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Oot – ja varblased!? Palvemaja ees oli ju vanamutike, kes neid söötis? Tuvid
ajas ära, aga varblastele poetas saiatükikesi. Need tundsid end kui jumala
selja taga, ei kartnud põrmugi, ma justkui mäletaks tuvide armukadedaid
pilke...
Kalapood paralleeltänavas. Paksu tulipunase näoga müüjanna leti taga
on alles; hakkan tänulikult naerma. Samas kalahais – see pood haises
ebameeldivalt kala järele – on nüüd poe ukse eest täiesti kadunud.

Raamatukoguhoidja laua vastas seisab seina ääres tool. See on alles, ainult
toolil istuv raamatuga vanamees on läinud. Mäletan – selle kohani jõudes
vaatas ta mulle alati otsa, muigas ja keeras tähenduslikult uue lehekülje.
Ta meenub alati, kui keegi räägib elus uue lehekülje pööramisest; siis muigan
ma omakorda vanamehe kombel. Vaatan tühja tooli ja tunnen kahetsust –
mul pole kellegi käest küsida, peale minu pole ju vanameest keegi oma
ihusilmaga näinud. Niisamuti nagu seda kastanipuud, neid halle poollagunenud kuure ja tuvide armukadedaid pilke.
Jään seisma. Ma olen siin mitmeid kordi olnud, ma ei ole hulluks läinud,
see on sama koht, millest ma olen pöörases vaimustuses olnud! Johannes
ja Katrin seisavad teineteise kõrval augustiöös, selja tagant langeb neile
hunnitu täiskuuvalgus. Johannes osutab käega tähistaevasse ning juhib
naise tähelepanu õrnalt Suurele Vankrile, saba poolt teise tähe all toimuvale
supernoovaplahvatusele. Mehe sõnul toimub see nii lähedal, et oleks neil
kaasas õige suurendusega binokkel, võiks Katrin, keda parajasti ilmselgelt
ükski teine täht ega supernoova peale heast perekonnast pärit Johannese
põrmugi ei huvita, seda oma ihusilmaga jälgida. Magus vale. Siin on nii
kaunilt öeldud, et kõik maailma suhted kestaksid igavesti, kui inimesed
ei väsiks teineteist suuremateks, ilusamateks ja paremateks valetamast ning
ei loobuks eales ise oma kallimate magusaid valesid tõe pähe võtmast...
Tegelikult ei ole siin keegi midagi sellist öelnud, peale minu, just praegu.
Midagi on siin seega alles, näpuotsatäis, muu on läinud: kastanipuu on
kadunud, ka kuu, mis paistis varem läbi selle ja andis hetkele vajalikku
sügavust, kuurid on läinud, linnud on läinud...
Seega olen ma kaotanud kõik, mida siin pole kunagi olnud? Siin pole kusagil
päriselt mainitud, et akendes oleks tuled, et majade korstnatest tuleks suitsu,
et paraaduste ees vehiks kojamehed luudadega, et siin oleks mingisuguseid
linde või hulkuvaid koeri, koolist tulevaid lapsi, veel vähem nende käest lahti
pääsenud ja taeva poole sööstvaid heeliumpalle...
Panen raamatu kinni. Ma olen seda kõike ette kujutanud, nende ridade vahel
pole kunagi midagi olnud ja seepärast lugu ei elagi. Või siis – viletsam variant –
ei ela ma ise enam piisavalt, et ette kujutada...

KADUNUD

Raamatukogugi on seal, kus alati. Sama raamatukoguhoidja, aastate jooksul
mitte kübetki vananenud; mind valdab äratundmisrõõm. Viimase raamaturiiuli taga otse aknalaua juures rebib vinniline noormees vanast fotoajakirjast
mustvalget aktipilti välja, vaatab valvsalt ümberringi ning topib siis saagi
põuetaskusse. Ta jääb hiljem vahele: riidenagist mantlit võtma hakates
pudeneb aktipiltide pakk põrandale laiali. Raamatukoguhoidja hüppab
toolilt ja karjatab täiest kõrist: Oh sa häbematu issanda pimeloom!

AVAVEERG

Olavi
Ruitlane,

Selles kohas mäletan ma kastanipuud, selle taga omakorda viltuvajunud
hallide seintega puukuure, vasakul seisis pastelses rohelises toonis seintega
palvemaja. Ainsana on alles palvemaja, kõik marginaalne – kastanipuu,
kuurid, suur neljakandiline prügikast otse üle tee – on kadunud.
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Midagi on juhtunud, vist midagi koledat. Nii vaikne pole siin kunagi olnud,
nii vaikne pole usutav. Majade korstnatest ei tule suitsu, paraaduste ees
ei vehi kojamehed luudadega, linnud ei lenda ära nagu sel aastaajal kohane;
neid polegi, isegi tühipaljaid tuvisid mitte. Mitte kusagilt ei paista hulkuvaid
koeri, koolist koju tormavaid lapsi, nende käest lahti pääsenud ja taeva poole
sööstvaid heeliumpalle.
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Hea lugeja!
Neljanda numbri peateemaks on autoriõigused ja isikuandmete kaitse mäluasutustes.
Rahvusraamatukogu juhtivad spetsialistid
Marianne Meiorg ja Ivi Smitt annavad ülevaate
rahvusvahelisel seminaril Mäluasutuste võimalused
ja väljakutsed digimaailmas räägitust. Seal jäi
kõlama seisukoht, et hirmud seoses aasta tagasi
rakendunud isikuandmete kaitse üldmäärusega
olid pigem suuremad kui reaalsuses tekkinud
probleemid. Üldmäärusega nõutut on nende
sõnutsi juba pikemat aega järk-järgult mälu- ja
teadusasutuste praktikas rakendatud. Nii sundis
üldmäärus asutusi saama ülevaadet asutuses
isikuandmetega tehtavast ja ehk ka uuendama
reeglistikku, kuid tegelikult see mäluasutuste
toimimise aluspõhimõtteid ei raputanud: nüüd
ollakse andmesubjektide küsimustele vastamisel
lihtsalt teadlikumad ning paremini valmistunud.
Ivi Smiti detailse vaatluse all on Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/790
autoriõigusest ning autoriõigusega kaasnevatest õigustest digitaalsel ühtsel turul, mis jõustus
tänavu 6. juunil. Veel saame teada, millest rääkisid viis raamatukogujuhti Paide seitsmendal
arvamusfestivalil Joonas Hellerma suunamisel
kulgenud arutelul. Räägime ka teenusepõhise
juhtimise rakendamisest raamatukogus. Pöörame
tähelepanu üleriigilisel laulu- ja tantsupeoliikumise
teema-aastal rahvusraamatukogus avatud suuremahulisele ülevaatenäitusele. Eesti keelest kui
emakeelest ja riigikeelest kirjutab Ilmar Tomusk.
Saame lugeda ka Jõgeva linnaraamatukogu
uue hoone valmimisest, Baltimaade noorte infospetsialistide kohtumisest ja ERÜ noorteklubi
kuuendast suveseminarist. Värske novelletiga
rõõmustab meid kirjanik Olavi Ruitlane.
Soovin head lugemist,
kaasamõtlemist ja
tegutsemist!

PÄEVATEEMA:
AUTORIÕIGUSED JA ISIKUANDMETE KAITSE
MÄLUASUTUSTES
5

Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas
Marianne Meiorg, Ivi Smitt

14

Mäluasutustele autoriõiguse direktiivist
Ivi Smitt

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
16

Sild teadmiste ja ühiskonna vahel
Viie raamatukogujuhi debatt Paide Vallimäel
Mihkel Volt

ARENDUSTEGEVUS
22

Organisatsiooni ja juhtimise arendamine
Eesti Rahvusraamatukogus
Indrek Ostrat

LAULUPEOAASTA
25

Laulupeoraamatukogu – eesti laulupidu sõnas,
pildis ja helis
Katre Riisalu

29

Mida lauldi üldlaulupidudel tsaariajal,
esimesel iseseisvusperioodil ja nõukogude ajal?
Heidi Heinmaa

EESTI KEELE AASTA
34

Eesti keel – emakeel ja riigikeel
Ilmar Tomusk

RAAMATUKOGUD MEIL JA VÕÕRSIL
35

Valmis Jõgeva Linnaraamatukogu uus hoone
Meeri Remmelg

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
38

Baltic Meeting – Baltimaade noorte kohtumispaik
Jaana Tõnisson, Piret Jõesaar

40

BibliCamp 6 – sise- ja väliskommunikatsioonist
raamatukogudes
Jaanika Tappo

42

SUMMARY

MÄLUASUTUSTE VÕIMALUSED
25. aprillil toimus Eesti Rahvusraamatukogus seminar Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas / Opportunities and Challenges for Memory Institutions in the Digital World, mis jätkas Digitaalse mälu seminarisarja. Seekord olid tähelepanu all autoriõigused ja isikuandmete kaitse mäluasutustes.

JA

VÄLJAKUTSED DIGIMAAILMAS

Marianne Meiorg,

RR-i juhtiv spetsialist
andmekaitse ja õigusinfo alal

Ivi Smitt,
RR-i juhtiv spetsialist
autoriõiguse alal

Tänavu mais möödus aasta Euroopa
Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisest, määruse mõjul
võeti Eestis vastu uus isikuandmete
kaitse seadus. Autoriõiguse kaasajastamine digitaalse ühtse turu arendamiseks päädis muuhulgas 17. aprillil Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2019/790 vastuvõtmisega.
Selle mitmed sätted on otseselt suunatud avalikele kultuuriasutustele
või mõjutavad neid kaudselt. Autoriõiguse ja isikuandmete kaitsega seotud küsimusi ühendab mäluasutuste
aina laienev digitaalne olemine. Digiteerimine ja digitekkeline aines võimaldavad kultuuripärandit paremini
tutvustada, teenides nii mäluasutuste
kogude kasutajate kui ka avalikkuse
huve. Teisalt toob ulatuslikum kättesaadavus teravamalt esile küsimused
autoriõigusest ja isikuandmete kaitsest. Mitmed kultuuripärandiasutused on välja töötamas reegleid nende
küsimustega tegelemiseks. Kolleegid
ja eksperdid Eestist ning mujalt Euroopast kogunesidki selleks, et oma
kogemusi ja teadmisi jagada. Selleaastane seminaripäev jagunes kaheks:
ennelõunased ettekanded käsitlesid
autoriõiguste praktikat ja uut direktiivi ning pärastlõunased isikuandmete kaitse küsimusi.

AVAARUTELU
Seminari avas Kultuuriministeeriumi
kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu, kes rõhutas, et oluline
on muuta väljakutsed võimalusteks
ning kasutada ära digitaalse kultuuripärandi maksimaalne potentsiaal.
Ta tuletas meelde, et õigusaktidest
vastuseid otsides ei tohiks unustada
hoolivust: kellegi õiguste kaitsmine
tähendab kellestki, aga ka kogu ühiskonnast hoolimist.
Kadi-Ell Tähiste Eesti Kaasaegse
Kunsti Arenduskeskusest keskendus
põhiõigustega tagatud isikuõiguste
ja loomevabaduse ning avaliku huvi
tasakaalu leidmisele ning tõi näiteid
Eesti kohtupraktikast. Õigust unustamisele ehk isiku õigust nõuda andmetöötlejalt enda kohta käivate andmete
kasutamise lõpetamist tuleb mäluasutustes ette eelkõige digitaalsete
kogude kättesaadavaks tegemisel.
Ettekandele järgnenud vastustest küsimustele ja kommentaaridele nähtus,
et isegi siis, kui pole selgeid vastuseid, kuidas ja kui suures ulatuses
tohib teost kasutada (nt kuidas mõista
fraasi motiveeritud maht) ning kui iga
juhtumit tuleb vaadata eraldi, siis
mistahes tegevuse juures on olulisim
teadvustada erinevate huvipoolte
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(intellektuaalse omandi loojad; isikud, kelle andmeid võidakse olla
väljaandes kasutatud) õigusi ning
osata oma tegevust põhjendada.
Teadlikud olles oleme valmis ka hilisemateks võimalikeks reaktsioonideks või nõueteks.

AUTORIÕIGUSED
Jurģis Īvāns Läti Kultuuriministeeriumist tutvustas autoriõiguste tuvastamise praktikat Läti Rahvusraamatukogu digiteerimisprojektide näitel. Üks suurimaid projekte on Läti
kultuuripärandi digiteerimine, mis
hõlmab kultuuripärandi eri liike,
sh kümne skulptuuri 3D-skaneerimist. Projekti eesmärk on avaliku
sektori andmete taaskasutamise suurendamine ning avaliku ja erasektori
koostöö hoogustamine. Digiteeritud
objektide kättesaadavaks tegemiseks
kasutatakse Läti Rahvusraamatukogus viit juurdepääsutasandit: objekt
on vabalt kättesaadav internetis; on
kättesaadav arvutites raamatukogus
kohapeal; on kättesaadav Läti raamatukogude võrgus (autoriõigusega
kaitstud, kuid läbimüüdud teosed,
juurdepääs neile tuleb kohandada
vastavalt uuele direktiivile); on kättesaadav üksikutel arvutitöökohtadel

Läti Rahvusraamatukogus (võrreldav
autoriseeritud töökohtadega); objektile juurdepääsu pole (peamiselt isikuandmete kaitse piirangute tõttu).
Jurģis Īvāns kirjeldas näidet suulise
rahvapärimuse kogumisest, kus lisaks
rahvatraditsioonidele jagab vanamemm infot ka oma naabrite ja nende
tervise kohta. Sellist infot sisaldava
helisalvestise kättesaadavuse piiramise aluseks saab just isikuandmete
kaitse.
Teine suurprojekt, Läti kultuurikaanon
koosneb 99-st kõige olulisemast kultuurilisest saavutusest, hõlmates erinevaid pärandiliike. Teoste digiteerimisel selle projekti raames on eelarves
ette nähtud vahendid litsentside ostmiseks, et teoseid avalikus võrgus
kättesaadavaks teha. Probleem on
aga selles, et kollektiivse esindamise
organisatsioonid võivad oma hinnakirja muuta ning kui raamatukogu ei
suuda kõrgemat hinda tasuda, tuleb
juurdepääsu teose digitaalsele koopiale piirata. Projekti Nacionālā Enciklopēdija (lätikeelne populaarteaduslik
entsüklopeedia) lähenemine on teine.
Selle raames ei osteta litsentse kollektiivse esindamise organisatsioonilt,
vaid kontakteerutakse tuvastatud
autori või tema pärijatega. Seetõttu on
projekti meeskonnal ka head koge-

mused hoolika otsingu läbiviimisel.
Hoolikas otsing Läti moodi on tõeliselt hoolikas, sest ei piirdu kohustuslike allikatega, vaid kasutatakse näiteks sotsiaalvõrgustike abi. See võib
osutuda üsna tõhusaks meetodiks.
Jurģis Īvāns tõi näite: sotsiaalvõrgustikku pandi üles teoste pisipildid (mis
autoriõiguste kaitse tõttu vesimärgistati) koos autori nime ja töökoha
infoga ning kahe nädala jooksul saadi
kahekümnest otsitavast teavet kolmeteistkümne autori või nende pärijate
kohta. Lisaks tehti üleskutseid ka Läti
Rahvusraamatukogu kodulehel. Sellised otsingud ei taga õiguslikult siduvaid kokkuleppeid juurdepääsuks
digitaalsetele koopiatele, kuid on hõlpsalt jäädvustatavad ning hilisemate
vaidluste korral on raamatukogul
tõestus hoolika otsingu teostamisest.
Järgnevalt andis autoriõiguste tuvastamise meetodist Ungari Rahvusraamatukogus ülevaate Szabolcs Dancs.
Esmalt tuvastatakse teosed, mille
suhtes on autoriõiguste kaitse tähtaeg
lõppenud. Autoriõigusega kaitstud
teoste digitaalsed koopiad tehakse
üldjuhul kättesaadavaks vaid raamatukogus kohapeal, sest litsentside
ostmiseks ei ole ressursse. Ungari
valitsuse kehtestatud hoolika otsingu
allikaid võrdleb Szabolcs Dancs

Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas jätkas Digitaalse mälu seminarisarja.

baasis Ungari Intellektuaalomandi
Ameti kaudu, kes on pädeva asutuse
rollis (nii nagu on Eestis selles rollis
Justiitsministeerium). Orbteoste tuvastamiseks on koostatud 12-leheküljeline juhend ning praegu on Ungari
Rahvusraamatukogul selleks tööks
üks osaajaga töötaja. Autoriõigusliku
staatuse kirjeldamiseks MARC-väljal
506 kasutatakse Ungaris rightsstatements.org deklaratsioone, kuid lisaks
veel tähistusi teoste kohta, mis on
vabakasutuses (Public Domain) või
mis on autoriõigusega kaitstud, kuid
kasutuspiiranguta ning Creative
Commonsi litsentse.
Juozas Markauskas Leedu Rahvusraamatukogust tutvustas veebirakendust, mis hõlbustab ühelt poolt
õiguste omajatel ja teisalt mäluasutustel teha valikuid digitaalsele
kultuuripärandile autoriõigusliku
staatuse määramisel. 2016. a koostati
Leedu Rahvusraamatukogus juristi
abiga autoriõigusega tähistamise
juhend, mis sajaleheküljelisena ei
olnud kuigi kasutajasõbralik. Otsustati luua veebirakendus (https://
cc.lnb.lt/), mis aitaks määrata autoriõiguse litsentsi või tähistust. Lihtsatele, enamasti jah/ei-küsimustele
vastates saab autor Creative Commonsi litsentsi või saab oma kogusid
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Seminari modereeris
Õnne Mets.

