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vaatab sisse inimhinge hämarast, ent kutsuvast aknast.

Buumb!

Imelikke asju hakkas Tõnuga juhtuma. Õhtul mööda pimedat tänavat kõndides kustus tema pea kohal
tänavalatern. Kui ta oli veidi maad
edasi läinud, süttis lamp uuesti,
järgmisel õhtul täpselt sama asi;
nii kordus see õhtust õhtusse.
Hõre olek tuli sisse, enam ei osanud
Tõnu seda vaid juhuseks pidada.
Ta hakkas kahtlustama, et kellelgi
on midagi tema vastu. See mõte sai
päev-päevalt aina hoogu juurde.
Et midagi ei reageeri enam temaga,
ei kaja vastu ega tekita resonantsi.
Trammiuksed ei avanenud tema ees;
kui ta valgusfoori ees seisis, süttis
roheline tuli alles siis, kui ka mõni
teine inimene Tõnu kõrvale astus.
Kõige enam kartis Tõnu vaadata
oma varju – mis siis, kui polegi enam
mingit varju? Ka suhtlusse teiste
inimestega tuli sisse aina suuremaid
auke ja pause, ta vajus elust läbi nagu
üle lauaääre libisev munavalge.
Aga siis sattus ta liikluses ohtlikku
olukorda. Oleks peaaegu auto rataste
alla jäänud, kuid pääses siiski vaid
kerge müksu ja ehmatusega. Tõnu
ajas end püsti ja kohe, kui ta oli
püsti saanud, virutas jalaga täiest
jõust vastu auto ust, buumb!, ukse
sisse jäi kena kauss. Tõnu eemaldus,
mõne aja pärast ta peatus ja lausus,
pigem endale, aga seda võisid kuulda
ka teised:
„Lõpuks ometi sõltub ka minust
midagi!“

Jalaravi

Madis käis täna jalaravikabinetis,
mis asub hullumajaga samas majas.
Kui ta tahtis jopet võtta, avastas ta
ehmatusega, et tal pole riidehoiunumbrit. Ja talle ei meenunud,
et ta oleks selle jopet ära andes
üldse saanud. Ta räägib naisterahvale riidehoius, et tal pole
numbrit, naine noogutab:
„Siin enne jooksis jah üks ilma
minema.“ „Ju see olin mina, mul
on see roheline jope.“ „Võisite olla
küll, ma veel hüüdsin järele, aga
ei midagi.“ „Ei tea jah, kuidas ma
niiviisi, ju oli mõte kusagil mujal...“
Vestluse käigus annab naine Madisele siiski jope. Lõpetuseks ütleb
ta rohkem iseendale kui talle:
„Eks see haigus teeb seda.“

Leidja

Politsei pressiesindaja saatis laiali
uudise metsast leitud mehest, kes
oli mitu kuud autos elanud. Mehe
leidis juhuslik mööduja, üks veidi
eksinud orienteeruja, kes andis oma
leiust kohe politseile teada. Riigi
kahes suuremas päevalehes ilmus
ka mehe pilt. Aga mitte selle mehe
pilt, kes elas kolm kuud autos,
vaid pilt orienteerujast. See tõi
orienteerujale kaela palju segadust ja selgitamist:
„Mina olen leidja! Mina ei elanud
autos!“ Oli neid, kes teda uskusid,
aga oli ka teisi.

Jalaravi 2

Aastaid hiljem saab sellest garderoobitädist lausa ekspert. Osalt
tugineb ta oma kogemusele ja
vaatlustele, enamik arste ja patsiente on korduvad ja iganädalased
külalised. Aga ta kasutab ka vaistu,
ta lihtsalt tunneb ära, kellega tegu,
ta vaatab inimesi nagu röntgeniga.
Juba jopede ja kasukate järgi võib
ta inimesele diagnoosi panna.
Jah, temast on saanud ekspert.
Pole harvad need korrad, kui isegi
nahaarstid või psühhiaatrid ja vaimse
tervise õed on temaga tulnud juttu
ajama, nõu küsima. Ja harva, kui ta
on eksinud. Aastatega on kasvanud
ka tema enesekindlus, isegi teatav
üleolek:
„Milleks neid arste õieti vaja on?“
Jah, piisaks, kui haigla asemel
oleks vaid riidehoid, kus inimesed
käiksid oma jopesid, palituid ja
mantleid näitamas.

Tuli

Madis on andunud Kamina TV
vaataja, aga ta on aru saanud,
et igal õhtul ei olegi tegemist uue
tulega, vaid ta on sama lõket jälginud juba nädal otsa: tule praksatused, leegi kuju ja rütm on talle juba
pealuu sisse kulunud.
„Kõik kordub! Kõik on nii petlik.
Ma olen kui vari koopa seinal!“
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Kirjanik Urmas Vadi viibis kolm aastat Pettunud Inimeste külas ja kirjutas sealsete
inimeste elust kroonika pealkirjaga Elu mõttetusest (2019). Oma nime sai see koht
peale seda, kui Peeter I oma väesalgaga sealt läbi kihutas. Peeter I hobune jäi mutta
kinni ja kuningas oli nii vihane ja pettunud, et sülitas. Ning seda kohta, kuhu Peeter
I sülitas, hakatigi kutsuma Pettunud Inimeste külaks. Ei läinud kaua aega, kui saadi
linna staatus, tekkisid eeslinnad, neist omakorda arenesid uued keskused ja linnajaod. Meie riigi endine pealinn jäeti peagi maha, seal võis veel ringi uitamas näha
paari väsimatut patriooti, kes arvasid, et küll nad saavad ka seal oma elu elatud,
kuid lõpuks vandusid nemadki alla ja kolisid meie juurde.

Hea lugeja!
Viienda numbri peateemaks on maaraamatukoguhoidjate rõõmud ja mured. 8.–9. oktoobril
külastasid 20 maaraamatukoguhoidjat Brüsselit.
Reisi sihiks oli Euroopa Parlamendis avamist
oodanud näitus Generation Code: Born at the
Library (Põlvkonna kood – sündinud raamatukogus),
millel esitleti Euroopa raamatukogude saavutusi innovatsiooni vallas. Brüsseli külastamine
pakkus palju uut, sealhulgas toredate maaraamatukoguhoidjatega tutvumist ja nende
kainestavat vaadet Eesti kohalikule elule.
Selle numbri persooniks on Narva Keskraamatukogu direktor Maritsa Ort. Narva kui
Eesti kõige idapoolsem linn, kus igapäevaselt
ju eesti keelt väga palju ei kuulegi, on viimaseil aastail üllatanud üha elavneva kultuurieluga. Sestap käisimegi fotograaf Teet Malsroosiga uurimas, kuidas proua Maritsa
ja Narva raamatukogu käsi käib.
Rahvusraamatukogu vanaraamatu spetsialist
Sirje Lusmägi kirjutab Adolf Hornist, teoloogist bibliofiilist, kelle nimega puutus ta esmakordselt kokku Narva Püha Johannese kiriku
raamatukogu trükiseid kataloogides. Teatri- ja
muusikamuuseum tähistas tänavust laulu- ja
tantsupeo juubeliaastat näitusega Minu laulupeo
lugu. Näitust tutvustab teadur-kuraator Kaisa
Luik. Kai Välbe räägib rahvusraamatukogus toimunud oskuskeelepäevast Veebisõnastik – see on
imelihtne?. Lea Rannalt on ülevaade ERÜ maaraamatukogude sektsiooni 28. suveseminarist,
mis toimus juunikuisel Järvamaal. Ta meenutab
ka 1991. aasta suvel toimunud esimest seminari.
Kirjanik Urmas Vadi rõõmustab lugejaid
lugudega värskest miniatuurikogumikust Elu
mõttetusest. Raamatukogu avaveergu valitud
paladest aimub, millised on lood
Pettunud Inimeste külas.
Soovin head lugemist,
kaasamõtlemist ja
tegutsemist!
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Maili Uibo, Maarika Lausvee
ja Urve Salumaa Euroopa
Parlamendis korraldatud
näitusel Generation Code:
Born at the Library

Mihkel Voldi intervjuu
Tiina Hoobi, Anne Järvise, Maarika Lausvee, Maris Paasi,
Lea Ranna, Urve Salumaa, Ülle Siska, Anne Toome ja Maili Uiboga
Fotod: Mihkel Volt

8. oktoobri hommikul kell 7 startis Tallinnast Brüsselisse lennuk, pardal 20 eesti maaraamatukoguhoidjat.
Reisi sihiks oli samal päeval Euroopa Parlamendis avamist oodanud näitus Generation Code: Born at the
Library (Põlvkonna kood – sündinud raamatukogus), millel esitleti Euroopa Liidu maade raamatukogude
saavutusi innovatsiooni vallas. Delegatsiooni võõrustasid Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip ja tema
büroo. Brüsseli külastamine pakkus palju uut, sealhulgas toredate maaraamatukoguhoidjatega tutvumist
ja nende kainestavat vaadet Eesti kohalikule elule.

Näitust Generation Code: Born at the
Library korraldatakse igal aastal. See
on vabaühenduse Public Libraries
2030 (Avalikud Raamatukogud 2030)
üks projekt. Euroopa Liidu programmeerimisnädal on mõistagi sobiv
aeg, et päevavalgele tuua eri maade
rahva-, teadus- ja rahvusraamatukogude seosed uute tehnoloogiate
ning algatustega. Nii ka tänavu.
Näitust iseloomustavaiks märksõnadeks olid digitaalsete lahenduste kõrval
sedapuhku ka kogukond, kaasamine,
kodanikualgatus, keskkonnateadlikkus,
teadmiste levitamine, haridusprojektid
ja ebavõrdsuse kaotamine. Väljapandust
paistis selgelt, et Euroopa raamatu-

kogud on tõelised uute algatuste
tõmbekeskused. Oluline on siin nende
hariduslik roll: EL-i riikide raamatukogudes osaleb iga-aastastel digitaalse
kirjaoskuse kursustel üle 2,3 miljoni
inimese, kes õpivad kõike, digitaalsetest põhioskustest programmeerimiseni. Eestit esindas selleaastasel
näitusel Tallinna Keskraamatukogu,
kes esitles oma kogemusi lastele programmeerimise tutvustamisel.
Oktoobrikuise külaskäiguga saime
Euroopa Parlamendi toimimisest ja
hoonest päris korraliku ülevaate.
Veelgi enam: Andrus Ansip ning
tema assistendid Stinne Loo ja Anu
Sieberk valgustasid meid meeleolu-

kalt nii Euroopa Liidu toimimisse kui
ka Brüsseli ja Belgia Kuningriigi eluolusse puutuvas. Peab ütlema sedagi,
et nii suurt raamatukoguhoidjate
delegatsiooni ei ole varem sellele näitusele kutsunud ja võõrustanud mitte
ükski Euroopa Parlamendi saadik.
Täname!
Järgmisel päeval Eestisse tagasi lendama asudes ei saanud ma Brüsseli
lennujaamas lasta käest soodsat võimalust: kui nii palju ERÜ maaraamatukogude sektsiooni liikmeid koos on,
siis tuleb neilt küsida, et saada teada
midagi, mida olin juba ammu tahtnud teada saada.
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KUIDAS
MAARAAMATUKOGUHOIDJAD
BRÜSSELIS
KÄISID EHK
MIS NEILE
TÖÖL RÕÕMU
VALMISTAB JA
MIS NEID HÄIRIB
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Euroopa Parlamendi
saadik Andrus Ansip ja
tema assistent Anu Sieberk

Palun olge head ja öelge,
mis teile maaraamatukogus
töötades kõige rohkem
rõõmu valmistab ning
mis teid kõige rohkem häirib?
Tiina Hoop

Põlvamaalt Saverna raamatukogust:
Kui oled raamatukogus töötanud
kolmkümmend kaks aastat, siis juba
see näitab, et positiivsust ja rõõmu
peab selles töös leiduma. Ega pelgalt argipäevase rutiiniga nii kaugele
ei jõua. Kaldun arvama, et üldse on
raamatukogutöös rõõmsaid hetki ja
päevi hulgaliselt. On ju meie ametis tööjõu voolavus suhteliselt väike
ning minu arvates on see väga hea
näitaja. Ka see näitab, et meie töö pole
rutiinne. Rõõmu teevad paljudki
asjad: kui on toredad ja toetavad
kolleegid ning vahvad ja abivalmis
koostööpartnerid või kui on toeks
vabatahtlikud. Suur rõõm on lastest,
kes leiavad tee raamatukokku ja kellega koos saavad teoks nii mitmedki
üritused, konkursid ja võistlused.
Oled heldinud, kui needsamad lapsed tulevad koolimajas või noortekeskuses sind kallistama ja annavad
teada, kui tore on raamatukogutädi.
See kõik annab päris tugeva positiivse laengu mitmeks päevaks. Alati
tunned head meelt ja rõõmu, kui oled
saanud aidata leida lahendusi ja ulatada abikäsi lugejatele, olgu nad siis
nooremad või vanemad. Loomulikult on suur rõõm kordaläinud üritustest, mis on inimesi kodunt välja
toonud ja kes on jäänud toimunuga
ka väga rahule. Päikest päevadesse
toovad ka lugejad, kes vürtsitavad
oma raamatukogukülastusi positiivse
oleku ja naljadega. Eks nii mõnelgi
päeval kulub see raamatukoguhoidjale marjaks ära! Nostalgilise poole
pealt on rõõm tõdeda, et läbi mitme

Suur rõõm on lastest,
kes leiavad tee raamatukokku ja kellega koos
saavad teoks nii
mitmedki üritused,
konkursid ja võistlused.

põlvkonna on lapsed leidnud vanemate kõrvalt tee raamatukokku ja
paljudest on saanud aastate jooksul
raamatukogu püsikülastajad. See on
mõnes mõttes ellu loodud järjepidevus. Loomulikult teeb rõõmu ja head
meelt seegi, kui meie töid ja tegemisi
märgatakse ka kõrgemal pool. Ka väike
tunnustus või positiivsed sõnad tulevad igapäevases töös alati kasuks.
Sa tunned ja tunnetad, et oled vajalik.
Ja kõik positiivne, mis jõuab raamatukokku lugejate, koostööpartnerite ja
vabatahtlikega, annab jõudu edasi
minemiseks.

Rõõmu ning head
meelt oma töödest on
ikka tunduvalt rohkem
kui negatiivsust.

Eks rõõmude kõrvale tekib vahel ka
üht-teist häirivat. Vahel unustavad
lugejad ära, et ka raamatukogutöötaja
on inimene – temalgi on vaja nt käia
arsti juures või koolitustel. Raamatukogu uksed on ju siis kinni, sest maal
on tavaliselt tööl vaid üks töötaja.
Mõnikord arvatakse, et mis seal raamatukogus ikka nii väga teha ongi.
Aga õnneks hakkab seegi suhtumine
muutuma, sest lihtsalt tuleb teha lugejate hulgas teavitustööd kõige kohta,
mis raamatukogus peale laenutamise
tegelikult toimub. Rõõmu ning head
meelt oma töödest on ikka tunduvalt
rohkem kui negatiivsust.

