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Esimest korda viis mind suurde
raamatukokku isa. Ju ma olin tema
hoida antud ja kuna olime mõlemad
ühesugused raamatukoid, siis võttis
ta mind lihtsalt endaga kaasa.
Astusime sisse hiiglasliku halli
püramiidja hoone pöörlevast uksest
ja panime mantlid riidehoidu, käisime ära kempsus. Isa vormistas
mulle lugejapileti, maksis selle eest
viis krooni ja võisimegi vajutada
nuppu kulunud liftipaneelil, sõita
üles ja astuda sisse lugemissaalide
avaratest ustest. Enamasti käisime
kõigepealt läbi viiendalt korruselt,
kus isa sai kätte tellitud raamatud,
siis istusime maha ajakirjade osakonda. Isa uuris seal oma raamatuid ja mina lugesin lasteajakirju,
„Tähekest” vist, hiljem muidugi
muudki. Vahepeal võisin joosta
alla viiendale ja viia ära tellimissedeleid, saada kätte uusi raamatuid. Tavaliselt istusime õhtuni
välja, kuni hakkas mängima muusika ja mahe naishääl teatas, et
raamatukogu suletakse poole
tunni pärast, veerand tunni pärast.
Ja kui raamatukogu oli juba suletud, siis läksime meiegi, võtsime
oma üleriided ja jalutasime trolli
peale, pilk pikast istumisest juba
veidi tuhm, kõhud tühjad, aga
muidu igati rahul.
Keska ajal istusin samuti tihti
raamatukogus, siis küll juba humanitaarteaduste saalis. Mida vähem
ma ema ja kasuisaga läbi sain,
seda rohkem veetsin aega raamatukogus. Isa siis enam eriti väljas ei
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käinud, aga ega ma teda väga ei
igatsenud ka. Mulle meeldiski olla
raamatukogus üksinda – või mis
üksinda, seal olid ka teised lugejad,
töötajad, rääkimata kõikidest raamatutest! Humanitaarsaalil oli veel üks
eelis. Nimelt asusid suurte akende
all, vaatega Kaarli kirikule ja vanalinnale, kaks suurt halli tugitooli.
Need olid nagu suured mugavad
pesad, kuhu sai end kerra tõmmata
ja siis ennast sinna tundideks unustada. Pealegi olid toolid keerleva
jalaga, see tähendas, et võis end
just õige nurga alla sättida, nii et
naaber ei seganud, aga mõnus
vaade linnale jäi alles.
See võis olla jõulueelne aeg, kui
olin jälle igapäevaselt raamatukogus käimas. Lund ei olnud, küll
aga läks ebamaiselt varakult pimedaks. Aknaklaas peegeldas mulle
vastu mind ennast ja mina lugesin
läbisegi saksa eksistentsialiste.
Vahepeal käisin all kohvikus sentide eest teed joomas, sõin kaasavõetud saiakontsu ja lugesin siis
edasi. Read olid aina pikemad ja
magister ludi Josef Knechti rännakud aina haaravamad, õhtupimeduse varjud aina sügavamad,
silmalaud aina raskemad. Ühel
hetkel kuulsin tuttavat mahedat
kutsungit: raamatukogu … viieteist minuti pärast … ja mõtlesin
uimaselt: kohe teen silmad lahti,
kohe viin raamatud tagasi riiulisse,
kohe-kohe astun välja, selle vastiku
detsembrivihma kätte, kohe jõuangi
trollipeatusesse.

Keset kõiki neid tähti,
silpe ja sõnu tundsin
end turvalisemalt
kui kusagil mujal.
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Kui silmad lahti tegin, oli kõik
pime. Sain sellest esiteks aru seepärast, et nägin aknast välja: seal
kumasid üksikute autode valgusvihud, tänavalaternad, linna tuled.
Mina ise, hallikas kampsunis,
kulunud ja lohvakate teksadega
teismeline, paistsin endale akna
peegelpildilt vaid õrna varjuna.
Ehmusin kohe virgeks. Hüppasin
püsti ja läksin kiirel sammul väljapääsu poole. Pole võimalik …
kuidas keegi siis mind ei märganud?
Läksin saalist välja, treppidele.
Raamatukogu fuajeeosa, mis kõrgus
ehitise laeni, kaheksanda korruseni
välja ja andis aimu hoone suursugustest mastaapidest, oli üleni
pime, vaid roosaken kumendas
vaevumärgatavalt. „Laske mind
välja,” mõtlesin, „ma pean ju koju
saama, mind oodatakse, ma pean
homme kooli minema.” Jooksin
paari korruse jagu treppidest alla.
Kas nad siis ei näinud, et üks
mantel jäi riidehoidu rippuma?
Kindlasti on siin mõni valvur,
peab olema, tema ikka laseb mind
välja. Viiendal korrusel jäin seisma,
hing kinni. Päris all paistis laualambi kuma, seal istuski valvur,
kes paistis ristsõnu lahendavat
või lausa tukkuvat; nii kaugelt
ei saanud aru. Ühelt poolt tundsin
kergendust, et ei peagi raamatukokku hommikuni jääma. Teisalt
sain aru olukorra ebaharilikkusest
ja põnevusest: üksinda, suletud
raamatukogus. Jäin seisma ja
pöörasin otsa ringi. Nüüd tippisin
päris vaikselt tagasi lugemissaali.
Kuuendale enam minna ei viitsinud, läksin viiendale, sinna, kus
asuvad kartoteegid. Hingasin sisse
pimedust ja vaikust, tegin tasakesi
lahti kartoteegisahtleid, nuusutasin
neid, siis aga heitsin keset põrandat
pikali ja vaatasin lae säbrulist mustrit. Siin oli tõesti rahulik. Panin
silmad kinni ja hingasin sügavalt
sisse.
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Hea lugeja!
Aasta kolmanda numbri päevateemaks on
Digiajastu raamatukogutöötaja. Rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhtiv spetsialist
Angelica Õunapuu tutvustab selles rubriigis
töötajate digipädevuse arendamiseks loodud
koolitusprogrammi ning selle aluseid. Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist andmekaitse
ja õigusinfo alal Marianne Meiorg selgitab
arenguid isikuandmete kaitses: nii autoriõiguste kaitse kui ka isikuandmete kaitse
õiguslik regulatsioon on kas muutunud või
muutumas. Taasavatud Tartu Ülikooli raamatukogu uutest võimalustest saame teada vestlusest direktori kohusetäitja ja arendusdirektori
Liisi Lembineniga. Juunis esietendunud ooperi
Emajõe ööbikud autor Alo Põldmäe teab ja tunneb
150 aasta taguseid üldlaulupeole eelnenud
sündmusi süvitsi ja teeb neisse aegadesse kiire
ekskursi. Meil kõigil on võimalus eesti keele heaks
midagi teha, nii eesti keele aastal kui ka pärast seda.
Eesti keel ja selle tulevik on meie ühisasi, ütleb eesti
keele aasta pidulikul kontsertaktusel Estonia
teatrisaalis peetud kõnes Eesti Keele Instituudi
direktor Tõnu Tender. ELNET Konsortsiumi
infosüsteemi üldhaldur Anneli Sepp räägib,
kuidas ESTER-i raamatukogud pidasid tänavu
18. korda Eesti IUG suveseminare Laulasmaal
ja Palamusel. 23.–24. mail Tallinnas toimunud
Põhja- ja Baltimaade ISBN-agentuuride seminarist teeme juttu Mai Valtnaga. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma
kuuendatest mõttetalgutest annab ülevaate
Veronika Raudsepp Linnupuu. ERÜ kutsekomisjon teavitab lähemalt raamatukoguhoidja kutse taotlemise võimalusest.
Luuletaja, kirjandusajakirja Värske Rõhk
pea- ja luuletoimetaja Carolina Pihelga
loo tegevus leiab aset Tõnismäel.
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Soovin head lugemist,
kaasamõtlemist ja
tegutsemist!

Rahvusraamatukogus
Carolina Pihelgas
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SUMMARY

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2018. aasta soovitustes võtmepädevuste
kohta tunnistas Euroopa Liit digipädevuse üheks kaheksast elukestva õppe
võtmepädevusest:
•

kirjaoskuspädevus;

•

keeltepädevus;

•

matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia- ja inseneriteaduste pädevus;

•

digipädevus;

•

enesemääratluspädevus, sotsiaalne pädevus ja õpipädevus;

•

kodanikupädevus;

•

ettevõtlikkuspädevus;

•

kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus.

Võtmepädevusi peetakse võrdselt olulisteks: kõik need aitavad kaasa ühiskonna edukale toimimisele. Pädevusi saab rakendada paljudes eri olukordades ja mitmesugustes kombinatsioonides (Nõukogu soovitus võtmepädevuste
kohta elukestvas õppes, 2018).

Mis on digipädevus?
Digipädevus seisneb suutlikkuses kasutada oskuslikult ja kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat nii töö, meelelahutuse kui ka suhtlemise eesmärgil.
See hõlmab teavet ja andmekirjaoskust, teabevahetust ja koostööd, digitaalse
infosisu loomist (sh programmeerimist), turvalisust (sh digitaalset heaolu ja
küberjulgeolekuga seotud pädevusi) ning probleemide lahendamist (Nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes, 2018).

seisneb suutlikkuses kasutada oskuslikult ja
kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat nii töö,
meelelahutuse kui ka suhtlemise eesmärgil.

Angelica Õunapuu,

Rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhtiv spetsialist

DIGIPÄDEVUS

DIGIAJASTU
RAAMATUKOGUTÖÖTAJA

Õppimine ja enesetäiendamine
on oluline igas vanuses ja eluetapil ning tänapäeva digitaalses
maailmas muutub see üha tähtsamaks. Tänapäeval on digioskused sama elutähtsad kui
kirjaoskus ja arvutusoskus ning
on vaja digitaalselt pädevaid
inimesi, kes on võimelised peale
tehnoloogiate kasutamise neid
ka uuendama ja nende kasutamist juhtima (Ettepanek: Nõukogu soovitus võtmepädevuste
kohta elukestvas õppes, 2018).
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DigCompi
digipädevuse mudel

Põhikoolis (Põhikooli riiklik õppekava, 2018) ja gümnaasiumis (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2018) on
digipädevus määratletud kui suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas
ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata
selle asjakohasust ja usaldusväärsust;
osaleda digitaalses sisuloomes, sh
tekstide, piltide, multimeediumide
loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha
koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu
moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu
igapäevaelus.

Allikas:
A user guide to the European Digital Competence Framework.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf

Raamatukogutöötajate digipädevuse
arendamine Eesti
Rahvusraamatukogus
Digioskuste ja -teadmiste arendamist
toetab hästi Euroopa kodanike digipädevuse raamistik DigComp (The
Digital Competence Framework)
(DigComp, 2019), mille võtsime Eesti
Rahvusraamatukogu personali digipädevuse arendamise aluseks. Ka
kooliõpilaste puhul kasutatakse just
seda mudelit.
Kuna DigCompi digipädevuse mudel
on küllaltki paindlik ja põhineb pigem
üldistel oskustel ning pädevustel, siis
on võimalik mudelit kohandada just
kasutajatele endile sobivaks, pidades
näiteks silmas organisatsiooni/ametikoha eripärasid. Rahvusraamatu-

kogule sobiva mudeli panimegi
kokku kasutades nii DigCompi digipädevuse enesehindamise raamistikku (Ferrari, 2013) kui ka HITSA
õppijatele suunatud digipädevuse
mudelit, mille aluseks oli samuti
DigCompi raamistik (Nevski, Mets,
Laanpere, & Pedaste, 2016).
Mudelist lähtuvalt asusime Rahvusraamatukogus ette valmistama üldist
koolitusprogrammi digipädevuse
arendamiseks. Koolitusprogrammi
loomisel alustasime RR-i töötajate
teadmiste ja oskuste tasemete määratlemisest, selleks koostasime 2018.
aasta esimeses pooles digipädevuse
testi. Lähtuvalt pädevusmudelist oli
testis küsimusi kõikidest teemavaldkondadest: 1) info haldamine (informatsioon ja infokirjaoskus); 2) kommunikatsioon, suhtlemine digikeskkondades (koostöö); 3) sisuloome;
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4) turvalisus, andmete kaitsmine ning
5) probleemilahendus. Testis osales
225 RR-i töötajat. Saadud testitulemused andsid aluse õppeprogrammi
sisu loomiseks: need aitasid selgemini
määratleda digioskuste ja -teadmiste
tasemeid ning andsid juhiseid, millistes valdkondades ja teemades
vajatakse rohkem koolitamist.
Sarnaselt pädevusmudelile on koolitusprogrammis 5 moodulit, mis keskenduvad järgmistele valdkondadele:
1. Digimaailma põhitõed.
2. Infopädevus (infootsing ja info
haldamine).
3. Digitaalne sisuloome.
4. Küberturvalisus, privaatsus,
andmekaitse. Digitaalne heaolu.
5. Digitaalne eluviis – suhtlemine
digikeskkondades.
Probleemilahenduse valdkonna asemel lisasime oma programmi Digimaailma põhitõdede mooduli, sest leidsime, et probleemilahendus on osa
kõikidest valdkondadest. Digivahendeid kasutades tuleb probleeme lahendada kõikvõimalikel teemadel ning
seetõttu olemegi lisanud oma moodulitele õpisündmused, kus saab
tegeleda probleemülesannete lahendamisega.

Digipädevuse
koolitusprogrammi moodulid

Näide:
5. moodul e-õppe keskkonnas Moodle

Infograafik:
Angelica Õunapuu

Iga moodul koosneb iseseisvast õppetööst, ülesannetest ja testidest e-õppe
keskkonnas Moodle ning vabatahtlikest kontaktõppe õpisündmustest,
kus toimub probleemülesannete
lahendamine koos juhendajatega.
Moodulite loomiseks koostasime
meeskonnad, kes tegid koostööd
õppematerjali, probleemülesannete,
-küsimuste ja testide loomisel ning
õpisündmuste läbiviimisel. Programmi koostavad ja koolitusi läbiviivad meeskonnad koosnevad raamatukogu enda spetsialistidest, mis
omakorda annab neile võimaluse
oma teadmisi ja oskusi koolitamisel rakendada ning oma pädevust
näiteks koolituste ettevalmistamisel
arendada.
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Näide:
5. moodul e-õppe keskkonnas Moodle
Töötajate koolitamisel kasutati esimese kahe mooduli puhul juba olemasolevaid organisatsiooniväliseid
koolitusi. Korraldati NutiAkadeemia
nutikoolitusi (1. mooduli osana), BCS
Koolituse E-kodaniku juhendajate koolitusi (1. mooduli osana) ning Tartu
Ülikooli raamatukogu e-kursus Infopädevus (2. mooduli osana). 2018. aasta
sügisel ning 2019. aasta esimesel poolaastal läbis need koolitused kokku
215 töötajat. 2019. aasta märtsist juuni
keskpaigani läbiti ka õppeprogrammi
3. ja 5. moodul. Nende sisu asub Rahvusraamatukogu e-õppe keskkonnas
Moodle ning koostamisse panustasid
eelpool nimetatud koolitusmeeskonnad. Sügisesse jääb 4. moodul (Küberturvalisus, privaatsus, andmekaitse. Digitaalne heaolu).

Vabatahtlikel õpisündmustel on osalenud üle 160 RR-i töötaja. Õpisündmused on toetanud infopädevuse
(infootsingu), digitaalse sisuloome
ja digitaalse eluviisi moodulite õpet
ning neid juhendavad Rahvusraamatukogu töötajad, kes kuuluvad
koolitusmeeskonda.
Koolitusprogramm on aidanud kaasa
digikeskkondades toimetulekuks
vajalike teadmiste ja oskuste täiendamisele ning digivahendite võimaluste
paremale tundmisele. Koolituse peaeesmärk on, et me kõik tuleksime
nutimaailmas toime, kartmata katsetada ja kasutada mistahes digitaalseid vahendeid, programme või keskkondi. Tähtis on organisatsiooni
personali järjepidev arendamine, et

oleks võimalik oma kasutajatele pakkuda professionaalseid ja kvaliteetseid teenuseid.
Digipädevuse arendamine peaks
meid veel rohkem julgustama uuendustega kaasas käima, lugejatega
koos õppima ning nende harimiseks
uusi koolitusi looma ja läbi viima.
Käesoleva aasta sügisest on meil
plaanis mõningate moodulite õppematerjale ning õpisündmusi hakata
pakkuma ka soovijatele väljastpoolt
Rahvusraamatukogu, et jagada parimaid praktikaid ka teistega.

