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Olen selle raamatu pärast saanud hulga kirju ja
telefonikõnesid kõige erinevamatel teemadel: mulle
on kirjutanud väljamõeldud nimedega tegelaskujude
sugulased ja avaldanud rahulolematust elulooliste
seikade ebatäpsuse üle; on kirjutatud ka selleks,
et väljendada pahameelt, kuna minevikus ei tohiks
sorkida ja kindlasti ei peaks kirjutama niivõrd süngetel teemadel nagu vaimuhaigus või kättemaks –
kirjandus peaks olema helge ja inimest õilistama, mitte
tuletama meelde, missugune hädaorg elu võib olla.
On helistanud ka inimesed, kes väidavad, et mäletavad
raamatus kirjeldatud põlengut, ja kinnitavad, et oskaksid nende rohkem kui pool sajandit tagasi aset leidnud
sündmuste kohta pöördelise tähtsusega infot anda.
See pole kahjuks võimalik, sest seda tulekahju pole
päriselt kunagi olnud.
Mitte miski ei olnud mind aga ette valmistanud selleks,
et raamatupoe kassajärjekorras, kus ma seisin, et osta
tuttavale kingiks iseenda raamat, ilmus minu kõrvale
tundmatu naine, silmitses raamatut, mille olin letile
pannud, koputas järsku oma pika hallika küünega raamatu papist kaant ja ütles: „Ma olen selles raamatus.”
On ootamatuid olukordi, mis löövad nii jalust maha,
et ainuke viis nendega toime tulla on teha, nagu neid
poleks juhtunud. Keerasin pea ära, õnneks jõudis just
sel hetkel kätte minu järjekord, tavalised teenindamisega kaasas käivad fraasid, ja kui olin end lõpuks
kogunud, valmis naisele otsa vaatama ja küsima:
mis mõttes te olete selles raamatus? kes te siis enda
meelest olete? – polnud temast enam jälgegi.
Tegin ringi ümber oma telje, nii et müüja küsis:
kaotasite midagi?, ja mina ei osanud muud, kui
küsida vastu: kas siin seisis enne keegi, kas keegi
oli veel järjekorras?, mispeale naine naeratas
sõbralikult, aga ütles: ma tõesti ei tea.

LINADE
PÕLETAMINE
Kai Aareleid,

kirjanik ja tõlkija

keerises kadunuks, nii et lugeja ei saagi teada, kas ta
hukkus saatuslikus tulekahjus või jäi ellu ja tuli kunagi
tagasi.
Lugejakohtumisel esitati mulle kõige sagedamini kahte
küsimust: kas mul on plaanis kirjutada raamatule järg
ja mis Viktorist sai. Kui esimesele küsimusele vastamine oli lihtne (ei), siis teise juures oli mul kombeks
keerutada. Vahel viisin jutu sellele, et iseenesest tabab
küsimus naelapea pihta, sest kaua enne seda, kui
raamatu toimetaja tuli lagedale pealkirjavariandiga
Linade põletamine – mis oli võimsa tundelaenguga
ja sisaldas palju vastamata küsimusi (mis linad?
kes neid põletab ja miks?) –, oli raamatu tööpealkiri
Viktor, tule tagasi. See kehvavõitu pealkiri oli nähtavasti seadnud fookuse, mida ei suutnud varjata ka
lõplik pealkiri.
Olin kõnele hajameelselt vastanud, näinud helistaja
nimes V-d ja k-d ja olnud valmis järgmised veerand
tundi oma lapsepõlvesõbra Veikoga maast ja ilmast
rääkima, nagu meil paar korda aastas kombeks on.
„Ma kuulen.”
„Ma olen tagasi,” ütles võõras hääl.
Võtsin telefoni kõrva juurest ära ja vaatasin ekraani.
Olin lugenud valesti. Ja olin kindel, et sellist nime
minu kontaktide hulgas ei ole, ma ei tunne ühtegi
Viktorit.

Käisin läbi lähemad riiulivahed, vaatasin kohvikusse.
Teda ei olnud. Keda ei olnud? Ma ei olekski teda kirjeldada osanud. Tundmatu naine, nimetissõrmel pikk
hall küüs? Tegelane?

„Kes seal on?”

Mitte miski
ei olnud mind
ette valmistanud
ka eelmise nädala
telefonikõneks.

„Sa tead küll. Me peame rääkima.”

„Mina.”
„Kes mina?”
Vajutasin kõne kinni ja otsisin värisevate kätega üles
koha, kust number blokeerida.
Telefon on nüüd terve nädala olnud hääletul režiimil.
Võpatan ekraani iga helenduse peale.

Linade põletamises
on üks tegelane,
omamoodi antikangelane Viktor, kes
jääb loo sündmuste

Hommikuti sõidan autoga järjekordsesse raamatukokku. Laenutan Linade põletamise, kui on, siis mitu
eksemplari. Mõned olen aja kokkuhoiu mõttes
varastanud. Pakiruum hakkab täis saama.
Foto:
Teet Malsroos
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Kõigist romaani Linade põletamine ilmumise järel
juhtunud kummalistest sündmustest, mis on pannud
mind endisest sügavamalt juurdlema tegelikkuse
ja fiktsiooni piiride üle, on kaks vahejuhtumit
nihutanud mind lähedale mu enese piiridele.

Sisukord
AVAVEERG
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Hea lugeja!
Raamatukogu teise numbri peateema viib
meid Tallinnas Kalamaja asumi piiril
asuvasse Eesti Kunstiakadeemia uude
hoonesse, milles asuvat raamatukogu
tutvustab lahkesti juhataja Elvira Mutt.
Arendustegevuse rubriigis heidame pilgu
Hangzhou linnas toimunud esimesele Hiina
ning Kesk- ja Ida-Euroopa raamatukogude
(CEEC) esindajate foorumile. Saame ülevaate
Uus-Meremaa Rahvusraamatukogus aset
leidnud veebiarhiveerijate aastakoosolekust ja
veebisäilitamisele pühendatud konverentsist.
Samuti vaatame, millega tegeleti mullu
novembris kodusel digiarhiivinduse
aruteluseminaril Nelijärvel.
Rahvusraamatukogu üheks selle aasta suurprojektiks on eesti esimese üldlaulupeo 150.
aastapäevaks valminud näitus, mis läheneb
laulupidude traditsioonile trükikunsti eri
vormide kaudu. Selles numbris näeme,
kuidas on seotud laulupeod ja plakatikunst.
Eesti keele aasta ja laulupeoaasta puhul pakub
ajakirjandusest kogutud pärleid kauaaegne
keeletoimetaja Inna Saaret. Saame teada, millest
räägiti Rahvusraamatukogus Maire Liivametsa
juhatusel korraldatud emakeelepäeval.
28. veebruaril toimusid nii ERÜ aasta- kui
ka kõnekoosolek, kus tunnustati parimatest
parimaid raamatukoguhoidjaid ja aasta tegusid
raamatukogudes. Lugeda saab sellestki, kuidas
kolleegid Prantsusmaalt külastasid aprillis
raamatukogusid Tallinnas, Märjamaal ning
Pärnus. Heidame pilgu ERÜ noorteklubi
talveseminarile, kus disainiti teenust.
Kirjanik Kai Aareleid, kelle teise romaani
pealkirjaks on teatavasti Linnade põletamine,
kirjutas ajakirjale raamatukogudesse puutuva
novelleti Linade põletamine.
Tema loomingu
läbivaid teemasid
on tegelikkuse ja
väljamõeldise piir.

Foto: TM

Soovin
head lugemist ja
kaasamõtlemist!

Linade põletamine
Kai Aareleid
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Eugen Habermanni projekti järgi
1932. aastal valminud trikotaažitööstuse hoones tärkas mullu
taas elu. Eesti Kunstiakadeemia
sai siia oma uue kodu, mille kavandasid Joel Kopli, Koit Ojaliiv,
Juhan Rohtla ja Eik Hermann
arhitektuuribüroost KUU Arhitektid. 27. augustil pidulikult avatud
õppehoones on väärikas koht
Eesti Kunstiakadeemia raamatukogul. 1979. aastast on selle raamatukogu eest seisnud juhataja
Elvira Mutt. Väisasime fotograaf
Teeduga värsket raamatukogu,
kus ajasime juttu Elvira Mutiga.
Ta tutvustas meile lahkelt raamatukogu ja ka Põhja puiestee
7 asuvat maja laiemalt. Mõistagi
huvitas meid kõige rohkem raamatukogu.

Tegelikult on nii, et raamatukogu
pindala vähenes võrreldes Tartu
maanteel olnuga 105 ruutmeetrit. Ligi
kümme aastat olime Estonia puiesteel
ajutisel pinnal, sellega võrreldes on
ruumi jälle tunduvalt rohkem. Kindlasti on praegu ruumi vähe. Et raamatukogu siia ära paigutada, kandsime
maha 10 000 raamatut ja tuhandeid
ajakirju.
Kes teil siin lugemas käivad?
Üliõpilased, õppejõud, vilistlased ja
kunstiõpetajad. Ka kunstihuvilised,
aga neid käib vähe. Teiste ülikoolide
üliõpilasi käib ka.
Kui palju teil praegu kasutajaid on?
Kasutajaid on 5454.

Elvira Mutt
Elvira Mutt, mis on kõige olulisem,
mida Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu on uute ruumidega ja uutes ruumides saavutanud?
Me oleme saavutanud selle, et kuna
kõik üliõpilased ja õppejõud on ühes
majas ja neil on väga kerge siia tulla,
siis on kasvanud lugejate ning laenutuste arvud.
Kes on sisearhitektid, kelle projekti
järgi teie raamatukogu tänane nägu
kujundati?
Sisekujundus on sisearhitektuuribüroolt Pink: autor on sisearhitekt Raul
Tiitus.
Teie raamatukogus on seitse töötajat.
Kui palju kaasati teid projekteerimisprotsessi? Saite te vajalikul määral
kaasa rääkida?
Meid kaasati alguses, siis kui sai arhitektidega arutatud, aga mitte üksikasjadeni. Nad näitasid meile plaanilt,
kus midagi asuma hakkab ja et lisandub ka eraldi hoidla. Mina esitasin
omad nõudmised, mis siin peab olema, näiteks eraldi tööruumid töötajaile. Ja siis oli nii, et nägime lahendust
alles valminuna.
Mis oli teie praegustes ruumides enne
hoone rekonstrueerimist?
Siin oli sukavabriku tsehh. Mingeid
seinu ehituse käigus maha ei lõhutud.
See jäi nii, nagu oli, sest omaaegse
hoone osana on muinsuskaitse all.
Kui palju on teil siin rohkem ruumi,
võrreldes Tartu maantee 1 asunud
hoones olnud tingimustega?
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Kas oskate nimetada, milliste erialade
tudengid ja õppejõud on kõige agaramad-sagedasemad külastajad?
Ei, sellist statistikat me ei tee, nii et
ei oska seda öelda.
Millisel ajal on teie raamatukogus olnud
kõige rohkem lugejaid?
Praegu siin. Kui kolisime ajutiselt
Estonia puiesteele, siis lugejate arv
langes. Tartu maanteel olles oli suur
kasv 2000. aastal. Avasime toona raamatukogu uuendatud kujul ja palju
lugejaid tuli juurde. Sealt edasi on
lugejate arv kasvanud vähehaaval,
umbes kümnekonna aastaga lisandus
1000 lugejat.

Sisse pääseb vestibüülist.

Teil on lugemissaalis keskendumiseks ilmselt piisavalt vaikust. Aga on
teil siin lugejaile ka individuaalseid
tööruume?
Ei ole. Selleks ei ole paraku ruumi,
et neid siia teha.
Kas teil on kogemusi ka nn ööraamatukogu pidamisega?
Ei ole neid korraldanud. Uuendus
on see, et raamatukogu on nüüd ka
laupäeviti avatud.
Teil on raamatukogu eelkõige koht,
kus süveneda õppimisse-uurimisse.
On siin ka muid funktsioone? Pean
silmas näiteks kultuurikeskusena toimimist.
Ei ole, sest kahjuks pole ruumi. Aga
näiteks eelmistes raamatukogudes
toimusid kõigi EKA väljaannete esitlused raamatukogus.

Raamatukogul on
EKA-s väärikas koht.

Aga teie raamatukogusse tulles võtab
tulijat vastu muljetavaldavalt pikk
eksponeerimispind, vitriinid. Mida te
selles tavaliselt eksponeerite? Kas
uusi raamatuid?
Uute raamatute tutvustamiseks on
meil omaette koht. Aga vitriinides
oleme sügisest saadik eksponeerinud
näiteks raamatuid, mida meie üliõpilased on kunagi õppetööna kujundanud. Need on ju haruldused. Oleme
eksponeerinud seal ka näiteks postmarke, mille kujundasid Eesti Postile Ülle Marks ja Jüri Kass. Põhiliselt on need ekspositsioonipinnad
siiski mõeldud meie kogude tutvustamiseks.
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Uutes ruumides on …

Rääkigem ka komplekteerimise vallast.
Kuidas teil erialareferentide süsteem
töötab? On teil ainespetsialistide võrk
olemas?
Meil ei ole referente: ülikool on selleks liiga väike. Koostöö käib erialade
õppejõududega. See on kogu aeg niimoodi olnud. Õppejõud ütlevad oma
soovid. Kui neil on vaja midagi praktilist või teoreetilist, siis tellitakse oma
õppeaine vajadusi silmas pidades.
Teaduskirjanduse tellimissoovid tulevad teadureilt, magistrantidelt ja doktorantidelt. Muu komplekteeritav jääb
kõik raamatukogu hooleks. Humanitaaria, disain, kunst ja arhitektuur –
kõik need valdkonnad, mis meil siin
on. Nii et peame ise kursis olema,
mida tellida.
Kui suured teil kogud praegu on?
Kui raamatud, ajakirjad ja auvised
kokku võtta, siis tuleb ca 80 000 arvestusüksust. Auviseid on sellest üle
kahe tuhande.
Kas teil on kõik need trükised ja muud
füüsilisel kandjal olevad teavikud avariiuleil?
Jah, kõik, välja arvatud magistritööd
ja aastast 1945 süstemaatiliselt talletatud ning varasemadki õppetööd.
Viimaste puhul on tegemist graafikaeriala üliõpilaste poolt tehtud unikaalsete raamatutega, mida ongi
sageli vaid üks eksemplar. Siis on ka
veel dubletid, mida hoiame eraldi.

Milline on trükiste ja e-teavikute
kasutamise vahekord?
Meil ei ole e-teavikuid, seda selles
mõttes, et neid ei ole eraldi raamatutena. Kõik e-väljaanded on andmebaasides. Andmebaase on meil 6,
neist 3 on tellitud ELNET Konsortsiumi ühishankega. Aga 3 andmebaasi
oleme ise tellinud, need on EBSCO
Academic eBook Collection, EBSCO
Art & Architecture ja JSTOR. Nendes
on e-raamatuid piisavalt.
Kui palju kasutatakse e-väljaandeid?
Lugejad meil ei armasta eriti e-väljaandeid, eriti e-ajakirju. Kui vähegi võimalik, siis soovitakse ajakirju saada
trükitud kujul.
Kasutate praegu raamatukogusüsteemi Sierra ja e-kataloogi ESTER.
Kuidas olete rahul?
Oleme rahul.
Kes teile IT-tuge pakub?
Seda pakub meile akadeemia IT-osakond.
Milline on teie kui kliendi rahulolu?
Üldiselt oleme rahul küll. Üht asja
soovime aga kindlasti parandada.
Säilitame oma repositooriumi, milles on elektrooniliselt tallel magistrija doktoritööd, baasis nimega ENTU,
mis on liiga aeglane. Repositooriumile on vaja kiiremini töötavat
lahendust.