Anne Järvis

Viljandimaalt Õisu raamatukogust:
Õnneks teevad mulle paljud asjad
rõõmu. Elus käib ikka rõõm ja mure
käsikäes, kuid tuleb otsida ja leida
rohkem häid ning rõõmsaid hetki.
Raamatukogus töötades on kõige olulisem minu jaoks see, et tunnetan pea
iga päev oma vajalikkust inimestele.
Raamatukogu on väga laiahaardeline kultuuri- ja hariduskeskus, mis
püüab hoida ja siduda oma kogukonda. Inimeste jaoks on raamatukogu turvaline koht, nad on harjunud
siin käima ning vajadusel saadakse
siit nõu ja abi eri küsimustes. Selleks, et kõik see hästi toimiks, on vaja

On rõõm
oma teadmisi ja tarkusi
edasi anda ja kasulik
olla. Hea meel on selle
üle, et järjest enam on
hakatud teadvustama
raamatukogudega koostöö võimalikkust.
raamatukoguhoidjal end ka pidevalt
koolitada ja uuendustega kurssi viia.
On rõõm oma teadmisi ja tarkusi
edasi anda ja kasulik olla. Hea meel
on selle üle, et järjest enam on hakatud teadvustama raamatukogudega
koostöö võimalikkust.
Murelikuks teeb palgaküsimus, palk
ei väärtusta piisavalt raamatukoguspetsialistide igapäevast tööd ja ei
motiveeri. Riigi kultuuritöötajate töötasu tõstetakse, aga paraku on maaraamatukogud omavalitsuse palgal
ja meie palgatõus oleneb vallajuhtide
lahkusest. Paraku on meie palgad
miinimumpalgale ligilähedased. See
on tõsine teema ja siin peaks küll
riik kuidagi sekkuma, et see lõhe
väga suureks ei käriseks. Seoses haldusreformiga on tekkinud olukord,

Riigi kultuuritöötajate
töötasu tõstetakse,
aga paraku on maaraamatukogud omavalitsuse palgal ja meie
palgatõus oleneb vallajuhtide lahkusest.

kus raamatukogud on sattunud n-ö
uutmiskeeristesse. Kas see protsess
ka alati väga põhjendatud on, selles ma kahtlen. Olen seda meelt, et
ühtegi toimivat süsteemi ei tohiks
niisama lihtsalt lõhkuda ega muutma hakata. Raamatukoguhoidjad on
samuti koolitatud spetsialistid ja teevad mitmekülgset tööd, juba ammu
ei ole raamatukogu vaid raamatute
laenutamise koht.
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Siin need vastused ongi
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Mulle jääb lootus,
et kui lapsena
on siit raamatukogust lugemispisik kaasa saadud,
siis see saadab
minu lugejaid
terve elu.
Euroopa Parlamendi
hooned…

Maarika Lausvee
Lääne-Virumaalt
Muuga raamatukogust:

Olen oma kodukoha raamatukogus
töötanud peaaegu kolmkümmend
aastat ja suudan sellest tööst jätkuvalt
rõõmu tunda. Kodukandis elavad nn
minu inimesed: on neid, kes teavad
mind juba lapseeast alates, paljudega
olen koos kasvanud ja paljude kasvamist pealt näinud. Mulle teeb rõõmu,
et saan neile inimestele pakkuda võimalust raamatukoguteenuseid kasutada. Mul on töötamiseks väga head
tingimused – raamatukogu on hubane
kohtumispaik, kuhu tihti tullakse
lisaks laenutamisele või interneti
kasutamisele lihtsalt niisama juttu
puhuma ja aega veetma. Piirkonna
laste jaoks on tundide kaupa raamatukogus viibimine täiesti enesestmõistetav asi – siin saavad nad lisaks lugemisele lauamänge mängida, puslesid
kokku panna, niisama lihtsalt olla…
Mulle meeldib jätkuvalt raamatukogutöö mitmekülgsus – ma tellin
ja laenutan raamatuid, koristan ja
kastan, teen hubasuse tekitamiseks
kaminasse tule, suhtlen inimestega,
organiseerin ja viin läbi erinevaid
kohtumisi, koostöös kohaliku kooli
ja naisseltsiga korraldame üritusi.
Maaraamatukogus töötades vastutad sa ise kõige eest: et eelarve oleks
tehtud ja kulud kontrolli all, et üritused oleks laialdaselt reklaamitud,
et arvutid töötaksid ja riiulid oleksid

...hämmastavad oma mahuga.

Ma ei oskagi öelda, et mind midagi
selles töös häirib. Pigem teeb muret
see, et lugejate arv kipub aina kahanema: olen oma tööaastate jooksul
kaasa teinud Muuga raamatukogu
lugejate arvu tõusu ühesajalt ligi

kolmesajale ja nüüd paraku näen
ka lugejate arvu pidevat langust.
Elanikkond maal vananeb, noored
elavad linnas ja leiavad seal tööd
ning isegi kui elavad siin piirkonnas ja käivad kaugemale tööle, siis
raamatukogu külastamiseks ja raamatute lugemiseks ei jää neil lihtsalt aega. Õnneks pakub tänapäeva
tehnika avaraid võimalusi raamatute lugemiseks ja mulle jääb lootus,
et kui lapsena on siit raamatukogust lugemispisik kaasa saadud,
siis see saadab minu lugejaid terve
elu. Minu arvamus on, et maaraamatukogu on töötamiseks väga hea
koht.
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Elanikkond maal
vananeb, noored
elavad linnas ja leiavad
seal tööd ning isegi kui
elavad siin piirkonnas
ja käivad kaugemale
tööle, siis raamatukogu
külastamiseks ja
raamatute lugemiseks
ei jää neil lihtsalt aega.
Maris Paas

Raamatukogu toimetuskolleegiumi
liige, Jõgevamaalt
Vaimastvere raamatukogust:
Rõõmu valmistab teadmine enda ja
raamatukogu vajalikkusest. Kui inimesed ütlevad, et me tahame, et just
sina siin raamatukogus töötad. Minus
on tänutunne inimeste ees, et nad on
raamatukogule truuks jäänud. Rõõm
on sellest, et maal ei ole inimene lihtsalt anonüümne lugeja. Tunnen kõiki
oma lugejaid, tean nende elu, mõtteid
ja tegemisi. Nad on minu inimesed.
Tunnen rõõmu, et saan täita enamiku
lugejate soovidest, et ilmub nii palju
häid raamatuid igale maitsele. Selle
eest, et oleks tahtmine igal hommikul
tööle minna, olen tänulik ka omavalitsusele, kes on loonud head töötingimused.

Rõõmu valmistab
teadmine enda ja
raamatukogu vajalikkusest. Kui inimesed
ütlevad, et me tahame,
et just sina siin raamatukogus töötad. Minus on
tänutunne inimeste ees,
et nad on raamatukogule
truuks jäänud. Rõõm
on sellest, et maal
ei ole inimene lihtsalt
anonüümne lugeja.

PÄEVATEEMA

korras jne. See kõik ei lase tekkida
tüdimusel: maaraamatukogus töötades saad huvi ja tahtmise korral väga
erinevates valdkondades tegutseda
ja samas võtta veidi kergemalt, kui
tunned, et jõud lõppeb ja aktiivsest
tegutsemisest väsimus kallale kipub.
Oluline on see, et raamatukogusse
tulles tunneks iga lugeja end alati
oodatuna.

Näituse Generation Code:
Born at the Library avamisele
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Mulle ei meeldi reformid reformide
pärast. Mind ja minu kolleege paneb
imestama, miks peab lõhkuma seda,
mis juba toimib. Kellele see kasu
toob? Meie hulgas on veel kolleege,
kes on Vene ajal samasuguse harukogude süsteemi läbi elanud, sellest
n-ö eluga välja tulnud ja nüüd uuesti
läbi elamas uut harukogude reformi.
Milleks leiutada jalgratast, kui see

Häirib, et raamatukogu teenuste valik
peab olema otsatu.

on juba olemas? Häirib ka see, et
raamatukogu teenuste valik peab
olema otsatu. Näiteks ei peaks raamatukogu olema perearstikeskuse
filiaal: digilood, lugemisprillid, massaažilauad. Piisab, kui teeme n-ö
kohakaaslusega psühholoogide tööd.
Rõõm on tõdeda, et Vaimastvere raamatukogu on 110 aasta jooksul üle
elanud kaks ilmasõda, Vene okupatsiooni ja küllap elab ta edasi veel
järgmised sajad aastad, kuni maal on
veel inimesi.

Lea Rand

ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni juht, Ida-Virumaalt
Toila raamatukogust:
Seda, mis maaraamatukogus töötades rõõmu valmistab ja rahulolu
pakub, on väga palju. Mulle isiklikult tundub, et mu töö on osaliselt ka
mu hobi ja seepärast pakub see eriti
palju rõõmu. Rõõmu teevad rahulolevad ja tänulikud lugejad, rutiinivaba ja vaheldust pakkuv töö, võimalus korraldada kohtumisi just nende

Rõõmu teeb see,
kui viieaastane tirts
ütleb peale esimest
raamatukogukülastust:
Kuule, see on ju täitsa
lahe koht, ma tulen
teinekord jälle!

Näitust Generation Code: Born at the Library
korraldatakse igal aastal.
EL-i programmeerimisnädal on sobiv aeg, et päevavalgele
tuua raamatukogude seosed uute tehnoloogiatega.

ERÜ esinaine
Katre Riisalu
ning Kirsti Aarniste,
Piret Jürman ja
Elena Kopylova
Tallinna Keskraamatukogust

Näitusel sai selgeks,
et Euroopa raamatukogud on uute algatuste
tõmbekeskused.

inimestega, kes endale huvi pakuvad
ja erinevaid üritusi just neil teemadel, mis endale inspireerivad tunduvad. Kui teed seda, mida naudid,
siis naudivad seda ka need, kellele
teed. Tegelikult on maaraamatukogus üksi töötamise võlu ka see, et
minu tööst ei sõltu kellegi teise tegemised ja vastupidi – minu töö ei sõltu
kellegi tegemistest või tegemata jätmistest. Samas vahel võib see üksi
töötamine ka miinus olla. Kollektiivis
on lihtsam ülesandeid jagada ja koostöös sünnivad sageli ka need kõige
paremad ideed. Üksi asju ajades saad
loota ainult iseendale. Ent kui koostöö teiste piirkonna raamatukogude
ja asutustega on hea, siis saab ka üksi
töötades, ent teistega koostööd tehes
teha suuri asju.
Rõõmu teeb see, kui viieaastane tirts
ütleb peale esimest raamatukogukülastust: Kuule, see on ju täitsa lahe
koht, ma tulen teinekord jälle! või
1. klassi noormees ütleb peale raamatukogutundi, et tuleb homme koos
isaga tagasi, et endale päris enda oma
lugejakaart teha. Nendel hetkedel
saad aru, et midagi on hästi ja õigesti
läinud.
Mis mind kõige rohkem häirib? Ehk
see, et ikka veel leidub neid inimesi,
kelle arvates on raamatukogutöö
ainult üle leti raamatu andmine ja
võtmine… ja vahel ka see, et omavalitsuse arvates on raamatukogu

üks suur kuluartikkel. Sellest, et
tugeva majanduse aluseks on tugev
kultuur, aru ei saada või ei taheta
saada. Kui ma mõtlen meie raamatukogudele laiemalt, siis murelikuks
tegevaid teemasid on. Kasvõi see n-ö
lisaülesannete probleem. Jah, ma olen
igati nõus, et raamatukogule annavad teatud teenused lisaväärtust. Aga
kõik see, mida raamatukogu põhitööle lisaks poogitakse, peaks siiski
olema seotud kultuuri ja hariduse
teemadega. Kui me aga mõtleme,
mille kõigega meie maaraamatukogud juba tegelevad ja mis ülesandeid
neile veel tahetakse juurde anda, siis
lõpuks tekib mul küsimus: Millal on
raamatukogu veel raamatukogu ja millal
muutub ta mingiks n-ö keskuseks, kus
muuhulgas laenutatakse ka raamatuid?
Ja siit jõuangi teise teemani, mis osaliselt on seotud eelmisega – meie eriala
väärtustamine ja erialaselt haritud
inimeste leidmine. Maaraamatukogude töötajad üle Eesti on suures
osas keskealised, lähiajal pensioniikka jõudvad või juba jõudnud.
Mingil hetkel jõuab kätte põlvkonnavahetus, aga kahjuks pole seda uut
põlvkonda kusagilt võtta. Isegi need
vähesed noored, kes õppima lähevad, ei tule maale tööle, sest… palgad
on, nagu on. Ja nii jõuamegi selleni,
et maal töötavad raamatukogudes
inimesed, kellel puudub vastav haridus ja kvalifikatsioon. Ja teisalt: kas
selleks, et Omniva postipunktis pakke

Mis mind kõige rohkem
häirib? Ehk see, et ikka
veel leidub neid inimesi,
kelle arvates on raamatukogutöö ainult üle leti
raamatu andmine
ja võtmine… ja vahel
ka see, et omavalitsuse
arvates on raamatukogu
üks suur kuluartikkel.
Sellest, et tugeva majanduse aluseks on tugev
kultuur, aru ei saada
või ei taheta saada.

välja anda ja marke müüa, ongi kõrgemat infoteaduslikku haridust vaja?
Mõtlemise koht! Äkki ongi see omavalitsusele mugavam variant: teeme
enamiku raamatukogusid harukogudeks või – mis veelgi hullem – teeninduspunktideks, sest seal ei ole
haridusnõuded nii kõrged ja mõne
inimese ikka leiab.

Urve Salumaa

Pärnumaalt
Pärnu-Jaagupi raamatukogust:
Alustuseks küsin vastu, et kas töö
maaraamatukogus erineb kuidagi
tööst teistes raamatukogudes? Või
kas üldse peaks neid võrdlema? Ilmselt mitte, sest laias laastus on kõik
osapooled ju samad: raamatud ja
inimesed. Ometi on teada, et maaraamatukoguhoidja on lisaks oma
erialasele tööle ka õpetaja, kasvataja,
psühholoog, noorsootöötaja, sotsiaal-

Kas me peaksime
tegelema kõige sellega,
mis ei haaku otseselt
meie erialaga? Ma ei
tea miks, aga me teeme
seda. Ja me teeme seda
rõõmuga, sest need ülesanded on meie igapäevatöösse sisse sulanud
nii märkamatult, et me
ei teadvustagi nende
mittekuulumist oma
tööülesannete hulka.

töötaja ja vahel ka lapsevanema rollis lohutaja, kes aitab panna plaastri
katkisele käele, lahendab kodu või
kooliga seotud probleeme, tuletab
meelde, et on aeg trenni või muusikakooli minna või siis otsib taga
kadunud koolikotti. Kas me peaksime tegelema kõige sellega, mis ei
haaku otseselt meie erialaga? Ma ei
tea miks, aga me teeme seda. Ja me
teeme seda rõõmuga, sest need üles-

13
PÄEVATEEMA

Rõõmu teevad rahulolevad ja tänulikud
lugejad, rutiinivaba ja
vaheldust pakkuv töö,
võimalus korraldada
kohtumisi just nende
inimestega, kes endale
huvi pakuvad ja erinevaid üritusi just neil
teemadel, mis endale
inspireerivad tunduvad.
Kui teed seda, mida naudid, siis naudivad seda
ka need, kellele teed.

Brüsseli Muntpunti raamatukogu
robot publikut kütkestamas

Maaraamatukoguhoidja,
kes teenindab nii lapsi
kui ka täiskasvanuid,
on minu meelest väga
õnnelikus olukorras.
Kogu vanuseline spekter
annab meile võimaluse
ja kohustuse hoida ennast
pisut lapsemeelsena,
et osata suhelda laste
ja noortega, samas
peame olema piisavalt
küpsed, et aimata täiskasvanute soove ja
vajadusi, tagamaks
nende tahet ikka ja jälle
raamatukokku tulla.

on laste soov kõvahäälselt vestelda
ja kooliväsimust välja elada ning teisel pool täiskasvanute soov traditsioonilise vaikse raamatukogu järele,
mis paneb maaraamatukoguhoidja
balansseerima kahe huvigrupi vahel,
kes on võrdselt olulised. Kui ruumikitsikus ei luba käratsevaid lapsi vaikust ihkavatest täiskasvanutest eraldada, siis peab raamatukoguhoidja
olema see, kelle töö tulemusel oleksid
hundid söönud ja lambad terved. Vahel
võib see kõik tunduda väsitav, kuid
enamasti peitub selles oma võlu, mis

annab energiat ja toidab hinge. Eks
meie elukutse sotsiaalne pool olegi
enamasti see, mis paneb seda ametit
armastama või siis mitte. Peale selle
on aga raamatud... Kas on mõtet kirjeldada seda tunnet, kui võtad lahti

Sul peab silmis
olema säde, see miski,
mida sõnadesse on
raske panna, sest väike
kogukond armastab
lahkeid inimesi.

uute raamatute paki? Või mis tunne
see üldse on? Sa ju tegelikult tead,
mida sa oled tellinud, aga ikka on hea
hoida käes uusi raamatuid ja tõdeda,
et on tehtud hea või siis mitte nii hea
valik. Ja juba vanad ja väsinud raamatud, mis saab nendest? Alati on
keegi, kellele ei meeldi, et igal asjal,
ka raamatul, on oma eluiga. Ja kui
fondist maha kantud raamatud ootavad enne jäätmejaama viimist raamatukogu ukse kõrval, et äkki on
siiski keegi, kes neid veel vajaks, on
inimestele raske selgitada, et uute
raamatute jaoks on vaja ruumi. Maaraamatukoguhoidja ei saa lubada
endale seda, et talle ta töö ei meeldi.
Viisakus, professionaalsus, abivalmidus – need kõik on olulised. Lisaks
sellele peab sul silmis olema säde,
see miski, mida sõnadesse on raske
panna, sest väike kogukond armastab
lahkeid inimesi.

