
kus on nii verd, arseeni kui vist ka vähemalt üks surnu,
aga ei, see oli raamat puhtast idüllist, mis on saanud
paljude lugejate jaoks õnneliku lapsepõlve sünonüümiks.
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Hea lugeja!
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Oleme jõudnud 2019. aastasse, mis on kuulutatud nii eesti keele kui ka laulupeoaastaks. Eesti
keele aastaga tähistame eesti keele seadustamist
riigikeelena sajand tagasi. Eesti keelest kui riigikeelest räägiti esimest korda 4. juunil 1919. aastal
vastuvõetud eelkonstitutsioonilises aktis Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord, ametliku riigikeele
staatus kinnitati aga 1920. aastal Eesti Vabariigi
esimeses põhiseaduses. On tore, et eesti keele aasta
2019 tegevused ja sündmused toimuvad igal kuul.
Eesti esimese üldlaulupeo 150. aastapäeva tähistame tänavu samuti pea igal kuul. Mõistagi on
tähtsaimad ettevõtmised Tartu laulupidu ehk
laulupeo 150. sünnipäev ning Tallinnas toimuv
XXVII laulu- ja XX tantsupidu. Kahe peo vahel
toimub väliseestlaste festival ESTO 2019, juunis
esietendub laulupeo sünnist rääkiv Alo Põldmäe
kammerooper Emajõe ööbikud. Ka raamatukogud
korraldavad eesti keele ja laulupeoaastale pühendatud üritusi. Sestap leiate Raamatukogu kuuest
numbrist mõlemale teemale pühendatud rubriigid.
Aasta esimese numbri peateemaks on Uued raamatukogud Harjumaal: tutvustame äsja uksed avanud
Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu Laulasmaal ja
Viimsi Raamatukogu harukogu Püünsi külas.
Arendustegevuse rubriigis teeb Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist Kai Välbe ülevaate fookusgrupi intervjuust kui meetodist, mis sobib suurepäraselt iga raamatukogu töö täiustamiseks.
Tutvustame Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
kooli- ja erialaraamatukogude sektsioonide ning
vanaraamatu toimkonna mulluseid tegemisi.
ERÜ juhatuse esimees ja sektsioonide, toimkondade, töörühmade ning klubide juhid
annavad ülevaate 2019. aastaks kavandatavast.

Ootamatud kohtumised
Reeli Reinaus

PÄEVATEEMA:
UUED RAAMATUKOGUD HARJUMAAL
5

Pärtide raamatuil on Laulasmaal kodu
Intervjuu Toomas Schvakiga
Mihkel Volt

18

Püünsi rahval uus raamatukogu
Mihkel Volt

ARENDUSTEGEVUS
22

Fookusgrupp raamatukogus
Kai Välbe

EESTI KEELE AASTA
29

Keeletusi kirjandusest
Inna Saaret

LAULUPEOAASTA
30

Milliseid allikaid kasutada näituste koostamisel?
Helen Põldmäe

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
Vabatahtlikule tööle tuginedes tuleb tegus aasta!
Katre Riisalu, Ilmar Vaaro, Maie Põiklik,
Ülle Kalvik, Lea Rand, Rita Raudsepp, Aira Võsa,
Veronika Raudsepp Linnupuu, Heleen Karja,
Kalju Tammaru, Reet Oruste

36

Avaveerus üllatab laste- ja noortekirjanik Reeli
Reinaus meid raamatukogudes kogetud seikadega.

Erialaraamatukogude sektsioon tutvus
Tallinna Teeninduskooliga
Ülle Kalvik

38

Soovin head lugemist
ja kaasamõtlemist!

Kooliraamatukogude sektsiooni
mullustest tegemistest
Lea Paasik

39

Vanaraamatu toimkond Toompeal
Kaja Tiisel

41

MÄLESTAME
Reet Auksmann
10. oktoober 1942 – 14, jaanuar 2019

41

MÄLESTAME
Anu Iho
21. jaanuar 1946 – 7. jaanuar 2019

42

SUMMARY

Foto: TM

32

PÄEVATEEMA

5

PÄRTIDE RAAMATUIL
ON LAULASMAAL KODU
Mihkel Voldi intervjuu Toomas Schvakiga / Fotod: Teet Malsroos

Arvo Pärdi Keskus on Eesti helilooja Arvo Pärdi isikuarhiiv ning loominguline kohtumispaik
kõigile, kes tunnevad huvi tema muusika ja mõttemaailma vastu, ütleb keskuse koduleht
kõigile huvilistele alustuseks. Külastajaile avas keskus oma uue maja uksed mullu sügisel,
täpsemalt 17. oktoobril. Keskuse lahutamatuks osaks on raamatukogu. Sõitsime fotograaf
Teeduga Laulasmaale Arvo Pärdi Keskusesse, et uurida raamatukoguhoidja Toomas Schvaki
käest lähemalt, millise kollektsiooniga on tegemist.

Toomas Schvak, mis on kõige olulisem, mida selle raamatukogu loomisega saavutati?
Selle raamatukogu loomise puhul
on vast kõige olulisem see, et oleme
kättesaadavaks teinud Arvo ja Nora
Pärdi isikliku raamatukogu, mida
nad on lahkesti otsustanud avalikkusega jagada. Selle raamatukogu
suur väärtus on, et see näitab, millised on olnud Arvo ja Nora Pärdi
lugemishuvid läbi aastate. Raamatukogu väärtus seisneb kindlasti selles,
et Arvo ja Nora Pärt on olnud väga
huvitatud õigeusu vaimsusest ja õigeusu teoloogiast. Arvan, et see on üks
esinduslikumaid õigeusu kirjanduse
kogusid, mis avalikkusele Eestis
kättesaadav on.
Kellele on see raamatukogu mõeldud? Keda silmas pidades seda kujundatakse?
Me oleme mõelnud kõigile külastajaile, kellel on huvi Arvo ja Nora
Pärdi elu ja tegevuse vastu, et külastajad saaksid sellest rohkem aimu. Eelkõige siis kirjandusest, mis heliloojat
tema loometeel on mõjutanud. Aga
meie raamatukogu osaks on näiteks
ka Arvo Pärdi trükipartituurid, mis
tähendab seda, et ühelt poolt oleme

me kindlasti suunatud muusikahuvilistele, üritades kättesaadavaks teha
nii Arvo Pärdi trükitud heliloomingu
kui ka Arvo Pärti puudutava kirjanduse, mida me siia süstemaatiliselt
juurde hangime. Teiselt poolt me
üritamegi siia tuua just rohkem religiooni- ja teoloogiateemadest huvituvat lugejat, täiendame ka kollektsiooni seda poolt. Arvo ja Nora Pärt
on peamiselt hankinud ja lugenud
kirjandust saksa ja vene keeles. Kuna
nende keelte oskus on Eestis langustrendis, siis püüame siia juurde
hankida ka ingliskeelset kirjandust.
Selleks on meil väljaspool Eestit olemas head partnerid, näiteks Püha
Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminar Ameerika Ühendriikides, kelle
kaudu me saame õigeusu vaimsust
puudutavat kaasaegset ja kõrgekvaliteedilist kirjandust.
Mis moodustab siin raamatukogu
tuuma?
Raamatukogus on praegu kokku üle
5000 teaviku – see ei ole suur raamatukogu. Tuuma võib vaadata kaht viisi.
Ühelt poolt on üks tuum Arvo ja
Nora Pärdi isiklik raamatukogu, mis
moodustab kollektsioonist ligikaudu
50%: üle 2000 raamatu on saadud

Vaade Arvo Pärdi Keskuse kabelile
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otse nende käest. Teisipidi: kui me
vaatame temaatiliselt, siis on kõige
suurem osa sellest raamatukogust
teoloogiline kirjandus. Teise olulise
osa raamatukogust moodustab kõik
muusikaga seonduv: kirjandus muusika kohta üldiselt, muusikateoreetiline ja -ajalooline kirjandus, muusikute biograafiad, Arvo Pärti puudutav, tema trükipartituurid ja samuti
helisalvestised, mida on siin nii Arvo
Pärdi muusikaga kui ka teiste heliloojate-interpreetide muusikaga, mis on
saadud kingitustena.
Kui palju on väljaandeid, mida leidubki
Eestis vaid siin?
Protsentuaalselt ei oska öelda. Ei ole
jõudnud kataloogimisega ka päris
lõpuni: umbes kaks kolmandikku on
praeguseks kataloogitud, kolmandik veel ei ole. Selle töö käigus on
küll selgunud, et väga palju saksaja venekeelseid väljaandeid, mis on
saadud Pärtide isiklikust raamatukogust, on ainueksemplarid, kui me
räägime avalikest raamatukogudest.
Üks põhjus, kui me vaatame teoloogiapoolt, on ka selles, et Pärdid
ostsid väga palju välisvene õigeusu
kiriku välja antud kirjandust, mis ei
olnud 1970–1980-ndatel, kui need
väljaanded ilmusid, Nõukogude Liidus kättesaadavad. Need teosed ei
pruugi olla originaalsed: tihtipeale
on tegemist tsaariaegsete väljaannete
uus- või ümbertrükkidega, aga nimetustena on nad Eestis unikaalsed.
Mainisite seda, et kolmandik on veel
kataloogida.
Täpselt nii.
Millist raamatukogusüsteemi
kasutate?
Me arutasime pikalt selle raamatukogu ettevalmistamise käigus 2016–
2017, millist raamatukogusüsteemi
kasutusele võtta. Minu soovitus oli
algusest peale püüda ühineda raamatukogude e-kataloogiga ESTER
ehk raamatukogusüsteemiga Sierra.
Ja tänu Rahvusraamatukogule meile
see võimalus 2017. aastal avaneski.
Nii et alates sügisest 2017 oleme oma
kogusid kirjeldanud e-kataloogis
ESTER ja alates sügisest 2018 on need
siis kõigile lugejaile nähtavad.
Olete te selle lahendusega rahul?
Jah, me oleme selle lahendusega rahul.
Arvan, et see oli parim valik selle
arvestusega, et meie lugejaskond on

Arvo Pärdi Keskuse uue hoone kavand valiti
välja aastail 2013–2014 toimunud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi tulemusel.
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Selle võitsid kaks Hispaania arhitekti – Fuensanta Nieto ja Enrique
Sobejano oma arhitektuuribürooga Nieto Sobejano Arquitectos.
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Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu on
üks esinduslikumaid õigeusu kirjanduse kogusid,

eelkõige inimesed, kes kasutavad
teadus- ja ülikooliraamatukogude
teenuseid. Ja meie raamatukogule
on väärtuslik olla samas kataloogis
nende raamatukogudega.
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Kes pakub teile IT-tuge?
Meie IT-süsteem on loodud koostöös
Teliaga. See firma on meie IT-partner
nii andmeside- kui ka IT-taristu teenuste pakkumisel.
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Olete rahul?
Siiani oleme rahul. Selliste suurte firmade puhul võib tekkida küsimus,
kui paindlikud on nad vajadustele
reageerimisel. Aga kuna nad pakuvad efektiivset kaugtuge, siis oleme
kõik probleemid saanud kiiresti
lahendatud.
Kui palju on teil e-väljaandeid?
E-väljaandeid me praegu süsteemselt
komplekteerinud ei ole. Meie rõhk oli
ikkagi eelkõige sellel, et Arvo ja Nora
Pärdi käest saadud trükiväljaannete
kollektsioon kättesaadavaks teha,
kataloogida. Tõenäoliselt hakkame
me neid edaspidi hankima. Kui rääkida praegu siin kättesaadavaist
e-väljaannetest, siis on olemas juurdepääs kahele andmebaasile. Pakume
üht ingliskeelset ja üht saksakeelset
juhtivat muusikaentsüklopeediat –
need on Grove Music Online ja Die
Musik in Geschichte und Gegenwart
ehk MGG. Muid e-väljaandeid me
oma raamatukogusse soetanud veel
ei ole.

mis on Eesti avalikkusele kättesaadav.

Kui palju teil külastajaid käib?
Vaat seda on raske hinnata, sest me
ei ole praegu eraldi raamatukogu
külastajate arvestust pidanud. Kuna
me kojulaenutust ei paku, siis ei pea
me vajalikuks kõiki külastajaid registreerida. Kuna raamatukogu on integreeritud osa keskusest, siis pea kõik
külalised, kes siia keskusesse tulevad,
külastavad ka raamatukogu. Nii et
raske on hinnata, kes ainuüksi raamatukogu pärast on käinud. Paljud
keskuse külastajad on aga siin olles
avastanud enda jaoks selle raamatukogu ja tulnud või plaanivad tulla
siia tagasi just siinsete väljaannete
pärast. Raamatukogul on ka teine
funktsioon: nimelt on see ühtlasi
juurdepääsuks arhiivile, mistõttu ka
need uurijad, kes soovivad juurdepääsu Arvo Pärdi arhiivimaterjalidele, kasutavad just meie raamatukogu
pakutavaid võimalusi ja tööruume.
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Nii et ka nemad moodustavad ühe
osa meie raamatukogu külastajaist.
Süsteemset arvestust lugejate üle
ei ole me tõesti veel pidanud.
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Kes rahastab raamatukogu komplekteerimist?
Kuna raamatukogu on meil suhteliselt uus töövaldkond, uus struktuuriüksus, siis raamatukogu jaoks eraldi
eelarvet ei ole olnud. Raamatukogu
komplekteerimiskulusid ja tegevuskulusid on kaetud keskuse üldisest
eelarvest. Aga nii nagu keskus tervikuna saab rahastust eri allikatest, milleks on riigipoolne rahastus, Pärtide
perekonna rahastus ja sponsorrahastus, siis kõik need elemendid on olemas ka raamatukogus. Raamatukogu
puhul on meil hea meel tõdeda, et
üks sponsor Ameerika Ühendriikidest on oma südameasjaks võtnud
just raamatukogu toetamise, nii tehnilise taristu kui ka raamatukogu sisu
komplekteerimisel.
Kellega te Eestis koostööd teete?
Eestis teeme kõige tihedamat koostööd Rahvusraamatukoguga, kellega
meid seob ametlik koostööleping,
kelle kaudu on meil võimalik kasutada e-kataloogi ESTER ja kellega
toimub koostöö ka raamatukogudevahelise laenutuse, RVL-teenuse osas.
Meie partneriks raamatukogu kujundamisel ja raamatukogule vajalike tarvikute hankimisel on olnud ID-Balti.
Meil on olemas – eelkõige minu kui
raamatukoguhoidja osaluse kaudu –
side kutseühinguga, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga. Osalen nii
erialaraamatukogude sektsiooni kui
ka terminoloogiatoimkonna töös.
Kui palju osalete Eesti Muusikakogude Ühenduse tegemistes?
Jah, osaleme Eesti Muusikakogude
Ühenduse tegevuses samuti. Seda
siis nii raamatukogu kui ka arhiivi
poolelt. Kuna meie arhiiv on muusikaarhiiv, Arvo Pärdi isikuarhiiv,
siis osalevad selles ühenduses eelkõige meie arhivaar Anneli Kivisiv ja muusikateadlased-toimetajad
Kai Kutman ning Kristina Kõrver.
Ja kasutame samuti Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia abi, nii laiemalt kui
ka kitsamalt, seda siis meie raamatukogu nõustamisel muusikateavikute
hankimisel.

