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Michio Kaku kirjutab oma
paralleeluniversumide raamatus
et kunagi kui me kodune aegruum
laieneb lõputusse elutusse külma
siis äkki (kui leidub ses hõredas
ja pimedas veel mõtlevat alget)
oskame me läbi mõne ussiaugu pugeda
uude universumisse – mitte et sel
uuel universumil just meid vaja oleks
või vähemasti süstida sinna oma olemasolukood
see kõik on muidugi põrgulikult põnev
eriti kui juhtub et me inimkonnana endaga ise
kiiresti hakkama ei saa kui üldse jääb
neid teadjamehi ja mõtlejaid kes suuri hadroneid
põrgatavad või šamaanitrummiga retkele lähevad
urisedes ja unnates – kui väga me unistame vahel
uutest universumidest mil need lebavad
siinsamas me karvase-kondise-krobelise käekese ulatuses
kuhjades ja lademetes universumeid kuhu rännata ja
kaduda: sääl on olemas kõik tumedad jumalad ja nende tulemised
ja hullumised ja hukkumised sääl on maailmad aegade tagant ja eest
justkui püüdmatu imeilm – ja ikkagi siin ta lebab
nii rahuliku ja ohutuna – vaatan oma tutuola-mabanckou-mda
virnakest millest pean kokku vuristama ühe virvatulukesteloo
mõtlen rännakutele kuhu need aafrika mehed mind viisid ja
kuhu ma ise ei jõua – ja neile kuhu küll jõuan peaaegu
aga kuidagi teisiti – see rokenroll mis vaatab vastu Vernon Subutexi
maailmast kes ei tundu millegi poolest vähem (ega rohkem)
olevat kui mina või Kivastiku taevatrepp
käokarvaliseks käänduv elurada – koorud ja kasvad
teiste pesades-eludes võtad nende kuju saad neiks
muned oma mõtete munakesed tundmatutesse veidratesse kurnadesse
näe – olin teismeline ja lugesin Henrik Visnapuud ja mõtlesin
miuke poeet miukene armastaja ja ei tahtnud olla midagi vähemat
(küll aga veel rohkem oikuipaljurohkem) – ja ta oli aegruumi taga
nagu käeulatusest väljas – see luule ja inimene ning näe
nüüd kui olen saanud neljakümneseks siis (justkui naljakümniseks)
tuleb see Visnapuu mu ellu tagasi ja annab mulle poole kohaga tööd
kuskil Eesti teises otsas – Luunja vallakeses – ja ma kohtasin teda
paralleeluniversumis... või järsku läks kõik nii nagu Michio Kaku
oletab et ehk kunagi võimalik on: hoopis Visnapuu kelle maailm
kadus külma ja kodukaugesse kes lõpuks läks seda rada millist me elus ei tunne
et tema nagu ussi- või musta augu kaudu süstis end kandis end edasi
uude universumisse – et raamat on veel vägevam infokandja kui ükski
nanotehnoloogiline ime
mis muidugi seab kahtluse alla mu enda olemasolu järsku olen ma
lihtsalt paralleeluniversum (tahaks olla see esimene see originaal
mida kunagi olnudki pole) järsku olen ma lihtsalt iseennast kirjutav
raamat järsku paljundan ma oma olemasolukoodi nende ridadega
aina edasi nagu viirus mis tunginud võõrasse rakku... järsku iga luuletus
tähendab ühe pisikese maailma hakku
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Hea lugeja!
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogul täitus
sajas aastaring – see ongi kuuenda numbri
peateema. Kevad tõi TTÜ raamatukogule ka
muutuse: kauaaegne direktor Jüri Järs andis
teatepulga edasi Tõnis Liibekile. Raamatukogu
juubeli aegu küsisin kahelt direktorilt seitse
küsimust ja sain neliteist vastust. Nad kõnelevad nii olnust, tänasest kui ka homsest.
Selle numbri arendustegevuse rubriik pakub
Vahur Puigi põhjalikku ülevaadet ühisloomeplatvormi Ajapaik võimalusist. Saame teada,
mis on Ajapaiga eesmärk ja millist abi oodatakse kasutajailt. Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik räägib, milliseks
tõotab kujuneda ÕS-i tulevik, missugune on
üld- ja oskuskeele vahekord viimaste kümnendite õigekeelsussõnaraamatuis ning muustki.
Tänavusele eesti keele aastale pühendatud
Sõnaleiduri võistlusest kirjutab Kai Välbe, Tartu
Laulupeomuuseumi uut püsinäitust tutvustab
kuraator Kristiina Tael. Ateenas toimunud
IFLA kongressi ülevaade on Katre Riisalult ja
Sagadis peetud mäluasutuste suveseminari
muljed Kerti Kulperilt. Võrumaa rahvaraamatukogude koostööseminarist Sillamäel räägib Inga
Kuljus. Rahvusraamatukogus avatud näitusele
Rahvusatlas osutab Tiina Kruup. Lugeda saab ka
IFLA peasekretäri Gerhard Leitneri pöördumist
IFLA/UNESCO rahvaraamatukogude manifesti
asjus, raamatukogupäevade avamisest Kosel ning
XII teadus- ja erialaraamatukogude päevast
Eesti Kunstiakadeemias. Samuti saame teada,
kuidas ERÜ erialaraamatukogude sektsioon käis
Krakówis teadusraamatukogusid uudistamas
ning kuidas ERÜ lasteteeninduse toimkond uuris
Rootsi raamatukogudes laste- ja noortetöö korraldust. Kuuleme ka Pärnumaal Paikuse raamatukogus peetud XVI üleriigilisest lasteraamatukoguhoidjate päevast ning sellest, et ERÜ
aasta- ja kõnekoosolek on tulekul.
Jürgen Rooste aga läkitas
avaveerule jõulukuise
luuletuse Paralleeluniversumimees.
Soovin head uut aastat
ja jätkuvat koostööd!

Paralleeluniversumimees
Jürgen Rooste
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SUMMARY

Vaike Oro
15. oktoober 1936 – 5. detsember 2019

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu ehk

Kahe direktori neliteist vastust
Mihkel Voldi intervjuu Jüri Järsi ja Tõnis Liibekiga

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogul on sada aastaringi täis saanud. Esimene ring
on aastast 1919, mil asutati Tallinna Tehnikumi raamatukogu. Esimene asukoht oli
Pikk tänav 20 ja esimeseks raamatukoguhoidjaks tehnikumi õppejõud Artur Aleksander Pihlak, kes pidas seda ametit aastail 1920–1923. Aastal 1936 loodi Tallinna
Tehnikainstituut ja tehnikumi raamatukogu reorganiseeriti instituudi raamatukoguks.
1938 sai õppeasutus uue nime – Tallinna Tehnikaülikool. Sõjajärgsel ajal kanti Tallinna
Polütehnilise Instituudi nime, tehnikaülikooliks saadi uuesti 21. juulist 1989. Raamatukogu nimi on alati muutunud koos õppeasutuse staatuse ja nimega. Samavõrd ilmekat
lugu räägib meile ka raamatukogu asukohtade kaardistus: aastail 1932–1954 oldi ankrus Kopli poolsaarel – Kopli tänav 101 (1970–2009 oli seal majandusteaduskonna raamatukogu), 1955–1994 paiknes raamatukogu peahoone aga vanalinnas, Lai tänav 5.
Aastal 1972 avati uus raamatukogu ka Mustamäe linnakus, aadressiks Ehitajate tee 5.
Tehnikaülikooli uusim raamatukogu Ajupuu, mida hakati ehitama 2008. aastal, valmis 2009. aasta juunis. Lugejate teenindamist alustati seal sama aasta septembris,
pidulik avamine toimus novembris. Akadeemia tee 1 asuva raamatukoguhoone
arhitektid Mattias Agabus, Eero Endjärv, Illimar Truverk, Priit Pent ja sisearhitektid
Kristi Lents ja Hannelore Pihlak said arhitektuurse lahenduse ning sisekujunduse eest
2010. a riigi kultuuripreemia.
Tänavune kevad tõi Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogule taas muutuse: 1. mail andis
kauaaegne direktor Jüri Järs teatepulga edasi Tõnis Liibekile.
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Jüri Järs andis
teatepulga
Tõnis Liibekile.

Teavikute hankimise summa ühe
üliõpilase kohta aastas on ülikooliraamatukogude võrdlemisel oluline
kvaliteediindikaator. Kui selle näitaja alusel võrrelda Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu teiste Eesti ja
välismaa ülikooliraamatukogudega,
siis kus teie raamatukogu praegu asub?
Jüri Järs: See indikaator näitaks nagu
raamatukogu rahastamise arengut eri
ajaperioodidel, aga kui tudengite arv
väheneb, siis indikaatori väärtus kasvab, ilma et eelarve suureneks. Näiteks aastal 2000 oli see 21 eurot, aastal
2018 – 75 eurot üliõpilase kohta, kasv
oleks nagu 3,6 korda. Eelarve on tegelikult kasvanud ainult 2,4 korda. Aga
teistpidi vaadates ei kajastu raamatukogu eelarves üldse e-teadusinfo ühishangete kulu. Viimastel aastatel on
see kulu olnud umbes 3,1 miljonit
eurot aastas.
Võrrelda saab ühesuguse missiooniga
raamatukogusid, aga Eestis oleme
ainus teaduslik tehnikaraamatukogu.
Kui võrrelda Eesti ülikooliraamatukogusid, siis Tartu Ülikooli ja Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogud on meist ees, teistel ülikooliraamatukogudel on see näitaja
40–50 eurot üliõpilase kohta. PõhjaAmeerikas on see näitaja umbes
300–400 eurot, Euroopas 100–400
eurot ja Soomes 100–200 eurot üliõpilase kohta.
Võrdlemiseks sobib paremini kasutaja rahulolu indikaatorite kompleks, kui andmed on saadud ühtse
küsimustiku ja metoodika alusel.
2016. aastal osalesime rahvusvahelises teenuste kvaliteedi uuringus
LibQUAL+, mis põhines ARL-i
(Association of Research Libraries)
metoodikal ja tarkvaralahendusel.
Uuring andis meie käsutusse hulgaliselt andmeid võrdlemaks kasutaja
hinnanguid meie teenuste kvaliteedile Euroopa ja Põhja-Ameerika vastavate näitajatega. Lühidalt öeldes
oli meie kasutajate rahulolu enamiku teenustega keskmisest tuntavalt
kõrgem.
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Jüri Järs on erialakogukonnas tunnustatud
kolleeg, teame teda Eesti raamatukogude automatiseerimise ning infosüsteemide juurutamise
eestvedajana. 1972. aastal asus Jüri Järs õppima
toonasesse Tallinna Pedagoogilisse Instituuti
raamatukogunduse ja bibliograafia erialale.
1976. aastal läks ta tööle Tallinna Polütehnilise
Instituudi raamatukokku ning on olnud selle
raamatukoguga seotud tänaseni. 1979. a alustas
Jüri Järs raamatukogu mehhaniseerimisosakonna
juhatajana tööprotsesside mehhaniseerimist ja
hiljem automatiseerimist. Ta on üks ERÜ taasasutajatest, oli ERÜ rahvaraamatukogude automatiseerimise töörühma edukas juht ning Kultuuriministeeriumi raamatukogude automatiseerimise
nõukogu esimees. Suur on olnud Jüri Järsi panus
teadusraamatukogude süsteemi INNOPAC juurutamisel ja Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi
(ELNET Konsortsiumi) tegevuses. Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu juhtis ta 1999. aastast.
Jüril on suur osa selles, et 2009. aastal valminud
raamatukoguhoone Ajupuu valmis just sellisena,
nagu me seda maja täna teame. Jüri Järsi tegevust
raamatukogude arendamisel on tunnustatud
2000. aastal ERÜ teenetepreemiaga, 2010. a Eesti
Kultuurkapitali aastapreemiaga ja 2011. a Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Värske raamatukogudirektor Tõnis Liibek kaitses
2010. aastal Tallinna Ülikoolis doktoritöö teemal
Fotograafiakultuur Eestis 19. sajandil. Ta on tegelenud
peamiselt 18.–19. sajandi kultuuri- ja linnaajaloo
uurimisega. 2000. aastal lõpetas Tõnis Liibek Tartu
Ülikoolis ajaloo bakalaureuseõppe ja 2002 sai ta
Kesk-Euroopa Ülikoolist magistrikraadi. Tallinna
Tehnikaülikoolis on Tõnis töötanud 2014. a-st:
kõigepealt raamatukogus teadurina ja aastail
2017–2019 ülikooli muuseumi juhatajana.
Tõnis Liibek on mahuka ajalooraamatu Tallinna
Tehnikaülikool 1918–2018 koostaja ja toimetaja.
2004–2014 oli ta tööl Eesti Ajaloomuuseumis:
esmalt teaduri-digitehnoloogina ja 2009. a-st
teadusdirektorina. Tõnisel on ka Eesti Filmiarhiivi
spetsialisti ning gümnaasiumiõpetaja töökogemus.

PÄEVATEEMA

Küsisin TTÜ raamatukogu
juubeli aegu Jüri Järsilt
ja Tõnis Liibekilt seitse
küsimust ning sain
neliteist vastust.
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Tõnis Liibek: Esmalt mainiksin ära,
et ma ei pea seda kõige õnnestunumaks kvaliteediindikaatoriks. See,
kui palju ühe üliõpilase kohta on võimalik teavikute soetamiseks kulutada,
ei tee üliõpilast targemaks ega ülikooli paremaks. Märgatavalt olulisem
on, kuivõrd oskuslikult oskavad üliõpilased juba praegu hoomamatuid
andmemassiive kasutada. Samuti on
tehnikaülikooli raamatukogu avatud
raamatukogu, kus kõiki andmebaase
saavad kasutada kõigi ülikoolide
üliõpilased ja teised külastajad. Ka
sellest aspektist ei oma suuremat
tähtsust, milline on täpselt teavikute
eelarve ja üliõpilaste arvu suhe, mõju
on laiem. Baltikumi regioonis on tehnikaülikooli raamatukogu erialastele
andmebaasidele ligipääsetavus väga
kõrgel tasemel. Skandinaaviaga võrreldes on küll arenguruumi, kuid üle
oma varju pole võimalik hüpata.
Kui palju suurem peaks tulevikus
olema riigi toetus Eesti teadusraamatukogudele, sh Tallinna Tehnikaülikooli
raamatukogule, et tagada teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni
rahuldav infoga varustamine?
J. J.: 2019. aastaks eraldas Haridus- ja
Teadusministeerium teadusinformatsiooni hankimiseks ligi 5,6 miljonit
eurot, mis on 350 000 eurot rohkem
kui eelmisel aastal. See on muidugi
väga tore! Aga aastatel 2014–2018 oli
see summa ilma oluliste muutusteta
ümmarguselt 5 miljonit. Riigi toetuse
jagunemine ELNET Konsortsiumi ja
teadusraamatukogude vahel on paika
pandud HTM-i määrusega: konsortsium saab sellest e-teadusinfo ühishangete teostamiseks 62 protsenti,
ülejäänu jagatakse raamatukogude
vahel valemi alusel. Aastat 15 tagasi
arvasime, et Eestile oleks vaja 100 miljonit krooni, s.o 6,4 miljonit eurot,
mida me ei ole tänaseks suutnud
saavutada. Eesmärgi saavutamisele
aitaks tublisti kaasa, kui riigipoolne
finantseerimine kasvaks järjepidevalt
igal aastal vähemalt 5 protsendi võrra.
Nii oleks võimalik jõuda 6,4 miljoni
euroni aastaks 2022.
T. L.: Igal aastal kasvab andmebaaside
maht ja kallineb nende hind. Lõputult
ei saa see jätkuda, kuna pole sugugi
kindel, et ka riigieelarve nõnda püsivalt kasvab. Tuleb mõelda alternatiividele ja sellega tegeletakse. Senised

publitseerimistraditsioonid peavad
muutuma ja järjest olulisemaks muutub avatud teadus. Praegu on tehnikaülikooli teadusinformatsiooni soetamise aastaeelarve ligi miljon eurot,
olles samas suurusjärgus kui kümme
aastat tagasi. Eesti jõudmisega jõukate riikide sekka ei saa me ka enam
suuremaid soodustusi. Üldjoontes
võiks öelda, et teadusinformatsiooni
hankimise rahastus peaks olema korrelatsioonis TAI [s.o Eesti teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni]
üldise rahastamisega ja viimane peaks
olema minimaalselt 1% SKT-st. Innovaatiliseks riigiks pürgimisel kindlasti
rohkem.

siis näeme, et 20 andmebaasist 7 ostetakse kolmele ja 11 enam kui kolmele
raamatukogule, kelle hulgas on ikka
Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja
Eesti Maaülikooli raamatukogu ning
meie raamatukogu. Tegelik elu on
näidanud, et hoopis selline lahendus
on kõige otstarbekam.