Ülle Siska

ERÜ juhatuse liige, Harjumaalt
Jüri raamatukogust:
Maaraamatukoguhoidja töö on suhteliselt iseseisev, loov ja mitmekülgne,
iga päev on teistest veidi erinev – see
teebki rõõmu. Oled kultuuri sees ja
enamasti sõltub tahtest ja oskustest,
kui palju seda elavdada: raamatud,
näitused, väljapanekud, kohtumisõhtud, lasteaia- ja koolilapsed, täiskasvanud õppijad ning pensionärid.
Mul on hea meel meie tublide raamatukoguhoidjate üle ja et meil koos-

töö sujub. Näiteks kirjutab üks raamatukoguhoidjaist väikesi näidendeid mudilaste muinasjututundide
jaoks ja teised näitlevad, esinemas
käiakse ka teistes raamatukogudes.
Rae valda kolib järjest inimesi juurde
ning Jüri raamatukogu ja Peetri harukogu rõõmustavad pidevalt uute
lugejate üle. Tunned, et raamatukogusid on ikkagi väga vaja. Häirib
aga see, et RVL ei toimi. Raamatukoguhoidjad sõeluvad isiklike autodega omast ajast lähikonna raamatukogude vahet, vahel aitavad ka õpetajad, kes mõnes teises piirkonnas
elavad. Kui kõigi nende sadade
raamatute saatmiskulud tuleks kinni
maksta – ükskõik, kas lugeja või raamatukogu poolt –, siis oleks see juba
arvestatav summa. Sellegipoolest vaatame rõõmsalt tulevikku ja loodame
leida paremaid lahendusi.
Kurvastab aga see, et raamatukogudesse tulevad uued teenused, aga
raamatukogu on liiga väike, et uuendusi läbi viia. Tahaks ju ka individuaal- või rühmatööruume, lugemisnurkasid, aga ruumi ei ole. Korraldaks
raamatukogu lahtioleku ajal koolitusi või ringe, kuid see segaks teisi
lugejaid. Võtaks kasutusele RFID,
aga riiulid raamatutega jäävad valveandurile liiga lähedale.

Kurvastab, et raamatukogudesse tulevad uued
teenused, aga raamatukogu on liiga väike,
et uuendusi läbi viia.
Tahaks ju ka individuaalvõi rühmatööruume,
lugemisnurkasid, aga
ruumi ei ole. Korraldaks
raamatukogu lahtioleku
ajal koolitusi või ringe,
kuid see segaks teisi lugejaid. Võtaks kasutusele
RFID, aga riiulid raamatutega jäävad valveandurile liiga lähedale.
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anded on meie igapäevatöösse sisse
sulanud nii märkamatult, et me ei
teadvustagi nende mittekuulumist
oma tööülesannete hulka. Maaraamatukoguhoidja, kes teenindab nii
lapsi kui ka täiskasvanuid, on minu
meelest väga õnnelikus olukorras.
Kogu vanuseline spekter annab meile
võimaluse ja kohustuse hoida ennast
pisut lapsemeelsena, et osata suhelda
laste ja noortega, samas peame olema
piisavalt küpsed, et aimata täiskasvanute soove ja vajadusi, tagamaks
nende tahet ikka ja jälle raamatukokku tulla. Kaalukausi ühel poolel
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Praegu unistame uuest
suurest kaasaegsest
raamatukogust PeetriJärveküla piirkonnas,
sest seal hakkab elanike
arv kümne tuhandeni
jõudma. Väike lootus
on juba olemas.

Mõtlesime, kuidas olemasolevat
ümber kujundada. Sel aastal remontisime Jüris täiskasvanute saali. Laiendasime saali hoidla arvelt, kasutasime ruumi kujundamiseks teisi
värvitoone ja vahetasime mööbli
osaliselt välja. Uus kujundus mõjub
värskendavalt. Praegu unistame uuest
suurest kaasaegsest raamatukogust
Peetri-Järveküla piirkonnas, sest seal
hakkab elanike arv kümne tuhandeni jõudma. Väike lootus on juba
olemas.

Anne Toome

Tartumaalt Alatskivi
raamatukogust:
Meie raamatukogu on tavaliselt õpilastest tulvil, sest asume koolimajas.
Praegu oleme renoveerimise tõttu
hubases Alatskivi pastoraadis ja
kohe on selge erinevus – lapsi käib
oluliselt vähem. Sellest on muidugi
kahju. Toimuvad küll üritused ja
tegevused klassidele, aga selleks on
üks väike ruum ja ligi aasta on meil
võimalusi napimalt. Häirib see, et
osa fondist ootab tagasikolimist
kastides, kuhu me sageli jõusaaliharjutusi sooritades kaevuma peame. Täiskasvanud on meid paremini
üles leidnud. Rõõmu teeb see, et on,
mida oodata – renoveeritud ja suuremat raamatukogu uue sisustusega.

Õnnestumisi on meie töös üldse
riiulitekõrguselt rohkem kui muresid! Iga külastaja, iga uus raamat,
iga rahvarohke kirjandussündmus,
iga huvitav koostööplaan, iga asjalik enesetäiendamisvõimalus – kõik
need ongi õnnekillud, millest saab
rõõmustav äratundmine, et oleme
oluline ja vajalik osa kogukonnast.
Tõrvatilgad? Haldusreform viis
meidki ühendatud vallas tsentraliseeritud juhtimise alla, aga selle kasutegur selgub ajaga. Tulemas on muudatusi, aga arvestama peab mõistagi
asukoha eripära ja lugejate vajadusi:
neile ei tohiks midagi kehvemaks

Kui riigipalgal olevates
kultuuriasutustes töötasud tõusevad, ei meenuta juhid kunagi, et ka
kohalike omavalitsuste
hallatavates asutustes
tehakse samaväärset
ning vajalikku tööd.

muutuda. Lõpuks ka üks tõeliselt
häiriv asi, mis kordub igal aastal ja
puudutab kõiki maaraamatukogusid: kui riigipalgal olevates kultuuriasutustes töötasud tõusevad, ei meenuta juhid kunagi, et ka kohalike
omavalitsuste hallatavates asutustes tehakse samaväärset ning vajalikku tööd. Kultuuriminister võiks
meedias ka vallajuhtidele südamele
panna, et meiegi oleme väärt võrdset
kohtlemist.

Iga külastaja, iga uus raamat, iga rahvarohke
kirjandussündmus, iga huvitav koostööplaan,
iga asjalik enesetäiendamisvõimalus – kõik need
ongi õnnekillud, millest saab rõõmustav äratundmine,
et oleme oluline ja vajalik osa kogukonnast.

Maili Uibo

Hiiumaalt Käina raamatukogust:
Neid asju, mis raamatukogutöös rõõmu teevad, on väga palju. Rõõm on
seegi, et pikkade aastate jooksul ei
ole ma kordagi tundnud, et raamatukogus töötamine on tüütu kohustus.
Raamatukogutöö on nii mitmekesine
ja põnev: pidevalt on uued väljakutsed, vaja on välja mõelda uusi tegevusi ja teenuseid, mis köidaks olemasolevaid lugejaid ja tooks juurde
uusi. Kõige suuremat rõõmu teevad
muidugi lugejad: oluline on lugeja
positiivne tagasiside ja teadmine, et
ta on õnnelik, kuna on saanud raamatukogust just temale vajaliku teaviku, kasuliku info, positiivse elamuse või lihtsalt toreda pealelõuna
sõprade seltsis veetnud. Suur rõõm
on ka see, kui raamatukokku tulevad
väikelastega noored vanemad, kes
kunagi ise raamatukogus aega veetsid ja pakuvad seda võimalust nüüd
oma lastele. Samuti noored, kes on
ammu kodusaarelt lahkunud, kuid
endiselt peavad Käina raamatukogu
oma koduraamatukoguks. Käina raamatukogus on lugejaid tuhande ringis, valdava enamusega sellest oleme
tuttavad. See on suur rõõm, et saad
suhelda nii paljude erinevate inimestega. Oluliseks peangi lugejatega suhtlemist, sest vahetu tagasiside põhjal oskad hinnata nende
vajadusi, et arendada teenuseid ja
pakkuda meelepäraseid tegevusi.
Rõõm on ka toetavast ja pühendunud kollektiivist, kes mõtleb kaasa
ning kellega koos uued tegevused
ja suunad läbi arutada, ilma ühtse
meeskonnata oleks tunduvalt keerulisem ideid ellu viia. Ka see on suur
rõõm, kui ühendust võtavad lasteaiaja klassiõpetajad, kes tunnevad huvi
raamatukogus toimuva vastu, soovivad teematundides osaleda, tegevusi oma õppekavaga ühildada ning
koos raamatukoguga lastele midagi
uut ja põnevat pakkuda. Seegi teeb
heameelt, et meie raamatukogus on
käima läinud aktiivne seltsitegevus,
käivad koos erinevad huviringid, toimuvad õpitoad, muinasjututunnid,
teematunnid, ettelugemised, vestlusringid jms, kus osalejaid tavaliselt
20 ringis. Arvan, et on õige suund
pakkuda raamatukogus tegevusi just
väiksematele huvigruppidele. Tore,
et viimasel ajal võtavad eri institut-

Mõnest tegevusest,
mida välismaal raamatukogus nähtud, räägitakse
meil nii õhinal, et mõtled:
kuidas nii, meie teeme
selliseid asju juba ammu.

Rõõm on ka sellest, et omavalitsus hindab raamatukogu tegemisi ja arvestab tema vajadustega. Tänu
sellele on meie raamatukogus hubane ja õdus keskkond, kus töötajatel on hea töötada ja lugejatel tore
aega veeta – lugejad tunnevad ennast siin nagu
kodus. Samuti on selle üle hea meel, et vallavalitsus
oma külalised alati raamatukokku toob. Arvame,
et ka omavalitsus on raamatukogu üle uhke.

Seda, mis raamatukogus töötades
häirib, ei oskagi kohe välja tuua,
mõned asjad teevad vahel lihtsalt
nukraks. Näiteks kui loed ja kuuled,
et Põhjamaade raamatukogudes ja
mujal Euroopas on kõik nii hästi,
kuid Eestis oleme justkui äsja väljunud n-ö kiviajast. Mõnest tegevusest aga, mida välismaal raamatukogus nähtud, räägitakse meil nii
õhinal, et mõtled: kuidas nii, meie
teeme selliseid asju juba ammu. Ja ka

see teeb nukraks, et vahel muudetakse asju muutmise pärast ja uuendatakse uutmise pärast, aeg-ajalt
tahetakse hästitoimivaid asju lammutada, et kõik muuta ühte nägu.
Aga see ongi ju tore, kui raamatukogud on omanäolised ja säilitavad oma eripära. Vahel mõtlen, kas
kahekümne aasta pärast on veel
raamatukogusid, kus toimub verbaalne suhtlemine. Ka see mõte teeb
nukraks.

Saime korraliku ülevaate Euroopa Parlamendi toimimisest ja hoonest.
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sioonid ise raamatukogudega ühendust ja pakuvad koostööd, sest raamatukogu kaudu jõuab inimesele
lähemale; see näitab, et raamatukogusid on ikka väga vaja. Rõõm on ka
sellest, et omavalitsus hindab raamatukogu tegemisi ja arvestab tema
vajadustega. Tänu sellele on meie raamatukogus hubane ja õdus keskkond,
kus töötajatel on hea töötada ja lugejatel tore aega veeta – lugejad tunnevad ennast siin nagu kodus. Samuti
on selle üle hea meel, et vallavalitsus
oma külalised alati raamatukokku
toob. Arvame, et ka omavalitsus on
raamatukogu üle uhke.
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ADOLF HORN –
TEOLOOGIST BIBLIOFIIL
Sirje Lusmägi,

Eesti Rahvusraamatukogu
vanaraamatu spetsialist

Esmakordselt puutusin Adolf Horni nimega kokku Narva Püha Johannese
kiriku raamatukogu trükiseid kataloogides. Oli üllatav näha 17. sajandi raamatus 20. sajandile iseloomulikus käekirjas sinise tindiga kirjutatud nime.
Tekkis huvi – mis mees see Adolf Horn oli ning mis sidus teda Narva saksa
kirikuga.

Edasised otsingud näitasid, et tegemist polnud sugugi
tundmatu mehega. Õigupoolest saab veidi pikemalt
veebis surfates ning vanu ajalehti lugedes isegi tema
kunagise Tallinna aadressi teada – Kentmanni 11-2.
Vikipeediast leiame ka tema eludaatumid ja küllaltki

põhjaliku ülevaate elu- ja haridusteest ning töökohtadest: Adolf Horn (15. mai 1897 Tallinn – 17. jaanuar 1952
Intalag, Komi ANSV, Venemaa) oli eesti vaimulik. Arreteeriti
NKVD poolt 15. veebruaril 1948 ja ta suri 17. jaanuaril 1952
Venemaal vangilaagris.

Adolf Hornile kuulunud raamatud näitavad
omaniku otsinguid vaimumaailmas ja süvenemist.
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Adolf Horni haridustee oli oma aja
kohta pikk ja mitmekülgne: ta lõpetas
1914. a Tallinna Reaalkooli, õppis a-il
1914–1916 kaubandust Riia Polütehnikumis ning 1918. a tudeeris Balti
Tehnikaülikoolis. Seejärel oli tal tegemist sõjaväljal – Horn võttis osa nii
I maailmasõjast kui ka Vabadussõjast.
1920. aastatel hakkas noor Adolf
Horn omandama vaimulikku haridust. On teada, et ta õppis Saksamaal
hernhuutlikus Niesky koolis ning
võttis Eesti esindajana osa vennastekoguduse 200 aasta juubelist Herrnhutis1. Seejärel astus Adolf Horn
Tartu Ülikooli usuteaduskonda, kus
õppis a-il 1923–1926 ja 1931–1934,
lõpetades magistrikraadiga. Ülikooliõpingute aega jäi ka Horni liitumine kristliku misjoniga: temast sai
Euroopa Kristliku Misjoni misjonär
ja korrespondent.
Pärast magistriks saamist elas Adolf
Horn aasta Narvas, tegutsedes usuõpetajana Narva gümnaasiumides
ja kaubanduskoolis. 14. aprillil 1935
ordineeriti ta Narva Aleksandri koguduses pastoriks. Saksa kogudusele
kuulunud Püha Johannese kirikus ta
küll ei teeninud, kuid arvatavasti oli
selle kiriku vana raamatukogu (asutatud 18. sajandi I poolel) raamatuid
linnas kerge hankida.

Allikas: Riho Altnurme. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik
ja Nõukogude riik 1944–1949. (2001)

Juba järgmisel aastal naasis Horn
kodulinna Tallinna, kus tema haridus
ja huvid samuti mitmekülgset rakendust leidsid: ta töötas usuõpetajana
gümnaasiumides ja tegutses Tallinna
Linnamisjonis. 1936–1940 oli ta Tallinna Linnamisjoni lendlehe Käi minu
järel! (mis hiljem ilmus kuukirjana)
vastutav toimetaja. Usuliselt oli Adolf
Horn alati n-ö kahel toolil istuja, teda
peeti sidepidajaks hernhuutlaste ja
ametliku luterliku kiriku vahel2.
1942. aastal valiti Adolf Horn õpetajaks Tallinna uude, Pelgulinna ehitatud Peeteli kirikusse, kus ta oli ametis
kuni arreteerimiseni 1948. a. Peeteli
kirik oli Tallinna Linnamisjoni oma-

1

2

Herrnhuti Ev. Vennaste Koguduse
kahesaja aastase tegewuse ülewaade
… 1729–1929. Tallinn, 1929, lk 58.
Riho Altnurme. Eesti Evangeeliumi
Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik
1944–1949. Tartu, 2001, lk 281.