Raamatukogul on ka teine funktsioon:
nimelt on see ühtlasi juurdepääsuks arhiivile,
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mistõttu ka need uurijad, kes soovivad juurdepääsu Arvo Pärdi
arhiivimaterjalidele, kasutavad just meie raamatukogu pakutavaid
võimalusi ja tööruume, selgitab Toomas Schvak.
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Kui palju on teil töötajaid?
Keskuses on meil töötajaid erineva
koormusega. On täis- ja osakoormusega töötajaid, lisaks veel tunnitasulised abilised ja vabatahtlikud. Seetõttu
on päris keeruline seda täpset arvu
öelda, aga hetkel võiksime rääkida
viieteistkümnest inimesest, kes siin
alaliselt tööd teevad.
Raamatukogus olete te tööl üksi?
Raamatukoguhoidjaid on praegu tõepoolest üks. Aga kuna meie keskus on
avatud ka nädalavahetustel ja aega
peab jääma ka sisetööks, siis oleme
ka raamatukogus kasutanud abiraamatukoguhoidjaid, tunnitasulisi
töötajaid.
Kui suur on raamatukogu pindala?
Raamatukogu pindala osas jään vastuse võlgu. Küll ütlen seda, et keskuse
netopindala on ca 2400 ruutmeetrit.
Kui palju sellest raamatukogu osa on,
ei ole tõtt-öelda arvestanud.
On teil ka individuaaltöö võimalusi?
Privaatsed tööruumid on meil olemas. Need on mõeldud nii arhiivimaterjalidega tegelejatele kui ka neile
lugejaile, kes süvenemist ja privaatsust vajavad. Kokku on meil kolm
individuaalset tööruumi.
Kus paiknes Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu enne mullust uue hoone
avamist?
Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu oli
hajutatud mitme paiga vahel. Suur
osa sellest raamatukogust paiknes
uue hoone valmimiseni Pärtidele kuuluvais majades. Osa raamatukogust
oli Arvo Pärdi Keskuse vanas hoones,
siit mitte kaugel. Seal Kellasalu tee
ääres tegutsesime aastail 2010–2018.
Tõsi küll, raamatukogu loomist alustasime 2017. aastal.
Kust sai alguse mõte, et just siia, Laulasmaale, võiks Arvo Pärdi Keskuse
luua?
Arvo Pärdi Keskuse Laulasmaal asumine on seotud helilooja enda elukohaga. See keskus kujundati eelkõige tema isikuarhiivi haldamise,
korrastamise ja pikaajalise säilitamise eesmärgil. Kui Arvo Pärt ja tema
perekond hakkasid 21. sajandi algul
Eestisse tagasi pöörduma Saksamaalt,
kus nad olid elanud üle kahekümne
aasta, siis oli üheks arhiiviga seotud
tingimuseks, et heliloojal peab olema
oma arhiivimaterjalidele võimalikult

Teoloogiline kirjandus ja muusikaväljaanded Arvo Pärdi Keskuses

Arvo Pärdi klavessiin
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kui raamatukogu sisuline ettevalmistamine algas ja raamatukoguhoidja
tööle võeti, juba valmis. Nii et kaasarääkimiseks oli võimalust väiksemate detailide juures. Raamatukogu
on kahtlemata väga kaunis, näeb ilus
välja ja loodan, et külastajail on rõõm
siin viibida. Aga eks selliseid pisikesi
apse funktsionaalsuse poole pealt,
mida oleks ehk saanud kaasamisega
ennetada, siiski pisut on.
Mis on olnud kõige raskem?
See on hea küsimus. Selle peale peab
natuke mõtlema. Võib-olla kõige keerulisem oli otsustada, millist ülesehitust,
millist struktuuri peaks meie raamatukogu järgima. Lõpuks sai valitud
väga standardne lahendus, univer-

Individuaalne tööruum
võimaldab süveneda.
Arvo Pärdi Keskuse
raamatukogus on
praegu kokku
üle 5000 teaviku.
hea juurdepääs. Neid arhiivimaterjale
kasutab ta oma uute teoste komponeerimisel. Tihtipeale soovib ta tagasi
pöörduda oma varasema loomingu
juurde, vaadata vanu visandeid ja
muud taolist. Seetõttu oli oluline, et
arhiiv asuks helilooja läheduses. Ja
kui Pärdid valisid alaliseks elukohaks
Eestis Laulasmaa, siis oli loogiline,
et keskus peaks olema siin, nende
elukoha läheduses. Sealt see keskuse
Laulasmaale loomise idee tuli.
Kes on selle kauni hoone arhitektid
ja sisearhitektid?
Arvo Pärdi Keskuse uue hoone kavand
valiti välja aastail 2013–2014 toimunud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi tulemusel. Selle võitsid kaks
Hispaania arhitekti – Fuensanta Nieto
ja Enrique Sobejano oma arhitektuuribürooga Nieto Sobejano Arquitectos.
Nemad lõid nii arhitektuurilise kui ka
sisearhitektuurilise lahenduse.
Kui palju kaasati teid projekteerimisprotsessi? Kui palju saite selles kaasa
rääkida?
Selle kohta võib öelda nii, et raamatukogu sisekujunduse projekt oli ajaks,
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saalsel kümnendliigitusel põhinev
raamatukogusüsteem. Aga alguses
oli neid diskussioone meil siin ikka
üksjagu, sealhulgas Pärtide perekonnaga. Me vajasime teoloogia osas
väga detailset jaotust ja seetõttu tundus, et UDK ei pruugigi olla piisav
lahendus. Eriti seetõttu, et UDK religiooni ja kristluse osa on üles ehitatud läänekristlikust vaatepunktist,
aga meil oli siin just idakristlusega
seonduv tähelepanu keskmes. Kas
oleks vaja luua oma jaotuste süsteem?
Kas võiks proovida kasutusele võtta
mõne spetsiifilise religiooniraamatukogude jaoks välja töötatud süsteemi?
Nii et see oli kõige suurem ja keerulisem arutelukoht, aga lõpuks me leidsime sobiva lahenduse ikkagi UDK-s.

Vaade kabelile raamatukogust
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Mis on teie arvates lugejatega tegelemisel kõige tähtsam?
Ahaa, jälle hea küsimus. Arvan, et tihtipeale on lugejate puhul – see sõltub
nüüd küll ka raamatukogutüübist ja
lugejaist endist – tegemist sellega, et
ei teata oma infovajadust. Lähtun siin
oma varasemast töökogemusest nii
Rahvusraamatukogus kui ka [Tallinna] ülikooli raamatukogus. Et mis on
see, mida lugeja otsib? Raamatukogu
roll, raamatukoguhoidja roll lugeja
juhatamisel infoallikate juurde, abi
infovajaduse täpsel määratlemisel,
mis aitab lugejal oma huvi ja teemaga
edasi liikuda, on väga oluline. Ja seetõttu arvangi, et raamatukoguhoidja
sügav teadmine kogudest, põhjalikud
infootsingukogemused ja samal ajal
ka klienditeeninduse heade põhimõtete meeleshoidmine on kolm võtmeaspekti, mida peab lugejatega suhtlemisel ja nende teenindamisel arvestama.

Arvo Pärdi Keskuses on …

Tänan teid väga intervjuu eest
ja soovin teile edu!
Aitäh!

… kontserdisaal, …
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… lektoorium …

… ja kohvikki.
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PÜÜNSI RAHVAL
UUS RAAMATUKOGU
Mihkel Volt / Fotod: Teet Malsroos

25. jaanuaril avati Viimsi poolsaare läänekaldal asuvas Püünsi külas pidulikult raamatukogu.
Viimsi Raamatukogu Püünsi harukogu täidab sellest päevast alates nii rahva- kui ka kooliraamatukogu ülesandeid. Siin on kirjandust nii lastele, noortele kui ka täiskasvanuile.

Uus raamatukogu asub
Püünsi Kooli juurdeehituses Kooli tee 33.
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Eesti keele aasta väärikas tähistamine
Viimsi vallas algab Püünsi harukogu
avamisega, mis on kingitus kohalikule
elanikkonnale: lastele ja täiskasvanutele. Kui varem asus kooliraamatukogu
keldriruumides, siis nüüd on kooli ja
kogukonna ühiskasutuses valgusküllane
raamatukogu suurusega 150 ruutmeetrit. Püünsi harukogus on tänase seisuga
4999 eksemplari, mille raamatukoguks
kujundamisega – alates arvelevõtmisest
ja raamatute kiletamisest riiulitele paigutamiseni – tegelesid tublilt kõik vallaraamatukogu töötajad, väljendas oma
avasõnas rahulolu Viimsi Raamatukogu direktor Tiiu Valm. Püünsi
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Viimsi Raamatukogu Püünsi harukogu avas suure raamatusõbrana
tuntud Viimsi vallavanem Siim Kallas. Ta väljendas siirast heameelt, et
Püünsi küla on kauni raamatukogu
saanud. Siim Kallas toonitas lugemise
tähtsust ja sõnas, et ehkki peab end
tehnoloogialembeseks inimeseks,
armastab ta jätkuvasti lugeda trükitud raamatuid.

Uus raamatukogu asub
Püünsi Kooli juurdeehituses.

Eesti keele aasta tähistamine
Viimsi vallas algas Püünsi harukogu avamisega.
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Kersti Haarde, Esta Järv ja Siim Kallas
Mõistagi on võimalik kohapeal lugeda värskeid ajakirju.
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Kooli direktor Jekaterina Tšerepannikova tõdes oma tervituskõnes, kui
vajalik on uue raamatukogu olemasolu kooliperele. Kooliõpikutele on
raamatukogus omaette ruum.
Endine vallavanem, praegune vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni
aseesimees Jan Trei meenutas, kuidas
kolm aastat tagasi koos Püünsi endise
külavanema Jüri Kruusveega arutledes hakkas mõte raamatukogust kuju
võtma. Head eeskuju olevat pakkunud toona värskelt loodud Randvere
kooli ja haruraamatukogu sümbioos.
Püünsi külavanem Esta Järv osutas
oma tervituses raamatukogu tähtsusele kogukonnas. Ta avaldas lootust,
et sellest raamatukogust koos koolimajaga kujuneb kogukonna jaoks
oluline koht.
Uuele raamatukogule olid tuult tiibadesse soovima tulnud ka Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik
Ülle Talihärm, Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok,
Jüri Raamatukogu direktor Ülle
Siska ja Krista Talvi Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koolituse toimkonnast.
Mõistagi on võimalik Püünsi raamatukogus kohapeal lugeda värskeid ajalehti
ja ajakirju. Ka arvutiga saab siin tööd
teha – töökohti on meil siin kaks, tutvustas uhke teenindusleti ääres siinseid võimalusi raamatukoguhoidja
Kersti Haarde. Senini Püünsi Koolis raamatukoguhoidjana töötanud
Kersti Haarde on nüüdsest ühtaegu
rahvaraamatukoguhoidja Viimsi raamatukogu Püünsi harukogus. Ta on
ühtlasi lasteraamatute ja õpikute-töövihikute illustraator.
Püünsi Kooli ja haruraamatukogu
juurdeehitusele asetati nurgakivi
möödunud aasta 11. juunil. Avatud
juurdeehitus võimaldab Püünsi Koolil jätkata kahe paralleelklassiga põhikoolina. Koolimaja sai neli uut ja avarat klassiruumi ning õpilaste poolt
väga oodatud puhkealad. Raamatukogu kõrvale rajati juurdeehituses
ka noortekeskus, mis pakub noortele
tegevusi vaba aja veetmiseks. Püünsi
külla ehitatu oli 2018. aastal kõige
olulisem haridusvaldkonna investeering Viimsi vallas.

Jekaterina Tšerepannikova ja Tiiu Valm
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FOOKUSGRUPP RAAMATUKOGUS
Kai Välbe, RR-i raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhtiv spetsialist

Milline rühmaintervjuu on fookusgrupi intervjuu ehk fookusgrupp? Iga vestlusringi ju fookusgrupiks nimetada ei saa. Intervjueeritava rühma liikmeid peab ühendama sarnane suhe arutluse
all oleva nähtusega, näiteks teenuse või tootega. Fookuses peab olema kindel teema ja sihtrühm.
Fookusgrupi meetodi kasutamiseks sai Rahvusraamatukogu mullu innustust Beryl Glitzi raamatust
Focus Groups for Libraries and Librarians.
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Fookusgrupp on kvalitatiivne
uurimismeetod
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Kuidas fookusgrupp töötab?

III		
			

Foto:
Teet Malsroos
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Mis on moderaatori teine ülesanne?
Ohjata ja juhtida kogu fookusgrupi vestlust.
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Ettevalmistused fookusgrupi läbiviimiseks
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Vestlus
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Analüüs, esitlus ja tulemuste kasutamine
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Fookusgrupi meetodi kasutamise
valdkonnad
Raamatukogu fookusgrupp

Kas fookusgrupp kui andmekogumismeetod on imeline
võti, mis avab uksed kõikide probleemide lahendamiseks? Kindlasti mitte. Aga kui enamikku alljärgnevatest reeglitest järgida, on sel meetodil palju positiivseid
omadusi.
Rahvusraamatukogus pole fookusgruppide läbiviimist
varem palju katsetatud, sest puudub kindlapiiriline
sihtgrupp nagu kõrgkooli- ja rahvaraamatukogudel.
Esimesena proovis RR-is sihtgruppe selle meetodiga
uurida dr Marii Väljataga 2017. aastal seoses RVL-i arendamisega. Eelmise aasta oktoobris kutsusime fookusgrupi kokku ka humanitaarraamatukogu arendamiseks.

Tulevikus kasutame seda andmekogumismeetodit ilmselt
veel, sest jäime saadud resultaadiga rahule.
Hea uudis kõigile raamatukoguhoidjaile on see, et sadade,
kui mitte tuhandete raamatute seas, mis fookusgrupist
kirjutatud, leidub vähemalt üks, mis käsitleb spetsiaalselt
raamatukogusid: 1998. aastal ilmus USA-s raamat pealkirjaga Focus Groups for Libraries and Librarians, autoriks
Beryl Glitz. Väljaande üks eksemplar on huvilistele
kättesaadav ka Rahvusraamatukogus.
Kuigi raamatut Focus Groups for Libraries and Librarians ei
saa just värskelt ilmunud trükiseks pidada, sisaldab see
palju nn aabitsatõdesid fookusgrupi kui tõhusa uurimismeetodi rakendamise kohta just raamatukogudes. Selle
suurimaks väärtuseks on selge ja lihtne väljenduslaad –
autor vestleb lugejaga kui hea kolleegiga.
Teen lühikese kokkuvõtte peamisest, mida tasuks fookusgruppide kohta meeles pidada. Kuna väljaandes toodud
näited on meile ehk liiga kauged, siis on selles artiklis
kasutatud ka mullu RR-i humanitaarsaali käsitlenud
fookusgrupi kogemust.

I Fookusgrupp on kvalitatiivne uurimismeetod

Fookusgruppi kui andmekogumismeetodit kasutatakse mitte ühtse
tõe väljaselgitamiseks, vaid otsuste
tegemise lihtsustamiseks uute toodete ja teenuste kasutuselevõtul.
Fookusgrupi vestlusring näitab ja
võimendab kõigi osalejate ausaid ja
otsekoheseid arvamusi.
Osalejad: tavaliselt 6–10 inimest, kellel on teatav kogemus teema või tootega, mida arutama hakatakse. Tähtis
roll on moderaatoril (nimetagem teda
edaspidi ka jutujuhiks), kes tutvustab
grupile teemat ja arendab vestlust.
Küsimused peavad olema hästi ette
valmistatud ja vaba vastust eeldavad,
et kõik rühma liikmed oleks vestlusesse kaasatud.