Kasutatud allikad
DigComp. (2019). Loetud aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
Ettepanek: Nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. (2018).
Loetud aadressil: https://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:395443f6-fb6d-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
Ferrari, A. (2013). DigComp: Kuidas arendada ja mõista digipädevust Euroopas?
Loetud aadressil: https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf
Gümnaasiumi riiklik õppekava. (2018). RT I, 14.02.2018, 9.
Loetud aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021?leiaKehtiv
Nevski, E., Mets, U., Laanpere, M., & Pedaste, M. (2016). Õppijate digipädevuse mudel.
Loetud aadressil: https://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Digipadevusmudel_2016.pdf
Nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. (2018).
Loetud aadressil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR
Põhikooli riiklik õppekava. (2018). RT I, 14.02.2018, 8.
Loetud aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv

ARENGUIST ISIKUANDMETE
KAITSE LAINEL
Marianne Meiorg, RR-i juhtiv spetsialist andmekaitse ja õigusinfo alal

25. aprillil toimus Rahvusraamatukogus rahvusvaheline seminar, mis kuulub digimälu seminaride seeriasse.
Seekord keskendus seminar kahele viimasel ajal palju kõneainet pakkunud teemale – autoriõiguste kaitsele
ja isikuandmete kaitsele. Mõlemal juhul on õiguslik regulatsioon kas muutunud või muutumas. Seminarist
tuleb pikemalt juttu Raamatukogu järgmises numbris. Selles numbris anname sissejuhatuseks ülevaate
neis valdkondades toimunud muutustest, mis olid ka seminari korraldamise ajendiks.

2019. aasta on isikuandmete kaitse valdkonnas alanud ärksalt. 15. jaanuaril
hakkas kehtima uus isikuandmete kaitse seadus, mis täiendab eelmisel aastal
jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust riiklikul tasemel. 15. märtsil
muutusid rahvaraamatukogu seadus ja Eesti Rahvusraamatukogu seadus ning
aprillis uuendati ka rahvaraamatukogu töökorralduse juhendit. Viimasega viidi
lõpule Eesti õigusaktide kooskõlla viimine EL-i üldmäärusega. Hilinenult,
aga siiski.

Foto:
Teet Malsroos

15. jaanuaril
hakkas kehtima uus
ISIKUANDMETE
KAITSE SEADUS,
mis täiendab eelmisel
aastal jõustunud EL-i
isikuandmete kaitse üldmäärust riiklikul tasemel.

Uut lugejate isikuandmete töötlemises

Muudetud rahvaraamatukogu seadus ja töökorralduse juhend loetlevad
isikuandmeid, mida rahvaraamatukogud inimese lugejaks registreerimisel
koguvad ning töötlevad. Muudatus annab seadusest tulenevalt aluse fikseerida
ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, postiaadress, telefoninumber ning elektronposti aadress (§151). Need on andmed, mida peab ja tohib
inimestelt küsida seaduse alusel.
Juba kogutud andmetest võib tuletada muid andmeid – näiteks isikukoodi
põhjal võib raamatukogu tuvastada ning andmebaasis fikseerida inimese soo
ja vanuse. Neid andmeid saab ta edaspidi statistika koostamisel kasutada.
Kui raamatukogu küsib andmeid, mis uues seadusesättes loetletud ei ole, siis
peab selleks olema muu seaduslik alus. Näiteks võib raamatukogu küsida
andmeid statistika jaoks, kuid sellisel juhul peab nende andmine olema lugejaks registreerijale vabatahtlik. Ta peab teadma, et ei pea lisaandmeid andma
ning võib igal ajal oma meelt muuta. Sellisel juhul peab tema lugejakirjest
need andmed ära kustutama. Statistika jaoks võib neid edasi kasutada, kuid
sel juhul ei tohi need olla enam taandatavad konkreetsele inimesele. Ehk siis:
inimene ja andmed, mille kogumiseks antud nõusoleku on ta tagasi võtnud,
peavad olema teineteisest n-ö lahti haagitud.
Kui raamatukogu pakub puudega isikutele spetsiaalseid teenuseid, siis uus
säte rahvaraamatukogu seaduses täpsustab, milliseid andmeid raamatu-
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kogu tohib koguda, et tuvastada tema
õigust nendele teenustele. Seega: kui
näiteks raamatukogu pakub koduteenust üksnes liikumispuudega isikutele, siis tohib raamatukogu küsida
vastavat dokumenti, mis tõendab,
et isikul on teenuse tarbimise hetkel
tõesti liikumispuue. Paragrahv 151
lõige 3 loetleb dokumente, mida võib
isikult küsida.
Viimaseks suureks muudatuseks on
lugejaandmete säilitustähtaeg, mis
varasemalt ei olnud seaduse tasandil
paika pandud. Nüüdsest on rahvaraamatukogudel kohustus kustutada andmebaasist nende lugejate
isikuandmed, kes ei ole raamatukogu külastanud kolm aastat. Oluline on siinkohal see, kuidas
raamatukogu defineerib külastamist.
Seaduse tasemel ei ole seda täpsustatud, nii et kasutuseeskirjas võiks
seda täpsustada (kas see tähendab
raamatukogu füüsilist külastamist,
e-teenuste kasutamist, üritustel osalemist vms).
Loomulikult ei kustutata nende lugejate andmeid, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi. Seda
täpsustab rahvaraamatukogu seadus
ning uus isikuandmete kaitse seadus
lisab veel ka õiguse jagada võlgnike
andmeid kolmandate osapooltega,
kuid üksnes viie aasta jooksul alates
võlgnikuks muutumisest (§ 10). Seega
on igati lubatud viiviste sissenõudmine inkassoteenuse pakkujate kaudu,
kuid sellega ei tohiks väga kaua
oodata. Ühel hetkel ei ole enam õiguslikku alust võlgniku andmeid võla
sissenõudmise eesmärgil väljapoole
raamatukogu jagada.
Uues isikuandmete kaitse seaduses
on paika pandud ka reeglid isiku
surma puhul. Eesti seaduskorra eripäradest tulenevalt on isiku andmed
kaitstud ka pärast tema surma, mistõttu ka siis peab igasugune isikuandmete töötlemine vastama nõuetele. Kui üldreeglina annab andmete
töötlemiseks nõusoleku pärija, siis
surma fakti võib töödelda ilma tema
nõusolekuta (§ 9 lg 4). Seega: kui raamatukogule on teada, et lugeja on
surnud, siis on ka selge, et inimese
isikuandmeid ei ole enam põhjust
lugejaandmebaasis säilitada ning
need võib ilma pärijaid tülitamata
kustutada.

Alaealistest

Uus regulatsioon sisaldab kahte
konkreetset sätet alaealiste kohta.
Isikuandmete kaitse seadus määrab
alampiiri infoühiskonna teenuste
kasutamiseks vanema nõusolekuta
ning rahvaraamatukogu seadus
puudutab alaealise lugeja kojulaenutamise õigust.
Infoühiskonna teenustest: isikuandmete kaitse seaduses on kirjas, et
infoühiskonna teenuste kasutamiseks
ei ole vähemalt 13-aastasel noorel
vanema nõusolekut vaja (§ 8). See
tähendab, et elektroonilisel teel tohivad ilma vanema nõusolekuta ennast
raamatukogude teenuste kasutajaks
registreerida vähemalt 13-aastased.
Samuti peavad olema vähemalt
13-aastased need, kes teevad endale
konto raamatukogude kodulehtedel või andmebaasides. Kui laps on
noorem kui 13 aastat, peab tal olema
lapsevanema nõusolek. See, kuidas
raamatukogud selle reegli täitmist
tagavad, on nende endi otsustada.
Tõenäoliselt on kõige lihtsam lisada
e-keskkonnas registreerimislehele
palve linnukesega kinnitada, et registreeruja on 13-aastane või vanem.
Teaviku kojulaenutamise õiguse tekkimiseks ei ole rahvaraamatukogu
seadus sätestanud miinimumvanust.
Paragrahv 151 jätab raamatukogudele
suhteliselt vabad käed. Seadus annab
õiguse kuni 18-aastastelt vanema
nõusolekut küsida, kuid ei kohusta
seda tegema. Kui nõusolekut nõutakse, siis fikseeritakse ka lapsevanema eelnevalt loetletud isikuandmed (ehk siis lisaks alaealise enda
andmetele ka tema vanema andmed).
Kuna Eestis erineb see vanusepiir
raamatukoguti märkimisväärselt, on
väga oluline, et see oleks raamatukogu kasutuseeskirjas fikseeritud, et
vähendada valesti mõistmist.

Pildid ja videod
üritustest

Avalikus kohas, k.a raamatukogus,
võib üritustel endiselt pildistada ja
filmida, kui on täidetud teatud tingimused (isikuandmete kaitse seadus,
§ 11). Inimesi peab olema sellest teavitatud viisil, mis võimaldab neil soovi
korral vältida pildile või videole jäämist. Teavitada ei ole vaja, kui piltide

ja/või videote tegemist võib eeldada,
nt avalikel üritustel.
Kuna tegemist on õhkõrna piiriga,
tasub raamatukogudel üritust reklaamides (nt kutsetel, plakatitel, flaieritel
jms) teada anda, et võidakse pildistada või filmida ning tulemused võidakse ka avaldada kas siis raamatukogu Facebooki-lehel või kodulehel.
Lühidalt: kui on avalik üritus ja inimesi on teavitatud pildistamisest ja
filmimisest, siis on kõik hästi.

Rääkigem ka
nõusolekust

Kui rääkida nõusolekust isikuandmete töötlemiseks, siis uue regulatsiooniga – ei EL-i üldmääruse ega
siseriiklike õigusaktidega – ju tegelikult suurt ei muutunudki. Kuid huvitaval kombel on just see teema nüüd
kõige rohkem vastukaja tekitanud.
Nõusolek on üksnes üks isikuandmete töötlemise õiguslikest alustest.
Raamatukogudes on üldiselt vähe
tegevusi, mille raames töödeldakse
isikuandmeid nõusoleku alusel. Enamasti on töötlemise aluseks ikka seadus, nagu näiteks rahvaraamatukogu
seadus, millest oli eelnevalt juttu.
Siiski on mõned tegevused, mille aluseks on nõusolek:
•

uudiskirjade saatmine ja kõigi
muude ürituste-väljaannete teavitused baseeruvad nõusolekul;

•

Minu-kontod raamatukogude erinevate andmebaaside kodulehtedel
on nõusoleku põhised;

•

igasuguse muu info küsimine, mis
ei ole teenuse osutamise eelduseks
(nt statistikaalased küsimused).

Ka töötajate mõnede andmete töötlemine on nõusolekupõhine – kõik
need andmed, mis ei ole vajalikud
töölepingust või seadusest tulenevalt.
Seega tasub veel üle korrata nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise alused.
Nõusolek peab olema informeeritud.
Inimene peab täpselt teadma, mis
hakkab juhtuma tema andmetega
pärast nõusoleku andmist: kes, milleks, ja kui kaua nende andmetega
midagi teeb. Teenuse kasutaja annab

Inimene peab andma nõusoleku.
Selle lühikese, kuid olulise lausega
tahan ma öelda, et ta peab ise midagi
tegema selleks, et nõusolekut anda,
tema nõusolekut ei tohi eeldada.
Siin ei kehti ka reegel vaikimine on
nõusolek. Vaikimine või tegevusetus
ei ole nõusolek. Raamatukogu ise peab
suutma tõestada, et inimene on oma
nõusoleku andnud. Seda ei tõesta
asjaolu, et inimene ei ole keeldunud;
seda tõestab üksnes inimese otsene
jah, kas sõnaliselt või linnukese tegemisega vastavasse kastikesse.
Ja mis kõige olulisem: inimene peab
teadma, et tal on õigus oma nõusolek
igal ajal tagasi võtta, ja samuti seda,
kuidas ta saab oma nõusoleku tagasi
võtta.

Veel muudatusi

Lõpetuseks soovitan heita pilgu
uuele isikuandmete kaitse seadusele
juhul, kui raamatukogu tegeleb näiteks koduloo uurimisega või isikuarhiivide säilitamisega. Neil puhkudel on isikuandmete töötlemisel
suurem vabadus. Esimesel juhul toimub isikuandmete töötlemine teadus- ja ajaloouuringu vajadustest
lähtuvalt (§ 6) ning teisel juhul arhiveerimise eesmärgil (§ 7). Nii et kui
need erialused teid puudutavad, siis
tasub seadust uurida.

Infograafik: Marianne Meiorg
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oma nõusoleku üksnes konkreetsele
tegevusele. Temalt ei saa küsida ühte
nõusolekut kümnele erinevale tegevusele korraga, ta peab nõustuma
oma isikuandmete töötlemisega iga
tegevuse puhul eraldi. Sellest tegevusest edasi ei tohi tema andmeid
kasutada, selleks uueks tegevuseks
peab temalt eraldi nõusolekut küsima.
Näiteks kui inimene on osalenud
raamatukogu korraldatud seminaril, olles selleks eelnevalt e-kirja teel
registreerunud, siis ei tohi talle sellele
aadressile hiljem saata sama raamatukogu uudiskirja, kui ta ei ole seda ise
palunud. Miski ei takista aga talle
uudiskirja tellimist pakkumast, võimaldades tal teha linnuke vastavasse
kastikesse, kuid registreerimine ei
tohi sõltuda sellest, kas ta uudiskirja
tellib või mitte.

SINU ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA
Sinul kui andmesubjektil on oma isikuandmetega seoses mitmeid õigusi, mille tagamist saab vastutavalt
töötlejalt ehk Eesti Rahvusraamatukogult nõuda. Sinu õigused ei ole absoluutsed ja nende ulatus
oleneb sellest, millisel alusel me Sinu isikuandmeid töötleme.

Sinu andmeid töödeldakse ...

… isikuandmete
ülekandmisele

… isikuandmete
töötlemise piiramisele

õigus on kasutatav sellel alusel töötlemise puhul,
kuid piiratud juhtudel

… esitada
vastuväiteid

… isikuandmete
kustutamisele

… isikuandmete
parandamisele

õigus ei ole kasutatav sellel alusel töötlemise puhul

… tutvuda oma
isikuandmetega

Sul on õigus ...

… informatsioonile

õigus on kasutatav sellel alusel töötlemise puhul

… avalikes huvides
oleva ülesande täitmiseks
… avaliku võimu
teostamiseks
… Sinuga lepingu tegemiseks
ja/või selle täitmiseks
... Sinu antud nõusolekul
… õigustatud huvi alusel

Õigus informatsioonile (ehk teabeõigus)
Sellel hetkel, kui Sinult kogutakse isikuandmeid,
on Sul õigus saada järgmist teavet:

Õigus tutvuda oma isikuandmetega
Sul on õigus saada Eesti Rahvusraamatukogult kinnitus,
et Sinu isikuandmeid töödeldakse ning seejärel tutvuda
oma isikuandmetega.

RR-i (ja volitatud töötleja) esindaja nimi ja kontaktandmed
RR-i andmekaitseametniku kontaktandmed
isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus, isikuandmete
esitamise kohustuslikkus ja sellest keeldumise tagajärg
kolmandad isikud, kellele RR Sinu isikuandmeid edastab

Õigus isikuandmete kustutamisele
Sul on õigus oma isikuandmete kustutamisele, kui:
neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti

Sinu isikuandmete säilitamisaeg
neid töödeldi Sinu nõusolekul ja Sa võtad selle tagasi

Sinu õigused
kui isikuandmeid ei saada Sinult otse, siis teave nende allika kohta

Sa esitad vastuväite nende töötlemisele ja selle jätkamiseks
ei ole ülekaalukaid põhjusi
neid töödeldi ebaseaduslikult

Õigus isikuandmete parandamisele
Kui Sinu isikuandmed ei ole õiged või täielikud, on Sul õigus
nõuda nende muutmist.

seda nõuab seadus
neid koguti Sulle infoühiskonna teenuse osutamiseks siis,
kui Sa olid alaealine

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
Õigus esitada vastuväiteid
Sul on absoluutne õigus keelata oma isikuandmete
kasutamine otseturunduses. Lisaks on Sul õigus esitada
vastuväiteid, kui Sinu isikuandmeid töödeldakse:
avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks
avaliku võimu teostamiseks

Sul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise
piiramist, kui:
Sa oled vaidlustanud oma isikuandmete õigsuse või esitanud
vastuväite töötlemisele ja soovid oma taotluse menetlemise
ajaks töötlemise piiramist
RR-il ei ole enam vaja Sinu isikuandmeid või on nende töötlemine
ebaseaduslik, kuid Sul on vaja, et neid säilitataks.
Sinu isikuandmete töötlemise piiramisel võib RR neid säilitada;
töödelda võib väga piiratud juhtudel.