Kuidas suhtute Eesti teadusraamatukogude ühtsesse komplekteerimiskavasse, komplekteerimisvaldkondade koordineerimise vajalikkusesse?

Teadusraamatukogude komplekteerimismeetodid on läbi ajaloo olnud
väga erinevad. Milline on teie suhtumine kasutajapõhisesse e-raamatute
komplekteerimisse?

J. J.: Ühtne komplekteerimiskava on
koostatud UDK põhjal ja selle esimene versioon valmis aastal 2002. See
on iga osaleva raamatukogu komplekteerimisprofiili temaatiline kaardistus koos sügavusindikaatoritega,
mis oli riigipoolse finantseerimise
eeltingimus ja pidi andma eeskätt
rahastajale ülevaate, mis tema rahaga
tehakse. Komplekteerija töövahend
pole see tabel kunagi olnud, tegelikuks koordineerijaks on infovajadused ja sihtgruppide ettepanekud.
Vahepealsetel aastatel on täielikult
muutunud hangitava trükitud ja
e-info vahekord. Aastal 2002 oli meie
raamatukogu lugejatel ligipääs 8600
e-ajakirjale ja 16 000 e-raamatule. Aga
aastal 2018 kulutati 82 000 e-ajakirjale
ja 254 000 e-raamatule ning e-ressursside hankimisele 82 protsenti eelarvest.
Neid muudatusi arvestades on laia
profiiliga artiklite andmebaase väga
raske UDK järgi liigitada ja mingi
rubriigi/valdkonna maksumust arvutada ning määratleda, kas seda kasutati õppe- või teadustööks, mis on
vajalik HTM-ile aruande esitamiseks.
Ühtse komplekteerimiskava idee lähtus sellest, et põhiliseks hankimisüksuseks on trükitud teadusraamat ja
-ajakiri, mille dubleerimine eri raamatukogudes tuleb viia miinimumini, et hankida vähese raha eest
rohkem unikaalset sisu ning vähem
eksemplare. Kui heidame pilgu e-ressursside ühishanke praegusele tabelile,

T. L.: Koostöö ja valdkondlik jaotus on
igati tervitatav. Samuti on mõistlik
korraldada kattuvuste korral ühishankeid, kuna hinnavõit on märgatav. Eks ettepanekud ühe või teise
hanke korraldamiseks või neis osalemiseks teeb iga ülikool oma vajadustele ja analüüsidele tuginedes ise.

J. J.: Eriala- ja õppekirjandust on alati
hangitud teadlaste ja õppejõudude
ettepanekute põhjal, nii et olemuslikult pole siin midagi uut, küll aga
on viimastel aastatel toimunud suured muutused e-raamatute tarnijate,
pakettide, kasutusplatvormide, hankeviiside ja hinnakujunduse osas. Raamatuid saab erineva ligipääsumudeliga osta või lühiajaliselt (nt 7, 14 või
28 päevaks) laenutada. Pakutakse ka
erinevat arvu juurdepääsukohti (1,
3 või piiramatult), mõnel juhul on
kehtestatud kasutuspäevade arv, mis
hakkab vastavalt kasutusele vähenema. Kasutaja saab teha valiku miljonite e-raamatute hulgast, mida ta
saab piiratud aja jooksul tutvumiseesmärgil tasuta sirvida. Teenus pakub
paindlikke hankeviise ja erinevaid
hindu, kuid õigete otsuste tegemiseks
tuleb täpselt teada, kellele ja mis otstarbel e-raamat hangitakse.
T. L.: Praegu läheb enamik ressursse
suurte andmebaaside litsentside soetamiseks, kuid ka see toimub n-ö
kasutajapõhiselt. Kui mõne andmebaasi kasutamine väheneb, siis igal
aastal kaalutakse, kas jätkata konkreetset tellimust või mitte. Teaduskondade ja teadlastega toimub pidev
suhtlus vajaduste ning kitsaskohtade
väljaselgitamiseks. Ebook Centrali jt
analoogsete keskkondade kasutamine on loomulikult vajalik ja seda
soodustatakse igati, aidates ülikooli
teadustöötajatel ja õppejõududel

Millised on teie arvates kasutajapõhise komplekteerimismudeli nõrgad küljed?
J. J.: Kasutaja küll valib, aga maksab
raamatukogu. Nõrk külg on see, et
komplekteerijal – ja ammugi mitte
lõppkasutajal – pole piisavalt informatsiooni kuluefektiivsete otsuste
tegemiseks. Näiteks eelmisel aastal
oli meie ostetud raamatu keskmine
hind 130 eurot ja laenutuse keskmine
hind 40 eurot. Lihtne aritmeetika
ütleb, et kui laenutatakse üle kolme
korra, on kasulikum osta raamat päriseks. Aga kui ostame päriseks ja raamatut kasutatakse kaks korda, oleks
odavam laenutada. Õpikute puhul on
oluline osta optimaalne üheaegsete
kasutajate arv. Kõige selle prognoosimiseks pole meil enamasti piisavalt
andmeid.
Kasutajapõhine e-raamatute müük
on samasugune äritegevus nagu
paketipõhine müük. Erinevus on selles, et teenus on muudetud väga
paindlikuks ja väga keeruliseks. Paistab, et müüjad ei tea isegi, kumb tee
valida: kas tõsta ühiku hinda või
müüa rohkem ühikuid; tundub, et
soovitakse teha mõlemat läbisegi.
Äritegevuse eesmärk on ikka kasumimarginaali suurendamine, selles
osas on müüjad meist kindlasti kavalamad. Näiteks ProQuest Ebook
Central lülitab uusi raamatuid põhipaketti, mille kasutusõiguse eest on
juba makstud, valikuliselt või viivitusega, mis teeb raha lugemise veelgi
keerulisemaks. Elsevier aga lihtsalt
lööb pahviks oma kõrgete hindadega.
T. L.: Tänapäevane tehnika- ja loodusteadus areneb väga kiiresti ja on
väga artiklitekeskne. Ka teadusinformatsiooni põhirõhk ei ole e-raamatutel, vaid mahukatel ja kvaliteetsetel
andmebaasidel. E-raamatud on ka
kallid: 2018. aasta statistika näitab,
et ühe e-raamatu soetamise hind oli
keskmiselt 130 eurot. Kui me tahame
aastas osta nt 800 teadustöötajate
soovitud e-raamatut, mille kogumaksumus on ca 100 000 eurot, siis peaksime paratamatult loobuma mõnest
andmebaasist. Paari aasta pärast on

mõni e-raamat ka tõenäoliselt aegunud ja peaksime soetama uuendatud
trüki.
Kuidas suhtute elektrooniliste andmebaaside kasutamise võimaldamiseks nn riigilitsentside hankimisse?
Näiteks soomlased jõudsid selleni ju
nullindail aastail.
J. J.: Eesti esimene ja viimane riigilitsents hangiti 2002. aastal EBSCO
andmebaasidele programmi EIFL
Direct raames väga soodsatel tingimustel. FinELib konsortsium on
meile alati eeskujuks olnud. Soome
mudel on kuluefektiivne ja kasutajasõbralik. Aga kui rahast rääkida,
siis Eestis kulutatakse e-teadusinfo
hankimiseks umbes 5 miljonit eurot
aastas, Soomes üle 20 miljoni. Soome
sisemajanduse kogutoodang on Eesti
omast 8 korda suurem ja pindala
7,5 korda suurem. Lihtsustatult on
küsimus selles, kas hankida rohkem
litsentse ja neid hajutada või hankida rohkem unikaalset sisu, mida
saaks kasutada ülikoolides ja nende
kolledžites. Mis omakorda tähendab,
et kellel on väga vaja, see peab kasutama Tallinna või Tartu teadusraamatukogusid.
T. L.: Kui riigi rahakott kannataks,
siis oleks see suurepärane. Praegu
on Eestis piisavalt palju teadusasutusi, kellel ei ole oma raamatukogu
ja/või puudub otsene ligipääs andmebaasidele. See kitsaskoht on vaja
lahendada, aga ma väga loodan, et
see ei toimu olemasolevate teadusraamatukogude võimaluste arvelt.
Eesti väiksust arvestades näen ma
riigilitsentsidel siiski helget tulevikku.
TTÜ raamatukogu komplekteerimiseelarvest ligi neli viiendikku kulub
e-ressursside kättesaadavuse võimaldamisele. Olete loonud võimaluse
kasutada elektroonilisi andmebaase
ka väljaspool raamatukoguhoonet.
See tähendab, et teadurid ja üliõpilased saavad andmebaase kasutada
oma kabinetis või ühiselamutoas.
Samas olete raamatukoguhoonesse
loonud lugejaile ööpäev läbi avatud
ala ja teie raamatukogu on aasta läbi
avatud. Millises suunas areneb TTÜ
raamatukogu lähitulevikus?
J. J.: Eesmärgiks jääb ikka sihtgruppide
infovajaduste rahuldamine parimal

Tõnis Liibek: Raamatu-

koguruum peaks olema
ideaalne koht õppimiseks ja töötamiseks,
seejuures nii vaikseks
keskendumiseks kui
ka rühmatööks, ning
võimalikult suur peaks
olema iseteeninduse
osatähtsus, tegutsemisvabadus ja avatus.

võimalikul viisil. Lähituleviku kohta
oskab Tõnis täpsemalt öelda.
T. L.: Teadusraamatukogude teavikute soetamise praeguse rahastamismudeli puhul hinnatakse seda, kui
palju on füüsilisi teavikuid ja registreeritud lugejaid. Muutes andmebaaside kasutamise kõikjalt vabaks ja
võimalikult lihtsaks, saeme justkui
oksa, millel istume. Ostetud andmebaaside kasutaja ei pea isegi olema
raamatukogu lugeja: piisab ülikooli
töötaja või üliõpilase staatusest. Eks
esmalt tuleks värskendada valemit,
mille põhjal praegu raamatukogu
n-ö edukust mõõdetakse. On ilmne
ja vältimatu, et teadusinformatsiooni
kasutamiseks ei pea enam raamatukokku tulema. Et raamatukoguhoone
ei muutuks alakasutatuks, tuleb keskenduda teistele aspektidele. Raamatukoguruum peaks olema ideaalne
koht õppimiseks ja töötamiseks, seejuures nii vaikseks keskendumiseks
kui ka rühmatööks, ning võimalikult
suur peaks olema iseteeninduse osatähtsus, tegutsemisvabadus ja avatus.
See on ka koht, kus saab kasutada
lisavõimalusi: suuremaid ekraane, litsentsiga tarkvara, printida ja skaneerida, küsida erialast konsultatsiooni
või lehitseda paberraamatuid.
Tänan teid väga ja soovin teile palju
õnne Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 100. sünnipäeva puhul!
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otsustada, kas mõistlikum on soetada
paber- või e-raamat ja kas viimast
on mõistlik soetada pika- või lühiajaliselt.

AJAPAIK – DIGITAALSED TALGUD JA VANAD FOTOD
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Harjumaa Muuseum: HMK _ F 5013,
ajapaik.ee/photo/122916

Selle pildi kirjelduseks on üksnes
Jägala raamatukogu, aga raamatukogu Jägalas enam ei ole. Seega
saab selle pildi panna kaardile keegi,
kes pildil oleva hoone ära tunneb.


 Tartu Ülikooli muuseum: ÜAM F 225:287 F, ajapaik.ee/photo/149030
Daamid TRÜ Teadusliku Raamatukogu ees Toomemäel.
Asta Veski vasakult teine, Helju Vals vasakult kolmas.
Selline pildiallkiri ja pilt, mida see selgitab, näitlikustavad
väga hästi lausa mitut ajalooliste fotodega seotud probleemi.
Fotokogusid digiteeritakse üha rohkem ning pildid jõuavad
ka internetti. Käesolevgi foto on avaldatud muuseumide
veebiväravas muis.ee, aga kas ja kuidas pildid vaatajaid leiavad
(või vastupidi), sõltub seni üksnes piltide tekstilisest kirjeldusest:
näitepildil on lisaks nimeliselt tuvastatud Astale ja Heljule ju
veel neli daami, kelle kohta pole öeldud, kes nad on (kas ehk keegi
lugejaist tunneb mõne neist ära?). Pilti nägemata ei saa me isegi teada,
mitu inimest on tegelikult pildil. Kui vaatame pildi kohamääratlust,
siis Toomemägi on küll veel oma kohal, aga TRÜ teaduslikku raamatukogu sealt enam ei leia ehk siis tegemist on infoga, mis tänasel päeval
ei kehti. Piltide kirjeldused on pärit ajast, kui pildid mäluasutuse
kogusse võeti ning väga sageli (kui mitte öelda enamasti) ei ole neid
digitaalsel transkribeerimisel kaasajastatud või täpsustatud. Omaette
küsimus ongi, milline üldse oleks pildi ammendav kirjeldus, kuivõrd
pildi kirjeldus sõltub sellest, millise spetsiifikaga asutuse kogusse
on pilt võetud, missugune info on konkreetse kogu kontekstis oluline
ja tähenduslik ja mis tuleb pildiga kaasa. Tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogus võiks sellesama pildi puhul olla kirjeldatud hoopiski
daamide riietust kui mingi ajastu naiste suvemoodi.

AJAPAIK –
DIGITAALSED TALGUD
JA VANAD FOTOD

Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand juhatuse liige, Ajapaiga eestvedaja

2011. aastal loodud ühisloomeplatvormi ajapaik.ee eesmärk on kasutajate abiga pildilisele ainesele lisainfot koguda. Alustasime kahe konkreetse ülesandega, mis siiani on keskse tähtsusega.
Esiteks ootame kasutajate abi, et vanad fotod kaardil nende täpsesse tegemise kohta märkida:
mis punktis fotograaf ülesvõtet tehes täpselt seisis ja milline oli jäädvustatud vaate suund.
Selline info ehk geograafilised koordinaadid ja vaate asimuut on andmetena universaalsed
ja aegumatud: need ei sõltu eri aegadel muudetud koha- ja tänavanimedest ega asukohta või
nime vahetanud või tegutsemise üldse lõpetanud asutustest, mis võivad olla pildi kirjelduses
nimetatud. Rääkimata olukorrast, kus pildi tegemise koht pole pildi metaandmetes üldse
konkreetselt kirjeldatud.

Kus fotograaf seisis?

On triviaalselt fundamentaalne, aga
ometi tõsi, et iga pilt on tehtud kuskil,
st mingis kindlas ruumipunktis ja võimalus otsida (või hoopiski leida) pilte
kaardipõhiselt oleks tohutu täiendus
kasutajat huvitava sisu avastamisviisidele. Aga asukoht on sisuliselt igale
pildile vaja individuaalselt määrata ja
see ülesanne on nii töömahukas, et ei
ole mõeldav, et seda suudaksid teha
fotokoguhoidjad ise, kuivõrd fotokogude puhul räägime keskmise suurusega kogu puhul kümnetest ja suure
fotokogu puhul sadadest tuhandetest
piltidest, mille infot oleks vaja täiendada. Nii on ainumõeldav püüda
seda ülesannet lahendada ühisloome
ehk talgutöö korras, kus kõik saavad
oma teadmistega kaasa lüüa. Seejuures on oluline, et panustamise barjäär
oleks võimalikult madal: Ajapaik ei
nõua pildi asukohamärgendamiseks
kasutajalt isikutuvastust; kes soovib,
võib märkeid teha anonüümselt.
Ligi üheksa aasta jooksul ei ole veel

esinenud vandalismi, kus keegi viitsiks näha vaeva, et pilte meelega
valesse kohta märkida. Pealegi, mis
kahju saab valesse kohta märgitud
pilt teha?
Tuleb rõhutada, et Ajapaigal ei ole
administraatorit, kes piltidele tehtud asukohapakkumisi kinnitaks või
ümber lükkaks, seegi oleks nii töö- ja
teadmistemahukas kohustus, et selle
täitmiseks sobivat inimest oleks võimatu leida. Eeldame hoopiski sisestatud andmete sotsiaalset valideerimist: teised kasutajad saavad aidata
asukohapakkumisi kinnitada (mida
küll kahjuks tehakse vähem, kui loodame) või korrigeerida. Seejuures aga
tekitab üksjagu segadust, kui keegi on
teinud pildistamiskohale parandusettepaneku, mis varasemat pakkumist
kohe ära ei muuda. Küsimus on selles: kuidas peaks Ajapaiga platvorm
teadma, milline kahest võistlevast
pakkumisest on õige ja milline vale?
Täiesti kindel on küll, et kui kaks kasutajat ühele ja samale pildile kahte

täiesti erinevat asukohta pakuvad, siis
kindlasti ei ole õige nende kahe punkti
vahele jääv koht. Seepärast tulebki eri
kasutajate pakkumistele anda erinev
kaal ja ainus võimalus on seejuures
võtta arvesse kasutajate tehtud kaastöö hulka: rohkem panustanud kasutajaid tuleb pidada usaldusväärsemateks ja nii jääb nende hääl peale. Mis
muidugi ei tähenda, et eksida ei võiks
ka superkasutajad, kes sadu või mõnel
juhul lausa tuhandeid pilte kaardile
on märkinud. Kõik pakkumised aga
salvestatakse ning kui järgmisedki
kasutajad pakuvad sama kohta, mida
nt alustav anonüümne kasutaja, kelle
pakkumine kohta kohe ära ei muutnud, siis täiendavate kinnituste laekumisel vahetab pilt ka kaardil asukohta. Ent see on kahtlemata olukord,
kus nii Ajapaiga tehniline lahendus
kui ka kasutajaliides vajaksid täiendamist, et sellised vaidlusalused juhtumid selgemini esile tuleksid ning
sellega ka uusi kasutajaid otsustamisel osalema kutsuks.
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DSpace: Fo 3695:85B,
ajapaik.ee/photo/112323
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Palm, Andres. Tartu Ülikooli
raamatukogu uus hoone (1984).
Refoto: Kädi Ootsing (2017).