Iga vestlusringi ju fookusgrupiks nimetada
ei saa. Intervjueeritava rühma liikmeid peab
ühendama sarnane suhe arutluse all oleva
nähtusega, näiteks teenuse või tootega.
Ilmar Linnati (1914–1987) illustratsioonid
Alide Dahlbergi lasteraamatule Mutionu pidu (1967)

Fookusgruppi saab kasutada uute
toodete ja teenuste testimiseks, inimeste motivatsioonide ja käitumise
uurimiseks, aga ka kliendi tunnetamiseks, sest see on hea vahend n-ö
kasutaja kingadesse astumiseks.
Raamatukogus on nõnda näiteks
võimalik välja selgitada, missugune
lugejagrupp vajab teistest erilisemat
käsitlemist.
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Fookusgrupi intervjuu kui andmekogumismeetodi
pakkus välja sotsioloog Robert Merton juba pool sajandit tagasi – 1969. aastal. Viimasel ajal on täheldatud meetodi uuestisündi. Püüd fookusgruppe raamatukogunduses kasutada on tingitud sellest, et raamatukogud
nagu kõik teisedki organisatsioonid tahavad muutustega
sammu pidada. Ja kasutajate kaasamine on selleks parim
viis.

ARENDUSTEGEVUS

24 II Kuidas fookusgrupp töötab?

Fookusgrupi dünaamikast on palju kirjutatud. Moderaatori juhitud vestluses tekitab ühe osaleja reaktsioon või
mõte teises liikmes samalaadse või vahel ka vastupidise
emotsiooni. Vaidluses ei sünni tõde, sest ühise arusaama
loomine ei ole fookusgrupi eesmärk. Fookusgrupi tugevuseks on võimalus esile tuua kõik erinevad arvamused,
ärgitada vaidlust väikse grupi liikmete vastastikuse mõju
kaudu.
Fookusgrupi tööprotsessi etapid, mida peaks teadma ja
jälgima, on järgmised:
1. Esimeste minutite jooksul on jutujuhi ülesanne tagada
kõigi liikmete võrdne võimalus eneseväljenduseks.
Parim viis seda teha on lasta igal osalejal midagi enda
tutvustuseks öelda või esitada mõni muu jääd murdev
küsimus.
2. Teises etapis, mis võib kesta 1–2 minutit, selguvad grupis toimivad konfliktsed jõujooned, samas hakkavad
osalejad tajuma moderaatori tasakaalustavat rolli.
3. Kui fookusgrupp on oskuslikult juhitud, siis järgneb
pingete lahendus, sest osalejad tajuvad, et neil kõigil
on ühine huvi.
4. Seejärel jõuab kätte fookusgrupi töö kõige tulemuslikum etapp, kus grupivestlus hakkab normaalselt
toimima.
5. Lõpus võib tekkida tunne, et nii palju on küll veel
arutada, aga aeg saab otsa. Jutujuht võiks anda kokkuvõtteks veel igale liikmele sõna ning lõpetuseks kõiki
osalemise eest tänada.

III Fookusgrupi meetodi kasutamise
valdkonnad

Fookusgruppe kasutatakse peamiselt turunduses, sest
just siin vajatakse ausaid vastuseid avatud küsimustele. Vastustest saadakse tavaliselt rohkem ideid, kui
küsimuste koostajad ettegi oskavad kujutada. On ju
iga toote turule toomine seotud paljude psühholoogilist laadi faktoritega. Valdkonnad, kus fookusgruppe
kasutatakse, on reklaam, antropoloogia, pangandus,
tervishoid, raamatukogud, turundus, poliitika, koolitused, personaliuuringud jne.

IV Raamatukogu fookusgrupp

Raamatukogus kutsutakse fookusgrupp kokku pakutavate teenuste või kogude kohta arvamuste peegeldamiseks, uute ideede ja suundumuste elluviimiseks.
Kõige rohkem kasutatakse fookusgruppide metoodikat
kindla kasutajaskonnaga teadusraamatukogudes.
Milliste tulemusteni võiks fookusgrupp raamatukogudes jõuda? Nt hinnata kogusid, näidata personali koolitusvajadusi, organisatsiooniliste ümberkorralduste
mõju, e-teenuste kasutuse mustreid, strateegilise planeerimise suundi, kasutajate rahulolu teenustega, infootsingute käitumismustreid, uute teenuste mõju,
koolitusprogrammide arengut – kui nimetada vaid
mõned teemad.

V Fookusgrupi tugevused ja nõrkused ehk
millal kasutada fookusgrupi metoodikat ja millal mitte

+

Fookusgrupi tugevused:
• Inimestele meeldib omavahel suhelda, võrrelda oma arvamusi teistega, vaielda või nõus olla.

Järelikult on võimalik tagasisidet päris kiiresti saada.

• Fookusgrupi liikmete valimine ja kokkukutsumine ei eelda tavaliselt nii suurt aja- ja rahalist kulu

kui mõne mahukama uuringu korraldamine.

• Fookusgrupi ettevalmistusse ja läbiviimisesse saab kaasata suurt osa teemaga seotud kollektiivist.

Muidugi tuleb alati silmas pidada tulemuste saavutamise ja jäädvustamise erapooletust.

• On võimalik sundimatus õhkkonnas kohtuda ja vestelda kindla sihtgrupi esindajatega,

s.t nende klientidega, kelle arvamus omab suurt tähtsust.

• Meetod võimaldab piisavalt paindlikkust küsimuste muutmiseks või ümber sõnastamiseks.
• Tulemused on üldjuhul arusaadavad mitte ainult korraldajatele, vaid ka teistele raamatukogu-

hoidjatele.

Jutujuhil on vestlusringis kõige tähtsam roll. Tal peab
olema oskus kõiki osavõtjaid vestlema ärgitada ja
eelkõige suur huvi teemaga tegelemiseks. Rahvusraamatukogus kasutasime mullu moderaatoritena oma töötajaid, kolleege, kes suhtusid ettevõtmisesse entusiastlikult
ja olid tulemustest kõigiti huvitatud.
Moderaatorile, isegi siis, kui tal puudub vastav ettevalmistus, tuleb kasuks oskus töötada grupiga, olla
hea küsimuste esitaja ja samas ka kuulaja. Olulised
omadused on kiire mõtlemine ja tegutsemine, hea
lühimälu, sõbralikkus, konkreetsus, julgustav hoiak
ning huumorimeel. Ideaalne, kui jutujuhis seguneksid
ametlikkus ja loomulik olek. Mõistev ja soe õhkkond
julgustab oma arvamust välja ütlema.
Kui raamatukogus selliste imeliste omadustega inimest
pole, tekib vajadus palgata professionaalne jutujuht.
Viimasel on nii plusse (teadmised ja oskused fookusgrupi juhtimiseks) kui ka miinuseid (lisakulu, nüansside vähene mõistmine).
Sellepärast soovitan jutujuhi valimist alustada
oma maja inimestest.

Jutujuht peab
meeles pidama
põhiküsimust,
miks fookusgrupp kokku
kutsuti.

–

Fookusgrupi nõrkused:
• Isegi kui fookusgrupi keskkond on väga

hästi ette valmistatud, võib olla raske
saavutada täiesti pingevaba, objektiivseid
vastuseid soosivat õhkkonda.

• Grupikäitumine erineb üksikindiviidi

käitumisest.

• Fookusgrupi osalised ei pruugi peegel-

dada piisavalt palju arvamusi, sellepärast
soovitatakse tõesemate tulemuste eesmärgil panna kokku mitu fookusgruppi.

• Fookusgrupi tulemusel saadakse kvali-

tatiivsed vastused, mida ei tohi segamini
ajada kvantitatiivsete tulemustega.
Neid ei saa üldistada kõigile (vahel
isegi mitte enamikule) kasutajatele.

• Moderaatori roll võib olla liiga suur,

mis võib mõjutada kogutulemust.
Jutujuht peaks suunama fookusgrupi
tööd nii vähe kui võimalik.

VII Mis on moderaatori ülesanne?
Küsida õigel ajal õigeid küsimusi.
Suunavad küsimused ei ole head. Kuigi vahel on tarvis
küsida ka otseküsimusi, on mittesuunavad küsimused
paremad n-ö vastama meelitajad. Hästi ei mõju ka ainult
negatiivsete kogemuste rõhutamine küsimustes. Näiteks
küsimuse Mis probleemid teil tekkisid, kui kataloogist
otsingut tegite? asemel võiks küsida nii: Kirjeldage palun,
kuidas teil kataloogist otsingu tegemine kulges.

VIII Mis on moderaatori teine ülesanne?
Ohjata ja juhtida kogu fookusgrupi vestlust.
Jutujuht peab meeles pidama eelnevalt kokku lepitud,
n-ö taustaks olevat põhiküsimust, miks fookusgrupp
kokku kutsuti. Ta peaks oskama juhtida vestlust, kuni
esialgne hüpotees (oletatav tulemus) saab kinnitust või
lükatakse ümber.
Lisaks jutujuhi värbamisele kuuluvad fookusgrupi ettevalmistusprotsessi osalejate valimine ja kutsumine, ruumi
broneerimine ja ettevalmistus, vestlusruumis meeldiva
õhkkonna loomine, vestluse salvestamise ning transkribeerimise korraldamine.

• Osalejatel võivad pärast fookusgrupi arutelu lõppu

tekkida liiga suured ootused, et nende ettepanekud
võetakse kohe töösse. Ettepanekute elluviimine
sõltub raamatukogu eelarvest, seda peavad fookusgrupi korraldajad oma külalistele selgitama.

• Vahel võib fookusgrupi arutelu käigus selguda

tõsiasju, mida raamatukoguhoidjad meelsasti
ei usuks või millega nad nõus ei ole.

Fookusgrupp on eelkõige ja ainult kvalitatiivse info
kogumise võimalus. Seda saab kasutada vaid erinevate
arvamuste kogumiseks, millel pole midagi ühist statistiliste näitajatega.
Fookusgruppi ei tohiks kasutada isiklikku laadi probleemide lahendamiseks, konfliktide korral, konsensuse
tagamiseks, mistahes suhtumiste muutmiseks, arvuliste
näitajate esitamiseks, eelarveliste küsimuste lahendamiseks jms.
Kasutajate ja mittekasutajate ühiseid fookusgruppe võib
kokku kutsuda, aga need pole tavaliselt kuigi tulemuslikud, sest kogemused on erinevad.
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VI Moderaatori ehk jutujuhi roll
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26 IX Ettevalmistused fookusgrupi läbiviimiseks
Kõige tähtsam on selgelt sõnastada põhjus, miks fookusgrupp
vajalik on. Rahvusraamatukogus oli sel korral n-ö suureks
küsimuseks Kuidas humanitaarraamatukogu võimalusi arendada
ja paremini tutvustada? Seda küsimust ei küsitud osalejailt otse.
Teiseks sammuks tuleb kirja panna eesmärk, milleni loodetakse
andmekogumisega jõuda. Rahvusraamatukogus formuleerisime selle järgmiselt: Selgitada välja, kui palju humanitaarid teavad
RR-i humanitaarsaali võimalustest abistada neid intellektuaalses töös
ning mil moel võiks raamatukogu neile rohkem kasulik olla.
Kolmandaks tuleb kokku panna fookusgruppi korraldav töörühm, leida ettevõtmise üldjuht ja moderaator. Kui fookusgrupi
läbiviimisel on kõige tähtsam inimene moderaator, siis pärast
fookusgruppi saab kõige olulisemaks raamatukogu või struktuuriüksuse juhi roll. RR-is oli projekti eestvedajaks ja kaasmoderaatoriks humanitaarsaali juhataja Krõõt Liivak, jutujuhiks Kai Välbe, vestluse salvestas diktofoniga Elo Jakobson,
ettevalmistuses osalesid ka Signe Suursöödi ning Külli Solo.
Kui põhimõtetes on kokku lepitud, siis tuleb paika panna
tegevusplaan, mis hõlmab läbiviimise aega, selleks eraldatud
eelarvevahendeid, kõigi tiimiliikmete konkreetseid ülesandeid
ning nn stsenaariumi.
Fookusgrupi korraldajad valivad inimesed, kelle poole osalemispalvega pöörduda. Valiku ainus põhimõte lähtub sellest,
et osavõtjatel on huvi väljapakutud teema vastu. Mitu fookusgruppi antud teemal kokku kutsutakse, oleneb kokkulepetest ja ressurssidest. Kui raamatukogu eelarve lubab, võiks
osalejaid tänada meeldivate meenetega. Kaetud kohvi- või
teelaud mõjub alati positiivselt.
Osavõtjate värbamine on suhteliselt keerukas protsess. Siiski
ei tohiks vajalike inimeste valimine suurt peavalu valmistada,
kui raamatukoguhoidjad tunnevad kasutajaid piisavalt hästi.
RR-i humanitaarsaali fookusgrupis osales seitse inimest:
kirjandusteadlased, ajaloolased ja gümnaasiumiõpetajad.

X Läbiviimine
Kõige tähtsamad on osalejaile esitatavad
küsimused.
Tõhusad küsimused peavad olema selgelt ja
konkreetselt sõnastatud, vaba vastust eeldavad, et julgustada maksimaalset kaasarääkimist. Rahvusraamatukogus jagasime mulluse
fookusgrupi küsimused kolme ossa:
1. Sissejuhatus. Kuidas toimub humanitaaridel ettevalmistus intellektuaalseks tööks?
Millised on allikad, kuhu pöördutakse info
saamiseks kõigepealt? Millal pöördutakse
raamatukokku?
2. Kas RR-i (humanitaarsaali) kogud on piisavad ja kättesaadavad? Mida arvatakse
kogude sisust?
3. Milliste kanalite kaudu saadakse infot
raamatukogu teenuste kohta? Kuidas teha
RR-i teenuseid paremini nähtavaks?

XI Vestlus

Fookusgrupi edukus oleneb osalejate interaktsioonist, mis omakorda sõltub rahulikust,
sõbralikust ja mitteametlikust atmosfäärist.
Meelde peaks tuletama, et vestlus salvestatakse: see ei tohiks mitte mingil juhul saladuseks jääda. Korrektne oleks saada selleks
osalejatelt kirjalik luba.

See, milline kooslus koguneb, oleneb paljudest teguritest.
Osalejad ei tohiks häbeneda oma arvamust välja öelda, näida
antud teemas võhikutena. Sellepärast ei ole alati hea, kui üksteist tuntakse – võõrastega suheldes ollakse avameelsem, sest
pole välja kujunenud autoriteete.
Tiimi liider või valitud moderaator peaks võimalikele osavõtjatele saatma kutsed, kus teatab fookusgrupi kogunemise
aja, koha, teema ja põhjuse, miks fookusgrupp kokku kutsutakse. Kutses peaks igale osalejale rõhutama, miks just tema
osavõtt fookusgrupi tööst on tähtis.
Ruumi valik ja ettevalmistus on samuti olulised. Asukoht
peaks olema neutraalne, mitte liialt tuttavlik, vahel soovitatakse isegi minna raamatukogust välja. Ruumi atmosfäär
tuleks kujundada mugavaks, et julgustada sujuvat vestlemist.
Toolid tuleb ümber laua paigutada nii, et kõigi osalejate vahel
tekiks silmside. See nõue võib tingida laudade ümbertõstmist,
sest kõik osalejad peaksid jääma jutujuhist võrdsesse kaugusse. Ruumi ülesleidmine tuleks samuti teha võimalikult
lihtsaks.
Sündmuse salvestamine vajab samuti ettevalmistamist: videokaamera või diktofoni asukoht ei tohi vestlusringi segada.