õigustatud huvi korral.
RR tohib Sinu isikuandmeid edasi töödelda üksnes siis, kui meil
on selleks mõjuvad põhjused, mis kaaluvad üles Sinu huvid
ja õigused.

Sinu isikuandmetega on midagi juhtunud
Kui soovid kasutada oma õigusi
Esita RR-ile oma taotlus allkirjastatult koos põhjendustega. Kui
allkirjastad omakäeliselt, siis lisa taotlusele koopia
isikuttõendavast dokumendist.

RR peab Sulle põhjendamatu viivituseta teada andma, kui Sinu
andmed on läinud kaotsi, need on varastatud või muul viisil
kompromiteeritud ja see kujutab Sinu õigustele ja vabadustele
suurt ohtu.

Isikusamasuse tuvastamine on oluline, kuna õigusi saab
kasutada üksnes inimene, kelle isikuandmed on küsimuse all.

Infot selle kohta, kuidas ja miks me
Sinu isikuandmeid töötleme,
leiab RR-i isikuandmete töötlemise korrast:
www.nlib.ee/andmekaitsetingimused.

RR-i andmekaitsespetsialisti kontaktid:
andmekaitse@nlib.ee,
630 7131, Eesti Rahvusraamatukogu,
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn

Infograafik: Margus Veimann

RR-il on kohustus reageerida Sinu taotlusele tarbetu viivituseta,
kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.
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TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU UUS TULEMINE
Mihkel Voldi intervjuu Liisi
Fotod: Teet Malsroos

Lembineniga

Liisi Lembinen on Tartu Ülikooli raamatukogu arendusdirektor, kes on mitmel korral olnud
ka direktori kohusetäitja. Meie jutuajamine toimus kevadel, mil Liisi raamatukogus taas
juhikohuseid täitis. Enne vestlust näitas ta, kuidas vastremonditud raamatukogu lugejatele,
töötajatele ja raamatutele mõeldud ruumid välja näevad.

Foto:
Reet Olevsoo

Olete paariaastase remondiperioodi
järel taas uutes ja kaunites ruumides. Mis on kõige olulisem, mida selle
renoveerimisprotsessiga saavutasite?
Meie maja on saanud turvalisemaks,
tulekindlamaks ja paremad tingimused raamatute säilitamiseks. Oleme
saanud luua rohkem avalikku ruumi,
oleme rohkem avatud. Ja üleüldse:
oleme saanud uued, puhtad ning ilusad ruumid.
Mis on muutunud kasutajate, eelkõige üliõpilaste ja õppejõudude
jaoks?
Muutunud ongi eelkõige see, et
oleme rohkem avatud. Üliõpilased ja
õppejõud pääsevad vajatavale informatsioonile paremini ja kiiremini ligi.
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Meie maja on saanud
turvalisemaks.

Teisel korrusel on
tsoon, kus on
võimalik rääkida.
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Meil on nüüd avatud hoidla, kust
varem tuli raamatuid tellida. Nii et
suurem osa meie kogusid on lugejaile
väga hõlpsasti kättesaadavad. Muutunud on seegi, et pakume rohkem
erinevaid võimalusi rühmatööks. Ülikoolis on suund suuresti selline, et
tehakse üha rohkem grupitööd, meil
on selleks kõik võimalused olemas.
Teisel korrusel on tsoon, kus on võimalik rääkida. Üleval kolmandal
korrusel on aga vaikne tsoon, kus
saab vaikselt õppida, tööd teha.
Nii et lugejaile pakume erinevaid
võimalusi.
Saan ma õigesti aru, et lugeja saab ise
väga paljudes hoidlates käia ja valida
raamatuid, mida ta vajab?
Lugeja saab käia üleval kolmandal
korrusel, kus on avakogu ja samuti
esimese korruse avahoidlas, mis oli
varem kinnine hoidla. Avahoidlas on
ca 1 miljon raamatut. Kolmandal korrusel on uuemad raamatud ja all, esimesel korrusel, vanemad, s.o sellised,
mis on ilmunud pärast 1945. aastat.
Aga kuidas on lood käsikirjade ja
haruldaste raamatute ning säilituseksemplaridega?
Need on eraldi hoidlates. Kõik see,
mida me säilitame igavesti, on eriliselt turvatud hoidlas. Haruldaste
raamatute hoidla on saanud palju
paremad kliimatingimused. Seal säilitatavat saab kasutada vastavalt lugeja
tellimusele kohapeal.
Kas midagi on muutunud ka erivajadustega lugejatele?
Me tegime ratastooli kasutamise võimaluse juba 2014–2015, kui paigaldati
lift, millega pääseb kolmele korrusele.
Nüüd on erivajadustega lugejail võimalik teist lifti kasutades minna ka
avahoidlasse. Jätkuvasti pakume koostöös ülikooliga teenuseid vaegnägijaist lugejaile. Ja vajadusel viime raamatuid ka erivajadustega lugejaile
koju.
Näen, et teil on siin väga uhke raamatute tagastamise automaat, mis
töötab ööpäevaringselt. Kuidas toimub tagastatud raamatute hoidlaisse
paigutamine?
Masin suudab raamatud jagada
RFID-kiibi abil erinevaisse kastidesse.
Seejärel viib töötaja kasti hoidlasse
ja paigutab raamatud oma kohale.
Sellist robotit meil veel ei ole, mis
raamatuid ise suudab paigutada.

Üha rohkem tehakse grupitööd,
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meil on selleks kõik võimalused olemas.
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Üleval kolmandal korrusel on vaikne tsoon,

Te viisite remondi ajaks osa oma
kogudest majast ära. Kas kõik need
teavikud on nüüd tagasi ja lugejaile
kättesaadavad?
Alates maikuust on kõik meie raamatud lugejaile kättesaadavad.
Mis on muutunud töötajaskonna
jaoks?
Uued ruumid. Neis on nüüd võimalik temperatuuri muuta: jahedamaks-soojemaks ei saanud varem
reguleerida. Uus mööbel, uus valgustus – palju rõõmsam tööelu.
Kas ruumide ümberjagamised muutsid ka tööprotsessi?
Teenindajate töö natuke muutus, sest
oleme rohkem avatud. Ei saa öelda, et
me remondist tingitult midagi põhjalikult muutsime.
Kui palju pidite hoone renoveerimisel
arvestama muinsuskaitse nõuetega?
Meil oli projekt tehtud enne seda,
kui muinsuskaitsjad tulid. Võtsime
nende nõudeid arvesse nii palju, kui
saime. Fassaade ei ole muudetud,
v.a evakuatsioonitee ehitamine ja
raamatutagastusautomaadi paigaldamine. Viimase mahutasime täpselt
akna mõõtudesse. Interjööris püüdsime säilitada algse sisekujunduse
hõngu, tellides uue mööbli väliselt
vana mööbli moodi. Samuti säilitasime puidust uksi ja põrandaosi.
Fuajees olev valgusti on alles.
Kas selle remondi käigus parandasite
ka lamekatust?
Katusetöid tehti vähesel määral.
Katuse parandamine ei olnud selle
remondi osaks, seda tehti eelmise
remondiga, mis oli mõni aasta
tagasi.
Kas te hoonet ka soojustasite?
Ei.

kus saab vaikselt õppida, tööd teha.

Kas kandekonstruktsioone
parandati?
Selle remondiga seda ei tehtud.
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Tean, et olete remondiperioodi suuresti kasutanud teavikute varustamiseks raadiokiiptehnoloogial põhineva
raamatukaitsesüsteemi (RFID) kiipidega. Kui palju on teil soovitust juba
saavutatud?
Plaanisime kõik avakogudes olevad
raamatud kiibistada raamatukogu
taasavamiseks, see on tehtud.
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Maja on uus, puhas, ilus ja roheline.
Roheline nii taimede kui ka värvi poolest.

Kas midagi jäi plaanitust ka
saavutamata?
Kaks asja jäid tegemata. Esiteks katuseremont. See on vaja lähitulevikus ette
võtta, peame katuse tegema lekkekindlaks. Teiseks tahtsime teise korruse teha ööpäevaringselt avatuks,
see aga tähendab turvauste hankimist. Viimase remondiga saime raamatukogule tuletõkkeuksed, aga
turvauksi mitte. Jätkuvasti soovime
teisele korrusele teha ööpäevaringselt
avatud ala.
Lisaks üliõpilastele ja õppejõududele
on ka kõik teised huvilised teile
oodatud?
Jah, kõik huvilised on oodatud. Laenutada ja infotehnoloogilisi teenuseid kasutada saavad küll ainult meie
lugejad, aga majja pääsevad kõik
huvilised.
Mis on olnud teie külastajaile kõige
suurem ahaa- või ohoo-elamus taasavatud raamatukogus?
Ma arvan, et ikkagi see, et maja on
uus, puhas, ilus ja roheline. Roheline
nii taimede kui ka värvi poolest. Üli-

kool on leidnud meid üles – kõik
suured üritused toimuvad meie majas.
See on see, mida me oleme kogu aeg
üritanud saavutada. Me oleme nüüd
ülikooli jaoks olemas. Arvan, et tudengitele meeldib väga ka see, et siin
on erinevad võimalused, erinevad
tsoonid. Meie idee oligi see, et tudeng
võiks tulla raamatukokku hommikul
ja lahkuda õhtul. Ta saab siin mõistagi õppida, ta saab siin süüa, sportida, niisama olla, sõpradega kohtuda,
rühmatöid teha – meil on kõik võimalused olemas.
Te mainisite sportimist.
Millised on võimalused raamatukogus sportimiseks?
Meil on kolmandal korrusel trenažöörid ja matid, mis võimaldavad harrastada mitmesuguseid alasid. Saab
kangi tõsta, saab lindil joosta, sõudeergomeetrit kasutada ja joogaharjutusi teha.
Kas on midagi ka töötajatele? Uued tööruumid on, aga kas ka midagi lisaks?
Majas on töötajatele üks hästi suur
kohviruum, kus on võimalik teha ka

kogu personali hõlmavaid üritusi.
Seal on ruum paindlikult liigendatav,
kaheks jagatav, mis võimaldab vajadusel eralduda, nt korraldada koosolek. Teised kolleegid ruumi teises
pooles saavad samal ajal nt lõunat
süüa. Mis veel? Ülikool hoolitseb
oma töötajate tervise eest, seepärast on meil siin ka massaažitoolid,
mida töötajad saavad kasutada. Need
on paar asja, mida oleme töötajaile
pakkunud.
Millised on järgmised olulised sammud, mida tahate raamatukogus ellu
viia?
Hoonega seoses on olulised katuse
remont ja ööpäevaringselt avatud ala
loomine. Ülikooli teadlastele tahame
veelgi rohkem pakkuda erinevaid
teadustoetusteenuseid, nt andmekaeve- ja publitseerimisteenuseid.
See on suund, kuhu püüelda, kuhu
jõuliselt edasi liikuda, ja seda suuresti
Euroopa Komisjoni rahastusel.
Tänan Teid intervjuu ja uuenenud
raamatukogu tutvustamise eest!

LUGU SELLEST, KUIDAS
LAULUPIDU ALGUSE SAI
Mihkel Voldi intervjuu Alo Põldmäega
Foto: Teet Malsroos

Alo Põldmäe ooper esimese üldlaulupeo sünnist – Emajõe ööbikud – esietendus Tartus 7. juunil.
Palusin heliloojalt, kes teab ja tunneb 150 aasta taguseid üldlaulupeoni viinud sündmusi süvitsi,
üht kiirekskurssi neisse aegadesse. Alo Põldmäe oli meeleldi nõus.

Alustagem A-st ja B-st. Millal ja kus toimus eestlaste esimene üldlaulupidu?
Eesti esimene üldlaulupidu toimus
Tartus 1869. aasta juunikuu 18. ja 19.
päeval. Kui veelgi täpsem olla, siis
Tartusse tuli rahvas kokku 17. juunil, mil toimus peaproov. 20. juunil
oli n-ö järellaulupäev, mil toimusid
üksikkooride esinemised ja kooride
ning puhkpilliorkestrite võistulaulmised-mängimised. Ja siis oli veel
mitteametlik päev, 21. juuni. Siis soovitati laulupeol osalenuil võimaluse
korral jääda veel Tartusse tutvuma
„linna imelikumate asjadega, iseäranis
universiteedi hoonega”. Selliselt nimetati tollal vaatamisväärsusi.
Mille tähistuseks see pidu korraldati?
Pidu korraldati Liivimaa pärisorjusest vabastamise 50. aastapäeva auks.
Pärisorjusest vabastamise aastapäev –
priiusepäev – oli tegelikult 26. märtsil. Sellelgi päeval toimus Tartus uhke
pidustus, kus osales ka Vanemuise
Selts. Priiusepäeva peakorraldajad
olid vaimulikest ringkondadest. Vastutavaks korraldajaks oli Tartu
Maarja koguduse pastor Adalbert
Hugo Willigerode (1818–1893). Aga
kuna oli lumine aeg ja laulupeo
korraldamise loa taotlemine venis –

seda oodati 20 kuud –, siis ei jõutud
pidu selleks ajaks ette valmistada.
Jumal tänatud, et ei korraldatud
õigel päeval, sest siis ei oleks saanud
rahvast kuigi palju kohale tulla. Ei
olnud ju raudteid, autodest rääkimata. Nii et luba saadi peo korraldamiseks suvisel ajal, juunikuu teisel
poolel, priiuse 50. aastapäeva auks.
Teistmoodi ei oleks seda pidu saanudki korraldada: nagu nõukogude
ajal olid suured üritused pühendatud mingisugusele tähtpäevale, kas
oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale
või Lenini 100. sünniaastapäevale, nii
ka tsaariajal; korraldamiseks oli siis
lihtsam luba saada. Aga kuna eestlaste osalusel sai nii suur üritus teoks
esimest korda, siis tegid baltisaksa
ringkonnad kõik võimaliku, et sellele
laulupeole luba mitte anda. Ja venitatigi kuni viimase piirini: luba saadi
neli kuud enne laulupeo toimumist.
Nii et sündis lausa ime: eesti rahvas
võttis end ärkamisaja lainel nii kokku,
et nelja kuu jooksul jõuti ette valmistada esmakordne ja nii suur üritus.
Kui palju koore-lauljaid ja orkestreidpillimängijaid sellel peol osales?
On erinevaid andmeid. Figureerib
selline arv nagu 46 koori 822 lauljaga