Allikas: Eesti Kirik, 22.12.1938.
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A. Hornile kuulunud G. D. Krummacheri Vanim A. Horni sissekirjutusega trükis
Die Wanderungen Israels … (1832).
on Johann Arndti Vier Bücher vom Wahren
Christenthumb (1629).

moodi projekt: esialgu ilma kirikuta
Peeteli kogudus hakkas koos käima
Linnamisjoni majas Kentmanni 6,
oma kirikuni Pelgulinnas jõuti aja
jooksul (1938).
Pärast sõda oli Eestis vähe haritud
teolooge (kes oli pagenduses, kes vangistatud). Seda rohkem ülesandeid
kogunes kodumaale jäänutele; nii sai
ka Adolf Horn lisaks pastoriametile
Peeteli kirikus Usuteaduse Kõrgema
Katsekomisjoni kiriku ajaloo professori kohusetäitjaks ning kuulus Usuteaduste Instituudi organiseerivasse
toimkonda. Oma aktiivsusega Horn
ilmselt ärritas julgeolekuorganeid;
kardeti ka, et temast võib saada uus
Tallinna praost. Pealegi olid needsamad organid ta juba agendiks värvanud (agendinimega Pravdin), kuid
Horn tunnistas ametivendadele, et on

3

Toivo Treiblut. 70 aastat tagasi
pühitseti Pelgulinnas kirik. Eesti Kirik, 2008, 23.12.

värvatud. Julgeolekult saadud ülesandeid ta aga ei üritanudki täita3.
Adolf Horn arreteeriti 14. veebruaril
1948. Tribunal mõistis talle 10 aastat
vabaduskaotust ning ta suri vangistuses Komimaal 1952.

kuhu laiali jagatud, aga võib-olla ka
osaliselt hävitatud. Raamatukogu
sisu ja suurust ei ole enam võimalik kindlaks teha, kuid võib tutvuda
aegade jooksul registreeritud raamatutega.

Ilmselt kaasnes vaimuliku arreteerimisega ka varanduse konfiskeerimine. Igatahes on juba 1950–1951
mõned vanemad Adolf Horni sissekirjutustega trükised Riikliku Raamatukogu rariteetide kogus arvele
võetud4. Uuemad raamatud ladustati
sellistel juhtudel RR-i reservkogusse,
omanikuta jäänud raamatukogude
traditsioonilisse pelgupaika. Sealt
suunati trükiseid järgneva poolsajandi jooksul järk-järgult erinevatesse kogudesse. Omanikumärke eriti
ei jälgitud, seepärast on Adolf Horni
raamatukogu praeguseks teadmata

Elektronkataloogist ESTER saab
Adolf Hornile kuulunud raamatuid
leida märksõna Horn, Adolf, omanik
alt. Seni on registreeritud paarkümmend raamatut – vaimuliku
sisuga, enamasti vanemad pietistlikud ja vennastekoguduste liikumisega seotud trükised. Tõsiteaduslik
teoloogiline kirjavara on omaniku
ääremärkustega, lisaks paar autoripühendusega teost. Endisest omanikust jätab see mulje kui pühendunud
ja innukast, bibliofiilikalduvustega
teoloogist.

4

Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV
Riiklik Raamatukogu. Inventariraamat. Rariteedid-1. 15. sept 1950–
11. okt 1951.

Oma kreedo on ta kirja pannud 1773.
aastal ilmunud eestikeelse piibli eeslehele: Mina, Adolf Horn, ostsin selle
raamatu Tartu linnas 11. Jüri kuu päeval
1933, kui olin usuteaduskonnas üliõpilane.

Lisatud on veel ladinakeelne tsitaat Augustinuselt ja
Jeesuse nimi, kirjutatud kreeka tähtedega.
1825. aastal Peterburis trükitud eestikeelse Uue Testamendi on Adolf Horn varustanud ladinakeelse mõtteteraga: Ars artium est regimen animarum (’kunstide kunst
on hingede valitsemine’). Allikaviide 9 reg. Mag Lib. Regul.
Past viitab paavst Gregorius I teosele Eeskiri vaimulikele.
Vanim Adolf Horni sissekirjutusega trükis on saksa
harduskirjaniku Johann Arndti klassikaline pietistlik
jumalaotsimise teos Vier Bücher vom Wahren Christenthumb (Lüneburg, 1629), omaniku pühendusega: Fratri
carissimo in Christo … Adolphus Horn. Tallinn 25.VIII.41.
Ka Narva kirikuraamatukogule kuulunud neli Horni
sissekirjutustega teost on 17. sajandist:
Johann Michael Dilherri jutluste raamat Heilige Sonn- und
Festtags-arbeit … (Nürnberg, 1661). Sissekirjutus: Adolf
Horn mag.
Gottfried Arnoldi varakristluse ajalugu Die Erste Liebe
Der Gemeinen Jesu Christi, … (Franckfurt am Mayn, 1696).
Autorit, saksa teoloogi Gottfried Arnoldit peetakse
radikaalse pietismi esindajaks. Sissekirjutus: Adolf Horn
magister theologiae A. 1934.
Kaks evangeeliumivõrdlust ühes köites – James Ussheri
Harmonia Evangeliorum, Oder Zusammenfügung der vier
Heil. Evangelisten, … (Halle, 1699) ning Gottfried Hoffmanni Evangelischer Geschichts-Calender Unsers Erlösers
und Seeligmachers Jesu Christi, … (S. l., 1698). Sissekirjutus:
Adolf Horn 3. mai 1931.

A. Horn ordineeriti pastoriks Narva
Aleksandri kirikus.
18.–19. sajandit esindavad Adolf Horni kogus samuti
pietistide ja hernhuutlaste teosed. Johann Albrecht Bengelit peeti radikaalseks pietistiks, temalt on Johannese
Ilmutusraamatu teemaline kõnede kogumik – Sechzig
erbauliche Reden über die Offenbarung Johannis … (Stuttgart, 1748). Harduskirjanik Heinrich Müllerilt, pietismi
teerajajalt on kirikuaasta jutlusi sisaldav Evangelischer
Hertzens-Spiegel, … (Hof, 1752). Herrnhuti vennastekoguduse asutajalt ning juhilt krahv Zinzendorfilt leidub Horni kogus kõnede kogumik Sammlung einiger …
Kinder-Reden (Barby, 1758).
20. sajandist on teada kaks Hornile kuulunud autoripühendusega teost. O. Silla August Hermann Francke’
mõjud meie maal (Tartu, 1928) kannab autoripühendust
stud. A. Horn’ile. Usuteaduse professorile Olaf Sillale
(1880–1944) võis noor Adolf Horn muljet avaldada ettekannetega Akadeemilises Usuteadlaste Seltsis, mille
liikmed nad mõlemad olid, neid lähendas ka huvi hernhuutluse ja pietismi vastu.
Eriti südamliku pühenduse aga on kirjutanud ülikoolikaaslane Mart Moorats (1886–1951?, Miami) oma Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi toimetiste sarjas ilmunud
teosesse Oxfordliikumine (Tartu, 1934): Armsale vennale
Adolf Horn’ile tänutäheks väärtusliku abi eest selle töö kirjutamisel ja mälestuseks ühisest ülikooliajast. Tartu, 10.V.34
autor.

1936–1940 oli Horn Tallinna Linnamisjoni
lendlehe Käi minu järel! vastutav toimetaja.

Need vähesed teadaolevad raamatud Adolf Horni kogust
on tänapäevalgi muljetavaldavad, näidates omaniku
otsinguid vaimumaailmas ja süvenemist. Need raamatud on kui kommentaar Adolf Horni elule: ta püüdles
hariduse poole, oli usklik, kogus raamatuid vastavalt
oma usulistele veendumustele ning huvidele, püüdis
oma teadmisi teistega jagada ja lõpuks hukkus oma usu
pärast. Vähemalt nii see tundub.
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Minu hing ei himusta
Ei maailma ega taevast!
Jeesu walgust tahan ma,
kes mind peastis kohtu waewast!
Lepitas mind isaga,
Jeesukest ei jäta ma. [---]
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PROUA MARITSA – NARVA PATRIOOT
Mihkel Voldi intervjuu Maritsa Ordiga

Jah, meie külalistele kohe meeldib selle vaate taustal pilti teha. Saaks nagu kaks riiki pildile, ütleb Narva
Keskraamatukogu direktor MARITSA ORT lõbusalt, osutades raamatukogu neljandal korrusel aknale, kust
näeb korraga Eestit ja Venemaad. Vaade aknast on tõesti suursugune: ühte kaadrisse jäävad Narva ja
Jaanilinna linnused ning neid eraldav piirijõgi. Eesti kõige idapoolsem linn, kus igapäevaselt ju eesti keelt
väga palju ei kuulegi, on viimaseil aastail üllatanud üha elavneva kultuurieluga. Sestap käisimegi fotograaf
Teeduga uurimas, kuidas proua Maritsal ja Narva Keskraamatukogul käsi käib.

Narva Keskraamatukogu juures jäid ühte kaadrisse Narva ja Jaanilinna linnus.

Maritsa Ort, Narva Keskraamatukogu
asub Narva kesklinnas. Mis teeb teie
raamatukogu võrreldes teiste raamatukogudega eriliseks?
Võib öelda, et ainuüksi meie raamatukogu asukoht teeb ta eriliseks.
Meil on sellega vedanud, et asume
kesklinnas. Kuna siin on väga mugav
transpordiühendus, siis on inimestel
siia hea tulla. Uuemad trendid eeldavad, et inimestele peab teenus olema
võimalikult kergesti kättesaadav, siis
nad seda teenust ka kasutavad. Nii
et asukoht on kindlasti see, mis võimaldab lugejail meile aega veetma ja
raamatuid laenutama tulla.
Malmi tänav 8 asuvale krundile ehitati raamatukogu 1987. aastal, s.o
32 aastat tagasi. Kui teil täna oleks
valida selle ja mõne teise asukoha
vahel, mida teeksite teisiti?

Maritsa Ort

Tollal oli see kindlasti linna keskus,
aga praegu on keskus kahjuks liikunud Astri kaubanduskeskuse kanti.
Sinna lähedale oli alles hiljuti, kümme
aastat tagasi kavandatud Narva uus
keskraamatukogu. Kahjuks on sellel
krundil praegu vene õigeusu kirik,
meie seda ei saanud. See ala sobiks
meile Narvas kõige paremini, sest ka
noored koonduvad kaubanduskeskustesse ja nende lähedusse. Nii et kui
raamatukogu oleks Geneva või Astri
keskuse lähedal, oleks meil külastajaid rohkem.
On see nüüd anekdoot või tõsilugu,
et raamatukoguhoone pidi plaanide
kohaselt tulema kuuekorruseline, aga
valmis neljakorruselisena?
Ei, see ei ole anekdoot. See oli kavandatud kuuekorruseliseks. Olen vestelnud Narva täitevkomitee kunagise
esimehe ja teiste linnaisadega, kes tollal võimul olid. Nad rääkisid, et raamatukogule pidi tulema tõesti kuus
korrust. Kuhu need kaks korrust jäid,
seda ma küll ei oska öelda.
Kui suur on Narva Keskraamatukogu
teeninduspiirkond?
Me teenindame lugejaid üle linna.
Meil on kaks haruraamatukogu:
Kreenholmi poolel ja Geneva kultuurikeskuses. Need harukogud teenindavad inimesi, kes seal ümbrus-

konnas elavad. Kuna Energia haruraamatukogus üritusi ei toimu, siis
tulevad paljud üritustele siia keskraamatukokku. Kuna linn on pindalalt väike ja hea transpordiühendus keskraamatukoguga on olemas,
siis inimesed tulevad meeleldi just
siia.
Kui palju teil lugejaid on?
Meil on üle 11 000 lugeja. Võrdluseks
võiks öelda, et seda on nt sama palju
kui Jõhvi vallas elab inimesi.
Kui palju neist on lapsi?
Lapsi on meil lugejaiks üle nelja
tuhande. Mõned aastad tagasi see
arv kasvas, aga praegu on märgata
vähenemistendentsi. Linna elanikkond väheneb aastas umbes tuhande
elaniku võrra, nii väheneb meil ka
lugejate hulk.
Te mainisite haruraamatukogusid.
Kui palju teil neid ikkagi on, kas kaks
või kolm?
Meil on kaks harukogu ja neile lisaks
lastekirjanduse laenutuspunkt Narva
laste loomemajas. Peale selle on Joaoru spordikeskuses üks väike nurgake, kus meie raamatud on kättesaadavad.
Kui suured on teie kogud?
Kogudes on meil üle 400 000 teaviku.
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Narva Keskraamatukogu. Majajuht
Narva elanikest on eestlasi üle 3 protsendi. Kui palju teil on eestikeelset
kirjandust ja kui palju venekeelset
ning muud kirjandust?
Eks me kogudes ongi kõige rohkem
venekeelset kirjandust. Värske eestikeelne kirjandus on meil aga ka esinduslikult olemas. Kui meile tulevad
külalised mujalt Eestist, siis nad imestavad, et nt kui Tallinna Keskraamatukogust ei ole võimalik mõnda uut ja
juba populaarset raamatut pika järjekorra tõttu kiiresti saada, siis meil
on siin sellega hoopis lihtsam. Kui
lugeja pöördub meie poole seetõttu,
et mõni uus raamat on jäänud tellimata, siis me selle ka ostame. Meie
eelarve võimaldab seda. Ameerika
Ühendriikide suursaatkonna toetusel
oleme soetanud ingliskeelseid raamatuid. Raamatud jagunevad meil nii:
venekeelsed, eestikeelsed, ingliskeelsed ja siis muud. Kirjandust on meil
proportsionaalselt nii nagu on meie
elanikkond. Ei ole ju mõtet hankida
raamatuid, mida keegi ei loe, mis
jäävad seisma.
Eestikeelset kirjandust on teil minu
teada kümnendiku jagu?
Jah, ligi 10 protsenti.
Kui palju on teil e-teavikuid?
Kuna venekeelsed e-raamatud on
veebis hõlpsasti vabalt kättesaadavad, siis neid ei ole me soetanud.
Kust te ostate eestikeelset kirjandust
ja kust venekeelset?
Meil on oma tarnijad, kes vene-

keelseid raamatuid impordivad. Neid
pakkujaid on vähe. Käime ka ise Peterburis uusi raamatuid uudistamas. Nt
Dom Knigi on raamatukauplus, kus
käime. Kust odavamalt saab, sealt
ostamegi. Eesti raamatute ostmisel
käitume samamoodi. Rahva Raamatust oleme ostnud ja teistelt ka.
Millist raamatukogusüsteemi kasutate?
Meil on RIKS. Oleme sellega väga
rahul. Koostöö Meelis Lilbokiga on
olnud väga meeldiv. Kõik küsimused,
mis on kerkinud, on saanud temalt
kiire vastuse. Ei ole olnud mingeid
tõrkeid.
Kui palju on teil kirjandust avariiulitel
ja kui palju hoidlates?
Enamik kirjandusest on meil avariiulitel. Oleme läinud seda teed. Lugejail
peab olema kõigile teavikuile otsene
juurdepääs. Hoidlates ei ole meil
kuigi palju, sest sinna ei mahukski.
Samuti ei vasta hoidlad kaasaja nõuetele, seal ei ole kliima kõige parem.
Seal on niiske: on olnud uputusi,
oleme ämbritega vett välja kandnud.
Mitu osakonda teil raamatukogus on?
Meil on laenutusosakond ning komplekteerimisosakond. Kunsti- ja tehnikakirjanduse osakonnad on meil
nüüd ühendatud. Lasteosakond on
jaotatud kaheks lugemissaaliks: teismelistele ja väiksematele lastele. Osakondi on varasemast vähem, töötajaid on vähem. Peame arvestama
kogemusega, et kui lugeja tuleb ühte
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Narva raamatukoguhoidjad on erialase ettevalmistuse saanud Peterburis.