digiteeriv mäluasutus määrata kogule
sobiva deklaratsiooni. Rakenduse tutvustamiseks on leedulased korraldanud mitmeid seminare, töötubasid
ja veebiseminare. Kuigi praegu on
see rakendus leedukeelne ja Leedu
õigussüsteemist lähtuv, ei välistata
tulevikus selle laiendamist.
On mitmeid põhjusi, miks Leedu Rahvusraamatukogu autoriõiguse tähistamisele nii palju tähelepanu pöörab.
Ühelt poolt soovivad Leedu kultuuriinstitutsioonid oma kogud Europeanas ning teistes andmekogudes
nähtavamaks ja kättesaadavamaks
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kaheksajala kombitsatega, mis peaksid tegutsema ühise eesmärgil nimel,
kuid on paraku täiesti koostöövõimetud. Nimelt ei ole hoolika otsingu
päringuid võimalik automatiseerida.
Selleks on mitu põhjust. Esiteks on
vähe asjaomaseid andmebaase ning
veelgi vähem standardiseeritud liidesega andmekogusid. Kui raamatukogudes mõistetakse metaandmete
standardiseerimise vajalikkust, siis
kirjastajate ja levitajate seas ei ole
standardiseeritud andmevahetus (nt
ONIX) kuigi levinud, et mitte öelda
üldse levinud. Teisalt tõi Szabolcs
Dancs välja raamatukogude kataloogiandmete puudulikkuse, mistõttu
viiakse hoolikas otsing orbteoste
tuvastamisel läbi teost de visu kontrollides. Hoolika otsingu allikate seas on
andmebaase, millele raamatukogul
endal juurdepääsu pole, kuid igakordset pöördumist kollektiivse esindamise organisatsiooni poole pidas
Szabolcs Dancs tüütuks. Ta tõstatas
küsimuse, kas hoolikat otsingut võib
pidada heas usus läbiviiduks, kui otsitud pole andmebaasidest, millele pole
juurdepääsu ja mis pole avalikud,
nt kirjastuste ühenduste, kollektiivse
esindamise organisatsioonide andmebaasid. Kõik otsingutulemused registreeritakse EUIPO orbteoste andme-
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teha, see aga eeldab kvaliteetsete
metaandmete, sh autoriõigusliku
tähistuse olemasolu. Lisaks selgub
Leedu valitsuse digitaalsest tegevuskavast (Digital Agenda of the Republic
of Lithuania), et digitaalse sisu kasutatavusele pole piisavalt tähelepanu
pööratud. Hoolimata investeeringutest digiteerimisse on digitaalse kultuuripärandi kasutatavus väga väike.
Selle üheks põhjuseks on igasuguse
autoriõigusliku info puudumine mäluasutuste digikogudes. Isegi kui sisu
on vabalt kättesaadav, ei ole tarbija
kindel, kuidas ta seda kasutada võib.
Samal ajal konkureerivad mäluasutuste digiarhiivid teiste vabalt kättesaadavate andmebaasidega, nt Flickri
või Wikimedia Commonsiga, mis
deklareerivad, millise litsentsiga on
sisu kasutatav. Leedu kultuuriinstitutsioonidest tähistab oma digitaalseid kogusid autoriõiguste infoga
vähem kui kolmandik ning kasutusel
on vaid üks variant – Public Domain.
Seega vajadus suurendada teadlikkust ja seeläbi kogude kasutatavust
on üsna suur.
Anna Mazgal, kes igapäevaselt töötab Saksamaa Wikimedias poliitikanõunikuna, andis ülevaate autoriõiguse direktiivist. Mäluasutustesse
puutuvat peab ta direktiivis pigem
positiivseks. Avalikus omandis olevate teoste autoriõigus ei pikene ega
teki uut õigust pärast teose üksühele
kopeerimist, sh digiteerimist. Põhimõte „mis on avalikus omandis,
jääb avalikku omandisse” ei ole üldlevinud praktika. Seetõttu on tähelepanuväärne, et vabakasutuses olevad
teosed selle direktiiviga kaitse said.
Teine avalike mäluasutuste jaoks oluline teema puudutab teoseid, mida
ei ole enam kaubanduskäibes. Selliste teoste kasutamiseks on kaks
võimalust – laiendatud kollektiivne
litsentsimine esindusorganisatsiooni
kaudu või teoste kasutamine vabakasutuse erandi alusel. Teoste litsentsimine võib üsna komplitseerituks
osutuda, kui kollektsioon koosneb
eriliigilistest teostest, sisaldades kollektiivse esindamise organisatsiooni
poolt esindatavaid teoseid ja neid,
millel esindusorganisatsiooni pole.
Litsentsitud teoste kasutamine peab
toimuma piiriüleselt. See tähendab,
et kui Eesti mäluasutusel on litsents
läbimüüdud teoste kasutamiseks, siis

on teos selle alusel kasutatav üle kogu
Euroopa Liidu. Tasub ka teada, et
õiguste omajail on õigus keelduda
oma teoste sellisel viisil kasutusse
andmisest või nõuda kasutamise lõpetamist. Kui teose liigil ei ole esindusorganisatsiooni (nt kirjandusteosed
Eestis), siis selleks on vabakasutuse
erand, mis rakendub sellisel viisil ja
ulatuses, nagu liikmesriik ette näeb.
Regulatsiooni puudutavad detailid on
lahtised ning sõltuvad direktiivi ülevõtmisest liikmesriikides. Sealjuures
on raamatukogudel võimalus palju
ära teha, et oma huvide eest seista.
Teksti- ja andmekaevet teaduslikul
eesmärgil (direktiivi artikkel 3) saavad kasutada teadusorganisatsioonid
ja avalikud mäluasutused. Wikimedia
esindajana usub Anna Mazgal, et kui
on olemas legaalne juurdepääs sisule,
peab olema ka õigus andmekaeveks –
the right to read is the right to mine.
Teksti- ja andmekaeve on ühelt poolt
uus võimalus sisu töötlemiseks ja info
hankimiseks, teisalt on see õiguste
omajaile võimalus uuel viisil tulu
teenida. Seega balansseerib teksti- ja
andmekaeve, nagu kõik vabakasutuse erandid, vastandlike poolte
huvide vahel.
Teoste kasutamisega digitaalses ja
piiriüleses õppetöös (artikliga 5) seotud erandi kohaldamine avalikele
mäluasutustele oleneb liikmesriigi

praktikast. Küll aga on kindel, et
erand kohaldub juhul, kui mäluasutus ja õppeasutus teevad koostööd.
Ka selle erandi juures on mitmeid
detaile (nt kas ka erasektori haridusasutused sellest kasu saavad), mille
osas peab selguse tooma direktiivi
rakendamine liikmesriikides.
Direktiivi artikkel 17 paneb veebisisu
jagamise platvormidele vastutuse
jagatava sisu üleslaadimise õiguspärasuse eest. Artikkel ei ole suunatud otseselt mäluasutustele, kuid
puudutab laiemat üldsust, internetikasutajaid. Anna Mazgali hinnangul
mõjutab artikkel kogu internetti ning
ta leiab, et selle regulatsiooniga on eelpool nimetatud hoolivuseetika tähelepanuta jäänud ning arvestatud
ei ole kõigi osapoolte huvidega. Sisujagamise platvormide vastutus tuleneb direktiivi kohaselt autori õigusest, s.o õigusest teose üldsusele
kättesaadavaks tegemisele, mida platvormid kasutavad. Platvormide vastutus seisneb selles, et nad peavad
sõlmima litsentsilepingud või vähemalt andma endast parima, et need
sisutootjatega sõlmida, või võtma
kasutusele meetmed vältimaks autoriõiguste rikkumisi teose üleslaadimisel. Viimane eeldab teatud algoritmi
kasutamist (kuigi direktiiv seda otseselt ei nimeta). Sellised algoritmid
ei ole töökindlad ning on võimetud
ära tundma vabakasutuse erandeid –

Szabolcs Dancs, Juozas Markauskas,

Anna Mazgal tõi välja regulatsiooni
positiivse kõrvalmõju: liikmesriigid,
kus seni rakendatakse vabakasutuse
erandeid väga erinevas ulatuses, peavad tagama erandite kättesaadavuse
kasutajaile. Ehk siis: mis iganes meetmeid platvorm kasutusele võtab,
ei tohi need takistada rakendamast
vabakasutuse erandeid. Iseasi, kuidas
seda praktikas teostatakse. Kokkuvõttes nentis Mazgal, et direktiiv ei ole
piisavalt ambitsioonikas ega arvesta
piisavalt kaasaegsete suundumustega, nt asjaoluga, et inimesed on valmis omaloodud sisu tasuta jagama
ning sisuloomesse vabatahtlikkuse
alusel panustama, nii nagu toimib
nt Wikipedia.
ISIKUANDMETE KAITSE
Pärastlõunane arutelu teemal Andmekaitse: aasta GDPR-i rakendamisest,
kultuuripärandiasutuste praktilised kogemused tutvustas mäluasutustele vajalikke andmekaitseaspekte. Esa-Pekka
Keskitalo Soome Rahvusraamatukogust rääkis isikuandmete kaitse
üldmääruse rakendamisest üldiselt,
Benjamin White Briti Raamatukogust
tutvustas digiteeritud audiosalvestiste kättesaadavaks tegemise projektiga seotud isikuandmete kaitse
alaseid väljakutseid. Esimene ette-

kanne oli aga Tiiu Tarkpealt Tartu
Ülikooli raamatukogust ning käsitles
teadlaste toetamist teadusuuringute
läbiviimisel nii, et see tegevus oleks
üldmäärusega kooskõlas.
Tiiu Tarkpea ettekanne on eriti asjakohane just teadusraamatukogudele,
käsitledes avatud teaduse ja isikuandmete kaitse kokkupuutepunkte. Just
avatud teaduse puhul on määrava
tähtsusega õige tasakaalu leidmine
teaduse ja selle läbipaistvuse ning
uuringutes osalevate inimeste privaatsuse vahel. T. Tarkpea meenutas
Marju Lauristini öeldut: Me ei kaitse
andmeid, me kaitseme inimest! Teadusandmed on äärmiselt olulised, kuid
neid tuleb vaadelda laiemas kontekstis ja mitte ära unustada inimesi nende
taga. Isikuandmete kaitse üldmäärus
üritabki aidata teadlastel seda tasakaalu leida, lubades isikuandmete
töötlemises teadlastele mõningaid
erisusi. Ka teadusuuringutes peab järgima õiguspärasuse, minimaalsuse,
ajakohasuse, turvalisuse ja vastutuse
põhimõtteid, kuid eesmärgipärasuse
ja andmete säilitamise piirangu põhimõtete rakendamisel on teadlastel
rohkem paindlikkust. See võimaldab
ühe uuringu raames kogutud andmeid kasutada hiljem ka mõnes teises uuringus, mis omakorda aitab
teadustegevust tõhustada ja edasistel uuringutel juba olemasolevatele
andmestikele ja järeldustele toetuda.

Teine erisus, mis on esimesest tegelikult isegi fundamentaalsem, puudutab üht isikuandmete kaitse põhialustest. Reeglina on isikuandmete
omanik andmesubjekt ise ja seda ka
siis, kui andmed on juba töötleja valduses. Teaduses on see aga pööratud
pea peale ning andmed muutuvad
pärast kogumist väärtuslikuks ressursiks, mille omanik on teadusasutus, kelle teadlane neid kogus.
Praktikas teevad teadlased avatud
teaduse ja isikute privaatsuse vahel
tasakaalu leidmiseks ettevalmistusi
juba uuringu planeerimise faasis. Aina
rohkem on teadusrahastuse eeltingimuseks avatud teaduse põhimõtete
järgimine, mis tähendab, et teadlane
teab juba planeerimise faasis, et uuringuga seotu peaks võimalikult suures ulatuses avalikuks saama. Teisest
küljest, kui uuringusse on kaasatud
inimesed, peavad teadlased saama
selle läbiviimiseks nõusoleku teadusasutuse eetikakomiteelt. Nõusoleku
eelduseks on andmehaldusplaan, milles on näidatud, kuidas garanteeritakse isikuandmete kaitse üldmääruse järgimine uuringu kõigis faasides.
T. Tarkpea selgitas, et avatud teaduse
repositooriumid on loodud, järgides
vaikimisi ja lõimitud andmekaitse
põhimõtteid. Seega ühelt poolt aitavad need repositooriumid teha teadlase töö avatud teaduse põhimõtteid
järgivaks ning samas tagavad ka
isikuandmete kaitse üldmääruse
järgimise.
Mõningaid kokkupuutepunkte avatud
teadusega oli ka Benjamin White’i
ettekandel Briti Raamatukogu projektist, mille raames digiteeritakse ja
tehakse avalikkusele kättesaadavaks
audiosalvestisi, ehk kus on siis samamoodi tegemist olemasolevate andmestike teistele kättesaadavaks tegemisega. Kuna suulise ajaloo osana on
audiosalvestistel inimeste isiklikke
meenutusi, siis isikuandmete kaitse
aspektist on selline projekt potentsiaalselt tõeline „miiniväli”, nagu
märkis B. White. Nagu isikuandmete
töötlemisel ikka, on ka taoliste audiosalvestiste avaldamiseks vaja õiguslikku alust, mis lubaks töötlemist või
näeks seda ette. Inimeste meenutuste
audiosalvestused sisaldavad nii tavalisi kui ka eriliiki isikuandmeid. Briti
Raamatukogu tõlgenduse kohaselt
on tavaliste isikuandmete töötlemise

Jurģis Īvāns ja Anna Mazgal arutlemas.
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nt teose tsiteerimist, kasutamist hariduslikul eesmärgil või paroodias.
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MERILIN PIIPUU:
oluline on muuta väljakutsed võimalusteks
ning kasutada ära digitaalse kultuuripärandi
maksimaalne potentsiaal. Kellegi õiguste
kaitsmine tähendab
kellestki, aga ka kogu
ühiskonnast hoolimist.
JURĢIS ĪVĀNS

kirjeldas näidet suulise
rahvapärimuse kogumisest,
kus lisaks rahvatraditsioonidele jagab vanamemm
infot ka oma naabrite ja
nende tervise kohta. Sellist
infot sisaldava helisalvestise kättesaadavuse piiramise aluseks saab just
isikuandmete kaitse.

KADI-ELL TÄHISTE:
õigust unustamisele
ehk isiku õigust nõuda
andmetöötlejalt enda
kohta käivate andmete
kasutamise lõpetamist
tuleb mäluasutustes ette
eelkõige digitaalsete kogude
kättesaadavaks tegemisel.

SZABOLCS DANCS:

kas hoolikat otsingut võib pidada heas usus
läbiviiduks, kui otsitud pole andmebaasidest,
millele pole juurdepääsu ja mis pole avalikud,
nt kirjastuste ühenduste, kollektiivse esindamise organisatsioonide andmebaasid?

JUOZAS
MARKAUSKAS:
Leedu Rahvusraamatukogu lõi veebirakenduse
(https://cc.lnb.lt/),
mis aitab määrata
autoriõiguse
litsentsi või tähistust.

Lihtsatele, enamasti
jah/ei-küsimustele
vastates saab autor
Creative Commonsi
litsentsi või saab oma
kogusid digiteeriv mäluasutus määrata kogule
sobiva deklaratsiooni.
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ANNA MAZGAL:
• Avalikus omandis

olevate teoste
autoriõigus
ei pikene ega
teki uut õigust
pärast teose
üksühele
kopeerimist,
sh digiteerimist.

BENJAMIN WHITE:
isikuandmete töötlemise õiglus ja läbipaistvus saavutatakse sellega,
et fikseeritakse töövoog
ja mitmeastmeline
otsustusprotsess,
mille eesmärgiks
on jälgida, et kellegi
õigusi ja vabadusi
ei kahjustataks.

ESA-PEKKA
KESKITALO:
selleks, et isikuandmete
kaitse ka tõeliselt toimiks,
peab juhtkond mõistma
selle tähtsust ja sellest
tulenevaid vajadusi
piisava ajalise ning
rahalise ressursi järele.

• Kui on olemas

legaalne juurdepääs sisule, peab
olema ka õigus
andmekaeveks.
• Liikmesriigid,

kus seni rakendatakse vabakasutuse erandeid
väga erinevas
ulatuses, peavad
tagama erandite
kättesaadavuse
kasutajaile.

TIIU TARKPEA meenutas Marju Lauristini öeldut:

Me ei kaitse andmeid,
me kaitseme inimest!
Kui uuringusse on kaasatud inimesed, peavad teadlased
saama selle läbiviimiseks nõusoleku teadusasutuse
eetikakomiteelt. Nõusoleku eelduseks on andmehaldusplaan, milles on näidatud, kuidas garanteeritakse
isikuandmete kaitse üldmääruse järgimine uuringu
kõigis faasides.

aluseks seaduses sätestatud avalikes
huvides oleva ülesande täitmine.
Eriliiki isikuandmete töötlemine on
üldmääruse kohaselt lubatud avalikes huvides toimuva arhiveerimise,

siiski kogu informatsiooni ja analüüsi
valguses selle riski võtta, maandades
seda võimalikult suurel määral isikuandmete töötlemise õiguspärasuse teise
aspektiga – õigluse ja läbipaistvusega.
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Karmen Linask ja Benjamin White

teadus- või ajaloouuringute tegemise
eesmärgil. Benjamin White selgitas,
et mäluasutustel tasub taoliste projektide puhul igal juhul vältida nõusoleku kasutamist õigusliku alusena.
Esiteks ei ole ajalooliste audiosalvestiste valmimise ajal antud nõusolek
ilmselt tänapäevaste standarditega
kooskõlas. Teiseks võib inimene igal
ajal võtta oma nõusoleku tagasi,
nõuda oma isikuandmete kustutamist ja muud sellist, mis läheks mälestuste kogumise eesmärgiga vastuollu.
Kuigi inimestelt nõusolekut ei küsita,
teavitatakse neid võimalusel kindlasti
salvestise avaldamisest.
Briti Raamatukogu tõlgendus saab
kinnitust ka üldmääruse preambulast,
mille punkt 158 näeb ette, et mäluasutustel peakski olema õiguslik kohustus mitte üksnes koguda avalikku huvi
pakkuvaid püsiva väärtusega andmeid,
vaid neid ka levitada ning anda nende
kohta teavet ja tagada neile juurdepääs.
Ettekandja rõhutas siiski, et tegemist
on Briti Raamatukogu tõlgendusega
ning kohtus ei ole seda veel testitud.
Ta tunnistas, et kohtus võib kerkida
küsimus, kas kogude internetis täies
mahus kättesaadavaks tegemine on
ikka raamatukogu seadusest tulenev
ülesanne. Briti Raamatukogu otsustas

Isikuandmete töötlemise õiglus ja läbipaistvus saavutati sellega, et fikseeriti
töövoog ja mitmeastmeline otsustusprotsess, mille eesmärgiks on jälgida,
et kellegi õigusi ja vabadusi ei kahjustataks. Esimesel tasemel on koolitatud
kataloogijaid, kes salvestisi kuulates
märgivad ära need, mis sisaldavad
tundlikumaid isikuandmeid. Esmatasandi otsuse, kas salvestis võiks kahjustada kellegi õigusi, teevad kuraatorid. Märgitud salvestised antakse
edasi juristidele, kes teevad valikulise
kuulamise põhjal otsuse. Kui nemad
ei suuda otsusele jõuda, liigub otsuse
tegemine kõrgemale. Kogu protsess,
alates kataloogijatest, dokumenteeritakse: kes tegi otsuse, milline oli
otsuse sisu ja miks tehti just selline
otsus. Dokumentatsioon tagab läbipaistvuse ja kaitseb ka töötlejat. Ben
White selgitas, et audiosalvestiste
puhul jõudsid komisjoniliikmed sama
salvestise osas ühesugusele otsusele
üksnes pooltel juhtudel. Salvestiste
kuulamine ja otsuse tegemine on sügavalt subjektiivne ning vigu tuleb ette.
Kuid otsustusprotsessi dokumenteerimine kaitseb esmatasandi töötajaid
ja ühtlasi demonstreerib protsessi läbipaistvust, mis vähendab oluliselt
võimalike vigade tagajärgi raamatukogule. Selge protsess ja selle kõigi

astmete dokumenteerimine tagab,
et andmesubjektide õigusi on igakülgselt kaalutud ja võimalik kahju
hinnatud.
Viimases ettekandes jagas Esa-Pekka
Keskitalo Soome Rahvusraamatukogust kogemusi isikuandmete kaitse
üldmääruse rakendamisel ühe rahvusraamatukogu töös. Soome Rahvusraamatukogu oli tema sõnutsi
üldmääruse rakendamisel teistest
rahvusraamatukogudest soodsamas
olukorras, kuna üldmäärus ei erine
kuigi suurel määral Soome varasemast õigusest. Samas tunnistas ettekandja, et üldmäärusest on keeruline
aru saada juriidiliste teadmisteta EL-i
õigusest. Selles osas said nad palju abi
Helsingi Ülikoolilt, kelle koosseisu
raamatukogu kuulub ja kelle kaudu
sai raamatukogu aeg-ajalt konsulteerida juristidega. Ettekannetele järgnenud arutelu käigus mainis Keskitalo,
et tegelikult sai raamatukogu suuresti
ise kõigega hakkama ning juristidega konsulteeriti pigem kinnituse
saamiseks.
Soome Rahvusraamatukogu moodustas üldmääruse rakendamiseks
töörühma. Selle esmaülesandeks oli
isikuandmete töötlemise kaardistamine ning suurimaks tööks osutus
just infosüsteemidest ülevaate saamine. Õppetunnina tõi Keskitalo välja
selgusele jõudmise, et tegemist ei ole
ühekordse projektiga, vaid pideva
tegevusega, kuna pidevalt arenevad
nii infosüsteemid kui ka muutuvad
isikuandmete töötlemisviisid. Samuti
mõisteti, et isikuandmete kaitse ei saa
olla üksnes ühe inimese või töörühma
töö. Tahes-tahtmata on sellesse kaasatud kõikide tasemete ja eri osakondade töötajad. Näiteks infosüsteemide toimimist saavad ja oskavad
piisava täpsusega selgitada üksnes
vastavad spetsialistid.
Selleks, et isikuandmete kaitse ka tõeliselt toimiks, peab juhtkond mõistma
selle tähtsust ja sellest tulenevaid
vajadusi piisava ajalise ning rahalise
ressursi järele. Suurim väljakutse üldmääruse rakendamisel oli eelkõige
selle uudsus. Ka eksperdid ei osanud
tihti küsimustele täie kindlusega vastata, kuna üldmääruse reeglite rakendamisel ei ole pretsedente. Eelneva
praktika puudumine tähendab ebakindlust reeglite tõlgendamisel.