… piisavalt töökohti
ja rohkelt kirjandust …
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Mis on see, mida praegu ei ole, aga
mida tahate siin lähetulevikus näha?
Vaat seda ma küll ei oska öelda, sest
oleme siin alles septembrikuust saadik. Selge on see, et ruume juurde ei
tule, oluliselt laieneda ei ole võimalik.
Pigem võiks mõelda ikkagi sellele, kuidas muuta lugejaskonna struktuuri.
Siia võiks meelitada näiteks gümnaasiumiõpilasi, sest lähedal on ju koole,
kus on olemas kunstikallakuga klassid. Meie raamatukogusse võiks leida
tee ka kunstihuvilised täiskasvanud,
sest siin on palju huvitavaid kunstialbumeid. Me võiksime oma kogudes olevat teha avalikkusele rohkem
kättesaadavaks. Oleme väga spetsiifiline raamatukogu: siin ei ole paljusid

… ning modernne inventar.
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asju, mis on teistel raamatukogudel.
Aga teistel ei ole seevastu neid asju,
mis meil on. Nii et see avanemine
avalikkusele võiks minu meelest olla
tulevikus väga oluline samm. Mul
ei ole praegu küll konkreetset plaani,
kuidas seda ellu viia. Enne tuleb
mõelda.
Milline on raamatukogu prestiiž Eesti
Kunstiakadeemias?
Raamatukogu oli kuni sajandivahetuseni selles Tartu maantee ERKImajas küllaltki tagasihoidlikes ruumides mitukümmend aastat. Kui rektoriks sai Ando Keskküla, siis tema rektoriprogrammis oli suisa kahel korral
esimese punktina uue raamatukogu
ehitamine. See oli väga oluline, sest
kui me uue raamatukogu saime, tõusis hoobilt raamatukogu n-ö koht,
prestiiž ülikoolis. Interjöör ja sisustus, mis olid toona uued ja moodsad,
aitasid sellisele suhtumisele kaasa.
Me võtsime ju oma vanad, olemasolevad raamatud sinna kaasa, aga
ka need paistsid nüüd hoopis teistmoodi. On ikkagi äärmiselt tähtis,
et raamatukogu infrastruktuur oleks
moodne, uus ja tehnoloogia viimane
sõna, mis kutsub ja sunnib lugejat
respektiga suhtuma. See on väga oluline. Esimest korda tundsingi seda

Bibliograafide töömaa

Raamatukoguga
piirnev keerdtrepp

aastal 2000, mil meie raamatukogu
oli uuendatud. Siis käis meil nii palju
raamatukoguhoidjaid külas, kes ütlesid, et neil oli samuti soov oma raamatukogusid värskendada ja kui nad
selle olid saavutanud, siis kogesid, et
kasutajate ja laiemalt ka kogukonna
suhtumine muutus. See on äärmiselt oluline. Läheb mingi aeg mööda,
siis tuleb raamatukogu ilmtingimata
taas uuendada, taset tõsta, hankida
uus tehnoloogia, uued tegevused
jne. Ütleks nii, et oleme akadeemias
2000. aastast alates tugistruktuurina
hinnatud. Meisse suhtutakse hästi ja
hoolitsevalt. Ei saa nuriseda eelarve
üle: saame raha vajaliku komplekteerimiseks. Teadusraamatukogu nimetus omistati meile 2005. aastal. Oleme
saanud igasuguseid koolitusi, Erasmuse-projektiga on kõik töötajad
käinud kahel korral välismaal end
täiendamas. Nii et raamatukogul on
meie majas väga hea positsioon.

Magistritööd
ning aastast 1945
süstemaatiliselt
talletatud ja varasemadki õppetööd
on hoidlas.
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Kuidas on teil korraldatud koostöö
teiste raamatukogudega, mis kunstivaldkonda ühel või teisel viisil komplekteerivad?
Meil on mittetulundusühinguna
tegutsev Eesti Kunstiraamatukogude
Ühendus, millesse kuuluvad raamatukogud on teinud koostööd mitu kümnendit. Ühelt poolt on see raamatukoguhoidjate enesetäiendamise koht.
Korraldame näituste ja muuseumide
ühiskülastusi koos kuraatoritega ning
käime teistes raamatukogudes külas.
Komplekteerimisvaldkonnad on meil
raamatukogude vahel ära jagatud.
See ei tähenda seda, et kattuvused
puuduvad. Aga suunad, mida üks
või teine raamatukogu hangib, on
meil paigas. Kuna kõige kallim on
perioodika hankimine, siis seetõttu
on kokku lepitud, mida hangib Eesti
Kunstimuuseumi raamatukogu, mida
Rahvusraamatukogu, mida Tartu Kõrgema Kunstikooli raamatukogu, mida
Tallinna Ülikool, mida Eesti Arhitektuurimuuseum ja mida meie. Miks?
Toon näite. Meil käib siin 9 arhitektuuriajakirja. Tellisin äsja ühe arhitektuuriajakirja – kuus numbrit aastas, aastakomplekti hind 999 eurot.
Selliseid hindu arvestades on koostöö ja spetsialiseerumine vältimatu.
Omavahel vahetame omi väljaandeid, mida üks või teine asutus on
kirjastanud.

Millised aastad on teile kui raamatukoguhoidjale olnud kõige raskemad?
Neid on olnud õige mitu. 1980-ndate
esimesel poolel oli Tartu maanteel olnud vanas raamatukogus tulekahju.
Selle tagajärgedega tegelemine, toonasest olukorrast väljatulemine oli väga
raske. Ei olnud lootustki, et uued ruumid leitakse. Kui meile siiski ehitati
Tartu maanteele uus raamatukogu,
siis see oli väga tore. Aga… sellele
ajale langes ka ühinemine ELNET
Konsortsiumiga. See oli 1998. Nii et
kaht suurt asja korraga teha oli väljakutse. Tehnoloogiliselt poolelt oli see
kvalitatiivne hüpe, mis koondus kahele
aastale. Enne seda ei olnud arvuteidki,
siis tulid koolitused ja masinapark.
See oli keeruline, aga väga huvitav.
See oli sajandivahetusel?
Jah, sajandivahetusel ja enne seda.
Meil oli kõigepealt koos Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukoguga Tempuse-projekt, aga siis
otsustati, et mõttekam on koos ELNET
Konsortsiumiga selles vallas edasi
minna. Logistilisi probleeme on ka
olnud, aga see tulekahju on olnud
emotsionaalselt kõige hullem asi.
Kui palju raamatuid hävis?
Hoobilt ei hävinud suurt midagi, sest
tulekahjule saadi kohe jaole. Aga see
suits... ruum oli seda täis. Kahjustused ilmnesidki raamatutel hiljem.

EKA uusi õpperuume: ...

Kas pidite palju trükiseid maha
kandma?
Ikka, seda tegime küll. Aga kõige
suurem mahakandmine oli nüüd, mil
tulime siia, Põhja puiesteele.
Ah nii?
Jah. Peab ütlema, et nõukogude ajal
oli kunstiraamatute valik poodides
kehv, raamatute trükitehniline teostus nigel, ei mingit kõrget kvaliteeti.
Nii osteti kokku igasuguseid sotsialistlikes maades välja antud raamatuid-albumeid, seda eelkõige piltide
pärast. Kõike seda, mida kätte sai.
Mõistagi olid need raamatud kõikvõimalikes keeltes. Nüüd kandsime need
raamatud maha aegunud ja vananenud sisu ning kehva kvaliteedi
pärast. Vahepealse ajaga oli fond ka

Tänan teid sooja vastuvõtu ja selle
toreda jutuajamise eest! Soovin teile
ja teie kolleegidele edu!
Aitäh!

... siin on võimalik õppida
väga paljudel erialadel.
tohutult kasvanud uute ja kaasaja
nõudmistele vastavate trükiste näol.
Aga kui see põleng oli, siis panime
raamatuile uued ümbrispaberid
ja puha ning hoidsime alles. Siis ei
olnud suurt midagi saada ka, millega kehvemas korras raamatuid
asendada. Põlengusuitsust tingitult
hakkas raamatutel paber tasahilju
murenema. Kõige suurem kahju oli
Riigi Kunsttööstuskooli aegsetest
väljaannetest, mis said kahjustatud.
Lasime need omal ajal kõik Tartu
Ülikooli raamatukogus restaureerida.
Aga pärast, s.o 1990-ndatel, annetasid
inimesed meile nii palju samu Riigi
Kunsttööstuskoolis loodud trükiseid,
täies ilus ja korras, et saime pea kõik,
mis oli kahjustada saanud, asendada
paremate eksemplaridega.
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Mis on teie arvates lugejatega
tegelemisel kõige tähtsam?
Kõigepealt, et lugeja tunneks raamatukogusse tulles, et tal on siin hea olla.
Et teda aidatakse igal sammul, kui
tal on seda vaja. Et ta leiab endale
vajalikku-kasulikku ja mõnusat tegevust. Peamine on see, et oleks lahke
teenindus ja kõik, mida lugeja tahab,
kättesaadav. Arvan, et see on kõige
olulisem. Eks lugejaid ole ju igasuguseid. Olen siin tööl olnud 48 aastat ja
raamatukogu eest seisnud kümmekond aastat vähem. Nii julgen öelda,
et kapriisseid lugejaid on olnud nende
aastate kestel väga vähe. Miks mulle
siin raamatukogus meeldib, on see,
et mulle meeldivad noored inimesed.
Põlvkonnad vahelduvad ja näed, mis
siin kõik toimub. Üldine mentaliteet
ja hoiakud on tublisti muutunud.
Vahepeal oldi nagu hoolimatumad.
Ei ole täheldanud küll, et meil siin
lugejad raamatuid ei hoia. Tudengid
saavad aru, et raamatud on tegelikult
väga kallid. Nõukogude ajast mäletan,
et mõnigi kord toodi raamat tagasi,
nagu oleks seda panni all hoitud. Aga
praegu sellist asja enam ei ole. Raamatuid hoitakse ja mulle tundub, et
meisse suhtutakse siin ka hästi.
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KUIDAS HIINA JA EUROOPA
KOOSTÖÖLE ALUS PANDI
Mihkel Voldi küsimustele vastavad
Kairi Felt, Merle Koik, Kristel Palk ja Asko Tamme.
Möödunud aasta 19.–22. oktoobril toimus Hiinas Hangzhou linnas esimene Hiina ning
Kesk- ja Ida-Euroopa raamatukogude (CEEC) esindajate foorum teemal Koostöö. Võrgustikud.
Jagamine. Eestit esindasid foorumil Kairi Felt Eesti Rahvusraamatukogust, Merle Koik Võrumaa
Keskraamatukogust, Kristel Palk Tallinna Keskraamatukogust, Ülle Talihärm Kultuuriministeeriumist
ja Asko Tamme Tartu O. Lutsu nimelisest Linnaraamatukogust. Mis üritusega oli tegemist?

Mis oli selle rahvusvahelise foorumi
eesmärk? Rahvusraamatukogu
kogude arenduse osakonna juhataja
KAIRI FELT:
Selle foorumi eesmärk oli allkirjastada koostöölepe Hiina ning Kesk- ja
Ida-Euroopa raamatukogude vahel.
Kes seal osalesid?
Foorumil ingliskeelse pealkirjaga The
1st China–CEEC Curators’ Forum of
Libraries Union olid esindatud 42 raamatukogu 15 Kesk- ja Ida-Euroopa
riigist ning 20 Hiina raamatukogu.
64 raamatukogust enamiku moodustasid rahvaraamatukogud, kuid osalesid ka 8 rahvusraamatukogu. Meie
lähinaabreist võttis osa Läti Rahvusraamatukogu.
Mis sel üritusel toimus?
Esimesel päeval arutleti koostöölepingu üle ning allkirjastati see.
Ettekannetega esinesid IFLA president Glòria Pérez-Salmerón, Hiina
Raamatukoguühingu asepresident
Liu Xiaoqing ja Poola Rahvusraamatukogu asedirektor Katarzyna
Ślaska. Foorumi teise päeva sisustasid vastloodud ühenduses osaleva
22 raamatukogu tutvustused. Samuti
sai arutleda neljas erinevas ümarlauas.

Asko Tamme, Merle Koik,
Kristel Palk ja Kairi Felt koostöölepinguga.

• Kuidas saavad raamatukogud
edendada ÜRO 2030 jätkusuutliku arengu eesmärke
(How can libraries promote
the UN 2030 sustainable development goals);
• Raamatukogud ja üleriigiline
lugemise edendamine
(Libraries and nationwide reading
promotion);
• Raamatukogud ja kultuuripärandi
kaitse (Libraries and protection of
cultural heritages) ning
• Raamatukoguhoidjad tulevikus –
muutused, pädevus, oskused
(Librarians in the future – transformation, competence, skills).

Foto: Ülle Talihärm

How can
libraries promote
the UN 2030
sustainable
development goals

Libraries and
nationwide
reading promotion

Libraries and
protection of
cultural heritages

Librarians in
the future –
transformation,
competence, skills

Foorumil pandi alus
Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa
raamatukogude liidule.
Kui palju oli teil võimalik külastada
Hangzhou raamatukogusid?
Foorum toimus Hangzhou Linnaraamatukogus (Hangzhou Public Library)
ja osalejaile seda tutvustatigi. Raamatukogu on 60-aastane ja asub praeguses üle 2300 külastaja mahutavas
4-korruselises hoones 2008. aastast.
2017. aastal külastati raamatukogu
5,14 miljonit korda ning sealt laenutati 3,13 miljonit raamatut. Raamatukogu 197 töötajat haldab kogudes
olevat 5,64 miljonit väljaannet. 2017.
aastast alates saab Hangzhou Linnaraamatukogu teenuseid kasutada
mobiiltelefonis Alipay e-makserakendust kasutades. Lugejail on võimalik
raamatuid selveautomaatides laenutada ja tagastada. Ööpäevaringselt kasutatav tark laenutuskapp asub
ka väljas – raamatukogu sissepääsu
juures.

Alipay töötas välja Alibaba Group,
mille peakorter asubki Hangzhous.
Firma arendab aktiivselt e-kaubandust, e-maksete süsteeme, tehisintellekti ning pakub pilvandmetöötlusel
põhinevaid teenuseid. Nii on saanud
Hangzhoust suurim mobiilimaksete
linn Hiinas ning hiinlaste endi sõnul
ka kogu maailmas. Liikluskorraldus
10-miljonilise elanikkonnaga linnas
põhineb aga tehisintellektil (AI) –
süsteemil Brain, mis jälgib linnaliiklust reaalajas, arvestab teedel olevate
sõidukite arvu ning reguleerib liiklusmahu põhjal valgusfooride tööd.
Lisaks sularaha vähesele kasutusele
saavad kohalikud turistidega ladusalt
hakkama ka inglise keele oskuseta.
Võõrkeeli vahendab Hangzhou poemüüja või hotelliteenindaja jaoks
samuti mobiiltelefon, sest tõlkerakendus töötab ladusalt.

Millega eristub Hangzhou teistest
Hiina linnadest?
Hangzhou linna kutsutakse sularahata
linnaks, kuna enamikku teenuseid
saab kasutada mobiilimakserakenduse Alipay abil. See rakendus võimaldab sõita ühistranspordis, tasuda
taksosõidu, poe- ja restoraniarve ning
mitmekümne munitsipaalteenuse eest.