Ka fookusgrupi
kõige vaiksema
loomuga liikmed
peavad saama
sõna, et rääkida
oma kogemustest.

Vaba vastusega küsimused võimaldavad rohkem selgitusi, sest ei eelda
vastuse struktuuri paikapanemist. Sobivad, s.o vestlust arendavad oleksid
piisavalt üldised küsimused nagu: Mis on teie peamised takistused raamatukogu
kasutamisel? Missugused on e-kataloogi kasutamise parimad jooned? Kas võiksite
kirjeldada, kuidas toimite, kui raamatukogus vajalikku väljaannet ei leidu?
Raamatukoguhoidjad kasutavad oma töös erialatermineid, millest tuleks
fookusgrupi arutelu läbiviimisel hoiduda. Esitatavad küsimused peavad
algama kõige üldisemast, nt Mis on teie jaoks meie raamatukogu kasutamise kõige
olulisem põhjus? Sellele saavad vastata kõik osalejad. Edasi tuleks liikuda
üldiselt üksikule, konkreetsemate võtmeteemade poole. Lühidalt: kõigepealt
tuleb lasta osalejail kirjeldada raamatukogu olevikku, siis julgustada neid
unistama tulevikust ning lõpuks lasta hinnata suundumusi, mida raamatukogu on ette võtmas, et seda tulevikku positiivselt kujundada.

Fookusgrupi esimesed minutid on
sageli otsustavad, milline saab olema
järgnev vestlus. Kui osalejatel on huvitav ja nad mõistavad oma rolli, siis
nad naudivad seda. Jutujuht peaks
rõhutama, et vestluses ei ole õigeid
või valesid vastuseid, sest raamatukogu ootab iga inimese arvamust.
Negatiivsed kommentaarid ongi sageli
kõige edasiviivamad. Moderaator ei
tohiks oma arvamust peale suruda
ega kedagi-midagi arvustada. Ka fookusgrupi kõige vaiksema loomuga
liikmed peavad saama sõna, et rääkida oma kogemustest. Mõned osalised võivad olla, vastupidi, liialt
domineerivad. Jutujuhilt nõuab selline olukord tasakaalustamisoskust.
Muidugi ei pruugi kõik fookusgrupid õnnestuda, sest keerulistes situatsioonides võib ette tulla mida iganes.
Vahel ei õnnestu vestlus mõnel liiga
spetsiifilisel teemal. Kuna moderaator peab igast olukorrast välja tulema,
siis võiks varuks olla mõni nali või
humoorikas seik, mis naeru välja
meelitab ja pingeid maandab.

Lõpuks tuleb vestlus paari lausega
kokku võtta. Hea oleks, kui grupis
osalejad saaksid ka omalt poolt lõpetuseks midagi öelda. Eriarvamused ei
tohiks jääda kedagi vaevama. Tänamine ja positiivsel noodil lõpetamine
aitab korraldada uusi fookusgruppide vestlusi.

Fookusgrupi
toimumiskoht
peaks olema
neutraalne,
mitte liialt tuttavlik,
vahel soovitatakse
isegi minna raamatukogust välja.

Pole mõttekas küsida liiga
palju. Parim küsimuste arv
fookusgrupi jooksul oleks
umbes 10, sest kõik osalejad
soovivad või vähemalt peaksid kõiges saama sõna sekka
öelda. Lisaks tekib osalejate
vahel tavaliselt vestlus või
isegi vaidlus, igale teemale
peaks stsenaariumis eraldama
kindla aja.
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Valikvastustega küsimused (peamiselt jah/ei vastust eeldavad) võivad anda
liiga lühikesi ja ebainformatiivseid vastuseid. Nt küsimused Kas raamatukogu lahtioleku aeg on teile sobiva pikkusega? või Kas raamatukogus on piisaval
hulgal teile vajalikke väljaandeid? ei pruugi tekitada piisaval määral diskussiooni. Samuti pole otsest vastust ootavad (nt Millised on olulised raamatukoguteenused, mida vajate?) või kinnised küsimused (nt Kas e-kataloogi on kerge
kasutada?) fookusgrupi jaoks piisavalt head.

28 XII Analüüs, esitlus ja tulemuste kasutamine
ARENDUSTEGEVUS

Ei ole vahet, kas fookusgrupi arutelu salvestati audio- või videofailina ja/või
tehti kirjalikke ülestähendusi: saadud andmeid tuleb korralikult analüüsida
ja tulemused vormistada.

Analüüs koosneb kahest elemendist:
1) salvestiste korrastatud
üleskirjutusest,

2) arutluse all olnud teemade
üle arutlemise tulemustest.

Fookusgrupi tulemuste analüüs hõlmab järgmisi
tegevusi:
•
•
•
•
•
•
•

märkmete/salvestistega tutvumine;
salvestiste transkribeerimine (kirjalikult esitamine);
üleskirjutatud teksti toimetamine;
arutatud teemade põhjal kategooriate esiletoomine
nende analüüsimiseks;
kategooriate kodeerimine ja saadud tulemuste hindamine;
kõigi kategooriate sisu avamine ja omavaheliste suhete
selgitamine (interpreteerimine);
analüüsi kokkuvõtte koostamine ja esitamine.

Kõige parem, kui analüüsi koostajaks oleks fookusgrupi moderaator, kes teab
ja mäletab ka kõiki vestluse mitteverbaalseid nüansse: osalejate kehakeelt,
hääletooni ja omavahelist läbisaamist.
Kehtib põhimõte, et analüüsi hea planeerimine on eduka tulemuse saavutamise alus. Iga arvamus ja kommentaar on tähtis, seega tuleks analüüsi kaasata
kogu korraldav tiim. Soovitame võimalikult varsti pärast fookusgrupi toimumist kokku kutsuda korraldajate koosolek, et üheskoos arutada kõigi meeldejäänud probleemide üle. Seda me RR-is mullu tegimegi, sest analüüs on kollektiivne looming. Arutelu käigus sündinud kokkuvõte sai kogu analüüsi teljeks.
Teksti toimetamine. Mistahes salvestise üleskirjutust peaks toimetama, et
puhastada see ebavajalikest sõnakordustest, parasiitsõnadest, hõlbustada
kõnekeele lugemist ja öeldu mõistmist.
Andmete segmenteerimine oluliste teemade kaupa on päris ajamahukas töö.
Kategooriad ehk klastrid (mõistete kobarad) võivad vahel hõlmata üht või
mitut probleemi ja nende eraldamine või esile toomine võib olla keeruline.
Sellepärast peakski alati küsima teiste töörühmaliikmete arvamust olulisemate teemakategooriate kohta. Andmetöötluseks on olemas mitmeid arvutiprogramme, mis võivad seda protsessi lihtsustada. Siiski tuleb arvestada, et
analüüsi juures inimlikust faktorist ei pääse, sest ükski programm ei suuda
asendada toimetatud transkriptsiooni ja üldistuste tegemist.
Andmete tõlgendamine. Kõigi teemade kohta, mida fookusgrupis arutati,
tuleb koostada arvamusi koondav kokkuvõte, mis on illustreeritud vestlusest
võetud tsitaatidega. Analüüs tuleb koostada võimalikult objektiivselt. Samas
on tõeline analüüs mitte lihtsalt kokkuvõte, vaid sisaldab tulemuste tõlgendamisi ja ka soovitusi, mis ühise vestluse mustrist välja joonistusid.
Fookusgrupi eripära on see, et püütakse näidata kõiki mõttemustreid, mis
vahel võivad viia üsna ootamatute tulemusteni. Nendest erisustest tuleb
leida ja välja tuua arusaamade ühisosa. Tähtis on näidata, kuidas selliste

järeldusteni jõuti. Fookusgrupis osalejate tsitaadid annavad selleks
suurepärase võimaluse.
Oluliseks võib osutuda ka see, mida
välja ei öelda. Võib-olla ei kõneldud
mõnest e-teenusest sellepärast, et
selle olemasolust lihtsalt ei teata?
Millised on kasutajate varjatud hirmud? Vms.
RR-i mulluse fookusgrupi tulemustest. Väga kõrgelt hinnati avakogusid, sh humanitaarsaali avakogu,
mida soovitati laiendada. 7. korruse
humanitaarsaalis 2017. a tehtud muudatused on fookusgrupis osalenute
poolt positiivselt vastu võetud. Mitmel korral rõhutati, et väga oluline
on koostöö noortega. Kõne all oli
infopädevuse arendamine, sh ka õpetajate puhul. Rahvusraamatukogus
on hea keskkond õppimiseks, vaikus
on endiselt väärtus, mida raamatukogu peab kasutajale pakkuma. Rõhutati koostöö olulisust teiste raamatukogudega kogude komplekteerimisel
ja digiteerimisel. Suhtlemiseks soovitati rohkem kasutada postiloendeid
nii oma valdkonna spetsialistidele
kui ka aineõpetajatele RR-i koolituste
ning muude ürituste info jagamiseks.
Info fookusgrupi tulemuste kohta.
Harilikult tehakse fookusgrupi arutelu tulemustest suuline kokkuvõte
ja siis kirjalik aruanne. Selles peaksid
lisaks tulemustele sisalduma ka tõstatatud küsimused, lühiülevaade meetodist, järeldused ja esialgsed soovitused. Kui vastakatest arvamustest
on ühist seisukohta keeruline kujundada, siis tulebki rõhutada eriarvamuste paljusust ja erinevaid tõlgendusvõimalusi. Nii avaldasime mulluse
fookusgrupi kokkuvõtte RR-i siseveebis kõigile töötajaile tutvumiseks.
Tulemuste kasutamine. Fookusgrupi
hea ettevalmistus tagab interpreteerimist võimaldavad andmed ja see
omakorda tulemusliku analüüsi.
Loodetavasti on fookusgrupis saadud info ja selle analüüs raamatukogu arengule kasulik ja ettepanekud
teostatavad. Tehtud on ju mahukas
töö kasutajate seisukohtade välja
selgitamiseks. Kindlasti peaks hiljem
ka fookusgrupi ideede elluviimise
tulemusi kogu raamatukogu personaliga jagama.

* Münchhausen elas Lätis Dante mõisas.

(Nii rääkis reporter. Et meie kadedus lausa üle ääre ei keeks, tuleb öelda,
et kahest ilmakuulsusest elas Lätis vaid seikleja Münchhausen. Tema valdus oli Dunte mõis (lausa piirilt Riiga viiva tee ääres, tasub sisse põigata),
mida ei maksaks siiski inglise keele järgi hääldada ja kahtpidi valesti
mõistmist põhjustada. Itaalia luuletajal Dantel Lätis mõisa polnud.)

* Kanepi kiriku juures kalmistul puhkavad mitmed Põlvamaa kultuuritegelased, teiste hulgas luuletaja August Weizenberg.
(No kumb lellepoegadest seal siis puhkab, kas skulptor August või
luuletaja Juhan, kelle perenimi kirjutatakse pealegi Weitzenberg? Õige
vastus, et luuletaja Juhan Weitzenberg.)
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KIRJANDUSEST
Inna Saaret, kauaaegne toimetaja

* Under. Kits viiuli ja õngega.

(Kivastik sai loodetavasti honorari siiski kätte.)

* Jan Kruusvalli näidend.

(Ilmselt teatakse ainult Jan Uuspõldu ega arvatagi, et kellelgi võiks olla
nii vanamoodne eesnimi nagu Jaan.)

* Jüri Kruusvalli näidend Kustutage kuuvalgus.

(Veel üks variant. Jüri või Jan või Jaan, mis vahet seal on!)

* Raamatukunstnik Mati Sirkel.

(Erinevalt eelmistest seekord vabandati.)

* Saksa keeles ilmus Jaan Krossi Kolme krossi vahel.
* Koidula sünnipäeva tähistamisel näete ka tema näidendit Maret ja Miina
ehk Kosjakesed.
(Enne oli pikk jutt Koidula tähtsusest eesti rahvale ja sellest, kuidas
reporter tema loomingut hindab. Kahjuks aga ei tea ta näidendi pealkirjagi ega ilmselt ka seda, milline osa oli kaskedel kosjarituaalis.)

* Kui inimene on läbi lugenud Tõe ja õiguse neli osa, siis võib öelda,
et ta on intelligentne.

(Paljud ütlevad, et lause on ju keeleliselt igati korrektne. Täiesti õige,
aga vaadake uuesti. Kuidas kirjutaja intelligentsusega on? Ta ju ei ütle,
millise osa võib tema arvates lugemata jätta nendest viiest, mis Tammsaare sulest ilmunud.)

* Tammsaare sünniaastapäeval 27. juunil toimub ekspeditsioon maale.

(Sellise teate ilmutanud ajaleht märkis pealegi korraldajaks Tallinnas
asuva Tammsaare muuseumi, kes kavatses sõita Järvamaale Tammsaare
maile. Ma ei kahtlusta selles lapsuses muuseumi rahvast, kes kindlasti
teavad, et Tammsaare sünnipäev, seega ka sünniaastapäev on 30. jaanuar. Ning lõpuks: küllap siiski ekskursioonile, mitte ekspeditsioonile.)

* Ave Alavaimu ja müstika. (Kui müstika, siis muidugi ka vaim?)
* Helsingi messil oli kohal rohkesti kirjanikke, haritlasi ja teisi kultuuritööstustöölisi. (Kahjuks ei seletata, keda mille alla lugeda.)
* Raamatureklaamist: Vigala Sassi taimeravi. Autor: Sass Vigala.
* Ira Lember + Erika Esop = Richard Ehrlich.

(Tuntud kirjandusteadlase mõte ilmselt lihtsalt kiilus kinni, sest kahe
daami ühine varjunimi Artur Erich on moodustatud nende isanimedest
ja sellel persoonil pole mingit pistmist üsna punase kirjamehe Richard
Ehrlichiga, kelle varjunimi oli Valmen Vaida.)

2019. aasta on eesti keele aasta
ja sel puhul tekkis mõte ka ajakirjas keelest kirjutada. Et algus
liiga tõsine ei saaks, siis esialgu
pakume meie tublist ajakirjandusest kogutud pärleid, mille
puhul ei tea, kas nutta või naerda.
Jaanuari märksõna on kirjandus,
seega raamatukogudele üsna
paslik. Usun, et ka lugejatelt on
üht-teist sellist näiteks tuua, aga
need vähemalt pole trükis ilmunud
ega eetris kõlanud. Siin ongi tegu
mitte keeletuse, vaid pigem kultuurituse, lohakuse või loogikavaegusega, aga ega keelt ja sisu
saagi lahutada.