ja 5 pasunakoori 56 mängijaga. Põhiliselt olid need koorid Lõuna-Eestist
ja Mulgimaalt, ka Läänemaalt ja Tallinnast ning Harjumaalt Kuusalust.
Aga täiesti jäid kõrvale Läänemaa
põhjapoolsem osa ja saared. Eelmisel
aastal oli olnud suur ikaldus ja inimesed olid vaeseks jäänud, seetõttu
ei saanud nad Tartusse sõita. Neistki,
kes saabusid Tartusse lähemalt, tulid
paljud kohale jalgsi; jalgsi tuldi saja,
isegi kahesaja versta kauguselt. Enamik lauljaid sõitis kohale hobuvankritega. Aga saartelt tulemiseks oli tee
liiga pikk. Puhkpilliorkestreist oli väljapaistvam Väägvere orkester (toona
öeldi pasunakoor) David Otto Wirkhausi (1837–1912) juhatusel. Lauljate
koosseis oli väga huvitav: ligi pool
822-st olid kihelkonnakooliõpetajad,
köstrid ja kiriku muusikaeluga seotud
ringkonnist. Neist omakorda peaaegu
pooled olid seotud läti pedagoogi,
organisti ja koorijuhi Jānis Cimzega
(1814–1881): nad olid õppinud tema
käe all Liivimaa kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminaris Valgas.
Seal koolis oli muusikaõpetus väga
tugev, õpetati erinevaid muusikaga
seotud aineid. Cimze oli ka helilooja
ja folklorist, ta kogus läti rahvaviise
ning korraldas lätlaste laulupidusid.
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Me oleme kindlasti tema tänuvõlglased: tema seminarist saadud haridusega inimeste abil oligi võimalik meie
esimest üldlaulupidu nii heal tasemel
korraldada.
Millist liiki koorid olid Tartusse
tulnud?
Tartusse tulid ainult meeskoorid. See
on väga huvitav fakt, sest eesti koorilaululiikumine oli arenenud juba
mitukümmend aastat enne esimest
üldlaulupidu selliselt, et moodustati
peamiselt segakoore. Need olid väga
levinud: koolides, kirikute-pastoraatide juures. Eesti meeskoor oli toona
täiesti uus nähtus. Aga Johann Voldemar Jannsen (1819–1890) eestlaste
esimese üldlaulupeo peakorraldajana
võttis eeskujuks baltisaksa laulupeod, kus esinesid ainult meeskoorid.
Kogu väline atribuutikagi võeti baltisaksa laulupidudelt, mis toimusid
Tallinnas 1857 ja 1866. Kõik välised
efektid – pidusöögid, trükised ja rosetid – laenati sealt. Jannsen viibis
mõlemal peol ja tegi märkmeid, mida
kasutas ära esimese üldlaulupeo korraldamisel. See oli Jannseni vastus
küsimusele, miks meeskoorid. Aga
see oli ju väga suur ümberformeerimine: kõik üldlaulupeol osaleda soovinud segakoorid pidid kujundama
end ümber meeskoorideks. Koorid
olid ju reeglina väga väikesed, nii
15–20 inimest. Mõnes kooris oli veelgi
vähem, isegi 12 lauljat. Naised langesid ära; nii et esimese üldlaulupeo
eel osa koore likvideerus, osa formeerus meeskoorideks. Väga raske ja
vastuoluline aeg oli toona kooridele.
Jannsen põhjendas ainult meeskooride osalemist ka moraaliküsimusega.
Laulupeo korraldamiseks oli tal vaja
igal juhul võimude luba ja ilmselt
ta pisut kartis. Parem karta kui kahetseda, ütleb vanasõna. Jannsen arvas,
et kui esimest korda tuleb maakohtades kokku nii palju inimesi – mehi
ja naisi – ja ollakse kohal 4–5 päeva,
siis võib ette tulla pidutsemisi ning
mis kõik veel võib seal juhtuda. Ta
arvustas oma Eesti Postimehe pikkades ülevaadetes 1866. aasta baltisaksa laulupidu Tallinnas: kirjutas
selle kohta, et nägi rongkäigus (ehkki
naised sel laulupeol ei laulnud) ülemeelikus meeleolus daame, kes pool
aastat hiljem pidid Jannseni sõnutsi
siis sundkorras altari ette minema.
Jannsen andis Eesti Postimehes otsese

vihje, et üldlaulupeo ajal võib nii üht
kui ka teist juhtuda. Tegelikult on
see sõlm – miks esinesid esimesel
üldlaulupeol ainult meeskoorid –
praeguseni lõpuni lahti harutamata.
Senini on põhjendatud seda moraaliküsimusega.
Mida tähendas selline samm repertuaarile, seadetele?
Kuna saksa meeskooridele oli repertuaari küllaldaselt, siis kasutati seda.
Mõnegi laulu meeskooriseade saadi
eritellimusena, kaasates isegi mõned
Peterburi heliloojad. Repertuaaris oli
suur puudus eesti heliloojate loomingust. Põhjus oli lihtne – eesti professionaalseid heliloojaid ei olnudki siis
veel olemas. Esimesed katsetused olid

Järjepidevus ja
sisemine sund
on need, mis
panevad mind
selle teemaga
tegelema, ütleb
Alo Põldmäe, kes
on pildil koos tütar
Helen Põldmäega.

Aleksander Kunileid-Saebelmannilt
(1845–1875), kes kirjutas esimeseks
üldlaulupeoks Lydia Koidula (1843–
1886) sõnadele kaks laulu: Mu isamaa
on minu arm ja Sind surmani. Need
laulud olid laulupeotegelaste Jannseni, Carl Robert Jakobsoni (1841–
1882) ja Lydia Koidula sihttellimus.
Kõlasid ka kaks vaimulikku laulu
Tartu Ülikooli muusikajuhilt, baltisaksa päritolu heliloojalt Friedrich
Brennerilt (1815–1898), keda ärkamisaja kontekstis ei ole eesti heliloojana
eriti aktsepteeritud. Tänapäeva mõistes oleks see poliitiliselt ebakorrektne.
Ütlen siinkohal – Friedrich Brenner
oli eesti helilooja, kes edendas Tartu
ja Tartu Ülikooli muusikaelu ligi
40 aastat.

arvestades väga suur. Laulupeol oli
mitu kontserti, nii et vast kuni 25 000
külaliseni see arv küündis. Tol ajal elas
Tartu linnas 28 000 inimest – pea sama
palju rahvast võttis siis laulupeost osa.
Majutamine oli ka omaette probleem.
Selle lahendamiseks oli ellu kutsutud
majutustoimkond. 1869. a veebruari
lõpus loodi pidukomitee, mille etteotsa
sai pastor Willigerode. Kokku oli
korralduskomitees 17 inimest. Tollel ajal olid ühiskonnas väga tähtsal
kohal baltisakslased. Aga Vanemuise
Selts kui laulupeo peakorraldaja oli
juba nii suure kõlapinna saavutanud,
et komitee koosnes 15 eestlasest ja
2 baltisakslasest. Eestlased hakkasid
sellest ajast juba selliste kultuuriürituste korraldamisel domineerima.

Kus asus esimese laulupeo korralduskomitee, staap?
Korralduskomitee asus Tartus, ülikooli endise füüsikamaja, Tähe tänav 4
läheduses. Selle maja kunagise asukoha juures on mälestuskivi kirjaga
Siin pidas C. R. Jakobson 1868. aastal
oma esimese isamaakõne. See kivi on
puuduliku tekstiga, sest tähistab tegelikult kohta, kus asus Vanemuise Selts.
Sellel kohal asus tollal väike puumaja,
mis kujunes I üldlaulupeo staabiks.
Kõik tähtsamad kokkusaamised ja
istungid toimusid seal. Teise maailmasõja ajal see hoone kahjuks hävis.
Milline oli Lydia Koidula roll üldlaulupeo korralduses?
Lydia Koidula roll oli üllatavalt suur.
Mida rohkem esimese üldlaulupeo
materjale uurida, seda enam selgub,
et tema roll oli suisa juhtiv. Lydia Koidula oli Johann Voldemar Jannseni
tütar ja töötas Eesti Postimehe toimetuses. Jannsen kasutas oma tütre võimeid ära, võiks öelda isegi, et julmalt.
Ta laskis tütrel kirjutada igasse numbrisse lugusid ja ümberjutustusi. Toimetamistöö tegi Lydia, järelikult Jannsen nägi, et tütrel on suured võimed.
Lydia oli väga taibukas ja kiire reageerimisega. Laulupeo ettevalmistamine oli mitmekülgne tegevus. Jannsen rakendaski oma tütre võimed
laulupeo ettevalmistamise teenistusse. Ja peab ütlema, et Koidula lähenes laulupeole loominguliselt, tegeles
sellega heal meelel ja suure õhinaga.
Ta oli selleks ajaks kirjutanud juba
oma esimesed luulekogud Vainulilled
(1866) ja Emajõe ööbik (1867). Sealt on
pärit kuulsad luuletused, millest said
tänaseni lauldavate laulude tekstid,
nagu Mu isamaa on minu arm, Sind surmani ning Mu isamaa, nad olid matnud
ja paljud teised. Lydia Koidula oli siis
juba tunnustatud anonüümne poetess. Ta nägi, et on tulemas esimene
suur rahvuslik üritus. Eks ta sellepärast nii õhinal laulupeo korraldamisel
osaleski. Ja kui Aleksander Kunileid
võttis oma kahe laulupeole kirjutatud
laulu tekstideks Lydia luuletused, eks
seegi innustas.
Naljaga pooleks võib öelda, et
esimene üldlaulupidu oli Jannsenite
pere projekt. Selles osalesid aktiivselt ka Jannseni poeg Harry ja tütar
Eugenie. Lydia oli korraldamisega
muidugi kõige rohkem seotud. Tema
ülesandeks peo ajal jäi külaliste
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Mida on publiku kohta teada?
Publiku kohta on teada, et palju rahvast
tuli ka väljastpoolt Tartu linna. Laulupeolised tulid kohale enamasti vankritega, nagu siis nimetati – plaanvankritega. Need talumeeste vankrid
mahutasid umbes 10 inimest. Meeskooride lauljad võtsid kaasa ka oma
pered, naisi ja lapsi oli laulupeol palju.
Põhilise publiku moodustas ikkagi
linnarahvas. Igal kontserdil oli publikut 10 000 ringis, täpset arvu mõistagi
ei teata. Laulupeo esimesel päeval,
18. juunil 1869 toimus Toomemäe nõlvadel pidulik avajumalateenistus. Kassitoomena tuntud kohas oli rahvast
ühtedel andmetel 12 000, teistel andmetel 10 000, kolmandatel andmetel
8 000. Ka see väiksem arv on seda aega
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võõrustamine. Külalisteks olid Soome väljapaistvad kultuuritegelased:
arheoloog Johan Reinhold Aspelin
(1842–1915) ja keeleteadlane Carl
Gustaf Swan (1839–1916). Ka Ungarist oli nimekas külaline – keeleteadlane ja etnograaf Pál Hunfalvy (1810–
1891). Lydia püüdis organiseerida ka
heategevusfondi, loteriisid. See küll
ei õnnestunud. Ta püüdis hankida
laulupeo korraldamiseks ka raha –
seda ei olnud, kõik võeti võlgu. Loodeti ainult sellele, et rahvas tuleb
laulupeole ja kogu kassa tehakse piletitega. See oli riski peale minek. Aga
laulupeo kahe päeva lõpuks saadi
kokku päris korralik summa – puhastulu oli 907 rubla. Sellest sai palju
võlgu tagasi maksta. Mõned võlausaldajad ei nõudnudki suurest rõõmust oma osa täies mahus tagasi.
Miks hakkas Carl Robert Jakobson
laulupeo korraldajatele vastu
töötama?
Jannsen pöördus 1867 oma kirjades
Jakobsoni poole, kes elas tollal Peterburis. Jannsen ja Jakobson olid head
sõbrad – Jakobson oli toona Eesti Postimehe kaastööline, kõva kirjamees. Jannsen kutsus teda koostööle, Jakobson
oli sellest suures vaimustuses ning
tegi kõik endast sõltuva, et repertuaari kokku saada. Kaks Aleksander
Kunileidi laulu – Mu isamaa on minu
arm ja Sind surmani – said meeskoorile
seatud Jakobsoni initsiatiivil. Kunileid oli kirjutanud need segakoorile.
Jakobson konsulteeris mitme vene
heliloojaga ning tellis neile ja ka mõnedele teistele lauludele meeskooriseaded. Nii et ta hoolitses repertuaari
eest, trükkis laulude noote. Kunileidi
laulud ilmusid Peterburis kogumikus
Wanemuine kandle healed (1869). Seal
ilmus ka Kunileidi kolmas laul Mu isamaa, nad olid matnud. Tartu tsensor ei
andnud selle esitamiseks luba ja see ei
läinudki laulupeo kavasse. Peterburis
trükiti see ära, aga siis oli juba hilja.
Ettekandele tulid kaks Kunileidi laulu. Jakobson oli 1869. aasta veebruari
lõpuni laulupeo korraldamisel igati
abiks. Tema organiseeris ka Peterburi eestlaste osavõttu laulupeost.
Samuti korraldas ta Peterburis asunud sõjaväeosade puhkpilliorkestrites mänginud eestlastest orkestri
kokkupanekut, et see tuleks Tartusse
laulupeole esinema, osaleks rongkäigus ja kontsertidel.

6. märtsil 1869 valiti laulupeo korralduskomitee esimeheks baltisakslane Willigerode. Kohe pärast seda
pööras Jakobson laulupeole selja. Ta
oli üldlaulupeo korraldamise algusest peale kriitiline, et laulupidu
pühendatakse pärisorjusest vabastamise 50. aastapäevale. Jakobson ütles,
et pole me seda tegelikku priiust saanud siiani ja seetõttu pole põhjust ka
pidu sellele pühendada. Sisuliselt oli
tal ju õigus. Aga kui ei oleks olnud
seda pühendust, siis võib-olla ei oleks
lubatudki laulupidu korraldada. Kui
nüüd sai baltisakslane korralduskomitee presidendiks, siis viskas
Jakobsonil üle. Jakobson leidis, et
tulekul on saksa pidu, mida juhib
sakslane. Suur osa repertuaarist oli
ju laenatud sakslastelt. Et mida meil,
eestlastel, siin teha? Jakobson keeras
järsult selja: ta tahtis, et see pidu jääks
üldse ära või siis tuleks täiesti saksapärane. Ta tahtis, et ka need Kunileidi
laulud, mille seadete tegemist ta aitas
korraldada, jääksid välja. Jakobson
saatis Kunileidile kirja. Aleksander
Kunileid-Saebelmann elas siis Valgas ja oli Cimze seminaris õpetaja.
Õnneks või kahjuks ei saanud Kunileid seda kirja kätte. Kirjas oli Jakobsoni palve, et Kunileid võtaks oma
kaks laulu laulupeo repertuaarist
välja, et neid ei tohiks mitte mingil
juhul esimesel laulupeol esitada. Selline kiri on Eesti Kirjandusmuuseumis olemas. Kunileid oli aga sel ajal
puhkusel: oli nädal aega Valgast
ära ja ei saanud kirja õigel ajal kätte.
Niiviisi jäidki tema laulud laulupeo
kavasse. Jakobson oli nii suur autoriteet, et võib-olla oleks Kunileid
tema soovi täitnud. Kui ta oleks oma
laulud tagasi võtnud, oleks meie esimene laulupidu olnudki puhtalt
saksa repertuaariga. Oleks olnud küll
ka kaks soome laulu, aga eesti originaalloomingut poleks olnud.
Aleksander Kunileid-Saebelmann oli
ju Jānis Cimze seminari lõpetaja.
Jaa, ta oli seminari lõpetanud vahetult enne laulupidu. Cimze nägi, et
Aleksander Saebelmann (kunstnikunimega Aleksander Kunileid) on igati
seminari õppejõuks olemise vääriline just tarkuse ja taktitundelisuse tõttu. Ta oli siis 27-aastase noore
mehena Cimze seminari õpetaja.
Cimze oli väga erudeeritud, ta oli
hariduse saanud Saksamaal Weis-

senfelsi õpetajate seminaris aastail
1836–1838 ning õppis 1838–39 eksternina ka Berliini ülikoolis. Saksamaale
lähetas Cimze õppima Liivimaa
luteriusu pastorite sinod. Kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminari
asutas ta Valmieras-Volmaris, hiljem oli see Valgas. Seal said hariduse
ligi 120 eesti soost noormeest. Väljapaistvaid tegelasi võrsus sealt palju,
nt C. R. Jakobson, Ado Grenzstein,
Anton Jürgenstein, Joosep Kapp,
Mihkel Kampmaa ja Aleksander
Läte.
Teiselt poolt on Cimze ju mõistagi läti
laulupeotraditsiooniga väga seotud.
Jaa, täpselt samamoodi. Cimze roll
oli väga suur ka läti soost õpilaste
koolitamisel. Nii et tema on ka läti
laulupidude traditsiooni taga.
Mida võib pidada esimese üldlaulupeo puhul C. R. Jakobsoni kõige suuremaks teeneks? Kas seda, et ta õhutas
Kunileidi neid laule looma?
Tulebki nii välja, et see oli tema kõige
suurem panus. Jakobson oli erudiit
ja tema laulupeole vastutöötamine
oli ikka väga võimas. Halba asja ei
taha aga keegi ju arutada-meenutada;
jääb ikkagi see, mida ta laulupeo
heaks tegi. Jakobson läks Jannseni
ja Vanemuise Seltsiga ju kõvasti riidu
ning ajendiks oli justkui baltisakslase Willigerode valimine korralduskomitee etteotsa. Selle taga on
aga veel muid asju. Toona olid eesti
ühiskonnas äärmiselt tähtsal kohal
ju persoonid. Sel ajal oli eesti kultuurilis-poliitilisel maastikul võtmeisikuid vähe, nii neli-viis. Jakobson
oli kahtlemata nende hulgas. Ta oli
rahvuslane ja leidis, et laulupeo
pühendamine priiusepäevale on eesti
rahva jäme solvamine. Tema tahtmine oli see, et pühendus oleks ära
võetud ja et president ei oleks baltisakslane. Jakobson oli selles küsimuses radikaal. Tema panus oli
kindlasti see, et ta aitas pooleteise
aasta jooksul levitada laulupeo ideed
oma väljaütlemistes ja kirjutistes nii
Eestis kui ka Peterburi eesti patriootide hulgas. Et Peterburist hangitaks
laulupeo korraldamiseks raha ja tuldaks Tartusse laulupidu vaatama.
Nüüd, kui Willigerode sai korralduskomitee juhiks, siis veenis Jakobson
Peterburis ka Johann Kölerit, et ta ei
läheks Tartusse laulupeole; ja Köler