Enamik kirjandusest on meil avariiulitel.
Lugejail peab olema kõigile teavikuile otsene juurdepääs, on Maritsa Ort veendunud.
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arvutioskused, nt kuidas raamatukogusüsteemiga hakkama saada, on
nad omandanud siin, meie raamatukogus.
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Kui palju on teil töötajaid, kelle emakeeleks on eesti keel?
See on raske küsimus. Peale minu on
veel üks kolleeg, kelle emakeel on
eesti keel.

Lasteosakonnas ei ole ainult raamatud.
lugemissaali, siis tahab ta seal ja kohe
kõike kätte saada. Ühest lugemissaalist teise ei taheta eriti minna.
Kui palju on Narva Keskraamatukogus
töötajaid?
Meid on ligi 60. Kreenholmi haruraamatukogus on meil kaheksa töötajat, Energia haruraamatukogus kaks
ja Narva laste loomemajas üks töötaja. Oleme end siin natuke kokku

tõmmanud: sel aastal olid meil mõned
koondamised.
Kus on teie raamatukoguhoidjad
saanud erialase ettevalmistuse?
Nad on – kahjuks või õnneks –
saanud erialase ettevalmistuse Peterburis. Venekeelset kirjandust tunnevad nad väga hästi. See on meie
lugejaskonda arvestades väga oluline.
Kõik raamatukogutööks vajalikud

Milline on raamatukoguhoidjail riigikeeleoskuse tase?
See on pigem nõrk kui tugev. Neil
noortel, kes on meile tulnud Tartu
Ülikooli Narva kolledžist, on C1
tase. Nad on väga tublid: kavatsevad tasemeõppes edasi õppida, osaleda eestikeelsel täienduskoolitusel
ja rahvusraamatukogu kutseõppes.
Enamik töötajaist oskab riigikeelt
B1 tasemel… või ei ole sedagi oskust.
2019. aasta eelarve on teil ca 700 000
eurot. Kuidas te sellega hakkama
saate?
Raske on, sest enamik rahast läheb
ju palkadeks. Muuks majandamiseks
jääb päris vähe. Koolitusraha ei ole
meil juba viis aastat, see eelarve on
null. Lähetusteks on samuti vähe
raha. Koolituskulusid oleme saanud
tõsta lähetuskulude realt, aga need

Teismeliste lugemissaalis
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Kui palju te teete aastas üritusi?
Neid on meil palju. Mul on hea meel,
et Narva Keskraamatukogu ongi leidnud siin oma niši. Aastas on meil
ligi 700 üritust, s.o kokku haruraamatukogudes tehtuga. Iga päev on
vähemalt üks üritus, olgu see siis
keskraamatukogus või Kreenholmi
haruraamatukogus. Inimestele meeldib meie üritustel käia. Kõik on seotud raamatutega, iga ürituse lõppedes püüame raamatuid laenutada.
Millised suunad on teil ürituste korraldamisel peamised?
Praegu on peamisteks suundadeks
need, mis on seotud koolitustega,
nt infotehnoloogia vallas, nt arvutimängud. Lastele on meil palju üritusi. Olulisel kohal on siin käelise
tegevuse arendamine: meisterdamine, joonistamine, käsitöö. Kaasame
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summad jäävad 200–300 euro piiridesse, mis on väga väike nii suure
raamatukogu jaoks. Ka infotehnoloogiakulud on selle aasta eelarves
juba miinuses, ei arvestatud serveri
hooldustasuga. Narva Linnavalitsuse
kultuuriosakond paneb meie eelarve
kokku ja sealt paraku sellised möödalaskmised tulevadki. Nii et aastat
alustasime IT-real kohe miinuses.

Töö lastega paneb silmad särama.

koolituste ettevalmistamisse nii lapsi
kui ka täiskasvanuid. Nad tulevad
sellega kaasa. Ka kodulugu on meil
väga populaarne teema. Kaasame
erinevaid huvigruppe, kes tegelevad
kodulooga: uurijad ja lihtsalt teemat
hästi tundvad inimesed. Seda suunda oleme viimastel aastatel tublisti
arendanud.

Teil on siin esimesel korrusel uhke
MakerLab. Palun rääkige lähemalt,
millega on tegemist. Näen, et siin on
viis 3D-printerit ja laserlõikur.
Tegemist on innovatsioonilaboriga,
mille saime Ameerika Ühendriikide
suursaatkonna toel. Initsiatiiv tuli
meie raamatukogult. Kaks toredat inimest saatkonnast tõid selle projekti

Eks me kogudes ongi kõige rohkem venekeelset kirjandust.
Värske eestikeelne kirjandus on meil aga ka esinduslikult olemas, nendib Maritsa.
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Eestisse. Algselt pidi see labor tulema
Tallinna, aga kujunes nii, et projekt
jõudis Narva. Alguses oli see meile
natuke ärevust tekitav, sest pelgasime, kas saame ikka kõigega hakkama. Aga saime: tõime esimesena
Eestis rahvaraamatukogusse 3D-printerid ja laserlõikuri. Nüüdseks on
innovatsioonilabori juurde tekkinud
Ameerika keskus, kus toimuvad erinevad töötoad, keelekursused ja veel
palju muud huvitavat.

Tegemist on innovatsioonilaboriga, mille saime
Ameerika Ühendriikide suursaatkonna toel, tutvustab
Maritsa esimesel korrusel
asuvat keskust.

Kuidas Narva Keskraamatukogu koostöö Ameerika Ühendriikide suursaatkonnaga alguse sai?
Alguse sai see viisteist aastat tagasi,
mil Ameerika suursaatkonnad avasid Baltimaades väikesed nn Ameerika nurgad – nii neid tollal nimetati.
Meil siin avatud Ameerika nurk oli
Baltimaades esimene. Tasapisi on
see kasvanud Ameerika keskuseks.
Meile pööratakse vist ka kõige rohkem tähelepanu, sest oleme ennast
tubli tegevusega tõestanud. Meil on
keskuses kolm tublit töötajat: neist
üks koordineerib tegevusi ja kaks
IT-spetsialisti viivad läbi töötubasid.
Üks IT-spetsialist on olnud laserlõikurikoolitusel Soomes, 3D-printerite
teema on ta ise selgeks saanud. Teine
IT-spetsialist toetab, et kõik töötoad
saaks läbi viidud igati heal tasemel.
Saan ma õigesti aru, et näitate siin ka
Ameerika filme?
Jah, Ameerika filme näitame me iga
kuu esimesel esmaspäeval. See tava
on meil kestnud juba mitu aastat.

Tuule tiibadesse on saanud ka Saksamaa suursaatkonna soov näidata
Saksa filme.
Nii et teil on siis kahe saatkonnaga
koostöö?
Meil on kõikide saatkondade ja kultuuriinstituutidega hea koostöö: Soome suursaatkonnaga, Soome Instituudiga, Goethe Instituudiga, Tšehhi,
Poola ja Taani suursaatkondadega
ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu
esindusega Eestis. Viimane on meid
palju toetanud, aidanud tuua Põhjamaade kirjanikke siia esinema. Aga
kõige suurem koostöö on meil, jah,
olnud Ameerika suursaatkonnaga.
Kuidas teil on lood külastatavuse
sesoonsusega? Kas suviti on teil
külastajaid-lugejaid vähem või
rohkem?
Suviti ei ole külastatavus väiksem.
Oleme vaadanud RIKS-ist, et meil
on külastajate hulk terve aasta jooksul stabiilne. Ei ole nii, et talviti on
rohkem lugejaid. Oleme proovinud ka
nn suvilaraamatukogu vormi kasutada. Meie tublid töötajad võtsid
üle-eelmisel suvel oma suvilasse raamatuid kaasa ja lõid lugemisnurga.
Mõtlesime, et suvi on vihmane ja inimesed tahavad lugeda, aga see projekt ei läinud käima. Kui meil eelarve
võimaldaks, siis tahaks omada ka
sellist toredat ratastega rändraamatukogu, nagu on Tallinna Keskraamatukogul, et suvilarajoonides lugejaid
teenindada. Pea igal Narva perekonnal on oma suvila ja inimesed

Mida kujutab endast projekt Suvi
raamatuga?
See on lastele-noortele mõeldud projekt, mille eesmärgiks on tuua noored
lugejad raamatute juurde. Kuidas?
Noor lugeja laenab raamatu, loeb
selle läbi ja kui tuleb raamatut tagastama, siis vastab mõnele raamatu sisu
puudutavale kergele küsimusele. Kui
ta vastab õigesti, siis saab jäätise. Seda
projekti rahastas kõigepealt mitu
aastat hasartmängumaksu nõukogu,
nüüd on projekti juba kaks aastat
toetanud Ameerika suursaatkond.
Projekt on olnud väga populaarne, me
oleme saanud lastevanemailt palju
positiivset tagasisidet. Ka sel aastal
oli Ameerika suursaatkond nõus seda
projekti rahastama ning see tõi sellelgi suvel lapsed raamatukokku.

Millised on teie kogemused lugemiskoertega?
Lugemiskoertega tegeleme me juba
viiendat aastat. Siin olen ma väga
tänulik meie vabatahtlikele, Ida-Virumaa koerasõprade klubi Lucky liikmetele, kes igal laupäeval tulevad
keskraamatukokku oma labradori
retriiverite, takside ja muud tõugu
lugemiskoertega. Nii et igal laupäeval
on lugemiskoer kohal ja lapsed pikas
järjekorras. Sel aastal esitasime klubi
Lucky esimehe Tatjana Zamorskaja,
kes lugemiskoerte ettevõtmisi juhendab, Narva kultuurisõbra auhinna
konkursile. Ta sai nominendiks ja
Narva linnavalitsuselt tänukirja viie
aasta pikkuse tegevuse korraldamise
eest Narva Keskraamatukogus.
Kui palju on teil kohtumisi
kirjanikega?
Sel ja eelmisel aastal on olnud kohtumisi päris rohkelt, sest lõime projekti
Kirjanikud Narva. Kuna meie oma
eelarve on kesine, siis ise me neid

kohtumisi rahastada ei saa. Aga tänu
projektidele saame kirjanikega kohtumisi ikkagi korraldada. Tänu
Ameerika suursaatkonnale ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusele on meil kirjanikke käinud nii
Soomest, Rootsist kui ka Ameerikast.
Kui kirjanikud on ise nõus tulema ja
oma raamatuid tutvustama, siis me
mõistagi võtame nad meeleldi vastu.
Püüame igal võimalusel neid kohtumisi korraldada.
Kas on käinud ka vene keeles kirjutavaid kirjanikke?
Jah, me oleme lastekirjanikke toonud
lugejatega kohtuma. Kui nad tulevad
Peterburist ja sõidavad lugejatega
kohtuma kas Tartusse või Tallinna,
siis oleme püüdnud kirjanikke ikka
Narvas rongilt või bussilt n-ö maha
võtta ja meie raamatukogusse tuua.
Narvas on vahepeatus ja vene kirjanikud tulevad siinsete lugejatega
kohtuma heal meelel.

Kui kaua see projekt kestnud on?
Neljas aasta on see juba kindlasti.
Nii et päris pikalt.
Teete raamatukogus teatritki. Mida
kujutab endast varjuteater?
Seda teatrit teeb meie töötajate grupp.
Sel aastal lavastati etendus, mis oli
pühendatud A. S. Puškini muinasjuttudele, see oli seotud Puškini tänavuse sünniaastapäevaga. Kuidas varjuteatrit tehakse? Raamatust loeti ette
tekstilõik ja siis projitseeriti ekraanile
illustreerivad pildid. Meie kunstnik
lõikas papist välja kujud, mille varjudega saab ekraanil lugu jutustada.
Varjuteatri tegelasi mängivad meie
raamatukoguhoidjad. See ettevõtmine osutus väga populaarseks,
perekondi kaasavaks ürituseks. Me ei
tee neid etendusi vaid üheks korraks
– oleme käinud pärast ka hooldekodudes ja hooldushaiglas.
Käite te ka lasteaedades?
Jah, lasteaedades käime ka palju,
sest meil on selline projekt nagu
Raamatukogu kotis. Raamatukoguhoidjad panevad lasteraamatud suurtesse
kottidesse ja viivad lasteaedadesse.
Seal tutvustatakse neid raamatuid
ning lapsevanemad saavad siis neid
laenutada.

Noor lugeja laenab raamatu, loeb selle läbi ja
kui tuleb raamatut tagastama, siis vastab mõnele
raamatu sisu puudutavale kergele küsimusele.
Kui ta vastab õigesti, siis saab jäätise,
iseloomustab Maritsa lühidalt projekti Suvi raamatuga.
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veedavad vaba aega just seal. Nad
käivad ja laenavad meilt suvel lugemiseks palju raamatuid, aga raamatukogubussiga õnnestuks meil nendeni
veelgi paremini jõuda. Peab märkima,
et ka lapsed laenavad meilt suveks
kooli soovitatud lektüüri.
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Rahvusraamatukogu tõi laulupeonäituse Narva. Maritsa Ort ja Janne Andresoo näituse avamisel
Te mainisite koduloonurka. Teisel pool
Narva jõge on Jaanilinn/Ivangorod.
Kas teil on ka sidemed sealse raamatukoguga?
Jah, meil on koostöö nii Kingissepa
kui ka Ivangorodi raamatukoguga.
Ei saa öelda, et me väga tihti lävime,
aga paar korda aastas käime vastastikku külas küll. Need käigud on seotud peamiselt kas ajalooseminaridega
või siis sellega, et üks või teine osapool on leidnud igapäevaseks tööks
midagi uut ja huvitavat õpetada.
Nt möödunud aastal oli meil siin
koostöös ETKA Andrasega täiskasvanute koolitust käsitlev seminar, kus
osalesid raamatukoguhoidjad Slantsõst, Kingissepast ja Ivangorodist.
Kolleegid tutvusid meie kogemusega
nende koolituste korraldamisel.
Palju ettevõtmisi on Teie kolleegid siin
läbi viinud n-ö vabatahtlikus korras.
Kust on tulnud mõte teha katusele
roheaed?
See mõte saadi eelmisel aastal toimunud Eesti raamatukoguhoidjate kongressilt Rakveres, kus ERÜ noorteklubil tuli hea idee, et raamatukogu
terrassil-katusel võiks asuda roheaed
koos mesitarudega. Meie raamatukogus ei ole kahjuks ühtegi hobimesinikku, kes teaks, kuidas mesilastega
toimetada, seetõttu ei ole me mesinduseni veel jõudnud. Aga roheaia me
rajasime. See ei ole praeguseks vast
välja tulnud just sellisena, nagu oli
algne mõte. Taimed on meil praegu

Lastele on meil palju üritusi. Olulisel kohal on siin käelise tegevuse arendamine: meisterdamine, joonistamine, käsitöö.
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Olete Narva Keskraamatukogu eestvedajaks 2012. aastast. Kuidas Te
raamatukogunduse juurde jõudsite?
Jõudsin üsna juhuslikult. Korraldasin
eelnevalt TÜ Narva kolledžis töötades ka eesti raamatute laata, nii et
olin Eesti kirjastustega tuttav. Sel aastal, kui kolledž kolis uude asukohta,
kuulsin, et Narva Keskraamatukogu
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rõdukastides ja pottides, aga küll me
jõuame tulevikus sellega edasi minna.
Nii et kindlasti jääb roheaed järgmisteks aastateks. See on väga tore ettevõtmine. Olen väga tänulik noortele,
kes sellise ebatraditsioonilise, hullu
ideega välja tulid. Muide, möödunud
aasta augustis oli mul meeldiv võimalus käia presidendi vastuvõtul Kadriorus. Seal kingiti mulle väikesed
peterselli- ja münditaimed, needki
kasvavad meil nüüd terrassil.