LAULUPEOAASTA
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MILLISEID ALLIKAID KASUTADA
NÄITUSTE KOOSTAMISEL?
Helen Põldmäe, RR-i humanitaaria ja kunstide raamatukogu infospetsialist

Tänavu tähistame Eesti esimese üldlaulupeo 150. aastapäeva.
Teeme seda õige mitmel eri moel. Nii toimub 22. juunil Tartu laulupidu
2019 ning Tallinnas 4.–7. juulil XXVII laulu- ja XX tantsupidu Minu arm.
Nende pidude vahele jäävad XII ülemaailmsed Eesti kultuuripäevad
ESTO 2019, mille üritused leiavad aset 27. juunist 3. juulini Helsingis,
Tartus ja Tallinnas. Veelgi varem, 19. juunil esietendub Tartu Uues
Teatris kammerooper Emajõe ööbikud, mis räägib laulupeo sünnist.
Samuti on paljudes Eesti mäluasutustes kavas koostada laulupidudele
pühendatud väljapanekuid. Milliseid allikaid kasutada, kui raamatukogul on soov koostada laulupidude ajalugu käsitlevat näitust või
vastata lugeja samateemalisele päringule? Kust otsimist alustada?
Varustatud märksõnadega laulupeod, laulupidu ja üldlaulupidu, võib alustada
guugeldades. Youtube’is on arvukalt videosid nii Rahvusringhäälingu ametlikelt ülekannetelt kui ka amatöörvideosid. Google’i otsingus ilmub esimeste
seas üldlaulupeo kodulehekülg (https://2019.laulupidu.ee/), kust saab infot
suvise laulupeo kohta, on mõned videod ja muud materjali. Selle lehe lõpus on
viide Ajalugu, mis suunab meid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse leheküljele (http://sa.laulupidu.ee/), kus on põhjalikult kirjutatud üldlaulupidude
ajaloost. Otsides erinevatest allikatest infot laulupidude kohta, tuleb meeles
pidada, et sõna laulupidu koondab enda alla ka maakondlikud laulupeod.
Kui soovida materjali aga üksnes üldlaulupidude kohta, tuleb loota koondotsingule märksõnaga laulupeod ja sõnaotsingule üldlaulupidu või kasutada
ainult viimast. Ka Vikipeedias on korralik lühike ülevaade laulupidudest
olemas (hea üldlaulupidude koondtabeli leiab artiklist Üldlaulupidu).
Artikleid ajakirjadest ja ajalehtedest laulupidude kohta (märksõna laulupeod)
kuni aastani 2016 saab otsida ISE andmebaasist (http://ise.elnet.ee/), alates
2017. aastast DIGAR-i eesti artiklitest (dea.digar.ee), millele viidatakse ka
digitaalarhiivi DIGAR avaleheküljel (otsisõnale laulupeod leiti 543 vastet,
otsisõnale üldlaulupidu 420 vastet).
Palju materjali laulupidude kohta on salvestatud Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR (digar.ee). Sealt leitavad plakatid, postkaardid,
noodid, kavad ja pisitrükised on pärit Rahvusraamatukogu kogudest. Mõned
aastad tagasi digiteeritud üldlaulupidude noodid on DIGAR-is täiemahuliselt
vaadeldavad ainult Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogus, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus ja Tartu Ülikooli raamatukogus autoriseeritud arvutitöökohtadel. Vaid enne 1910. aastat
ilmunud noodid on veebist vabalt allalaetavad. Väljaspool raamatukogusid
on 87-st ilusast plakatist autoriõiguste tõttu vaid üks DIGAR-ist kättesaadav.
Postkaardid on aga pea kõik veebis vaadeldavad ja allalaetavad.

Rahvusarhiiv
www.ra.ee/

Filmiarhiivi infosüsteem
(märksõna laulupidu)
www.eha.ee/fa/public/

alusel või ilmumisaastate järgi ehk
uuemad enne või vanemad enne.
Laulupeoteemalisele lugejapäringule
vastamisel on võimalik rohkem materjali kätte saada, samuti on virtuaalnäitusele võimalik mõningaid materjale alla laadida. N-ö füüsilise näituse
jaoks saab oma raamatukogus mitteleiduvaid materjale tellida raamatukogudevahelise laenutuse kaudu
(RVL). E-kataloogist ESTER (ester.ee)
leiab märksõnaga laulupeod erinevaid
teavikuid, kusjuures pärast 1945. aastat ilmunuid saab ka laenutada. Kõige

täpsema tulemuse saab, kui kasutada
iga üldlaulupeo (või noorte laulupeo) kohta autoriotsingut kollektiivinimega Eesti üldlaulupidu (või Noorte
laulu- ja tantsupidu).
Tartus saab külastada Laulupeomuuseumi (https://linnamuuseum.tartu.
ee/laulupeomuuseum/), kus näiteks
märtsikuus on võimalik lastega osa
võtta laulu- ja tantsupeoteemalistest
õpitubadest. Loomulikult seab uurija
oma sammud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, kus leidub igasugust
materjali laulupidude kohta.

Tänuväärset filmimaterjali on võimalik vaadata

(ja ka näitusel ekraanilt näidata) järgmistel lehekülgedel:

Eesti filmi andmebaas

www.efis.ee/et/abi/moodulid/otsing&keywords=+laulupidu

Eesti muuseumide veebivärav

www.muis.ee/search

Eesti Rahvusringhääling
www.err.ee/
search?phrase=laulupidu

Noorte laulupidu 2017
www.ev100.err.ee/laulupidu

Eesti veebiarhiiv

(http://veebiarhiiv.digar.ee/
index.php)

Foto: Teet Malsroos
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DIGAR-is võib otsingu teha kohe
avalehel, sisestades otsinguaknasse
sõna laulupeod. Nii on võimalik näha
soovitud materjali kõikidest teavikulaadidest. Näituse jaoks illustreerivat materjali otsides osutub ülevaatlikumaks otsinguviisiks detailsem
otsing. Selleks tuleb valida DIGAR-is
paremal pool asetsev nupuke Detailsem otsing. Seal saab märksõna laulupeod kasutades valida erinevate laadide hulgast (noot, plakat, postkaart
või raamat) ja siis ka kättesaadavaid
teoseid. Kui otsing on juba teostatud,
saab tulemusi järjestada vastavuse
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VABATAHTLIKULE
TÖÖLE TUGINEDES

TULEB TEGUS AASTA!
Kolleegid Katre Riisalu,
Ilmar Vaaro, Maie Põiklik,
Ülle Kalvik, Lea Rand,
Rita Raudsepp, Aira Võsa,
Veronika Raudsepp
Linnupuu, Heleen Karja,
Kalju Tammaru ja
Reet Oruste annavad
teada, millistele radadele on
Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühing 2019. aastal siirdumas.
Fotod: Teet Malsroos

Juhatuse esinaine
KATRE RIISALU:

ERÜ

tegevus kutseühingu ja MTÜ-na on
korraldatud peamiselt vabatahtlikule
tööle tuginedes ning on projektipõhiselt finantseeritud. 2019. aasta plaanidest kirjutades on
ebakindlus suur. Riigi vaates on toimumas kultuuri rahastamise ümberkorraldamine ning
projektitaotlusi oma ürituste korraldamiseks
ei ole saanud esitada tavapäraselt. Loodetavasti ei ole üleminekuaeg pikk ja kõik
head ideed ja mõtted saavad teoks ning leiavad aasta jooksul ka rahastamise.
Traditsiooniliselt toimub 28. veebruaril kõnekoosolek Rahvusraamatukogu suures
konverentsisaalis. Riigikogu valimiste eelselt on teemaks Raamatukogud erakondade
kultuuripoliitikas. Kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma juhitavasse vestlusringi on
kutsutud erinevate parteide esindajad, teemadeks kultuur, lugemine ja kirjandus.
Otsime koos vastust küsimustele, kas tulevane insener või programmeerija peab
lugema eesti kirjandust ja kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud omavalitsused? Tunnustame tublimatest tublimaid raamatukoguhoidjaid ning esitleme
õnnestunud projekte.
Loodame ka sel aastal tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noorteorganisatsioonidega ning kuulutada välja projektikonkursi RaamatukogudMuuseumid-Noored. Et projektide kirjutamine ladusamalt sujuks, toimub jaanuaris
koolitus Projektikirjutamise ABC, kus rahvaraamatukogude töötajatele tutvustatakse
võimalikke rahastusallikaid, projektide koostamise algtõdesid, levinumaid vigu,
eelarve planeerimist jm.

Mis on kõige
olulisemad
ettevõtmised,
mida plaanite
tänavu
korraldada?

Jätkub kooli- ja maaraamatukogude suveseminaride traditsioon – maaraamatukoguhoidjad kogunevad Järvamaal ja kooliraamatukogude töötajad Läänemaal.
Harjumuspäraselt toimuvad 20.–30. oktoobril raamatukogupäevad Kohtume raamatukogus. See on aeg, mil laiemalt püüame teadvustada raamatukogu rolli. Kutsume
raamatukogusid avastama, et laenutada kaasa mõni huvipakkuv raamat, osaleda
õpitubades ja koolitustel või kohtuda põnevate persoonidega, ikka eesmärgiga
teadvustada raamatukogude rolli ühiskonnas laiemalt.
Unistustes on mitmeid õpirände projekte lähiriikide raamatukogude külastamiseks,
kuid nende teostamiseks vajalik rahastamine on hetkel veel lahtine, nagu ka mitmed
koolitused, et toetada raamatukoguhoidjate professionaalsust. Tavapäraselt ootab
ERÜ kui kutse andja ka sel sügisel raamatukoguhoidjatelt avaldusi kutse taotlemiseks. Ilmub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 30. aastaraamat, koostöös Eesti
Rahvusraamatukoguga anname välja ajakirja Raamatukogu.

oolituse toimkond jätkab väljakujunenud, aga ka uute ning uuenevate ettevõtmistega.
Toimkond on püüdnud sõbruneda uute, valminud või uuenenud töökeskkondadega.
Kui eelmisel aastal tutvusime Eesti Kunstiakadeemia ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi
õppekeskkondadega, siis järge ootab Tartu Ülikooli uuenenud raamatukogu. Loodame, et
sellelgi korral on meie headeks kaaslasteks ühingu noorteklubi liikmed. Jätkub koolituste
sari AK. Kui paar hooaega on see toimunud formaadis Akadeemiline Koolitus, siis käesoleva aasta vormiks on Aastate Kogemus, kus oma aastate jooksul kogunenud tarkusi jagab
teistele raamatukoguhoidjatele üks rahvaraamatukogunduse süvaasjatundja. Meistriklassist
osavõtjate piirarv ei saa olema suur.
Toimkond on koostöös ühingu kutsekomisjoniga püüdnud aidata lahendada raamatukoguhoidja kutse väljaandmisega seonduvaid kitsaskohti. Eelmisel sügisel omistati kutseid
uute kutsestandardite alusel. Selle käigus ilmnes, et digitaalse arengumapi ning eriti selle
eneseanalüüsi osise koostamine pole kõige sujuvamalt kulgenud. Olukorda püüaksime
parandada infopäeva läbiviimisega.
Eelmise aasta raamatukoguhoidjate kongressiks valmis koolitusalane ettekanne, mille
eesmärgiks oli esile tuua rahvaraamatukogude praegused sellesuunalised arengud, kus
olulist rolli mängivad haldusreformiga kaasnevad muudatused. Käesoleval aastal püüaksime
edasi minna kooliraamatukogude vastava olukorra kaardistamisega. Arusaadavalt jälgib
toimkond reaalajas toimuvat ning püüab vajadusel reageerida.

K

Kooliraamatukogude sektsiooni juhataja kt MAIE PÕIKLIK:

ooliraamatukogude sektsiooni 2019. aasta plaanis on traditsiooniliste üritustena
teabepäevad ja suveseminar. Kevadine teabepäev toimub Tartus 15. aprillil ja sügisene
teabepäev Tallinnas 18. novembril. Suveseminarideks oleme kokku tulnud Eestimaa erinevais paigus, et tutvuda nii Eesti kõigi piirkondade kooliraamatukogudega kui ka kultuurieluga. 2019./2020. õppeaasta käivitajana toimub suveseminar augusti alguses Läänemaal.
Teabepäevade ja suveseminari loengutel soovime oma liikmeskonnale tutvustada aktuaalseid probleeme raamatukogus ja koolielus.
Oluliseks peame käe pulsil hoidmist ka kultuurielu sündmustel Eestis. Sellel aastal on kultuuri
tähtsündmusteks kindlasti laulupeo 150. aastapäev ning eesti keele riigikeeleks kuulutamise
100. aastapäev. Lektoriteks palume oma ala spetsialiste, kellelt kuuleme alati midagi harivat
ja põnevat.

Käesoleva aasta esimeses pooles jätkub osalus SA Kutsekoda OSKA programmi tööjõu- ja
oskuste vajaduse analüüsis. Analüüsitakse raamatukoguhoidjate koolitamise kvaliteeti ja
vastavusse viimist tänapäevaste nõudmistega tööturul.
Sektsiooni ees seisvatest ülesannetest on tähtsaks teemaks kooliraamatukogude töökorralduse aluste kaasajastamine. Dokumendis sisalduvat ühiselt analüüsides püüame selle viia
kooskõlla raamatukoguhoidjate tänapäevase tööga ning saavutada määruse muutmist.
Tähtsaks peame sidepidamist maakondade kooliraamatukogude esindajate ja esindusorganisatsioonidega. Efektiivselt tegutsev võrgustik loob eeldused heaks teabeedastuseks
kooliraamatukogudele ja tagasisideks kooliraamatukogude tegevusest maakondades.
Tehnilise töökorralduse poolelt on vajalik taasluua sektsiooni koduleht kui oluline informatsiooni vahendamis- ja kogumiskeskkond. Soovin kõigile edukat ja teguderohket homset
meie ühisel teel!

M

Erialaraamatukogude sektsiooni juhataja ÜLLE KALVIK:

eie sektsiooni 2019. aasta tööplaanis on esimese üritusena 28. veebruaril toimuv
ERÜ üld- ja kõnekoosolek. Nii nagu eelnevatel aastatel, on ka sel aastal erialaraamatukogude sektsioonil kaks teabepäeva: kevadine ja aastalõpu teabepäev. Kevadine teabepäev
toimub 26. aprillil Arvo Pärdi Keskuses ning seekord on teemaks Raamatukogud uurimistöö
toetajana. Sektsiooni juhatuse poolt korraldab teabepäeva Sirje Peedu. 12.–15. augustil on
planeeritud õppereis Krakowi raamatukogudesse ning selle organiseerimisega tegelevad
Aire Härmask, Edith Hermann ja Ülle Kalvik. Sügisel, traditsiooniliselt oktoobris, toimub
teadus- ja erialaraamatukogude teabepäev ning sektsiooni esindatuse eest seal kannab
juhatuse poolt hoolt Ülle Kuuse. Novembri lõpus toimub sektsiooni aastalõpu teabepäev
Sisekaitseakadeemia uues raamatukogus.
Seni ametis olnud juhatuse volitused lõpevad, toimub uue juhatuse valimine ning sektsiooniliikmete poolt esile tõstetud liikmete tunnustamine. Jätkatakse sektsiooni tegevuse
kajastamist erialaraamatukogude sektsiooni kodulehel, sektsiooni infolehes ning ajakirjas
Raamatukogu.
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Koolituse toimkonna juht ILMAR VAARO:
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Maaraamatukogude sektsiooni juhataja LEA RAND:

2019.
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aastaks planeeritud tegevustest esimene on maaraamatukogude
sektsiooni teabepäev, mis toimub 25. märtsil Tartus. Praegu veel
käivad kokkulepete sõlmimised esinejatega, aga kindel on see, et teabepäev toimub
Rahvusarhiivi Noora majas ja tõotab taas tulla sisukas ja inforohke. Teabepäeva
lõpetab ringkäik Nooras. Aprillis ja septembris peab sektsioon oma tavapärased
koosolekud. Maaraamatukogude 28. suveseminar toimub 12.–14. juunil Järvamaal.
Suveseminariks on sektsioonil plaanis viia läbi uuring, millega tahame kaardistada
haldusreformijärgset olukorda ja muutusi maaraamatukogudes. Raamatukogupäevad
lõpevad traditsiooniliselt 30. oktoobril maaraamatukoguhoidja päevaga Pärnus.