Käisite mullu Hiinas huvitaval foorumil. Mis seal toimus? Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuht MERLE
KOIK:
Tegemist oli foorumiga, millega pandi
alus Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa
raamatukogude liidule: allkirjastati vastav leping ning kooskõlastati
tegevuskava. Kokku oli tulnud
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Milliseid teemasid seal käsitleti?
Arutlusel oli neli teemat:
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160 raamatukogudega seotud inimest
ja liidu liikmeks sai 61 raamatukogu.
Hiina kommete kohaselt oli sõnavõtte
nii piduliku sündmuse puhul palju ja
tseremoonia kestis pikalt. Sõna said
ka raamatukogude esindajad, kes siis
oma riigi ja raamatukogu kohta ikka
parima püüdsid välja tuua. Eestist
tegi ettekande Kristel Palk Tallinna
Keskraamatukogust ja tema esinemine tekitas väga palju huvi, sest ta
oli oma ettekandes rõhu asetanud
just erinevatele ebatraditsioonilistele
teenustele, mida Tallinna Keskraamatukogu oma kasutajatele pakub.
Olin valmistunud osalema raamatukoguhoidjate tulevikku käsitlevas
ümarlauas ja aktiivselt sel teemal
arutlema, aga tegelikkus erines pisut
oodatust. Korraldajad olid eelnevalt
teada andnud, et esinemist pikemalt
ette valmistada pole tarvis. Seetõttu
oli üsna üllatav avastada ennast ümarlaua asemel saalitäie inimeste ees
laval istumas ja esitamas oma nägemust sellest, kuidas raamatukoguhoidjate roll ja oskused tulevikus
muutuma peaks. Hakkama ma sain
ja nüüd on üks huvitav kogemus jälle
lisaks. Sellised need muljed toimunud foorumi ja raamatukogude liidu
asutamisürituse kohta ongi.
Mida see raamatukogude liit siis
raamatukogudele pakub?
Eks ikka mitmekülgset koostööd väga
erinevatel tasanditel. Raamatukogude
liidu kodulehe kaudu peaks tulevikus ligi pääsema kõigi selleks soovi
avaldanud raamatukogude veebilahendustele ja elektroonilistele ressurssidele. Liidu tegevuskavasse
on planeeritud raamatukoguhoidjate
vahetus, erialased koolitused ja erinevad kultuurivahetuse tegevused.
Hiina raamatukogude ajakirjas on
planeeritud tutvustada liitu kuuluvaid raamatukogusid. Kuna liiduga
ühinenute hulka kuulub ka mitmeid
väikeseid raamatukogusid, siis on
minu arvates oluline, et on valikuvõimalus, millisel tasemel edasist koostööd teha. Väikestel raamatukogudel
on eelarved paraku piiratud ja korraldada järgmist samasugust rahvusvahelist foorumit sellised raamatukogud ei jaksa, aga kirjanduse vahetamise ja näituste korraldamisega
saavad hakkama küll. Seega igaühele
midagi ja usun, et loodud liit saab
õige varsti oma tegevuses hoo sisse.

Mis teile Hiinas muljet avaldas?
Loomulikult ei möödunud see kohtumine ilma kohaliku raamatukoguga
tutvumiseta. Meile korraldati ringkäik Hangzhou Linnaraamatukogus,
mis võiks olla iga raamatukogutöötaja unistuste raamatukogu nii oma
tehnilise varustatuse, ruumide avaruse kui ka külastajate arvu poolest.
Suurt huvi äratas raamatute laenutamise ja tagastamise kapp, mis oma
põhimõttelt meenutas meie pakiautomaate. Kasutada saab seda Hiinas väga
levinud mobiili- ja internetipõhise
makseplatvormi Alipay rakenduse
abil. Selliseid kappe on paigaldatud

Suurt huvi
äratas raamatute
laenutamise ja
tagastamise
„kapp”.
Foto: Merle Koik

Hangzhou linna mitmeid, mis teeb
raamatute kättesaadavuse ja rotatsiooni 9-miljonilise rahvaarvuga linnas märgatavalt lihtsamaks.
Mis teid Hangzhou Linnaraamatukogus kõige rohkem üllatas? Tallinna
Keskraamatukogu väliskirjanduse
osakonna juhataja KRISTEL PALK:
Sellesse raamatukokku sisse astudes
jäi esmajoones mulje, nagu oleksin
sattunud mõnda kõrgtehnoloogilisse,
aga mõnusalt kodusesse kaubanduskeskusesse. Saabuvaid külastajaid
ootas näiteks kohvik, kust heljus
kutsuvat kohvi- ja pirukate lõhna.

Hämmastama pani aga see, et kõikjal
oli näha tehnoloogia osavat rakendamist raamatukogu igapäevatöös.
Olenemata vanusest oli kõikidel
külastajatel käes nutitelefon, mille
abil raamatukogus ja ka mujal oma

igapäevatoiminguid tehti. Kõik põhiteenused sai lugeja kätte iseseisvalt, kasutades raadiokiiptehnoloogial (RFID) põhinevat laenutus- ja
tagastussüsteemi. Eriti muljet avaldav oli see, et raamatute laenamiseks
ja tagastamiseks ei pidanud soovijad minema raamatukogudesse. Laenutusautomaadid, mis välimuselt
meenutasid futuristlikumat ja värvilisemat versiooni meie kohalikest
pakiautomaatidest, olid paigutatud
üle terve linna sellistesse kohtadesse,
kust inimestel oleks möödaminnes
mugav lugemist kaasa haarata. Raamatukogu oli viidud päriselt inimeste
juurde ja selle kasutamine oli tehtud
võimalikult mugavaks.
Samas nägime, et raamatukoguhoidja
amet ei olnud tehnoloogia võidukäigu tõttu muutunud ebavajalikuks.
Pigem jäi mulje, et Hangzhou raamatukoguhoidjad olid liikunud tagasi
oma ametikoha iidsete juurte juurde.
Nende põhiülesandeks oli olla info
leidmise ekspert, mitte teenindaja.
Automaatika ja robotite võidukäik
oli võtnud Hangzhou raamatukoguhoidjate õlult ära robotlike ja üksluisete ülesannete koorma.
Milliseid mõtteid tekitas kogetu teis
kui raamatukogujuhis?
Tartu O. Lutsu nimelise Linnaraamatukogu direktor ASKO TAMME:
Kahesuguseid. Kõigepealt väärib
imetlust, isegi kadedust see areng,
mille Hiina Rahvavabariigi raamatukogud viimase 30 aastaga on läbi teinud. Hangzhou linnaraamatukogu
on kahtlemata üks uhkemaid raamatukogusid, kus ma olen käinud.
Sajad, kui mitte tuhanded inimesed
korraga raamatukogus, sigin-sagin,
vabu lugemiskohti pole – aga uksel
on isikukontroll ja sisse lasevad
külastajaid relvastatud valvurid. Tehniline varustatus on samuti suurepärane, raamatukogus on erinevad
iseteenindusaparaadid, ukse taga
automaatne laenutuskapp – aga laenutusõiguse kasutamiseks peab sul
olema Alipay-põhine krediidireiting
vähemasti 550 punkti. Millest täpselt
see krediidireiting kokku pannakse
ja kas 550 on palju või vähe, pole
aimugi, aga ma ei tahaks olla ei lugeja
ega juht raamatukogus, kes pangas
võimaliku laenaja usaldusväärsust
kontrollib. Teised mastaabid, teine
maailm.
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Kõiki toiminguid
teevad lugejad
raamatukogus
nutitelefoniga.

Liikvel olid terved perekonnad – vanemad ees ja erinevas vanuses lapsed
järel, sõbralikud noortekambad siinseal endleid tegemas. Nautida sai ka
näitust, mis oli kavalalt vaheseinte
abil ruumi paigutatud. Rahvahulga
vahelt paistis avar ja valgusküllane
fuajee, mis uhkelt läbi erinevate korruste ulatus. Tundsime ennast igati
teretulnult ja koduselt.
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DIGITAALARHIVAARIDEL
ON OMA KOOSTÖÖSEMINAR
Eva-Maria Artus, RR-i rahvusteavikute säilituskeskuse juhataja

Juba teist korda korraldasid Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiiv digitaalarhiivinduse aruteluseminari,
mis toimus sedapuhku 21.–22. novembril 2018 Nelijärve puhkekeskuses. Seminari eesmärk on
koondada Eesti mäluasutuste digiarhivaare. Sel korral osales 46 inimest erinevatest mäluasutustest.
Üritust aitas rahastada Kultuuriministeeriumi toetusprogramm Digitaalne kultuuripärand.

Foto:
Ursula Artus

Pikaajaline digitaalne säilitamine ei tähenda lihtsalt failide hoidmist kõvakettal
või serverinurgas, vaid et säilitatavate failide tervist kontrollitakse pidevalt.
Näiteks kas fail avaneb, kas vorming on sobiv, kas vajalikud metaandmed on
olemas, ega faili pole vahepeal tahtlikult või tahtmatult muudetud jne. Kui
selgub, et nt failivorming on vananenud, tuleb fail viia üle uude vormingusse
ning sealjuures jäetakse alati alles eelmine vorming ja originaalvorming (s.o
vorming, milles fail loodi). Kõige lihtsam näide pikaajalise digitaalse säilitamise
kohta on see, kui seadmed, millega fail loodi, on küll juba ammu vananenud ja
seetõttu kasutusest eemaldatud, kuid failiga on nii oskuslikult ümber käidud,
et see avaneb ning sisu on sama hästi loetav ja vaadeldav kui faili loomise ajal.
Loomulikult ei tehta säilitustegevusi üksikute failidega käsitsi. On olemas automaatsed vahendid, mis faile suurte hulkadena kontrollivad ja spetsialisti käe all
neid ka ajakohastena hoiavad.
Seminari teemadering on küllaltki tehniline: see on mõeldud inimestele, kes
• planeerivad ja kujundavad pikaajalise digitaalse säilitamise valdkonda oma
mäluasutuses (sh erinevad digitaalse kultuuripärandi projektid, mille tulem
jõuab digitaalarhiivi);
• tegelevad säilitamisega spetsialisti tasemel (töötavad välja nõudeid nii vastuvõetavale kui ka säilitatavale materjalile, teostavad kvaliteedikontrolli,
planeerivad säilitustegevusi jne);
• huvituvad digitaalsest säilitamisest.

Pikaajaline digitaalne
säilitamine tähendab

failide tervise

pidevat kontrollimist.

Mullu toimunud seminar oli kahepäevane, millest esimesel päeval arutleti digitaalse säilitamise päevakajaliste teemade üle ning teisel päeval tutvustas iga
asutus digitaalse säilitamisega seotud käimasolevaid projekte.
Seminaril osalenud mäluasutuste ring oli lai: Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Kultuuriministeerium, Tartu Ülikooli
raamatukogu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Rahvusringhääling,
MTÜ Eesti Fotopärand, Wikimedia Eesti, Ernst &Young Baltic, PricewaterhouseCoopers.
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Digitaalarhiivinduse seminaril osalejad enne lahkumist 22.11.2018.
Foto autor: Mart Laul (TMM). Foto on tehtud filmile ja seejärel digiteeritud.

Seminari ettekanded

Esimese päeva esimeses ettekandes
tutvustas PricewaterhouseCoopers
Kultuuriministeeriumi projekti Pikaajalise säilitamise äriarhitektuur, mis
rääkis pikaajalise digitaalse säilitamise tulevikuvisioonist mäluasutuste
valdkonnas.
Rahvusraamatukogus on plaanis hankida uus digitaalarhiivi tarkvara, sest
digitaalse materjali hulk kasvab ning
olemasolev süsteem on vananenud.
Ernst & Young andis ülevaate käimasolevast Rahvusraamatukogu uue digitaalarhiivi eel- ja ärianalüüsist, mis
on sisendiks tulevasele tarkvarahankele. Eel- ja ärianalüüsi raames
selgitatakse välja nõuded Rahvusraamatukogu tulevasele digitaalarhiivile.
Urmas Sinisalu Rahvusraamatukogust tutvustas kasutuskihi (ehk
vaatamisliidese) ühildumist säilituskihiga (s.o server, kus faile hoitakse
ja nendega säilitustegevusi tehakse),
rääkides muuhulgas vormingust IIIF
ja sellest, kuidas üks objekt võib
paikneda andmebaasi eri osades
ning kuidas seda on võimalik sealt
näidata.

Esimese seminaripäeva viimaseks
esitluseks korraldas Kristiin Meos
Kultuuriministeeriumist töötoa Kirjandusmuuseumi juhitava massdigiteerimise projekti probleemide lahendamiseks. Töötoas pakuti lahendusi
suurematele probleemidele, mis
seostuvad sisendi (ehk digiteerimisnõuete) ja väljundi (s.o kuidas materjali näidata) ühtlustamisega mäluasutustes.
Teisel seminaripäeval tutvustas Lauri
Leht Rahvusarhiivist projekti Mäluasutuste klassifikaatorite sõnastikud.
Allakirjutanu kõneles algavast Läänemeremaade koostööprojektist, mille
raames Rahvusraamatukogu juhib
pikaajalise säilitamise töögruppi.
Pärast seda rääkisid erinevate asutuste esindajad pooleliolevatest ja
algavatest projektidest.

Miks on seminari
korraldamine kasulik?

Eesti digiarhivaaridel on seni puudunud koostöö edendamiseks ürituste
sari, kus arutada valdkonna probleeme ja leida ühiselt lahendusi. On
olnud väiksemaid asutustevahelisi

projekte, kuid suuremat ringi, kuhu
oleksid kaasatud kõik digiarhiivindusega tegelevad mäluasutused, pole
seni olnud.
Seminar aitab tõsta teadlikkust, mis
toimub erinevates asutustes digiarhiivinduse valdkonnas. Saadakse
varakult teada uutest projektidest,
jagatakse teadmisi. Olulisel kohal on
ka Eesti digiarhivaaride kogukonnatunde tugevdamine ja otsekontaktide
loomine. Tulevikus võib kogu digitaalne säilitamine koonduda paari
mäluasutusse ning selles valguses on
praegune koostöö väga oluline. Säilitamise koondumine paari asutusse
tähendab ka säilitatavale materjalile
ja selle näitamisele esitatavate nõuete
ühtlustamist.

Alates 2018. a lõpust tegutseb
ka digiarhiivinduse meililist,
kuhu saab end lasta lisada,
kirjutades e-posti aadressile
eva.artus@nlib.ee .
Järgmine digiarhiivinduse seminar
on plaanis korraldada selle aasta
oktoobris-novembris. Täpsemat infot
saab septembris pärast suvepuhkusi.
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VEEBIARHIVEERIJATE KOKKUTULEK PIKA VALGE PILVE MAAL1
Tiiu Daniel, RR-i veebiarhiivi juhtivspetsialist

Rahvusvahelise Veebisäilitamise Konsortsiumi – inglise keeles International Internet Preservation
Consortium – liikmete aastakoosolek ja kõigile huvilistele mõeldud iga-aastane veebiarhiveerimiskonverents toimusid 12.–15. novembril 2018 Uus-Meremaa pealinnas Wellingtonis.
Kokkusaamise eesmärk oli jagada kogemusi ja tutvustada uusi lahendusi veebiarhiveerimise vallas.
Ühtlasi loovad aastakoosolek ja -konverents eeldused konsortsiumi liikmete tihedamaks koostööks
ning teadlikkuse tõstmiseks valdkonnast. Konverentsile on oodatud eelkõige teadlased (keele- ja
arvutiteadlased, sotsioloogid, ajaloolased) ja üliõpilased kui kõige tõenäolisemad veebiarhiivide
kasutajad, aga ka veebiarhiveerimisest huvitatud asutused ja üksikisikud.
1

Pika Valge Pilve Maa on tõlge maoorikeelsest nimest ’Aotearoa’.

Kohtumispaigaks olnud Wellington
on maailma kõige lõunapoolsem pealinn ja ka tuuliseim linn (kui võtta
aluseks keskmine tuulekiirus). Viimast sain nii mõnelgi päeval tunda.
Maavärinast, mida võib samuti igal
hetkel Uus-Meremaal oodata, sel korral pääsesin.

1987. aastal avatud Uus-Meremaa
Rahvusraamatukogu hoone. Fotod: Tiiu Daniel

Niisiis, ajal, mil Eestis oli külm ja
pime, alustasin retke maakera kuklapoolele, kus ootas kevadiselt päikseline ning soe ilm. Lugematutest
lennukilomeetritest ja 11-tunnisest
ajavahest peaaegu toibununa seadsin
sammud Uus-Meremaa Rahvusraamatukogusse, kus mind ootasid ees
kolleegid eri riikidest ja asutustest
üle maailma. Konsortsiumil (edaspidi
IIPC) oli 2018. a seisuga 56 liiget.
Neist 66% moodustavad rahvusraamatukogud; ülejäänud 34% hulgas on
ülikooli- ja teadusraamatukogusid,
arhiive, teadusasutusi ning veebiarhiveerimise teenust pakkuvaid äriettevõtteid. Eesti Rahvusraamatukogu on
organisatsiooni liige alates 2012. a-st.