SA Eesti Meremuuseum: MM F 1295/33, ajapaik.ee/photo/131832

Asukohta saab tuvastada ka endale tundmatute kohtade puhul.
Selle möödunud sajandi alguse Southamptoni raamatukogu pildiga
postkaardi puhul õnnestus veebis leida veel mõned vaated (seejuures
seekord ikkagi tänu tekstilisele kirjeldusele) ning sel moel pilt ka
kaardile õigesse kohta märkida. Et antud juhul ei ole pildil olev hoone
säilinud, ei olnud siin kasu nt Google Street View vaatest, mille abil
on väga edukalt võimalik kohti tuvastada endale võõrastes paikades
virtuaalselt reisides.



Saaremaa Muuseum: SM F 473 Fn, ajapaik.ee/photo/20537

Raamatute laenutamine Kingissepa rajooni raamatukogus
Analoogajastu fotode puhul on harva võimalik otse pildilt täpset
kuupäeva välja lugeda (kui ei ole just tegemist väga hästi tuvastatava
kindlal kuupäeval toimunud sündmusega), aga raamatukogu sisevaade
koos raamatukogule iseloomuliku kuupäeva meeldetuletusega pakub
võimaluse teha kindlaks pildistamise täpne päev.

Algusest peale on Ajapaigas teise
ülesandena olnud võimalik lisada
ajaloolise vaate kõrvale tänapäevane
ülesvõte samast kohast: ülepildistus
ehk refoto (ingliskeelsest terminist
rephotography), nii et tekiks kõigile tuttav enne-ja-nüüd pildipaar. Refotograafia on üle maailma üha leviv
praktika, kuivõrd järjest rohkem on
digitaalselt kättesaadav ajalooline
pildimaterjal, millele refotodega reageerida. Ajapaigal on ülepildistuste
tegemiseks oma mobiilirakendus,
mis kuvab kasutajale talle kõige lähemal pildistatud vanu fotosid ning
mille tähtsaim funktsioon on ajaloolise foto kuvamine poolläbipaistvalt nutiseadme kaameravaate peale,
mis teeb ajaloolise pildi tänapäevase
vaatega kohakuti asetamise tõesti
väga mugavaks.
Just refotograafia alal teeme koostööd Soome vikipedistide ja Helsingi
linnaga, kes toetab ülepildistamistegevust rahastusmeetmest, mille
eesmärk on inimesi rohkem liikuma meelitada. Tõepoolest, kui pilte
kaardistada on mugav ennekõike
tubastes tingimustes ja mida suurema
ekraani taga, seda parem, siis vanade
piltide ülepildistamiseks tuleb tõesti
kodunt välja minna. Ülepildistamine
on väga avastuslik tegevus, sest isegi
siis, kui pildistada tuttavaid kohti,
nõuab fotograafi vaatenurga täpne
tabamine tähelepanelikku vaatlusoskust, et algse pildi eri detailid oma
silma ees üksteise suhtes õigesti paika
saada ning sellise hoolika silmitsemisega leiab alati pisiasju, millest varem
teadlik ei oldud. Ülepildistamisel on
suur potentsiaal hariduses, kus väga
erinevaid õppeaineid saab näitlikustada enne-ja-nüüd piltidega, mis
kohe kutsuvad ennast võrdlema ja
lubavad mis on muutunud-küsimuselt
liikuda edasi miks-küsimuse juurde.
Ajapaigas on asukohaandmetega üle
105 000 pildi ja üle on seni pildistatud
natuke rohkem kui 15 000 pilti. Seega:
visuaalset ainest, mida revideerida,
jätkub ohtralt. Peame plaani järgmise
aasta kui digikultuuri teema-aasta
raames Ajapaiga rakendust uuendada
ning korraldada suurema ülepildistamiskampaania.

Aga millal vana pilt
täpselt tehtud on?

Omaette küsimus on vanade piltide
dateerimine. See ülesanne on palju
keerulisem kui pildil kujutatud koha
kaardile märkimine, kui olete koha
ära tundnud, sest dateeringu täpsustamise info on väga mitmekesine ja
äärmiselt spetsiifilisi teadmisi nõudev. On inimesi, kes on süvenenud
ehitusajalukku ja teavad täpselt või
oskavad leida täpset infot, millal nt
mõni pildil olev hoone ümber on ehitatud: kui maja on pildil veel muutmata kujul, saamegi järeldada, et pilt
peab olema ümberehitamisdaatumist
varasem. Teised inimesed jällegi teavad kõike autodest ja võivad auto
numbrimärgi seeria järgi öelda, mis
ajast vastavaid numbreid välja andma
hakati, ning kui selline numbrimärk
on pildile jäänud, peab pilt olema
hilisem. Kolmandad oskavad vaadata
riideid inimeste seljas jne. Seega on
võimalik dateeringuid täpsustada
järk-järgult erinevate infokildude toel
üht- või teistpidi avatud ajavahemike
abil. Sellisel moel tuleks tegelikult
üle vaadata vaat et kõik fotod, mille
dateering on puudulik, rääkimata
olemasolevate kuupäevavormingute
ühtlustamisest ja masinloetavaks
muutmisest (nt 193? vs. 1930-ndad
jne). Ajapaigas saab piltide dateerimisel kasutada nii täpseid kuupäevi
kui ka ajavahemikke (sh määramata
algus- või lõppdaatumiga). See ülesanne vajab teostamiseks juba olemasolevate algandmete täiendavat
korrastustööd, aga ka selgitustööd
kasutajate hulgas ning parandatud
kasutajaliidest.

Millega tehnoloogia
inimestele appi saab tulla?

Ilmselt on igaüks, kes on viimastel
aastatel pildistanud mõne kaasaegse
digifotoaparaadi või nutiseadmega,
puutunud kokku näotuvastusega,
mis pildistamise ajal leiab kaamera
vaateväljast näod ja teravustab nendele, või märganud nägude täägimise
võimalust nt Facebookis. Väga kiiresti on arenenud masinõpe ja raalnägemine, mis suudavad piltidelt
eri objekte tuvastada. Tänapäeval

võidakse nt ehitusobjekti valvekaamerate videovoost jooksvalt tuvastada, kui mõni töömees ei ole kiivrit
pähe pannud. Üha rohkem jõuavad
sellised tehnoloogiad ka kultuuripärandi valdkonda ning Ajapaigaski
astusime 2019. a esimesed sammud
piltide automaatseks analüüsimiseks.
Kõigepealt paigaldasime nägude
tuvastamise lahenduse, mille ülesandeks on leida piltidelt üles inimeste
näod. Avastasime, et meie kasutatav
näotuvastuslahendus töötab paremini otsevaates nägude puhul ja kui
pildi resolutsioon on suurem: sellisel
juhul võib arvuti leida pildilt üles näo,
mis moodustab pildi kogupinnast
päris väikse osa. Et Ajapaiga põhiline
idee seisneb ikkagi ühisloomes, siis
on nägudegi märgendamisel keskne
roll inimkasutajatel, kes saavad arvuti
tuvastamata jäänud nägusid piltidel
ise märkida ning kujutatud isiku ära
tundmisel (või kui isik on pildi andmetes kirjeldatud) lisada näo juurde inimese nime. Ajapaiga piltidel on koos
kasutajate tähistatutega ligi 100 000
nägu ja vähemalt ühe pildiga on
esindatud üle 2200 isiku. See kõik
on ettevalmistus selleks, et ühel hetkel rakendada ka nägude võrdlemise
tehnoloogiat, mis piltidelt leitud
nägusid omavahel võrdlema hakkaks
ning, tuvastanud ühe inimese mitme
pildi pealt, „õpiks” selle näo niipalju
selgeks, et võiks leida sama inimese
ka teistelt piltidelt.
Sel sügisel lisasime nägude kategoriseerimise soo ja vanuseklasside (laps,
täiskasvanu, eakas) alusel. Ka seda
ülesannet saab tegelikult juba lahendada spetsiaalse tarkvara abil, aga
meie teeme seda praegu veel lihtsalt
kasutajate abiga. Saadavad andmed
saame aga võtta kasutusele masinõppe arendamisel ning kui ka laseme
tarkvaral sugu ja vanust määrata, siis
on meil ikkagi vaja kasutajaid, kes
tarkvara tehtud otsused kinnitaksid.
Isegi kui me täpselt ei tea, kes on pildil kujutatud isik, siis soo- ja vanusemärgendid on ikkagi täiendav eeltöö
inimeste tuvastamiseks, sest saame
kasutajale, kes otsib nt pilti oma vanaisa koolipõlvest, pakkuda tuvastamiseks kindla piirkonna ja ajastu piltidelt üksnes poisslastega pilte.
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Kuidas sama koht
nüüd välja näeb?
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Järvamaa Muuseum:
PM F 1366:32, ajapaik.ee/photo/12055

Inimesed Ambla Rahvaraamatukogu
Seltsi raamatukogu uksel 1930-ndatel

AVAVEERG

Seda fotot on Järvamaa Muuseumis isegi kaks eri eksemplari, aga
nimeliselt ei ole pildi kirjelduses
mainitud mitte kedagi. Väga sageli
on grupipiltidel tuvastatud vaid
üks-kaks inimest, nt vana klassipildi puhul kooliõpetaja ning laps,
kelle perekonna kaudu on pilt fotokogusse jõudnud, ning piltidel on
kümneid ja sadu nägusid, kelle
kohta pole teada, kellega tegemist.





DSpace: F 66, Fo Russow 28-56, 1004-1005, ajapaik.ee/photo/94663

Russow, Edmund jt. Tartu. Toomemägi. Tartu ülikooli raamatukogu
Toomkiriku varemetes ja teised Tartu ülikooli hooned Toomemäel [1895].

Siin on tegemist olukorraga,
kus pildiseerial on üks kokkuvõtlik
kirjeldus ja nii ei maini selle pildi
andmed koera, kes on ometigi
prominentselt kaadris. Seepärast
ei leiaks ajaloolistel fotodel kujutatud koertest huvituja seda pilti
otsingus märksõna koer kasutades.
Raalnägemise jaoks on siit koera
leidmine ja pildi vastava märksõnaga varustamine aga lihtne
ülesanne, sest koera kujutisi on
treeningandmetes olnud küllaldaselt. Kui tahame masina panna
tuvastama mingeid spetsiifilisemaid ajaloolisi objekte, olgu kasvõi
nt puitpitsi nagu eelnenud rühmafotol, siis peame leidma piisavalt
näidismaterjali, mille abil automaattuvastust treenida.



SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid:
HM F 61:46 Ff, ajapaik.ee/photo/115974

Pürksi raamatukogu juh. H. Schönberg
(paremal) A. Remmalile raamatuid
laenutamas (1954). Fotogr. J. Vatseri. ETA.
See foto on ilmunud trükis, millest
annavad tunnistust pildil üle joonistatud kontuurid (nt vasakpoolse
inimese näos). Avaldamiseks mõeldud pildi puhul on iseloomulik,
et ka inimesed on pildiallkirjas mainimiseks korralikult identifitseeritud.



Betti Alveri Muuseum: BAM _ 569 Aj 277, ajapaik.ee/photo/31030

Grupp raamatukogutöötajaid Pärnus Lydia Koidula memoriaalmuuseumi ees
Asukoha tuvastamine on selle pildi puhul lihtne, kuna inimesed seisavad muuseumisildi all,
aga kuidas jõuaksime jälile, kes on pildil kujutatud isikud?

 Eesti Arhitektuurimuuseum:
EAM Fk 16921, ajapaik.ee/photo/96083
Teaduste Akadeemia raamatukogu,
lugemissaal. Arhitektid Uno Tölpus, Paul
Madalik, sisearhitekt Leila Pärtelpoeg.
Foto on pärit Eesti Arhitektuurimuuseumi kogust. Siin on pildistatud interjööri, kirjelduses on mainitud hoone autorid. Pildile jäänud
isikud ei ole muuseumi jaoks olulised. Ometi oleks ju vahva, kui
õnnestuks kindlaks teha, kes on
pildil ajalehte lugev härrasmees.

AVAVEERG
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Eesti Rahvusraamatukogu: nlib-digar:67963, ajapaik.ee/photo/62810

Walka : dehl mahrzinas = Валкъ : ради фунта. – Mina saadan Sulle ühe Walga linna leiwa saba üleswõetult.
See on ainult pool sellest sabast, kirjutab Marta Johannesele. Millised olid need sõnumid, mida omal ajal
saadeti lahtistel postkaartidel, millest ja kuidas kirjutati, kui palju võidi seejuures mõelda sellele,
et sõnum ei olnud ümbrikus varjul, vaid justkui poolenisti avalik?



Eesti Rahvusraamatukogu: nlib-digar:65497, ajapaik.ee/photo/45613

Grünthal, Johannes. Haapsalu 30.VIII.31.
Kõlakoja lavalt kuursaali suunas pildistatud ülesvõte. 30. august oli 1931. aastal pühapäev.
Mõni pildil olev laps võiks ju veel elus olla ja mäletada midagi sellest, mida niiviisi kuulama-vaatama
on kogunetud. Või ehk leiab keegi mõnest vanast ajalehest üles info, kes tol päeval haapsallastele esines.
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Ja mis on pildi taga kirjas?

Käesoleva eesti keele aasta lõpetuseks tahame Ajapaika lisada võimaluse hakata postkaartide sõnumeid transkribeerima. See on kindlasti ülesanne,
kus vajame just inimeste abi, sest kuigi ka käsikirjalise teksti tuvastamise vallas tehakse edusamme, on
postkaartide sõnumid nii lühikesed ja kirjutajaid nii
palju, et veel mõnda aega suudavad inimesed nende
sõnumite lugemises arvutit kindlasti ületada. Nendegi ühiselt loodud andmetega saab aga edaspidi
õpetada masinaid, et nad ka hiiglasliku käsikirjalise dokumendipärandi lugemisel võiksid olla
edukamad.
Pildimaterjal Ajapaigas on suurimalt jaolt saadud
Eesti muuseumide kogudest muis.ee portaali kaudu.
Lisaks sellele on Ajapaika tõstetud ka postkaardid ja
fotod Digarist ja Eterast, Tartu Ülikooli DSpace’ist
ning Muinsuskaitseameti fotokogust. Möödunud
sügisest on Ajapaigal ühendus Rahvusarhiivi fotode
infosüsteemiga Fotis, mille ammendamatu reserv
ootab veel andmetega täiendamist. Samuti saab Ajapaika lisada pildimaterjali Soome kesksest pärandirepositooriumist Finna – nt Helsingi pilte on Ajapaigas juba üle 11 000.
2019. aastal oleme asunud Ajapaika täiendama ka
erakogude pildimaterjaliga. Üheks esimestest pääsukestest on koostööprojekt Taebla rahvaraamatukoguga, kus on kohalikelt inimestelt kogutud pildimaterjali, et see digiteerida, Ajapaika lisada ning
kohalike abiga piltidele infot juurde koguda. Ajapaik
on avatud igasugusele ajaloolisele pildimaterjalile ja
kaastööle!

AVAVEERG

Rahvusraamatukogus on 7000 piltpostkaardiga kogu,
mis on hea kvaliteediga digiteeritud kahepoolselt;
ligi kolmandik neist postkaartidest on saadetud ning
kannavad inimeste üksteisele saadetud sõnumeid.
Postkaart on tõeline multimeedia: ühel pool on pilt,
teisel pool sõnum, saaja andmed (nimi ja aadress),
mark ning templid, mis ju samuti aja- ja kohainfoga.
Praegu on kogu see info üksnes pildilt loetav, aga kui
see kõik oleks masinloetavale kujule viidud, siis saaksime visualiseerida postkaartide teekondi, arvutada,
kui kaua post teel oli jpm.

Eesti Ajaloomuuseum: AM _ 8766:35 F 14972, ajapaik.ee/photo/59125

Kristin, Jaan. Raamatukogu Suurel promenaadil,
Haapsalus [umbes 1905–1910, 1912].