Lasteteeninduse toimkonna juhataja RITA RAUDSEPP:

L

asteteeninduse toimkonnal on käesoleva aasta septembris plaanis minna
Kogemuste tuurile Stockholmi. Õppereisi eesmärk on tutvuda lasteteenindusega
Rootsi raamatukogudes ja kultuurikeskustes, et hiljem juurutada uusi ideid Eesti
raamatukogude lasteosakondades. Kõik ikka selleks, et tuua veel rohkem lapsi
raamatute ja lugemise juurde. Valikus on Põhja-Euroopa üks suurimaid kultuurikeskusi Kulturhuset/Stadsteatern, mille kuuest eriraamatukogust on kolm suunatud
lastele ja noortele; Junibacken – Astrid Lindgreni loomingule pühendatud keskus,
mille eesmärgiks on äratada lastes lugemissoovi; Luma raamatukogu, kus kujundamisse kaasati erinevas vanuses lapsi; Bredängsi raamatukogu, mis pealelõunasel
ajal on avatud vaid noortele ja on üks 2018. aasta parima raamatukogu auhinna
nominente ning Kista raamatukogu, kus on lasteala (Barn Zone), spetsiaalsed
keeleõpperuumid, tegutsevad laste huviringid ja toimuvad tunnid koolidele ning mis
võitis 2015. aastal Rootsi parima rahvaraamatukogu tiitli.
11.–13. juunil toimub koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga juba
traditsiooniline lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia. Lasteteeninduse toimkonna poolelt on seda koordineerimas Ädu Neemre. Tuleb tegus aasta!
18. septembril toimub meil XVI üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Paikuse Raamatukogus. Seal kuulutame välja Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019 nominendid.

2019.

Vanaraamatu toimkonna juht AIRA VÕSA:

aastal täitub veerand sajandit vanaraamatu toimkonna asutamisest,
selle sündmuse tähistamiseks kogub toimkond mõtteid erialase
ettekandepäeva korraldamiseks. Pärast Tartu Ülikooli raamatukogu pikaajalist
renoveerimist ootab toimkond pikisilmi selle külastamist. Lugejatele taasavatud
majas soovime sealsete kolleegide juhatusel tutvuda kogude, hoidlate, tööruumide,
lugemissaalide ja töökorraldusega. Huvikeskmes on meie spetsiifikast lähtuvalt
muidugi käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond. Teise võimaliku väljasõidukohana kaalume Harjumaa Muuseumi Keilas, kus asuvad rikkalikud arhiiv-, kunsti- ja
fotokogud. Samuti vääriks vaatamist Helsingi uus keskraamatukogu Oodi. Need on
esialgsed ideed, mille elluviimine sõltub muuhulgas toimkonna liikmete energiast,
ajast ja materiaalsetest vahenditest. Loodame, et seda kõike jätkub.

U

Uue mõtte töörühma juht VERONIKA RAUDSEPP LINNUPUU:

ue mõtte töörühma eestvedamisel toimuvad tänavu taas mõttetalgud, seda
juba kuuendat korda. Maikuus toimuvatel mõttetalgutel otsime võimalusi raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) korralduse ja rahastamise parendamiseks ning
raamatukoguvõrgu säilimist ja arengut toetavateks tegevusteks. Kultuuripoliitika
uute põhialuste väljatöötamise protsessi juhtivad isikud on välja öelnud, et soovitakse
keskenduda kõiki kultuuriinimesi ühendavatele teemadele, mitte üksikute ainevaldkondade eriomastele valikutele. Samas on oluliste teemade seas nimetatud meile
olulised küsimused valdkondlike rahastamismudelite ja ligipääsetavuse temaatikas,
mistõttu on mõistlik need punktid isekeskis üle vaadata. Ilmselgelt soodustab praegune mudel palgalõhe kasvu KOV-ilt ja riigilt töötasu saavate raamatukoguhoidjate
vahel, samuti sõltuvad raamatukoguhoidjate võimalused erialase pädevuse tõstmiseks raamatukogu omaja poliitilistest valikutest. Grupitööle eelnevad mainitud
teemasid käsitlevad loengud. Mõttetalgutele on oodatud kõik, kes tahavad Eesti
raamatukogunduses aktuaalsetes küsimustes kaasa mõelda.

Foto: Eliise Vainurm

aasta kõige esimeseks sündmuseks on 11. veebruaril toimuv igaaastane talveseminar. Seekord on toimumiskohaks Tallinn ning
teemaks on Teenuse disainimine ja arendamine. Noorteklubi aastakoosolek toimub
sel aastal 3. mail. Asukohta me veel mõtleme-otsime. Kui 2018. aastal käis ERÜ
noorteklubi Stockholmis, siis seekord läheme mai lõpus Helsingisse. Juunis ootab
meid ees kaks üritust. Juuni alguses saame Stroomi rannas kokku ühiseks piknikuks
ja juuni lõpupoole korraldame 2018. aastal ära jäänud Eesti, Läti ja Leedu noorte
raamatukoguhoidjate kokkutuleku Baltic Meeting in Tallinn. 7.–9. augustil tuleb
taas BibliCamp, mis seekord on järjekorras juba kuues. 2019. aasta võtame kokku
detsembris, kui kohtume ühisel jõuluõhtusöögil.

M

Terminoloogiatoimkonna esimees KALJU TAMMARU:

eie toimkond on üks neist ERÜ osadest, mille töö tulemustega pea kõik raamatukoguhoidjad rohkem või vähem oma igapäevatöös kokku puutuvad, ise
sellele sageli mõtlemata. Terminoloogiatoimkond on aastakümneid tegelenud erialase oskuskeele korrastamisega, uute terminite määratlemisega ja olemasolevate
täpsustamisega muutuvas infomaailmas. Lisaks uutele mõistele, mis ka eesti keeles
fikseerimist ootavad, on sageli vaja täpsustada või omavahel seostada termineid,
mille tähendus on uutes oludes muutunud, teisenenud.
1. jaanuari 2019 seisuga oli raamatukogusõnastikus 6590 terminit, neist 1205
tavakasutajale veel kättesaamatud, sest tegemist on täpsustamist vajavate seletustega või võõrkeelsete vastete puudumisega. Toimkonna põhitähelepanu on nende
terminite süstemaatilisel ülevaatamisel, korrastamisel ja kasutajatele kättesaadavaks tegemisel. Lisaks arutab toimkond läbi kõik uute terminite ettepanekud. Meil
on hea meel, et raamatukoguhoidjailt tuleb üha rohkem ettepanekuid, küsimusi ja
täpsustusi. Samuti vaatame vastavalt vajadusele läbi erinevais normatiivdokumentides ja juhendtekstides esinevad terminid. Toimkond tahab ka tänavusel eesti keele
aastal korraldada juba traditsiooniks muutunud oskuskeelepäeva, sedapuhku juba
14. korda. See igasügisene üritus on lisaks raamatukoguhoidjaile muutunud oodatud sündmuseks ka paljudele teistele oskuskeelega tegelejatele. Nii oskuskeelepäeva korraldamiseks kui ka andmebaasi parendamiseks taotleme ka sel aastal
toetust Haridus- ja Teadusministeeriumi Eestikeelse terminoloogia programmist.
Lubasime osaleda ka Läti Rahvusraamatukogu korraldataval kolmandal oskuskeelekonverentsil.
Terminoloogiatoimkond ootab heal meelel oma koosseisu kolleege, keda huvitab
lisaks raamatukogutööle ka eesti keel, eriti oskuskeel. Jätkuvalt on oodatud kõik
küsimused, ettepanekud, uued terminid ja olemasolevate täpsustused.

Eks-klubi president REET ORUSTE:

T

raditsiooniliselt jätkab Eks-klubi üritustega iga kuu kolmandal kolmapäeval.
Jaanuaris kohtume eurosaadiku Tunne Kelamiga. Veebruaris toimub Kännukuke
raamatukogus küünlakuu pealelõuna kohvi ja mälestustega, samas tutvume ka
innovatsioonilaboriga. Märtsikuus kohtume folkloristi ja kirjandusteadlase Loone
Otsaga ning külastame ka ERR-i muuseumi. Aprillis on klubi aastakoosolek Tallinna
Keskraamatukogus. Maikuus toimub väljasõit marsruudil Viitna – Kadrina – Neeruti
– Väike-Maarja – Simuna – Rakke – Varangu – Järva-Jaani. Reisijuhiks on Inna Saaret.
Juunis teeme jalutuskäigu Rahumäe kalmistul koos Voldemar Kuslapiga. Teine suvine
jalutuskäik viib meid augustis Noblessneri sadamalinnakusse. Septembris planeerime sõitu Helsingisse külastama keskraamatukogu uut hoonet Oodi. Oktoobrikuus
läheme tutvuma Vabamu uue väljapanekuga. Novembris külastame EKA uut hoonet
ja raamatukogu. Aasta lõpetame traditsioonilise jõulupeoga detsembris.
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EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

36

ERIALARAAMATUKOGUDE
SEKTSIOON TUTVUS
TALLINNA TEENINDUSKOOLIGA
Ülle Kalvik, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu juhataja,
ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juhataja

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni traditsiooniline aastalõpu
teabepäev toimus 23. novembril
Tallinna Teeninduskoolis, mis
on Põhja-Eesti suurim majutuse,
teeninduse ja kaubanduse erialadel kutseõpet pakkuv kool. Sektsiooni teabepäevade korraldamise
tase on olnud jätkuvalt kõrge
ning alati on suutnud korraldajad
pakkuda midagi uut ja huvitavat.
Seekordne teabepäev oli nii
informatiivne kui ka esteetiliselt
kaunis ja maitsepungi virgestav.

Meid võttis Tallinna Teeninduskoolis
vastu raamatukogu särav ja energiline
juhataja Merike Vilgo ning üllatused
algasid juba registreerimisel, kus kõik
osalejad said kaunilt kujundatud nimesildi ning kohvi kõrvale pakuti pidulikke
suupisteid. Seejärel tutvusime Teeninduskooli raamatukoguga, kus Merike
Vilgo andis ülevaate raamatukogu arendamisest, raamatukogutööst ja lugejatele pakutavatest teenustest. Lisaks
temale töötab raamatukogus ka arhivaar
Heli Kirotar. Raamatukogus on kasutusel raamatukoguprogramm RIKSWEB.
Seejärel rääkis õppedirektor Tiina Plukk

Foto: Ülle Kalviku kogu

Erialaraamatukogude sektsiooni traditsiooniline
aastalõpu teabepäev toimus 23. novembril
Tallinna Teeninduskoolis, mis on Põhja-Eesti
suurim majutuse, teeninduse ja kaubanduse
erialadel kutseõpet pakkuv kool.

lühidalt koolist ning õpetatavatest erialadest. Jätkuvalt on populaarsemateks
erialadeks kokk ja pagar. Üha populaarsemaks on muutunud töökohapõhine
õpe, mis sobib nendele, kes soovivad
oma oskusi täiendada. Õppimine on koolis tasuline ning õppijaid on erinevatest
rahvustest: ukrainlased, valgevenelased
jt. Teeninduskooli õpilased on oodatud
erinevatesse ettevõtetesse praktikale
ning selleks, et õppijad saaksid parima
ettevalmistuse, toimub kooli ja praktikabaaside vahel tihe koostöö. Koolil on
kaasaegsed õppeklassid ja -laborid.
Vahepeal oli kooli aatriumis üles seatud
näidisköök ning teeninduse erialade
juhtivõpetaja Kaimar Palmi juhendamisel toimus seal näitlik õppetund flambeerimisest. Seejärel viis kooli infojuht Anu
Uusmaa meid ringkäigule majas. Esmalt
tutvusime pagarilaboriga, kus keeleõppe
projekti raames toimus kogu küpsetamisega seotud suhtlemine inglise keeles.
Parajasti valmisid koogid ja küpsetised
Taani, Belgia ja Norra retseptide järgi.
Saime teada, et valikainena õpitakse
prantsuse keelt ning lõpetajad saavad

Soome keele õppeklassis oli ukse kõrval
silt Kas tuled õppima või niisama segama
ning rohelised ja kollased kleepsud.
Nii saab ruumi siseneja oma eelistusest vastava kleepsu valimisega
märku anda: rohelise kleepsu valinud õppija kinnitab sellega oma
valmisolekut õppimiseks. Koolis
kasutatakse integreeritud keeleõppemeetodeid ning korraldatakse keelekohvikuid, kus näiteks iga kümne sõna selgeks
õppimise eest premeeritakse
tassi kohviga.

Seejärel viis majutus- ja iluteeninduse
erialade juhtivõpetaja Kristi Leinus
meid kaasaegse tehnoloogiaga sisustatud spaateeninduse õppeklassi. Sinna
õppeilusalongi oleks võinud jääda kauemakski, kuid kaubanduse erialade kutseõpetaja Külliki Türi ootas meid juba
loengule, et arutleda ja jagada soovitusi teemal Teenindusmõttelaad ja
-kultuur raamatukogus, sest nii nagu
teiste teeninduserialade puhul, on ka
raamatukogus olulisel kohal suhtlemine
klientidega.
Peale loengut tänati ja tunnustati sektsiooniliikmete poolt esile tõstetud kolleege ning rändauhind Kolleegi tänu
leidis järgmiseks aastaks uue kodu.
Päeva lõpus nautisime kooli õpperestoranis õpilaste valmistatud ja kaunilt serveeritud maitsvaid roogasid ning suhtlesime kolleegidega.

Sektsiooni kevadine teabepäev

toimub aprilli lõpus ning siis saame
kokku Arvo Pärdi Keskuses.
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hakkama erinevates keeleruumides.
Õppijatel on võimalik praktiseerida välismaal ning nii on näiteks üheks praktikakohaks pâtisserie Brüsselis, kust tellitakse kooke ja keekse ka Belgia kuningale. Õppeköögis valitses puhtus ja kord
ning kokaõpilased degusteerisid valmistatud toitusid. Infojuhi sõnul on populaarsed pop-up-projektid ning õppijad
saavad koolis ka hea koristamispraktika, sest pärast toiduvalmistamist tuleb
enda järelt ka koristada.

KOOLIRAAMATUKOGUDE SEKTSIOONI
MULLUSTEST TEGEMISTEST
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Lea Paasik, Kehra Gümnaasiumi raamatukoguhoidja,
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhatuse liige

ERÜ kooliraamatukogude sektsioon sai alguse kaks kümnendit tagasi – 1998. aastal, nii et pidasime eelmist
aastat selle tsunfti juubeliaastaks. Aegade jooksul on sektsiooni põhiülesanded olnud õigusinfo levitamine,
seminaride, teabepäevade ja muu täienduskoolituse organiseerimine, kooliraamatukoguhoidjate kohta
info kogumine, kooliraamatukogudes ettetulevate probleemide lahendamisele kaasaaitamine, ülemaalisel
ja rahvusvahelisel tasemel kogemuste vahetamiseks võimaluste loomine.