Seekordsest aastakoosolekust osavõtt
ei olnud nii rohkearvuline kui tavaliselt, sest maailma teise otsa sõitmine on siiski üpris keerukas ettevõtmine. Ent selle võrra rohkem oli
n-ö kohalikku rahvast. Alustuseks
said aastakokkuvõtete tegemiseks
sõna juhtkond ja töörühmade juhid.
Tutvustati 2018. a sügisel liikmete
seas korraldatud laiapõhjalise küsitluse esmaseid tulemusi. Selgus, et
veebiarhiveerimisel peetakse kõige
olulisemaks sobilike tehnoloogiliste
vahendite olemasolu. Muu hulgas
tehti ettepanek luua uurimistöörühm,
mis aitaks tihendada suhtlust uurijatega ja tutvustada neile veebiarhiivide kasutusvõimalusi. Lisaks rõhutati suurema koostöö vajadust teiste
digisäilitamisega tegelevate organisatsioonide, näiteks Digisäilitamise
Liiduga (Digital Preservation Coalition), kellega ühiselt valmib IIPC koolituse töörühmal sel kevadel 13 mooduliga veebiarhiveerimise e-kursuse

algajatele. Koolitusvajaduste väljaselgitamiseks koostati küsitlus. Vastustest tuli välja, et ligi pooltes küsitluses
osalenud asutustest on veebiarhiveerimisega hõivatud vaid üks töötaja,
kelle kanda on kõik sellega seotud
tegevused veebisisu valimisest kuni
selle kogumiseni spetsiaalse programmi ehk arhiveerimisroboti abil,
v.a tarkvaraarendus. Samuti leiti vastustest lähtuvalt, et tähtis on teha lobitööd suuremate internetiteenuste pakkujate, esmajoones aga sotsiaalmeediaplatvormide, nagu Facebook,
Google ja Twitter, suunal. Senise
kogemuse põhjal on neist koostööks
vähim huvi üles näidanud Facebook.
IIPC kogude arenduse töörühma
eestvõttel toimus kaks temaatilist
veebikogumist: Pyeongchangi taliolümpiamängude teemal ja projekt
Veebiuudised üle maailma. Viimase eesmärk oli salvestada kõikidest maailma riikidest kokku kogutud uudiste
lehekülgi ühel kindlal ajahetkel
(17. oktoobril). Iga lehe kohta koguti
esileht ja üks hiireklõps edasi. Nõnda
saab võrrelda, millised teemad olid
maailma eri paigus päevakorral. Igast
riigist valiti välja kuni 10 uudistesaiti,
kokku ligi 1500 nimetust. Projekti
laiem eesmärk oli tõsta teadlikkust
tarvidusest talletada veebis avaldatud
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infot kui olulist ajalooallikat. Mõlema
kollektsiooni loomisesse andis panuse
ka Eesti Rahvusraamatukogu.
Päevale pani punkti Uus-Meremaa
põliselanike maooride tavasid järgiv
vastuvõtt. Veebiarhiveerijate hõim saabus vastuvõtule kolmnurkses rivis,
juhtkond eesotsas. Võõrustajate hõimuga kohtudes toimus tervitustseremoonia, kus meile harjumuspärase
kätlemise asemel pandi hoopis ninad
kokku. Järgnes võõrustajate hõimuliidri maoorikeelne tervituskõne vägevatele internetisõdalastele, kelle esindaja vastas omakorda samaga. Lisaks
lauldi maoori rahvalaule ning seejärel tutvuti juba üksteisega lähemalt
kohalikke hõrgutisi maitstes.
Teisipäeval algas kauaoodatud konverents rohkete ettekannete, arutelude
ja töötubadega. Kõigil kolmel päeval
oli plenaaristung ja seejärel jaguneti
teemapõhiselt kahte paralleelsessiooni. Laias laastus jagunesid teemad tehnilisteks ja mittetehnilisteks.

Konverentsi kava

ARENDUSTEGEVUS

Tänu IIPC-sse kuulumisele oleme osa
veebisäilitamise kogukonnast, kus
saame meililistide ja muude suhtlusplatvormide kaudu jagada oma töiseid rõõme ja muresid. Korraldatakse
temaatilisi töötube ja arutelusid nii
silmast-silma kohtumiste kui ka veebiseminaride näol.
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veebisaite, mille väljavalimiseks kehtestas
mäluasutuste esindajatest koosnev veebiarhiivi nõukoda.

ARENDUSTEGEVUS

2015. a lõpus alustati kõiki tuvastatud
Eesti veebisaite hõlmava veebisalvestamisega. Tänaseks on veebiarhiiv ületanud
30 terabaidi piiri (s.o maht tihendatud
kujul) ning jätkab kasvamist. Veebiarhiveerimisega on otseselt seotud neli
töötajat, kellest kaks on raamatukogundusliku ja kaks IT taustaga. Kogutud
veebilehtedest on vabalt kättesaadavad
ainult riigiasutuste veebilehed ja need
veebisaidid, mille avaldamiseks on olemas
autoriõiguse omaja nõusolek.

Avasõnad laususid Uus-Meremaa
Rahvusraamatukogu direktor Bill
Macnaught ja digisäilituse valdkonna
juht Steve Knight. Korralduslikest
teadaannetest tekitas kõige rohkem
elevust maavärina ohu korral käitumise kohta käiv: soovitati püsida
raamatukogus, mis pidavat olema
üks maavärinakindlamaid hooneid
linnas.
Rachael Ka’ai-Mahuta Aucklandi
Tehnikaülikoolist kõneles maoori kultuuripärandi säilitamisest. Maoori
kultuuriruumis on teadmised kollektiivsed ning igal põlvkonnal lasub
kohustus kollektiivselt hoitud teadmus anda edasi järgmistele põlvedele. Muu hulgas kogutakse ka
digitaalselt sündinud maoori pärandit, kuna sageli on digikoopia ainus
koopia. Siiski tõstatab põliselanike
pärandi kogumine ja hoidmine küsimusi kontrollist, enesemääramisest
ning õigusest vabale ja teadlikule
nõusolekule. Järgnenud sessioonil,
mis keskendus asutuste veebiarhiveerimise programmide kujunemisloole, kõnelesin enda kümneaastasest
veebiarhiveerimise kogemusest Eesti
Rahvusraamatukogus. Minu esitatud ülevaate resümee on järgmine:
Aastaks 2008 oli juba kolm aastat
kehtinud veebis avaldatud väljaannete
kogumist lubav seadus. Selle aja jooksul
salvestati väikeses mahus üksikväljaandeid. 2007. a see tegevus tehnilise
spetsialisti lahkumise tõttu soikus, ent
2010. a tuli uus hingamine. Kõigepealt
koguti kord aastas väike hulk Eesti

 Konverentsi toimumis-

paik raamatukogus,
autor ees vasakult teine.

Allikas: https://www.flickr.com/
photos/63553944@N05/

Sotsiaalmeedia 
arhiveerimise
töötuba

Uus-Meremaa Rahvusraamatukogu
veebiarhiveerija Susanna Joe ettekandest joonistus välja meiega üpris
sarnane pilt. Tõdemus, et tehnilise
toe katkemisel kipub seiskuma ka
tegevus ise, peab paika. Vastupidiselt
Uus-Meremaale ei ole Eesti veebiarhiivi salvestatud veebisaidid kirjeldatud raamatukogu e-kataloogis ning
puudub pikaajalist säilitamist toetav
digihoidla. Uus-Meremaa rahvusraamatukogul ja rahvusarhiivil on
2008. a-st kasutusel ühine säilitusplatvorm, mis põhineb Rosetta tarkvaral.

Päeva lõpetas sessioon sotsiaalmeedia arhiveerimisest Twitteri näitel.
Prantsusmaal jagavad sundeksemplari hankimise kohustust Prantsuse
Rahvusraamatukogu ja Rahvuslik
Audiovisuaalinstituut. Raamatukogu
salvestab Twitterit ühe levinuma
veebisaitide kogumise programmiga
Heritrix, mis laeb alla veebilehe koodi,

sh sisufailid (tekst, pilt, video) ja
kujunduselemendid (nt CSS-failid).
Audiovisuaalinstituut kogub säutsud
kokku Twitteri pakutava rakendustarkvara liidese ehk API kaudu (selgituseks: see liides võimaldab kahel
seadmel andmeid vahetada). Kuigi
viimase puhul jäädakse ilma kontekstist, kasutavad paljud uurijad
materjali kogumisel just seda lähenemist. Nii otsustas ka Uus-Meremaa Rahvusraamatukogu Heritrixi
programmi kõrval katsetada Twitteri
pakutavaid API-sid. Gillian Lee tutvustas kaht pilootprojekti ja nende
läbiviimiseks juurutatud töövoogu
ning tõdes, et raamatukoguhoidjad
peavad uute vormingute ja tehnoloogiate rakendamisel tegema veelgi
tihedamat koostööd tehniliste spetsialistidega.

andmebaasi ja hoidla vahel on habras. Vint Cerf kõneles konkreetsetest
sammudest digitaalse info pikaajalisel säilitamisel: tuleb säilitada arvutitarkvarade lähtekoode, et korvata
nende paratamatut iganemist ja võimaldada veebiarhiivi failide emuleerimist kui digisäilitamise eelistatud
tehnika rakendamist. Veebiarhiivide
puhul on eriti kohane Cerfi tõdemus,
et säilitada tuleks pigem rohkem kui
vähem infot. Nõnda leevendame teadmatust, mis võib osutuda tulevikus
oluliseks. Pikemas plaanis on mõistlik edendada arhiivide koostalitlusvõimet andmete liigutamiseks üle
riigipiiride ühest pilveteenusest teise
ja kindlustada nende säilimine.
Veebiarhiveerijaid erutab kõige rohkem küsimus, kuidas on võimalik

Chinitz:		 Määra oma andmete väärtus ja
			küsi endalt, kas kõike peab säilitama.
Cerf:		 Tuleb säilitada arvutitarkvarade
			lähtekoode, et korvata nende
			paratamatut iganemist.
Konverentsi teist päeva jäävad enim
meenutama digisäilitamist käsitlenud ettekanded Jon Chinitzilt ettevõttest Hitachi Vantara ja juhtivalt
Interneti-evangelistilt Vint Cerfilt,
kes on Google’i asepresident. Mõlemad on sellel alal pikaajalise kogemusega kõrgelt hinnatud eksperdid.
Chinitz rõhutas digitaalse info säilitamisel tulevikku vaatavate kaalutletud
otsuste tegemist: määra oma andmete
väärtus ja küsi endalt, kas kõike peab
säilitama. Kui rääkida lõpuks miljonitest või lausa miljarditest objektidest,
siis nende haldamine on rahaliselt
väga kulukas. Ülioluline on tagada
failide leitavus ehk otsivõimaluseta
digihoidla platvormi ei maksagi kasutada. Digitaalsete objektide indekseerimine on väga aeganõudev ja
seega tuleks hoolikalt valida, milliseid andmevälju sellesse protsessi
kaasata. Chinitz juhtis tähelepanu ka
sellele, et digitaalsete objektide metaandmed ja info, kuidas neid objekte
kasutada, on ülitähtsad. Neid tuleks
hoida objekti küljes, sest ühendus

veebisisu kätte saada võimalikult originaalilähedaselt. Siin on alati keskne
veebiarhiveerimise vahendite teema.
Eespool mainitud Heritrix ei tule
toime ülikeerukate dünaamiliste
veebisaitide salvestamisega. Seevastu aga Webrecorderi teenus on
kaasaegne lahendus, mis pakub ülikeerukate dünaamiliste veebisaitide
salvestamise probleemile mõningast
leevendust. Konverentsil pühendatigi sellele teemale mitu ettekannet
ning toimus nn käed-külge töötuba,
kus oli võimalik läbi proovida kõik
Webrecorderi funktsioonid. Tegemist on tasuta veebipõhise teenusega,
mille kasutamiseks peab sisestama
veebisaidi aadressi ning salvestamise käigus klõpsama läbi kõik
veebilehel asuvad lingid, mille taga
avanevat sisu soovitakse samuti
säilitada. Kogutud andmed salvestatakse n-ö konteinerfaili WARC
(nagu Heritrixi puhulgi). Arhiveeritud veebisaidi taasesitamiseks veebilehitsejas kasutatakse Waybacki tarkvara.
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Veebiarhiivide kasutusvõimalusi tutvustaval sessioonil kõneles Jason
Webber muu hulgas Briti veebiarhiivi uue kasutajaliidese loomisest.
Kuna arhiivi kasutajaskond koosneb enamasti uurijatest, viidi nende
hulgas läbi küsitlus. Selle tulemused
näitasid, et teadmised veebiarhiivist
on tagasihoidlikud. Esineb eksiarvamusi, et arhiivis säilitatakse ainult
veebist maha võetud materjale või et
iga veebilehte salvestatakse vaid üks
kord. Jõuti järeldusele, et veebiarhiivi
kasutusjuhend ja igasugused abitekstid peavad olema tavakasutajale
lihtsasti arusaadavad ilma keeruka
erialaterminoloogiata; kogude tutvustamisel tuleks kasutada mitmesuguseid visuaaliseerimistehnikaid ning
lihvida õpitubade abil kasutajate infootsinguoskusi.
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Uus-Meremaa Rahvusmuuseumi peasissekäik

Teise konverentsipäeva lõpetas ühine
õhtusöök Wellingtonist väljas asuvas
looduskaunis mereäärses paigas, kus
tuli endale taaskord tunnistada, et
Uus-Meremaa on eriline koht maamunal.
Viimase konverentsipäeva avas
Wendy Seltzer, kes töötab Ülemaailmse Veebikonsortsiumi (W3C) juures strateegiajuhi ja nõustajana veebi
turvalisuse, ligipääsetavuse ning
koostalitlusvõime parandamise nimel.
Tema algatatud Lumeni projekt (https:
//lumendatabase.org/) aitab mõõta
Internetist autoriõiguste rikkumise
tõttu materjali eemaldamise nõuete
mõju.
Oma ettekandes kõneles Seltzer väljakutsetest, mida veebisäilitamine esitab. Näiteks õigus olla unustatud, st
inimesel on õigus nõuda tema kohta
avaldatu eemaldamist veebist. Siiski
ei laiene andmete kustutamise kohustus kultuuripärandit säilitavatele digiarhiividele. Küll aga tuleb tõenäoliselt kaaluda infole juurdepääsemiseks ajapiirangute kehtestamist. Jäi
kõlama mõte, et parem olgu n-ö pime

arhiiv kui üldse mitte midagi. Veebiarhiveerijate jaoks on tähtsaim
küsimus, mida veeb peaks paremini
tegema, et selle säilitamine õnnestuks. Üks lahendus selle tagamiseks
on luua arhiveerimist hõlbustavad
standardid.
Veebiarhiivide põhiline sihtrühm on
uurijad, keda üksikute veebilehtede
asemel huvitab pigem info kindla
teema kohta, mille välja õngitsemiseks
arhiivist vajatakse sihtotstarbelisi
andmekaevelahendusi. Sara Aubry
ja Peter Stirling Prantsuse Rahvusraamatukogust rääkisid tekstikaevelahendusest Néonaute: on loodud
otsingumootori prototüüp veebidokumentide lingvistiliseks analüüsiks ja
indekseerimiseks. Täistekstiotsingut
saab teha 1 petabaiti hõlmavast veebiarhiivi korpuses, millele on täielik juurdepääs ainult raamatukogus
kohapeal.
Konverentsijärgsel päeval toimus sotsiaalmeedia arhiveerimise töötuba,
kus rühmas arutleti teemal, milline
võiks olla eetiline ja kogukondlikul koostööl põhinev sotsiaalmeedia

arhiveerimine. Jõuti järeldusele, et
tuleb luua kontakt neil platvormidel oma vaateid väljendavate kogukondadega.
Konverentsi sisutihe programm andis
rohkelt ideid ja aitas kurssi viia valdkonna arenguga teistes organisatsioonides. Nädala jooksul õnnestus
värskendada olemasolevaid ja luua
uusi kontakte kolleegidega teistest
raamatukogudest.
IIPC aastakoosolekul ja -konverentsil osalemist toetas Kultuuriministeerium programmi Raamatukogude
arendamine kaudu.
Veebiarhiveerimise allikaid
https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_Web_archiving_initiatives
http://netpreserve.org/
https://netpreserveblog.wordpress.
com/
https://www.youtube.com/
channel/UCkUsw2Lo1ahekgy_
xEb11BA
https://twitter.com/NetPreserve
https://webrecorder.io/

* Eino Tamberg-Amores. (Nagu Kristina Šmigun-Vähi? Oh ei, hoopis Tambergi
teos pealkirjaga Amores.)
* Head Ööd, Vend Kammerkoor. (Kes teab, see teab, kes ei tea, sellele seletan,
et tore nimi tekkis siis, kui Pärt Uusberg oma venna Uku Uusbergi lavastatud
näidendis Head ööd, vend laulmiseks kammerkoori kokku seadis ning koor
selle nime all laulma jäigi. Nüüd aga igavene häda, kuidas seda kirjutada,
sest igast viisist võib veel mitu tõlgendust tekitada. Olen näinud umbes
44 varianti. Siin toodu on üks nendest.)
* Lõbutseti poole ööni, alustuseks mürgel ja kraamimine ja siis tuli pidu ise.
* Esines kuulus saksa kuusik. (Äraseletatult kuus meest ehk kuuik.)
* Eestimaalased võiksid oma rahvuslippu julgemalt kasutada!
(Kahjuks ei öeldud, mis värvides see eestimaalaste rahvuslipp on.)