Ettekannetele järgnes ka lühike arutelu, kus kõige suuremat tähelepanu
pälvisid kataloogimise ja isikuandmete kaitse reeglite kokkupuutepunktid. Küsiti ettekandjate arvamust selle
kohta, kuidas toimida, kui andmesubjekt soovib oma andmete kustutamist või muutmist bibliograafilises

andmestikus. Ben White leidis, et
kuna bibliograafilise kataloogi koostamine on raamatukogude ülesanne
seadustest lähtuvalt, siis ei ole andmesubjektil õigust oma andmete kustutamist nõuda. Esa-Pekka Keskitalo
keskendus sünniaastatele kataloogides. Mõnda aega tagasi oli Soome
Rahvusraamatukogul vaidlus Soome
andmekaitseasutusega, kes nõudis
sünniaastate eemaldamist. Sel ajal
Soomes tegutsenud andmekaitsenõukogu aga muutis seda otsust ning
leidis, et sünniaastad on vajalikud, et
eristada sama nimega isikuid üksteisest. Seda seisukohta jagab ka Soome
Rahvusraamatukogu.
Teine küsimus puudutas bibliograafiliste failide jagamist VIAF-iga. Küsiti
kuidas toimida, kui andmesubjekt
palub oma andmete kustutamist, kuid
VIAF-iga on jaganud samu andmeid
ka riigid, kellele üldmäärus ei kehti.
Sellest tulenevalt oleks nt Eesti raamatukogu VIAF-iga jagatavas failis
andmed muudetud, kuid Jaapani

raamatukogu VIAF-iga jagatavas failis on andmed ikkagi muutmata kujul,
kuna Jaapan ei ole kohustatud üldmääruse kohaseid muudatusi tegema.
Ben White selgitas, et kui raamatukogu on EL-is asuv vastutav töötleja,
siis peab ta täitma üldmäärusest tulenevaid kohustusi ning Keskitalo täiendas, et kui andmesubjektil on probleeme andmetega, mida edastatakse
VIAF-ile ELi-välisest riigist, siis see
probleem ei mõjuta EL-is asuva raamatukogu kohustusi.
Ülevaate lõpetuseks sobib hästi Ben
White’i märkus: jätkake oma tööd
nagu senini, lähenege teemale mõistlikult. Arhiivid on White’i hinnangul
üldmäärusesse puutuvas oluliselt
tugevamal positsioonil kui varasema
isikuandmete kaitse direktiivi suhtes.
Ja lõppkokkuvõttes on andmesubjekt
see, kellel lasub ülesanne kahju saamist
tõestada. Tehke lihtsalt kõik endast
olenev, et arvestada andmesubjektide
õigusi ja vabadusi ning vältida nende
võimalikku kahjustamist.

KOKKUVÕTE
Kättesaadavus digitaalsel kujul võimaldab kahtlemata kultuuripärandit väärindada.
Seepärast võib ehk ka öelda, et mäluasutuste digiteerimisprojektidest on saanud ajastu
märk. Paratamatult käivad sellega kaasas juriidilised väljakutsed, mis EL-i ühises õigusruumis suuresti kattuvad. Kuigi probleemid tõukuvad juriidikast, on lahendused riigiti/
asutuseti erinevad ja hoopis maisemad: tehnoloogilised, poliitilised, kommunikatiivsed.
Erinev praktika annab võimaluse üksteiselt õppida ja koostööd teha. Kas Eestis võiksime
Leedu eeskujul kasutusele võtta rakenduse, mis hõlbustab mäluasutuste digikogudes
autoriõiguste märgistamist? Või pani mõni ettekanne meid järele mõtlema, milline on
meie tehnoloogiline võimekus ja põhimõtteline huvi oma andmekogude liidestamiseks
teiste huvirühmade andmebaasidega? Tähelepanu väärib kindlasti see, kuidas autoriõiguse tähistamist intellektuaalomandi loojate ja mäluasutuste seas populariseerida
ning mida uues autoriõiguse direktiivis oluliseks pidada.
Seminaril jäi kõlama seisukoht, et hirmud seoses aasta tagasi rakendunud isikuandmete
kaitse üldmäärusega olid pigem suuremad kui reaalsuses tekkinud probleemid. Üldmäärusega nõutut on juba pikemat aega järk-järgult mälu- ja teadusasutuste praktikas
rakendatud. Aastatega on tõusnud nii asutuste endi kui ka andmesubjektide teadlikkus
ning üldmäärus pigem jõudis neile järele, kui muutis olukorda radikaalselt. Üldmäärus
sundis asutusi saama ülevaadet asutuses isikuandmetega tehtavast ja ehk ka uuendama
reeglistikku, kuid tegelikult mäluasutuste toimimise aluspõhimõtteid ei raputanud.
Nüüd ollakse andmesubjektide küsimustele vastamisel lihtsalt teadlikumad ja paremini
valmistunud.
Seminar näitas tervikuna, et huvi nende teemade vastu on suur. Jagatud kogemusi
võeti innuga vastu ja tagasiside näitas, et nende kasulikkust hinnati suhteliselt kõrgelt.
Oluliseks peetigi just kogemuste vahetust, nn küünarnukitunnet ja kinnitust, et aetakse
õiget asja ja selle asja ajamisega võib jätkata samamoodi.
Nähti ka vajadust edaspidisteks kokkusaamisteks, et ka edasisi kogemusi jagada
ja omavahel arutada, ikka ja jälle asju üle rääkida ning meelde tuletada.
Eesti Rahvusraamatukogu võtab selle väljakutse rõõmuga vastu.
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Vaatamata väljakutsetele, mida isikuandmete üldmäärus raamatukogule
esitab, oli Keskitalo veendumusel, et
andmesubjekti vaatenurgast on üldmäärus üksnes tervitatav. Varasemalt
oli andmekaitse pigem pinnapealne,
piirdudes tingimuste avaldamisega
asutuse kodulehel. Kui aga andmesubjekt pöördus ka tegelikult asutuse
poole sooviga tutvuda oma isikuandmetega või saada nende töötlemisest
rohkem teada, siis ei olnud asutus
selleks tegelikult valmis. Üldmäärus
on sundinud asutusi rohkem ette valmistuma ja omama paremat ülevaadet toimuvast. Andmesubjektidel on
seetõttu oluliselt kergem oma õigusi
rakendada.
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MÄLUASUTUSTELE
AUTORIÕIGUSE DIREKTIIVIST
17. aprillil 2019 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/790 autoriõigusest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest digitaalsel ühtsel turul, mis jõustus
käesoleva aasta 6. juunil. Et direktiivi sätted ei ole otsekohalduvad, tuleb need üle võtta
ja rakendada siseriiklikus õiguses. Selleks on liikmesriikidel aega kaks aastat,
tähtaeg saabub juunis 2021.

Direktiiv 2019/790 sisaldab regulatsioone, mis on kas otseselt suunatud
avalikele mäluasutustele või mõjutavad neid kaudselt. Direktiivi tegelik
mõju selgub pärast selle ülevõtmist.
Siinne käsitlus on ülevaatlik, informatiivse eesmärgiga ning kindlasti
vajab iga säte detailsemat käsitlust
edaspidi.

•

Teksti- ja andmekaeve (Text and
Data Mining, TDM) erand teadustöö
eesmärgil (artikkel 3) võimaldab teadus- ja kultuuriasutustel teha reproduktsioone ja väljavõtteid autoriõigusega kaitstud teostest, mis nende
kogudesse kuuluvad või millele neil
on seaduslik juurdepääs (nt ostetud
litsents). Sealjuures ei pea asutus ise
teksti- või andmekaevet läbi viima,
vaid võib võimaldada seda teaduritele väljaspool oma institutsiooni.
Teksti- või andmekaeve käigus tehtud koopiate või saadud tulemuste
säilitamise korra kehtestamisel on
liikmesriikidele jäetud vabadus, kuid
tagatud peab olema, et kogutut säilitatakse turvalises keskkonnas ning
vajadusel määratakse selleks usaldusväärsed organid. Raamatukogude seisukohast peaksidki nad ise usaldusväärsed organid olema, kuna neile

on usaldatud autoriõigusega kaitstud
sisu oma kogudes hoidmine või sellele juurdepääsu ostmine.

• Teine teksti- ja andmekaeve erand

(artikkel 4) on üldine, ei piira kasutuseesmärki, seda võivad kasutada
kõik, sh mäluasutused. Erinevalt
artiklist 3 võib õiguste omaja selle
erandi kasutamise keelata litsentsilepinguga (nt raamatukogu ostetud
litsents e-väljaandele juurdepääsuks
ei pruugi üldist teksti- ja andmekaevet lubada). Sealjuures on veebis
vabalt kättesaadava sisu kaitsmine
asjakohane üksnes masinloetavate
vahenditega. Samal ajal ei piira artikkel 4 artikli 3 kohaldamist. Teksti- ja
andmekaevel tehtud koopiaid võib
säilitada, kuni see on vajalik teksti- ja
andmekaeve läbiviimiseks.

•

Artikkel 5 käsitleb teoste ja muu
materjali kasutamist digitaalses ja
piiriüleses õppetöös. Enamikel raamatukogudel, muuseumidel ja arhiividel on tegevuse osaks saanud
haridusprogrammid ning kasutajate koolitamine. Seetõttu peaksid
mäluasutused toetama seisukohta,
et erandist kasu saajate hulka arvestataks ka mitteformaalse hariduse
pakkujad.

•

Artikkel 6 – kultuuripärandi säilitamine – toob õigusselguse digitaalse säilitamise erandi rakendamisse, võimaldades mäluasutusel
teha mis tahes kujul või andmekandjal koopiaid nende püsikogudes olevatest teostest ja seda nende säilitamiseks vajalikus ulatuses. Selline erand
juba kehtib enamikes liikmesriikides.
Põhjenduspunkt 28 täpsustab, et
mäluasutuse nimel võivad koopiaid
teha ka kolmandad isikud, sealjuures
asukohaga mõnes teises liikmesriigis. Seetõttu peaks erand vastavate
võrgustike kaudu toetama piiriülest
säilitustegevust.

• Kaubanduskäibes enam mitte ole-

vate teoste kasutamise erandi (artiklid 8–11) eesmärk on toetada teoste
massdigiteerimist ja nende kättesaadavuse parandamist. Teos või muu
materjal ei ole enam kaubanduskäibes, kui saab heauskselt eeldada, et
kõik teosed või muud materjalid ei
ole tavapäraste kaubanduskanalite
kaudu üldsusele kättesaadavad ning
kui on tehtud mõistlikke pingutusi
üldsusele kättesaadavuse tuvastamiseks (artikkel 8 lg 5). Erandi kasutamiseks on kaks võimalust. Kui on
olemas vastavat liiki teose autoreid
esindav organisatsioon, sõlmitakse

Kas tegemist
on läbimüüdud
teoste kollektsiooniga?

JAH

Kas on olemas
teose liiki esindav
organisatsioon?

EI

Kollektsiooni
ei või avalikult
kättesaadavaks
teha.

EI

Kollektsiooni
võib kättesaadavaks teha
erandi alusel.

JAH

EI

Kas esindusorganisatsioon annab
välja litsentsi ja
tingimustes jõutakse kokkuleppele?

JAH

Kollektsiooni
võib kättesaadavaks teha
vastavalt litsentsi
tingimustele.

Teave tehakse
kättesaadavaks
EUIPO portaalis,
õiguste omaja
võib kasutuse
kuue kuu
jooksul keelata.

Joonis 1. Paul Keller, CC BY

sellega kokkuleppel litsentsileping.
Sealjuures kehtib litsents piiriüleselt
kõigis liikmesriikides. Kui esindusorganisatsiooni ei ole või organisatsioon ei ole nõus lepingut sõlmima,
saab kasutada teist võimalust – vaba
kasutuse erandit, mis võimaldab läbimüüdud teosed mäluasutuse digikogus avalikult kättesaadavaks teha.
Seega, kui on olemas esindusorganisatsioon, kelle vahendusel teos litsentseeritaks, tuleb kasutada seda võimalust. Teatavasti ei ole Eestis esindusorganisatsiooni kirjandusteoste
autoritel, mispuhul saame kasutada
erandit, kuid näiteks mitmed heliloojad jt autorid on esindatud Eesti
Autorite Ühingu kaudu. Erandi kasutamine ei eelda teoste üksühele läbivaatamist, vaid hinnang antakse kollektsiooni kohta. Sellegipoolest tuleb
paika panna reeglid, millisel juhul
saab kasutada erandit ja millal litsentsi. Kuus kuud enne läbimüüdud
teoste kättesaadavaks tegemist peab
teabe selliste teoste kohta avaldama
vastavas veebiportaalis, mida haldab
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi
Amet (EUIPO). Selle aja jooksul on
õiguste omajal võimalus keelata oma
teose avalikus võrgus kättesaadavaks
tegemine. Kui sellist keeldu ei tule,
võib teosed mäluasutuse digikogus
kättesaadavaks teha ning autoriõiguse rikkumise riski ei kaasne.

•

Artikkel kujutava kunsti teoste
kohta (artikkel 14) sätestab, et teose
kaitse kehtivusaja lõppedes ei kehti
autoriõigus või autoriõigusega kaasnevad õigused teose täpse reproduktsiooni suhtes. See tähendab, et kultuuripärandiasutus ei saa avalikus
omandis oleva kujutava kunsti teose
(foto, maal, skulptuur) digiteerimisel või skaneerimisel deklareerida
autoriõiguse kuuluvust asutusele
ega piirata koopia kasutamist sellel
alusel. Eesti mäluasutustes vabakasutuse põhimõtet enamasti järgitakse ning üldjuhul keegi avalikus omandis oleva teose koopiale
autoriõigusest tulenevaid piiranguid
ei sea.

•

Ajakirjandusväljaandeil on nüüd
täiendav õigus (artikkel 15) saada
tasu oma veebis oleva teose kasutamise eest. Kui ärilisel eesmärgil tegutsev infoühiskonna teenuste osutaja
kasutab teosest rohkem kui väga
lühikest väljavõtet, peab ta eelnevalt
saama selleks ajakirjandusväljaandelt
litsentsi. Teenuste osutajate seast jäävad välja mäluasutused, sest tegutsevad mitteärilisel eesmärgil. Kuid
oluline on, kuidas sisustatakse mõiste
väga lühike väljavõte ning kas see
mõjutab vaba kasutuse erandeid teaduslikel, hariduslikel või informatsioonilistel eesmärkidel.

• Artikkel 17 paneb veebisisu jaga-

mise teenuse osutajatele vastutuse
üleslaaditava sisu õiguspärasuse eest.
See tähendab, et teenuse osutaja peab
õiguste omajalt saama litsentsi teose
kättesaadavaks tegemiseks. Kui luba
ei saada, vastutab ta autoriõigusega
kaitstud üleslaaditava sisu üldsusele
kättesaadavaks tegemise eest. Erand
ei ole otseselt suunatud raamatukogudele ega mitteärilisel eesmärgil
tegutsevatele teadusasutustele. Raamatukogude huvi on, et teaduskirjastused ei seaks piiranguid väljavõtete
tegemisele ning et kõik avatud teaduslikud ja hariduslikud repositooriumid jääksid filtreerimiskohustusest välja.
Kasutatud allikad
Keller, Paul (2019). Explainer: what
will the new EU copyright rules
change for Europe’s cultural heritage
institutions. Kasutatud 30.08.2019.
https://pro.europeana.eu/post/
explainer-what-will-the-new-eucopyright-rules-change-for-europe-scultural-heritage-institutions
LIBERi teabeleht: Librarians, your
profession needs you to advocate
for libraries & research! Kasutatud
30.08.2019.
https://libereurope.eu/blog/
2019/07/30/librarians-yourprofession-needs-you-toadvocate-for-libraries-research/
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SILD TEADMISTE JA
ÜHISKONNA VAHEL
VIIE RAAMATUKOGUJUHI DEBATT PAIDE VALLIMÄEL
Paide seitsmenda arvamusfestivali avapäeval, 9. augustil korraldas Eesti Rahvusraamatukogu
arutelu teemal Sild teadmiste ja ühiskonna vahel – raamatukogud tõejärgses ühiskonnas.
Poolteist tundi teleajakirjanik Joonas Hellerma modereerimisel väldanud diskussioonist
võtsid osa Kaie Holm Tallinna Keskraamatukogust, Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogust,
Tõnis Liibek Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust, Jane Kiristaja Järvamaa Keskraamatukogust
ja Asko Tamme Tartu Linnaraamatukogust. Millest äikesevihmaga päädinud debatil räägiti?