Uuendasime mullu
sektsiooni juhatust

Augustikuul Tallinnas toimunud juubelihõngulisel suveseminaril teatas meie
sektsiooni tubli ja särav esinaine Kadri
Haavandi oma töökohavahetusest ning
seoses sellega tekkis vajadus juhatusse
uute liikmete valimiseks. Praegu on sektsiooni juhataja kohusetäitjaks Laagna
Lasteaed-Põhikooli raamatukoguhoidja
Maie Põiklik, juhatuse liikmena jätkab
Eda Tiismaa. Juhatuse uuteks liikmeteks
on Vändra Gümnaasiumi raamatukoguhoidja Eelika Rand, Kose Gümnaasiumi
raamatukogu juhataja Sirje Riitmuru,
Nõo Põhikooli raamatukoguhoidja Kadri
Sildnik ja allakirjutanu. Rahvusraamatukogus 19. novembril toimunud sügisesel teabepäeval saadi uute liikmetega ka
lähemalt tuttavaks.

Käisime Viljandis
hariduskonverentsil

24. novembril osales sektsiooni uus juhatus Viljandis toimunud hariduskonverentsil kooliraamatukogude töötoaga.
Seal püstitatud teemad olid järgmised:
•

•
•
•
•
•
•

Kas kooliraamatukogu eesmärk on
õpilase ja õpetaja toetamine – koostöö
kooli juhtkonnaga?
Kas lugemise väärtustamine ja raamatute olemasolu koolis on teadlik otsus?
Kas lihtsalt raamatud riiulitel või asjatundlikult organiseeritud valik?
Kas õpiala ja raamatuala koos on raamatukogu või õpikeskus?
E-raamat ja e-õpik – üks valikutest või
ainuvõimalus?
Millised on e-raamatute lugemis- ja
laenutusvõimalused tegelikult?
Kui palju peaks õpilane kasutama digiseadmeid õppetöös?

•

•

•
•

Raamatukogu digivahendid kui võimalus ühtlustada õpilaste võimalusi digiõppes?
Õpikeskus-raamatukogu võimalused
õppekava üldpädevuste ja sealhulgas
digipädevuse osaoskuste õpetamisel?
Kohustuslik kirjandus – kas ainult ilukirjandus?
Huvi äratamine lugemise vastu –
kas võimaluse pakkumine raamatunäituste, ürituste näol on juba pool võitu?

Soovime seniseid
traditsioone jätkata

Kevadise teabepäeva toimumiskohaks
jääb endiselt Tartu. Esialgse kava kohaselt
on ürituse toimumiskuupäevaks 15. aprill.
Suveseminari plaanime sel aastal korraldada augusti algul Läänemaal. Uuendame oma kodulehte, suhelda saab ka
kooliraamatukogude Facebooki rühma
kaudu.

Miks on kooliraamatukoguhoidja kui tugispetsialisti roll väga oluline?

Sest kooliraamatukoguhoidja on täiskasvanu, keda laps saab usaldada. Tihti tullakse murega, mille lahendamine on klassijuhataja pädevuses, aga laps ei julge
õpetajaga rääkima minna – siis tuleb ta
käekõrvale võtta ja toetust pakkuda. Lastel on tihti muresid, mis vajavad lahendamist, aga nad ei tea, kuhu pöörduda.
Raamatukoguhoidja saab anda ka nõu,
kuhu pöörduda. Tullakse ka koduste muredega – üks kurvemaid probleeme on
lapse hooletusse jätmine vanemate poolt.
Lapsed ei taha koju minna isegi raamatukogu sulgemise ajal, sest kodus pole
kedagi või on vanemad kogu aeg arvutis.
Lapsed tahavad suhelda, aga vanematel

pole aega või tahtmist – raamatukogus
paistab see välja, sest lapsed tahavad
väga rääkida. Head lahendust pole: lapsele saab pakkuda toetavat õlga või ära
kuulamist. Kui kodu ei ole piisavalt hooliv,
peab kool toetust pakkuma.

Kas kooliraamatukogu
jääb hariduse valdkonda
või kultuuri valdkonda?

Koolide raamatukogudes töötavad tavaliselt oma ala spetsialistid, kes teevad
oma tööd suure pühendumisega. Tihtipeale on see töö aga vähe väärtustatud
ja ühiskonnas pole päriselt aru saadud,
mida see töö tegelikult endast kujutab.
Raamatukogu on koolis vajalik koht lapsele, kes soovib koolisaginas rahulikku
keskkonda. See on iseseisvalt õppimise
ja vaba aja veetmise koht. Raamatukoguhoidja ei ole pelgalt raamatute tellija ja
laenutaja, ta võib olla ka haridustehnoloogi, informaatikaõpetaja, noorsootöötaja, psühholoogi ja õpetaja rollis.
Kui kõrgharidusega raamatukoguhoidjate töötasu on viimastel aastatel üsna
olulisel määral tõstetud, siis paraku pole
see palgatõus koolidesse jõudnud. Ka
õpetajate palka on tõstetud, aga kooliraamatukogude töötajate palgad on tihtipeale ajale jalgu jäänud. Aastate jooksul
on kooliraamatukoguhoidja roll ka veidi
muutunud. Tänapäeval nõutakse töötajatelt rohkem digipädevusi. Et ajaga kaasas
käia, tuleks regulaarselt osaleda koolitustel, aga tihtipeale on koolide võimalused selleks piiratud. Muuta tuleks ehk
ka ülikooli õppekava raamatukogunduse
eriala õpetamisel ja siinkohal saab sektsiooni juhatus oma ettepanekud esitada.
Oodatud on kõik kooliraamatukogude
sektsiooni liikmete soovid ja ettepanekud. Vanarahva tarkus ütleb, et jagatud
mure on pool muret.

EELK Konsistooriumis võttis
meid vastu
arhivaar
Janis Tobreluts.
Foto: Irina Opletajeva

VANARAAMATU TOIMKOND
TOOMPEAL
Kaja Tiisel, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu
baltika ja vanaraamatute säilitamise osakonna juhataja

ERÜ vanaraamatu toimkonna järjekordne ühisüritus toimus mullu
23. novembril. Seekord tutvusime Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Konsistooriumi arhiiviga ning seejärel vaatasime Toomkirikut ning
kuulasime koguduse õpetaja Arho Tuhkru mõtteid sakraalsest ruumist
ning selle tähendusest. Osavõtjaid oli nii Tartust kui ka Tallinnast, kokku
paarkümmend inimest.
EELK Konsistooriumis võttis meid vastu
arhivaar Janis Tobreluts, kes alustuseks
tegi väikese ekskursiooni EELK Konsistooriumi ajaloolises hoones aadressil
Kiriku plats 3. Ühelt poolt on tegemist
väga kauni hoonega, kus on säilinud
ning tänaseks päevaks esile toodud vanu
detaile, näiteks laetalade väljapuhastatud maalingud. Teiselt poolt saime näha
väikest kabelit, mis on küll ajalooliste
võlvidega, kuid kaetud tänapäevaste,
ülimalt rikkalike kristliku sisuga seinaja laemaalidega (valminud 1994), mille
autoriks on Eva Jänes. Maaliline kabel on
vanas piiskopimajas oma koha leidnud.
Konsistooriumi hoones nähtud kunstiteostest jäid meelde ka piiskoppide ja
peapiiskoppide portreed.
Konsistooriumi arhiiv asub tänapäeval ajaloolise piiskopimaja hoovihoones, kuhu
järgnevalt suundusimegi. Eestimaa konsistoorium alustas oma tegevust Eesti-

maa kõrgema kirikuvalitsemis- ja kohtuasutusena 1630. aastatel. Ajaloost on
teada, et Toompea põlemisel 1684. aastal hävis ligi 2/3 Eestimaa konsistooriumi
arhiivi tolleaegsetest kogudest. 1931.
aastal deponeeris konsistoorium oma
arhiivi vanema osa Tartusse Riigi Keskarhiivi. Konsistooriumi valdusesse jäi
toona materjal valdavalt alates 20. sajandi algusest.
Võimalike sõjakahjude kartuses evakueeriti arhiiv 1944. aasta märtsis Toompealt Saarde pastoraati. Nõukogude ajal
hoiti arhiivimaterjali konsistooriumihoone keldris ja kuuris, osalt aga toomkiriku keldris, võlvidel ja tornis. 1970. aastate lõpus kohandati tolleaegse konsistooriumihoone pööning arhiivihoidlaks.
1995. aastal sai konsistooriumi arhiiv
enda kasutusse ruumid ajaloolise piiskopimaja keldrikorrusel. Kahjuks osutusid
need liigniiskuse tõttu ebasobivateks

Põhiosa konsistooriumi arhiivist moodustab EELK juhtorganite tegevuse käigus tekkinud arhiivivara: konsistooriumi,
kirikukogu, vaimulike konverentsi, erinevate nõukogude ja komisjonide kirjavahetus ning protokollid, konsistooriumi
kirjavahetus koguduste, praostkondade,
kiriku asutustega, kirikute ja kiriklike
organisatsioonidega välismaal, vaimulike
ning köstrite-organistide isikutoimikud
jms. Kuigi arhiivi põhiosa algab 1920. aastatega, leidub säilikuid ka varasematest
sajanditest. Vanimad säilikud on 1651. a-st,
vaimulike isiklikud toimikud algavad aga
1830. aastatega.
Et konsistooriumi ülesandeks oli kuni
1923. a-ni ka abielude lahutamine, siis
sisaldavadki alates 1882. aastast pärinevad vanad konsistooriumiprotokollid
koosolekust koosolekusse ohtralt lahutamisotsuseid. Abielude lahutamine lisas
konsistooriumile täiendava töökoormuse
ja nõudis finantseerimist. Asjaosalised
koos tunnistajatega tuli üle kuulata, sageli
pidi ka kohapeale sõitma, tuli koostada
protokollid ja vormistada otsused.
Arhiivi on antud ka koguduste, praostkondade, kiriklike organisatsioonide ja
asutuste arhiive või nende osi, samuti
on siia hoiule toodud vaimulike ja teiste
kirikuga seotud isikute ja nende perekondade arhiive. Huvitavad on Muhu
õpetaja Joosep Meeri, professor Johan
Kõpu ja õpetaja Herbert Kuurme päevikud. 1930. a-il jõudis siia näiteks Tallinna toomvaestekooli ja -maja arhiiv.
Baltisakslaste ümberasumise tõttu anti
konsistooriumile üle EELK Saksa praostkonna ja ühes sellega ka Eestis tegutsenud saksa koguduste arhiive. Samuti
säilitatakse siin mitmesuguste kiriklike
asutuste, abi- ja toetuskassade, seltside
ja ühingute arhiive.
Erakordne on aga ühest 1782. a-st pärit
mahukamast dokumendist säilinud leht,
millest veerand on ära rebitud. Siiski on
säilinu ääretult informatiivne, kirjeldades
detailselt nüüdseks kadunud Mustjala
puukabeli interjööri aknaruutude arvust
kantsli ukse ja kroonlühtri kera graveeringuni.
Siia on jõudnud väliseesti koguduste ja
praostkondade arhiive ning väliseesti vaimulike isikuarhiive, muuhulgas väliseesti
kiriku konsistooriumi arhiiv Torontost.
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ning 2001. aastal kolis arhiiv oma praegusesse asukohta konsistooriumihoone
õuemajas, Kiriku plats 3.
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Konsistooriumi arhiivimaterjalid kajastuvad ning on otsitavad arhiivi infosüsteemis AIS. Koostöös Rahvusarhiiviga on
alates 2008. aastast mikrofilmitud ja digiteeritud EELK kogudustes ja konsistooriumi arhiivis asuvaid perekonnaloolisi
andmeid sisaldavaid kirikuarhivaale ning
need on kättesaadavad rahvusarhiivi veebikeskkonnas Saaga. Enamasti on tegemist
ristimis-, konfirmeerimis-, laulatuste, matmiste, armulaualiste ja personaalraamatutega 1926. aastast tänapäevani.
Konsistooriumi arhiivile kuulub ka väike
raamatukogu, mille ühe osa moodustavad teatmeteosed uurijate tööks mõeldud toas ning teise osa vanaraamatud
aastaist 1535–1800. Meile tutvustati
näiteks 1739. aasta esimese eestikeelse
Piibli hästisäilinud väljaannet ning muid
vanemaid raamatuid. Viimaste hulgas
oli palju selliseid, mis ei olnud kõige
paremas seisukorras, sest olid kirikutest
või pastoraatidest päästetud ning arhiivi
varjule toimetatud. 16. sajandist pärineb
viis raamatut, nende hulgas kaunis renessanssköites kaheköiteline heebrea- ja
ladinakeelne Vana Testament 1535. aastast, mis ongi konsistooriumi arhiivi
vanim säilik.
EELK Konsistooriumi arhiivis avanes võimalus oma silmaga näha paljusid haruldasi dokumente, samuti kirju ning muid
käsikirjalisi materjale. Kuigi esmapilgul
asub arhiiv üsna kitsastes oludes, siis
alates 2013. a-st on kasutusel lükandriiulitega sisustatud ajakohane hoidla,
mis on nimetatud kunagise Harju-Jaani
koguduse õpetaja Heinrich Christoph
Wrede järgi. Tema tegi juba pärast Põhjasõda ettepaneku, et Tallinna Toompeale
võiks kokku koguda Eesti maakirikute
arhiive, et neid saaks ühes kohas uurida.
Hoidlaruum pole küll ruutmeetritelt eriti
suur, kuid tänu liugriiulitele mahutab
siiski ootamatult suures koguses arhivaale ning võimaldab neid säilitada kontrollitud niiskus- ja temperatuurirežiimil.
Pärastlõunases hämaruses suundusime
üle platsi asuvasse Tallinna Piiskoplikusse
Toomkirikusse, kus meid ootas koguduse
õpetaja Arho Tuhkru. Hilissügisesse hingedeaega sobitus hästi tema mõtisklus
pühadusest ja pühadest ning selle valguses eesti rahvuslike traditsioonide seostest kristluse ja kristlike traditsioonidega.
Meie osaks jäi nautida sõna jõudu ja koosmõju sakraalse ruumiga. Ühtlasi andis see
meile võimaluse kirikupinkidel istudes
pärast kahetunnist seismist veidi jalgu
puhata ning imetleda Toomkirikut kaunistavaid Eestimaa aadlike vappepitaafe.