Järvamaa Muuseum: PM F 2310:6, ajapaik.ee/photo/131171

Lõõla Raamatukogu Seltsi juhatuse koosolek koolimajas 1930.
Vasakpoolne mees peaks olema Johannes Tohvelmann,
kelle fotokogust on see pilt pärit. Küllap on kaamera ka
tema enda seatud ja pilt iseavaja abil tehtud. Teiste isikute
kohta info puudub.

Artikli aluseks on 6.–7. märtsil 2019 Käärikul toimunud
XXII mäluasutuste talveseminaril peetud ettekanne
Inimeste tuvastamine ja märgendamine Ajapaigas.

Ajapaik on avatud
igasugusele ajaloolisele
pildimaterjalile ja kaastööle!

Tallinna Linnamuuseum: TLM Fn 8086:35, ajapaik.ee/photo/82887

Vanaveski, Hans. Riikliku Raamatukogu hoone.
Pärast raamatukogu jõudis selles hoones tegutseda nii
kunstimuuseum kui ka kunstiakadeemia.
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VIIS KÜSIMUST
ÕIGEKEELSUSSÕNARAAMATU
ehk ÕS-i ASJUS

Maire Raadik.

Allikas: Eesti Keele Instituut

See on nüüd kindel,
et tuleb ka järgmine ÕS.
Kas aastal 2025 ja
kas ka paberil,
ei oska praegu öelda.
ÕS-i vorm tõenäoliselt
muutub, selle tingib Eesti
Keele Instituudi arendatav
ühtne sõnastikukeskkond.

Vastab Eesti Keele
Instituudi vanemkeelekorraldaja, ÕS 2018
toimetaja Maire Raadik.

Missugune on üld- ja oskuskeele
vahekord viimaste kümnendite
õigekeelsussõnaraamatuis?
ÕS-ist vaadatakse tõenäoliselt ikka ka
seda, kas üks või teine sõna on termin
või ei ole. 1976. a ÕS-is oli termineil
enamasti küljes erialamärgend, näiteks nii, et sõna pääsusilm oli varustatud botaanika märgendiga, sõna
jaanilill oli märgendita. Sellest tuli välja lugeda, et esimene on termin, teine
ei ole. 1999. a väljaandest alates on
ÕS-id püüdnud termineile vastanduvaid üldkeelesõnu (rahvapäraseid
taime- ja loomanimetusi, keemiliste ühendite nimetusi, rahvakeelele
omase omastavalise täiendosaga liitsõnu jms) selgemini markeerida. 1999.
ja 2006. a ÕS-is kasutati selleks argikeele märgendit, kuid alates 2013. a
ÕS-ist on appi võetud sõnad oskuskeeles ja üldkeeles ning üldkeelesõna
juurest termini juurde juhatav oskuskeeles täpsem. Näiteks jaani+l`ill, oskuskeeles täpsem pääsusilm (st et jaanilill
ei ole termin, aga pääsusilm on);
artiklis h`oog: hoo+vihm (üldkeeles) = hoog+vihm meteo (st et hoovihm ei ole termin, on üldkeelesõna,
aga hoogvihm on meteoroloogiatermin).

Termineid tuleb ÕS-idesse muidugi
kogu aeg juurde, sest suur osa uutest
sõnadest on ju terminid. Oskussõnu
valides ja esitades on ÕS-i koostajad
toetunud oskussõnastikele, erialaspetsialistidele ja terminoloogiakomisjonidele. ÕS-i koostajad ise osalevad praegu lennunduse, merenduse,
eestikeelsete taime-, imetaja- ja liblikanimetuste, laborimeditsiini, aianduse,
käsitöö terminikomisjonis, lisaks on
nad osalenud ka nt raamatukogunduse, hariduse, sõjanduse, raamatupidamise terminikomisjonis.
Mis juhul ei ole 2018. aasta ÕS-is
terminile erialamärgendit lisatud?
Mitme eriala asjatundjail on olnud
huvi ja algatust vaadata üle oma eriala terminid ÕS-is. Siin on aga tähtis
teada, et kui otsida nt ehituse, merenduse või tehnika märgendiga sõnu,
ei pruugi kaugeltki kõik ÕS-is olevad
terminid välja tulla. Alati on jäänud
ÕS-ides märgendita terminid, mis
on ka tavalised üldkeelesõnad, nt on
märgendita ehituse terminid maja,
põrand, uks, aken, plaatima, krohvima.
Alates 1999. a ÕS-ist on lähtutud põhimõttest, et märgend on selgitava
teksti osa või moodustab ise (üksi)

Eestis on 1918. aastast tänaseni
üllitatud kümmekond õigekeelsussõnaraamatut. Palun olge hea ja
kirjeldage lühidalt Eesti õigekeelsusesõnaraamatut, mis ilmus aastail
1925–1937. Mis teeb selle sõjaeelse
väljaande oluliseks?
1918. a ilmunud Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatut koostati ajal, kui
polnud veel selge, mis saab eesti keelest või Eesti riigist. Eesti õigekeelsusesõnaraamatut tehti juba iseseisvas riigis. Sõnaraamatu toimetaja Johannes
Voldemar Veski on sõnaraamatu eessõnas kirjeldanud aega ja olusid järgmiselt: Pealegi on eesti keel vaheajal
tõusnud teisejärguliselt seisukohalt riigikeeleks, ja see silmapaistev asjaolu õhutas kohustavalt meie keele edendamise
kiirustamisele ja andis tõepoolest elavat
hoogu keele leksikaalsekski kasvamiseks,
isegi nii mühavaks, et ses tundus kalduvust paiguti juba segavaks tõusta keele
organismis.
Oskuskeele seisukohalt on tähtis, et
1925–1937 ilmunud sõnaraamat sisaldab väga palju termineid. Sõnu oli
kogutud nii ilmunud kui ka koostatavaist oskussõnastikest, toeks oli
olnud töö, mis sooritatud mitmeis erialalisis oskusesõna-komisjones Joh. V.
Veski keelelisel tuletamisabil. Uudne on
ka see, et vähem tuttavad sõnad ja
oskussõnad on varustatud sisuseletavate lisanditega, milleks võib olla kas
erialamärgend (nt agr., aiand., aj.), eestikeelne tähenduse seletus või muukeelne (ladina, saksa, vene) vaste.

Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat on väga
rikkalik keelekogu. Keelendeid on
selles pakutud kohati suure varuga ja
kõik pakutu pole käibele jäänud – või
käibele tulnudki –, kuid nii keeleuurijale kui ka -korraldajale on see siiani
põnev ja asendamatu väljaanne.
1960 avaldati Õigekeelsuse sõnaraamat ja 1976 Õigekeelsussõnaraamat. Mida ütlete nende
raamatute iseloomustuseks?
Taas väga head ja põhjalikud sõnaraamatud. Mõlemad jätkasid ühtlasi
seda tööd, mida oli terminite kogumisel ja korrastamisel alustanud Eesti
õigekeelsuse-sõnaraamat. 1960. a ÕS-i
toimetaja Ernst Nurme selgituse kohaselt võeti sõnaraamatusse võimalikult
palju termineid, et korvata oskussõnastike nappust (pärast sõda oli ilmunud vähe oskussõnastikke, enne sõda
ilmunud olid vananenud ja ka raskesti kättesaadavad) ja luua sel moel
alus uute oskussõnastike koostamiseks. Toetuti veerand miljoni sõnasedeliga terminikartoteegile. Sõnu
valides ei arvestatud mitte niivõrd
oskussõna tähtsust teadusharu mõistete süsteemis, kuivõrd tema esinemissagedust.
Töö põhjalikkust näitab see, et erialade kaupa koostatud termininimekirjad saadeti seisukohavõtuks ligi
50 eriala asjatundjatele. Sama tehti
1976. a ÕS-i puhul, eelmise ÕS-iga
võrreldes olid uued erialad nt kirik
ja majandus. 1976. a ÕS püüdis ühtlasi saavutada suuremat järjekindlust ning ühtlust sõnamoodustuses.
Nimetavalise ja omastavalise liitumise puhul võeti ette Veski-Muugi
joone taastamine, kujundades sõnamoodustussemantika seisukohalt võimalikult ühtlasi liitsõnasarju (nt ühtviisi nominatiivse liitumisega nii
silmside kui ka traatside, telefonside,
elekterside, postside).
Milliseks tõotab kujuneda
ÕS-i tulevik?
See on nüüd kindel, et tuleb ka järgmine ÕS. Kas aastal 2025 ja kas ka
paberil, ei oska praegu öelda. ÕS-i
vorm tõenäoliselt muutub, selle tingib Eesti Keele Instituudi arendatav
ühtne sõnastikukeskkond. Kasutaja
jaoks võiks olla hea uudis see, et plaan
on varustada ÕS-i hea keele soovitused lühikeste selgitustekstidega.
Praegu saab kasutaja ÕS-ist näiteks

vaadata, et brokoli asemel on oskuskeeles sobivam spargelkapsas, edaspidi võiks selle asemel tulla natuke
põhjalikum selgitus, näiteks selline:
Itaalia sõna broccoli hääldusmugand
brokoli on eesti keeles käibel spargelkapsa ehk Brassica oleracea kaubandusliku nimetusena. Oskuskeeles sobib
brokoli asemel öelda spargelkapsas.
Küsinud Mihkel Volt

ÕS-id
läbi sajandi
1918
Eesti keele
õigekirjutuse-sõnaraamat
1925–1937
Eesti
õigekeelsuse-sõnaraamat
1933
Väike
õigekeelsus-sõnaraamat
1948−1951
Suur õigekeelsussõnaraamat (jäi pooleli)
1953
Väike õigekeelsuse
sõnaraamat
1960
Õigekeelsuse sõnaraamat
1976
Õigekeelsussõnaraamat
1999
Eesti keele sõnaraamat
ÕS 1999
2006
Eesti õigekeelsussõnaraamat
ÕS 2006
2013
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013
2018
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
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selgitava teksti. Teda kasutatakse, kui
asi poleks muidu selge. Seetõttu on
jäetud ÕS-is märgendamata terminid, mille seletus ütleb juba eriala ära
(märksõna toksikoos ei saa meditsiini
märgendit, sest seletus ’mürgistusest
tekkinud haigus’ viitab meditsiinile),
samuti terminid, millest endast on
eriala näha (märksõna fotograafia ei
saa fotonduse märgendit). Märgendi
asemel võidakse ka eriala märkiv
sõna välja kirjutada, eriti kui see
lisab selgust või sobib paremini seosesse. Märgendi kasutamine ei ole
seega kohustuslik, samuti püütakse
hoiduda märgendite kuhjamisest (nt
bot, zool, med, vet). Artikli märksõna
ühtainsat märgendit ei korrata artikli
teiste sõnade puhul, nt artiklis jääpurjetama jääb tuletis jääpurjetamine
spordi märgendita.
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RAAMATUHALDJAD
TUTVUSTAVAD HOPPRAAMATUKOGUS
UUT ANDMELAT

ERÜ terminoloogiatoimkonna ja
Eesti Rahvusraamatukogu
korraldatud Sõnaleiduri
võistlusest

Sõnaleiduri võistlus

Tänavusele eesti keele aastale pühendatud ettevõtmise
eesmärk oli ergutada raamatukogunduse terminoloogiale mõtlemist ja nii sisult kui ka vormilt kaasaegsemate
ja/või eestipärasemate sõnade loomist. Sõnaleiduri võistlusest teatati koolidele ja sotsiaalmeedias.

Kai Välbe,

Eesti Rahvusraamatukogu
juhtiv spetsialist

Armsa eesti keele ajaloo jooksul on püütud leiutada
tohutul hulgal uusi sõnu ja termineid, millest vist vaid
käputäis on igapäevases kõnes kasutusel. Kusjuures
tähtis ei ole sageli sõnalooja hariduslik taust, vaid mingi
muu põhjus, mida võib nimetada ka saatuseks. Uudissõnade juurdumise otsustavad eri tegurid. Näiteks president Toomas Hendrik Ilvese 2010. aasta Sõnause tulemusel soovitati infrastruktuuri kõrval kasutusele võtta
taristu, avalik-õigusliku asemel avaõiguslik ning pere, kus
on sinu-minu-meie lapsed asemel kärgpere. Need ja mõned
teised uudissõnad oleme kenasti oma keelekasutusse
võtnud. Kes aga mäletab sealsamas soovitatud uudissõnu nagu juhind (direktiiv), toimeabi (humanitaarabi)
või tundetaip (emotsionaalne intelligentsus)?

Võistlusest osavõtt ületas ootusi. ERÜ terminoloogiatoimkonnale laekus rohkem kui 80 inimeselt 405 eri
kvaliteediga vastet kolmele välja pakutud terminile:
raamatukoguhoidja – 137,
pop-up-raamatukogu – 143,
andmebaas – 125.
RAAMATUKOGUHOIDJA
Vana hea 7-silbilise sõna raamatukoguhoidja kõrvale
paremat uut sõna siiski ei leidunud.
Veidi lühem raamatuhoidja, mida palju pakuti, on kasutusel pigem kontori- ja raamatupidamisvaldkonnas. Iseenesest sümpaatsed nimetused infohoidja ja teabehoidja,
veelgi enam raamatu- ja sõnavalvur, on vastupidised
praegusele suundumusele hoidmise asemel raamatuid
lahkelt levitada.
Meeldiv, et kolm noort inimest on raamatukoguhoidjas
näinud raamatuhaldjat, aga see siinkohal ei aita, sest tegemist pole uudissõnaga.
Teistest, tuletatud sõnadest on teravmeelsemad raamatleja (vist raamat + vaatleja, imetleja vms) ja raamastaja (kõlab
kui raamatuarmastaja).

Mõned raamatukoguhoidja nimetamise ettepanekud,
mis ekspertidele silma jäid ja mõnel puhul arendamist ja
kasutamist võimaldavad:
bibliotekaar, infohaldur, infohoidja, infojuht, infotar, lehitaja, raamastaja, raamatleja, raamatuhaldjas, raamatuhoidja,
raamatur, raamur, ramatist, ramsik, R-hoolija, teabehaldur,
teabehoidja, teaber jne loovad ettekujutuse laste ja noorte
fantaasiast.

Mõned ettepanekud ja edasiarendused:
ajutine raamatukogu, hop-raamatud / hoppraamatukogu,
hoppraamatla, insta raamat, kiirraamatukogu / kiirkogu, korrakogu, liikuv raamat(ukogu), (lühi)raamatla, lühiraamatukogu,
pargi ja loe / peatu ja loe, popra, raamatla, ramliikur, rammer,
ringlev raamatukogu, rändraamatukogu, uitraamatukogu,
väliraamatukogu, välik, välrak, äkram jne.
ANDMEBAAS
Erialaterminina on andmebaas kasutusel juba pool sajandit. Lastetööga tegelejate meelest on küsimus noortepärasema väljendusvormi leidmises, mis julgustaks
andmebaase rohkem kasutama, sealt infot otsima.
Hea pakkumine oli toimkonna meelest infoait, aga selle
sisu oleks paraku väga lai ja pole üldse kindel, et kõik
noored teavad, mida ait endast kujutab. Ülejäänud on
tuletised sõnadest info ja andmed, millest ekspertidele
meeldis kõige rohkem andmela.
Mõned esile tõstetud ettepanekud:
anba, andmehaare, andmekodu, andmela, andmik, andmus,
infleidur / infoleidur, infoait, infola, infosalv, kirjepank, tarkla jne.

bibliotekaar
infohaldur
infohoidja
infojuht
infotar
lehitaja
raamastaja
raamatleja
raamatuhaldjas
raamatuhoidja
raamatur
raamur
ramatist
ramsik
R-hoolija
teabehaldur
teabehoidja
teaber
anba
andmehaare
andmekodu
andmela
andmik
andmus
infleidur
infoleidur
infoait
infola
infosalv
kirjepank
tarkla

POP-UP-RAAMATUKOGU
Uued, läbinisti eestikeelsed sõnad pop-up-raamatukogu
tähistamiseks andsid toimkonna liikmetele tõuke termini
eestikeelse vaste arendamiseks. Näiteks kahest võistlusele pakutud ideest saaks kokku panna sõna hoppraamatla. See sobiks telgi, ruumi vms jaoks, kus ajutiselt tegutseks raamatukogu, toimuks raamatuüritus
vms. Terminoloogiatoimkond arvab, et parim vaste
pop-up-raamatukogule olekski hoppraamatukogu, mis
ühtlasi sobiks ka teiste ajutise iseloomuga ettevõtmiste
puhul (nt hoppnäitus, -väljapanek, -kohvik, -pood jne).

Tore idee on võistlusel välja pakutud loosung pargi ja loe,
mis võiks olla pigem peatu ja loe.