Joonas Hellerma ärgitas arutelul
osalenuid kõnelema meie raamatukogude lahtiolekuaegadest, praegusest ja tulevasest juurdepääsust
raamatukoguteenustele, kogude
komplekteerimisest, raamatukogude
usaldusväärsusest ja tulevikust.

Esimene teema:
raamatukogude
lahtiolek

Janne Andresoo tõdes, et rahvusraamatukogu oli sel suvel külastajaile suletud kaks nädalat. Suletus
on tema sõnutsi mõistagi lugejaid
nörritav, aga paraku äärmiselt vajalik
hädatarvilike remontide tegemiseks.
Kahenädalast suletust on rahvusraamatukogu püüdnud kompenseerida
laenutatud teavikute pikemate tagastustähtaegadega ja e-teenuste kättesaadavusega. Rahvusraamatukogu
renoveerimise järel on kavas luua
ööpäevaringselt avatud lugemisala.
Tõnis Liibek nentis, et Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu – õigemini
küll üht ala – on suudetud hoida avatuna aastaringselt. Kaie Holmi sõnul
on kindlasti võimalik rahvaraamatukogude lahtiolekuaegu muuta lugeja-

Keele ja meele alal: Kaie Holm, Janne Andresoo,
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sõbralikumaks, kasutada teeninduses
pakiautomaate ja droone. Kahjuks ei
ole siiani suudetud neid võimalikke
uuendusi rahastada. Jane Kiristaja
arvates tuleb rahvaraamatukogudest ja nende avatusest rääkides teha
vahet suurtel linnaraamatukogudel
ja väikestel maaraamatukogudel: võimalused ning rollid on erinevad.
Ta osutas Järva maakonna raamatukogude statistikale, mis näitab suvist
lugejate vähesust. On maaraamatukogusid, mida ei külasta päeva jooksul ükski lugeja. Kiristaja arvates
ei ole otstarbekas lahtiolekuaegade
pikendamisse panustada. Droonide
ja pakiautomaatide kasutamine on tore,
aga maal tahetakse ikkagi eelkõige suhelda
raamatukoguhoidjaga, oluline on raamatukogu sotsiaalne roll, arvas ta. Asko
Tamme sõnutsi on lahtiolekust rääkides vaja mõelda raamatukogu toimimiseks vajalike tingimuste pingereale. Kui kaalul on lahtiolekuaegade
pikendamine ja uute raamatute ostmine,
siis tuleb valida ikkagi komplekteerimine

Festivalile tulijad said käepaelad.
kui tähtsam, oli Tamme kindel. Oluline on tema sõnul see, et raamatukogu kõik osakonnad-lugemissaalid
peaksid olema samaaegselt avatud.
Tamme arvates on praeguste lahtiolekuaegade pikendamisest olulisem
võimalikult hea teeninduse pakkumine. Lahtiolekuaegade pikendamine
sõltub tema sõnutsi tehnilisest varustatusest ja raha hulgast, mida on võimalik selleks kulutada. Rahvaraamatukogude lahtiolekuaegade standardiks võiks Asko Tamme arvates
olla argipäeviti kl 8–22 ja nädalavahetustel kl 10–20.

Kuidas on lood raamatukogude kasutamisega?

Tõnis Liibek, Jane Kiristaja ja Asko Tamme

Kaie Holmi sõnul on jõudsalt kasvanud e-raamatukogu ELLU kasutamine, aga ega seepärast ole raamatukogud tühjad. Raamatukogud
on aktiivses kasutuses: kohapeal on
võimalik ajakirjandust lugeda, arvuteid kasutada, koolitustel või keelekohvikutes osaleda. Jane Kiristaja
väitis seevastu, et kolme aasta vältel,
mil ta on olnud Järvamaa Keskraamatukogu direktor, ei ole olnud ühtki
lugejat, kes oleks nõudnud e-raamatut
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Tee festivalile viis ülesmäge.

nentis, et TTÜ raamatukogu kasutamine kohapeal on olnud kümme
aastat langustrendis, suurenenud on
e-ressursside kasutamine. Elektroonilistele andmebaasidele on juurdepääs
olemas väljaspool raamatukoguhoonet, seetõttu ei peagi raamatukokku
kohale tulema. Kui teadurid ja tudengid kasutavad elektroonilisi andmebaase oma kabinetis või ühiselamutoas, siis nad ongi tegelikult ju raamatukogus. Tõnis Liibeki tõdemust
trükiste olulisusest täiendas Janne
Andresoo, kelle sõnul on praeguseks
kõigi raamatukogutüüpide puhul aru
saadud, et informatsiooni võimalikult
ammendav digitaalne kättesaadavus
on väga oluline, aga raamatukogude
puhul on üha tähtsam suhtlemine,

Lustlik tagasiside andmise võimalus
ja/või e-lugerit. Inimesed tahavad
lugeda meelelahutuslikku kirjandust,
RVL-i kasutamine õppeasutuste lõputööde kirjutamisel on erand. Janne
Andresoo tõdes, et raamatukogu
kasutatavuse suurendamiseks on
vaja pakkuda häid teenuseid, lugejaid paeluvat keskkonda. See kõik aga
vajab investeeringuid. Rahvusraamatukokku oleme toonud noori ja lapsi haridusprogrammide abil, millega kasvatame
uusi lugejaid, rääkis ta. Tõnis Liibek

Janne Andresoo:
Raamatukogud
on kohad, kus
inimesed kohtuvad inimestega
ja raamatutega.
Raamatukogude
kasutatavus maailmas on praegu
tõusuteel.
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Indrek Ostrat ja Julia Leitsinger rahvusraamatukogust
vähifondile annetusi kogumas.

Kui head on meie
raamatukogud?

Kaie Holmi sõnutsi on Tallinna Keskraamatukogus hea kogu: täiskasvanuile, noortele, lastele, erinevates
keeltes, on e-raamatuid, on audioraamatuid. Peamine etteheide lugejailt
olevat see, et nad peavad olema
liiga kaua laenutusjärjekorras. Janne
Andresoo osutas raamatukogude hübriidistumisele. Rahvusraamatukogu
peaülesanne on koguda ja säilitada rahvusteavikuid alaliselt nii tulevastele kui
ka praegustele põlvedele. Parema kättesaadavuse huvides alustas rahvusraamatukogu kojulaenutamist, mida varem
ei praktiseeritud. Rahvusraamatukogud
kogu maailmas liiguvad kultuuripärandi
üha suurema kättesaadavuse võimaldamise teed, rääkis ta. Tõnis Liibeki
sõnul tehakse Tallinna Tehnikaülikoolis teadust eelkõige elektroonilistes
andmebaasides sisalduvat kasutades,
seepärast kulutatakse raamatukogu
komplekteerimiseelarvest 80% just
e-ressurssidele juurdepääsu hankimisele. Trükitud raamatuist hangitakse
valdavalt õpikuid, ilukirjandust õige
vähe. Kuni säilituseksemplari seaduse kehtima hakkamiseni sai TTÜ
raamatukogu Eestis ilmunud kirjandusest ühe sundeksemplari, nüüd
aga Eestis väljaantud kirjandust sel
viisil raamatukogusse enam ei laeku.
Eestis üllitatud ilukirjanduse ostude
üle otsustab TTÜ raamatukogus väike
komisjon. Hangitakse väärtkirjandust,
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sotsiaalne mõõde. Raamatukogud on
kohad, kus inimesed kohtuvad inimestega ja raamatutega. Raamatukogude
kasutatavus maailmas on praegu tõusuteel, nentis ta. Janne Andresoo tõi
esile ka rahvusraamatukogus praegu
arendatava projekti Raamatud liikuma, mis teeks kõigile lugejaile
kättesaadavaks kõigis Eesti raamatukogudes leiduvad raamatud, kaasates laenutustegevusse pakiautomaadid. Kaie Holm sõnas muiates, et kui
praegunegi valitsuskoalitsioon toetab tasuta transporti, siis võiks ka
uuendatav RVL-teenus olla tasuta.
Jane Kiristaja nägi maapiirkonnas
rikkalikuma raamatuvaliku pakkumise võimalusena raamatukogubussi
kasutamist.
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saaksid siin olla rändraamatukogud. Et
lugeja saaks hästi komplekteeritud
raamatukogust just selle raamatu,
mida ta vajab. Tõnis Liibek avaldas
arvamust, et Eesti võiks uurida võimalusi hankida elektrooniliste andmebaaside kasutamiseks riigilitsentse,
mis võimaldaks teadust teha ka nt
maal. Publikut pani õhku ahmima
Jane Kiristaja toodud kujukas näide:
Järvamaa väikese maaraamatukogu
selleaastane komplekteerimiseelarve
olevat 150 eurot. Mitu raamatut on võimalik selle eest osta? Ta täpsustas, et
igas Järvamaa omavalitsuses on siiski

Vallimäel oli mõeldud ka
puhkamisele.
mitte meelelahutuslikku, aga mis on
väärtuslik, on mõistagi subjektiivne,
sedastas Tõnis Liibek. Jane Kiristaja
sõnutsi ei ole maaraamatukogudes
kõike, mida lugejad tahaksid lugeda.
Teaduskirjandust meil arusaadavalt ei
ole. Kes uurimust tahab kirjutada, see
läheb Tallinna või Tartusse teadusraamatukogusse. Kirjandust komplekteerime
vastavalt lugejate soovidele ja rahakoti
paksusele. Palju aitab RVL-teenus. Järvamaal käib suviti rohkelt puhkajaid, kes on
raamatukogudes kindel lugejate grupp.
Peamine, mida laenutatakse, on meelelahutuslik lektüür. Asko Tamme ütles,
et Tartu Linnaraamatukogu nagu
Tallinna Keskraamatukogugi ostab
oma kogudesse kõik raamatud, mis
Eestis ilmuvad. Küsimus on siin selles,
kas me ostame üht raamatunimetust 4, 5
või 6 eksemplari. Kakskümmend aastat
tagasi ostsime 20–25 eksemplari. Need
võimalused lubavad võrreldes väiksemate
raamatukogudega oma tööd lihtsamalt
teha. Vajaliku võõrkeelse kirjanduse
valiku suudame ka osta, rääkis Tamme
ja jätkas: Kui nüüd vaadata Haridus- ja
Teadusministeeriumi rahastusel ELNET
Konsortsiumi kaudu ostetavate elektrooniliste andmebaaside komplekti, siis sellega näib Eestis olevat hästi. Mis aga
puutub humanitaarteadustesse, siis siin
on vajakajäämisi. Teadusraamatukogude
praegune komplekteeritus võimaldab õppetööks vajaliku taseme, aga uurimistöö
tegemiseks on humanitaaridel tarvis
minna Soome, Rootsi või mujale, kus on
korralike kogudega raamatukogud. Maaraamatukogude võrgustik on meil tihe,
aga komplekteerimisvõimega on väikestel
raamatukogudel probleemid. Lahenduseks

Ka keskkonnateemad jõudsid kohale.
raamatukogudes olla kättesaadav
lai valik avalikke teenuseid. Miks ka
mitte arendada neid kaugtöökeskusteks?
küsis ta. Jane Kiristaja nentis, et asjad
liiguvad tõepoolest selles suunas,
ent samas on uute ülesannete lisandumine hakanud maaraamatukoguhoidjate peamise tööülesande täitmist segama. Postipunktina toimimine võib ajuti, nt jõulude eel
varjutada raamatukogus kõiki teisi
tegevusi. Kiristaja sõnul on sel aastal Järvamaal loodud kaks omaalgatuslikku raamatukogu. Kaie Holmi
arvates on kodanikualgatuse korras
raamatukogude loomine küll tore,
aga mitte parim lahendus kaasaegse
raamatukoguteenuse tagamiseks. Meil
tuleb kaasaegsete kvaliteetsete raamatukoguteenuste pakkumiseks vajalikke tingimusi küsida omavalitsustelt, ütles
Holm.

Arvamusfestival vallutas Paide kesklinna.

Debati lõpuosas jõudis moderaator Joonas Hellerma muigamisi ka
nn tõejärgse ühiskonna mõisteni ja
uuris laval olijailt nende suhtumist
raamatukogusse kui valgustusasutusse. Asko Tamme positsioon oli
tsenseerimist, n-ö universumi direktoriks olemist täiesti välistav. Kes
olen mina, et lähen ja ütlen lugejale,
et loed halba raamatut, et need luuletused, mida loed, pole üldse mingid luuletused? küsis Tamme. Seevastu Janne
Andresoo rõhutas (tsenseerimist välistavat seisukohta samas küll pooldades), et raamatukogu peab olema jätkuvasti institutsioon, kus on igaühel
võimalik saada usaldusväärset, tõest
informatsiooni.
Mihkel Volt
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mitu raamatukogu ja nende komplekteerimisraha ei pruugi summaarselt ollagi väga väike. Lisaks sellele
aitavat asju paremaks muuta Järvamaa eri omavalitsuste raamatukogude koostöö komplekteerimise
koordineerimise ja RVL-i vallas. Asko
Tamme vastas Jane Kiristaja öeldule
näitega, et kui komplekteerimiseelarve on 4000 eurot, siis saab hankida ligi 200 raamatut aastas. Kaie
Holm osutas maaraamatukogude
üha suuremale multifunktsionaalseteks teenuskeskusteks kujundamise
suunale. Tema sõnutsi võiks rahva-
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ORGANISATSIOONI JA JUHTIMISE
ARENDAMINE EESTI RAHVUSRAAMATUKOGUS
Indrek Ostrat, RR-i personalijuht

Rahvusraamatukogus otsustati selgelt määratletud, kirjeldatud ja kliendi kasule panustava teenusepõhise juhtimissüsteemi rakendamise kasuks 2015. aastal. Möödunud nelja aastaga on määratletud
ja kirjeldatud meie teenused ja oodatavad tulemused, paika pandud tulemuste mõõtmise ja analüüsi
kord, jaotatud ümber juhtimisülesandeid ja -rolle ning harjutatud kogu organisatsiooni nägema lõpliku
eesmärgina eelkõige kliendikesksust. Lisaks teenusepõhise juhtimise rakendamisele oleme oma
juhtimissüsteemi järjepideval arendamisel teinud teisigi olulisi uuendusi.

2018. aasta talvel ja kevadel tegeles
rahvusraamatukogu juhtkond meie
strateegia uuendamise projektiga,
mille tulemusena valmis strateegia
aastateks 2019–2021. Sama aasta
aprillist detsembri keskpaigani toimus koos väliskonsultantidega rahvusraamatukogu juhtimissüsteemi
ülevaatus ja ajakohastamine ning
käesoleva aasta kevadel kirjutasime
lahti meie organisatsiooni ühendavad väärtused.

Kõigepealt sellest,
miks me seda kõike
üldse teeme

ka pehme poole (organisatsiooni kultuur, väärtused, töötajate arendamine
ja tunnustamine) parendamine.

Kõige selgem ja lühem vastus sellele
on, et me tahame luua ja pidevalt
taasluua õnnelikku organisatsiooni.
Tänapäeval nähakse juhtide kõige
tähtsama ülesandena aina enam oma
kolleegide (töö)õnne loomist ja taasloomist, sest õnnelik organisatsioon
koosneb seal töötavatest õnnelikest
ja rahulolevatest inimestest. Mis aga
teeb inimesed õnnelikuks? Meie veendumuseks rahvusraamatukogus on,
et selleks tuleb anda inimestele võimalus mõista oma organisatsiooni
missiooni ja visiooni, kuuluda suuri
ja olulisi eesmärke täitvasse meeskonda, rahuldada seal töötades oma
saavutusvajadust, toetada kolleege ja
olla nende poolt toetatud, edendada
oma erialaseid ja isiksuslikke kompetentse ning saada kõige selle eest vääriliselt tunnustatud ning tasustatud.
Teisiti öeldes – õnneliku organisatsiooni ja rahulolevate ning motiveeritud kolleegide olemasoluks tuleb
hoida tasakaalus nii organisatsiooni
kõva poole (eesmärgiseade, struktuur,
teenused, protsessid ja töökorrad) kui

Rahvusraamatukogu
strateegia 2019–2021
Meie eelmine strateegia oli koostatud
aastateks 2014–2018; see oli mahukas… ja tuleb tunnistada, et ka küllaltki raskesti loetav dokument.
Otsustasime vähendada strateegia
ajalist vaadet kolmele aastale, kuna
meie tegevusvaldkonnas ja ka väliskeskkonnas toimub nii palju ja kiireid muutusi, et nende määratlemine
viieaastases vaates oleks ebatäpne.
Selle asemel kirjeldasime oma strateegias vaid missiooni ja visiooni, nimetasime meie organisatsioonilised
väärtused ning neli tegevusfookust,
mis meie arvates on üheaegselt nii
piisavalt ülevaatlik kui samal ajal ka
rahvusraamatukogu üldisi tegevussuundi kirjeldav vorm. Strateegiaperioodi olulisemad proovikivid ja
ülesanded panime aga paika strateegiadokumendi juurde lahutamatult kuuluvates alamstrateegiates.
Terviklik juhtimisahel ja -süsteem,
kuidas strateegias sätestatud suured

Rahvusraamatukogu
organisatsioonilised
väärtused
Määratlesime organisatsioonilised
väärtused kui parimad tõekspidamised ja lubadused, mis aitavad ellu
viia meie missiooni ja liikuda rahvusraamatukogu suurte eesmärkide
saavutamise suunas. Väärtused on
otsekui reeglistik, mis määrab, kuidas

me üksteisega töises olukorras käitume ja mida ootame, seda nii kolleegidega omavahel kui ka klientidega
suheldes (see viimane on kahtlemata
väga oluline).
Nagu meie uue strateegia loomine,
nii oli ka väärtuste üle arutlemine ja
nende kirjapanemine suur koosloomeprojekt. Mis oli ka ainuvõimalik, sest
lõpptulemuseni jõudmisel said kõik
osalenud kolleegid (neid oli ligikaudu
kolmandik meie kollektiivist) väljendada oma mõtteid, rääkida ise ja kuulata teisi. Nii on meil kõigil teadmine
ja arusaam sellest, millistel arvamustel põhinevad lõpuks kokkulepitud
väärtused ja see aitab kindlasti ka
tulevikus väärtuspõhiste otsuste juures laiemat konteksti arvestada.
Rahvusraamatukogu väärtustena
sõnastas juhtkond usaldusväärsuse,
avatuse, uuenduslikkuse, loovuse ja
kliendikesksuse. Kõigile väärtustele
lisati ka käitumuslikud kirjeldused.
Kindlasti ei lõpe organisatsiooniliste
väärtustega tegelemine aga nende
kirjapanemise hetkel, pigem siis just
töö algab. Lähtume oma väärtustest
edaspidi rohkem nii töötajate värbamisel, nende asutusesisese liikumise plaanimisel, arendamisel kui ka
loomulikult hindamisel ja tasustami-

sel. Me alustame käesoleval sügisel
ettevalmistustöid väärtuspõhise kompetentsimudeli kasutuselevõtuks, millest täieliku rakendamise järel saab
hea vahend inimeste töise tegevuse
analüüsiks ja (enese)hindamiseks.