KEELETUSI
LAULU- JA TANTSUPEOKS
Inna Saaret, kauaaegne toimetaja

* Suure lillekompositsiooni aluseks on tehissammal klaaskausis veega lillede tarvis.
(Ajud peas mõtlemiseks kirjutamise tarvis.)
* Võru Kannelis. (Postimehe kultuurireklaam. Ei tea, mida need Kandle Seltsi
asutajad ka asjast arvaksid?)
* Võru kandle aed. (Selle kirjutaja arvates on ilmselt Vanemuise kandle kõrval
ka Võrul mingi kannel. Aga Kandle Seltsil on tõesti oma aed.)
* Laululuisa Kreutzwald. (Luisa kipub ikka veel igale poole.)
* Kadrioru kontserdihooaja lõpetas siis estraadiorkester Bruno Sauli juhatusel.
(See oli üle aegade üks paremaid nalju. Naersin lausa pisarateni.)
* Estonia ballett sai Manoni autoriõiguse.
(Ega esitusluba Estoniat veel Manoni autoriks tee.)
* Ballett on tants ooperi järgi. (Järjekordne mõttehiiglane avaldab arvamust.)
* Claudia Ševtšenko ja Helen Lokuta on ennegi üht osa laulnud.
(Ja Janne Ševtšenko ilmselt tantsis siis flamenkot?)
* PLMF tähistas oma esimest ümmargust juubelit.
(Kaks sõna ülearu: oma ja ümmargust.)
* Mida tähendab Mussogorski vene muusikale ...
(Tõesti ei tea, äkki Mussorgski ise oleks öelnud?)
* Estonia emokoor ei halanud, vaid rokkis. (Tegu on ilmselt väga asjatundmatu
päevatoimetaja pandud pealkirjaga, mis peaks tema arvates paeluma lugejaid.
Järgnes väga asjalik artikkel Estonia Muusika Osakonna – ehk EMO – segakoorist, millel emodega ei ole küll õhkõrnagi pistmist, rokkimisest rääkimata.)
* Tšaals Kuuno ooper Faust ja ballett Modigliani
(Kultuuriajakirjaniku suust. Prantslase Charles Gounod nime pole ta vist
kunagi kuulnud ning Modigliani luges ka välja täht-tähelt.)

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. Selle numbri märksõna
on laulu- ja tantsupidu ning
muusika laiemalt, kirjutab oma
lustaka loo sissejuhatuseks
Rahvusraamatukogu kauaaegne
keeletoimetaja Inna Saaret.

* Ivari Iljaa. (Sama kultuuriajakirjanik!)
* Andre Maakler. (Kontserdiplakatilt. Mis teha, kui kogu mõtlemine vaid
raha ümber keerleb ja esinejate nimed meelest lähevad.)
* Laulupeo kahele kontserdile omistati üle 110 000 pileti. (Enamasti kasutatakse
sõna omistama valesti hoopis teises kontekstis, nimelt siis, kui räägitakse
autasudest vms. Omistama tähendab kellelegi või millelegi omaks või kuuluvaks
pidama, ei soovitata tähenduses: andma, määrama. Mida aga näitelause kirjutaja
silmas pidas? Kas tahtis öelda, et omandati piletid? Või koguni omastati
(st võeti omavoliliselt)? Päris veider, me ju ikka ostame pileteid.)
* Ansambel pealkirjaga XXX esitab loo tiitliga YYY. Hendrik (Sal-Saller) on selle plaadi
lüürika autor. (Algmõju inglise – Ameerika inglise? – keelest täiesti tajutav.
Tuletan meelde, et eesti keeles on kasutusel viis, sõnad, nimi ja nimetus.)
* Coach´i vajavad ka muusikud. (Sellist nimetust kasutatakse auväärse pianisti
XXX kohta tema 80. sünnipäeva puhul. Sõna üks tähendus on küll ka
eraõpetaja, aga nimetus sobib pigem sporditreenerit tähistama.)
* Soovime õnne dirigendidebüüdi eest. (Ikka inglise keel eeskujuks.
Kas õnnitleme nüüd ka sünnipäeva eest ja avaldame kaastunnet surma eest?)

Foto:
Teet Malsroos
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RAHVUSRAAMATUKOGU
EMAKEELEPÄEV OLI EDUKAS
Mihkel Volt

14. märtsil peeti Rahvusraamatukogus emakeelepäeva puhul konverents
Kas tõesti häbeneme riigikeelt?

17. korda Rahvusraamatukogus Maire
Liivametsa juhatusel korraldatud
emakeelepäeva konverentsi avas peadirektor Janne Andresoo, kes rõhutas
meie keele rõõmsalt mängulise edendamise vajalikkust. Seejärel astus
humanitaarsaali kogunenud rohke
publiku ette õiguskantsler Ülle Madise,
kelle ettekande pealkirjaks oli Ilusa
selge eesti keele ülistuseks. Professor Ülle Madise keskendus oma ette-

kandes seikadele, millest johtuvalt
tõdes, et meie keel on allakäiguteel. Kas
tõesti häbeneme oma riigikeelt? küsis ta
ja vastas: Reetmine on eesti keele äraandmine. Eesti mõte on olla Eesti. Ta osutas
nii eesti keelt häbenevale suhtumisele teaduses, eraisikuile saadetud
arusaamatuile ametikirjadele kui ka
jultumusele seadusloomes, millest
tõuseb tema sõnutsi suuremat sorti
segadus ja kulu. Õiguskantsler Ülle

Madise ettekandel põhinevat artiklit
on võimalik lugeda Eesti Rahvusringhäälingu portaalist (vt https://www.
err.ee/920296/ulle-madise-ilusaselge-eesti-keele-ulistuseks).
Vikerraadios keelesaateid tegev ajakirjanik Piret Kriivan vaagis ettekandes Uueaegne kadaklus – valehäbist või
eksiarvamustest nii edvistamist ingliskeelsete firmanimedega, slängi, lause-

Ülle Madise ettekande pealkirjaks oli Ilusa selge eesti keele ülistuseks.

Fotod: Teet Malsroos
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Esireas (vasakult) Maire Liivamets,
Rein Raud ja Janne Andresoo

ehituse muundumist inglise keele
mõjul ja eestipärast isikunimede käänamist kui ka laste sõnavõistlust ning
välismaist huvi meie keele eripärade
vastu. Kadaklus pole idee ega kultuuriküsimus, vaid tema taotleb ainult elumugavust, kergemat läbisaamist, alustas
ta oma esinemist A. H. Tammsaare
tsitaadiga.

Orientalistist kirjaniku Rein Raua ettekanne Keel kui vahend ja kui eesmärk
osutas eesti keele autentsuse säilitamiseks liiga suurte survemeetodite
rakendamise võimalikele ohtudele.
Liiga suure kontrolliga võime tema
arvates teha eesti keele tulevikule karuteene. Professor Rein Raua sõnul
peaksime loobuma eesti keele kui n-ö
salakeele ideoloogiast. Ka eesti keele
omandamise keerulisus on tema arvates müüt.

RR-i 17. emakeelepäev peeti humanitaarsaalis.

Vikerraadio ajakirjanik Märt Treier
andis publikule hoogsa vastulöögi
parajalt põrpiva ettekandega Vastulöök. Tema esinemine oli Rein Rauaga
samas helistikus, rõhutades suletud
kultuuri paradoksi hukatuslikkust.
Noortega tuleb rääkida nende keeles.
Kõrvadega kuulamine on kõige olulisem.
Rohkem jaatavat suhtumist, oli Märt
Treieri sõnum.
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Tallinna Ülikooli emakeele õpetuse
lektori Merilin Aruvee ettekanne Iga
õpetaja on keeleõpetaja rääkis õpetajate
keelelise teadlikkuse suurendamise
vajadusest. Õppimine käib keelepõhiselt igas aines. Rõhku tuleb pöörata
ainekirjaoskusele, mis aitab ainepädevust saavutada, toonitas ta. Merilin
Aruvee tegi ettepaneku ainekirjaoskuse sisseviimiseks õpetajakoolituse
õppekavadesse.

Piret
Kriivan

Märt Treier

Martin
Ehala

Keeleteadlane Martin Ehala sõnas
oma esinemise Eesti keel kiirenevas ajas
sissejuhatuseks, et ühiskonnas tuleb
leida tasakaal armastuse ja sundimise
vahel. Professor Ehala sõnutsi on ühtekuuluvustunde aluseks emotsionaalne
side identiteediga. Emotsionaalsest

sidemest sõltub, millise tasandi territooriumit – nt Võrumaad, Eestit või
Euroopat – inimene kõige kallimaks
peab. Sellest omakorda sõltub selle
territooriumi käekäik. Prantsuse ja
saksa rahvusidentiteediga inimesele
ei ole Eesti osaks nende identiteediterritooriumist. Eestit ehitavad üles
aga eelkõige eesti identiteediga inimesed, sest neile on see territoorium
emotsionaalselt esimene valik. Alles
siis, kui eurooplastele on Eesti sama
loomulik osa identiteediterritooriumist kui eestlasile Võrumaa, on nad
emotsionaalselt valmis seda kaitsma.
Identiteediloomes ei saa ääremaa käia
keskusest eespool, sest see jätab ääremaa ilma emotsionaalsest sidemest,
samas kui keskusel pole veel kujunenud emotsionaalset sidet ääremaaga.
Ka keskuse huvides on tugevad lokaalsed identiteedid ääremaal, mis oleks
keskuse suhtes positiivselt meelestatud. Eelnevast lähtuvalt on nii Eesti
kui ka Euroopa huvides tugeva eestikeskse identiteedi arendamine. See
eeldab rahvuskeskset identiteeti. Mis
see praktikas tähendab? Leebet survet
eesti keele kasutusele, senise keelepoliitika jätkamist. See tähendab nt
institutsionaalset ja ühiskondlikku
survet rahvusvahelistele ettevõtetele
ja organisatsioonidele, toetamaks nende
töötajate eesti keele õpinguid. Eesti
keelel põhinev eesti kultuur ja emotsionaalne side on parim tagatis Eesti
arengule. Mõõdukas rahvuslus Eestis
on ka Euroopa Liidu huvides, sest
see tagab geopoliitilise turvalisuse,
takistades piirkonna ääremaastumist,
kõneles Martin Ehala.
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LAULUPEOD JA PLAKATIKUNST
Rene Mäe, RR-i haridustegevuste projektijuht

Foto: Teet Malsroos

Rahvusraamatukogu üheks suurprojektiks on sel aastal eesti esimese üldlaulupeo 150. aastapäevaks valminud näitus, mis läheneb laulupidude traditsioonile trükikunsti erinevate vormide
kaudu. Olgugi, et näitus tutvustab laulupidude traditsiooni ajalugu, kannab ta ehk üht veelgi
olulisemat eesmärki – avada Rahvusraamatukogu rikkalikke ja mitmepalgelisi kogusid.
Näiteks on laulikute, kutsete, kavade, postkaartide, fotoalbumite kõrval eksponeeritud ka
üldlaulupidude plakatid. Rahvusraamatukogu 1945. aastal loodud plakatikogus on tänaseks
rohkem kui 18 000 plakatit, nende seas nii kultuuri-, propaganda- kui ka autoriplakateid.

IX Eesti üldlaulupidu Tallinnas 1928. Fotopostkaart (1928). Autor: H. Voolmann
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Ühe huvitava kokkulangevusena võib
plakatikunsti ajaloost välja tuua
Edouard Manet’ kujundatud reklaami Jules Husson Fleury 1869. aastal (!) ilmunud raamatule Les Chats,
mis avaldas John Barnicoati hinnangul tänapäevase plakati kompositsioonitehnikate väljakujunemisele
suurt mõju. Kui Cheret käsitles plakateid pigem seinamaalingutena, siis
Manet’ reklaamplakati sümmeetrilisus, graafilisus, selged mustrid ning
tüpograafia(kesksus) juhatasid teed
20. sajandi plakatikunsti põhitehnikate väljakujunemisele.2

Aga mis toimus samal ajal (19. ja 20.
sajandi vahetusel) eesti plakatikunstis? Kunstiajaloolane Jüri Hain kirjutab, et 1890. aastatel oli Eesti massilise
omaalgatuse toel kattunud mitmesuguste
(karskus-, muusika-, tuletõrje-, põllumeeste-)seltsidega3. Tähenduslik on
siinkohal aastal 1906 Tartu Eesti Põllumeste Seltsi korraldatud kunstinäitus, mida peetakse Eesti esimeseks
kunstinäituseks4. Kuid ehk veelgi olulisem moment, millele Hain tähelepanu juhib, seostub kõigi nende toonaste seltside tegevuse praktilise
küljega. Nimelt vajasid paljud neist

Kõik Nõukogude Eesti
1950. a. üldlaulupeole!
Plakat (1950).
Autor: Siima Škop

Aga millistes oludes plakat kui (trüki)
kunstivorm üldse esile tõusis? Nimelt
seostavad plakatiajaloolased tänapäevase plakatikunsti esilekerkimist
ennekõike Jules Cheret’ga (1836–
1932)1, kes tegutses 19. sajandi lõpu ja
20. sajandi alguse Pariisis. Inglismaal
trükitehnikat õppimas käinud ning
Pariisi tagasi saabunud Cheret tõi
litograafiasse uuendusena kaasa värvide kasutamise. Kujundades algul
peamiselt nn kultuuriplakateid (teatri- ja kabareetendustele ning kontsertidele), hakkas ta suure nõudluse
tõttu teostama tellimustöid ka tarbeja luksuskaupadele (reklaamplakatite
näol). Haussmanni moderniseeritud
Pariisis tekitasid Cheret’ tööd linnaruumis justkui värviplahvatuse: tema
plakatid, mis laenasid maalikunstnike (nt Tiepolo) loomingust, muutsid tänava kunstigalerii sarnaseks.
Niisiis võib öelda, et plakatist oli
19. ja 20. sajandi vahetusel kujunemas
tänapäevane kunstivorm, mis asetus
maali- ning tarbekunsti (või tarbegraafika) vahealale.