Sõnaleiduri kokkuvõtteks

Liialt palju oleks loota leida võistluse
tulemusel sõna, mis on parim, täpseim ja läheks kohe käiku olemasolevate kõrval või asemel. Meeldis, et oli
nõnda palju uudissõnu, mis loodud
erineva süvenemise ja keeletunnetuse
tasemega. Üllatas positiivselt, et suhteliselt vähe oli anglitsisme, inglise
keelest tuletatud sõnu. Soov kaasa
mõelda, sõnadega mängida ja midagi
tuletada on alati tore. Ettevõtmisel oli
igal juhul mõte, kasvõi näitamaks, et
ka lapsed on valmis eesti keelega tegelema. Seda tuleb tunnustada ja ära
märkida. Kindlasti on selle taga ka
õpetajad, kelle tegevust tuleb samuti
märgata.
Märkamegi siis huvitavaid sõnu,
põnevat loogikat sõnade loomisel.
Mõni väljapakutud mõte võib ju ka
kasutusse minna, näiteks pargi ja loe,
või sellest Tiiu Erelti tuletatud peatu
ja loe, mis võiks kujuneda mõne raamatukogu või raamatukogu ettevõtmise juhtmõtteks. Või laekunud
ettepanekute põhjal Sirje Nilbe tuletatud hoppraamatukogu. Ehk kõnetab

lapsi ja noori tõesti paremini, kui neil
palutakse mitte andmebaasist, vaid
andmelast või infosalvest midagi otsida.
Igatahes – olgem edasi raamatuhaldjad, sest nagu selgus, on noortel muu
hulgas just selline kuvand meist, raamatukoguhoidjaist.
Preemiaid oli väga keeruline välja
jagada. ERÜ terminoloogiatoimkonna
ja rahvusraamatukogu esindajate
ühisel otsustusel läks peapreemia,
Huawei MediaPad T5 14-aastasele
Rosanna Elisa Rikkale Saue Gümnaasiumist, kes oskas pakkuda igati
arvestatavad võimalused kolme sõna
asendamiseks: raamatukoguhoidja –
raamatleja, raamastaja jm; pop-upraamatukogu – raamatla, andmebaas
– andmela jm. Märgati ja tõsteti esile
tema huvitavat ning keeletundlikku
sõnade tuletamisoskust.
Rahvusraamatukogu põgenemistoa
priipääsmed said
• õpetaja Kati Käpa õpilased (Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium), kelle ettepanekute hulgas
olid ramsik, hop-raamatud, andmik
jm, ja

õpetaja Heelika Kuningi õpilased (Rocca al Mare Kooli 6.a
klass), kes esitasid koos vahvaid
ettepanekuid.
Eripreemia anti Ruth Remmelgasele
(rahvusraamatukogu) infoaida jt pakutud uudissõnade eest.
Rahvusraamatukogu meenekotid said
originaalsete pakkumiste eest
• Miles James Werts (Viimsi Kool),
kelle pargi ja loe inspireeris terminolooge looma üleskutset peatu ja loe,
• Hanna Grete Rebane (Tallinna
21. Kool) huvitavate sõnade eest,
nt raamatukoguhoidja – ramsik,
lehitaja jt, ning
• noorimatest osalejatest Ott Marten
Petder (Lilleküla Gümnaasium,
10 a) kirjepanga (andmebaas) jt
sõnade eest.
Aitäh kaasa mõtlemast Kalju Tammarule, Sirje Nilbele, Tiiu Ereltile, Elviine Uverskajale, Marina Karisele, Piret
Pärgmale, Maie Randmale, Toomas
Schvakile (ERÜ terminoloogiatoimkond) ning Pille Slabinale, Karin Gustassonile ja Margus Veimannile (rahvusraamatukogu) suure töö ja abi eest
Sõnaleiduri võistluse korraldamisel!
•
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Kõige vahvamaks ja eripreemiat väärivaks valiti muhedust tekitav ramsik. Kahjuks on see sõna juba Viimsi Kooli
raamatukogulehes leiutatud.
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OMA VIISI HOIDES
Kristiina Tael, Tartu Laulupeomuuseumi kuraator
Tartu Laulupeomuuseum esitleb uuel püsinäitusel
eesti laulupidude traditsiooni ja Tartu osa selle kujunemisel.

Mis teeb üheslaulmise nii vägevaks?
On see ühine mõte, mis väljendub
tuhandetest suudest kõlavas lauluviisis, armastus pikaealise traditsiooni vastu või hoopis laulukaare
all koos hingamine? Laulupeo lool on
mitu tahku, mis seoti kokku 1869. aastal. Aeg, uued loojad ja lauljad on
laulupidu muutnud, kasvatanud
mahtu ja voolinud vormi; praegune
kuju pole kindlasti lõplik, kuid täidab nüüd nii paljusid rõõmuga.
Tartu Laulupeomuuseumis avati juubelilaulupeo eel, 20. juunil 2019 uus
püsinäitus Oma viisi hoides. Väljapaneku keskmes on teemad millisena
sündis laulupidu, kuidas see on loonud ning säilitanud traditsioone ning
kus on mängus olnud poliitika. Oma
viisi hoides mõistame meile niivõrd
olulist viisi ajada oma asja. Nii kultuurilist, poliitilist, rahvuslikku kui
ka südameasja. Uue püsinäituse pealkiri mängib sõna viis mitmetähenduslikkusega – on ju laulupidu nii
muusikaline elamus kui ka eesti kultuuri loomulikuna tunduv osa, olemise viis, millest me loobuda ei soovi.
Teisalt rõhutab see traditsiooni jäävust ja teadlikku hoidmist. Näitusel
rõhutatakse kõikide laulupeo loojate,

nii korraldusmeeskonna, lauljate kui
ka publiku aktiivset rolli peo kujundamises oluliseks rahvuslikuks ning
muusikaliseks sündmuseks. Püsinäitus on üles ehitatud teemade kaupa
ning rõhutab nii üldisemaid arengujooni laulupidude ajaloos. Näituse
koostasid Kristiina Tael (Tartu Laulupeomuuseum), Karoliina Kalda ja
Paula Põder (Tartu Ülikooli muuseum), kujundas Kärt Einasto.

Laulupidu
riiklikuks pühaks

Uuel püsinäitusel saavad muuseumi külastajad ka hääletada, milline
osa laulupeost peaks muutuma kõigi
laulupidude traditsiooniks. Siiani on
ülekaalukalt populaarseim olnud
laulupeo ja sellele järgneva päeva
riigipühaks muutmise idee. Laulupidu riikliku pühana annaks juurde
nii pidulikkust kui ka suurendaks
lauljate ja peokülaliste võimalust peoaega pikemalt nautida. Üldlaulupidu
toimub iga viie aasta järel ning selle
riiklikuks pühaks kuulutamine ei
oleks ehk majandusele liiga suur
kulu. Populaarseimale valikule järgneb idee lisada laul Ta lendab mesipuu
poole iga laulupeo programmi. Samas

on agaralt hääletatud ka tantsijate
suurema kaasamise ja esimestel laulupidudel toimunud võistulaulmise
taastamise poolt. Kõige väiksema toetuse on pälvinud mõte anda ühendkooridele suurem osa repertuaarist.

Laulukaare all

Tartu Laulupeomuuseumisse lisandus 2019. aasta sügisel uus eksponaat,
mille abil saab taaskogeda suvist juubelilaulupidu. Virtuaalreaalne eksponaat Laulukaare all on osa juubelilaulupeoks valminud püsinäitusest.
Laulupidudest kõneleva näituse puhul
on väga oluline edasiantavat sisu
ka illustreerida. Selleks on võimalik
kasutada nii pildi-, video- kui ka helimaterjalide abi, aga praegusel ajal on
kõige parem võimalus virtuaalreaalsus. Kaasaegset virtuaalreaalsuse
tehnoloogiat kasutades saab muuseumikülastaja laulukaare all ühendkooridega ühineda. Uus eksponaat
tõmbab eriti just noori külastajaid ja
on asendamatu vahend turistidele,
kel pole kunagi olnud võimalust laulukaare alla sattuda ning kes on sellest fenomenist ainult lugenud. Meie
idee oli anda võimalikult täpne ettekujutus situatsioonist, mida muidu
ei saaks ühegi teise vahendiga usu-
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Virtuaalreaalsuse tehnilise lahenduse
teostasid SeeSee Stuudio ja Elendil,
toetas Eesti Kultuurkapital, täname
ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutust.

Vanemuise Seltsi
kunagine kodu

Laulupeomuuseum on Tartu Linnamuuseumi filiaal, mis asub Ülejõe
linnaosas aadressil Jaama tänav 14.
Muuseumi hoone on 19. sajandi I poolel klassitsistlikus stiilis ehitatud kultuurimälestis. Lisaks maja välisele
küljele on eesti kultuuriloos erilise
tähtsusega ka majas toimunud seltsielu.
Jaama 14 hoones tegutses aastail
1870–1903 Vanemuise Selts. Kunstiteadlane Helmi Üprus on kommenteerinud seltsi maja ostmist järgmiselt: Nii sai Jaama tän. 14 eesti rahvusliku
kultuuri koduks, kuhu järgneva 34 aasta
kestel keskendusid kõik suuremad ja tähtsamad kultuurisündmused meie maal
(ERA.T-76.1.515). Vanemuise Selts
pani lisaks laulupidude traditsioonile aluse ka rahvuslikule teatrile.
Siin majas etendatud Lydia Koidula
rahvatükki Saaremaa onupoeg peetakse eesti rahvusliku teatri sünniks.
Muuseumi kolmandale korrusele on
rahvusliku teatri 150. aastapäeva tähistamiseks planeeritud ka uus teatriteemaline püsinäitus, mis avatakse
2020. aasta juunikuus.
TARTU LAULUPEOMUUSEUM
on külastajaile avatud
teisipäevast laupäevani kl 11–18
(vt https://
linnamuuseum.tartu.ee/
laulupeomuuseum/).
Muuseumi lahtiolekuaegadel
on võimalik külastada ka
muuseumi parki. Olete oodatud!

LAULUPEOAASTA

tavalt saavutada: luua olukord, kus
näituse külastaja kogeb, mis tunne on
seista laulukaare all koos kümne
tuhande inimesega ja üheskoos laulda. Kaasaelamiseks ja soovi korral
ka kaasalaulmiseks on valikus seitse
viimast lugu juubelilaulupeo teiselt
kontserdilt. Lugudeks valisime laulupeo kõige võimsamad teosed, nii
kõigile ammu tuttavaid laule kui ka
uudisloomingut, mis kirjutati just
juubelilaulupeo puhuks.

Tartu Laulupeomuuseum asub aadressil Jaama tn 14.
Uue püsinäituse pealkiri mängib sõna viis
mitmetähenduslikkusega. Fotode allikas: Tartu Linnamuuseum.
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IFL A 2019

Katre Riisalu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimees
Maailma raamatukogude suurfoorum IFLA on selleks aastaks seljataga. Tänavu toimus see 85. korda,
seekord iidse kultuuri sünnilinnas Ateenas, kus osalejaid oli 140 riigist, kokku rohkem kui 3500.
24.–30. augustil toimunud kongressi teemaks oli Libraries: Dialogue for Change (Raamatukogud:
muutuste dialoog). Programm oli erialaselt tihe: nädala jooksul toimus rohkem kui 250 istungit,
sõna sai 500 esinejat. Teemade haare ulatus seinast seina; mida laiemalt ise raamatukogumaailma
vastu huvi tunned, seda enam ka köitvaid teemasid leiad.

Kui tihedale nädalale tagasi vaadata ja mõelda, siis minu
jaoks olid olulised märksõnad digitaalne areng, arengustrateegiad, raamatukogude ühingud ja koostöö, turundus, erikogud, IFLA tulevik ja presidendid, statistika ja
mõju uuringud, tuleviku raamatukogud ning Kreeka
raamatukogud.
Kuid lisaks erialastele ettekannetele on IFLA ka koostöösuhete loomise ja hoidmise koht ning kongressiga
kaasneval näitusel on suurepärane võimalus tutvuda
raamatukogudele mõeldud uute tehnoloogiliste lahenduste või põnevate reklaamkingitustega. IFLA-lt võtsin
kaasa eelkõige sooja ja positiivse emotsiooni. Oma osa
selles oli ilmal (temperatuur oli keskmiselt 35 kraadi),
aga muidugi ka kohtumistel kolleegidega üle maailma.
Oli suur au istuda saalis, kui Oodi kuulutati maailma
parimaks rahvaraamatukoguks ja jagada rõõmu koos
Soome kolleegidega ning kuulata samas teiseks jäänud
Uus-Meremaa raamatukoguhoidjate tänusõnu.
Mõned mõtted IFLA-lt:


Digiteeritud vanad ajalehed pakuvad põne-

vat sisu. Nii tutvustas Illinoisi ülikool digiteeritud
ajalehtedest piltide otsimise võimalust, mis eriti
hästi toimib, kui numbrist numbrisse kordub üks
visuaal. Soome rahvusraamatukogu jagas kogemust
autoriõigustega seotud üleriigiliste kokkulepete
sõlmimisest: nii on võimalik pakkuda laiemat ligipääsu digiteeritud ajalehtedele. Varasemalt on sõlmitud kokkulepped a-il 1771–1910 ilmunud ajalehtede kohta ning katseprojekti käigus on uurimistöö
eesmärgil antud laiem ligipääs ka a-il 1930–2010
ilmunud ajalehtedele ja ajakirjadele.



Edukad turunduskampaaniad on alati ins-

pireerivad. Sel aastal tunnistati parimaks Briti
Columbia ülikooli (The University of British Columbia) raamatukogu Kanadas, mis andis välja digitaalse värviraamatu, kus huvilised saavad ise värvida
haruldast, võiks öelda et isegi antiikset trükist (vt
https://about.library.ubc.ca/colour-our-collections/ ). Teisena toodi esile Helsingi linnaraamatukogu mobiilis kasutatavad teenused (nn taskuraamatukogu), mida reklaamiti Helsingi metroojaamades, sihtrühmaks 18–65-aastased. Kampaania
järgselt suurenes taskuraamatukogu allalaadimine
65% võrra.

https://about.library.ubc.ca/colour-our-collections/



Aasta rahvaraamatukogude

nominendid
on valdavalt kümmekond aastat tagasi ümber
mõtestanud oma funktsiooni ning muutunud laenuraamatukogudest harivateks raamatukogudeks.
Raamatukogu nähakse ühiskonna olulise osana,
kus tähtsal kohal on raamatud. Laiem eesmärk
on, et raamatukogus saaks kogeda midagi etteaimamatut. Algselt kandideeris sellele auhinnale
16 raamatukogu, neist neli pääses finaali. Finaalis
pakkusid Oodile konkurentsi Hollandi, Austraalia
ja Uus-Meremaa raamatukogud. Oodi külastuste
arv on täitnud kõik ootused – 10 000 külastust
päevas. Kui lõpetuseks küsiti nominentidelt, mida
nad teeks teisiti, siis pea kõik nimetasid probleeme
välisustega, mis ei ole ilmastikukindlad.

Rahvusraamatukogude istungil sai väga hea

ülevaate raamatukogudest, mis on just renoveeritud või on renoveerimine plaanis, aga ka uusehitistest. Qatari rahvusraamatukogu uus hoone avati
2017. a ning asutus tegutseb nii rahva-, rahvus- kui
ka teadusraamatukoguna. Ametis on 109 raamatukoguhoidjat. Prantsuse rahvusraamatukogu ajaloolise hoone renoveerimine lõpetatakse 2021. a, s.o
raamatukogu juubeliks (asutatud 1721). Hollandi
rahvusraamatukogu on keskendunud digitaalsele
raamatukogule ning nii on päevakorral küsimus,
kuivõrd üldse on füüsilist hoonet vaja, kui kõik on
digitaalne. Uus põnev ruum on seal taskuhäälingustuudio. Kreeka rahvusraamatukogu uus hoone
avati möödunud aastal ning seal on püütud leida
konsensust arhitektide kontseptsiooni ja raamatukogu vajaduste vahel. Majja sisenedes oli minu
esmamulje, et olen Läti rahvusraamatukogus. Aga
kui jalutasin läbi kõik korrused, lõpetasin aiaga
katuseterrassil, kust avanesid lummavad vaated
ning lisaks hakkas pimeduses mõjuma hoone valgustus, siis olin võlutud hoonest, mis moodustab
rahvusooperiga ühe terviku.
 Positiivselt üllatas raamatukogude statistika
istung. Pean tunnistama, et sattusin kuulama juhuslikult, aga see oli väga huvitav ja hariv. Eriti praegu,

kui kõige alus on numbrid ja nende tõlgendamine.
Kõik algab sellest, et vastata küsimusele, miks
pakume selliseid teenuseid ja kas need mõjutavad
ühiskonda laiemalt. Austraalial on pikemaajalisem kogemus ja võrreldavad andmed, mis näitavad, et raamatukogude lugemisprogrammidel
on oluline koht üldise kirjaoskuse paranemisel.
Kui enne lugemisprogrammis osalemist arvas 30%
lastevanematest, et raamatukogu ei ole väikelastele, siis peale programmi leidis 62% vanematest,
et igas vanuses lapsed naudivad raamatukogu ja
seal pakutavat. Arvutati välja, et riigi poolt raamatukogusse investeeritud 1 dollar tõi sotsiaalse
kasuna tagasi 5,64 dollarit.