Rahvusraamatukogu
teenusepõhise juhtimissüsteemi loomine
Oma juhtimissüsteem on igal organisatsioonil. Mõned tegelevad selle
arendamisega regulaarselt, teised harvem ning kõigi organisatsioonide
juhtimissüsteemid on erinevad – ei
ole ühte ja õiget. Juhtimissüsteemiga
tegelemise intensiivsus sõltub väga
paljudest teguritest ning kõrvaltvaatajal on väga raske öelda, millal just
konkreetses organisatsioonis sellega
süvendatult tegelema peab, selle tõdemuseni peab igaüks ise jõudma.
Miks jõudsime meie just nüüd? Kõige
kokkuvõtlikumalt võib öelda, et juhtimise erinevates valdkondades aastate
jooksul parimas usus ja teadmises
tehtud arendused ei olnud omavahel
kõige paremas kooskõlas, ei võimaldanud saavutada parimaid tulemusi
ning andsid teinekord töötajatele vastakaid märguandeid.

Rahvusraamatukogu juhtimissüsteemi kirjelduse aluseks
on PDCA tsükkel: plaani – vii ellu – vaata üle – korrigeeri.
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eesmärgid vormistatakse detailsemalt
alameesmärkideks ja -tegevusteks,
kuidas need jagatakse struktuuriüksuste ja töötajate vahel, samuti kuidas
nende täitmist kontrollitakse, on määratletud rahvusraamatukogu juhtimissüsteemis. Strateegiadokument
annab meie klientidele ja koostööpartneritele teada rahvusraamatukogu
arengusuunad. Strateegia koostamise
protsess oli osalemiseks avatud kõigile
soovijatele ning ligi sajakonna kolleegi
osalemine tegi sellest tõelise koostöö- ja
kaasamisprojekti, mis jagas kõigi osalejatega teadmist, kuhu oleme minemas ning pakkus võimalust mõtestada
enda täidetavaid ülesandeid organisatsiooni üldiste eesmärkide kontekstis, luua seeläbi endale kindlustunnet
ning saada osa vajalikust tööõnnest.
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Eelnevast tulenevalt tegelesime 2018.
aasta alguses senise juhtimissüsteemi
kaardistamise ja analüüsiga, millega tuvastasime parendamist vajavad valdkonnad. Samaaegselt alustasime läbirääkimisi Rahandusministeeriumiga ning taotluse ettevalmistamist, et saada tuge Euroopa Sotsiaalfondi institutsioonide ja organisatsioonide arendamise meetmest. Euroopa
Sotsiaalfondi toetus juhtimissüsteemi
ümberkorraldamisel tähendas meile
appi asunud konsultantide kulude
katmist. Meie projekti läbiviijaks valis
komisjon välja OÜ PRG Partners, kelle
tugevuseks lisaks erialasele kompetentsile oli ka see, et sarnast tööd olid
nad avaliku sektori ettevõtetes juba
varem teinud. Olgu siinkohal märgitud Eesti Rahva Muuseumi juhtimissüsteemi arendamine või sarnane
arendustöö Maaeluministeeriumi
valitsemisala asutustes.
Meie juhtimissüsteemi arendamine ja
kirjeldamine kestis möödunud aasta
aprillist jõulueelse ajani. Enne suvepuhkust kaardistati hetkeolukorda
ja parendusvõimalusi, mis tähendas
olemasoleva dokumentatsiooni ja
regulatsioonide ülevaatamist, intervjuusid kõikide juhtimistasandi töötajatega ning fookusgruppe, mis
vastaksid tulevase juhtimissüsteemi
käsiraamatu ülesehitusele (üldpõhimõtted ja organisatsiooni juhtimise
korraldamine, organisatsiooni teenuste ja neid toetavate protsesside
juhtimine ja parendamine, personali
juhtimine ja arendamine, suhted partneritega, kommunikatsioon ja muudatuste juhtimine ning juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus).

Kevadise töö põhjal toimus aasta
teisel poolel juhtimissüsteemi elementide arendamine. Lõpptulemusena valmis rahvusraamatukogu
juhtimissüsteemi paarikümneleheküljeline kirjeldus, mille aluseks on
kvaliteedijuhtimises üldtunnustatud
PDCA tsükkel (nii juhtimissüsteem
tervikuna kui ka kõik selle osad on
üles ehitatud tuginedes juhtimistegevuste sarnasele järjestusele:
plaani – vii ellu – vaata üle – korrigeeri).
Juhtimissüsteemi kirjeldamise üheks
suuremaks proovikiviks oli juhtimistasandite vastutuse ja õiguste,
rollide ja kohustuste üle läbi rääkimine ja kokku leppimine, kuna teenusepõhises organisatsioonis lisandub tavapärasele funktsionaalsele
juhtimisele ka teenusepõhine, mitmeid struktuuriüksusi läbiv juhtimisülesanne. Tippjuhtkonna, keskastme juhtide ning lisandunud uue
juhtimisülesande täitjate – teenuste
juhtide – vastutuse ja õiguste piiritlemine ning peamise rolli kokkuleppimine oli omajagu pingutav. Lisaks
eelmainitule valmis ka põhjalik eelarvestamise ja selle jälgimise ning
aruandluse kord (2019. aasta eelarve
koostati juba selle korra alusel, protsessi läbitegemine andis võimaluse
ka kohesteks muudatusteks) ning
ligi sada kolleegi osales põhjalikul
teeninduskoolitusel. Väga oluline on
märkida, et juhtimissüsteemi loomisega ei ole me jõudnud mitte ühe
tee lõpuni, vaid see on pika rännaku
algus: juhtimissüsteem vajab pidevat
ülevaatamist ja ajakohastamist, et see
toimiks elava ja inimesi nende töös
abistava dokumendina.

Kokkuvõtteks
Me kõik tegutseme tööturul, kus on
tihe konkurents hästi ette valmistatud, teotahteliste ja motiveeritud töötajate pärast. Meie võimalused nad
endale võita ja neid hoida sõltuvad
eelkõige organisatsiooni missiooni ja
visiooni meeldivusest ning seejärel
juhtimiskvaliteedist. Organisatsiooni
juhtimiskvaliteet on parim, kui tasakaalustatult arendatakse nii juhtimise kõva kui ka pehmet poolt.
Rahvusraamatukogu juhtimissüsteemi viimaste aastate arendused
on seda tasakaalustatuse põhimõtet
järginud ja meie pühendumine olulisimale eesmärgile, kasutajakesksusele, on toonud soovitud tulemusi.
Nimelt on meie külastuste arv aastatel 2017–2019 kasvanud ca 20%
aastas, samuti on sel kevadel veelgi
paranenud meie juba niigi kõrge
kliendipoolne soovitusindeks. Lisaks
on see kõik toimunud ajal, mil
suur osa kolleegidest olid aktiivselt
haaratud meie maja rekonstrueerimise ettevalmistustöödesse, mis
koostegemise indu veelgi suurendas. Kuu aega tagasi tehtud positiivne otsus rekonstrueerimiseks raha
eraldada oli meile väga suur võit
ja tunnustus senisele tööle. Koos
tehtud ja edukalt lõppenud tööd
tekitavad inimestes eduelamust ja
suurendavad enesekindlust ning
-uhkust, mis on omakorda aluseks
järgmistele saavutustele. Meil on
fantastiline kollektiiv, kes teeb väga
suuri asju ja viie aasta pärast päädib
see maailma parima rahvusraamatukoguga!

ÕNNELIK ORGANISATSIOON
JA RAHULOLEVAD NING MOTIVEERITUD KOLLEEGID
organisatsiooni
kõva pool

(eesmärgiseade,
struktuur, teenused,
protsessid ja
töökorrad)

tasakaal

organisatsiooni
pehme pool

(organisatsiooni
kultuur, väärtused,
töötajate arendamine
ja tunnustamine)

LAULUPEORAAMATUKOGU –
EESTI LAULUPIDU SÕNAS, PILDIS JA HELIS
Katre Riisalu, Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja
Üleriigilisel laulu- ja tantsupeoliikumise teema-aastal avas rahvusraamatukogu maikuu algul
suuremahulise ülevaatenäituse, millega pühitseme kolme kultuurilooliselt olulist tähtpäeva:
•

150 aastat tagasi, vahetult enne jaanipäeva, kogunes rohkem kui 800 inimest Tartusse
eesti esimesele laulupeole – eesti rahva pärisorjusest vabastamise 50. aastapäeva juubelipeole;

•

200 aastat tagasi maikuus sündis üks rahvusliku liikumise juhte ning laulupeo idee algataja
Johann Voldemar Jannsen (1819–1890);

•

60 aastat tagasi avati rahvusraamatukogus muusikale spetsialiseerunud lugemissaal.

Laulupeoga seonduvaid näitusi on
rahvusraamatukogus koostatud alatest XV üldlaulupeost 1960. aastal.
Seekord algas mõttetöö väärika idee
leidmiseks juba paar aastat varem –
kuidas kõige paremal moel ja viisil
välja tuua raamatukogu hoidlates
peituvad rikkused; kuidas näidata, et
raamatukogust võib leida palju väga
erinevat tüüpi trükiseid. Nii sündis
idee laulupeoraamatukogust ja võib
küll öelda, et laulupidu on oktoobrikuu lõpuni vallutanud kogu maja:
3. korrusel on harulduste kogu näitusesaali koondatud pea sada kõige
haruldasemat üldlaulupidudega seonduvat trükist, mida rahvusraamatukogust on võimalik leida.
6. korrusel on laulupeoraamatukogu,
kus on eksponeeritud üle viiesaja
väljaande: raamatud, teatmikud, reklaamtrükised, laulikud, heli- ja videosalvestised, plakatid. Kõigega saab
ise tutvuda: lehitseda, lugeda, heliplaate kuulata, videosid vaadata.
7. korrusel saab trükisõna vahendusel
tutvuda Johann Voldemar Jannseni
elutööga, valik haruldasematest trükistest on 3. korrusel harulduste ja
arhiivkogu lugemissaalis.

Laulupeoraamatukogu algus kolmandal korrusel

8. korrusel on eksponeeritud erilaulupidusid, mis on inspiratsiooni saanud
üldlaulupeost: ühislaulmised, öölaulupeod, punklaulupeod, üliõpilaste ja koolinoorte laulupeod, maakondlikud laulupeod. Näha saab ka
viimase 50 aasta laulupeorätikuid,
mis on, tõsi küll, kolleegide isiklik
vara. Ettevõte Orkla Eesti on täiendanud väljapanekut viimaste laulupidude suppide ja maiustustega.

Kontseptsioonilt vaatleb Laulupeoraamatukogu üldlaulupidude traditsiooni erinevate trükikultuuri näidiste kaudu. Näituse ülesehitus lähtub mitte laulupidude kronoloogiast,
vaid trükiste tüüpidest. Raamatute,
laulikute ja plakatite kõrval on eksponeeritud ka laulupidude teatmikke
ja teejuhte, programme ja kõnesid,
postkaarte ja fotoalbumeid, reklaamtrükiseid ja mälestusteraamatuid,
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6. korrusel on eksponeeritud üle viiesaja väljaande: raamatud,
kutseid ja tänukirju läbi 150 aasta. Nii
annab ekspositsioon ülevaate näiteks
sellest, kuidas õhukestest kavalehtedest on 150 aasta jooksul kujunenud
mahukad teatmikud või kuidas aegade
jooksul on muutunud laulupeo laulikud. Pakkudes nostalgiahetki laulupidudel osalenutele, sissevaadet laulupidude korraldamisse ja olmesse ning
käsitledes mitmeid laulupidudega
seotud nüüdseks unustatud sündmusi, hetki ja kombeid, peegeldab
näitus ühtaegu nii eesti üldlaulupidude järjepidevat traditsiooni kui
ka Eesti Rahvusraamatukogu kogude
rikkalikkust ning ajaloolist sügavust. Lisaks annab väljapanek ülevaate ka vähetuntud ja nüüdseks
juba unustatud traditsioonist – laulupidudega pikka aega kaasas käinud
teatri-, ooperi-, balleti- ja vabaõhuetendustest.
Erinevat tüüpi trükiste eksponeerimise ajendiks oli mõne aasta tagune
leid meie kogust – esimese laulupeo
miniatuurne kutse. Rahvusraamatukokku on see jõudnud tänu kirjakunstnik Villu Tootsile (1916–1993),
kelle isikuarhiiv on raamatukogus
hoiul ja kellel oli erihuvi väikseformaadiliste trükiste vastu. Rahvusraamatukogus on hoiul ka Gustav
Ernesaksa (1908–1993) isikuarhiiv
ning sealt on pärit mitmed unikaalsed
eksponaadid, nt Eesti Lauljate Liidu
tänukirjad dirigent Gustav Ernesaksale, kes viis koorid nii 1933. kui ka
1938. aastal laulupeole. Laulupeokutsete ja tänukirjade raamatukogusse jõudmise juhuslikkus muudab
need eksponaadid võrdlemisi haruldasteks. Väiksest mahust ja napist
sisust hoolimata on kutsetest sõltunud piduliste õigel ajal ja õigesse
kohta jõudmine ning üleüldine
osalemine.
Vanim foto üldlaulupeost pärineb
meie postkaardikogust ning on
1910. aastast, kui toimus VII laulupidu, seekord kolmandat korda
Tallinnas. Fotol on näha peoplats
kõlakojaga, mis asus praeguse Laulupeo tänava lõpus. Esmakordselt ei
pühendatud pidu ühelegi keiserlikule tähtpäevale. Laulupeo korraldamise eestvedajaks oli Estonia selts
ning laulupeo teisel päeval toimus
pidulik nurgakivi panek Estonia
uuele hoonele.
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teatmikud, reklaamtrükised, laulikud, heli- ja videosalvestised, plakatid.

Kõigega saab ise tutvuda: lehitseda, lugeda, heliplaate kuulata, videosid vaadata.
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dega kolmel ookeanilaeval. Ning mis
huvitav – kaasa võeti ka automobiile
Eestimaal ringi sõitmiseks, pärast aga
jäeti need siinsetele sugulastele.

Raamatusoovitus

Näituse avamisel pidas kõne 2014. aasta
üldlaulupeo kunstiline juht Hirvo Surva.
Vanim originaalplakat näitusel on
1938. aastast. Selle on rahvuslikus
võtmes kujundanud kunstnik Johann
Naha (1902–1982). Günther Reindorffi õpilasena lõpetas ta 1929 Riigi
Kunsttööstuskooli graafikaosakonna
ning 1930. aastail pälvis tema tarbegraafika mitmeid auhindu.
Esimene laulupeolindistusega heliplaat, mida oli võimalik toona ka
plaadipoodidest osta, pärineb 1965.
aastast. Tegemist on väikseformaadilise vinüülplaadiga, kus kõlab ka
G. Ernesaksa Mu isamaa on minu arm,
mis oli aastaid keelatud, kuid tol aastal taas ametlikult kavas.
Omaette ajamahukas uurimistöö oli
kogudest üles leida laulupeo logoga
reklaamtrükised. Siinkohal võib öelda,
et juba esimese üldlaulupeo ajal
oskasid ettevõtlikumad ärimehed
oma tooteid laulupeoga siduda.
Näiteks ilmus saksakeelses ajalehes
Dörptsche Zeitung reklaam, kus kaubaartikliteks olid Laulopiddo Siggarid
ja Jubelipiddo Wiin. Hilisematel iseseisvusaastatel reklaamiti laulupidu
turismi ergutamise eesmärgil. Ilmusid

kaunilt ja professionaalselt kujundatud saksa-, rootsi-, soome- ja ingliskeelsed reklaamvoldikud, mis tutvustasid laulupeotraditsiooni ning
kutsusid külastama keskaegset Tallinna. 1950. aastatest on pärit konservikarpide laulupeo logoga etiketid ja isegi paberossikarp. Laiemaid
võimalusi laulupeo reklaamimiseks pakkusid raadio ja televisioon.
1938. aastal kanti laulupidu esimest
korda üle raadios, avamiskontserdist
tegi ülekande ka Riia ringhääling.
XIV üldlaulupeo eelõhtul 1955. aastal
läks eetrisse Eesti Televisiooni esimene proovisaade, mis kestis 2 tundi
ja 35 minutit. Telesaates oli lõik, kus
Gustav Ernesaks rääkis laulupeo ettevalmistustest ja telepäeva lõpetuseks
kõlas Tuljak.
Üks põnev fakt veel – nimelt külastas
viimast iseseisvusaegset üldlaulupidu
1938. aastal pea 10 000 välismaalast.
See oli suurim USA-s ja Kanadas
elanud eestlaste ühissõit oma isade
maale. Ameerikast saabus Tallinna
300 eestlast, kellest enamik jõudis
siia spetsiaalselt korraldatud reisi-

Tänapäeval on reisiraamatud lugejate
seas väga hinnas. Soovitan lugeda
kümmekond aastat tagasi eesti keeles ilmunud raamatut Reis Läänemere
provintsides (Tallinn, 2007) – Ungari
keeleteadlase Pál Hunfalvy (1810–
1891) kirjeldust reisist Skandinaavia
maadesse 1869. aasta suvel. Raamat
annab suurepäraselt edasi ka esimese
üldlaulupeo emotsiooni kaasaegse
pilgu läbi. Tema reisi eesmärk oli
eelkõige teaduslik – ungarlased olid
toona oma rahvusliku identiteedi
otsinguil jõudnud dilemmani, kas
nende juured ja keel on seotud suure
ja võimsa türgi rahvaga või kaugete
ning arusaamatute soome sugu rahvastega. Napi nädalaga, mis ungarlane Eestis viibis, jõudis ta näha ja
kuulda hämmastavalt palju, arvestades, et reis toimus postitõllaga ning
ainuüksi Tallinnast Tartusse jõudmiseks kulus tollal tubli ööpäev.
Isiklikud muljed kaaluvad mõistagi
oma väärtuselt kõik muu üles. Tsitaat
Pál Hunfalvy raamatust:
Ma vist ei suudagi väljendada seda
tundmust, mis mind Jannseni pool
valdas. Seal olid kohal mõned noored
inimesed, üliõpilased ja vilistlased –
tohiksin ehk ütelda, et leidsin enese
noorte eestlaste ringist, mille vaimseks
juhiks, vähemasti minu visiidi ajal,
tundus olevat majaperemees ja suurepäraseks ehteks preili Lydia. Neiu
kõrget laupa ja kena, lausa kaunist
nägu, mis väljendab arukust ja
mõtisklusele kaldumist, raamivad
kohevad pruunid juuksed, mida
moodne soeng laseb kenasti esile tuua.
Tema jutt on meeldiv, ta räägib ilusat
saksa keelt, nagu Läänemere provintsides üldiselt kombeks, kõne ja liigutused on elavad, kuid mitte tulised.
LAULUPEORAAMATUKOGU
on avatud 6. maist 26. oktoobrini.
Igal kolmapäeval kell 16
toimuvad ringkäigud näitusel,
kogunemine fuajees Ajaruumis.
Kõik on oodatud!