Üldlaulupidu 1980. Plakat (1980).
Autorid: Ülo Emmus, Šamuil Migdal
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Tulge juubelilaulupeole! Plakatid (1969). Autor: Alfred Saldre

tunnistusi, diplomeid ja aina rohkem
ka plakateid, mis nõudis pöördumist
(plakati)kunstnike ja rakendusgraafikute poole. Nendel koostöösuhetel
ning väljundite tekkimisel oli selge
mõju plakatikunsti üldisemale arengule Eestis.
Mõistagi jääb 20. sajandi algusesse
kultuuriajaloolisest vaatepunktist ehk
olulisemaidki suundumusi, näiteks
rahvusriikide (ja miks mitte ka uute
rahvusraamatukogude ja -muuseumide) moodustamine ning paljude
eri rahvuste iseseisvumispüüdlused.
Samas ei tohiks jääda tähelepanuta
see, mis toimus Eesti vahetus naabruses. Nagu märgib Maria Lafont,
kerkis Nõukogude Liiduga koos üles
üks eripärane plakatiliik – revolutsiooniline propagandaplakat.
Juba uue kunstilise suundumuse nimest
selgub selle otstarve. Sündinud revolutsioonist, revolutsioonilise propaganda
vajadustest, oli eesmärgiks tutvustada
revolutsioonilisi ideid massidele. Iga
ideoloogia vajab propaganda toetust ja

Kommunistlik Partei pidas plakatit oluliseks ideoloogiliseks tööriistaks. Plakatil
oli massimeediumina tohutu potentsiaal:
seeläbi selgitati inimestele uut ilmavaadet, kultuuri, mõtte- ja käitumisviisi tööl,
sõjas või ühiskonnas5.
Raske on vaadata mööda Nõukogude
okupatsiooni ajal toimunud üldlaulupidude plakatite sarnasusest propagandaplakatitega. On selge, et eesti
üldlaulupidude traditsioon on olnud
algusest peale vähemalt sama palju
muusika- või kultuuriüritus kui laiem
ja sügavam ühiskondlik-poliitiline nähtus (või koguni eesti kultuuri tüvitekst)6, mis on viimase 150 aasta jooksul eri viisidel avaldunud. Ja seda
ka Nõukogude perioodil: kõrvutades
näiteks 1950. aastate, 1960. aastate ja
1980. aastate laulupidude plakateid,
näeme seal nii konkreetsete sümbolite kui ka kunstiliste võtete ja tehnikate kasutamise tohutut variatsiooni.
Niisiis võib öelda, et üldlaulupidude
plakatid pakuvad nt peokõnede,
repertuaari ja rõivastuse kõrval sisse-

vaateid mitte ainult laulupidusid
saatnud poliitilisse õhustikku, vaid
ka plakatikunsti kujunemislukku.
Allikad
1
Purvis, Alston W. „A Century of Posters.” A Century of Posters, toim. Martijn
F. L Coultre ja Alston W. Purvis, Lund
Humphries, 2003, lk 8-19.; Barnicoat,
John. Posters: A Concise History, Thames
and Hudson, 1991.
2

Barnicoat 1991.

3

Hain, Jüri. „Plakat – teenäitaja rakendusgraafika suunamuutuses.” Eesti
kunsti ajalugu. 5, 1900-1940, toim. Mart
Kalm, Eesti Kunstiakadeemia, 2010, lk
554-570. Sellega seoses võib osutada, et
III laulupeo (1880) korraldas Tallinna
laulu- ja mänguselts, IV laulupeo (1891)
ja V laulupeo (1894) Eesti Kirjameeste
Selts ning VI laulupeo (1896) Estonia ja
Lootuse selts.

4

NO99 kunstikool: 1, https://arhiiv.err.
ee/vaata/no99-kunstikool-1

5

Lafont, Maria. Nõukogude plakat: Sergo
Grigorjani kogu, Sinisukk, 2007.

6

Veidemann, Rein. „Laulupidu kui Eesti
kultuuri tüvitekst.” Sirp, 17.09.1999, lk 3.
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TÖÖTAVAD PÕLVAMAAL, VILJANDIS,
TARTUS JA TALLINNAS

Katre Riisalu, ERÜ juhatuse esinaine
Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja

Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühing pidas 28. veebruaril nii
aasta- kui ka kõnekooseoleku.

ERÜ peab tähtsaks tõsta esile raamatukogude olulist rolli nii kogukonnas kui ka
ühiskonnas laiemalt, märgata meie kõrval tegutsevaid väärt kolleege. 28. veebruari hommikul Rahvusraamatukogus
peetud kõnekoosolek algas tänuüritusega, kus tunnustati parimatest parimaid
raamatukoguhoidjaid ja aasta tegusid raamatukogudes.
Tegusaid-tublisid inimesi on Eesti raamatukogudes palju – nii nagu ka värskeid
ideid ja eeskuju andvaid algatusi. ERÜ
auhindadele said kandidaate üles seada
üksikisikud ja asutused, otsuse tegi ühingu
juhatus. Kuna raamatukogusid on väga
erinevaid, siis anti tunnustused välja üheksas kategoorias. Tänavu esitati 34 nominenti. Auhindadega kaasneb ERÜ tänukiri,
Kultuuriministeeriumi tänukiri, unikaalne
ja spetsiaalselt valminud vitraaž klaasikunstnik Riho Hütilt ning rahaline stipendium Eesti Kultuurkapitalilt.

2018. AASTA TUNNUSTUSED

ERÜ TEENETEPREEMIA 2018
Põlva Keskraamatukogu
direktor
REET KAPPO
Fotod: Teet Malsroos

ERÜ TEENETEPREEMIA 2018 – Põlva Keskraamatukogu direktor REET KAPPO
Reet pälvis tunnustuse suure panuse eest
raamatukogunduse arendamisse ning
Põlva Keskraamatukogu aastatepikkuse
mõtestatud ja tasakaaluka juhtimise eest.
1975. aastal sai Reet Kappost Põlva Keskraamatukogu direktor. Tal on tulnud maakonna rahvaraamatukogud 1970. aastatel tsentraliseerida ja 1990-ndatel
detsentraliseerida. Viimase haldusreformi
käigus tuli tal tegeleda maaraamatukogude liitmisega. Tema eestvedamisel
on raamatukogus toimunud arvukalt kultuurisündmusi ning ta on koostanud
Põlva Keskraamatukogu mitmeköitelise
kroonika alates raamatukogu asutamisest 1926. aastal. Töötajate sõnul on Reet
Kappo olnud väga hea juht – tark, tahtekindel, hea analüüsivõimega, ideerikas,
mõistev, inimlik. Tema 52 pühendunud
tööaastat raamatukogunduses, neist 43
direktorina, väärivad imetlust. Reet otsustas tööelust kõrvale jääda 1. märtsist.

AASTA MAARAAMATUKOGUHOIDJA
2018 – Lahe raamatukogu juhataja
2006–2018 ja Tilsi raamatukogu
vabatahtlik AINIKA MÄGI
Ainika pälvis auhinna mitmekülgse tulemusliku ja huvitava tegevuse eest laste
lugemise arendamisel. 2006. a sai Ainikast Põlvamaa Lahe raamatukogu juhataja. Raamatukogu asus toona vanas
mõisamajas ja lisaks muudele töökohustustele hoolitses Ainika ka pargi eest. Ta
korraldas kogukonda kaasates talguid
suurtele ja laagreid lastele. Vana mõisahoone muutus aga varisemisohtlikuks,
mistõttu kolis Lahe raamatukogu 2016. a
lõpul endise Tilsi lastekodu ruumidesse.
Loodi Laheda Avatud Noortekeskus ning
Ainikast sai korraga nii valla raamatukogu
juhataja kui ka noorsootöötaja. Noortekeskuse südameks sai raamatukogu. Juba
aastaid on Ainika ka Tilsi Põhikooli raamatukoguhoidja – see tähendab osalust
koolielus. Kuna väikeste koolide raamatukogude võimalused on ahtad, toob Ainika
lastele lugemiseks raamatuid teistest
ümbruskonna raamatukogudest. Möödunud suvel ühendati Lahe ja Tilsi raamatukogud ning tekkis teeninduspunkt,
kus Ainika ei ole enam palgaline raamatukoguhoidja, vaid vabatahtlik. Kolleegide
sõnul on Ainika abivalmis kolleeg, kes
kõigele vaatamata suudab tegutseda
raamideüleselt.

AASTA MAARAAMATUKOGUHOIDJA 2018
Lahe raamatukogu juhataja
2006–2018 ja
Tilsi raamatukogu vabatahtlik
AINIKA MÄGI
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ERÜ AASTAPREEMIA 2018
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu raamatukoguhoidja
MARIS NOOL

ERÜ AASTAPREEMIA 2018 – Tallinna
Tehnikaülikooli raamatukogu raamatukoguhoidja MARIS NOOL
Marist tunnustati aktiivse ja tulemusliku
erialase tegevuse, raamatukoguhoidja
ametit väärtustava virtuaalnäituse Sajandi
100 raamatukoguhoidjat veebilehe arendamise ning pühendunud töö eest Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus, kus
ta töötab alates 2012. aastast. Ta haldab
õpikute kogu, jagab infot raamatukogu
sotsiaalmeedia kontodel ning tegeleb
aktiivselt välistudengitega. 2018. aastal
pidas ta raamatukogude turundamise teemal mitu ettekannet. Rahvusvahelistel
seminaridel viis ta kolleegidele läbi töötubasid, kus jagas oma teadmisi ja kogemusi sotsiaalmeedia võimalustest raamatukogu turundamisel. Aastal 2018
valmis tema tehnilisel toel kolm virtuaalnäitust. Neist suurim oli ERÜ kingitus
Eesti riigi 100. sünnipäevaks – virtuaalnäitus Sajandi 100 raamatukoguhoidjat –,
mille keskkonna pakkus välja ja kujundas Maris. Pärnu Keskraamatukogu palvel
jäädvustas ta virtuaalselt Pärnumaa rahvaraamatukogude haldusreformieelse
võrgustiku. Maris on aktiivne ja tegus
noor, kes panustab ERÜ noorteklubi
tegemistesse.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
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AASTA LASTERAAMATUKOGUHOIDJA 2018
Tartu Oskar Lutsu
nimelise Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna juhataja
ÄDU NEEMRE

AASTA KOOLIRAAMATUKOGUHOIDJA 2018
Põlva Kooli raamatukogu
juhataja ja Põlva Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
ANNE OJASTE

AASTA LASTERAAMATUKOGUHOIDJA 2018 –
Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu
laste- ja noorteosakonna juhataja ÄDU NEEMRE
Ädut tunnustati mitmekesise ja sütitava tegevuse eest laste
lugemishuvi arendamisel, lasteraamatukoguhoidjate täiendkoolituste korraldamisel ja kirjanduselu edendamisel. Ädu
Neemre hindab kõrgelt erialast enesetäiendamise vajadust ja
tema eestvedamisel toimuvad mitmed üleriigilise ulatusega
koolitused. Ta on ERÜ lasteteeninduse toimkonnas tegutsenud
alates toimkonna loomisest 2005. a ning seisnud selle eest,
et ühing tegutseks lastega töötavaid raamatukoguhoidjaid
koolitava institutsioonina. Alates 1999. a-st peetakse Ädu
eestvedamisel Tartu Linnaraamatukogus algupärase lastekirjanduse päeva. Sisuldasa on see kirjanduskonverents, mis
pakub kõigile huvilistele võimaluse saada kokku ja arutleda
eesti lastekirjanduse hetkeseisu üle. Alates 2015. a-st korraldab Ädu koostöös Tartu Ülikooliga lasteraamatukoguhoidjate
suveakadeemiaid. Ta on seotud mitme kirjandusfestivali ja
-võistluse korraldamisega Tartus. Prima Vista lasteprogrammi
on peamiselt sisustanud Ädu Neemre juhitav Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakond. Alates 2016. a-st on
Tartu Linnaraamatukogu Ädu eestvõttel korraldanud Noorte
Luuleprõmmi võistlust, kus noored autorid esitavad oma
luuletusi. 2017. a septembrist peetakse Tartus kord aastas
Ädu Neemre veetuna laste- ja noortekirjanduse festivali, mis
pakub kirjanduslikke konkursse ja retki, kohtumisi kirjanikega
ja mitmesuguseid muid ettevõtmisi lastele, noortele, peredele
ning teistele laste- ja noortekirjanduse huvilistele.

AASTA KOOLIRAAMATUKOGUHOIDJA 2018 –
Põlva Kooli raamatukogu juhataja ja
Põlva Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
ANNE OJASTE
Annet tunnustati kooliraamatukogunduse uuendusmeelse
arendamise eest Põlvamaal. Põlva kooliraamatukogudes on
viimased aastad olnud muutusterohked. 2016. a liideti kolm
kooli – Mammaste Lasteaed-Algkool, Põlva Põhikool ja Põlva
Ühisgümnaasium – ning moodustati Põlva Kool, samuti avati
riigigümnaasium. Anne Ojaste korraldab raamatukogude tööd
nii Põlva Gümnaasiumis kui ka Põlva Koolis. 2015. a algatati
Anne Ojaste eestvõttel Põlvamaa koolide raamatupäev, kus
õpilased tutvustavad üksteisele nt lühinäidendite ja agitkavade vormis raamatuid. Koostöös õpetajatega toimuvad
neis koolides regulaarselt raamatukogutunnid. Anne on hea
seisnud selle eest, et Põlvamaa esindajad osaleksid iga-aastasel üleriigilisel etluskonkursil Tahan Sulle öelda. Anne edendab
aktiivselt loodusharidust ja kirjutab Keskkonnainvesteeringute
Keskusele projekte, valmistades õpilastele ette õppekäigud.
Ta on ka kooliraamatukoguhoidjate nõustaja Põlvamaal, kuna
tunneb väga hästi e-õppematerjale.

Auhinnaga AASTA TEGU LINNARAAMATUKOGUS 2018
tunnustati Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu projekti JutuPeatus ehk 100 Eesti ilukirjandusteost avalikus ruumis.
JutuPeatus on Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud
ettevõtmine, mille käigus tähistati 2018. a avalikus ruumis
viitadega ükssada olulist eesti kirjandusteost, mis on seotud
mõne kindla paigaga Eestis. Igal viidal on lühike tsitaat paigaga
seotud teosest, QR-kood ning kodulehe aadress, kus saab
kuulata pikemaid katkendeid valitud raamatuist näitlejate
esituses ning vaadata üle-eestilist kaarti viitade asukohtadega.
Projektiga alustati 2016. a märtsis. Tartu Linnaraamatukogu
kümnekonnast inimesest koosnevat töögruppi aitasid rahvaraamatukogud üle Eesti. Eesmärgiks oli katta raamatuviitadega võimalikult ühtlaselt kogu Eesti nii, et esindatud oleksid
eesti kirjandusloo olulised teosed, millel on seos geograafilise
paigaga. Viitade paigaldamine algas 2018. a mais, mil trükist
ilmus JutuPeatuse kaart. Projekt kuulutati avatuks 13. juunil
Tartu Kaarsilla juurest Inglisillani viinud rongkäiklavastusega.
Projekti olemuse võtab hästi kokku kirjandusteadlane Mart
Velsker: „JutuPeatus“ suudab lihtsate vahenditega siduda Eesti
erinevad kohad ja kirjanduse, ning see sidumine torkab ka
maastikul silma, tekib arusaam, et meie ümbritsev keskkond
on tekstidega „sisustatud“. JutuPeatuse idee autor ja sündmuse projektijuht on Kristel Kalda.