Mis mees see pastor Willigerode oli?
Pastor Adalbert Hugo Willigerode
oli äärmiselt omapärane tegelane,
kellest võiks omaette raamatu kirjutada. Usun, et keegi kunagi seda
ka teeb. Willigerode oli ühest küljest
laulupeo toetaja, ega teda ei oleks
muidu korralduskomitee etteotsa
valitud. Jannsen ise ju presidendiks
ei kippunud, kuigi oleks ju loogiline,
et idee autor ja põhikorraldaja oleks
eesotsas. Jannsenile oli tähtis, et
juhiks oleks Willigerode, kes oli väljapaistev vaimulike ringkondade esindaja. Liivimaal oli ta lausa üks võtmefiguure, peaaegu et võimukoridoride
mees, kelle arvamusega arvestati. Kui
oli küsimus loa saamises – see käis üle
kivide ja kändude –, siis otsustavatel
hetkedel käis Willigerode rääkimas
kindralkuberneri esindajatega ning
kohtus Riias ka Liivimaa kindralkuberneri endaga. Samuti käis ta
Peterburis ja kohtus siseministeeriumi esindajatega. Willigerode aitas
igati kaasa laulupeo loa saamisele,
sest ta oli eesti koguduse pastor.
Tartu Maarja kirik, kus ta teenis, oli
eestlaste seas küllaltki populaarne.
Miks? Sest ta juhatas seal koguduse
koori, segakoori. Muide, Jannseniga
läks ta isegi natukene vastuollu, sest
Willigerode, olles ise segakoori juht,
tahtis segakooride esinemist ka laulupeol. Moraali seisukohast ei olnudki
ta vast nii range kui Jannsen. Ta kirjutas laule, isegi eestikeelseid laule,
jutlused oli tal eesti keeles. Rahvas
hindas seda kõike ja seetõttu oligi ta
eestlaste seas tegelikult päris populaarne. Nii et see oli poliitiliselt õige
otsus panna laulupeo korralduskomitee etteotsa Liivimaa luteriusu pastorite sinodi juhtiv tegelane, sakslane.
Vaimulikest ringkondadest sõltus
toona ju väga palju. Baltisaksa eri-

kord kehtis siis täie rangusega, sakslastel olid erivolitused, väga suur
võim. Tänapäeval ei oska me ette
kujutadagi, kui suur see oli.
Millistel põhjustel võinuks see pidu ka
ära jääda või edasi lükkuda?
Võimalikke põhjusi oli mitu, miks
see pidu võinuks ära jääda. Peamine:
kui ei oleks saadud korraldamiseks
luba, kui loa taotlemine oleks veelgi
rohkem veninud. Juba 1867. aasta
lõpul, kui taotluse esitamisest oli
möödunud paar kuud, löödi Vanemuise Seltsis viivituse pärast häirekella, et ei jõua laulupidu korraldada.
Luba saadi 14 kuud hiljem ja ikkagi
suudeti organiseerida. Kui loa andmisega oleks veel paar kuud venitatud, siis ilmselt ei oleks jõutud seda
teha. Baltisaksa ringkonnad ilmselt
sellele mängisidki, et kui luba anda
võimalikult hilja, siis ei suudetaks
laulupidu ette valmistada. Aga Jannsen oli väga kaval mees: osa repertuaarist, vaimulike laulude noodid
olid kooridele juba varem saadetud
poognatena, mitte köidetud kujul.
Samuti saadeti kooridele sel moel ka
osa ilmalikku repertuaari. Laulupeo
nootide kogumik ilmus 1869. aasta
mai algul. Nii et kogumikku, millest lauljad laulsid, sai kasutada vaid
napilt kuus nädalat. Vaimulikud laulud olid juba varem selgeks õpitud,
aga ilmalike laulude õppimiseks
jäigi kuus nädalat, ka nende kahe
Kunileidi laulu jaoks. Uskumatu! Kui
tänapäeval tuleks keegi kuus nädalat enne laulupidu välja mõttega,
et õpiks esitamiseks ära uue laulu,
siis selle jutu peale öeldaks Nägemist! See ei tuleks kõne allagi, aga
siis tuli.
Teil on valminud kammerooper esimesest Eesti üldlaulupeost, millel
pealkirjaks Emajõe ööbikud. Ooperi
esietendus oli 7. juunil Tartu Uues
Teatris. Kuidas Te üldlaulupeo teemani jõudsite?
Laulupeo teemat on uurinud minu
isa ja ema. See on olnud perekonnas
üks igapäevane jututeema. Ema, kelle
kunstnikunimi oli Aino Undla-Põldmäe, oli Koidula-uurija. Nagu juttu
oli, osales Koidula aktiivselt laulupeo
ettevalmistamises. Ja isa [Rudolf Põldmäe] uuris C. R. Jakobsoni ja Jakob
Hurta. Ta uuris ka laulupidude ajalugu. Temalt on seni ainuke põhjalikum

esimest üldlaulupidu käsitlev raamat [Esimene Eesti üldlaulupidu 1869
(1969)], mida jätkuvasti kasutatakse.
Seda kõike nägin ma kõrvaltvaatajana, kui isa-ema neid laulupeoasju
arutasid – see tundus väga põnev.
Järjepidevus ja sisemine sund on
need, mis panevad mind selle teemaga tegelema. Olen ka koos Toivo
Ojaveski ja Mart Puustiga koostanud
albumi 130 aastat eesti laulupidusid
(2002). Teine põhjus on veel: Gustav
Ernesaks oli meie hea perekonnatuttav. Ernesaks plaanis kirjutada
laulupeoteemalise ooperi ja pöördus
libreto saamiseks mu ema poole.
Teie ema Aino Undla-Põldmäe kirjutas
ju dokumentaalnäidendi, mida lavastati 1967 Pärnu teatris ja kahel korral
– 1969 ja 1982 – Tallinnas Draamateatris.
Jah, see on Viru laulik ja Koidula – näidend Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
ja Koidula kirjavahetuse ainetel. Eks
Gustav Ernesaks sai sellest ilmselt
innustust. 1970-ndate aastate algul
pöördus ta ema poole, kes hakkaski
libretot kirjutama. Elasin siis küll juba
mõnda aega Tallinnas, aga käisin
ühtelugu Tartus, kodus Riia mäel.
Ja siis mitmel korral nägin ka, kuidas Gustav Ernesaks oli vanematel
külas ja nad töötasid koos. Kolm-neli
korda tabasin neid seal libreto ja
ooperi asju arutamas. See töö jäi neil
pooleli. Täpselt ma ei tea, aga ema
vihjetest on meeles, et Gustav Ernesaks oleks nagu tahtnud libretot rahvalikumas stiilis. Ema oli selline akadeemiline uurija ja võttis libretot
ilmselt rangemalt. Ta ainult vihjas,
midagi täpsemalt libreto teemal ei
rääkinud. Ju neil tekkisid mingid
sisulised probleemid, miks see ooper
valmis ei saanud. Eks ma siin siis olen
nagu järjepidevuse rajal. Emal jäi see
pooleli ja siis ma võtsin selle teema
üles, püüdsin ooperit luua, kasutades
momenti, et üldlaulupidu sai 150-aastaseks. Libreto kirjutasid Leelo Tungal ja Rein Veidemann, lavastas Ivar
Põllu. Lauljaid on nii Estoniast kui
ka Tartust. Lydia Koidula rollis on
Maria Listra, C. R. Jakobsoni osas
Märt Jakobson, Jannsen on Oliver
Kuusik ja Willigerode on Atlan Karp.
Tänan Teid pika intervjuu eest, soovin
Teile kõike head ning sellele ooperile
head käekäiku!
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ei läinudki. Jakobson oli väga enesekeskne ja solvus Jannseni peale südamepõhjani, kui jäid kõrvale need
laulud, mida ta oli ette valmistanud,
kogunud Soomest ja Ungarist (et
kui ei ole eesti, siis olgu soome-ugri
heliloomingut), v.a need kaks Kunileidi laulu. Siit see solvumine, et minu
kogutut te ei vaatagi ja võtate saksa
repertuaari. Nii et seljapööramiselvastutöötamisel oli väga tugev isiklik motiiv. Jakobsonile sai selgeks, et
Jannsen saab laulupeol suurema au
osaliseks. Kaks kõva kivi…
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EESTI KEELE AASTAST
EESTI LIPU PÄEVAL
Kõne kontsertaktusel 4. juunil 2019. a Rahvusooperis Estonia
Tõnu Tender, Eesti Keele Instituudi direktor
Fotod: Endel Apsalon

Auväärne kuulajaskond
auväärses Estonia hoones!
Igale asjale on määratud aeg.
1739. aastal, st 280 aastat tagasi
ilmus eestikeelse raamatute raamatu
ehk Piibli esmatrükk. Selle ühe osa,
Koguja raamatu üks salme oli sõnastatud nõnda: Aega on nutta, ja aega on
naerda: aega on kaebdust teha ja aega
on hüppada.
Kaebduse tegemisi ehk leinamist ja
kurvastamist on meie ajaloos märksa
sagedamini ette tulnud kui hüppamist ehk tantsu-tralli, rõõmu ja rõõmustamist. Kuid täna, 4. juunil on
aeg tänumeele, austuse ja ettevaatliku
rõõmuga mõelda nii meie esivanematele kui ka kaasteelistele – nende
valikutele, nende tarkusele, ilumeelele ja julgusele. Kas oskame ja julgeme rõõmustada? Meis istub sees
teadmine, et liigse rõõmustamise ehk
pika ilu peale tuleb pillijoru ehk nutt.
Meie rõõmusõnumid on sageli lausutud mureliku suuga.

Kõneleb Tõnu Tender.

Olgem rõõmsad ja tänulikud selle
eest, et meil on pooleteise sajandi
pikkune laulupidude traditsioon;
et saame elada Eesti Vabariigis –
sellel on oma head ja vead, aga see on
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Rahvusooper Estonia
4. juunil 2019
meie riik! Olgem tänulikud ja rõõmsad selle eest, et meil on meie trikoloor, mis õnnistati 135 aastat tagasi,
4. juunil 1884. aastal Otepää kirikla
saalis.
Meil on põhjust olla rõõmsad, kuna
saame viibida tublide inimeste
seltskonnas väärikas Estonia majas.
Hoones, mille rajasid meie eelkäijad rahvalt kogutud säästude eest.
See Armas Lindgreni ja Wivi Lönni
projekteeritud ning 1913. aastal valminud hoone sai märksa suurem
ja uhkem kui vahetu naaber,
endine Saksa teater (tänane Draamateater)… Estonia hoone sai kaunis ja
avar. Kuid kahetsusega tuleb nentida, et see ei mahuta kõiki väärikaid
ja eesti keele ees teeneid omavaid
inimesi!
Tähtis on see, et tajuksime Estonia ajaloolist hõngu. Selles on Esimese maailmasõja päevil tegutsenud
sõjaväehospidal ning õigeusu kirik.
23. aprillil 1919 tuli Estonia kontserdisaalis kokku Eesti esimene parlament – Eesti Vabariigi Asutav
Kogu. Siin on istunud, astunud ja
esinenud meie kultuuri ning poliitika
suurkujud jne.

Minevikule mõeldes

2019. aasta on eesti keele ning juubelilaulupeo aasta. Laulul ja laulmisel,
laulukultuuril ja laulupidude traditsioonil ning meie emakeelel, eesti
keelel on mõndagi ühist. Peame end
tänapäeval muusika- ja laulurahvaks
ning eesti keelt arenenud ning rikkalike väljendusvõimalustega keeleks.
Kuid nõnda pole see alati olnud.
1603. aastal ehk 21 inimpõlve tagasi
sõitles Tallinna Pühavaimu kiriku
abiõpetaja Georg Müller oma eestikeelsetes jutlustes koguduse liikmete viletsat lauluoskust: Meie kihelkonna rahva seas ei leidu ühtki inimest, kes ainsatki laulu oskaks õigesti
laulda. /…/ te laulate veel tänagi, nii
et vaese inimese kõrvad kurdiks jäävad
kuulates, kui teie laulate. (Jutluseraamat 2007: 293, tänapäevastatud tekstivariant). Müller pidas laulmisel oluliseks teksti mõistmist: Mõned laulavad ning määgivad kui rumalad lambad
segamini ilma sõnu üldse mõistmata.
Seepärast, armas rahvas, nii vanemad
kui ka nooremad, on väga tarvis, et te
edaspidi pisut paremini tahaksite õppida
mõistma, mida te laulate. (Jutluseraamat 2007: 305)

Laulul ja laulmisel,
laulukultuuril
ja laulupidude
traditsioonil ning
meie emakeelel,
eesti keelel on
mõndagi ühist.
Peame end tänapäeval muusikaja laulurahvaks ning
eesti keelt arenenud
ning rikkalike väljendusvõimalustega
keeleks.
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Vaimulik ja kroonik Dionysius
Fabricius kirjeldas 17. sajandi algul
eesti keele abitust ja vaesust: Nende
[eestlaste] keel on nii vaene, et selles on
võimatu väljendada mis tahes kõrgemat
mõistet nagu voorust, ausust, ustavust
ja paljut muud ülimalt vajalikku, mida
ei saa nende keelde päriselt tõlkida. (Fabriciuse kroonika [1610 ?]: 61 ja 63)
Georg Mülleri kriitika kiuste – või
tänu tema kriitikale – peeti enam kui
kaks ja poolsada aastat hiljem, 1869.
aastal Tartus Eesti esimene üldlaulupidu. Lauludel ja laulupidudel on
olnud eestlaste iseteadvuse tekkimisel, eestluse kujunemisel ja hoidmisel
ning eesti keele maine tõstmisel kaalukas osa. Sõna laul on olnud luuletuse
sünonüüm. Luule omakorda kuulub
keele ja kirjanduse parnassile.
Hoolimata sellest, et kroonik Fabricius eesti keele vaeseks ning abituks
põlgas, kuulub see nüüd maailma
arenenumate keelte hulka. Eesti keel
on väärikas ning pika ajalooga: selle

Eesti keel on väärikas
ning pika ajalooga:
selle algus ulatub
kaugele aastatuhandete taha. Nüüdne
eesti keel võimaldab
ilmekalt mistahes
tundevarjundeid ja
mõtteid väljendada
ning ülikeerukaid
teadusteooriaid
arendada, on mitmekesine, võimekas
ja rikas.

algus ulatub kaugele aastatuhandete
taha. Nüüdne eesti keel võimaldab
ilmekalt mistahes tundevarjundeid
ja mõtteid väljendada ning ülikeerukaid teadusteooriaid arendada, on
mitmekesine, võimekas ja rikas.
Juba mitu inimpõlve enne Eesti riiklikku iseseisvumist oli eesti keel kultuurkeeleks kujunemas. Eesti Vabariigi asutamine andis eesti keelele uue
tähenduse ning uued võimalused:
algas hoogne eestikeelse maailma
ehitamine – eesti keelest sai haridussüsteemis õppekeel alates algkoolist

kuni ülikoolini: juba Vabadussõja ajal
(1. XII 1919) avati eestikeelne universitas, alma mater Tartuensis. Kõigis
muukeelsetes koolides kuulutati eesti
keel kohustuslikuks õppeaineks. Eesti
Vabariigis sai eesti keel peagi riigikeele staatuse, riiklike ja omavalitsusasutuste asjaajamiskeeleks.
Riigikeelena mainiti eesti keelt esimest korda 4. juunil 1919. aastal vastu
võetud eelkonstitutsioonilises aktis
Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord.
Riigikeele staatuse sai eesti keel 1920.
aastal Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Eesti keele aasta on korraldatud selleks, et meenutada eesti keele riigikeeleks kujunemist, s.t tunnustada
meie esivanemate kunagisi otsuseid
ja tööd; arutada eesti keele oleviku
teemadel ning kavandada eesti keele
tulevikku.
Aasta üks eesmärke on juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et eesti
keele hea käekäik pole iseenesestmõistetav. Ei piisa sellest, kui eesti
keele edendamisega tegelevad ja
selle eest vastutavad ainult üksikute
erialade esindajad: keeleteadlased,
eesti keele õpetajad, keeletoimetajad,
korrektorid jt või ainult üks ministeerium.
Eesti riik on eesti keele kodu. Meie
riik kannab eesti keele hea käekäigu
eest peavastutust. Riik näidaku selles kõigile eeskuju – õigusruumi
korrastades, arengukavasid ja programme koostades, eri valdkondade
oskuskeelt edendades, selge keele
põhimõtteid juurutades, järjekindlalt
keeletoimetajate jt keelevaldkonna
ekspertide abi kasutades, eesti keele
õpetamist, kasutamist, uurimist, nutikate rakenduste loomist jms toetades,
teadus- ja arendustegevust korrapäraselt finantseerides, eesti kultuuri
ja kirjandust toetades jne.