TSAARIAJAL, ESIMESEL ISESEISVUSPERIOODIL
JA NÕUKOGUDE AJAL?
Heidi Heinmaa, Eesti Rahvusraamatukogu nooditöörühma juht, PhD

Eesti esimese üldlaulupeo korraldamise eestvedaja ja laulupeolauliku koostaja Johann Voldemar Jannsen
kirjutas lauliku eessõnas: Jäägu need laulud ka meie Eesti-rahvale tema juubeliaasta ja peo mälestuseks,
et meie järeltulijad veel kaua pärast meid võiksid leida, mis nende vanemad oma esimesel juubelipeol
on laulnud.1 See 1869. aastal ilmunud laulik on tänaseks muutunud võrdlemisi haruldaseks väljaandeks,
mille eksemplare leidub vaid suuremates raamatukogudes. Siiski on kõigil võimalik vaadata lauliku digitaalset koopiat digitaalarhiivis DIGAR, kus nii seesama kui ka kõigi järgmiste üldlaulupidude laulikud on leitavad
kollektsioonis Eesti üldlaulupidude noodid. Olgu meenutuseks lisatud, et laulupeolaulikute digitaalse kollektsiooni loomise idee algatasid 2012. aastal ja digiteerimist rahastasid Laine Randjärv ja Vello Salo. Kollektsioon
täieneb regulaarselt iga järgmise üldlaulupeo uute laulikutega, tänu millele on meil ja tulevastel põlvedel
võimalik, nagu Jannsengi soovis, tutvuda repertuaariga, mida on laulupidudel läbi erinevate aegade lauldud.

Tänavuse üldlaulupeoga 150-aastaseks saanud laulupeotraditsioon näitab eesti rahva jätkuvat lauluarmastust ning vajadust koos laulda, s.t
tunda ühtekuuluvust ja väljendada
isamaa-armastust. Pooleteise sajandi
jooksul aga on lauldud väga erinevaid laule, kirikukoraalidest ja rahvalauludest ooperikooride ja kantaatideni. Kõik need laulud peegeldavad
eri ajastutel valitsenud ideoloogiaid ja
ühiskondlikke väärtusi, esteetilisi
eelistusi ja kunstilisi püüdlusi. Ühtlasi
peegeldab laulupidude repertuaar
eesti koorikultuuri ja koorimuusika
arengut, mis tänaseks on saavutanud
tipptaseme ja tuntuse üle maailma.2

1

Eestirahwa 50-aastase JubelipiddoLaulud. – Tartu: Wannemuine-selts, 1869.

2

Kõrvalmärkusena olgu lisatud, et alates
esimesest laulupeost on kõigil pidudel
osalenud ka puhkpilliorkestrid, mis
ilmselt on oluliselt mõjutanud ka eesti
puhkpillimuusika arengut. Puhkpilliorkestrite repertuaari aga on 2000.
aastateni välja antud ebaregulaarselt
(1950., 1960., 1965., 1985. ja 1990. a
üldlaulupeoks), küll leidub erinevates
allikates mõningaid andmeid varasematel laulupidudel kõlanud puhkpillimuusika kohta.

Esimese üldlaulupeo laulikus on ka Aleksander Kunileidi
spetsiaalselt laulupeoks komponeeritud Mu isamaa on
minu arm ja Sind surmani Lydia Koidula tekstidele.
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Valik 19. sajandil toimunud üldlaulupidude laulikuid
Sirvides esimese kuue üldlaulupeo
(1869, 1879, 1880, 1891, 1894, 1896)
laulikuid, torkab silma, et ligi poole
repertuaarist moodustas vaimulik
koorimuusika. Oli ju tsaariaegsete
laulupidude esimese päeva programmis vaimulik kontsert, v.a kolmandal
laulupeol Tallinnas, kus esimese päeva
kontserdil esitati nii vaimulikke kui
ka ilmalikke laule. Esimese kolme
laulupeo kavasse valitud laulud olid
valdavas osas saksa päritolu, niisugust valikut mõjutas ühelt poolt
baltisaksa laulupidude (1857, 1866)
eeskuju ja teiselt poolt valitsev võim –
peo korraldamise loa saamiseks pidi
peokava ju vastama nii baltisaksa kui
ka vene võimuesindajate eelistustele.
Nii laulsid eesti koorid esimestel laulupidudel saksa keeleruumis levinud
laule tuntud autoritelt nagu Ludwig
van Beethoven, Wolfgang Amadeus
Mozart, Conradin Kreutzer, Carl Maria
von Weber, Bernhard Klein, Franz
Joseph Kunkel, Felix MendelssohnBartholdy, Franz Wilhelm Abt jt.
Eraldi märkimist väärib Saksamaalt
pärit helilooja Friedrich Brenner, kes
suurema osa oma elust oli seotud
Tartuga (1836–1893), kus ta töötas
muusikaõpetaja, ülikooli muusikadirektori ja organistina. Brenner oli
kaudselt seotud ka esimeste laulupidude ettevalmistamisega ning komponeeris laulupidudeks mitu laulu,
sh Tartu Maarja koguduse lipulaulu.
Teatavasti laulsid esimese kolme laulupeo põhikontsertidel üksnes meeskoorid, kellest ligi poole moodustasid
koolmeistrid, köstrid ja ka vanemad
koolipoisid. Et Eesti- ja Liivimaa kihel-

konna- ja külakoolides oli muusikaõpetus, mis sisaldas ka noodiõpetust,
olnud õppekavas juba aastakümneid ning palju koolmeistreid ja köstreid
saanud korraliku muusikahariduse Cimze seminaris3, siis polegi ehk nii
imekspandav, et juba esimeste laulupidude kavasse valiti küllaltki nõudlikud
laulud saksa kooriliteratuurist. Kõik laulud lauldi eesti keeles – osa tekste oli
tõlgitud ja osale uued eestikeelsed sõnad kirjutatud.
Saksa koorimuusika kõrval võeti tsaariaegsete laulupidude kavasse ka vene
heliloojate Dmitri Bortnjanski, Mihhail Glinka, Pjotr Tšaikovski ja Sergei
Tanejevi teoseid. Samuti oli esimesest peost peale kavas soome autorite, nagu
näiteks Fredrik Paciuse, Karl Collani, Richard Faltini, Henrik Boreniuse ja
Pekka Juhani Hannikaise koorilaule, aga ka soome rahvalaule. Kohe esimesel üldlaulupeol kõlas siinmail esmakordselt avalikkuse ees Paciuse viisi ja
Johann Voldemar Jannseni sõnadega isamaalaul Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,4
mis võeti väga soojalt vastu ning edaspidi omandas eestlaste südames erilise
tähenduse, kinnistudes tasapisi rahvushümnina.
Eesti kooriloomingut esindas esimesel laulupeol vaid kaks laulu: Aleksander
Kunileidi spetsiaalselt laulupeoks komponeeritud Mu isamaa on minu arm ja
Sind surmani Lydia Koidula tekstidele. Teisel laulupeol oli eesti autoritelt
kavas kuus laulu: Aleksander Kunileidilt taas Mu isamaa on minu arm, Johann
Voldemar Jannsenilt kaks laulu ja Karl August Hermannilt kolm laulu, sh Eesti
laul. Aasta hiljem, kolmandal laulupeol esitati kaheksa eesti laulu, millest kolm
olid rahvaviisiseaded, sh Kodu (Meil aiaäärne tänavas). Uue autorina esines tol
peol kahe lauluga Johannes Kappel, eesti esimene professionaalne helilooja,
kes õppis kompositsiooni Peterburi konservatooriumis.
Rohkem kui kümneaastase vahe järel 1891. aastal toimunud neljandal üldlaulupeol osalesid iseseisva kooriliigina ka segakoorid5. Selleks ajaks oli eesti

3

Läti muusiku ja muusikaõpetaja Jānis Cimze (1814–1881) juhitud Liivimaa
kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminar, mis tegutses Valgas a-il 1849–1890.
Seal olid õppinud ka mitmed eesti muusikud, nagu näiteks koorijuht Joosep Kapp,
kolm heliloojat Aleksandrit – Kunileid, Thomson ja Läte, Friedrich Saebelmann,
aga ka publitsist ja kooliõpetaja Carl Robert Jakobson jpt kirjamehed.

4

Selle laulu rootsikeelse algversiooni pealkirjaga Vårtland (Meie maa) Johan Ludvig
Runebergi tekstile komponeeris Pacius 1848. a Helsingis üliõpilaste kevadpeo jaoks.
1867. a tõlkis laulu soome keelde (Maamme) soome luuletaja, Helsingi Ülikooli
soome keele ja kirjanduse professor Julius Krohn, kes oli isiklikult tuttav ka
Johann Voldemar Jannseniga.

5

Mõned segakoorid olid kutsutud juba ka eelmisele, kolmandale üldlaulupeole
(1880), kus nad laulsid avapäeva jumalateenistusel koraale ja teise päeva kontserdil
koos meeskooridega rahvalaule.

koorirepertuaar märgatavalt täienenud ning peamiselt eesti heliloojatest koosnenud muusikatoimkonna koostatud peokavas moodustas eesti koorimuusika koguni poole. Eelmistelt laulupidudelt tuttavate autorite kõrval olid uued
nimed David Otto Wirkhaus, Friedrich Saebelmann, Aleksander Thomson,
Aleksander Läte ja esimese naisheliloojana Miina Härma, kelle loomingust oli
kavas meeskoorilaul Enne ja nüüd. Segakoorid esitasid vaimulikul ja ilmalikul
kontserdil kokku 13 laulu, sh näiteks tänaseni populaarse eesti rahvaviisiseade Pulmalaul (Laulge poisid, laulge peiud) ja Johannes Kappeli koguni
kuuehäälse Õhtu laulu (Õhtu õhud sõudvad sala).
Viienda ja kuuenda üldlaulupeo repertuaaris oli välismaiseid ja eesti koorilaule üldarvestuses taas enam-vähem võrdselt: kui vaimuliku kontserdi kavas
oli rohkem saksa, siis ilmaliku kontserdi kavas rohkem eesti laule. Viiendal
laulupeol esines uue eesti autorina Konstantin Türnpu koguni kolme lauluga.
Samas aga toodi unustuse hõlmast välja Emil Hörschelmanni, Põltsamaa
pastori ja helilooja 1853. aastal kirjutatud vaimulik koorilaul Päevad ja nädalad.
Eesti originaalloomingu kõrval lauldi neil pidudel ka eesti rahvalaulude
seadeid, nagu näiteks Arg kosilane, Sokukene, Kallis Mari ja Ketra, Liisu. Tallinnas
toimunud kuuendale peole kutsuti esmakordselt ka naiskoorid, kes esitasid
kolm laulu.
Lastekoorid said esimest korda üldlaulupeole 1910. aastal ja nende kavas
oli viis laulu, sh kolm eesti rahvaviisiseadet: Üles, üles, hellad vennad!, Meil
aia-äärne tänavas ja Kuku sa, kägu, kuldalindu. Alles nüüd, 40 aastat pärast
esimest üldlaulupidu, koosnes peokava valdavalt eesti koorimuusikast.
Vanema põlvkonna heliloojate loomingu kõrval tutvustati publikule ka noorte
heliloojate koorilaule, sh Rudolf Tobiase Noored sepad, Artur Kapi Palumine,
Mihkel Lüdigi Üksik lill ja Mart Saare Veel pole kadun’d kõik.
Kõigi tsaariaja üldlaulupidude lõpus lauldi mõistagi Venemaa hümni Keisri
laul (venekeelse pealkirjaga Боже, Царя храни!), mille muusika autor on
Tallinnas sündinud Aleksei Lvov. Tema nime seostataksegi eelkõige Vene
hümni muusikaga, aga lisaks oli Lvov omal ajal tuntud viiulivirtuoos ja tegi
silmapaistvat karjääri sõjaväelasena. Hümni loomisloost on teada, et Lvov
kirjutas selle 1833. aasta kevadel, järgides keisri üleskutset heliloojatele komponeerida uus riigihümn. Peagi aga avanes tal erakordne võimalus esitada
viiulil oma meloodiat otse keiser Nikolai I-le endale – ja mitte Peterburi palees,
vaid hoopis Keila-Joa mõisapargis, kus suursugune seltskond tähistas krahv
Benckendorffi uue härrastemaja avamist. Keiser olnud Lvovi muusikast väga
liigutatud ja aasta lõpus kinnitas laulu Venemaa ametlikuks hümniks.
Iseseisvunud Eestis sai üldlaulupidude korraldajaks Eesti Lauljate Liit (asutatud 1921), kes ühtlasi andis välja laulikuid. Laulupidude (1923, 1928, 1933,
1938) repertuaar sisaldas valdavas osas eesti koorimuusikat, lisaks paar soome
ja läti laulu. Kaheksanda laulupeo kavasse 1923. aastal valiti enamuses laulud,
mida varem üldlaulupidudel ei olnud esitatud. Näiteks kõlasid esmakordselt
Mihkel Lüdigi Koit, Rudolf Tobiase Eks teie tea, Cyrillus Kreegi Meie err ja
Juhan Simmi Oma saar. 1928. aasta laulupeo ettevalmistamisel kuulutas Eesti
Lauljate Liit välja uute laulude võistluse laulupeo eeskava värskendamiseks ja
eesti koorilaulu literatuuri rikastamiseks.6 Hindamisele saadeti koguni 117 laulu,
millest peokavasse valiti kaheksa: Juhan Aaviku On ilus Eestis elada ja Kuidas
sõitu sõidetakse, Enn Võrgu Tulevik ja Ma lillesideme võtaks, Artur Lemba Linakatkuja, Evald Aava Laulik, Tuudur Vettiku Unele ja Juhan Zeigeri Kui lähed sõtta
sõdimaie.7 Esmakordselt olid kavas ka Miina Härma Tuljak, Rudolf Tobiase
Varas ja Mart Saare Seitse sammeldunud sängi.
1933. aasta üldlaulupeol esitati kokku 34 eesti autorite laulu. Taas läbiviidud
lauluvõistluselt valiti peokavasse seekord vaid kaks: Mart Saare Kasehaldjate
laul ja Mis sääl kõnnib. Uue autorina laulupeol esines Verner Nerep lauludega
6

Üleskutse kõigile eesti heliloojatele. – Muusikaleht nr. 10, 1925.

7

Lauljate Liidu poolt korraldatud laulude võistluse tulemused. – Muusikaleht nr. 7,
1926.

Üldlaulupidude laulikuid a-ist
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Las kasvame ja Saarlaste laul.8 Esimest
korda kõlas peol Aleksander Lätte
Kuldrannake, suure populaarsuse võitnud laul, mille helilooja oli komponeerinud juba 1888. aastal. Pärast
laulupidu korraldati hääletus, et selgitada välja rahvale kõige rohkem
meeldinud laulud ja 22 500 vastuse
põhjal said esikolmikusse Aleksander
Lätte Ärka üles, isamaa, Miina Härma
Küll oli ilus mu õieke ja Cyrillus Kreegi
Ma kõndisin vainul.9 Järgmisel, 1938.
aasta üldlaulupeol olid esmakordselt
kavas Eduard Oja, Riho Pätsi, Eduard
Tubina ja Gustav Ernesaksa teosed,
sh Ernesaksa Hakkame, mehed, minema.
See ja veel mitmed teised tol peol
lauldud laulud on püsinud kooride
repertuaaris tänaseni, nagu näiteks
Mart Saare Leelo ja Põhjavaim, Tuudur
Vettiku Su Põhjamaa päikese kullast ja
Evald Aava Hommik.
Nõukogude võimu kehtestamise järel
hakkas eesti kultuurielu kontrollima
kommunistlik partei, kelle ametliku
kultuuripoliitika peamine eesmärk oli
sisult sotsialistliku ja vormilt rahvusliku
kultuuri juurutamine. Otsusega lubada
eestlastel korraldada üldlaulupidu tahtis kommunistlik partei näidata nõukogude võimu sõbralikku suhtumist
rahvuskultuuri, ent tegelikkuses rakendati laulupidu nõukogude propaganda
teenistusse. Järgmiste laulupidude repertuaari täiendamiseks nõukoguliku
lauluvaraga kuulutati taas välja lauluvõistlusi. Nt valis 1947. aasta 12. üldlaulupeo repertuaarikomisjon 1946.
aasta võistlusel auhinnatud lauludest
laulupeo kavva Edgar Arro laulu Õnn,
Lydia Austeri Meie päevad, Riho Pätsi
Läheme suurele peole ja Eugen Kapi Viisaastaku võit.10 Veel paljude teiste nõukogude laulude, sh Vano Muradeli
Raudtahtel Stalin juhtis meid kõrval oli
tolle peo kavas siiski ka paar varasematel laulupidudel kõlanud eesti
laulu, nimelt Karl August Hermanni
Oh laula ja hõiska ja Miina Härma Tuljak.
Imekombel pääses kavva Gustav Ernesaksa Mu isamaa on minu arm Lydia
Koidula sõnadele, laul, mille Ernesaks
oli komponeerinud 1944. aastal.
8

X üldlaulupeo kava valmis. – Muusikaleht nr. 5–6, 1930.

9

Ilusaim laul meie laulupeol. – Meie Maa,
15.07.1933.