Ameerika Raamatukogude Ühing rääkis,

kui oluline on andmete kogumine ja analüüsimine.
Selle lihtsustamiseks on välja töötatud lihtne ja
vabalt kättesaadav andmete kogumise keskkond
(vt https://www.projectoutcome.org/). See abivahend aitab raamatukogudel leida vastust küsimusele Mida head ja kasulikku oleme teinud?. Rõhutati,
et sel moel tulemuste mõõtmine annab raamatukogudele uusi võimalusi oma mõju hindamiseks ja
näitamiseks.
Järgmisel aastal toimub IFLA Iirimaal Dublinis.

MÄLUASUTUSTE SUVESEMINARIL
OLI JUTTU ANDMESOODEST JA
ÕNNELIKUST ORGANISATSIOONIST
Kerti Kulper, RR-i kommunikatsioonispetsialist
10.–11. septembril Sagadi mõisas toimunud üheksas suveseminar tõi kokku mäluasutuste esindajad,
et kahe päeva vältel jagada kogemusi, edulugusid ja teha koostööplaane tulevikuks.
Esimese päeva ettekannetest jäi eredamalt meelde Statistikaameti andmehalduse eksperdi Veiko Berendseni
esitlus andmesoodest ja -järvedest,
mille illustreerimiseks tõi ta näiteid
suurfilmist Tõde ja õigus. RR-i metaandmete peaspetsialist Jane Makke
rääkis põnevatest krattidest ja Rahvusarhiivi arhivaar Sven Lepa andis ülevaate projektist Time Machine, mille
abil plaanitakse kättesaadavaks teha
Euroopa dokumentaalne kultuuripärand.

Seejärel esinesid ettekannetega ja
arutlesid huvitavalt teemal Kuidas kujundada kasutajakeskset organisatsiooni? RR-i
peadirektor Janne Andresoo, Eesti
Rahva Muuseumi direktor Alar Karis,
riigiarhivaar Priit Pirsko ning Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.
Esimese päeva võtsid kokku kaks
Indrekut: RR-i personalijuht Indrek
Ostrat ja koolitaja Indrek Rahi, kes
pärast pikka seminaripäeva andsid
osalejatele võimaluse teha väike ajurünnak värskes õhus. Eesmärgiks oli
mõtiskleda, mis iseloomustab õnnelikku organisatsiooni.

Teise seminaripäeva põnevaim osa
oli mäluasutuste e-paraad. Eriti meeldejääv oli Loodusmuuseumi geoloogia
osakonna juhataja Sander Olo ettekanne muuseumi liitreaalsuse rakendusest. Rakendusega sai kohapeal tutvuda ja kindlasti soovitan kõigil muuseumisse minna, et seda ise kogeda.
Ka Vabamu tegevjuht Keiu Telve
rääkis oma muuseumi audiogiidi
rakendusest niivõrd kaasahaaravalt,
et tekkis suur tahtmine neile külla
minna (sedagi soovitan ka teistele!).
Suveseminari ettekannete slaidid
on kättesaadavad RR-i kodulehel.

Suveseminari ettekannete slaidid https://www.nlib.ee/et/suveseminarid
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ÜKSAINUS EESTI ON
VÕRU- JA VIRUMAA VAHEL
Inga Kuljus, Võrumaa Keskraamatukogu direktor

Võrumaa rahvaraamatukogude töötajate sügishooaeg algas 4. septembril koostööseminariga
Sillamäel. Seminar toimus Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse rahastusel.
Õppereisist võttis osa 39 raamatukogutöötajat 28-st Võru maakonna rahvaraamatukogust.

Kuna sõitsime Ida-Virumaale Mustvee kaudu, siis oli mõeldamatu uudistamata mööda sõita atraktiivsest
Mustvee Linnaraamatukogust, mis
asub kultuurikeskusega ühes majas.
Hoone renoveeriti uhkeks ja suursuguseks 2011. aastal ning ka raamatukogu sai suuremad ruumid. Haldusreformi tulemusel on Mustvee
raamatukogul kaheksa haruraamatukogu ja selle võrgustiku toimimisest
andsid ülevaate Laidi Zalekešina ja
Anu Ots.

esinemisega ülevaate Sillamäe raamatukogu tegevusest. Aastal 2001
alustasid Sillamäe raamatukogutöötajad keelepraktikat just Võrumaa
Keskraamatukogus. Samuti said
Võrumaa raamatukogutöötajad ülevaate

Sillamäe Viru raamatukogu
valmimisest: ehitusest,
mööbli

Mida me Sillamäel
nägime ja kuulsime?

Kõigepealt seda, et Sillamäe Viru
raamatukogu uued ruumid valmisid gümnaasiumihoones aastal 2015,
aga raamatukogu sai lugejatele avada
2017, sest vahepealne aeg kulus sisustuse jaoks raha hankimisele. Aga
lõpptulemus on hubane, kaasaegne
ja soliidne. Kuna Sillamäe elanikest
on eestlasi 1,3%, siis on Viru tänavale
avaneva sissepääsuga raamatukogu
põhikogu venekeelne, aga valikus on
ka eestikeelset kirjandust.
Majaga tutvunud, algaski koostööseminar, mille avas Sillamäe raamatukogu direktor Elviira Sidorova, kes
andis oma rohkelt illustreeritud

Seminaril osalejad Sillamäe raamatukogu trepil.
Allikas: Sillamäe Linna Keskraamatukogu

4. septembril aga imetles meie reisiseltskond Sillamäe promenaadi, ja et
päev veelgi ilusam oleks, pärjati just
siin Võrumaa parimaks maaraamatukoguhoidjaks Tuuli Dolgošev, Orava
ja Hanikase raamatukogu direktor.
Kolm on kohtu seadus ja nii viiski
õppereis tagasiteel kolmandasse raamatukokku – Mäetaguse raamatukokku –, mis asub sealses rahvamajas. Direktor Tiina Tõnurist tõdes,
et postipunkti loomine pole lugejaid
juurde toonud, tööd aga küll. Rahvamaja saalis kohtuti luuletaja Virve
Osilaga, kes on oma loominguga
leidnud tee lugejate südamesse.
Õppereis ei ole kasulik mitte ainult
kogetu ja nähtu poolest – teekonnal
saab jagada kolleegidega ka muresid
ja rõõme. Elukestev õpe nii või teisiti!
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hankimisest, kolimisest ja avaüritusest. Kuna Sillamäel korraldatakse
palju näitusi ja üritusi, siis jagas Elviira
Sidorova meeleldi kogemusi ja loodetavasti noppis nii mõnigi õppereisist
osavõtja endale midagi kasulikku.
Eraldi imetlust ja tunnustust vääriv
on Svetlana Kovalskaja: tema elutööks on koduloo andmebaas, mis
sai tuule tiibadesse projekti Sillamäe
linna digiajaloo edendamine raames.
Võrumaa Keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Tuuli Kütt
kinkis Sillamäe raamatukogule külakostiks fotonäituse Eesti laulupidude
traditsioonist. Seejärel kohtusime
Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonna nõuniku Anton Makarjeviga,
kes tutvustas meile linna tulevikuplaane, mis kutsuvad Sillamäed kindlasti uuesti külastama.

Rahvusatlas on
näitus rahvusatlasest
Tiina Kruup, RR-i töörühma juht

Sel aastal sai valmis Eesti esimene rahvusatlas – laiahaardeline esindusja teatmeteos Eesti loodusest, ajaloost, kultuurist ja kartograafiast. Eesti Rahvus
raamatukogus on sel puhul avatud näitus, mis juhatab sisse põneva uurimisretke, mida pakuvad uue atlase 496 kaarti 36 teemal. Milline kaardileht valmis
1930-ndatel planeeritud esimesest rahvusatlasest? Milline oli mullastik eri
kihelkondades? Kas raudteed ja postiteed tõid kirjaoskuse lähemale? Näitusel
saab vastuseid otsida ning tutvuda kaartide suuremõõtmeliste reproduktsioonidega. Üks haruldasemaid on 1920. aastal ilmunud nn Laidoneri Eesti
kaart ehk Eesti riigi kartograafiline iseseisvusdeklaratsioon, millega tutvustati
uut noort vabariiki Rahvaste Liidu liikmetele. Näitusel on ka mõned Eesti
rahvusatlase uued kaardid, mille autor on Triin Laur kaardifirmast Regio.
Kaarditegemise tänapäevaseid võimalusi ja geoportaali tutvustab Maa-amet.
Näitus on pühendatud ka Eesti rahvusülikooli ja Eesti geograafia 100 aasta
juubelile, valmimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Tartu Ülikool, Regio ning
GoTravel. Näitus jääb avatuks 26. veebruarini 2020 rahvusraamatukogu
6. korruse näitusesaalis.

LÜHISÕNUMEID

LIBER ja EBLIDA Dublinis

Euroopa Teadusraamatukogude Liidu (LIBER) 48. aastakonverents toimus
tänavu 26.–28. juunil Iirimaal Dublinis ja kandis pealkirja Teadusraamatukogud
ühiskonnale (Research Libraries for Society). Konverentsi ettekandeid ja esitlusi
näeb aadressil
https://liberconference.eu/2019-presentations/ .
EBLIDA 27. aastakoosolek ja EBLIDA-NAPLE konverents toimusid sel aastal
24.–26. juunil ning samuti Dublinis. Tänavuse konverentsi pealkirjaks oli
Kõigile avatud raamatukogud (Libraries open for all).

Vt http://www.eblida.org/ ja https://eblida2019.sciencesconf.org/ .

Läti Rahvusraamatukogu 100

Meie lõunanaabrite rahvusraamatukogu, mis asutati 29. augustil 1919
Läti riigiraamatukoguna, tähistab tänavu oma sajandat tegevusaastat

(vt https://www.lnb.lv/en/news/nll-100 ).
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KALLID KOLLEEGID!

1

Vt
http://eru.lib.ee/
index.php/
raamatukogundus/
dokumendid/
rahvaraamatukogud/
166rahvaraamatukogude-manifest.

Selle aasta 29. novembril möödus 25 aastat IFLA/UNESCO rahvaraamatukogude manifesti
viimase versiooni üllitamisest.1 Samuti möödub peagi 70 aastat dokumendi esimese versiooni
avaldamisest.
Seda manifesti on juba pikka aega peetud üheks mõjukamaks IFLA koostatud dokumendiks. Manifesti 24. aastapäeval valminud ja avaldatud analüüs rõhutab selle dokumendi mõju
mitte ainult raamatukogude endi välja töötatud strateegiatele, vaid ka riiklikule ja kohalikule
poliitikale ning kõigile neile, kes analüüsivad rahvaraamatukogude tegevust ja rolli.
Vaatamata oma vanusele on manifest endiselt väga asjakohane, rõhutades rahvaraamatukogude rolli hariduslike ja kultuuriliste eesmärkide saavutamisel ning teabele juurdepääsu
ja sõnavabaduse tagamisel. See keskendub eriti rahvaraamatukogude missioonile teenida
kogukonna kõiki liikmeid ja eriti neid, keda kõige enam ohustab vähene kaasatus. Need
väärtused ja tegevused on ka ÜRO 2030. aastani kestva tegevuskava keskmes.
Sestap soovime sel aastal julgustada teid manifesti abil teadvustama rahvaraamatukogude
olulisust ja väärtusi, mis nende tegevust toetavad. Teie abistamiseks oleme koostanud teabepaketi (vt https://www.ifla.org/publications/node/92647 ), mis sisaldab peamiselt taustmaterjale (ideid, tsitaate, linke jm), mida saate ise kasutada ning ka meediale soovitada.
Loodetavasti saate seda teabepaketti kasutada manifesti põhisõnumeist teavitamiseks
ja ka laiemalt rahvaraamatukogudest rääkimisel. Palun ärge kartke küsida ega jagada teavet,
mida plaanite tulevikus selles vallas teha.
Parimate soovidega
Gerald Leitner
IFLA peasekretär
Tõlkinud M. Volt

ERÜ AASTAKOOSOLEK JA KÕNEKOOSOLEK

Digikultuur ja lugemine
toimuvad 28. veebruaril 2020
Eesti Rahvusraamatukogus.

Kutsume üles kandideerima

ERÜ juhatuse esimehe
ja viie liikme kohale
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus kutsub raamatukoguhoidjaid üles leidma
endi hulgast inimesi, kes tahaksid kaasa rääkida raamatukoguhoidjatele ja ühiskonnale
olulistel teemadel. Seadke üles kolleege, kes suudaks teie ootusi järgmisel kolmel aastal
ellu viia ning nõustuvad oma aega ja teadmisi vabatahtlikku tegevusse panustama.
ERÜ aastakoosolekul valitakse järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse esimees ja viis uut liiget.
Töö lõpetavad ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu ja liikmed Gerli Lehemets, Kristina Pai,
Ülle Siska, Asko Tamme ja Krista Visas.
Kuni 2021. aastani tegutsevad juhatuses edasi Ülle Kuuse, Piia Salundi ja Tuuliki Tõiste.
Esildis koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga palume saata kuni 15. jaanuarini 2020
ERÜ büroosse (Tõnismägi 2, 10122, Tallinn, e-post: ela@nlib.ee).
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Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja tööde esitamise
bibliograafia auhinnale. Töid võivad auhindamiseks esitada asutused,
üksikisikud ja kollektiivid. Hinnatakse 2018. ja 2019. aastal trükitult
või elektrooniliselt ilmunud bibliograafianimestikke, v.a regulaarselt
ilmuvad bibliograafiad. Palume esildis koos bibliograafiaga esitada
kuni 15. jaanuarini 2020 ERÜ büroosse
(Tõnismägi 2, 10122, Tallinn, e-post: ela@nlib.ee).
Auhinna statuut: http://www.eru.lib.ee/index.php/
organisatsioonist/autasud/44-bibgliograafia-statuut .
Auhind antakse välja
XI Endel Annuse bibliograafiapäeval 17. veebruaril 2020.

RAAMATUKOGUPÄEVAD 2019
avati Kosel

Päeva esimesel poolel räägiti elu- ja raamatutarkusest, riigikeelest ning laulupidude kestmisest. Sõna said Tartu Ülikooli raamatukogu vastne direktor Krista
Aru, Keeleinspektsiooni peadirektor
Ilmar Tomusk ning Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse tegevjuht Sten Weidebaum. Kokkutulnuid tervitas Kose
vallavanem Merle Pussak, toreda muusikalise tervitusega esinesid Kose Muusikakooli õpilased.

20.–30. oktoobril toimunud
üleriigiliste raamatukogupäevade
Kohtume raamatukogus! avapäev
toimus 21. oktoobril Harjumaal
Kose kultuurikeskuses.

Raamatukogupäevade avamisel toimus
ka mälumäng, kuhu olid oodatud kolmeliikmelised võistkonnad rahva-, kooli- ja
teadusraamatukogudest. Mälumängul
osales 11 võistkonda, küsimused koostas
ERÜ juhatus. Esimese koha saavutas
Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja

võistkond (Krista Kumberg, Kersti
Brant, Liisu Liiv), teine koht kuulus
Harjumaa esindusele (Lea Kepnik,
Marika Alter, Meeli Sõlg) ning kolmandad olid Tallinna Keskraamatukogu mälumängurid (Sille Ross, Triinu Rannaäär,
Pille Talioja).
Avapäev sai teoks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Kose Raamatukogu
koostöös, toetas Kultuuriministeerium.

Mälumängu võitsid
Liisu Liiv, Krista Kumberg
ja Kersti Brant Lääne Maakonna
Keskraamatukogust.
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XII TEADUS- JA ERIALAraamatukogude päev

Ülle Kuuse, ERÜ juhatuse liige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguhoidja
22. oktoobril kogunes ligi 90 teadus- ja erialaraamatukogude
töötajat Eesti Kunstiakadeemia (EKA) auditooriumi,
et tähistada juba kaheteistkümnendat korda oma päeva.