Eesti keele aasta pidulik kontsertaktus
toimus Estonia teatrisaalis.
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on korraldatud selleks, et meenutada
eesti keele riigikeeleks kujunemist,
s.t tunnustada meie esivanemate
kunagisi otsuseid ja tööd; arutada
eesti keele oleviku teemadel ning
kavandada eesti keele tulevikku.

Eesti keel on meie ühine asi! Selle
kestmisele ja arendamisele tuleb
meil kõigil kaasa aidata. Nii saalis
viibijail kui ka kõigil teistel: ajakirjanikel, muusikutel, poemüüjatel, ettevõtjail, autojuhtidel jne. Pisike näitekild auto juhtimisest ja eesti keelest:
võimalik, et Ott Tänak tuleb peagi
rallisõidu WRC-masinaklassis maailmameistriks. Tänak võttis mõne aja
eest enda kõrvale ralliautosse paarimeheks eestikeelse kaardilugeja
Martin Järveoja. Sest rallisõidul, kus
loevad sajandiksekundid, on kõige
otstarbekam kasutada emakeelset
teavet. Ott Tänak tegi säälise (’toreda’, ’asjaliku’) teo! Sääline on Kuusalu
murdekeele sõna, mida ERR-i keelesaade meile hiljuti tutvustas.
Meil kõigil on võimalus eesti keele
heaks midagi teha, nii eesti keele
aastal kui ka pärast seda. Eesti keel
ja selle tulevik on meie ühisasi.
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Eesti keele aasta
eesmärkidest
ja ettevõtmistest
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EESTI IUG SEMINARID –
INSPIRATSIOON JA ENNEOLEMATU
KASUTAJAKOGEMUS
ESTER-i raamatukogud pidasid tänavu 18. korda Eesti IUG suveseminare. Eesti IUG seminari esimene osa –
ELNET-i haldurite kogu, kataloogijate ja märksõnastajate töörühma ning andmebaasi ISE töörühma
ühisseminar toimus 20. mail Arvo Pärdi Keskuses ja seminari teine osa nädal hiljem Mokko Maahotellis
Palamuse lähistel.
Anneli Sepp, ELNET Konsortsiumi infosüsteemi üldhaldur

Eesti IUG üritused
on alati toimunud
ESTER-i raamatu
kogude kogukonnaüritustena. Avatud
diskussioon ja julged
küsimused loovad
võimaluse ühiselt
panustada ESTER-i
arendamisse.
Kaheosalisena on seminari peetud
aastaid, teemad tõukuvad suures osas
rahvusvahelisel IUG konverentsil
kogetust ja päevakajalistest probleemidest. Eesti esindaja(d) on IUG konverentsidel osalenud 1998. aastast.
Tänavu osaleti konverentsil Phoenixis viiekesi: Riina Felding, Peeter
Kondratjev, Riin Olonen, Urmas Sinisalu ja Anneli Sepp. Eesti IUG üritused
on alati toimunud ESTER-i raamatukogude kogukonnaüritustena. Avatud diskussioon ja julged küsimused
loovad võimaluse ühiselt panustada
ESTER-i arendamisse.

2011. aastal tekkis idee hakata Eesti
IUG seminaril välja andma kolleegipreemiat ESTER!, tunnustamaks kolleegide initsiatiivikust ja panust
ühise
infosüsteemi
arendamisse.
Tänavu hääletasid ELNET-i töörühmade liikmed auhinna vääriliseks
Martin Pajuste (TÜR) kui Eriti Suurepärase Tegutseja ELNET-i Raames.
Tema loodud on 2018. aasta sügisel
valminud arvuti- või telefoniekraani
suurusele
kohalduv
e-kataloogi
ESTER arendus.
ESTER-i mugavamaks kasutamiseks
mobiilsetes
seadmetes
muudeti
eksemplaride kuvamine senisest ülevaatlikumaks. Lisandus võimalus
veeru päisel klõpsates järjestada
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eksemplare asukoha, kohaviida, staatuse ja märkuste alusel. Samuti on
kõikide eksemplaride kuvas võimalik filtreerida kirjeid staatuse või asukoha alusel ja teha otsingut ka
eksemplaride andmetest. Auhind
anti üle Arvo Pärdi Keskuses.

Taustaks

Seminari esimene osa on alati olnud
teoreetilisem, andes ülevaate infosüsteemi ESTER uuendustest ja arendusvõimalustest, teine osa aga praktilisem, kus arutelude ja rühmatöö
kaudu püütakse leida uusi lahendusi ja paika panna arengusuundi,
mida lähiajal ESTER-is rakendama
hakatakse.

Seminari
teine osa toimus
Mokko Maahotellis
Palamuse lähistel.
Allikas:
ELNET Konsortsium

Martin Pajuste

Foto: Herdis Olmaru

Seminari ettekannete aluseks on suures osas kevaditi Ameerikas toimuval rahvusvahelisel IUG konverentsil kogetu, seetõttu on ka nimetus
IUG üle võetud Innovative User
Groupi (IUG) konverentsidelt. Sellesse gruppi kuuluvad raamatukogud, kes kasutavad tarkvarafirma
Innovative Interfaces, Inc. (Innovative) raamatukogusüsteeme, valdavalt Sierrat. Üritus toimub Ameerikas
seetõttu, et tarkvarafirma peakontor
asub Emeryville’is Californias. Tihti
on konverentsid toimunud Ameerika läänerannikul, kuid ka mujal
osariikides. IUG konverents on igal
aastal väga tiheda programmiga:
10 samaaegset ettekannet, neist ligi
pooled süsteemi kasutavatelt raamatukogudelt ja pooled Innovative’i
esindajatelt, lisaks foorumid ja posterettekanded; uusi tooteid ja lahendusi tutvustavad suur hulk IT- ja
tarkvarafirmasid.
IUG on 1991. a loodud rahvusvaheline organisatsioon ja sõltumatu ettevõttest Innovative Interfaces, Inc.
Enamik raamatukogusid on küll
pärit Ameerikast, kuid Sierra on
kasutusel ka nt Kanadas ja Mehhikos, Hispaanias ja Ühendkuningriigis, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias
ning Põhjamaadest Soomes ja Rootsis. Tänaseks on raamatukogude ring
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laienenud ka seetõttu, et Innovative
arendab lisaks Sierra tarkvarale ka
teisi raamatukogusüsteeme nagu nt
Polaris ja Virtua (end. VTLS). Innovative’i tooteid kasutab kokku üle 9200
raamatukogu, kuid IUG tegevuse
eesmärgid on ikka samad: raamatukogu-kogukonnana mõjutada Innovative’i toodete arendamist ja täiustamist IUG liikmete huvides, anda
edasi kasutajakogemust ja levitada
teavet Innovative’i toodete kohta
süsteemi kasutajate seas. Samamoodi
püütakse ELNET-is edendada nii liikmete omavahelist kui ka liikmete ja
Innovative’i vahelist suhtlust.

Inspiratsioon

Eesti IUG seminari sissejuhatav teema
oli rahvusvahelisel IUG-l vaieldamatult enim kõneainet pakkunud, Innovative’i arenduses olev Inspire™
Discovery. See on otsimootor, mis
töötab
e-kataloogi
pealiskihina.
Inspire Discovery arhitektuuril on
võrreldes teiste lahendustega mitmeid erinevusi, sealhulgas:
•

Loomulikult
seotud
andmed.
MARC-kirjete asemel BIBFRAME
andmemudeli kasutamisel leiab
Discovery seoseid bibliograafiliste
andmete vahel, avastab ootamatuid
uusi ühendusi ja ideid. Discovery
avab suurema hulga ressursse,
andes kontekstuaalsetele otsingutulemustele suurema mitmekesisuse ning võimaldab raamatukogul
ühendada kogu lugejale juurdepääsetava sisu – sh allikad, mis on
saadaval otse kirjastajatelt, andmebaasi pakkujatelt ja avatud juurdepääsuga ressurssidest. Traditsioonilise bibliograafilise kirje asemel
koondatakse ühte vaatesse sama
nimetuse pabereksemplarid, e-raamatud, heliraamatud, videod jne.

•

Kontekstipõhine liides. Avastusliku kasutusliidese eesmärk on luua
intuitiivset ja dünaamilist kasutajakogemust. Patenteeritud kontekstimootorist saab rohkem teada kui
lihtsalt raamatute lineaarse loetelu.
Otsitulemused kuvatakse visuaalselt sisukettal või kontekstirattal,
mis peegeldab isikute ja teemade
omavahelisi suhteid nii, nagu me
neid olemuslikult tajume. Sisukettal on otsingule relevantsemad isikud ja teemad kuvatud suuremalt.

•

Tulevikutehnoloogia. Inspire on
ehitatud kaasaegse mikroserveri
arhitektuuriga, tipptehnoloogia võimaldab rakenduste kiiret kasutuselevõttu, seejuures kasutatakse
pilvepõhist platvormi.

Lingitud ja avaandmed

Eesti IUG seminari teine oluline
teemaplokk käsitles lingitud ja avaandmeid. Et enneolematu kasutajakogemus ka ESTER-is võimalik oleks,
peame olemasolevaid bibliograafilisi
andmeid oluliselt rikastama (loe:
lisama uusi identifikaatoreid ja linke).
IUG ja Eesti IUG seminaril esitati teoreetilisi ülevaateid, kuidas linkidest
veebis saab semantiline veeb. Kõne
all oli ka Allika kirjeldamise raamistik
(Resource Description Framework,
RDF), mida on üldise meetodina
hakatud kasutama veebipõhistes ressurssides teabe kontseptuaalseks kirjeldamiseks või modelleerimiseks.
Vähem tuntud võib olla mõiste tripletid (triplets), mis defineerib seoseid

enam kui kahe mõiste vahel, nt igal
teosel kataloogis on olemas autor,
teema ja ilmumiskoht.
Et luua eeldus ka isikunime normikirjete uuele tasemele viimiseks,
tegid Eesti IUG teisele seminarile
kokku tulnud raamatukogude esindajad pärast mitmeaastast arutelu
teemal originaalne nimekuju vs. eestindamine otsuse isikunimede normikirjete puhul eestindatud nimekuju
kasuks. Otsus tugines Eesti IUG esimeses osas kuuldud ettekandele ja
ELNET-i kataloogimise töörühmas toimunud hääletusele. Peale uue isikunimede normikirje juhendi koostamist ja kasutuselevõttu hõlmab üks
otsing e-kataloogis nii autori ladina
tähestikus kui ka kirillitsas kirjastatud väljaandeid. Ühe autori loomingust täieliku ülevaate saamiseks ei pea
enam tegema kaht otsingut eri tähestikes. Lisaks sellele seatakse eesmärgiks andmevahetuse abil täiendada
juba loodud normikirjeid sama isiku
teiste nimekujudega VIAF-ist (The
Virtual International Authority File).

Innovative’i arenduses olev Inspire™ Discovery
on otsimootor, mis töötab e-kataloogi pealiskihina.

Eesti IUG teises osas toimus meeleolukas meeskonnatöö avaandmete
kasutamiseks võimalikes uutes rakendustes. ELNET on välja töötamas oma
avaandmete avaldamise poliitikat ja
toimub küsitlus, milliseid ESTER-i
bibliograafilisi, normandmeid jne on
raamatukogud regulaarselt valmis
avaandmetena avaldama.

Päevakajalised teemad

Äramärkimise korras olgu nimetatud
ka need Eesti IUG teemad, mis vääriks lähiajal eraldi pikemat käsitlust.

• Autoriõigused ja nende kajastamine andmekogudes on aktuaalne
seoses eeloleva suure digiteerimisprojektiga ja asjaoluga, et järjest
kasvab vabakasutuses teoste ning
ka orbteoseks tunnistatud teoste
hulk.
• Eesti raamatukogud reaalajas (www.
raamatukogud.ee) kaardirakendusest on loodetavasti põhjust rääkida
lähemalt, kui keskkonnaga on liidetud ka ESTER-i raamatukogud.
• ELNET-i selleaastane projekt raamatute kaanepiltidele oma andmebaasi loomiseks peaks realiseeruma
käesoleva aasta lõpuks.

Praktilised nõuanded

Eesti IUG seminarilt ei puudunud ka
praktiliste nõuannete osa. Esimeses
osas tutvustati nippe prindimallide
kasutamisel ja ühe ameerikaliku näitena võib tuua laenutussedeli, millel
on kirjas ka väljaande hind ja tekst
Oled raamatukogust laenutamisega kokku
hoidnud 25$. Lühike ülevaade anti ka
tohutuid võimalusi pakkuvatest Sierra
API-dest, mille abil on nüüd nt
E-varamu portaalis e-kataloogi ESTER
andmed automaatselt uuendatud.
Meelde tuletati ka SQL-päringute
tegemise lõputuid võimalusi. Eesti
IUG teises osas toimus ka Wiki-töötuba. ELNET on kasutusele võtmas
kataloogimise ja märksõnastamise,
aga ka ESTER-i haldusega seotud
juhendite hoidmiseks ja jagamiseks
DokuWiki keskkonda. Avalikuks saab
Wiki koos ELNET-i uue veebilehega
loodetavasti sügiseks 2019.
Tänu Tallinna Keskraamatukogu kolleegidele toimus lustlik robootika
töötuba. Tavaliselt viiakse neid läbi
lastele ja noortele loovuse, näpuosavuse ja ruumilise mõtlemise arendamiseks, aga võib täie kindlusega
väita, et kõik, kes kätt proovisid, jäid
uue kogemusega väga rahule.

Tulevik Sierraga

Allikas: www.iii.com

Lähiplaanis on Sierra arenduses ettepanekud, mis on välja valitud Idea
Lab´is (idealab.iii.com) keskkonnas,
kus kõik Sierra kasutajad saavad
teha personaalselt parandusettepanekuid, mida ühiselt analüüsitakse

ja rakendamiseks välja valitakse.
Aktiivne kaasalöömine Idea Lab´is
on meie võimalus, mida me pole
hästi ära kasutanud. Innovative’i viimased arendused lähtuvad paljuski
kahest põhimõttest: süsteemi turvalisus ja lugejate privaatsus (privaatsuspoliitika ja küpsiste teate kuvamine
e-kataloogis, turvalisem lugejate PIN
ja SIP2 ühendus).
Lisaks sellele on oluline meil seni vähe
kasutatud veebipõhise Sierra Webi
(https://ester.ester.ee:63100/sierra/
sierraweb/) funktsionaalsuse tõstmine ja samaaegsete kasutajate hulga
suurendamine. Aasta lõpuks on oodata, et see kasvab 40-lt 240-le. Sierra
Web võimaldab Sierrat kasutada igas
arvutis ilma selleks tarkvara paigaldamata, vajalik on ainult kasutajanime olemasolu.
Eestis on kõige olulisemaks muutuseks Sierra tarkvara kasutuselevõtt
ka Eesti artiklite andmebaasi (ISE)
haldamiseks (seni on kasutusel olnud
Millennium). Sellega seoses muutub
ka andmebaasi disain ja aadress: uus
aadress on artiklid.elnet.ee. Kui ISE
üleminek uuele tarkvarale on toimunud, on ees ka ESTER-i füüsiliste
serverite vahetamine virtuaalserverite vastu.