Auhinnaga AASTA TEGU LINNARAAMATUKOGUS 2018 tunnustati
Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu projekti JutuPeatus
ehk 100 Eesti ilukirjandusteost
avalikus ruumis.
Projektijuht KRISTEL KALDA
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PARIM NOOR
RAAMATUKOGUHOIDJA 2018
Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse
kirjanduse osakonna
raamatukoguhoidja
MIRJAM KAUR

PARIM NOOR RAAMATUKOGUHOIDJA
2018 – Tallinna Keskraamatukogu
eestikeelse kirjanduse osakonna
raamatukoguhoidja MIRJAM KAUR
Mirjam valiti parimaks Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale pühendatud rahvaraamatukogude ühisprojekti Kunst raamatukokku eduka läbiviimise ja raamatukogude noortetegevuste rikastamise
eest. Mirjam Kaun juhtis projekti Kunst
raamatukokku. Kahe aasta jooksul innustas ta raamatukogusid üle Eesti sellega
ühinema. Kunst raamatukokku raames
toimus Eesti 50 raamatukogus 120 näitust. Noored loomeinimesed tõid raamatukogudesse mitmesuguseid taieseid
eksliibristest ja fotodest moekavandite
ning maalideni. Raamatukoguhoidjana
on Mirjam kolleegide ja lugejate seas kõrgelt hinnatud. Nii mõnigi laps ja noor on
raamatukogu igapäevane külastaja just
Mirjami välja mõeldud mängude ning
ülesannete tõttu. Mirjam on õppinud
noortetööd ning nii on tema lähenemine tööle laste ja noortega tavapärasest
raamatukogupraktikast erinev. Näiteks
viib ta Tallinna Keskraamatukogus läbi
rollimängulisi raamatukogutunde.
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AASTA TEGU TEADUSRAAMATUKOGUS 2018 –
Tartu Ülikooli raamatukogu uuenemine
2018. a lõpule jõudnud renoveerimisega ellu viidud uuendused Tartu Ülikooli raamatukogus on nii ruumilised ja tehnilised
kui ka harjumusi ja käitumiskultuuri muutvad. Parema teenuse
pakkumiseks on raamatukogus nüüd mitu laenutusautomaati,
ööpäevaringselt avatud tagastusautomaat, järjekorraraamatute kapp ning iseteeninduslik skänner. Rühmatööruume saab
reserveerida mugavas online broneeringusüsteemis. Kõigil
lugejail on avahoidlas ligipääs ligi 800 000 raamatule. Remondi
tulemusel on Tartu Ülikooli raamatukogu saanud innovatiivse
ja tulevikku suunatud sisu. Raamatukogu on traditsioonilisi
teenuseid väärtustades arenenud edasi nii elu kiiremaks ja
mugavamaks tegevate tehniliste lahenduste pakkumisel kui
ka inimestes lugemishuvi suurendamise võimaldamisel.
AASTA TEGU ERIALARAAMATUKOGUS 2018 –
Eesti Pärimusmuusika Keskuse virtuaalse
Pärimusmuusika noodikogu loomine
Noorte pärimusmuusikute repertuaaripõua leevendamiseks
on Viljandis loodud pidevalt täienev veebipõhine pärimusmuusika noodikogu. 2018. aasta tõestas, et virtuaalne noodikogu on elujõuline: see on leidnud hulgaliselt kasutajaid. Kogu
põhineb Eesti Rahvaluule Arhiivi (Eesti Kirjandusmuuseum)
kogudesse 1913. aastast tänapäevani talletatud heliülesvõtetel. Igal pillilool on oma lehekülg, kus on noodid, audio- ja
videofailid. Virtuaalsesse keskkonda talletatud pillilood jõuavad ka paberile ning ilmuvad trükis – nt Mulgimaa pillilood,

Võrumaa lõõtsalood ja Torupilli-Jussi repertuaar –, sest vajadus
õppevahendite järele on suur.
ERÜ peab oluliseks nii maakondlikke teemakajastusi kui ka
üleriigilist kõlapinda leidnud teemade tõstatamist ajakirjanduses. Seetõttu tunnustati AJAKIRJANDUSE AUHINNAGA 2018
kahte ajakirjanikku, kelleks on Eesti Päevalehe ajakirjanik
TUULI JÕESAAR ja Lääne Elu ajakirjanik URMAS LAURI.
Artiklisari raamatukogudest ajalehes Lääne Elu
Urmas Lauril on viimaseil aastail valminud pikemad kirjutised
ja fotoreportaažid Läänemaa maaraamatukogudest. Tema
vahendusel sai ajalehest lugeda Lihula raamatukogule juhataja otsimisest ja postiteenuste osutamisest raamatukogudes.
Aga ka sellest, et Lääne Maakonna Keskraamatukogu korraldas rekordlaenutajatele Henry Laksi kontserdi, et Nikolai kooli
lammutamine algas raamatukogu prügimäele saatmisest,
et Kullamaa raamatukogu on Eesti kaunimaid ning et Rõude
raamatukogu on Läänemaal kõige pisem.
Tallinna kooliraamatukogu sulgemist kajastanud kirjutis Eesti Päevalehes, mis saavutas laiema ühiskondliku
kõlapinna
Tuuli Jõesaarelt ilmus 2018. a oktoobri algul artikkel Kirjandus
pidi drooniehitajatele tee vabaks tegema. Pelgulinna gümnaasium suretab raamatukogu välja. Artiklist võis lugeda,
et kooli direktori sõnul väljendas radikaalne otsus tulevikku suundumist, sest koolil lasub vastutus kasvatada inimesi tulevikuühiskonna jaoks. Järgnevates arvamusartiklites

AASTA TEGU ERIALARAAMATUKOGUS 2018
Eesti Pärimusmuusika
Keskuse virtuaalse
Pärimusmuusika
noodikogu loomine.
Eesti Pärimusmuusika Keskuse
teabekogu hoidja INGA RONK

RAAMATUKOGUDE
SÕBER 2018
Lääne-Nigula
vallavanem
MIKK LÕHMUS

RAAMATUKOGUDE SÕBRAKS 2018 valiti Lääne-Nigula vallavanem MIKK LÕHMUS raamatukoguhoidjate ja raamatukogude väärtustamise eest. Lääne-Nigula vallas on haldusreformi ja ühinemise järgselt 11 raamatukogu (enne ühinemist 4). Vallavanem Mikk Lõhmus on raamatukogude käekäigul
alati silma peal hoidnud. Ta mõistab, et maaraamatukogud
on olulised kooskäimise kohana ning kultuurikandjad, valla
kultuurielu elavdajad ning maal elava inimese elukvaliteedi
parandajad. Maaelanikul aitab just lugemine sageli leevendada kultuurinälga ning tänu maaraamatukogudele on see
demokraatlik ja kõigile tasuta kättesaadav ajaviide. On väga
oluline propageerida raamatukoguteenust ja lugemisvõimalusi maal ning tagada kohapeal atraktiivne kogu. Lääne-Nigula
valla eelarves ei jäeta raamatukogude vajadusi tähelepanuta,
raamatukoguhoidjad tunnevad, et on väärtustatud, ning
raamatukogude ettevõtmisi toetatakse. Vallavanem Mikk
Lõhmus on alati tulnud esinema teemal maaraamatukogud
haldusreformi ja ühinemise tuultes.

AJAKIRJANDUSE
AUHIND 2018
Artiklisari
raamatukogudest
ajalehes Lääne Elu .
Lääne Elu ajakirjanik
URMAS LAURI

Kõnekoosolekul toimus ka Eesti
Rahvusringhäälingu ajakirjaniku
Joonas Hellerma juhatatud debatt,
kus esinesid 3. märtsil toimunud
Riigikogu valimistel kandideerinud
poliitikud Andrei Korobeinik (KE),
Maris Lauri (RE), Tõnis Lukas (Isamaa), Indrek Saar (SDE) ja Toivo
Tasa (EKRE), tutvustades endi ning
oma erakondade suhtumist raamatukogudesse.

Kõnekoosolekule
järgnes aastakoosolek
28. veebruari pärastlõunal toimunud aastakoosolekul kuulati ja
kinnitati ERÜ 2018. aasta tegevus-,
finants- ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2019. aasta kava.
ERÜ struktuuriüksuste juhid rääkisid oma üksuste tegevusest ja
plaanidest.
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tõstatasid eri autorid küsimuse, kas Pelgulinna Gümnaasiumi
direktor on julge visionäär või kultuurirevolutsionäär, kes tuleb
peatada. Teema läks väga paljudele korda ning senini võib
viiteid drooniklassile leida erinevatest artiklitest. Ühe kooli
näitel tõstatati kooliraamatukogude temaatika laiemalt: paljastus, et kooliraamatukogudel ei ole kogude täiendamiseks
raha ning et kirjandust ja raamatuid alatähtsustades ei ole
lastele võimalik anda terviklikku haridust.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
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NOORTEKLUBI TALVESEMINARIL
DISAINITI TEENUST
Maris Nool, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu raamatukoguhoidja,
ERÜ noorteklubi juhatuse liige

11. veebruaril 2019 toimus Eesti Rahvusraamatukogus neljas ERÜ noorteklubi talveseminar – Teenuse
disainimine ja arendamine. Kokkusaamise eesmärgiks oli arutleda teenuste vajalikkuse ja toimimise üle
kliendi seisukohast, milleni jõudmiseks lahendati praktilisi ülesandeid. Seminari koordineeris ERÜ noorteklubi juht Heleen Karja.
Päeva alustas Rahvusraamatukogu teenuste juht Kristel Veimann, kes tegi
sissejuhatuse teemasse ja avas teenusedisaini mõiste. Teenusedisain tähendab
ettevõtte töö korraldamist kliendi seisukohalt vaadatuna. See tähendab kasutaja
ja teenusepakkuja vahelist suhtlust, et
võtta kasutaja soove teenuste arendamisel arvesse. Kui varem räägiti raamatukogust eelkõige kui kollektsioonist, siis
nüüd on liigutud selles suunas, et raamatukogudest räägitakse inimese ja
tema vajaduste rahuldamise võtmes.
Kristel Veimann tõi välja, et kuigi kasutajal on teenuste arendamises kandev roll,
tuleb asutusel olukorda ratsionaalselt
hinnata. Näiteks kui kasutaja soovib näha
raamatukogu 24/7 avatuna, siis ei pruugi
see olla ressursse hinnates võimalik. Katsetamise tasand on samuti ideede ja
uuenduste elluviimisel oluline. Mõte, mis
võib kavandades tunduda suurepärane,
ei pruugi seda olla päriselus.
Rahvusraamatukogus alustati teenuste
süsteemset disainimist ja arendamist
juba paar aastat tagasi. Selle käigus on
ümber korraldatud raamatukogu peasissepääs ja infokeskus ning kaasajastatud lugemissaale. Muudatusteks saadi
sisend otse kasutajalt – töötajad küsisid
raamatukokku sisenejatelt, kuidas nemad
raamatukogu näevad ja millist korraldust
eelistavad.
Alati ei ole aga võimalik kasutajalt otse
arvamust küsida. Sellisel juhul peaks
asutus panema ennast kasutaja rolli. Esimese praktilise ülesandena tuligi seminaril osalejatel analüüsida kahte teenust
kasutaja vaatepunktist. Selleks oli ette
antud Eric Almquisti loodud väärtuste
püramiid (Elements of Value Pyramid).
Teenused ja tooted lisavad kasutajate
kogemustele väärtust, mis on püramiidil
jaotatud nelja kategooriasse: funktsio-

naalsed väärtused, emotsionaalsed
väärtused, elumuutvad väärtused ja sotsiaalne mõju. Need jagunevad omakorda
alapunktideks: ’säästab aega’, ’teeb elu
lihtsamaks’, ’vähendab hirme’, ’kaasab’,
’vähendab järjekordi’ jne.
Iga rühm valis analüüsimiseks ühe raamatukoguteenuse ja ühe mõne muu
ettevõtte teenuse. Analüüsiti järjekorrateenust, laenutus- ja tagastusautomaadi

teenust, raamatukogudevahelise laenutuse teenust ja digikoolitust. Teiseks
teenuseks valiti poodide iseteeninduskassad, lillepood, ID-kaardi taotlemine
Politsei- ja Piirivalveameti e-teeninduses
ning kullerteenus. Ülesanne andis võimaluse vaadata teenust sellise nurga alt,
millele muidu ei mõtle. Samas leiti, et,
pakkudes ise iga päev teenust, oli seda
kasutaja vaatepunktist hinnata kohati
keeruline.

Nii see teenuse
disainimine käibki.
Foto: Teet Malsroos

Üks loodud persoona oli näiteks 9-aastane Võrust pärit õpilane Carolina, kelle
isa on hukkunud Afganistanis ja ema tihti
tööl. Tema suurimateks elueesmärkideks on lõpetada maailmas sõda ja saada
presidendiks. Tüdrukut motiveerivad sõbrad, mõjutajad (influencer’id) ja Kersti
Kaljulaid. Carolina on iseseisev ja püüdlik,
kuid ootab sellegipoolest täiskasvanute
tunnustust. Seetõttu meeldiks talle teha
näiteks vabatahtlikku tööd. Igapäevamuredest põgenemiseks loeb ta fantaasiaromaane, käib trennis, vanavanematel
külas ja veedab aega sõpradega.

Pärast persoonade loomist tutvustas Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialist Jane Makke Alexander Osterwalderi väärtuspakkumise lõuendit (Value
Proposition Canvas), mis koosneb kahest
osast – kliendi profiilist ja kliendile väärtuse pakkumise profiilist. Lõuend on loodud selleks, et mõista kasutaja vajadusi ja
vastavalt sellele pakkuda uusi teenuseid
või täiustada olemasolevaid.
Praktilist ülesannet alustasid osalejad
kliendi profiili loomisega, mis põhines eelnevalt kirjeldatud persoonal ning tema
soovidel ja vajadustel. Kliendi profiil koosneb kolmest osast: kliendi ülesanded
(customer jobs), kliendi mured (customer
pains) ja kliendi kasud (customer gains).
Kliendi ülesanded on tegevused, mida ta
peab tegema või püüab ära teha, mured –
probleemid, mis ilmnevad tegevust
tehes, ja kasuks on tulu või väärtus, mida
ta püüab oma tegevusega saavutada.
Profiili loomise näitena toon, kuidas kasutati eelpool kirjeldatud 9-aastase Carolina persoonat. Üheks tema ülesandeks

on koolitööde tegemine, täpsemalt referaadi kirjutamine ja ta vajab selleks materjale. Tema muredeks töö kirjutamisel on
oskamatus kusagilt alustada ja tõsiasi,
et raamatukoguhoidjal ei ole aega tegeleda ühe inimesega pikalt. Kasu oleks
referaadi valmis saamine.
Teine pool praktilisest ülesandest oli
asutuse osa loodavast lõuendist. Väärtuspakkumise profiil koosneb samuti kolmest osast: teenused ja tooted (products
& services), mure lahendajad (pain relivers) ning kasutoojad (gain creators). Teenuste alla tuleks profiilil märkida kõik
teenused, mida asutus pakub. On teenuseid, mis aitavad lahendada kliendi
muresid, ja kliendile lisaväärtust loovaid,
kasu toovaid teenuseid.
Profiili tarbeks tuleks alguses kaardistada
raamatukogu teenused ja seejärel leida
nende seast persoona tegevuste hõlbustamiseks sobivad. Carolina muret aitaksid
vähendada näiteks e-raamatukogu kasutamine, online suhtlus vestlusaknas või
raamatukoguhoidja personaalne abi raamatukogus kohapeal. Kasu tooks sellisel
juhul iseteenindus, mis hõlbustaks raamatukoguhoidja tööd ja tal jääks rohkem
aega lugeja infopäringuga tegelemiseks.
Seejärel kandsid rühmad oma persoonade tegevused hindamistabelisse. Hinnata tuli tegevuse olulisust, tõsiseltvõetavust, mitterahuldavust ja tulusust. Kasutajate tegevuste tähtsuse hindamine on
oluline selleks, et mõista, milliseid teenuseid nad kõige rohkem vajavad. See annab
hea aluse raamatukogu teenuste ülevaatamiseks ja vastavalt vajadusele uute loomiseks või olemasolevate täiustamiseks.
Produktiivse päeva lõpus arutasime, kuidas saaksime teenusedisaini kasutada
oma asutuses. Jane tõi välja, et suur oht
teenuste arendamisel on langeda soovmõtlemisse – sellesse, kuidas teenused
võiksid ideaalis toimida. Tähtis on soovidesse mitte liiga kinni jääda ja võtta
arvesse pigem reaalset elu. Teenuste
arendamisel on seega väga olulisel kohal
vahetu suhtlus kasutajaga ja olukorra
vaatlemine ning jälgimine, et muudatused täidaksid oma eesmärki.
Kuigi seminaril räägitu on ainult väike osa
teenuste disainimisest ja arendamisest,
aitas praktiliste ülesannete tegemine ja
kolleegidega arutlemine jõuda teenusedisaini toimimisest arusaamiseni. Ühe
seminaril osaleja sõnul oli üritus silmaringi
avardav, mõtlemapanev, loov ja praktiline.
Kohtumiseni järgmisel talveseminaril!
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Teenuse hindamine kasutaja vaatepunktist aitas edasi liikuda kasutaja põhjalikuma kaardistamiseni – persoona loomiseni. Persoona on oma kasutajarühma kõige tüüpilisem (mitte päris) isik.
Teise praktilise ülesandena tuligi etteantud parameetrite järgi koostada põhjalik persoona kirjeldus. Teada oli nimi,
vanus, perekonnaseis, elukoht ja amet.
Persoona väljatöötamisel on oluline, et
see põhineks tegelikel isikuomadustel ja
elus ette tulevatel probleemidel.