Ülikoolipoolsed tervitussõnad ütles EKA
teadusprorektor Epp Lankots. Järgnevalt tutvustas päeva juht Tuuliki Tõiste
(ERÜ juhatuse liige, TTÜ raamatukogu
teeninduskeskuse juhataja) auhindade
aasta tegu teadusraamatukogus 2019
ja aasta tegu erialaraamatukogus 2019
nominente.
Teadusraamatukogu aasta teo auhinnale
on esitatud neli kandidaati:
• EKA raamatukogu töötajad – panuse
eest EKA raamatukogu uuenemisse
ja Põhja-Tallinna kultuuriruumi rikastamisse.
• ELNET Konsortsiumi uuenenud Eesti
artiklite andmebaasi ISE arendusrühm:
Kristina Rallmann (ELNET-i ISE töörühma esindaja), Riin Olonen (arendusjuht), Margit Teesalu-Kranich
(veebihaldus), Kalju Kill Kask (serverid), Urmas Sinisalu (veebirakendused), Siim Liivand (veebirakendused)
– ISE uue tarkvara kasutuselevõtu ja
ISE veebikujunduse kasutajasõbralikumaks muutmise eest.
• Eesti Rahvusraamatukogu näituse
Laulupeoraamatukogu. Eesti laulupidu
sõnas, pildis ja helis töörühm: Katre
Riisalu (Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu
juhataja), Ave Tölpt (RR-i näituste osakonna juhataja), Rene Mäe, Nansi
Leppik-Volt, Heidi Heinmaa, Tiina
Aasmann, Kaja Loel, Rena Tüür, Tiina
Sokk (RR-i humanitaaria ja kunstide
raamatukogu), Virge Loo, Viktor Gurov
(RR-i näituste osakond) – raamatukogu
kui trükikultuuri säilitaja rolli laialdase
teadvustamise eest üleriigilisel laulu- ja
tantsupeo teema-aastal.
• Tiiu Tarkpea (Tartu Ülikooli raamatukogu) – avatud teaduse ja teadusandmete e-kursuse Teadusandmete

haldus ja publitseerimine / Research
Data Management and Publishing
koostamise ning õppetöös rakendamise eest.
Erialaraamatukogude aasta teo auhinnale esitati kaks kandidaati:
• Sisekaitseakadeemia raamatukogu
juhataja Raile Reigo – Sisekaitseakadeemia raamatukogu professionaalse
juhtimise, uutesse ruumidesse kolimise korraldamise ja kasutajasõbraliku
õhkkonna loomise eest.
• Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
erialaraamatukogude sektsiooni reisikorraldusliku võimekusega liikmed Ülle
Kalvik, Aire Härmask ja Edith Hermann, kes viisid Eesti raamatukoguhoidjad Krakówisse ja tõid Poola kolleegide kogemused Eestisse.
Päeva ettekannete osa alustas EKA raamatukogu uus juhataja Mait Väljas, kes
andis huvitava ja ülevaatliku läbilõike
EKA raamatukogust eri aegadel. Järgnevalt rääkisid oma kogemusest teavikute
raadiosagedusidentifikaatoriga tuvastuselementide (RFID) rakendamisel Eesti
Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli
raamatukogu näitel Kaire Lass (RR-i peavarahoidja) ja Piret Zettur (Tartu Ülikooli
raamatukogu infosüsteemide osakonna
juhataja). Tallinna Ülikooli akadeemilise
raamatukogu referent Tambet Teder pani
oma ettekandes Plagiaat ja selle vältimine – mida raamatukogu saab teha?
kuulajad kaasa mõtlema loomevarguse
teemal. Helle Maaslieb Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogust tutvustas digiprojekti Eesti keele ja kirjanduse
ning omariikluse allikad. Urve Mets ja
Andres Viia SA Kutsekoda OSKA (tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi) töörühmast esitlesid töö-

jõu- ja oskuste vajaduse uuringu olulisimaid tulemusi raamatukogunduse alavaldkonnas. Heidi Heinmaa RR-ist tutvustas näitust Laulupeoraamatukogu.
Eesti laulupidu sõnas, pildis ja helis. Sisutiheda päeva lõpetas EKA professor Lennart Mänd loenguga Köite lugemine.
Suur tänu EKA raamatukogu juhatajale
Mait Väljasele, kes meid võõrustas, meenetega toetas ja viis soovijatele läbi ekskursiooni majas, seda nii päeva alguses
kui ka lõpus.
Teadus- ja erialaraamatukogude päeval
peetud ettekannete slaidid ning fotod
päevast on kättesaadavad ERÜ veebilehel
(vt http://www.eru.lib.ee/index.php/
sundmused/konverentsidseminarid/
661-xii-teadus-ja-erialaraamatukogupaeev-22-10-2019 ).

Mait Väljas – EKA
raamatukogu uus juhataja

ÕPPEREIS viis Krakówisse
Ülle Kalvik, ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juhataja

Erialaraamatukogude sektsiooni tänavune õppereis toimus 12.–15. augustil ning seekord käisime
uudistamas Krakówi teadusraamatukogusid. Eelnevalt olime sektsiooni liikmete käest küsinud,
milliseid kohti soovitakse külastada ning väikese edumaa Taani ees saavutas Poola.
Krakówis külastatud asutused olid valitud meie sektsiooni raamatukogude eripära arvestades.

Pöördudes eelnevalt Krakówi raamatukogude poole külastusaegade kokkuleppimiseks, saime mitmelt poolt tagasisidet, et august on vaiksem aeg: osa
töötajaid on puhkusel ja raamatukogud
ei ole lugejatele veel avatud, kuid nad
on siiski nõus meid vastu võtma ning
püüavad infot jagada. Kohale jõudes aga
tajusime, et olime väga oodatud ning
igal pool oldi meie tulekuks hoolega ette
valmistatud.
Esimesena külastasime Jagellooni Ülikooli muuseumi (Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego) Collegium Maius, mis
tõlkes tähendab ’suur kolledž’ ning on
ülikooli vanim säilinud hoone. Neogooti
stiilis hoone oli algselt ehitatud 1364. a
asutatud Jagellooni Ülikooli jaoks ning
hoone valmimist toetas ka kuninganna
Jadwiga, kes annetas selleks oma regaalid
ja ehted.
Raamatukogu asus hoone kauneimas
ruumis, L-kujulises hilisgooti stiilis Obiedziński saalis, mis nimetati teoloogiaprofessor Tomasz Obiedziński järgi, kes tegi
1515. aastal raamatukogule helde annetuse. Raamatukogu taevalaotust kujutav
lagi pidi sümboliseerima avatust tarkusele. Tolle aja kombe kohaselt oli professoritel privileeg elada samas hoones;
loenguruumid asusid esimesel ja õpetajate toad teisel korrusel. Üks ruum oli
sisustatud kui tüüpiline 18. sajandi professori tuba. Kõige muu vajaliku kõrval oli
seal eraldi lauake sigarilõikaja, tuhatoosi
ning muude suitsetamiseks vajalike esemetega. Hiljem sai raamatukogu oma
kasutusse terve hoone.
Ulatuslik renoveerimine lõppes 1960ndatel ning professor Karol Estreicheril
tuli idee avada hoone muuseumina.
Endises Obiedziński saalis asub püsi-

Reisiseltskond Jagellooni Ülikoolis.
Fotod: Ülle Kalvik

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

32

näituse sissepääs ning tänapäeval toimuvad saalis ülikooli tähtsad sündmused
ja senati koosolekud. Paljud muuseumi
eksponaadid on seotud ülikooli ajalooga:
nii on haruldaste eksponaatide hulgas
ühe kuulsama üliõpilase Mikołaj Koperniku astronoomilised instrumendid ning
1530. a Prantsusmaal valmistatud kuldne
gloobus, kus väidetavalt kujutatakse
esmakordselt Ameerikat, seda küll ladinakeelse nimega Novus Novus. Muuseumis
on ka kaasaegsete kuulsate isikute annetusi, näiteks filmirežissöör Andrzej Wajda
filmiauhinnad, käija Robert Korzeniowski
olümpia kuldmedal, Wisława Szymborska
Nobeli kirjandusauhinna medal jne.
Järgmine raamatukogu, mida külastasime,
oli Kaevandus- ja Metallurgiaakadeemia keskraamatukogu (Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej, Main
Library of the AGH University of Science
and Technology), mida tutvustas meile
erikollektsiooni kuraator Agnieszka
Podrazik. Lisaks keskraamatukogule on
ülikooli üksustes veel 28 haruraamatukogu. Raamatukogu avati 1921. a koos
metallurgiateaduskonnaga. Keskraamatukogu on kaasatud paljudesse ettevõtjate
ja ülikooli haruraamatukogude direktorite
kogu juhatuse algatatud tegevustesse.
Raamatukogu osaleb riikliku teadusraamatukogude kataloogi NUKAT (National
Union Catalogue) koostamisel, kollektsioonide digiteerimisel ning töötab välja
Poola teadusraamatukogude tegevuse
standardeid. Raamatukogus on eraldi
ülikooli töötajate väljaannete bibliograafiline andmebaas, kuhu on koondatud
materjalid alates 1999. a. Erikollektsiooni
kuuluvad standardid, patendikirjeldused,
kartograafilised teavikud ja doktoriväitekirjad on kasutatavad raamatukogu lugemissaalis. Kogu sisaldab ca 800 000
patenti, sealhulgas täielikku Poola standardite kogu, mida on võimalik samuti
kohapeal sirvida. Raamatukogu osaleb
patendiraamatukogude võrgustikus PATLIB
ning abistab teadlasi patentide vormistamisel. Aastas registreeritakse ligikaudu
150 patenti ning teadlased saavad nende
eest punkte. Standardite laenutamine,
printimine ning koopiate tegemine on
rangelt reglementeeritud: see on lubatud üksnes ülikooliga seotud isikutele
ning toimub vastavalt ülikooli ja Poola
Standardikomitee (Polski Komitet Normalizacyjny) vahel sõlmitud lepingule.
Kopeerida on võimalik maksimaalselt
30% dokumendi mahust ning osakonna
töötaja peab igale koopiale lisama märke,

et see on tehtud hariduslikul või teaduslikul eesmärgil. Ekraanivaadete tegemine
või kopeerimisseadmete kasutamine ei
ole lubatud. Doktoritöid on ca 5000 ning
nendest ei ole lubatud koopiaid teha.
Raamatukogu kasutab integreeritud raamatukogusüsteemi VIRTUA ning liigitamisel oma klassifikatsiooni. Raamatukogu töötajad viivad läbi infootsingukoolitusi, abistavad lugejaid eri tüüpi
dokumentide leidmisel ning bibliograafiate koostamisel. Raamatukogus on loodud kasutamisvõimalused puuetega inimestele: erikogude osakonnas on audiovisuaalsed materjalid vaegnägijatele või
kuulmispuudega kasutajatele.
Krakówi Rahvusvaheline Kultuurikeskus (Międzynarodowe Centrum Kultury) on riiklik kultuuriasutus, mille missiooniks on toetada kultuurilist integratsiooni Euroopas ja kaitsta rahvuslikku
kultuuripärandit. Asutuse ülesandeks on

teadus-, õppe-, haridus- ja teavitustegevus ning alates 2010. a antakse välja
rahvusvahelist eelretsenseeritavat kunstiajaloo- ja visuaalkultuuriteemalist teadusajakirja RIHA Journal, mis on indekseeritud rahvusvahelistes andmebaasides
Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Arts & Humanities Citation
Index jm. Ajakirja toimetus aktsepteerib
nii poola- kui ka ingliskeelseid artikleid,
kusjuures ingliskeelseid artikleid võivad
esitada autorid nendest riikidest, kus
ei ole RIHA piirkondlikku keskust, nagu
Ukraina, Valgevene, Leedu, Läti, Eesti
ja Venemaa. Kultuurikeskus koordineerib Kesk-Euroopa maade kultuurisündmusi, korraldades iga kahe aasta tagant
pärandkultuuri foorumeid. Kultuurikeskuse raamatukogu tegemistest ja ajakirja
RIHA toimetamisest jagasid meile infot
dr Beata Nykiel ja dr Magdalena Łanuszka. Raamatukogu kogub Poola ja

Kaevandus- ja Metallurgiaakadeemia keskraamatukogu
lugemissaalis

Õppereisi käigus tutvusime ka Jagellooni Ülikooli raamatukoguga (Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jagellooni Ülikool on Poola
vanim kõrgharidusasutus ja üks vanimaid

Euroopas: 2014. a tähistas ülikool 650.
aastapäeva. Juba algusaegadest peale
on Jagellooni Ülikool olnud rahvusvaheline institutsioon, kus on õppinud poolakad, leedulased, ungarlased, sakslased,
tšehhid, šveitslased ja muude rahvuste
esindajad. Kuulsamad vilistlased on Mikołaj Kopernik ja Rooma paavst Johannes
Paulus II. Ülikooli raamatukogu täidab
kolme funktsiooni, olles nii ülikooli keskraamatukogu, teadusraamatukogu kui
samaaegselt ka rahvusraamatukogu.
Kogude maht on ca 6 miljonit ühikut ning
rahvusraamatukoguna kogutakse Poolas
ja välismaal avaldatud Poola raamatuid
ning sundeksemplare.
Fuajees ootas meid juba raamatukogu
koordinaator Ewelina Borowiec, kes
ütles, et lisaks meie võõrustamisele on
see päev nende raamatukogule tähtis,
sest nad alustavad üleminekut uuele raamatukogusüsteemile ALMA. Ta lisas, et
Poola raamatukogudes on praegu keeruline aeg, sest muudatused haridussüsteemis mõjutavad ka raamatukogusid
ning seni kasutatav teadusraamatukogude kataloog NUKAT suletakse. Seejärel
suundusime ringkäigule ning tutvusime
raamatukogu ruumidega. Teatmesaal on
jaotatud tinglikult kaheks, kus ühel pool
on seadmed audiovisuaalsete teavikutega
töötamiseks ning teine pool on mõeldud
infoteadustele. Uue teenusena pakutakse
lugejatele võimalust broneerida aeg, et
saada raamatukogu töötajalt abi uurimistööks vajalike materjalide leidmisel, kusjuures huvitav oli see, et konsultatsiooni
aeg ei ole piiratud. Raamatukogus on
8 individuaalset tööruumi, 2 ruumi vaegnägijatele ning eraldi lugemissaal uurimistöö tegijatele. Hoidlas nägime 200
aasta vanuseid kataloogikaarte, mis olid
veel 15 aastat tagasi kasutuses. Populaarne on näituseruum, kus ülikooli õppetoolidel on võimalus panna u pooleteiseks
kuuks üles näitusi.
Kuigi juba eelnevaid asutusi külastades
tundsime, et igal pool oldi meie tulekuks
ette valmistatud, siis Jagellooni Ülikooli
raamatukogus tundsime end eriti tähtsate külalistena, sest Ewelina Borowieci
ja teabeteeninduse juhi Barbara Bulati
juhitud vestlusringis osales nende raamatukogu 10-liikmeline esindus eesotsas raamatukogu direktori Zdzisław
Pietrzykiga. Nende sõnul on erakordne,
et nii suur grupp Eesti raamatukogude
töötajaid neid külastab ning nende
raamatukogu vastu huvi tunneb. Väärtusliku osa raamatukogu kogudest

moodustavad erikollektsioonid, mis sisaldavad ca 5000 manuskripti, sh kallis köites ning filigraansete illustratsioonidega
luksuslikke raamatuid. Valgete kinnastega meesterahvad tutvustasid meile
mõningaid eksemplare, nt rikkalike värviliste joonistustega meditsiiniraamatuid, palveraamatuid, Sileesia krahvinna
kaunilt kujundatud reisipäevikut. Samuti
saime näha mõningaid J. S. Bachi, W. A.
Mozarti, L. van Beethoveni ning poola
heliloojate Frédéric Chopini, Witold Lutosławski ja Maria Szymanowska heliteoste
originaalkäsikirju. Digikogude osakonna
juhataja dr Leszek Szafrański tutvustas meile EL-i Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetatud projekti Patrimonium,
mille raames digiteeritakse Poola rahvuslikku pärandit eesmärgiga muuta
Jagellooni Ülikooli raamatukogu kõige
väärtuslikumad teavikud avalikkusele
interneti teel kättesaadavaks. Projekti
raames digiteeritakse miljon objekti ning
tehakse nähtavaks digitaalraamatukogu
Polona või Jagellooni digitaalraamatukogu kaudu. Tunti huvi, kas ka meie raamatukogud tegelevad rahvuslike materjalide digiteerimisega ning kuidas see on
korraldatud.
Praegu täheldatakse raamatukogus külastuste arvu kasvu, sest keskkond sobib
uurimistöö tegemiseks ning osa e-materjalidest on autorikaitsega ja seega kasutatavad ainult kohapeal. Uurisime, kas
tulevikus võiks raamatukogu pakkuda ka
nn ööraamatukogu teenust, mida meil
mõned raamatukogud juba pakuvad ning
mis võimaldab kogusid kasutada ka väljaspool personali tööaega. Leiti, et see ei ole
praegu veel vajalik. Piisab sellest, kui raamatukogu on nädal aega enne eksamisessiooni avatud kuni kella 12-ni öösel.
Tänapäeval on raamatukogu töö seotud
suurel määral infotehnoloogiaga ning
arvuti ja interneti kasutamise oskused
on olulised. Juurdepääs erinevatele teadusandmebaasidele hangitakse konsortsiumi kaudu või haridusministeeriumi
toel. Mõned õppetoolid ostavad neile
vajalikke andmebaase oma raha eest,
nagu näiteks psühholoogia õppetool.
Infootsingu koolitus toimub mitmel eri
moel: bakalaureuse tasemel on see õppekavasse integreeritud, kuid samuti toimuvad lugejakoolitused raamatukogus, kas
siis põgusa lühitutvustuse, kataloogide
kasutamise põhjalikumate töötubade
või seminaride vormis. Kolmapäeviti korraldatakse suures konverentsiruumis kl
10–15 infootsingukoolitusi, kus võivad
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rahvusvahelisi akadeemilisi väljaandeid
kunsti-, arhitektuuri-, etnograafia-, kultuuri- ja rahvuspärandiga seotud teemadel. Oluline osa raamatukogu varadest
on nn galiciana kogu, mille moodustavad Galicia piirkonnaga seotud 18. ja 19.
sajandi trükised ning haruldased kaardid,
sh natsi-Saksamaa aegsed Poola territooriumi topograafilised kaardid. Raamatukogus on kolm töötajat, kogude
kataloogimine toimub raamatukogusüsteemis VIRTUA ning raamatukogu teeb
koostööd riikliku teadusraamatukogude
kataloogiga NUKAT. Raamatukogul on
moodne klaasist seintega Roland Bergeri
lugemissaal, kus on 12 arvutitöökohta,
ning kaasaegne konverentsiruum.
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ca 8000 raamatut ning juurdepääsu
ca 100 ajakirjale. Kirjastus annab välja
kolme akadeemilist ajakirja, mis sobivad
ka õppuritele teadusartiklite avaldamiseks. Elektrooniliste allikate osakaal on
kasvanud, kuid olulised on ka trükiväljaanded. Diskuteeriti teemal, kuidas uued
tehnoloogiad avaldavad mõju raamatukoguhoidja elukutsele infoajastul ning
tõdeti, et kui mingil määral võimaldab
infotehnoloogia muuta raamatukogu
tööd kergemaks, siis samal ajal peavad
raamatukogutöötajad end pidevalt uute
lahendustega kursis hoidma.