Valmisolek
muutusteks

Eesti IUG seminari lõpetas ülevaade
Eestis teostatud või kavandatavatest raamatukogundust puudutavatest riiklikest või ühe asutuse kesksetest analüüsidest (vaata täpsemalt
ELNET-i kodulehelt). Paljude ühine
kogemus oli, et teadlikkus toimuvast
on väga lünklik. Põhjused on väga
erinevad: ebaselgus, kes millisesse
analüüsi on kaasatud, kommunikatsioonivead ja info valikuline kättesaamine, aga kindlasti ka ebaselgus,
kuidas analüüs võiks mõjutada konkreetse raamatukogu/raamatukoguhoidja tegevust ning sellest tulenev
huvipuudus.
Tehnoloogia arengu ja lugejate vajaduste muutumisega on suured muutused paratamatult tulemas ka raamatukogudes ja meie enda valik on,
kui palju me tahame selles protsessis
suunamudijad olla.
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Eesti IUG esimeses osas anti ülevaade
Eesti märksõnastiku tehnilistest ja
sisulistest täiendustest. On loodud võimalus lisada märksõnale unikaalne
identifikaator normikirjete laadimisel raamatukogusüsteemi. Lisandunud on võimalus EMS-i märksõnu
saada ka inimloetava MARC-kirjena
ning MARC21- ja MARCXML-vormingus. Praktilise märksõnastamise
lihtsustamiseks on loodud aja- ja
vormimärksõnade loend.
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PÕHJA- JA BALTIMAADE
ISBN-AGENTUURID TALLINNAS
Kolm küsimust Mai Valtnale

Mai Valtna, olete Rahvusraamatukogus Eesti kirjastajatele rahvusvaheliste standardnumbrite ISBN,
ISMN ja ISSN andmise teenuse juht.
23.–24. mail organiseerisite Tallinnas
Põhja- ja Baltimaade ISBN-agentuuride seminari. Milliseid teemasid sel
üritusel kolleegidega vaagisite?
Põhja- ja Baltimaade ISBN-keskuste
seminarid toimuvad iga kahe aasta
järel. Nendel osalevad ka Rahvusvahelise ISBN Agentuuri töötajad.
Kohtumiste eesmärgiks on standardnumbriga seotud küsimuste põhjalik
arutelu kitsamas kolleegideringis.
Nagu juba traditsiooniks saanud,
esitas iga seminaril osaleja oma rahvusliku agentuuri tööaruande, tuues
välja teemad, millega viimasel kahel
aastal on kõige rohkem tegeletud. Anti
ka põhjalikud ülevaated ISBN-ide
väljastamisel kasutatavatest infosüsteemidest. Eesti kirjastajaportaali tutvustas portaali peakasutaja Made
Viljur-Voit. Huvitava ettekandega
Eesti raamatukaubandusest esines
kirjastuse Rahva Raamat esindaja
Rene Tendermann. Rahvusvahelise
ISBN Agentuuri töötajate juhtimisel
toimusid erinevate praktiliste küsimuste arutelud: isikuandmete kaitse,

Milline arutelul käsitletud teema on kõige aktuaalsem?
Arutleti, kuidas rakendada ellu isikuandmete kaitse üldmäärust, mis jõustus
25. mail 2018. Rahvuslikud ISBN-agentuurid vahendavad süsteemiga ühinenud kirjastajate kontaktandmeid rahvusvahelisse kirjastajate registrisse
Global Register of Publishers ning vastutavad selle eest, et registris oleksid
avalikult kättesaadavad ainult nende kirjastajate aadressid ja telefoninumbrid, kes on selleks vastava loa andnud. Rahvusvahelise ISBN Agentuuri
töötajad jagasid seminaril juhiseid, millised on määruse täitmiseks vajalikud
sammud.
Kas selle valdkonna reeglid on praegu paigas või on peatselt oodata midagi
revolutsioonilist?
Midagi revolutsioonilist oodata ei ole. Viimane suur muudatus ISBN-i valdkonnas toimus aastal 2007, kui seni 10-kohaline standardnumber muudeti
13-kohaliseks. Kuna viimastel aastakümnetel areneb kogu maailmas jõudsalt
elektrooniliste teavikute väljaandmine, on ISBN-süsteemis eriti oluliseks saanud nõue, et ühe ja sama väljaande erinevatele vormingutele antakse eraldi
ISBN-id. Näiteks raamatu Vanamees ja meri trükivariandile antakse üks ISBN,
ePub-ile teine ISBN ja PDF-ile kolmas ISBN.
Küsis Mihkel Volt.

Kuna viimastel aasta35
35
kümnetel areneb kogu
maailmas jõudsalt
elektrooniliste teavikute
väljaandmine, on ISBNsüsteemis eriti oluliseks
saanud nõue, et ühe
ja sama väljaande
erinevatele vormingutele
antakse eraldi ISBN-id.
Näiteks raamatu Vanamees
ja meri trükivariandile antakse
üks ISBN, ePub-ile teine ISBN
ja PDF-ile kolmas ISBN.

Mai Valtna (vasakul) koos Põhja- ja Baltimaade kolleegidega 23. mail. Foto: Teet Malsroos
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elektroonilistele väljaannetele ISBN-i andmine, uus ISBN-i standard, kasutaja
käsiraamat jne.
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Mõtte- KASUTAJA VÕIDAB?
talgud ARVUTID MÕTLEMA,
vol 6: RAAMATUD LIIKUMA

Veronika
Raudsepp Linnupuu

ERÜ uue mõtte töörühma juht

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühm kutsus huvilisi 13. mail 2019 Rahvusraamatukogu väikesesse saali taltsutama Eesti raamatukoguvõrgu suurt ja sõbralikku kolmepealist lohet,
peadeks kasutaja, teavikud ja infotehnoloogia. Iga kord, kui üks pea õigesse suunda keeratakse,
on teised jälle omasoodu ringi vahtima hakanud. Õnneks töö käib ja uued ideed on vormumas
meid kõiki abistavateks töövahenditeks. Seekordsed mõttetalgud tutvustasidki uusi lahendusi.

Kuuendate mõttetalgute rühmatööle
eelnesid kuus teemakohast ettekannet.
Raamatukoguvõrgu teenuste edendamiseks on praegu teatavasti kavandamisel
mitmed Eesti raamatukogusid puudutavad arendused. Päeva pärliks olid kahtlemata krattide liikumisele ehk tehisintellektide arendamisele suunatud projektid.
Kohaletulnud said ülevaate, missugust
kasu saavad arendustest raamatukogukasutajad ja kuidas raamatukoguteenuse
väärtus seeläbi suureneb.

Kristel Veimann:
Eesti Rahvusraamatukogu – raamatukoguteenuste arenduskeskus

RR-i teenuste juht Kristel Veimann tutvustas raamatukoguteenuste arenduskeskuse eesmärke ja võimalusi. Kliendist
lähtuva teenusmudeli poole liikumisel on
oluline tagada koostöö raamatukoguvõrgu ja mäluasutuste vahel. Selleks
on vaja toetada raamatukoguhoidjat
kui eestvedaja rolli kandvat spetsialisti,
arendada praktikute kompetentse ja

Urmas Sinisalu:
üks raamatukogusüsteem tervele riigile

RR-i andmehalduse peaspetsialist Urmas
Sinisalu andis ülevaate projektist Raamatukogusüsteemide kaasajastamise
analüüs. Projekti töökavva võtmine ja
teostamine oli vajalik, kuna raamatukoguteenuste kasutamine on viimastel
aastatel püsivas languses. Üheks põhjuseks märkisid lugejad oma tagasisides
raamatukogusüsteemide ebamugavust,
e-teenuste kohmakust ja mobiiliplatvormidel kasutusvõimaluse puudumist.

Kristel Veimann
tutvustas RR-i raamatukoguteenuste arenduskeskuse eesmärke
ja võimalusi.
Fotod: Teet Malsroos

Projekti eesmärk oli analüüsida raamatukogusüsteemide haldamise, valitsemise
ja rahastamise mudeleid, olemasolevat
arhitektuuri (teenused, andmed, taristu) ning leida uus toimiv lahendus. Kolm
erinevat ja mitte kuigi hästi ühilduvat
infosüsteemi tekitavad raamatukoguteenuse killustatuse: andmete kvaliteet andmebaasides on ebaühtlane, omavaheline
liidestatus on puudulik, ühtse otsingu
tegemine teostamatu. Eesti suund on
erinevate riiklike andmekogude ühildamine, seetõttu ei ole mujal maailmas
kasutusel olevad süsteemid meile alati
sobivad (nt X-tee). Kitsaskohaks uue ühise
süsteemi loomisel on ka eri raamatukogutüüpide hajus valitsemis- ja juhtimismudel.
Analüüsi läbiviijad leidsid, et edasiminek
on keeruline, sest pakutakse väga erinevaid teenuseid, puudub ühine arusaam,
tulevikuvisioon ning tegevuste koordineerimine raamatukogusüsteemide
osas. Kuluülevaate analüüsist selgus
siiski, et kolme praeguse eraldiseisva
infosüsteemi hooldamine ja arendamine
ei ole otstarbekas, seda eriti uute nõuete
ja suundumuste valguses (andmekaitse,
autorikaitse, MARC21 asendamine parema
kirjeldamisformaadiga jne). Samuti ei
vasta ükski analüüsitud süsteemidest
praegu täielikult kasutajate nõudmistele,
kuid külastatavuse suurenemise üheks
eelduseks on kaasaegne ja kasutajasõbralik veebiportaal.
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kasutaja jaoks toimivaid e-teenuseid.
Raamatukoguteenuste arenduskeskus liigub võetud sihi poole keskseid e-teenuseid arendades, teenusedisaini protsesse kujundades, täiendus- ja kutsekoolitusi korraldades, raamatukogustatistikat,
-standardimist ja terminoloogiatööd
hallates.
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Jõuti järeldusele, et kõige kuluefektiivsem ja paindlikum lahendus Eestile oleks
vabavaralise raamatukogusüsteemi juurutamine ja haldamine. Samuti suurendab ühe süsteemi kasutus raamatukoguteenuste tõhusust ja efektiivsust. Selleks
tuleb seaduse tasandil luua ühtne reeglistik kõikidele Eesti raamatukogudele.
Jätkusuutlikuks peetakse Kultuuriministeeriumi hallatavat valitsemismudelit
RR-i juhitava konsortsiumi kaudu.
Urmas Sinisalu naljatas, et raamatukogunduse tee uuendusteni kulgeb kolmes
etapis: esmalt räägitakse kolm aastat
vajadusest, seejärel täpsustatakse kolm
aastat, kas ja mida on vaja, ning alles järgmise kolme aasta pärast jõutakse tööd
tegema hakata.

Riin Olonen:
e-teavikute laenutus

2017. aastal käivitatud arendusprojekti
eesmärgiks on luua ühtne avalik e-väljaannete laenutuslitsentside haldamise ja
väljaannete laenutamise keskkond, mis
on ligipääsetav kõigile Eesti elanikele.
Projekti hetkeseisust rääkis RR-i raamatukogusüsteemi peaspetsialist Riin
Olonen.
Arendusprojekt koosneb kolmest etapist: ärianalüüs, detailanalüüs ja arendus. Märtsis 2018 valmis audiitorfirmas
Ernst & Young läbi viidud ärianalüüs,
mille eesmärgiks oli kirjeldada e-väljaannete laenutuskeskkonna Eestile sobivat ärimudelit ja üldisi nõudeid arenda-

tavale tehnoloogilisele platvormile. Analüüsist järeldub, et 61% lugejaist soovib
hakata laenutuskeskkonda kasutama
ning e-väljaannete laenutuse korraldamiseks on Eesti raamatukoguvõrku silmas pidades mõistlik kasutusele võtta
üks mudel. Uuringu põhjal järeldub, et
e-raamatute laenutamise mõju raamatuturule tervikuna ja kirjastajatele on
pigem positiivne.
Lugejate jaoks on oluline, et teenus
oleks tasuta, võimaldaks e-väljaandeid oma seadmesse laadida, laenutust
pikendada, teavikutele järjekorda panna,
soovinimekirju koostada. Pisut vähem
oluliseks peeti võimalust teavikuid osta,
autori rahalist toetamist, samast žanrist e-raamatute soovitusi ning võimalust e-väljaannet hinnata ja kommenteerida.
Analüüsis järeldati, et soovituslik on
rakendada olemasolevat laenutushüvitise süsteemi ning leida võimalusi, et
riik toetaks e-raamatute laenutuslitsentside soetamist lisaks paberraamatute
soetamisele.
Üleriigilise e-raamatute laenutuskeskkonna toimimisel kannab võtmerolli
erinevate osapoolte huvide tasakaalustamine. Kuna finantsvahendite hulk on
piiratud, siis on analüüsi tulemusena
välja valitud kaks litsentsimudelit, mis
peaksid tagama süsteemi läbipaistvuse,
tasuvuse varaliste õiguste omanikele
ja mis samal ajal toetavad võimalikult
suure arvu teoste jõudmist laenutuskeskkonda:

Ernst & Young:
61% lugejaist soovib hakata laenutuskeskkonda kasutama ning e-väljaannete
laenutuse korraldamiseks on Eesti raamatukoguvõrku silmas pidades mõistlik kasutusele
võtta üks mudel. E-raamatute laenutamise
mõju raamatuturule tervikuna ja kirjastajatele
on pigem positiivne.

Uue mõtte töörühma kuuendad

2. Laenutuskorrapõhine mudel
võimaldab varaliste õiguste omanikul lisada laenutuskeskkonda
e-raamatu faili ning teha pakkumine, mitu korda võib raamatut
laenutada ja millise ajaperioodi
jooksul. Selle mudeli eeliseks
on, et laenutuses olevate teoste
arvu ei piira eelarve, kuna teose
lisamisel laenutuskeskkonda ei
kaasne kohustust ettemaksuna
osta kindlat arvu lugemiskordi.
Teine eelis on paindlikkus, kuna
laenutuskorrapõhine mudel võimaldab täita suurema hulga
lugejate soove.
Arendusprojekti teine etapp peaks valmima käesoleva aasta sügisel. Kolmandasse etappi planeeritud tarkvara väljatöötamine ja kasutuselevõtt algab
augustis 2020 ja peaks lõppema detsembris 2021.

Tehisintellekt raamatukogude teenistuses –
krattide liikumine

Kratt (ka pisuhänd, puuk, tulihänd) on
eesti folklooris nõiduslik olend, kes tulevõi sädemejoana ringi lennates mitmesugust vara (vilja, rõivaid, raha jne) kokku
veab. (Eesti keele sõnaveeb)

mõttetalgud tõid kokku kolleegid lähemalt ja kaugemalt.

Eesti infoühiskonna arengukava 2020
eesmärkidest lähtudes on RR-il olnud
võimalus taotleda meetme Avalike teenuste pakkumise arendamine tegevuse
Olemasolevate ja uute infosüsteemide
nutikas arendamine (sh analüüs) kaudu
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1. Füüsilise raamatu elukaart imiteeriv mudel, kus litsentsi hind
on samas hinnaklassis e-raamatu
jaemüügihinnaga ning laenutuskordade arv vastab Eesti raamatukogude füüsiliste raamatute
eksemplaride keskmisele laenutuste arvule. Mudeli eeliseks on
osapoolte jaoks harjumuspärasus. Samas nõuab see keskkonna
haldurilt kokkuleppeid varaliste
õiguste omajaga iga teose jaehinna osas ning e-raamatute
jõudmist laenutuskeskkonda piirab märgatavalt eelarve.
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tuge kahe krati ehk tehisintellekti loomiseks. Hea on kõnealuse meetme
puhul see, et infosüsteemi arendus võib
ka ebaõnnestuda, kuid saadud raha
tagastama ei pea. Parimatel arendajatel
aga tekib võimalus liikuda edasi järgmisesse vooru, kus toetussummad on
märksa suuremad.