Narva laulupidudest
kauaaegne direktor Ingrid Erilaid
on otsustanud pensionile minna.
Siis ma võtsingi vastu väljakutse,
et võiks ju proovida. Nii juhtuski,
et proovisin.
Õppinud olete nii kunsti kui ka haldusjuhtimist?
Jah, olen tõesti. Lisaks läbisin rahvusraamatukogu juures ka kutsekoolituse.
Olete Narvas sündinud ja üles
kasvanud. Mis teeb Narva Teie silmis
eriliseks?
Eriliseks teeb see, et Narva on ikkagi
kodulinn, kus kõik on tuttav ja teada.
Lõpetuseks küsin, kuidas Te end
laete, et kõiki neid ettevõtmisi siin
juhatada?
Arvan, et seda jõudu annavad väga
tublid ja head kolleegid. Kui inimestel
on soov midagi koos teha, siis selles tegevuses, ühistegevuses, tekibki
jõud. Tekivad ideed ja kui me hakkame neid teostama, siis me ei karda
ega mõtle üle, et kuidas meil see asi
välja tuleb: kas see on vastuvõetav,
kas see sobib raamatukogule? Proovimine-katsetamine, julgus seda teha
annabki tõuke edasisteks koostegemisteks. Kui seda kõike tehakse hea
tujuga, siis on lõpptulemus alati väga
hea.

Kaasame koolituste ettevalmistamisse nii lapsi kui ka
täiskasvanuid.

Ma tänan Teid, Maritsa Ort, ja soovin
Teile ja Teie kolleegidele edu!
Aitäh, soovin Teile samamoodi edu!

Laulupidu. Autor: Jaan Saar (OÜ Saar Graafika). Pildi tellis
2013. aastal maiustustetootja Kalev (Orkla Eesti AS).
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TEATRIJA
MUUSIKAMUUSEUM
TÄHISTAS TÄNAVUST LAULU- JA TANTSUPEO JUUBELIAASTAT NÄITUSEGA

MINU LAULUPEO LUGU
Kaisa Luik, SA Eesti Ajaloomuuseum teadur-kuraator

Näitus Minu laulupeo lugu
2. mai – 13. november 2019
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi
Assauwe tornis
Kuraatorid:
Kristo Matson, Kaisa Luik ja Ene Kuljus
Graafiline disain: Henry Mang
Ruumikujundus: Argo Peever
Kunstnik: Aime Andresson
Heli- ja videolahendus: Valkro OÜ
Videod: Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv
Toetajad: Eesti Kultuurkapital,
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

Kuidas näitus alguse sai?

Näituse kontseptsiooni välja töötades sirvisime
laulupidudega seotud postitusi sotsiaalmeedias.
Silma hakkas jagatud isiklike mõtete ja emotsioonide
erinevus – oli rõõmsaid ja patriootilisi pildikesi, aga
ka iroonilisi või lausa mõrudaid säutse. Nii tärkas
mõte keskenduda seekord peolisele, et näha, millist
rolli mängib laulupidude traditsioon üksikisiku elus.
Sellise kontseptsiooni kasuks rääkis asjaolu, et muuseumi arhiivis olevad mahukad laulu- ja tantsupidude
kogud sisaldavad valdavalt ametlikku ja korralduslikku materjali, mistõttu oleks meie vaatepositsioon
olnud üldistavam ja mõnevõrra neutraalsem. Niisiis
korraldasime arhiivimaterjalile värvi lisamiseks
mälestuste ja fotode kogumiskampaania ning kutsusime inimesi 150 aasta pikkusele loole tagasi vaatama.

Millist pildi- ja kirjalikku
materjali meile saabus?
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5. veebruarist 17. märtsini ootasime
laulu- ja tantsupidudega seotud isiklikke kogemusi ja emotsioone edasi
andvaid pilte ja kirjalikke mälestusi
spetsiaalselt selleks puhuks üles seatud kodulehe kaudu või posti teel.1
Kogumisaktsioon õnnestus hästi:
kampaania lõppedes oli meieni jõudnud 229 fotot ning 25 pikemat mälestust, seejuures olid arvuliselt üsna
võrdselt esindatud nii noorema, keskmise kui ka vanema põlvkonna muljed. Salamisi peljatud selfide tulva
asemel nägime pildimeenutusi ja
mälukilde nii ettevalmistustest kui
järellainetusest, rongkäikudest, pidustustest, lauljate-tantsijate seltskondadest ja publikust – kokkuvõtvalt just
seda, mida lootsimegi koguda. Oleks
olnud huvitav kaasata ka laulupeotraditsiooni negatiivselt suhtuvaid
peegeldusi, ent paraku ükski selline
mälestus meieni ei jõudnud.

Ekspositsiooni
ülesehitus

Püüdsime mahutada laulupidude
150-aastase loo kolmele stendile, mistõttu jaotasime ajatelje järgnevalt:
· esimesed peod kuni sõjaeelse Eesti
Vabariigi lõpuni (1869–1938);
· peod ENSV-s (1947–1985);
· laulupeod taasiseseisvunud Eestis
(1990 – tänapäev).2
Iga stendi keskel oli sisseehitatud videoekraan, millelt oli võimalik kuulatavaadata käsitletaval perioodil märgilisi laule. Nii näiteks oli esimesel

1

2

Praegu sellele aktsioonile tagasi vaadates võib nentida, et ajaliselt lühikese
kampaania puhul on paratamatult eelis
kodulehe-lahendusel, nii aga pärssisime
tahtmatult arvutikaugemate, sageli
vanemaealiste inimeste osalemist kogumisaktsioonis. Õnneks võttis nii mõnigi
laulupeo-usuline vaevaks muuseumisse kohale tulla, et isiklikult oma
mälestused ning fotod üle anda.
Ehkki 1990. aasta üldlaulupidu
toimus formaalselt veel ENSV-s,
on sellel nii ideoloogiliselt kui ka
sümboolika poolest suurem ühisosa
taasiseseisvunud Eesti pidudega,
mistõttu otsustasime seda käsitleda
koos kaasaegsete pidudega.

Kaisa Luik
stendil Aleksander Kunileidi Mu isamaa on minu arm, ENSV-pidude juures
1969. aasta juubelipeoks valminud
Veljo Tormise kantaat Laulu algus,
viimasel stendil aga René Eespere
Ärkamise aeg ja Tõnu Kõrvitsa Puudutus. Et teatri- ja muusikamuuseumi
külastajatest on arvestatav hulk turistid, seejuures eriti suvel, kuhu jäi
lõviosa näituse lahtiolekuajast, sai
Minu laulupeo looga tutvuda nii eesti
kui ka inglise keeles. Tulenevalt näitusepinna ruumilistest piirangutest
keskendusime teadlikult üldlaulupidudele, jättes nii tantsu- kui noortepeod seekord tagaplaanile.
Ajutiste näituste jaoks mõeldud
Assauwe torn seadis oma ligi 40-ruutmeetrise pindalaga kindla mahu ka
esemete eksponeerimiseks. Oli selge,
et muuseumi kogus olevast rikkalikust laulupeotraditsiooniga seotud
esemepärandist saab välja panna vaid
väikese osa.

Nii olid näitusesaali keskel asuvas
kahes klaasvitriinis eksponeeritud
laulupidudel osalejate rinnamärgid
ning erinevad suveniirid, aukohal
seisis esimese üldlaulupeo laulik.3
Laulukooride sümboolikat, mis on
rongkäikude lahutamatu osa, esindas
Juhan Aaviku Stockholmi segakoori
siidriidest tikanditega lipp. Staažikamale laulupidudel osalejale pakkus
äratundmisrõõmu dirigent Heino
Kaljuste hele ülikond. Eraldi vitriinis
oli väljas ka metallikunstnik Leida
Palu 1950. aasta üldlaulupeoks valmistatud ainueksemplar – hõbedast
elektriline keedukann, mis saabus
muuseumisse vahetult enne näituse
tööprotsessi alustamist.
3

Kõnealuse lauliku omanik on selle
põhjalikult läbi töötanud – iga p-tähe
juurde on ta kirjutanud tassa, iga forte´t
tähistava f-tähe juures on märge
kõvvaste ning kõikjal, kus on sforzando
lühend sf , seisab all tõlgituna tõugates.
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Näitus Minu laulupeo lugu Assauwe tornis

Minu laulupeo loo tuumaks on kogumiskampaania käigus muuseumisse
saabunud fotod ja mälestused, mida
oli võimalik virtuaalsel ajajoonel lehitseda eraldi videoekraanil. Ootuspäraselt saime enim materjali tänapäevale
ajaliselt lähematest pidudest. Hulgaliselt fotosid saabus 2014. aasta
üldlaulupeost Aja puudutus. Puudutuse aeg ning 2017. aasta noortepeost
Mina jään. Korjekampaania vanim
meenutus pärineb sõjaeelsest Eesti
Vabariigist – 2. juulil 1923 üles võetud
foto, mis kujutab sõprade seltskonda
Tallinnas VIII laulupeo ajal. Rõõmustavalt palju pildimaterjali saime ka
1938. aastal toimunud XI laulupeost.
ENSV-aegsete pidudega seonduvaid
fotosid ja mälestusi saadeti samuti
rohkelt, seejuures kirjeldas enamik
meenutusi 1969. aasta juubelipeo
sündmusi.
Lisaks pidustuste kõrghetki kajastavatele fotodele ja emotsioonidele
jõudsid muuseumisse mitmed laulupeoaegse elu-olu kirjeldused. Saadeti
pilte ööbimispaikadest koolimajades,
laulmisest rongijaamades enne pealinna sõitmist ning meenutati söögijärjekordi ja maitseelamusi. Eriti väärtuslikud olid mälestused, mis meenutasid pidudeks ettevalmistust ajal,
mil igapäevaeluks vajalik polnud
enesestmõistetav ning kergesti kättesaadav. Nii kirjeldab 1947. aasta laulupeo eelseid toimetusi toona 5-aastane
tüdruk:
Minu mälestustes on selgelt meeles see
askeldus, mis toimus kodus enne laulupeole sõitu. Mitmed Kabala koori naised
õmblesid ja tikkisid uusi vormirõivaid
meie kodus, sest ema oli ka väga hea
käsitöömeister. Need olid stiliseeritud
rahvariided – hallid paanidega seelikud,
hallid vestid, punase näpunööriga kaunistatud valged pikkade varrukatega
pluusid punase tikandiga, ilusad. Mitu
päeva enne küpsetati leiba ja saia. Soolaliha praeti kaussidesse, meiereist toodi
võid poolekiloste pakkidega, mis pakitud pärgamentpaberisse. Koduhoidjaks
toodi vanaema ja vanaisa, loomade eest
jäi hoolt kandma tüdruk, kes nagunii oli
igapäevatöödel emale abiks. Mina pakkisin oma väikesesse vineerkohvrisse Kata
(saepurust keha ja kipsist peaga nukk) ja
mäletan, et vanaema andis nutsu, mille
sees olid suhkrutükid. Ärasõidupäeval

Vürtsikas mälestus 1969. aasta juubelilaulupeost

Peokogemuse hulka kuulub vaieldamatult ka liiklemine, kaugemalt pealinna saabujate jaoks ehk lausa seiklemine ööbimis-, proovi- ja peopaikade
vahel. Nii leidus mitmes mälestuses
viiteid pilgeni rahvast täis ühissõidukitele. Ühele väikesele 10-aastasele
tüdrukule oli 1990. aasta üldlaulupidu otsekui ellujäämisõpetus:
Tallinnas olid trollid ja bussid, millega
sõitsime, puupüsti täis. Kinni hoida polnud vaja, sest olime litsutud täiskasvanute vahele nii, et liigutadagi ei saanud.
Õppisime kiirelt, et tuleb pugeda akende
lähedusse, sest sealt tuleb õhku ja kui ikka
paks tädi sulle peale pressib, tuleb vastu
lükata, sest siis ta märkab, et sa olemas
oled ja ei suru enam. Hiljem oli mul
juba teadmine, et nii on, ja mugavama
reisimise nimel tuleb olla väle parema
asukoha saamisel.
Laulupidude lugu käsitledes ei saa
mööda minna Gustav Ernesaksast.
Meieni jõudis hulgaliselt kooride
laulutaadiga tehtud grupifotosid ja
perekondlikke pilte. Ühel kelmikal
fotol näeb muhelevat Ernesaksa, kes
vaatab parasjagu mööduvat prouat,
kel kärus magavad kolmikud. Meenutati ka kokkupuuteid kuulsa dirigendiga, nii laulupidude ajal kui ka
igapäevaelus:
Iseseisva elu alguses käisime sõbrannaga
Tallinnas kosmeetiku juures ja siis tegime
alati sealt ka vajalikud ostud. Kord tõime
mulle tumba; pood oli kusagil vanalinnas.
Nii me sealt tulime – sõbranna kandis
kaant, ise tarisin alumist osa. Keset Viru
väljaku ülekäiku märkasin trammirööbaste vahel kolmekopikalist. Kummardusin oma kandamiga ja võtsin ta üles.
Edasi tormates nägin pargipingil istumas
Gustav Ernesaksa, lahe muie näol. Mulle
mälestus kogu eluks ühe inimese tühisusest ja teise suurusest.
Nagu helilooja ise, nii on laulupidude
traditsiooni pärisosa Ernesaksa Mu
isamaa on minu arm. Pea kõigis seda
lugu maininud mälestustes kirjeldati
pisarate tahtmatut voolamist peo
lõpus selle laulu saatel. Eredalt on
inimestele meelde jäänud ka Mu isamaa on minu arm laulmine kooride
omal algatusel 1960. aasta peol, mil
see ametlikult kavasse ei kuulunud.
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pandi 30-liitrine piimatünn piima täis.
Suur kolakas veoauto sõitis maja ette ja
toidukraam laoti autokasti.

Kogumiskampaania käigus lootsime saada ka peo korraldusega seotud inimeste isiklikke peegeldusi. Õnneks
jõudiski meieni laulupidude köögipoolelt raadio ja televisiooni ülekandemeeskondades olnute fotosid ning meenutusi. 1980-ndatel laulupeo lavastus- ja liikumisgruppi
kuulunud inimene kirjutab nii:
Meile õmmeldi ühesugused kostüümid, tumesinised pintsakud
ja helehallid seelikud, meestele püksid, lisaks valged pluusid.
Samuti ühesugused kingad. Nägime väga esinduslikud välja.
Proovi- ja peopäevad olid pingelised. Jalad õhtuks väsinud
pidevast treppidest üles-alla jooksmisest ja lauljate pakkimisest lavale. Aga kõik oli erakordselt lahe, peo lõpud ja Mu isamaa on minu arm tekitas iga kord unustamatuid emotsioone
ja pisaraid. Kas sadas vihma või kõrvetas päike – meil vahet
ei olnud. Kogu aeg oli tore.
Nagu eelnevalt mainitud, jõudis kogumisaktsiooni käigus muuseumisse rohkelt ENSV-aegsete laulupidudega
seonduvaid fotosid ja mälestusi. Tegemist on helgete ja
rõõmsameelsete muljetega – pole ka imekspandav, sest
enamasti meenutasid inimesed oma lapsepõlve või noorusaega. Vahelduseks sattus nende sekka aga ka mõni
pikantsema huumoriga vürtsitatud mälestus laulupidudest Nõukogude Eestis. Lugu 1969. aasta üldlaulupeolt:
Juhtus see proovipäeval, kui laval olid ühendkoorid. Üleval laululava kohal oli loosung Sõprus–Дружба. Äkki hakkas ülevalt
kaare alt kostma skandeerimist: Sõprus–Дружба–Абжурд.
Keegi tabas ära, et Дружба on tagurpidi loetuna Абжурд ja
nii see siis ülevalt alla veerema hakkaski. Peokorraldaja Fred
Raudberg läks väga närvi. Õnneks sai proov siiski edukalt
peetud ja peopäeva ootuses laiali mindud. Suur oli aga lauljate üllatus järgmisel päeval rongkäigus laululava eest läbi
marssides: loosung Sõprus–Дружба oli vahetatud uue vastu:
ELAGU NLKP!
Lõpetuseks nähtusest, mis meid kõiki mõjutab – ilmast.
Küllap jäävad kehvemad ilmaolud kirkamalt meelde
kui pidu saatev päikesepaisteline ilm, mistõttu kujutas
märkimisväärne hulk pilte ja kirjutisi vihma trotsimist.
Tantsupidulised meenutasid läbimärgade rahvariiete
kuivatamist kütteta koolimajades ning katseid säilitada
kehasooja pika vihmase proovipäeva jooksul. Hiljutistest
pidudest on inimestel selgelt meeles 2004. aasta üldlaulupeo spontaanne mitteametlik rongkäik ning isetekkeline
tantsupidu Vabaduse väljakul 2017. aasta noortepeol.
Muuseumisse saadetud muljete põhjal tundub, et halb
ilm laulupiduliste head tuju ja rõõmsaid emotsioone
ei sega.
Kogumiskampaania leidis kõlapinda ka väljaspool muuseumimaastikku. Pikemaid kirjalikke meenutusi ja fotosid avaldasid nii Maaleht kui ka ERR-i kultuuriportaal, eredamatest hetkedest kirjutati ka Õpetajate Lehes.
Mõned muuseumisse saadetud kirjutised leidsid tee
tänavusele laulupeole, kus vahetekstidena kõlasid katkendid mälestustest. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
tänab kõiki, kes oma mälestusi jagasid!