PRANTSUSE RAAMATUKOGUHOIDJAD
EESTI RAAMATUKOGUDES

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

40
40

Tuuliki Tõiste, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu teeninduskeskuse juhataja, ERÜ juhatuse liige

Kolleegid Prantsusmaalt külastasid 3. ja 4. aprillil raamatukogusid Tallinnas,
Märjamaal ning Pärnus.
ja leiutada tehnilisi lahendusi, kuid ei
tohi seda tehes ära unustada raamatukogu põhifunktsiooni, mis on lugemise
edendamine, sest lugemisoskus on
kõige alus.

Prantslased
Kännukuke
haruraamatukoguga
tutvumas.
Allikas: Tallinna
Keskraamatukogu

Prantslased pöördusid ERÜ poole Eesti
raamatukogudega tutvumise palvega,
kuna Eesti e-riigi kuulsus on rahvusvaheline ning nad tahtsid näha, kuidas
raamatukogud rakendavad e-riigi võimalusi lugejate ja enda heaks. Korraldasime
kahekümnele rahvaraamatukogujuhiks
õppivale prantslasele lühiettekannetega seminari, kus tutvustasime Eestit ning eesti raamatukogundust. Kuna
külaliste esmane huvi oli Eesti kui e-riik,
siis keskendusime eelkõige tehnika ja
tehnoloogia ning õppimisega seonduvatele teenustele. Eesti raamatukoguvõrgust, kultuuripoliitikast, seadustest ja
viimastest uuringutest raamatukogude
valdkonnas ning tulevikuplaanidest rääkis Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm. Eesti ID-kaardist
ja selle kasutamise võimalustest riigiga
suhtlemisel ja teenuste kasutamisel –
sellest, et e-riik on järjekordade- ning

paberivaba – rääkis Krista Visas Pärnu
Keskraamatukogust. Kristina Rood Tallinna Keskraamatukogust tutvustas raamatukogus pakutavaid tehnika ja tehnoloogia alaseid koolitusi. Ta osutas sellele,
et raamatukogude ülesanne on õpetada
kodanikke digiriigi pakutavaid teenuseid kasutama, koolitades nii noori kui
ka vanemaid lugejaid. Palju tuleks tema
sõnutsi tegeleda laste õpetamise ja
juhendamisega, et kasvav põlvkond
aitaks kaasa digilõhe vähendamisele.
Merle Tanilsoo rääkis vabatahtlike tööst
ja tegevustest ning Kristel Palk keelekohvikutest, Skype’i raamatuklubist, suhtlemisest ning koostööst Tallinna Keskraamatukogu näitel.
Asko Tamme rääkis Tartu Linnaraamatukogu projektidest TartuFic ja Jutupeatus. Ta rõhutas, et raamatukogud
võivad pakkuda erinevaid lisateenuseid

Lühikese ülevaate Prantsuse raamatukogudest tegid ka külalised. Neil on
16 000 raamatukogu, kus töötab
38 000 raamatukoguhoidjat ja 82 000
vabatahtlikku. Meid külastanud prantsuse kolleegid on lõpetamas 18-kuulist
kursust, kus õpitakse rahvaraamatukogujuhtideks. Seetõttu oli nende soov
näha erinevaid rahvaraamatukogusid
Eestis, nende töökorraldust ning saada
teada, millised on suhted kohaliku omavalitsusega, raamatukogudel omavahel
ja piirkonna elanikega. Pärast seminari
tutvusidki külalised Tallinna Keskraamatukogu Kännukuke haruraamatukogu tegemiste, tööde ja pakutavate teenustega (nt robootikaring,
3D-printimine, graafikalaua kasutamine
jms). Märjamaa Vallaraamatukogu oli
neile näide vallaraamatukogust, kus on
ühe juhtimise alla koondatud 9 haruraamatukogu, ja Pärnu Keskraamatukogu näide maakonna keskraamatukogust. Märjamaa Vallaraamatukogu
direktor Ede Talistu ja Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas võtsid külalised vastu, näitasid oma hooneid
ning rääkisid teenustest ja raamatukogutöö administratiivsest poolest.
Külaliste muljed olid positiivsed. Võõrustajad said kiita sisukate esitluste ja hubaste,
koduste raamatukogude eest. Pärnu raamatukokku jäädi veel ka pärast ametliku
osa lõppu, kuna raamatukogus on mugav
ja mõnus töötada.
Tänan kolleege, kes tulid mõttega kaasa
ja aitasid Eesti raamatukogusid Prantsusmaale tutvustada!

Seminari ettekannete slaididega saab tutvuda aadressil:
https://drive.google.com/open?id=1M_Oi_h6GMVYWG1OFmjcfTIh1pXl3oBWr.

OTSI
TAKSE
ERÜ
terminoloogiatoimkond
kuulutab välja

populaarne: eelmise aasta jooksul sooritati 15 192 pöördumiskorraga 16 131 päringut. Sõnastikus oli aasta lõpul
6590 kirjet, millest viiendik on tavakasutajale veel kättesaamatud, sest vajavad ülevaatamist, täiendamist ning vahel
ka tänapäevastamist.

UUSI SÕNU
EESTI KEELE AASTA

RAAMATUKOGU
SÕNAVÕISTLUSE!

Kutsume kaasa mõtlema, kohapeal arutama ning
toimkonnale oma mõtetest ja ideedest teada
andma. Samas ootame ka vihjeid, millist raamatukogu töös ettetulevat terminit peaks üle vaatama,
tõlkima ning raamatukogusõnastikku lisama.
Palun võta seda üleskutset kui toetust eesti keelele,
mis väljendub meie eriala terminoloogia kaudu.

Alljärgnevalt vaid mõned näited, mida tasuks läbi mõelda.
lugemise edendamine
(ka populariseerimine) – tegevus,
mis teeb lugemise järjepidevaks ja
on ühtlasi raamatukogude suurim
missioon. Kuidas saaks seda ühe
sõnaga öelda?

segmenteerimine
– väljaande loogiliste osade tuvastamine ja eristamine. Kasutatakse
nt e-ajakirjades eri tüüpi alade
(pealkirjad, autorid, illustratsioonid,
pildiallkirjad, tabelid, leheküljenumbrid jm) eristamiseks ning nende
automatiseerimine
koondamiseks loogilisteks üksusteks
– protsessi või seadmestiku auto(artiklid, kuulutused jm). Võimaldab
maatseks muutmine; sageli kasuta- elektrooniliste väljaannete artiklitakse tähenduses ‘arvutistamine’.
või muu üksuse põhist otsingut.
Vt https://termin.nlib.ee/view/4682. Asendab bibliografeerimist.
Vt ka raamatukogutöö automatiVt https://termin.nlib.ee/view/7287
seerimine https://termin.nlib.ee/
view/5127.

väliteeninduspunkt
– väljaspool raamatukoguhoonet
asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt teatud kindlat teenust.
Vt https://termin.nlib.ee/view/6961.
Raamatupunkt?
muud asjad
Raamatukogudest laenatakse raamatute kõrval üha rohkem muid asju
(lauamänge, sporditarbeid, muusikariistu jm). Kuidas seda üldistavalt
nimetada: asjade laenutus, esemelaenutus vms?

Oleks tore, kui keegi teaks pakkuda neile mõistetele häid tähistavaid
sõnu või nimetada muid erialakeeles lahendust ootavaid kohti.

Vajame väga
KA SINU ABI!

Teie ettepanekuid ja mõtteid ootab terminoloogitoimkond
aadressile termin@nlib.ee hiljemalt 9. septembriks 2019.
Parimad ideed kuulutame välja ja auhindame autoreid oskuskeelepäeval, mis toimub Rahvusraamatukogus 8. oktoobril.
Mõtelda on mõnus ja kasulik. Jõudu tööle!
ERÜ terminoloogiatoimkond

SÕNAVÕISTLUS

ERÜ terminoloogiatoimkond sai 2018. a kokku kaheksal korral, nagu on varemgi tavaks olnud. Tänavugi jätkatakse regulaarseid kohtumisi ja aktiivset arvamuste
vahetamist kirja teel. Rõõm on tõdeda, et raamatukogusõnastik https://termin.nlib.ee/ on endiselt
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FIRST COLUMN
3
Burning sheets
Kai Aareleid
„Of all the strange events that
have happened after the publication of a novel, Burning
Sheets, which have made me
give even more ponder to the
limits between reality and fiction, two incidents have pushed
me close to my edge,” Kai
Aareleid, a writer, whose second novel was titled Linnade
põletamine (“Burning Cities”;
2016), starts her novelette,
Linade põletamine, that touches
upon libraries. The borderline
between reality and fiction is,
indeed, one of the ever-present
themes in her works.

FOCUS:
NEW PREMISES OF
THE ESTONIAN
ACADEMY OF ARTS
LIBRARY
5
On the corner of Põhja Avenue
and Kotzebue Street. An interview with Elvira Mutt
Mihkel Volt
Last year, new life began in
the building of hosiery factory,
designed by architect Eugen
Habermann and completed in
1932. Here, the Estonian Academy of Arts found its new
home, designed by an architecture office, KUU Arhitektid. The Estonian Academy of
Arts Library has been given a
dignified place in the Academy’s study building, which
opening ceremony took place
on the 27th of August. Elvira
Mutt, the Head of the Library,
has managed the library since
1979. We – together with a
photographer, Teet Malsroos –
visited the library in its new
premises, where we also had a

talk with Elvira Mutt. She was
kind enough to introduce us
the library and the entirety of
the building at Põhja Avenue 7.
We were, of course, most interested in the library.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
14
How the basis was found for
Chinese-European cooperation
Kairi Felt, Merle Koik, Kristel
Palk, Asko Tamme
The 1st Forum of the representatives of the libraries of
China and Central and Eastern
European Countries (CEEC)
on the theme „Cooperation.
Networking. Sharing” was
held from the 19th up to the
22nd of October last year in
Hangzhou, China. At the
Forum, Kairi Felt from the
National Library of Estonia,
Merle Koik from Võru County
Central Library, Kristel Palk
from Tallinn Central Library,
Ülle Talihärm from the Ministry of Culture of the Republic
of Estonia, and Asko Tamme
from Tartu Public Library represented Estonia.
18
Digital archivists have their
own cooperation seminar
Eva-Maria Artus
Already for the second time,
the National Library and the
National Archives of Estonia
organised a discussion seminar on digital archiving, which
was this time held from the
21st up to the 22nd of November 2018 at Nelijärve Holiday
Centre. The goal of the seminar is to bring together the digital archivists from Estonian
memory institutions. “Digital
Cultural Heritage”, a support
programme of the Ministry of
Culture, sponsored the event.

20
Web archivists convened in
the Land of the Long White
Cloud
Tiiu Daniel
The author provides an overview of the annual meeting
of Web archivists and a Web
preservation conference, held
at the National Library of
New Zealand. At the conference, she delivered a paper
that drew on her ten-yearslong experience as a Web
archivist at the National
Library of Estonia.

We, Indeed, Ashamed of our
Official Language?”. The conference, held for the 17th time
and moderated by Maire
Liivamets, was opened by
Janne Andresoo, Director
General of the National Library. In her speech, she
stressed the need for cheerful and playful approach to
language development. Ülle
Madise, Chancellor of Justice,
Piret Kriivan and Märt Treier,
journalists, Rein Raud, an
Orientalist and author, Martin
Ehala, a linguist, and Merilin
Aruvee, Lecturer in Native
Language Didactics, took the
floor at the Mother Tongue
Day Conference.

THE YEAR OF
THE ESTONIAN
LANGUAGE
25
Language mistakes for song
and dance celebration
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 keywords
of the current journal issue are
song and dance celebration and
music in the broader sense,”
Inna Saaret, a long-standing
language editor at the National
Library of Estonia, writes in
the introduction to her convivial piece.
26
The Mother Tongue Day at
the National Library was
a Success
Mihkel Volt
On the 14th of March, the
Mother Tongue Day was
celebrated at the National
Library with a conference, “Are

THE YEAR OF
SONG CELEBRATION
29
Song celebrations and poster
art
Rene Mäe
One of the major projects of
the National Library in the
current year is an exhibition
put together to celebrate the
150th anniversary of the First
Estonian Song Celebration.
The exhibition approaches the
tradition of song celebration
via a variety of forms of the art
of printing. Though introducing the history of song celebration tradition, the exhibition
also has another, perhaps even
more important purpose – to
unfold the rich and diverse
collections of the National
Library. Next to songbooks,
invitations, programmes, postcards, and photo albums,
there are also posters on display. The collection of posters,
established at the National
Library of Estonia in 1945,
currently comprises over
18,000 posters.

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
32
The best amongst us work in
Põlva County, Viljandi, Tartu,
and Tallinn
Katre Riisalu, Reet Olevsoo
The ELA Annual Meeting and
the ELA Forum were held on
the 28th of February at the
National Library. The latter
began with a gratitude event,
where we recognised the best
of the best amongst librarians
and the deeds of the year in
libraries:
THE ELA PRIZE OF MERIT 2018 –

Reet Kappo, Director of Põlva
Central Library
THE ELA ANNUAL AWARD

2018 – Maris Nool, a librarian
at Tallinn University of Technology Library
THE RURAL LIBRARIAN OF
THE YEAR 2018 – Ainika Mägi,

Head of Lahe Library from
2006 up to 2018 and a volunteer at Tilsi Library
THE CHILDREN’S LIBRARIAN
OF THE YEAR 2018 – Ädu

Neemre, Head of the Children’s and Youth Department
of Tartu Public Library
THE SCHOOL LIBRARIAN OF
THE YEAR 2018 – Anne Ojaste,

Head of the Library of Põlva
School and librarian at Põlva
Upper Secondary School
THE BEST YOUNG LIBRARIAN
2018 – Mirjam Kaur, a librarian

at the Department of Estonian
Literature of Tallinn Central
Library
Tartu Public Library’s project,
“JutuPeatus (’StoryStop’) or
100 Fictional Literary Works in
Public Space”, was recognised
with the award of THE TOWN
LIBRARIES DEED OF THE YEAR
2018.

THE RESEARCH LIBRARIES
DEED OF THE YEAR 2018 – the

innovation of the University of
Tartu Library
THE SPECIAL LIBRARIES DEED
OF THE YEAR 2018 – the estab-

lishment of a virtual traditional Estonian sheet music
collection at the Estonian Traditional Music Centre
Two journalists, Tuuli Jõesaar
from Eesti Päevaleht and Urmas
Lauri from Lääne Elu, were
recognised with THE PRESS
AWARD 2018.
Mikk Lõhmus, Mayor of LääneNigula Rural Municipality,
was elected THE FRIEND OF
LIBRARIES 2018 for valuing
librarians and libraries.
The ELA Forum also included
a debate, moderated by Joonas
Hellerma, a journalist at the
Estonian Public Broadcasting,
where politicians, who had
run as candidates for the
elections of the Riigikogu, –
Andrei Korobeinik (Estonian
Centre Party), Maris Lauri
(Estonian Reform Party), Tõnis
Lukas (Pro Patria), Indrek
Saar (Social Democratic Party),
and Toivo Tasa (Conservative
People’s Party of Estonia) –
introduced their personal and
their party’s attitudes towards
libraries.
The Forum was followed by
the ELA Annual Meeting that
listened to and approved the
ELA activity and financial
reports and the audit committee’s report of 2018, and action
plan for 2019. The heads of
the ELA structural units spoke
of their activities and future
plans.
38
Service design was addressed
at the winter seminar of Young
Professionals Club
Maris Nool

The 4th Winter Seminar of
the ELA Young Professionals
Club, titled “Service Design
and Development”, was held
on the 11th of February at
the National Library, Tallinn.
The seminar aimed to discuss, by carrying out practical tasks, the necessity for
and performance of services
from the customers’ point of
view.
40
French librarians in Estonian
libraries
Tuuliki Tõiste
On the 3rd and 4th of April,
the colleagues from France
visited libraries in Tallinn,
Märjamaa, and Pärnu. The
French turned to the ELA with
a wish to visit Estonian libraries, as they were eager to see
how libraries exploit e-governance possibilities on behalf
of their users and themselves.
We organised a seminar for
twenty French students of
public library management,
briefly introducing Estonia
and Estonian librarianship.
As our guests were primarily interested in Estonia as an
e-governed state, we focused
on the services that are related
to technical facilities and
technology as well as involve
learning.
41
The quest for new words
The ELA Committee on
Terminology
The Committee on Terminology calls for entries to THE
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