10

Koorilaulude tellimisvõistlus. – Sirp
ja Vasar, 23.11.1946.
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1950. aasta üldlaulupeo ettevalmistamist mõjutas tugevalt stalinistlik vägivallapoliitika – 1949. aasta massiküüditamisele lisandus vaimne vägivald,
mis väljendus ühiskonna vaimuelu täielikus allutamises poliitilise ideoloogia
survele. Nõukogude võim ei sallinud nõukogudevastast meelsust ja paljastas
nn kodanliku natsionalismi ilminguid kõigis sfäärides, sh kirjanduses, kunstis
ja muusikas, karistades nn rahvavaenlasi vallandamise ja arreteerimisega.
Pärast 1950. aasta märtsipleenumit vahetati osaliselt välja ka tulevase üldlaulupeo korraldustoimkond. Juba üldjuhtideks kinnitatud Alfred Karindi,
Riho Päts ja Tuudur Vettik arreteeriti ning saadeti vangilaagrisse. Muudeti
repertuaari, ehkki laulikud olid ilmunud juba a-il 1947–1949. Trükiti uued

Nõukogudeaegsete üldlaulupidude repertuaari lisandus pidevalt nii nõukogude vene heliloojate ja vennasrahvaste laule kui ka uudisteoseid eesti
heliloojatelt. Viljakamad eesti autorid olid Gustav Ernesaks, Eugen Kapp,
Edgar Arro, Villem Kapp ja Villem Reimann, mõne lauluga olid esindatud
ka Harri Kõrvits, Boris Kõrver, Richard Ritsing, Valter Ojakäär, Ester Mägi,
Gennadi Podelski, Raimond Lätte, Arne Oit, Hans Hindpere, Ülo Vinter, Uno
Naissoo jt. Selles küll suuresti n-ö nõukoguliku pitseriga repertuaaris leidub
ometi mitmeid pärleid, nagu näiteks 1985. aasta üldlaulupeol esitatud Ülo
Vinteri Laul Põhjamaast ja Uno Naissoo Koolikell, mis on jäänud repertuaari
kindlalt püsima.
Uue žanrina jõudis nõukogude perioodi peokavadesse kantaat, mis enamasti
oli tellimusteos ja kandis ideoloogilis-propagandistlikku sõnumit. Sellised
näited on Eugen Kapi Rahva võim (1950) ja Laul Leninist (1955), Aleksandr
Aleksandrovi Kantaat Stalinist (1950), Gustav Ernesaksa Tuhandeist südameist
(1955), Jaan Koha Laul parteist (1965), Veljo Tormise Lenini sõnad (1975). Leidub
aga ka laulupeoteemalisi kantaate, nagu nt Veljo Tormise Laulu algus (1969),
Gustav Ernesaksa Laululavalt lahkuvatele kooridele (1969) ja Eino Tambergi
Teretuslaul (1980).
1990. aasta üldlaulupidu oli taas täienisti eesti pidu, ehkki Eesti Vabariik ei
olnud veel taastatud. Kava koosnes valdavalt eesti autorite loomingust, mille
vahele pikiti laule ka läti, leedu, vene, soome, rootsi ja kanada heliloojatelt.
Eesti rikkalikku koorimuusikatraditsiooni peegeldav repertuaar sisaldas nii
rahvalaule, klassikat kui ka uudisloomingut ja taas mitmeid nõukogude ajal
keelatud isamaalisi ja vaimulikke laule, nagu nt Enn Võrgu Eesti lipp ja Juhan
Aaviku Hoia, Jumal, Eestit. Samuti oli kavas nii Aleksander Kunileidi kui ka
Gustav Ernesaksa viisistatud laul Mu isamaa on minu arm. Esmakordselt kõlas
üldlaulupeol René Eespere Ärkamise aeg, mida oli varem lauldud 1987. aasta
noorte laulupeol. Kõige rohkem aga esitati tol peol Veljo Tormise loomingut
– kokku kuus teost, sh laulupeokantaat Laulu algus Hando Runneli tekstile ja
esiettekandes Kodumaa laul. Uue noore autorina esines Mart Siimer lauluga
Homme. Tuntud laulja ja helilooja Tõnis Mägi aga komponeeris laulupeoks

ESTO ’88 laulupeo
laulik
koreograafilise trepitantsulaulu Üles,
üles. Laulupeol osales ka arvukalt
väliseesti koore ning dirigentidena
olid kohal Taavo Virkhaus ja Roman
Toi, kes juhatas ka üht oma laulu
Aiut-taiut.
Käesoleva ülevaate lõpetuseks olgu
märgitud, et kõigi eesti üldlaulupidude laulikutega saab lähemalt
tutvuda Eesti Rahvusraamatukogus
avatud juubelilaulupeoteemalisel näitusel Laulupeoraamatukogu. Näitusele on välja pandud seni toimunud
27 üldlaulupeo kõigi kooriliikide laulikud, mida on kokku ligi 170 nimetust.
Lisaks saab näha Eesti Lauljate Liidu
1943. aastaks kavandatud 12. üldlaulupeo sega- ja naiskooride lauluvihikut, mis trükiti 1942. aastal, ent
teatavasti jäi plaanitud pidu sõjaolukorra tõttu pidamata.12 Näitusel
on väljas ka rahvusraamatukogus leiduvad väliseestlaste võõrsil korraldatud laulupidude laulikud, mis on
ilmunud Rootsis, Ameerikas, Kanadas ja Austraalias ajavahemikul 1947–
1992. Vanemad ehk tsaariaegsest ja
esimesest iseseisvusperioodist pärit
laulikud on eksponeeritud rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis, nõukogudeaegsete ja taasiseseisvunud Eestis peetud üldlaulupidude ning väliseesti laulupidude
laulikutega saab tutvuda 6. korruse
näitusesaalis.
12

1990. a oli esikaanel veel Eesti NSV.
11

Üldlaulupidude ametlikus kavas oli see taas alates 1965. aasta peost.

Laulupeo tehnilise toimkonna ettepanekul otsustas Eesti Omavalitsuse
juhtkond lükata laulupidu edasi
1944. aasta suvele (Postimees,
29.04.1943), kuid rinde jõudmisega
Eestisse 1944. aastal ei olnud enam
võimalik pidu korraldada.
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laulikud, mis sisaldasid rohkem laule Stalinist, kiidulaule kommunistlikule
parteile, nõukogude töörahvale ja rahvaste sõprusele, pioneeride laule. Lisati
ka venekeelseid laule, millest osa oli mõeldud esitamiseks külalistele – vene
kaevurite ja Nõukogude armee kooridele. Kavast eemaldati tuntud eesti
laulud ja täiesti keelati ära Ernesaksa Mu isamaa on minu arm,11 nagu ka kevadel
vangistatud Pätsi, Vettiku ja Karindi looming.
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EESTI KEEL – EMAKEEL JA RIIGIKEEL
Ilmar Tomusk, Keeleinspektsiooni peadirektor, PhD

2019. aasta on eesti keele aasta, mida kannab soov meie keelt väärtustada ja tähistada selle mainimist
riigikeelena 100 aastat tagasi. Nii on veelgi enam põhjust rääkida sellest, kuidas on inimkeel ning
meie emakeel kujunenud.

Keel on üks informatsiooni vahetamise viisidest. Infovahetus toimub
kogu universumis, ka eluta looduses. Loomulikult vahetavad informatsiooni ka kõik looma- ja taimeliigid.
Teatud keelealged on olemas inimahvidel, kuid sümboleid ja märke,
žeste, häälitsusi ja sõnu ning neid
kombineerivaid keerukaid grammatikareegleid ning muid ühiselust tulenevaid reegleid ja norme (nt artikuleeritud kõne koos kehakeelega)
kasutav suhtlusvahend on omane
ainult inimesele. Inimkeel võis tekkida enam kui miljon aastat tagasi.
Praegu arvatakse maailmas olevat
umbes 7000 keelt.
Emakeel on esimene keel, mille inimene väikelapseeas ära õpib ning mis
on tavaliselt ka keel, mida ta kõige
paremini oskab. Emakeele omandamine algab kohe pärast sündi. Samas
on paljud uurijad seisukohal, et emakeele algeid asub inimene omandama
juba enne sündi, kuna loode hakkab
ema häält kuulma 5.–6. raseduskuul.
Seega on mõiste emakeel kasutamine
igati õigustatud. Eesti keel on eestlaste emakeel olnud tuhandeid aastaid. 1994. aastal avati Kadrinas emakeele ausammas, millele on raiutud
vaid kaks sõna: SÕNA SEOB. Eesti
keel seob ühte eesti rahva, kuid neil
sõnadel on ka teine tähendus – sõna
on tegu. Inimene on vaba sõnu tegema,
ent sõna ise ei ole vaba. Sõna ülesanne on teha seda, milleks ta on välja
saadetud.
Eesti keelt mainiti riigikeelena esmakordselt 4. juunil 1919. aastal vastu
võetud eelkonstitutsioonilises aktis
Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord.

Eesti keele staatust riigikeelena kinnitas ka 1920. aastal vastu võetud Eesti
Vabariigi esimene põhiseadus. Niisiis
võttis eesti keele teekond esimestest
juhuslikest kirjapanekutest riigikeeleks saamiseni aega umbes 700 aastat.
See protsess oli aeglane, kuid ajaloos
tagasi vaadates sihipärane ning järjekindel:

19. sajand andis meile ka Kristjan Jaak
Petersoni, kes elas küll vaid 21-aastaseks, aga just temale kuuluvad sõnad:
Kas siis selle maa keel laulu tuules ei
või taevani tõustes üles igavikku omale
otsida? Eraldi väärib märkimist aasta
1857, kui ilmumist alustab Perno Postimees ning ilmavalgust näeb ka rahvuseepose Kalevipoeg esimene osa.

• Eesti keel kujunes välja umbes risti-

• 20. sajandi algusest leiame olulise

sõdade perioodil 13. sajandil. Sellest
ajast on pärit ka esimesed kirjalikud
allikad eesti keele kohta – Henriku
Liivimaa kroonika ning Taani hindamisraamat.
• Olulist mõju eesti keele arengule

avaldas 16. sajandi alguses Saksamaalt alguse saanud ning üle Euroopa
levinud reformatsioon. Sellest sajandist on pärit esimesed eestikeelsed
terviktekstid, sama sajandi lõpust
pärinevad ka esimesed teated eesti
keele kasutamise kohta õppekeelena.
• 17. sajand tõi endaga kaasa mitu

eesti keele grammatika käsitlust, lõunaeesti keeles ilmus Wastne Testament.
Keele arengus mängis olulist rolli
eestikeelse hariduse levik ning 1684.
aastal asutatud Forseliuse koolmeistrite seminarist alguse saanud rahvakoolide võrgustik.
• 18. sajandi teetähiseks tuleb pidada

eestikeelse tervikpiibli ilmumist 1739.
aastal, 1766–1767 ilmus esimene eestikeelne perioodikaväljaanne Lühhike
öppetus. 18. sajandi kohta võib julgelt öelda, et eestlased olid hakanud
lugema.
• 19. sajand toob eesti keele juba üli-

kooli – aastal 1803 alustab Tartu Ülikoolis tööd esimene eesti keele lektor.

teetähise – Tapa keelekonverentsi
(1908). Sealt algab laiem keelekorralduslik tegevus, mille loogiliseks
vahepeatuseks on 1918. aastal ilmunud Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat. 20. sajandi alguseks oli eesti
keelest saanud küllaltki hästi uuritud
ja õpetatud keel, millel oli potentsiaali
juba rohkemaks kui olla lihtsalt
köögi- ja kodukeel – eesti keel oli valmis saama riigikeeleks. Eesti Vabariik
sündis 1918. aasta veebruaris ning
1919. aasta detsembris alustas tööd
eestikeelne Tartu Ülikool.
Kui üksikutest juhuslikest eesti sõnadest ladinakeelses tekstis jõudsime
700 aastaga riigikeele ja kõrghariduse
keeleni, siis sellele järgnenud 100 aastaga, mille sisse jääb ka 50 okupatsiooniaastat, on eesti keelest saanud
arenenud kirjakeel, mis ei jää praegu
mitte milleski maha maailma suurkeeltest, olgu see siis inglise, hispaania või mõni muu keel.
Ettekandest 24. jaanuaril 2019 Teaduste Akadeemias toimunud eesti keele
kui riigikeele 100. sünnipäevale pühendatud teaduskonverentsil Eesti riigikeele sajand (järelvaadatav aadressil
https://meieeesti.postimees.ee/6502360/
jarelvaadatav-eesti-keele-aasta-avaskonverents-eesti-riigikeele-sajand ).

Jõgeva valla noortemaleva II töörühm koos kolijatega. Allikas: Jõgeva Linnaraamatukogu

Jõgeva Linnaraamatukogu
avas uue kodu uksed
teadmiste päeval.
Ühine avamispidu peeti
koos Jõgeva Põhikooliga.
Meeri Remmelg,
Jõgeva Linnaraamatukogu direktor

Jõgeva rahvaraamatukogu põhikiri
kinnitati 1913. aastal. Sellest ajast on
raamatukogul olnud palju kodusid.
Linnaraamatukogu viimases asukohas Lai tn 4, mis oli kunagi ehitatud lasteaiaks, tegutseti 1996. aastast,
seega 23 aastat. Raamatukogu 106aastase ajaloo jooksul on esmakordne,
et avasime päris uue maja uksed. Raamatukogu ja Jõgeva põhikooli ühise
hoone projekteeris Arhitektuuribüroo JVR tunnustatud arhitekt Kalle
Vellevoog, sisearhitekt oli Tiiu Truus.
Ehitustööde ühispakkujateks olid
KRC Ehitus OÜ ja AS Tartu Ehitus.
Raamatukogu projekteerimis- ja ehituslepingu allkirjastasid 12. oktoobril
2017 Jõgeva linnapea Raivo Meitus
ja KRC Ehituse juhatuse liige Siim
Kroodo. Ehitustööde maksumuseks
koos sisustuse, õueala ja muude väiksemate töödega kujunes ligikaudu
750 000 eurot, finantseerijaks oli täies
mahus Jõgeva vald. Nurgakivi pandi
8. mail 2018, hoone vastuvõtmise akt
allkirjastati 22. mail 2019.

VALMIS JÕGEVA
LINNARAAMATUKOGU
UUS HOONE
Raamatukogu alustas kolimisega
22. juulil. Kuna Jõgeva linnas on varemalt tegutsenud õpilaste töömalevad,
siis tuli mõte nad sellel aastal raamatukogule appi kutsuda. Läbirääki-

mised Jõgeva valla noorsootöö spetsialisti Kaire Sakjasega olid edukad.
Kahele nädalale planeeritud vanast
majast uude kolimise ajal oli meile
abiks kaks Jõgeva valla noortemaleva

Raamatukogupere enne uute ruumide avamist. Foto: Piret Kiisler
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töörühma, esimesel nädalal 14 ja teisel 12 last. Vabatahtlikena olid paaril
päeval abiks Siret Remmelg Tallinna
Tehnikakõrgkooli raamatukogust ja
lapsehoolduspuhkusel viibiv kolleeg
Piret Kiisler. Uude majja kolisime
47 697 eksemplari raamatuid ja 49 099
eksemplari perioodikat. Kolimisteenuse hinnapakkumise võitis Fastway
Move OÜ, kolimisproff Arno Pihlakas, kelle teenusega me igati rahule
jäime. Mööblihanke võitis Kitman
Thulema AS. Uue mööbliga sisustati avatud saal, personaliruum ning
hoidla, ülejäänud tööruumid sisustasime säästlikult kasutuskõlbliku
inventariga vanast majast. Mööbli
paigaldamise viimane tähtaeg oli
22. august, aga kaks autotäit saabus
veel 26. augustil, nii et viimastel päevadel enne avamist olid meil käed
kibekiiret tööd täis.

Vaade
lugemissaali
on värviküllane.
Foto: Meeri Remmelg

Vana maja harjumuspärase keskkonna asemel avaneb uude majja sisenejale hoopis teistsugune vaatepilt:
suur avatud saal, kus raamatukogu
kõik osakonnad paiknevad ühisel
teeninduspinnal, üllatab külastajat
julge disaini ja värvilahendustega.
Lugemissaalis on mugavad istekohad
ja laudade juurde on paigaldatud
nutiseadmete laadimispaneelid. Kaasaegsed raamatukogud on kujunenud
sotsiaalse suhtlemise keskusteks ja
meie uus raamatukogugi on avatud
planeeringuga. Elu linnaraamatukogus saab olema endisest aktiivsem,
uudishimulikum ja rõõmsam. Kuigi
kooli- ja linnaraamatukogu paiknevad kõrvuti ja meid eraldab ainult
vaheuks, ei ole raamatukogusid liidetud. Noored lugejad on meile eriti
teretulnud ja loodame teha sisutihedamat koostööd kooli ja õpetajatega. Kokkuleppel kooli juhtkonnaga
saame suuremate ürituste korraldamiseks kasutada kooli saali, aatriumi
või siseõue.
Võrreldes vana majaga on oluliselt
paranenud töö-, olme- ja hügieenitingimused. Hoone on ühekorruseline,
nüüd on raamatukogusse kergem
siseneda ka füüsiliste puuetega inimestel, puuduvad liikumist takistavad trepid. Raamatukogu õuealal
asub raamatute tagastuskast, kuhu
lugejad saavad laenutatud raamatuid
sobival ajal tagastada. Klientide kiiremaks teenindamiseks on paigaldamisel RIKS-i lisamoodul RITA, tarkvara

Kolimine on täies hoos. Foto: Marge Tasur

Riiulite vahele loodud
iste pakub rõõmu.
Foto: Meeri Remmelg

raamatute iseteeninduslikuks laenutamiseks ja tagastamiseks. Avaliku
internetipunkti arvutitehnika jäi
samaks, aga on tehnilisi värskendusi. Raamatukogul on üritusteks ja
koolitusteks kasutada uus kaasaegne
projektor. Foto- ja kunstinäituste jms
eksponeerimiseks on raamatukogusse
paigaldatud uus riputussüsteem ning
vitriinkapp.
Raamatukogu avamispeol ja sellele
järgnevatel tööpäevadel käisid meid
õnnitlemas paljud lugejad ja kolleegid. Avapäeval esines sõnavõtuga
ELNET Konsortsiumi tegevdirektor
Kristina Pai, kes õnnitles meid ka
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
ja Tartu Ülikooli raamatukogu nimel.
Jõgeva Linnaraamatukogu poolt
soojad tänusõnad kõikidele õnnitlejatele!
Raamatukogu õuele viib kaunis
tammeallee, mis sümboliseerib tugevust ja tarkust. Meie raamatukogu
on ka nagu tammepuu: oleme jõudnud uude koju ja saame siin viljakas
pinnases taas juured alla ajada. Meie
uus aadress on Rohu tn 10. Rõõmsate
kohtumisteni Jõgeva Linnaraamatukogus!
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Baltic – BALTIMAADE NOORTE
Meeting 		 KOHTUMISPAIK

Jaana Tõnisson & Piret Jõesaar

ERÜ noorteklubi liikmed

27.–28. juunil kohtusid Baltimaade noored infospetsialistid Tallinna Ülikooli akadeemilises
raamatukogus, kus arutleti raamatukoguhoidja ja raamatukogude tuleviku, rolli ning nimetuse üle.
Mõnus 10-liikmeline seltskond tundis end kohe ürituse algusest saadik vabalt ning tõsisele jutule
lisandus omajagu naeruteraapiat.

Kohtumise esimesel päeval olid fookuses
raamatukoguhoidja amet, tööülesanded
ja roll. Arutlesime, kes ikkagi on ametilt
raamatukoguhoidja, kas näiteks kataloogija ja digiteerija on raamatukoguhoidjad
selle laiemas mõistes, kust on üldse tulnud raamatukoguhoidja ametinimetus
ning mida see tähendab. Kuigi paljud
definitsioonid rõhutavad, et oluline on
erialane haridus, siis kõige üldisemalt on
raamatukoguhoidja inimene, kes töötab
raamatukogus või kes vastutab kogude
eest. Olenevalt raamatukogust on töötajate ülesanded väga erinevad ja tihtipeale
ei anna ametinimetus täit ülevaadet kõikidest tegevustest.
Arutelu käigus leiti, et ajapikku tasuks
üle minna üldisemale ametinimetusele,
näiteks infospetsialist või infotöötaja.
Raamatukogu ei koosne juba pikemat
aega enam ainult raamatutest, töötajad
peavad olema võimelised leidma informatsiooni ka teistelt kandjatelt ja allikatest. Rääkimata sellest, et ajaga on lisandunud ka töid, mis ei ole alati otseselt
seotud raamatutega: ürituste ja näituste
korraldamine, koolituste läbiviimine,
turundus ja kommunikatsioon (nt tegevus sotsiaalmeedias), infotehnoloogiline
nõustamine jms.
Teisel päeval keskenduti raamatukoguhoidja tulevikule: milline on tuleviku
raamatukogu, milliseid teenuseid see

Noorteklubi alustalaks on meeskonnatöö, nii liikmetevaheline kui ka koostöö
asutustega. Heleen bürooga asju ajamas,
Maris ja Kaarin videot inglise keelde
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Stufferian
võib tulevikus tähendada
asjadekoguhoidjat.