 Gustav Ernesaksale kuulunud
laulupeorätikuid

Kai Välbe,

Eesti Rahvusraamatukogu
juhtiv spetsialist

Oskuskeelepäev Veebisõnastik – see on imelihtne? toimus 8. oktoobril rahvusraamatukogus.
Selle korraldasid Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja rahvusraamatukogu ning toetas
Haridus- ja Teadusministeerium. Tänavusel, järjekorras juba XIV oskuskeelepäeval keskenduti veebisõnastikele ja anti ülevaade terminitööst nii riiklikus kui ka hariduslikus vaates.
Osalejaid oli rohkesti – üle 80: see näitab jätkuvat huvi terminitöö ja oskuskeele arengu vastu.

Eesti terminitöö sõnas ja pildis

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesti
keele nõunik, keeleteadlane Sirli Zupping tõdes, et meil on pidev vajadus
uute terminite järele kõigis valdkondades, kusjuures rakendusvaldkonnad on sama olulised kui teadusvaldkonnad. Omakeelseid uusi termineid
on vaja kohe, aga terminitöö nõuab
aega. Erialakeel pole enam suunatud pelgalt erialainimestele, sestap
tuleb siin taotleda üldarusaadavust
ja täpsust. Seetõttu mängivad väga
olulist rolli terminibaasid ja veebisõnastikud. Väärtuslik terminibaas
on Ekilex – EKI sõnastiku- ja terminibaasisüsteem. Eestis on praegu üle
50 terminikomisjoni, mis on seadnud
entusiastlikuks eesmärgiks terminite
loomise ja korrastamise omas valdkonnas. Samuti on oluline terminitöö
populariseerimine ning terminite levitamine. Terminitöö toetuseks on haridus- ja teadusminister kinnitanud
Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027.

Riigiteaduste terminoloogiast

Tallinna Ülikooli riigiteooria professor, riigiteadlane Leif Kalev tutvustas Termekis (https://term.eki.ee/)
sisalduvat poliitika ja valitsemise
sõnastikku, mis ettekande ajaks sisaldas 1217 terminit (vt https://term.
eki.ee/termbase/view/1143464/).
Veebisõnastik sündis tihedas koostöös kõrgkooliõpiku Poliitika ja valitsemise alused (Tallinn, 2011, 2013)
koostamisega, autoreiks Mari-Liis
Jakobson, Leif Kalev, Ott Lumi jt.
Sõnastikku täiendatakse pidevalt.

Ekilex ja terminivõrgustik

Eesti Keele Instituudi keeleressursside ja keeletehnoloogia osakonna juhataja kt Tõnis Nurk rääkis EKI keelenõu ja -nõuannete vahendamisest

ning pidas oluliseks, et see tegevus
oleks jätkuvalt usaldusväärne ja piisav (https://keeleabi.eki.ee/). Huvitav oli ülevaade veebisõnastiku Ekilex
arengust (https://ekilex.eki.ee/). Näiteks puuduvad e-sõnastikus mahupiirangud, võimalik on andmeid mitmeti struktureerida, meediafaile lisada
(pilt, heli, video) ning viidata lisainfole, seotud mõistetele jms. Nii
tekib kasutajale korraga väga palju
infot, mida veebisõnastiku tegijad
peavad ühtlustama. Küsimusele raamatukogusõnastiku Ekilexiga liitumise kohta vastas lektor, et Termeki
sõnastike ootejärjekord on küllaltki
pikk, aga piisava jõu ja nõudliku järjekindluse ülesnäitamisel on liitumine
lähitulevikus täiesti mõeldav.

Seletamatu seletamine –
ususõnastiku koostamisest

Eesti Kirikute Nõukogu ususõnastiku
töörühma liikmed Mariina Viia ja Toomas Schvak andsid ülevaate sõnastiku kujunemise põhimõtetest, esimesest ettevalmistavast kohtumisest
Siseministeeriumis 2017. a ning esialgse viieaastase tööplaani täitmisest.
Ususõnastik keskendub kristlikule
sõnavarale, lähtub konsensusest eri
uskkondade vahel ja on seletav, lausa
entsüklopeediliselt põhjalik.

ÕS 2018

Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakonna vanemkeelekorraldaja,
keeleteadlase Maire Raadiku esitlus
võttis kokku Eesti õigekeelsussõnaraamatute lühiajaloo alates 1918. a
ilmunud Eesti keele õigekirjutusesõnaraamatust tänapäevani (viimati
ilmus teatavasti ÕS 2018, vt http:
//www.eki.ee/dict/qs/). Järgmine
ÕS ilmub aastal 2025, kusjuures
on otsustamata, kas see tuleb ka

trükisena või ainult veebiväljaandena. Eesti Keele Instituudi sõnastikukeskkond Sõnaveeb (https://
sonaveeb.ee/) lisab juba praegu oma
artiklitele ÕS-i soovitused.

Terminiõpetus ringmajanduse
põhimõttel maaülikooli keelekeskuses

Eesti Maaülikooli keelekeskuse juhataja Ülle Sihveri ettekanne algas
ringmajanduse mõistest, mis Keskkonnaministeeriumi määratluse järgi
on võimalikult väikeste kadudega
tootmis- ja tarbimissüsteem. Lektor
seostas selle põhimõtte teravmeelselt
keelekeskuses tehtava terminitöö ja
selle edendamise tähtsusega. Keelekeskuse töö tulemused väljenduvad
nii õpetamises, õppejõudude teaduslikes töödes kui ka õppurite keelekasutuses (nt lõputööd) ja rikastavad
erialast suhtlemist.

Projektijuhtimisterminite ulatus

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtlusosakonna informaatika assistent
Taavi Tamberg tutvustas Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni, kelle
missiooniks on arendada projektijuhtimise kultuuri ja väärtusi Eestis, tuues kasu Eesti ühiskonnale ja
ettevõtlusele. Selle tegevuse raames
loodud ja arendatav projektijuhtimise
eesti-inglise terminisõnastik P3M on
praegu leitav internetist (714 terminit
Termekis), vt https://term.eki.ee/
termbase/view/7936985/.
Kõigi ettekannete slaididega saab
tutvuda rahvusraamatukogu kodulehel (https://www.nlib.ee/et/
oskuskeelepaev). Kohtume taas järgmisel aastal, XV oskuskeelepäeval.
Seniks jõudu erialaterminoloogia
edendamisel!

37
37
EESTI KEELE AASTA

VEEBISÕNASTIK –
SEE ON IMELIHTNE?
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MAARAAMATUKOGUDE
TÄNAVUSEST SUVESEMINARIST.
Ja päris esimesest ka
Lea Rand, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja, Toila Vallaraamatukogu direktor

Maaraamatukogude sektsiooni 28. suveseminar toimus tänavu 11.–13. juunini Järvamaal. Kolme päeva
sisse mahtusid Järvamaa Muuseumi ja Ajakeskuse ekskursioonid ning ringsõit Järva vallas – tutvumine raamatukogude, Seidla veski ja Vargamäega –, aga ka erialajutud, kogemuste vahetamine ja maailmakohviku
stiilis arutelud. Jutu lõpetuseks räägin ka päris esimesest maaraamatukogude suveseminarist, et oleks hea
kõrvutada tänapäevast kogemust kolme kümnendi tagusega.

Suveseminari esimene päev möödus Paides. Järvamaa Keskraamatukogu direktor
Jane Kiristaja tervitas osalejaid ning tegi
ülevaate maakonnast ja Järvamaa raamatukogudest. Järvamaa Muuseumis
ootas meid teadusjuht Ründo Mülts,
kes pika ja huvitava ringkäigu jooksul rääkis muuseumi aja- ja saamisloost. Päeva
lõpuks jõudsime Valgehobusemäele ja
õhtu möödus väga meeleolukalt. Alburahva Teater mängis Küllike Veede kirjutatud Sangadega saunameest. Ja see
oli tõesti hea! Saalitäis raamatukoguhoidjaid rõkkas naerda ja etenduses kuuldud
killud kõlasid veel järgmisel päevalgi.
Seminari teine päev kulus ringsõidule
Järva vallas. Hommikul alustasime Amblas. Tutvusime Ambla rahvamaja ja raamatukoguga, kus Järva valla kultuurispetsialist Triin Väin rääkis Järva valla
raamatukogudest pärast omavalitsuste
reformi. Ambla raamatukoguhoidja Eleri
Kang tutvustas oma raamatukogu ja rääkis oma tegemistest. Ehkki võib tunduda,
et kõik raamatukogud on ühtemoodi, siis
ega tegelikult ikka ei ole küll. Igal pool on
midagi uudistada. Järgmine peatuspaik
oli Järva-Jaani raamatukogu, kus juhataja
Merike Kanarbik ja raamatukoguhoidja
Tiiu Hallimäe tutvustasid meile oma
raamatukogu töid ja tegemisi.
Seejärel tegime peatuse Koeru rahvamajas. Koeru kultuurielust ja raamatuklubist rääkis kultuurimaja direktor Eva
Linno ning Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegevust tutvustas selle kauaaegne liige Herbert Last.

Avatud raamatukogu

Pealelõunal jätkus raamatukogude tuur
Peetri raamatukogus, et vaadata, kas ja
kuidas toimib… avatud raamatukogu.
Raamatukogu juhataja Terje Kuusmann
rääkis vallamaja fuajees asuvast avatud
raamatukogust, sellega kaasnevatest
muredest ja rõõmudest. Peab ütlema,
et see oli tõeline üllatus; ei oskagi kohe
öelda, kas positiivne või negatiivne. Igatahes enamik meist ei kujutanud tööd
sellises raamatukogus ettegi.
Viimane raamatukogu, mida külastasime,
oli Viisu. Raamatukogu asub sealgi kohaliku kultuurimajaga ühe katuse all ja
mõistagi tehakse palju ka koostööd. Sellest sündis tänavusel talgupäeval ka tore
õueraamatukogu, mille valmimise lugu
rahvamaja juhataja Kerli Jänts ja raamatukoguhoidja Malle Maimann lahkesti tutvustasid.
Raamatukogudega oli selleks päevaks
kõik ja ees ootas Seidla tuulik. Veskimees
Hannu Lamp tutvustas tuuliku ajalugu
ja tänaseid tegemisi. Edasi kulges meie
sõit Vargamäele.
Vargamäe naiste sõnul on neil seal kaks
Antonit: üks eelistab majas oma pingil
istuda, aga teine, vöödiline, armastab
koos külalistega ringi jalutada. Sellele
viimasele meeldivad paid ka väga.
Sektsiooni juhataja Lea Rand kasutas
juhust, et arutada A. H. Tammsaarega
meie praegust eluolu ja peab ütlema,
et suurmees jäi kohe päris mõtlikuks.

Lõpuks tuletas ta meelde ühte oma
1936. aastal kirjutatud mõtet: Üks kõige
mõjuvam ja kättesaadavam abinõu rahvale iseteadvuse ja usu andmiseks on minevik: ajalugu, rahvaluule, arheoloogia,
keel, kunst, kirjandus jne., ja arvas, et meil,
raamatukogutöötajatel, on võimalus ja
kohustus seda kõike hoida ning jagada.
Vargamäele on rajatud ka Järvamaa kultuurihiis. Seda hakati looma 1992. aastal
ning igal aastal istutavad sinna oma puu
järjekordsed maakonna kultuuripreemia
laureaadid. Ehkki preemiate kategooriad
ja nimetused on aja jooksul muutunud,
on tublisid ja tunnustustväärivaid inimesi Järvamaal alati olnud ning nii kasvab
hiies üle 100 puu, teiste hulgas ka Jane
Kiristaja oma.
Teise päeva õhtu möödus koos Kaja
Kraavi rahvamuusikutega. Kui esialgu
nauditi pillilugusid laua tagant, siis õige
pea oldi juba ühises tantsuringis ja tundus, et enamikule meist olid rahvalikud
tantsud päris tuttavad. Mitmed meie hulgast osalesid ka tantsupeol.

Viimase päeva ennelõuna möödus töises
meeleolus

Lea Rand, Urve Salumaa, Urve Vakker,
Jane Kiristaja ja Ly Haaviste jagasid oma
kogemusi vallaraamatukogude moodustamisest. Need teemad tekitasid ka pikema diskussiooni. Selgus, et olukord on
Eestis üsna erinev. On omavalitsusi, kus

Ühes lauas arutleti teemal Raamatukogu
turundus ja avalikud suhted. Seda arutelu vedas Lea Rand. Toodi välja trükija sotsiaalmeedia kõigi oma erinevate
võimalustega, aga samas rõhutati ka, et
meediat tuleb kasutada läbimõeldult.
Leiti, et hea võimalus raamatukogu tegevuste ja teenuste tutvustamiseks on osalemine vallavolikogus ja komisjonides
ning vallavalitsuse infotundides. Oluliseks peeti ka avalikke esinemisi ja osalemist erinevatel sündmustel (nt raamatuväljapanekute ja näituste korraldamine
teiste korraldatud üritustel). Oluline on,
et me oleksime nähtavad! Alahinnata ei
saa ka otseturundust: isiklikud suhted,
meilid, sõnumid, kutsed ja telefonikõned toovad meie üritustele sageli kõige
rohkem osalejaid. Ei saa loota ainult
teadetetahvlile pandud kuulutusele.
Pakuti välja ka raamatukogu sümboolika
kasutamist meenetel, kutsetel, tänukirjadel, aga miks mitte ka sõidukitel. Et
jõuda ka nooremate inimesteni, võiks
igal raamatukogul olla oma nutirakendus
või siis võiks raamatukogu olla kajastatud valla äpis. Ja lõpuks – aga see pole
sugugi vähem oluline – vaadakem üle
oma viidamajandus ja raamatukogu sildid. See, millises olukorras need on, räägib meist ja meie suhtumisest päris palju.

Raamatukogu
kui teenuskeskus –
tulevikuteenused

Selle laua tööd vedasid Maarika Lausvee ja Õnne Paimre. Kuna paljudes
maakohtades on raamatukogud jäänud
ainukesteks keskusteks, kus inimestel
on võimalus koos käia ja erinevaid teenuseid saada, siis on laienenud ning
kindlasti laieneb veelgi raamatukogus
pakutavate teenuste/võimaluste hulk.
Kindlasti on paljud väljapakutud teenused nii mõneski raamatukogus juba
olemas, aga olgu siin välja toodud kõik,
mida arutelul nimetati: kiletamine, lamineerimine, printimine (sh 3D-printimine), töötoad eri teemadel erinevatele
huvigruppidele, kvaliteetne infoteenus ja
õigusabi, arvutiabi, kostüümide ja laua-

Kuidas, milleks ja
kellega teha koostööd?

Et koostöö on väga oluline, sellega oleme
vast kõik nõus. Kellega ja milleks koostööd teha, et mõlemad osapooled oleksid tulemusega rahul ja kas siin ka mingeid takistusi võib ette tulla, selle üle
arutleti laudkonnas, mida juhtisid Tea
Kallaste ja Ilona Oeselg-Tigasing. Koostööpartneritena toodi eeskätt välja kool,
lasteaed, rahva- või seltsimaja, kohalik
omavalitsus, noorte ja/või eakate päevakeskused. Raamatukogu panuseks sellise
koostöö puhul nimetati näituste korraldamist, kirjanduse tutvustusi, kingitusi,
kirjandust tundvaid ja teemat valdavaid
töötajaid. Partnerite poolt võiks vastu
saada ruumid, abi info levitamisel ja osalejad. Koostöös sündinud ettevõtmised
aitavad optimeerida nii kulusid kui ka
inimressurssi, toetavad ja arendavad
kogukonna ühtsust, koos tehtud ürituste puhul saab jagada tööülesandeid
ja igaüks saab teha seda, mida kõige
paremini oskab. Toodi välja ka koostööd
takistavad tegurid: ressursi-, huvi- ja infopuudus ning dubleerimine. Arutelu käigus jõuti ühise tõdemuseni, et tegelikult
algab koostöö inimestest – nende soovist koostööd teha, isiklikest suhetest ja
omavahelisest kommunikatsioonist.