Ekskursioon Toomkirikus jätkus seejärel
kooriruumis, kus asuvad mitmed tuntud
hauamonumendid. Renessansiaja valitsevaks monumenditüübiks sai sarkofaag,
millel täisfiguurse reljeefina paiknesid
lahkunute kujutised. Tuntuim taoliste
hauamonumentide hulgas on väepealik
Pontus de la Gardie ja tema abikaasa
sarkofaag kooriruumi lõunaküljel, loodud Arent Passeri poolt. See hauamonument on Eestis sellest ajast säilinud
hauatähistest stiilseim ja kunstiküpseim.
Sama meistri valmistatud on kooriruumi
põhjaküljel asuv Tiesenhausenite sarkofaag ning mõned kooriruumi seina
najale asetatud sarkofaagide pealmised
plaadid. Arent Passeri loominguga seostub ka kõige mõjusam ning uudsem elamus Toomkirikus. Nimelt õnnestus meil
siseneda kiriku põhjaküljel paiknevasse
Püha Jüri kabelisse, mille olemasolustki
tavakülastaja teadlik pole, kuna selle
kabeli sissepääs asub Samuel Greighi
hauamonumendi taga. Püha Jüri kabelis paiknevad ooberst Richard Rosenkrantzi ja Thomas Rammi sarkofaagid.
Põhjaseina ääres asuv Rosenkrantzi
sarkofaag oli avatud ning selle all asuvasse hauakambrisse sai sisse piiluda
või soovi korral isegi trepist laskudes siseneda. Hauakambrist oli välja toodud
metallist kirst, millest säilmed olid küll
eemaldatud. Hauarahu rikkumise põhjus seisneb põranda ja hauamonumentide vajumises, mis omakorda on seotud
Toompea suure põlenguga 1684. aastal.
Kabel vajab ilmselgelt restaureerimist ja
toestamist, kuid meile sai osaks võimalus
sarkofaagide sisemusse piiluda, mis ei ole
väga levinud kogemus.
Kuna Tallinna Toomkirik on piiskoplik kirik,
siis nägime kooriruumis ka piiskoppidele
mõeldud istekohti. Kiriku altar on üsna
värskelt uuritud, puhastatud ja konserveeritud, samuti nägi värske ja särav
välja altarimaal. Altari üheks valmistajaks
oli Christian Ackermann 1696. aastal.
Barokkstiilis kantsel pärineb samuti Ackermannilt 1686. aastast ning oli praegu
veel uurimis- ja konserveerimistöödeks
tellingutega ümbritsetud. Altarimaali Kristus ristil autor on Eduard von Gebhardt
ning see on valminud 1866. aastal.
Viibisime ka kiriku käärkambris, kus asub
väike altar, maale ning puuskulptuure.
Käärkambrit on võimalik kasutada väiksemateks kiriklikeks talitusteks. Käärkambri põranda tasapind asub kiriku
peamisest ruumist märksa madalamal
ning seegi on üks fakt, mis räägib pikast
ehitusloost.

Ringkäik jätkus taas kirikuvõlvide all ning
õpetaja Tuhkru juhtis meie tähelepanu
põhjalöövis asuvale admiral Samuel
Greighi valgest marmorist klassitsistlikule templikujulisele hauamonumendile,
mida peetakse väga kunstipäraseks klassitsistliku monumendi näiteks, ning Adam
Johann von Krusensterni 1848. aastal
loodud pseudogooti stiilis kabelikujulisele mälestusmärgile, mida vastupidiselt
peetakse kunstiliselt nõrgaks.
Kogu Tallinna Toomkiriku põrand koosneb suuresti hauaplaatidest, mis igaüks
on omaette tähelepanuväärne, kuid
tunde vahetust kokkupuutest ajalooga
annab asjaolu, et paljud objektid toomkirikus on kahjustatud 1684. aasta suurest tulekahjust ning kannavad neid
märke tänaseni. Sellisteks näideteks on
ka hauaplaadid põrandal, sest mitmed
neist on purunenud ning taastamise käigus on kokku pandud erinevate plaatide
fragmente. Tulekahju jälgi kandis ka juba
nimetatud Püha Jüri kabel, raskesti kannatasid raiddekoor kooriruumis ning põhjalöövi vööndkaared, mis on tänasesse
päeva jõudnud kuumuses murenenud
vormitu kivipinnana.
Muidugi imetlesime ka toomkiriku seinu
kaunistavaid vappe. Toomkiriku puidust
mälestustahvlite ehk vappepitaafide kogu
pärineb hoone põlemisele 6. juunil 1684
järgnenud ajast. Enamik suuri epitaafe
pärineb 17. sajandi lõpust ja 18. sajandist.
Vappepitaafide aeg lõppes 19. sajandi
algul, sest kirikuisse ei olnud enam lubatud matta. Sellest ajast alates riputati
toomkiriku seintele puidust mälestustahvleid-kenotaafe Eestimaa Rüütelkonna peameestele ja muidu ühiskondlikus elus silma paistnud isikutele, kes ei
ole enam maetud kirikusse, vaid perekonnakalmistuile. Vappepitaafe ja kenotaafe on üle saja, 2008. aastal need
puhastati ja konserveeriti.
Ringkäik Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus lõppes lõunaküljel paiknevas Ferseni
hauakabelis, mis on tavaliselt samuti
külastajate eest varjatud, kuigi asub
praegu eeskojana kasutatava 15. sajandil
ehitatud kabeli kõrval. 16. sajandil ehitatud Ferseni kabelis paikneb Eestimaa
kuberneri feldmarssal Otto Wilhelm von
Ferseni barokkstiilis sarkofaag, mis on
jäänud lõpetamata, ning teisigi mälestusmärke.
Kokkuvõtteks: veetsime Toompeal väga
meeldejääva ning õpetliku päeva ning
suundusime all-linna kindlasti nii hingelt
kui ka vaimult värskematena.

Reet Auksmann
10.10.1942 – 14.01.2019

Lahkunud on Tartu Linnaraamatukogu kauaaegne töötaja Reet Auksmann (sündinud
Helme).
Reet sündis Pärnus teenistujate perekonnas kolmest lapsest vanimana. Pärast Pärnu
Lydia Koidula nimelise II Keskkooli lõpetamist 1961. aastal õppis ta inglise keelt ja kirjandust Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas 1967. aastal. Juba enne õpingute lõppu
määrati ta tööle Kuuste 8-klassilise Kooli inglise keele õpetajaks. 1975. aastal asus ta
tööle toonases N. V. Gogoli nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus. Kui aastal 1977
asutati Annelinna harukogu, sai Reedast selle esimene töötaja. Algul kahetoalises tüüpkorteris, hiljem endises lastepäevakodus Kaunase puiesteel seadis ta sisse raamatute
avafondi, et lugejatele oleks raamatuvalik võimalikult käepärane ja lihtne ning korraldas harukogu tööd algul vanemraamatukoguhoidjana ja aastast 1998 juhatajana.
Ta saavutas kergesti kontakti kohalike lugejate, eriti eakate inimestega, tundis nende
lugemishuvisid ja -vajadusi ning oskas soovitada neile meelepärast kirjandust.
2006. aastal asus Reet tööle keskkogu teenindusosakonnas, kus tema tähelepanu
köitis vastloodud projekt TEELE, millest kujunes välja teedrajav andmebaas Tartu
ilukirjanduses. Andmebaasi koostajana oli tema tööks eesti algupärase kirjanduse
lugemine, leidmaks sobivaid tekste (luuletused, proosakatked, lõigud memuaaridest
jm), mis käsitlesid Tartu linna, loodust, inimesi, asutusi ja muud Taaralinnaga seonduvat, ning nende arvutisse kandmine. Seda tööd tegi ta huvi ja kirega, kommenteerides
ise, et see on Eesti parim töökoht. Lisaks teenindas ta ka lugejaid, koostas raamatunäitusi
ja esines ettekannetega raamatukogu kõnekoosolekutel, lõi kaasa raamatukogu ühisüritustel ning korraldas pikki aastaid raamatukogusisest mälumängu, mis pani proovile
raamatukoguhoidjate kirjandusetundmise ja kultuurieluga kursis olemise. Reet oli Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühingu liige ning osales jõudumööda ERÜ Tartumaa Kogu töös.
Laialdaste kultuurihuvidega inimesena oli Reet sage teatrietenduste, klassikalise muusika kontsertide ja kunstinäituste külastaja ning püüdis ära vaadata kõik eesti filmid.
Nooruses tegeles ta sõudespordiga ning aktiivne spordihuvi saatis teda edaspidigi.
Reet Auksmanni jäävad leinama kaks last, lapselapsed ja vendade pered.
Meile jäävad mälestused sõbralikust, optimistlikust, alati abivalmis inimesest
ja austatud kolleegist.
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Meie hulgast on lahkunud kauaaegne kolleeg Anu Iho (sündinud Pisa).
Anu lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia eriala 1977. aastal. Tänu oma põhjalikule, teadustöö
mahus diplomitööle Karl Ernst von Baerist suunati ta õpingutejärgselt ENSV
Teaduste Akadeemia Teaduslikku Raamatukogusse bibliograafiks.
Peale põgusat töökogemust ENSV TA Teaduslikus Raamatukogus suundus
Anu tööle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, kus ta töötas vanemlaborandi, vanemteaduri ja insenerina. Lühemat aega täitis ta ka ühiskondliku prorektori ülesandeid.
Alates 1989. aastast oli Anu tihedalt seotud kogude ja komplekteerimisega, temast
sai 1989. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu juhataja asetäitja komplekteerimise alal. Vahepeal täitis ta ajutiselt ka raamatukogu infoosakonna ja bibliograafiaosakonna juhataja kohustusi.
Teaduste Akadeemia raamatukogu järglasesse Tallinna Ülikooli Akadeemilisse
Raamatukogusse naases Anu Iho tööle 2004. aastal, kui asutuse juhatamise võttis
Anne Valmaselt üle Andres Kollist. Anust sai raamatukogu peavarahoidja, kellena
ta töötas kuni 2017. aastani. Aastal 2013 omistati talle Tallinna Ülikooli teenetemärk.
Anu Iho kuulus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse ning tegutses aktiivselt
ühingu kogude ja koolituste toimkondades. Ta kuulus ka TLÜ Akadeemilise
Raamatukogu juhatusse ja nõukogusse.
Ühel 1988. aastast pärit iseloomustusel on Anu kirjeldatud kui iseseisvalt
ja loominguliselt mõtlevat ning tegutsevat inimest, kes on võimeline kõige
erinevamaid olukordi kiiresti ja tõhusalt lahendama.
Jääme Anu Iho mäletama tõhusa ja kiire tegutseja, aga ka empaatilise kuulaja,
osavõtliku ja ausa töökaaslase ning juhina.
Kolleegid Tallinna Ülikooli Akadeemilisest Raamatukogust
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FIRST COLUMN
3
Unexpected meetings
Reeli Reinaus
“As a writer, I have had a privilege to visit quite a few and
totally different libraries. All
the meetings and visits have
been splendid, without exception. However, the beginnings
of my life were not so rosy at
all,” Reeli Reinaus, an author
of books for children and the
young, begins her story about
unexpected meetings.

18
The Püünsi people have
a new library
Mihkel Volt
On the 25th of January, an
opening ceremony of a library
took place in the village of
Püünsi on the western coast
of Viimsi peninsula. As of
that date, the Püünsi Branch of
Viimsi Library fulfils the tasks
of both the public as well as
the school library.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
FOCUS:
NEW LIBRARIES IN
HARJU COUNTY
5
The Pärt family’s books
have a home in Laulasmaa.
An interview with
Toomas Schvak
Mihkel Volt
“The Arvo Pärt Centre combines the personal archive of
Arvo Pärt, an Estonian composer, with a creative meeting
place for anyone interested in
Arvo Pärt’s music and world
of ideas,” the Centre’s home
page says to all the interested
persons for a start. The Centre was opened to the public
last autumn – on the 17th of
October, to be exact. Library
forms an integral part of the
Centre. We – together with a
photographer, Teet Malsroos –
set out to the Arvo Pärt Centre
in Laulasmaa to learn more
about nature of the collection from Toomas Schvak, the
librarian.

22
Library focus group
Kai Välbe
Robert Merton, a sociologist,
proposed the focus group
interview as a data gathering
method already half a century
ago – in 1969. Lately, the rebirth of this method has been
noticed. The National Library
of Estonia also got the inspiration to use the focus group
method last year. In her piece,
Kai Välbe, a senior specialist
at the Development Centre
for Library Services of the
National Library of Estonia, reviews a book by Beryl
Glitz, Focus Groups for Libraries
and Librarians, published in
1998.

THE YEAR OF
THE ESTONIAN
LANGUAGE

THE YEAR
OF SONG
CELEBRATION

29
Language mistakes
about literature
Inna Saaret
“2019 is the Year of the Estonian Language and an idea
developed to write about language in the journal on this
occasion. To lighten the beginning up a bit, we first offer
some pearls produced by our
hard-working press, in which
case we do not know whether
to laugh or cry. The January’s
keyword is literature – thus,
quite suitable for libraries,”
Inna Saaret, a long-standing
language editor at the National Library of Estonia, writes
in the introduction to her
convivial piece.

30
What kind of sources to use
in preparing for exhibitions?
Helen Põldmäe
This year marks the 150th
anniversary of the first Estonian Song Celebration. We
commemorate it in several
ways. So we will hold the Song
Celebration in Tartu on the
22nd of June that marks the
150th jubilee of Song Celebration and the 27th Song Celebration and the 20th Dance
Celebration on the theme,
“My Fatherland is My Love”,
in Tallinn from the 4th up to
the 7th of July. A number of
Estonian memory institutions
have planned to organise exhibitions dedicated to song celebrations. Helen Põldmäe,
an information specialist at
the National Library of Estonia, recommends digital and
not-yet-digitised sources that
public and school libraries
might use while preparing for
their exhibitions and making
enquiries about the history of
song celebrations.
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32
Is going to be a busy year
with the help from
volunteers!
Katre Riisalu, Ilmar Vaaro,
Maie Põiklik, Ülle Kalvik,
Lea Rand, Rita Raudsepp,
Aira Võsa, Veronika Raudsepp Linnupuu, Heleen
Karja, Kalju Tammaru,
Reet Oruste
Katre Riisalu, the President of
the ELA Board, Ilmar Vaaro,
the Head of the ELA Committee on Education, Maie
Põiklik, the Acting Head of
the ELA School Libraries Section, Ülle Kalvik, the Head of
the ELA Special Libraries Section, Lea Rand, the Head of the
ELA Rural Libraries Section,
Rita Raudsepp, the Head of
the ELA Committee on Children’s Library Services, Aira
Võsa, the Head of the ELA
Committee on the Antiquarian Book, Veronika Raudsepp
Linnupuu, the Head of the
ELA Working Group on Fresh
Approach, Heleen Karja, the
Head of the ELA Young Professionals Club, Kalju Tammaru, the Head of the ELA
Committee on Terminology,
and Reet Oruste, the President
of the ELA Club of Retired
Librarians, inform us of the
paths the Estonian Librarians’
Association will walk in 2019.

36
The ELA Special Libraries
Section visited Tallinn
School of Service
Ülle Kalvik
The traditional Information Day of the ELA Special
Libraries Section in the end
of the year was held on the
23rd of November at Tallinn
School of Service that is the
largest school in Northern
Estonia providing for vocational training in the fields of
accommodation, service, and
trade.

38
The activities of
the ELA School Libraries
Section in the last year
Lea Paasik
The ELA School Libraries Section celebrated its twentieth
year of activities last year.
In the course of time, the
main tasks of the Section have
included the dissemination of
legal information, the organisation of seminars, information days, and other continuing
education events, gathering
data about school librarians,
contributing to solving the
problems that school libraries
face, and creating opportunities for nation-wide and
international change of
experiences.

39
The ELA Committee on
the Antiquarian Book
on Toompea
Kaja Tiisel
Another joint undertaking of
the ELA Committee on the
Antiquarian Book was held on
the 23rd of November. This
time, the members of the Committee got acquainted with
the archives of the Consistory
of the Estonian Evangelical
Lutheran Church, visited St.
Mary’s Cathedral (Dome
Church) in Tallinn, and listened to the lecture about the
sacred space and its meaning,
delivered by Arho Tuhkru,
the congregation’s pastor.
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In memoriam:
Reet Auksmann
(10.10.1942–14.01.2019) –
a long-standing Head of the
Annelinna Branch of Tartu
Public Library
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In memoriam:
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