Baltimaade noored infospetsialistid Tallinna Ülikooli
akadeemilises raamatukogus. Foto: Marika Haamre

tõlkimas, Jaanika arvamust avaldamas,
Jaana ja Piret korraldamas, lätlased-leedukad usinalt osalemas ning teemade
üle arutlemas – nii vähe (või palju) ongi
vaja ürituse edukaks toimumiseks. Lisaks
sujuv koostöö raamatukogu, toitlustaja
ja majutusasutusega.
Baltic Meeting on iga-aastane seminar,
kus Eesti, Läti ja Leedu noored infoprofessionaalid kohtuvad ning endale olulistel teemadel arutlevad. Ürituse traditsioon sai alguse aastal 2014, mil Lätis
Preiļi linnas toimus esimene kohtumine.
Rahvusvaheline seminar korraldatakse
igal aastal ühes Balti riigis: sel aastal Eestis, järgmisel Lätis, siis Leedus, kuni järg
jõuab taaskord Eestini.
ERÜ noorteklubi on noorte infospetsialistide ühendus, mis Eestis loodi Balti
riikidest viimasena, kuid ainus, mis on
kindlalt püsima jäänud. Leedukad alustasid 2013. aastal suure hooga, kuid peale
paari aastat jäi neil asi soiku ning alles
käesoleval aastal proovitakse sektsioon
uuesti tööle panna. Seega on nüüd hoopis eestlased need, kes inspireerivadmotiveerivad lõunanaabreid.
Noorteklubi missioon on ühendada noored infotöötajad edasiviivaks, optimistlikuks ja tegusaks jõuks ning seekordne Baltic Meeting selle eesmärgi suurel
määral ka täitis. Noored erialaspetsid
said kokku, arutlesid südamelähedase
valdkonna üle, jagasid kogemusi ja ideid
ning lõid kontakte. Ootame juba suure
põnevusega järgmist kohtumist Lätis
aasta pärast.
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pakub ning millised on raamatukoguhoidja/infospetsialisti tööülesanded.
Sissejuhatuseks näitasime eelmisel aastal Rakveres toimunud raamatukoguhoidjate kongressil esitletud videot
Tulevik algab täna, mis heade kolleegide
abiga oli saanud ingliskeelsed subtiitrid.
Nagu viimastel üritustel kombeks, lasime
ka sel korral mõtted valla ning proovisime mõelda n-ö kastist välja. Arutelus
kõlasid korduvalt fraasid in library we
have books and other stuff („raamatukogus on raamatud ja muud asjad”) ning
we help find information and do other
stuff („aitame leida informatsiooni ja
teeme muid asju”). Nii kujunes üheks
meeldejäävaimaks tuleviku-ametinimetuseks stufferian ehk asjadekoguhoidja.
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BibliCamp 6 –

			

SISE- JA VÄLISKOMMUNIKATSIOONIST
RAAMATUKOGUDES

Jaanika Tappo		 Maaritsa Rahvaraamatukogu juhataja, ERÜ noorteklubi aktiivi liige

Juba kuuendat korda kogunesid noored infospetsialistid suveseminarile
BibliCamp, mis sel aastal toimus 7.–9. augustini Põlvamaal, Maaritsa Rahvaraamatukogus. Ees ootas kolm põnevat ja sisutihedat päeva suhtlemist
õppides ja harjutades, seda nii seminariruumis kui ka looduskaunitel õppekäikudel Kanepi vallas.

Seminari alguses tervitasid osalejaid
Kanepi vallavanem Piret Rammul ja kultuurispetsialist Kerli Koor. Vallavanem
rõhutas raamatukogude jätkuvat olulisust kogukonnale ja väljendas rõõmu
noorte spetsialistide üle.
Pärast tervitusi alustasime tõsisema
tööga, kus kirjandusteadlane, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Aija
Sakova rääkis meile kollegiaalse suhtluse olulisusest. Kõlama jäi, et iga töötaja on oma asutuse esindaja. Oluline on
osata inimesi kuulata, ja kuulata mitte
ainult sõnu, vaid märgata ka kehakeelt.
Vaja on mõista põhjusi, mis ajendavad
inimesi teatud viisil käituma. Olukorras, kus on vaja panna inimesi tegema
midagi, mida nad teha ei taha, on võimalik argumenteerida, et praegu võib-olla
ebamugavad tööd on tulevikku vaadates vägagi olulised. Kolleegidesse tuleb
suhtuda inimlikult, neid märgata ja tunnustada ning paluda ka oma tegevusele
tagasisidet, sest tihti näevad kolleegid
meid hoopis teisiti kui me ise. Keerulistes situatsioonides on oluline jääda
rahulikuks ning oma tunnetest kindlalt,
kuid viisakalt teada anda, seda nii kolleegidega suheldes kui ka keeruliste klientide puhul. Enne kurjale kirjale vastamist
tuleb võtta aega, et ise rahuneda ja mitte
liigset informatsiooni edastada.

Jätkasime rühmatööga, kus meil paluti
meenutada tööl toimunud kõige halvemat ja kõige toredamat sündmust, neid
kaaslasega jagada ning tagasisidet anda,
et olukordi teise pilguga näha ja oma
tundeid paremini mõista. Teises ülesandes oli vaja kirjutada kiri kolleegile,
kes lugejaga suheldes liigselt ärritus.
Vaja oli lahendada olukord taktitundeliselt, teda solvamata, kuid samas kindlalt
märku andes, et selline käitumine ei sobi.
Omavahel arutledes selgus, et enamikul
meist on olnud kokkupuuteid keeruliste kolleegidega ja saime palju teada nii
enda käitumise kui ka võimaluste kohta
edaspidi sarnaseid olukordi paremini
lahendada.
Pärast tõsisemat mõttetööd sõitsime
Kanepi alevikku jalutuskäigule, tutvusime kohalike vaatamisväärsustega ning
kuna ilm ujumist just ei soosinud, nautisime kauni Jõksi järve vaadet. Õhtu lõpetasime aruteluga ööbimiskohas, Käbliku
talus.
Teise päeva teemaks oli väliskommunikatsioon. Tartu Ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto
rääkis efektiivsest suhtlusest lugejaga.
Kordasime üle kommunikatsiooni puhul
olulised põhimõisted nagu efektiivsus
vs. produktiivsus, kes on meie klient ja
kas kommunikatsioon on ühe- või kahe-

Karilatsi
Vabaõhumuuseumis
Põlvamaa maketil.
Fotod: Maris Nool

Päeva teises pooles rääkis Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu suhtekorraldaja Jaana Tõnisson, kuidas koostada koostöövõimalusi pakkuv ja huvi
äratav e-kiri. Oluline on, et juba kirja
alguses pöördumise tuumani jõutaks,
sest enamik inimesi vaatab kirja teemat
ja loeb esimest paari lauset ning siis
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Dr Olga Einasto rääkimas efektiivsest suhtlusest lugejaga.
otsustab, kas edasi lugeda või kiri hoopis
kustutada. Praktilises ülesandes proovisime veenda Tallinna loomaaeda
andma meile loomi raamatukogu katusele loodavasse miniloomaaeda. Lahendused olid väga humoorikad ja koorus
välja mitmeid huvitavaid mõtteid, mis
võivad tulevikus ehk päriselt teostust
leida. Teises praktilises töös juhiti tähelepanu, kui tihti me oma igapäevasuhtluses kipume kasutama eitust. Ülesandeks
oli telefonikõne etteantud teemal, eitust
kasutamata. Ka see ülesanne tekitas
palju elevust ja jõudsime ühisele arusaa-

male, et ilma eituseta on vägagi keeruline hakkama saada.
Õhtupoolikul külastasime Saverna Rahvaraamatukogu, mille juhataja kehastas
meile üht tegelast Kanepi harrastusteatri
koos külarahvaga mängitud etendusest
Uljas neitsi. Toreda teatrielamuse mõjul
jätkus naerupahvakuid ja mõnusaid nalju
ka õhtusele koosviibimisele Käbliku talus.
Kuna talu tegeleb ka käsitööõlle pruulimisega, saime näha kohalikku pruulikoda
ja tutvuda õlle valmistamise protsessiga.
Kolmas päev algas kokkuvõtete ja tagasisidega. Kõlama jäi Olga Einasto ettekande põnevus ja uudsus, suurepärane seltskond, kellega saab end mugavalt tundes
erinevate probleemide üle arutleda ning
et ka uued tulijad võetakse hästi vastu.
Lisaks kiideti huvitavaid praktilisi ülesandeid ja oldi rahul, et nende lahendamise
kaudu õpiti just ennast paremini tundma.
BibliCampi lõpetuseks külastasime Põlvamaa Talurahvamuuseumi, mis sellest
aastast kannab nime Karilatsi Vabaõhumuuseum. Meile näidati veski tööd, saime jalutada Põlvamaa maketil, kus olid
märgitud kõik tähtsamad paigad nagu
näiteks Taevaskoja, Kiidjärve vesiveski,
Ahja mõis ja isegi Maaritsa küla, ning tutvusime tulekultuuriga eestlaste ajaloos.
Vaatasime ka näitust eesti koolitraditsioonidest ja külastuse lõpus valmistas
igaüks endale päris oma küünla.
Kuues BibliCamp oli väga põnev ning täis
kaunist loodust, head seltskonda ja nalja.
Me kõik läksime koju palju targemate ja
tahtejõulisematena. Usun, et on, mida ka
tulevikus meenutada. Seltskond on alati
ülitore ning kolleegidega kogemuste vahetamine hindamatu väärtusega. Suur
tänu Kanepi vallale toetuse ja külalislahkuse eest ning kohtumiseni seitsmendal
BibliCampil !
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suunaline. Kõik kommunikatsioonisuhted on võimusuhted, kas avalikult või varjatult. Kõige paremini mõjuks raamatukogus töötaja ja kasutaja partnerlus, kus
mõlemad osapooled lõpetavad kontakti
rahulolevana ja positiivses meeleolus.
Paljud raamatukoguhooned ja ruumide
kujundus mõjuvad tihti liialt suursugustena ja kasutusreeglid keerulistena, mistõttu raamatukogud pole inimestele
kutsuvad. Oleme teinud küll info- ja
digipöörde, kuid kommunikatsioonipöördeni on veel veidi minna. Paraku pole raamatukogud enam ühiskonna suurimad
infoeksperdid ning meie poole pöördutakse küsimustega, mida otsingumootorid lahendada ei suuda. Kuna inimeste
vajadused on muutunud, tasuks ka raamatukogudel oma teenused kutsuvamaks kujundada. Kommunikatsioonil
lugejatega on lisaks suhtlemisoskusele
võrdselt olulised ka abivalmis hoiak,
esmamulje ja teadmised.
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FIRST COLUMN
3
Lost
Olavi Ruitlane
“Library is also there, where
it has always been. The same
librarian, not a bit aged over
the years; I am overwhelmed
with joy of recognition,” Olavi
Ruitlane, an author, writes in
his novelette for the journal,
Raamatukogu.

FOCUS:
COPYRIGHT AND
PERSONAL DATA
PROTECTION IN
MEMORY INSTITUTIONS
5
Opportunities and challenges
for memory institutions in
the digital world
Marianne Meiorg, Ivi Smitt
“A seminar, “Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas / Opportunities and
Challenges for Memory Institutions in the Digital World”,
was held on the 25th of April at
the National Library, forming
a part of the Digital Memory
seminar series. This time, the
seminar focused on copyright
and personal data protection
in memory institutions. The
general opinion of the participants in the seminar was that
the fears related to the EU
General Data Protection Regulation (GDPR) that entered
into force in the previous year
had rather been bigger than
problems that had arisen in the
reality. Memory and research
institutions have already gradually implemented what is
required by the GDPR. The
awareness of institutions as

well as of data subjects has
risen over the years and the
GDPR rather caught up with
it than radically changed the
situation. The GDPR made
the institutions to get an overview of handling personal
data in their institution and,
perhaps, update rules of procedure, but, in reality, it did
not shake the basic functioning principles of memory institutions. Today, the institutions
are just more aware and better prepared while answering
to the questions of data subjects,” Marianne Meiorg, the
Senior Specialist on Data Protection and Legal Information
at the National Library, and
Ivi Smitt, the Library’s Senior
Specialist on Copyright,
write.

14
About
the Copyright Directive to
memory institutions
Ivi Smitt
“Directive (EU) 2019/790
of the European Parliament
and of the Council of 17 April
2019 on copyright and related
rights in the Digital Single
Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/
EC entered into force on 6 June
of the current year. Because
the provisions of the directive are not directly applicable, these need to be transposed and implemented in the
national law. Member States
have to meet this goal in two
years; the due date arrives
in June 2021. The Directive
(EU) 2019/790 includes regulations that are either directly
targeted for or indirectly affect
public memory institutions,”
Ivi Smitt, the author of the
overview, states.

QUO VADIS, LIBRARY?
16
Bridge between knowledge
and society: a debate between
five library managers on
Paide Vallimägi
Mihkel Volt
On the 9th of August, the
opening day of the 7th annual
Paide Opinion Festival, the
National Library organised
a discussion on the theme,
“Bridge between Knowledge
and Society – Libraries in the
Post-Truth Society”. Kaie
Holm from Tallinn Central
Library, Janne Andresoo from
the National Library of Estonia, Tõnis Liibek from Tallinn University of Technology
Library, Jane Kiristaja from
Järva County Central Library,
and Asko Tamme from Tartu
Public Library took part in
the hour-and-a-half-long discussion, moderated by Joonas
Hellerma, a journalist at the
Estonian Public Broadcasting.
Joonas Hellerma encouraged
the participants to talk about
the opening hours of our
libraries, the access to library
services at present and in the
future, collection acquisition,
and the libraries’ reliability
and future.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
22
Organisational and
managerial development
in the National Library of
Estonia
Indrek Ostrat
“The National Library decided
in favour of implementing
clearly specified and described
service-based management
system that benefits customers

in 2015. In the past four years,
our services and expected results
have been specified and
described, the procedures for
measuring and analysing the
results established, managerial
duties and roles reassigned,
and the whole organisation
accustomed to regard being,
first and foremost, customerfocused as its final objective. In
addition to implementing service-based management, we
have made several other important improvements, while
consistently developing our
management system,” Indrek
Ostrat, the HR Manager of the
National Library of Estonia,
describes what has been done.

THE YEAR OF
SONG CELEBRATION
25
Song Celebration Library –
Estonian song celebration in
word, image and sound
Katre Riisalu
“In the beginning of May of the
national thematic year of song
and dance celebration movement, the National Library
opened a comprehensive overview exhibition by which we
commemorate the following
three anniversaries of great cultural and historical importance:
1) just before the Midsummer
Day 150 years ago, over 800
people assembled in Tartu to
held the First Estonian Song
Celebration – the jubilee celebration of 50 years passing
from freeing Estonian people
from serfdom; 2) in May 200
years ago, Johann Voldemar
Jannsen (1819–1890), one of the
leaders of Estonian national
movement and the initiator of
the idea of Estonia song celebration, was born; 3) 60 years

ago, a specialised reading room
for music was opened to the
public at the National Library
of Estonia,” Katre Riisalu, the
Head of the Arts and Humanities Centre of the National
Library of Estonia, describes
the exhibition, “Song Celebration Library”.

29
What songs were in the
Estonian song celebrations’
repertoire during the Tsarist
times, during the first period
of independence of the
Republic of Estonia, and
during the Soviet era?
Heidi Heinmaa
“Johann Voldemar Jannsen, the
leader of organising the First
Estonian Song Celebration and
the compiler of the celebration’s
songbook, wrote in his preface
to the songbook: “Let these
songs remain to commemorate
the jubilee year and celebration
of our Estonian people, so that,
long when we will be gone,
our descendants can find out
what their parents had sung
at their first song celebration.”
Today, this songbook, published in 1869, has become
quite rare and copies of it are
available only in the collections of major libraries. However, the songbook’s digital
copy can be viewed in a digital
archive, DIGAR, where both
this publication as well as the
songbooks of all the following Estonian song celebrations
are available in the collection,
“Sheet music of Estonian Song
Celebrations”. The collection is
regularly complemented with
new songbooks of upcoming
song celebrations,” Heidi Heinmaa, PhD, the Head of the
Sheet Music Section of the
National Library of Estonia,
begins her thorough overview.

THE YEAR OF THE
ESTONIAN LANGUAGE

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION

34
The Estonian language –
mother tongue and official
language
Ilmar Tomusk
“The Estonian language was
first mentioned as an official
language in a pre-constitutional
act, Temporary Governance
Arrangements of the Republic
of Estonia, passed on 4 June
1919. The first version of the
Constitution of the Republic
of Estonia, passed in 1920, also
confirmed the status of official language for the Estonian
language. So, the journey of
the Estonian language since its
first random recordings up to
its establishment as an official
language took approximately
700 years. This process was
slow, but purposeful and systematic, when looking back at
history,” Ilmar Tomusk, PhD,
the Director General of Estonian Language Inspectorate,
writes.

38
Baltic Meeting – a place
where Baltic young
professionals get together
Jaana Tõnisson, Piret Jõesaar
Jaana Tõnisson and Piret Jõesaar, members of the ELA
Young Professionals Club,
write about the meeting of
Baltic young information specialists, held at the Academic
Library of Tallinn University
from the 27th up to the 28th
of June, where the future of
librarians and libraries was
discussed.

LIBRARIES IN ESTONIA
AND ABROAD
35
The new building of
Jõgeva Town Library
has been completed
Meeri Remmelg
The new building of Jõgeva
Town Library and Jõgeva
Basic School was opened to
the public on the 1st of September. “Life in the new
library will be more active,
inquisitive, and full of joy
than it has ever been before,”
Meeri Remmelg, the Director
of Jõgeva Town Library, conveys her impressions.

40
BibliCamp 6 –
about internal and external
communication in libraries
Jaanika Tappo
Jaanika Tappo, the Head of
Maaritsa Public Library and
an active member of the ELA
Young Professionals Club,
provides an overview of the
sixth summer seminar for
young information specialists,
BibliCamp, held from the 7th
up to the 9th of August 2019
in Maaritsa village in Põlva
County.
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