Kas ja kellele on
raamatukogu vaja?

Neile küsimustele otsiti vastuseid lauas,
mille tööd vedas Maris Paas. Küsimusele
läheneti kolmelt tasandilt: riik, kohalik
omavalitsus ja inimene. Riigi jaoks on
raamatukogu haridus-, propaganda- ja
infoasutus, mis on kõikidele ühiskonnagruppidele tasuta. Raamatukogu tegeleb
kodanikukasvatuse, elukestva õppe ning
digipädevuse tõstmisega. Raamatukogud on mäluasutused, mis tagavad ka

Viisu küla õueraamatukogu
avaliku teabe kättesaadavuse, on riigi ja
kolmanda sektori käepikendused. Riigil
on raamatukogu vaja; kahjuks jääb tunne,
et riigimeestel ei ole vaja. Kohaliku omavalitsuse jaoks võiks raamatukogu olla
kasulik partner – paljudes kohtades valla
käepikendus (nt teenuskeskuse ja valimisjaoskonnana). Tänu sellele väheneb vallaametnike töökoormus. Raamatukogu
on samuti kogukonnakeskus, sageli piirkonna ainuke kultuuriasutus ja hea koostööpartner teistelegi vallaasutustele.
Jääb mulje, et inimestele on raamatukogu kõige rohkem vaja. Lisaks tasuta
põhiteenustele pakuvad raamatukogud
ka tasulisi teenuseid, mida piirkonnas
mujal ei pruugi saada. Raamatukogu on
suhtlemis- ja ajaveetmiskoht; infokeskus, mis toetab huviharidust ja elukestvat õpet; mäluasutus, mis kogub, hoiab
ja tutvustab paikkonna ajalugu. Sageli
asendab raamatukogu kooli pikapäevarühma, lastehoidu või kultuurikeskust;
annab hingeabi ning pakub tasuta õigusabi ja arvutikoolitusi; jagab toiduabi;
pakub postiteenust ja koduteenindust
jne. Ja muidugi laenutab raamatukogu
raamatuid, aga kahjuks jääb see viimane
tegevus sageli kõigi muude tegevuste
(lisaülesannete) varju.
Lõpetuseks suur tänu Järvamaa Keskraamatukogu direktorile Jane Kiristajale ja
pearaamatukoguhoidjale Eha Palmile,
kes meie jaoks huvitava ja hariva programmi kokku panid ja tänu kellele tundsime, et oleme oodatud ning hoitud.
Suur tänu toetuse eest ka ERÜ-le ja Reet
Olevsoole, kes kõikide meie tegemiste
juures alati abiks on! Järgmisel aastal
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Toimusid ka maailmakohviku stiilis arutelud, kus laudkondade tööd juhtisid
maaraamatukogude sektsiooni liikmed.
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mängude laenutus, tervislike eluviiside
propageerimine, giiditeenus, raamatute
kojukanne (pakirobot), lugemisabi (ettelugemine), haridusprogrammid koostöös
lasteaia ja kooliga (kui need piirkonnas
veel olemas on), lastehoiuteenus ja ruumide rent näiteks laste sünnipäevade või
seminaride korraldamiseks, iseteeninduse juurutamine (lugejakaardiga pääseb raamatukogusse ka siis, kui töötajat
kohal ei ole) ning valla käepikendusena
toimimine – olla teenuskeskus, kus võetakse vastu nt sotsiaaltoetuste avaldusi.
Foto: Reet Olevsoo

arvestatakse raamatukogutöötajate arvamusega ja kaasatakse neid ümberkorraldustesse. Samas on ka kohti, kus otsustatakse asi kusagil kabinetis ära ning nenditakse, et nüüd läheme edasi nii.
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kohtume mere taga – maaraamatukogude sektsiooni leheroheline lipp rändas
Saaremaale uut suveseminari ootama.
Aga nüüd lubatud tagasivaade kolme
kümnendi taha ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni suveseminaride kroonika abil,
mille alapealkirjaks olgu

80 naist Venemaa
piiri ääres 1991. aasta
augustis ehk riigipöördeni Moskvas
jäi paar nädalat.
1990-ndate algus tõi maaraamatukogude jaoks kaasa suure muudatuse:
senistest keskraamatukogu harukogudest said iseseisvad asutused vallavalitsuse alluvuses. Tulevik oli toona teadmata, õhus liikusid erinevad (kohati
tumedavõitu) stsenaariumid. Küllap tekib
just ebamäärastes ühiskondlikes oludes
soov kokku hoida. ERÜ juurde maaraamatukogude sektsiooni moodustamise
mõtet oli mõlgutatud juba paar aastat
ja 1991. aasta varakevadel kutsus Tiiu
Pihlakas sektsiooni kokku.
Ühel esimestest kokkusaamistest Tartus
tegi Elle Tarik ettepaneku hakata korraldama suviseid maaraamatukoguhoidjate
seminar-laagreid. Sektsiooni liikmed pidid
mõtlema sobivale laagripaigale oma
kodukandis. Kõne alla tuli Eesti Hariduse Arenduskeskuse õppebaas Värskas.
Pärast väikest mõtlemist sündis ERÜ ja
Kultuuriministeeriumi ühisotsus viia laager läbi Värskas 5.–9. augustini. Ettevalmistustööd võisid alata.
1991. aasta oli poliitiliste võnkumiste
aasta, üks sündmuste- ja tähendusrikkamaid aastaid Eesti lähiajaloos. Muidugi
mõjutas kogu tollane olustik ka laagri
korraldamist, tehes seda mõneti kergemaks, teisalt aga raskemaks, kui see oli
mõniteist või paarkümmend aastat hiljem. Raskendavaks asjaoluks oli kindlasti
arvuti, interneti, mobiiltelefoni ja faksi
puudumine. Kindlasti oli vähemalt osa
neist Eestis juba mõnedes ametkondades olemas, kuid polnud veel saanud
raamatukoguhoidja käepikenduseks. Nii
sai lauatelefonilt ohtralt valitud nii kohalikke kui ka kaugekõnesid. Kõige rohkem
oli koormatud liin ERÜ büroo – Põlva
Keskraamatukogu. Tagantjärele tarkus
ütleb, et ainuüksi lauatelefonist inimestega kontakti saamiseks sageli ei piisa ja
tänada tuleb sidevahendite täiustajaid.
Meenutamist väärib, kuidas raamatukoguhoidjaid laagrist teavitati: see oli

suhtekorralduse suursaavutus. Põlvast
teele läkitatud kiri paljundati rahvusraamatukogus (mitte koopiamasinal, vaid
rotaatoril) ja saadeti kõigile ERÜ-sse kuuluvatele maaraamatukoguhoidjatele koju!
Kirjad läkitati ka kõigisse keskkogudesse.

kasarmuhoonetesse, mis olid sel ajal tuntud õpetajate täienduskoolituse kohana.
Nõukogude ajal oli meie teadvusest tõrjutud fakt, et tegemist oli endise Eesti
Kaitseväe õppelaagriga, mis kandis enne
sõda nime Petseri Põhjalaager.

Värska laager oli maaraamatukoguhoidjate kokkusaamistest viimane, mis toimus Nõukogude Liidus. Eks olnud seegi
ühtaegu raskendav ja kergendav asjaolu.
Ühelt poolt plahvatusohtlik naaber, teisalt (veel) suhteliselt madal elukallidus,
mis võimaldas 80 inimesele 5-päevase
laagri korraldada. Ilma osavõtutasuta!
Kapitalism oli küll juba bravuurikalt
värava avanud, aga meie õuel ta ennast
veel päriselt sisse seadnud ei olnud.

Hommiku- ja õhtusööki, mis koosnes peamiselt võileibadest, söödi laagripaigas.
Laagrilistest moodustatud toimkonnad
töötasid kui kellavärk. Varahommikuse
piimatoomise vastutusrikas ülesanne
anti hiidlastele.

Elutingimused Värskas olid üsna spartalikud: laagrilised majutati kunagistesse

Foto: Reet Olevsoo

See, et laagrisse minnakse targemaks
saama, oli algusest peale selge. Teemad,
mida käsitleda, pakkus elu ise. Kokkuvõtlikult olid need järgmised: eesti
kirjandus, majandusprobleemid, omavalitsustele üleminek, psühholoogia,
raamatukogundus.

Läbi aastate on olnud traditsiooniks, et
suveseminaril tutvustatakse vastuvõtva
maakonna kirjarahvast. Nii ka esimesel
korral: Milvi Raudsepp rääkis Orava vallast pärit kirjanikust ja poliitikust Karl
Ast-Rumorist.
Majandusprofessor Elvi Ulst kõneles
ettevõtlusest – teema oli uus ja raskesti
vastuvõetav. Rahva ette astusid ka kaks
psühholoogi: Eesti Hariduse Arenduskeskuse lektor Säde Ploom ja mitmekülgne
mees Toivo Niiberg, kes kujunes laagriliste lemmikuks.

Erialaprobleeme vaeti sel ajal veel Kultuuriministeeriumis töötanud Ivi Tingre
juhtimisel. Kuna sel ajal elati just rahvaraamatukogude seaduse ootuses, oli
kindlasti sellestki juttu.
Traditsiooniks on saanud ka ringreis maakonna raamatukogudes ja kultuuriloolistes paikades. Setumaa omapära tutvustas põhjaliku ekskursiooni käigus setu
kultuuri hoidja ja arendaja Paul Lehestik.
Värska laagri järel polnud sugugi selge,
kuidas edasi toimida. Pakuti välja, et ka
järgmistel aastatel võiks Värskasse tulla.
Õnneks nii ei läinud, suveseminar hakkas
liikuma maakonnast maakonda. Nii oleme
oma suviste kokkusaamistega varsti juba
kaks ringi Eestimaale peale teinud. Ja mis
peaasi – kõik järgnevad suveseminarid
on toimunud iseseisvas Eesti Vabariigis!

Olgu selle väikese ajaloolise tagasivaate
lõpetuseks veel ära toodud need,
kes esimese suveseminari toimumisele
kaasa aitasid: Ivi Tingre (Kultuuriministeerium), Tiiu Valm (Rahvusraamatukogu), Evi Rannap (ERÜ esinaine), Linda
Kask (ERÜ büroo), Luule Herodes (Eesti
Hariduse Arenduskeskus, laagri komandant), Tiiu Erlemann (Tartu Maakonna
Keskraamatukogu), Elle Tarik (Tartu
Linnaraamatukogu), Tiiu Pihlakas (Jõgeva
Maakonna Keskraamatukogu) ja Eha Tillmann (Võrumaa Keskraamatukogu).
Kuna 28 aastat tagasi polnud pildistamine sugugi nii lihtne kui täna, siis peab
suure tänu ütlema ka Õnne Paimrele,
kes esimeses laagris fotoaparaadiga ringi
käis.

Tänavusel suveseminaril osalejad Järvamaa Keskraamatukogu ees
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Laager algas kirjandusliku kohtumisega –
Astrid Reinla ja Boris Kabur jäid meiega
laagri lõpuni. Kindlasti oleks kirjanikele
küsimusi olnud rohkem, kui televiisoris
oleks juba jooksnud Õnne tänava saaga.
Selleni jäi aga veel kaks aastat.
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On the meaninglessness of
life
Urmas Vadi
Urmas Vadi, a writer,
stayed for three years in
the Village of Disappointed
People and wrote a chronicle of the lives of its inhabitants, titled Elu mõttetusest
(„On the Meaninglessness
of Life“; 2019). The place
got its name after Peter I
galloped through it with
his troops. The horse of Peter I got stuck in the mud
and the king was so angry
and disappointed that he
spat. And the place where
Peter I spat was called the
Village of Disappointed
People from then on. The
book, consisting of more
than seventy miniatures
and short stories, takes a
look inside through the
dark, however, alluring
window of the human soul.

5
When rural librarians
went to Brussels,
or what makes them
happy and what annoys
them at work.
An interview with
Tiina Hoop, Anne Järvis,
Maarika Lausvee,
Maris Paas, Lea Rand,
Urve Salumaa, Ülle Siska,
Anne Toome, and
Maili Uibo
Mihkel Volt
On the 8th of October at
7 a.m., a plane took off from
Tallinn to flew to Brussels
with a group of twenty
Estonian rural librarians on
board. The ultimate goal
of the trip was an exhibition, “Generation Code:
Born at the Library”, that
showcased the top innovative digital exhibits from
public libraries across the
EU and was awaited to be
opened on the same day
in the European Parliament
building. Andrus Ansip,
a Member of the European
Parliament, and his assistants hosted the delegation.
The visit to Brussels offered
a lot of new approaches,
including becoming acquainted with rural librarians and getting to know
their sobering views on
local life in Estonia.

18
Adolf Horn – a theologist
and a bibliophile
Sirje Lusmägi
“For the first time, I came
upon the name of Adolf
Horn, when I was cataloguing the publications
in the library collection of
Narva Church of St. John
the Baptist. It was surprising to see a name in the
handwriting characteristic
of the 20th century, written in blue ink, in the book
from the 17th century.
I was intrigued: who was
this man, Adolf Horn, and
what was his connection to
Narva German church,”
Sirje Lusmägi, a Rare Book
Specialist at the National
Library of Estonia, writes.

22
Missis Maritsa –
a patriot of Narva.
An interview with
Maritsa Ort
Mihkel Volt
“Yes, our visitors indeed
like to take a picture with
this view in the background. As if one can capture two countries at the
same time,” Maritsa Ort,
the Director of Narva Central Library, cheerily says,
pointing to the window
of the library’s third floor,
from where one can see
Estonian and Russian territories at the same time.
The view from the window
is majestic indeed: the
fortresses of Narva and
Ivangorod and the border
river that separates them
are captured on the same
image. The most eastward
city of Estonia, where one
can seldom hear the Estonian language in the street,
has surprised with the ongoing enlivenment of cultural life in recent years.
That is why we – together
with a photographer, Teet
Malsroos – set out to
inquire about the doings of
Missis Maritsa and Narva
Central Library.
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32
“Story of
My Song Celebration”
Kaisa Luik
“On the occasion of this
year’s Estonian Song and
Dance Celebration, the
Estonian Theatre and Music
Museum displayed an
exhibition, “Story of My
Song Celebration”. While
drawing up a concept for
the exhibition, we browsed
messages, related to song
celebrations and posted
on social media sites. The
discrepancy among shared
personal thoughts and
emotions caught the eye –
there were merry and patriotic images, but also ironic
or even bitter tweets. So,
an idea was conceived to
focus on the celebrants this
time, with an aim to find
out what role plays song
celebration tradition in the
life of an individual,” Kaisa
Luik, a researcher-curator
at the Estonian History
Museum Foundation, says.

37
The Web dictionary –
it is unbelievably easy?
Kai Välbe
A Terminology Day, “The
Web Dictionary – It Is Unbelievably Easy?”, was
hold on the 9th of October
at the National Library.
It was organised by the
Estonian Librarians’ Association and the National
Library and supported by
the Ministry of Education
and Research of the Republic of Estonia. This year,
already the 14th Terminology Day focused on Web
dictionaries ad provided
an overview of terminology work both from the
national as well as educational aspect.

38
About this year’s
summer seminar for
rural librarians.
And about
the very first one, too.
Lea Rand
“The 28th Summer Seminar
of the ELA Rural Libraries
Section was held from
the 11th up to the 13th of
June in Järva County. The
three-day event included
a tour in Järva County,
but also discussing professional issues, exchanging
experiences, and holding
workshops in the World
Café format. In the end,
I also speak about the very
first summer seminar for
rural librarians to compare
today’s experience with the
one we had three decades
ago,” Lea Rand, the Head
of the ELA Rural Libraries
Section and the Director of
Toila Community Library,
describes the events of this
summer and in the summer
of 1991.
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