Urmas Sinisalu:
automaatne
märksõnastamine

Tekstide automaatse märksõnastamise
kratt muudab väljaannete sisu kirjeldamise kiiremaks ja tõhusamaks. Lisaks
sellele toetab projekt eesti keele tehnoloogiate arendamist.
Projekti tulemusel valmib prototüüp,
mida saaks tulevikus oma tegevuse optimeerimiseks kasutada nii Rahvusraamatukogu kui ka teised raamatukogud.
Liigitamiseks ja märksõnastamiseks töötavad praegu vastava kvalifikatsiooniga
inimesed väljaande läbi ning määravad
subjektiivsele hinnangule ja teadmistele
tuginedes väljaande sisu peegeldavad
märksõnad ja liigiindeksid. See ei pruugi
anda kõige objektiivsemat ja täpsemat
tulemust ning ühtlasi on praegune töö
raamatukogule (s.t riigile) väga aja- ja
ressursimahukas.
Projekti tulemusena valmib prototüüp,
mille õnnestumise korral minnakse
edasi rakenduse loomise etappi ja
luuakse võimalused seda integreerida
ka teiste raamatukogusüsteemide ja
digitaalarhiividega. See liidestatakse
e-kataloogiga ESTER, Eesti märksõnastikuga EMS ja digitaalarhiiviga DIGAR, mis
on digitaalse algmaterjali allikaks.
Kratt loetakse õnnestunuks, kui ta suudab märksõnastada 80% ulatuses inimesega sarnaselt. Selleks on vaja teda
aga palju õpetada ning sellesse protsessi
tuleb kaasata erinevaid inimesi. Projektiga soovitakse kiirendada uute teavikute
märksõnastamist, muuta see kasutajasõbralikumaks ja objektiivsemaks.

Urmas Sinisalu:
Kratt loetakse õnnestunuks,
kui ta suudab märksõnastada
80% ulatuses inimesega
sarnaselt.

Mare Kurvet:
Küsi meilt – päringutele
vastamine

RR-i päringuteenuse juhtiv spetsialist
Mare Kurvet esitles tehisintellektil tuginevat vestlusrobotit, mis on võimeline
saabunud küsimused teemade järgi sorteerima ning korduvate mustritega esmatasandiküsimustele ise vastama.
Projekti tulemusel valmib RR-ile prototüüp ChatBot, mille alusel saadakse tõendusmaterjali, kas antud viisil (vestlusrobotit kasutades) on võimalik pakkuda
kasutajatele infoteenust ööpäevaringselt ning vähendada küsimustele vastamiseks kuluvat aega.
Lisaks ChatBotile valmib ka prototüüp
VoiceBot, mis suhtleb rääkides ning on
abiks vaegnägijaile. Vestlusrobot suhtleb eesti ja inglise keeles ning saab aru,
kui tema poole pöördutakse vene keeles
(kirillitsas). Sellisel juhul suunab ta küsimuse klienditeenindajale. Samuti peab
robot suutma suunata küsimuse klienditeenindajale, kui ta ei suuda ise vastata
või kui klient avaldab soovi suhelda n-ö
päris inimesega.
Arendajalt oodatakse, et loodav kratt
suhtleks viisakalt, küsiks tagasisidet ja
reageeriks, kui kliendi pöördumine sisaldab ebatsensuurseid või heale tavale
mittevastavaid väljendeid. ChatBot saab
hakata kasutajaile edastama juhendeid,
õppevideosid ning võimaldab õpetada
infootsingut ja andmebaaside kasutamist. Prototüübi põhjal arendatud rakendust saab edaspidi kasutada teisteski
Eesti raamatukogudes.

Marii Väljataga:
Raamatud liikuma
projekt

RR-i innovatsiooni peaspetsialist Marii
Väljataga selgitas projekti Raamatud liikuma ideed ja võimalikke lahendusi, mis
muudaksid senise RVL-teenuse kasutaja
jaoks kiiremaks ja mugavamaks. Projekt
on vajalik täna aeglaselt ja ebaühtlaselt
toimiva RVL-teenuse, langevate külastusnumbrite ja madala raamaturingluse
probleemi lahendamiseks.
Innovatsiooniprojekti eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute

koju tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogude koostöös muutuvad soetatud
väljaanded mobiilseks ning lugeja otsekasutusse jõuab oluliselt suurem infoväli.
Tehnoloogiline lahendus suhtleks kolme
olemasoleva raamatukogusüsteemiga,
automatiseeriks raamatute väljalaenutamist süsteemidest ning haldaks raamatu
liikumist, kliendiandmeid ja vastutussuhteid.
Veebikeskkond ja mobiilirakendus võimaldaksid lugejal teostada otsingut ühest
kohast, esitada tellimust, jälgida tellimuse
staatust, saada teavitusi raamatu saabumisest ja tagastustähtaegadest, vaadata
pakiautomaadi koode, soovitada loetud
raamatut sõbrale ja seda edasi saata.
Lahendus toetab raamatukogude koostööd, aitab parandada raamaturinglust
ning tagab oma lugejatele laiema infovälja.
Projekti teostatakse aastatel 2019–2021
EAS-i innovatsioonitoetuse ja raamatukogude esindajatest koosneva nõukoja
kaasabil.

Grupitöö

Marii Väljataga juhtimisel portreteerisime potentsiaalset Raamatud liikuma
rakenduse kasutajat ning sõnastasime
teenuse kasutamist takistavad tegurid,
nt postkontori või pakiautomaadi puudumine piirkonnas, teenuse hind jne.

Kokkuvõte

RR on üleriigiliste raamatukoguteenuste
toetamiseks suurendanud raamatukoguteenuste arenduskeskuse võimekust.
Mõttetalgutel saime ülevaate tervele
raamatukoguvõrgule tehtud ja plaanitud
muudatustest. Tutvustati eri raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse
kasvatamisele ning üleriigilise raamatukoguteenuse mõju suurendamisele suunatud teenuseid ja töös olevaid e-arendusi. Kolme peaga lohe hullab edasi, kuid
loodetavasti suudame teda uute vahendite abil pisutki viisakamaks kasvatada.
Kasutatud materjalid
Kristel Veimanni, Urmas Sinisalu, Riin Oloneni,
Mare Kurveti ja Marii Väljataga ettekannete slaidid ning artikli autorile saadetud
märkmed;
Eesti Rahvusraamatukogu kodulehe rubriigis Arendustegevused olevad materjalid
https://www.nlib.ee/arendusprojektid .

2018. aastal võttis ERÜ raamatukoguhoidja kutse taotlemise avaldusi vastu 1. septembrist
1. oktoobrini. Laekus 8 avaldust. Hindamiskomisjon (Katrin Niklus ja Ilmar Vaaro ERÜ kutsekomisjonist ning Kai Kalvik TTÜ raamatukogust) tutvus kutsetaotlejate dokumentide ja arengumappidega. Kõik kutsetaotlejad kutsuti vestlusele 15. oktoobril. 13. novembril toimus ERÜ
kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni ühine koosolek, kus saadi teada hindamistulemused.
Raamatukoguhoidja kutse said Are Nupp, Bianka Ränkel, Nele Jõks, Marina Saukonen,
Marko Sillastu ja Tea Kallaste, kes kõik vastasid raamatukoguhoidja, tase 6 kompetentsidele.
Aastatel 2005–2018 on ERÜ kutsekomisjon raamatukoguhoidjatele andnud 1026 kutset
ning kõik on saanud kutsetunnistuse, mis on kantud riiklikku kutseregistrisse.
Riikliku kutseregistri andmeid korrastab ja selle eest vastutab SA Kutsekoda.
2019. AASTAL SAAB ERÜ-LE ESITADA AVALDUSE RAAMATUKOGUHOIDJA
KUTSE TAOTLEMISEKS 1. SEPTEMBRIST KUNI 1. OKTOOBRINI.
Digitaalselt allkirjastatud avaldus ja dokumendid saata e-posti aadressile ela@nlib.ee.
Kutse taotlemisel palume tutvuda kutse- ja hindamisstandarditega ERÜ kodulehel,
abiks on arengumapi koostamise juhend ja enesehindamise vorm.

Arengumapis
nõutavad
dokumendid:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avaldus;
Curriculum Vitae;
isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart);
tõendid raamatukoguhoidja kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu kohta;
enesehindamise vorm;
haridust tõendava dokumendi koopia;
varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;
kutsekoolitust tõendava dokumendi koopia;
maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
teised asjaomased dokumendid.

Kutse taotlemise Raamatukoguhoidja, tase 6
eeltingimused • töökogemus raamatukogus spetsialistina;
on kirjeldatud • soovitavalt kõrgharidus;
dokumendis • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolituse
(kutsekoolituse) läbimine;
Kutse andmise
•
taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus
kord raamatukogu(vähemalt
80 tundi viimase viie aasta jooksul).
hoidja kutsetele:
Raamatukoguhoidja, tase 7
• töökogemus raamatukogus juhtivspetsialistina;
• kõrgharidus;
• erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolituse
(kutsekoolituse) läbimine;
• taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus
(vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).
Raamatukoguhoidja, tase 8
• töökogemus raamatukogus tippspetsialistina;
• kõrgharidus;
• erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolituse
(kutsekoolituse) läbimine;
• taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus
(vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).
Taotleja kompetentsuse hindamine viiakse läbi kahes etapis: dokumentide analüüs ja vestlus.
Kõik taotlejad kutsutakse vestlusele oktoobris.
Kutse andmine on tasuline, 50 eurot kantakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
arvelduskontole EE161010052032072002 SEB-s, selgitus „Kutseandmistasu”.
ERÜ korraldab 5. septembril kutse taotlejatele infopäeva.
Krista Talvi, ERÜ kutsekomisjoni liige
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SUMMARY

SUMMARY

FIRST COLUMN
3
At the National Library
Carolina Pihelgas
“For the first time, I was taken
to the big library by my father.
Perhaps he was looking after
me and, as we were both bookworms alike, he just took me
along. We stepped through
the revolving door of a huge
pyramid-shaped building and
hung our coats to the cloakroom,” Carolina Pihelgas, a
poetess and the editor-in-chief
and poetry editor of a literary magazine, Värske Rõhk,
starts her piece for our library
journal.

FOCUS:
LIBRARY EMPLOYEE IN
THE DIGITAL AGE
5
Library employee in
the Digital Age
Angelica Õunapuu
“The development of the digital competence of the staff of
the National Library of Estonia
builds on the European Digital
Competence Framework for
Citizens (DigComp). Following this model, we designed
a training programme, starting with defining the levels
of knowledge and skills of the
employees. In 2018, we performed a digital competence
test at the library; 225 employees took the test. The results
formed the basis for creating
the content of the learning programme by facilitating defining more clearly the levels of
digital skills and knowledge
and by pinpointing the areas
and issues with greater training needs. Alike the competence model, the training pro-

gramme includes five modules
that focus on the following
areas: 1) the basics of the digital
world; 2) information competence (information search and
information management);
3) digital content creation;
4) cybersecurity, privacy, data
protection, digital welfare;
5) the digital way of life – communication in digital environments,” Angelica Õunapuu,
a developer of digital competence at the National Library,
describes what has been done.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
9
Riding the wave of
developments in
personal data protection
Marianne Meiorg
“The year 2019 has had a brisk
start in the area of personal
data protection. On the 16th
of January, the new Personal
Data Protection Act came
into force, complementing on
national level the EU General
Data Protection Regulation
that entered into force in the
previous year. On the 15th of
March, the amendments to
the Public Libraries Act and
the National Library of Estonia Act came into force and,
in April, the Guidelines for
the Organisation of Work of
a Public Library were also
amended. The latter completed the process of bringing Estonian legislation into
conformity with the EU General Data Protection Regulation. Belatedly, but better than
never,” Marianne Meiorg,
the Senior Specialist on Data
Protection and Legal Information, begins her explanatory
piece.

QUO VADIS,
LIBRARY?

THE YEAR OF THE
ESTONIAN LANGUAGE

14
The new coming of the University of Tartu Library.
An interview
with Liisi Lembinen
Mihkel Volt
Liisi Lembinen is the Director of Development of the
University of Tartu Library,
who has also held the post of
the Library’s Acting Director
several times. Our interview
took place in spring, when
Liisi was again fulfilling the
duties of the Director. Before
our conversation, she made
a tour in the Library’s newly
refurbished premises for users,
library staff and books.

26
About the Year of the Estonian
Language on the National
Flag Day.
A speech held at the ceremonial concert in the Estonian
National Opera on 4 June 2019
Tõnu Tender
“The Year of the Estonian
Language has been organised
to recall how the Estonian
language became the official
language, that is, to held in
high esteem the decisions that
our ancestors once made and
work that they carried out; to
discuss the issues of the present day and plan the future
of the Estonian language.
One of the goals of the Year
is to draw public attention
to the fact that the welfare of
the Estonian language is not
obvious. Our state is chiefly
responsible for the welfare of
the Estonian language. The
state should set an example
in this for everybody by legal
regulation, by drawing up
development plans and programmes, by promoting terminology of various fields, by
implementing clear language
principles, by consistently
using the help of language
editors and other language
experts, by supporting teaching, using and studying the
Estonian language, creating
Estonian-based smart applications, etc., by orderly financing research and development
activities, by supporting Estonian culture and literature,
etc. We all have an opportunity to do something for the
Estonian language both during the Year of the Estonian
Language as well as after its
end. The Estonian language
and its future are our common issue,” Tõnu Tender, the
Director of the Institute of the
Estonian Language, said in his
speech.

THE YEAR OF
SONG CELEBRATION
21
A story about how the song
celebration began.
An interview with
Alo Põldmäe
Mihkel Volt
Alo Põldmäe’s opera about the
birth of the first Estonian Song
Celebration, Emajõe ööbikud
(“The Nightingales of Emajõgi”), premiered in Tartu in
June. I asked the composer,
who is throughout familiar
with the events that led to
holding the Song Celebration
150 years ago, to make a quick
tour to history. Alo Põldmäe
willingly agreed.

CONFERENCES &
SEMINARS

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION

30
Estonian IUG seminars –
inspiration and unprecedented user experience
Anneli Sepp
“This year, the ESTER libraries
held Estonian IUG summer
seminars for the eighteenth
time. The first part of the
Estonian IUG seminar – a joint
seminar for the ELNET managers, Cataloguing and Subject Indexing Working Group,
and the Database of Estonian
Articles ISE Working Group –
took place on the 20th of May
at the Arvo Pärt Centre and
the second part of the seminar
– a week later near Palamuse,”
Anneli Sepp, the Library System Manager of the ELNET
Consortium, reports in her
overview of the event.

36
Brainstorming. Vol. 6:
“The User Wins? Computers
to Think, Books to Move“
Veronika Raudsepp Linnupuu
“On the 13th of May 2019,
the Working Group on Fresh
Approach of the Estonian
Librarians’ Association invited
the interested parties to the
Small Conference Hall of the
National Library to tame the
big and friendly three-headed
dragon of Estonian libraries’
network, its heads being the
user, documents, and information technology. Every time,
when one of the heads is
turned to the right direction,
then the other has started to
look around as it pleases. Luckily, the work is in progress and
new ideas are being moulded
into helpful tools. This time,
new solutions were, indeed,
introduced at the brainstorming event. Six papers on the
subject were delivered before
the group work of the 6th
Library Brainstorming Day
commenced. As we are aware
of, several developments that
concern Estonian libraries are
on the agenda to promote the
services provided by library
network. Projects dealing with
the movement of kratts or
developing artificial intelligence were, undoubtedly, the
pearls of the day. The convened were provided with an
overview of what library users
would gain from the developments and how the value of
library service would increase
by this,” Veronika Raudsepp
Linnupuu, the Head of Working Group on Fresh Approach
of the Estonian Librarians’
Association, writes.

34
Nordic and Baltic ISBN
agencies in Tallinn.
An interview with
Mai Valtna
Mihkel Volt
Mai Valtna, the service manager of assigning international
standard numbers (ISBN,
ISMN, and ISSN) to the production of Estonian publishers, organised a seminar for
Nordic and Baltic ISBN agencies, held from the 23rd up
to the 24th of May in Tallinn.
Moderated by the staff of the
International ISBN Agency,
various practical issues were
discussed at the seminar: personal data protection, assigning ISBN to e-publications,
the new ISBN standard, user
manual, etc.
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About applying for
a librarian’s professional
qualification
Krista Talvi
Since 2005 up to 2018, the Professional Qualifications Committee of the Estonian Librarians’ Association has awarded
professional qualifications to
1,026 librarians, who have
also received professional certificates that are entered in the
national register of professions. The Estonian Qualifications Authority is responsible for managing the data
included in the national register of professions. In 2019, the
applications for a librarian’s
professional qualification can
be submitted to the Estonian
Librarians’ Association from
the 1st of September up to the
1st of October.
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