Jagellooni Ülikooli raamatukogu kartoteegid, …
osaleda kõik soovijad. Raamatukogus
korraldatakse üritusi nii üliõpilastele kui
ka personalile. Väga populaarne on kevaditi, tavaliselt üleriigilisel raamatukoguhoidjate ja raamatukogude päeval toimuv
nn roheline raamatukogu ning sel puhul
täitub suur lugemissaal roheliste potitaimedega, mis raamatukogutöötajad on
oma lugejaile kinkimiseks kasvatanud.
Kuna nende raamatukogu töötajatest
olid vestlusringis osalenutest peaaegu
pooled meessoost ning meie seltskond
koosnes ainult õrnema soo esindajatest,
siis tunti huvi, kuivõrd populaarne on
raamatukogutöö meeste hulgas Eestis
ning kui palju on protsentuaalselt meie
raamatukogudes meestöötajaid.
Mõeldes meie sektsiooni Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe raamatukogudele,
oli õppereisi kavas julgeolekukõrgkooli
Apeiron raamatukogu (Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron) külastamine. Õppeasutus koolitab avaliku teenistuse ja
julgeolekusektori spetsialiste, kelle tegevus on seotud kodanike julgeoleku ning
turvalisuse tagamisega. Raamatukogu
on teadusraamatukogu, mille eesmärgiks on toetada õppeasutuse tegevust,
kogudes, arendades ja pakkudes materjale, mis on vajalikud ülikooli eesmärkide
saavutamiseks. Apeironi raamatukogu
töökorraldust ning kirjastamistegevust
tutvustasid raamatukogu direktor Kamil
Domagała ja kirjastuse juhataja Agnieszka Magnuszewska. Raamatukogu
asub tuntud maalikunstniku Jan Matejko
endises ateljees, õppeklassid ja administratsioon asuvad mujal. Kogu sisaldab

… lugemissaal …

Huvitav ja informatiivne oli Wieliczka
soolakaevanduse ja Krakówi vitraažimuuseumi (Pracownia i Muzeum Witrażu) külastamine. Praegune muuseum
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… ja 200-aastased kartoteegikaardid
Poola riiklik ajaloomälestis ning UNESCO maailmapärandi
nimistusse kuuluv Wieliczka soolakaevandus on üks maailma vanimaid soolakaevandusi, kus soola tootmist alustati
juba 13. sajandil ning lõpetati seoses kaevanduse üleujutuste
ning soola hinna langemisega 1996. a. 317 meetri sügavusel
asuvate kaevanduskäikude kogupikkus on üle 200 kilomeetri.
Koos kabelite, saalide ja järvedega moodustavad need maaaluse linna, kus leidub nii tähtsate riigimeeste jm kuulsate
isikute soolaskulptuure kui ka nendenimelisi saale. Nii võib
seal näha kaevanduse rajaja ja toetaja kuningas Kazimir Suure,
Johann Wolfgang von Goethe, Mikołaj Koperniku, väejuht
Jósef Piłsudski jt kujusid. Poola printsessi Püha Kinga järgi
nimetatud avaras kabelis on sätendavatest soolakristallidest
lühtrid ning seinu kaunistavad kolme kaevuri loodud imelised
soolagravüürid. Muuseumis eksponeeritud esemed annavad
ülevaate kaevanduse arengust erinevatel perioodidel.
Krakówi raamatukogude külastamine oli huvitav ning mingil
moel tundsime end pioneeridena Poola raamatukogude avastusretkel, sest vastuvõtjad olid imestunud, et nii suur grupp
Eesti raamatukoguhoidjaid neid külastab. Külastatud raamatukogudest jäi mulje, et igaüks ajab oma asja ning püüab seda
teha omal moel võimalikult hästi. Poolakad on uhked oma
rahvusliku kultuuripärandi üle ning väga palju pööratakse
tähelepanu selle kaitsmisele ja tutvustamisele. Kui ühest küljest on suund kogudes olevate materjalide digiteerimisele, et
muuta need interneti teel avalikkusele kättesaadavaks, siis
digiteeritakse ka autoriõigusega kaitstud tehnilist informatsiooni nagu standardid ja patendid. Viimaste kasutamist reglementeeritakse rangelt ning kontrollitakse regulaarselt. Nii
nagu meilgi, liigub üha rohkem infot internetti ning raamatukogud pakuvad lugejatele erinevaid võimalusi infootsinguoskuste arendamiseks. Samas märgiti, et raamatukogude
külastuste arv kasvab, sest keskkond sobib uurimistöö tegemiseks. Raamatukogud teevad rahvusvahelist koostööd ning
koostööpartnerite hulgas nimetati teiste Ida-Euroopa riikide
kõrval ka Leedut ja Lätit. Kõikides külastatud asutustes võeti
meid väga hästi vastu ning loodetavasti sai iga õppereisil osaleja enda jaoks mõne hea idee või emotsiooni. Suur tänu Reet
Olevsoole, kes aitas seda reisi ERÜ büroo poolt korraldada.
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on välja kasvanud Poola vanimast, S. G.
Żeleński vitraažitöökojast, mille asutas
1902. aastal Krakówi arhitekt Stanisław
Gabriel Żeleński. 2004. a avati töökoda
muuseumina, kus külastajatel on võimalik näha vitraažide valmimist ning osaleda
töötubades. Muuseumi märkimisväärseks
eksponaadiks on Stanisław Wyspiański
Apollo koopia, mille valmistamine oli
klaasimeistritele tõeliseks väljakutseks,
sest seda 20. sajandi algul valminud ca
3,5 meetri kõrgust, 1,5 meetri laiust ja kümnetest tuhandetest klaasikildudest koosnevat vitraaži püüti nii joonise kui ka värvi
osas taastada võimalikult originaalilähedaselt. Selleks võeti ühendust ka Baieri
Waldsasseni terasetehasega, et leida
materjale, mida Wyspiański oma 1904.
aastal valminud teose loomisel kasutas.
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ROOTSI RAAMATUKOGUD
üllatasid ja inspireerisid
Sille Ross, Tallinna Keskraamatukogu Pääsküla haruraamatukogu juhataja
Merle Tanilsoo, Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna
laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja

ERÜ lasteteeninduse toimkond korraldas 22.–25. septembril ekskursiooni Rootsi.
Uurisime, kuidas on Rootsi raamatukogudes laste- ja noortetöö korraldatud
ja kogusime ideid meie raamatukogude jaoks.

Alustasime oma tutvumistuuri Kista
raamatukogust, mis on saanud kaks
nimekat tunnustust – aasta rahvaraamatukogu ja aasta raamatukogu. Nagu
paljud raamatukogud Stockholmis, asub
ka Kista raamatukogu kaubanduskeskuses, mistõttu on seal igas vanuses
külastajaid. Rootsi raamatukogudele on
omane, et rahvaraamatukogu tegeleb
eelkooliealiste lastega – kui lapsed on
läinud kooli, võtab suurema osa tööst
nendega enda peale kooliraamatukogu.
Lisaks nägime Kista raamatukogus nii
lavaruumi kui ka black box’i – neis saab
korraldada vestlusringe, kohtumisi külalistega, nautida esitluskunste, viia läbi
beebitunde ja teha palju muud huvitavat.
Järgmiseks suundusime Kulturhuset
Stadsteaternisse, mis on üks PõhjaEuroopa suurimaid kultuurikeskusi, kus
tegeldakse kirjanduse, teatri, kunsti, filmi,
tantsu ja muusikaga. Keskuses on kuus
raamatukogu, millest neli on suunatud
lastele ja noortele. Renoveerimistööde
tõttu olid raamatukogud kolinud asendusruumidesse, kuid kõik siiski toimis.
Lånelabyrinten (Rum för Barn) on raamatukogu 0–9-aastastele. Lastepärase
kujundusega raamaturiiulid on seatud
justkui labürint – astud aga sisse ja kõnnid vonklevate riiulite vahel, vaadates ja
valides endale raamatuid. Paigutus on
lihtne: raamatud on riiulites teemade
kaupa ja mida madalamal riiulil raamat
on, seda väiksemale lugejale on see
mõeldud. Pildistada selles raamatukogus
ei lubatud, samuti on keelatud mobiiltelefonid: raamatukogu eesmärgiks on, et
lapsevanem, kes tuleb lapsega raamatu-

Junibackenis koos Astrid Lindgreniga. Fotod: Ingrid Teder

Rootsi raamatukogude lastenurgad on hoolikalt disainitud.
kokku, pööraks tähelepanu lapsele, lugemisele, mängimisele. TioTretton on raamatukogu 10–13-aastastele ning ükski
noorem ega vanem inimene (välja arvatud raamatukoguhoidja) sinna sisse ei
saa. Kuna meie grupis polnud sellesse
vanusegruppi kuuluvat inimest, saime
ruume vaadata vaid punase lindi tagant.
Küll aga saime palju põnevat näha raamatukogus nimega Lava, mis on mõeldud eelkõige 14–25-aastastele ning kus
on ühendatud raamatukogu ja makerspace-labor (nt 3D-printer, graafikaarvuti ja õmblusmasinad). Lava eesmärgiks on edendada noortekultuuri ning
anda noortele kunstnikele ja praktikutele
võimalus ennast väljendada. Kõik Lava
näitused, etendused ja kontserdid ning
muud üritused on valminud koostöös
noortega. Raamatukogus saab õmmelda,
laenata muusikainstrumente ja tööriistu,
valmistada rinnamärke, kaunistada särke
trükipiltidega, teha helmetööd jpm põnevat. Lisaks on arvutid graafilise redigeerimise, muusikatootmise ja 3D-printeri
jaoks. Kõiki neid vahvaid võimalusi saab
kasutada tasuta, kuid tasuda tuleb materjali hind. Olemas on selfie-stuudio –
roheline sein, prožektorid, statiiv mobiili
hoidmiseks ja sülearvuti. Kui noor lisab
raamatukogu selfile teemaviite (hashtag),
siis on selfi tegemine tasuta. Kõik vahendid – esemed ja teavikud – on asetatud
mugavaks kasutamiseks nähtavale. Nii
on suurem tõenäosus, et noor võtab näiteks pilli ja mängib. Edasi suundusime
Kulturhuset Stadsteaterni järgmisse raamatukokku – Kulturbiblioteketisse ning
tutvusime sealse koomiksikoguga. Rootsi
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suurimas koomiksikogus on üle 12 000
koomiksi, keskendutakse koomiksitele
ja graafilisele kirjandusele (alates 1996.
aastast). Kulturbiblioteketisse on oodatud igas eas lugejad.
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Edasi viis meid tee Stockholms stadsbiblioteki, Rootsi suurimasse rahvaraamatukokku, kus on üle poole miljoni
raamatu rohkem kui sajas keeles. Raamatukogu on rajatud aastal 1928 ning oli
valmimise ajal ultramoodne ja uuenduslik, kuid praegu ei vasta ruumilahendus
tänapäevase raamatukogu vajadustele.
Raamatukogul on väliüritustel käimiseks
raamatubuss ja kaks jalgratast. Raamatubuss on liikuv lasteraamatukogu, mis sõidab ka keskusest kaugematesse piirkondadesse ja külastab sealseid lasteaedu.
Buss aitab hädast välja, kui mõni raamatukogu on näiteks renoveerimiseks
suletud. Suvel liigub buss supluskohtade
läheduses, parkides ja väljakutel.
Esimese päeva lõpetasime Kungsholmens bibliotekis. See on Stockholmi
suuruselt kolmas raamatukogu, mida
külastab umbes 2000 inimest päevas.
Nagu enamikus sealsetest raamatukogudest on ka siin lasteosas ruum, kus saab
olla omaette – mängida või lugeda. Raamatukogu teeb tihedat koostööd pereõdedega, kes informeerivad näiteks
lapse sündides vanemaid raamatukogust
ja sealsetest võimalustest.
Teist päeva alustasime vahva ja inspireeriva Junibackeniga. Lisaks kõige uudistamisele ja justkui ühest lasteraamatust
teise astumisele oli võimalik sõita muinasjuturongiga. Rongi vagunid liikusid läbi
erinevate ruumide ja salakäikude, mis
olid kujundatud Astrid Lindgreni raamatute põhjal. Muuseas, vagunis olevat
e-giidi sai kuulata ka eesti keeles!
Astudes sisse Luma biblioteki, satub
külastaja kohe lasteosakonda. Lapsekõrgused madalad riiulid, nukuteatrilava
(kus etendust antakse justkui raamatu
sees), jutuvestmise tuba, väga rikkalike
vahenditega töötubade ruum – tegevust
kui palju! Näitusepinnal eksponeeritakse
laste loomingut. Raamatukogus tegutseb
mitu klubi ka lapseootel peredele. Sisekujunduses on läbivaks lambipirni kujutis, seda nii valgustuses kui ka ukseavade
kujudes – kunagi tegutses selles hoones kuulus lambipirnitehas. Raamatukoguhoidjad olid väga altid meie küsimustele vastama ning kõike näitama ja
seletama – nii saime just selles raamatukogus tuttavaks nende e-kataloogiga ja
veebilehel olevate raamatusoovitustega.

Kulturbiblioteketi koomiksikogus
on üle 12 000 koomiksi.

Mis Rootsi raamatukogudega tutvumisel
eriti silma jäi? Raamatukogudes on väga
palju istumisalasid ja mõnusaid toole,
lastealadel on palju värve ja vahvaid sisustuselemente: raamaturongid, raamatumajad ning raamatupuud. Et lastel oleks
lihtsam kohapeal loetud raamatut tagasi
viia, on raamatud varustatud värviliste
täppidega – raamat tuleb lihtsalt teiste
sama värvi täppidega raamatute juurde
viia. Ekskursioone ja raamatukogutunde
viiakse läbi küll kõigile, kuid põhirõhk on
eelkooliealistel, sealt edasi võtab suure
osa tegevusest üle kooliraamatukogu.
Kõigil raamatukogudel, mida külastasime, oli üks või mitu eraldatud ruumi, mis
võimaldab läbi viia grupitegevusi teisi
raamatukogukülastajaid segamata. Palju
tööd tehakse päris pisikestega ja isegi
perekasvu alles ootavate emade-isadega.
Koostöösuhted on hästi sisse töötatud ja
toimivad suurepäraselt, nii lasteasutuste,
omavalitsuste kui ka meditsiiniasutustega. Mitmes raamatukogus oli väikelastele raamatuid, kus pildi juurde oli trükitud sõna paralleelselt nii trükitähtedes
kui ka punktkirjas. Silma jäi, et mitmes
raamatukogus oli noorteosakonnas queerteemaline riiul, kuhu olid koondatud tänapäeval aktuaalset teemat – seksuaal- ja
soovähemusi – puudutavad raamatud.
Tegevusi, mida raamatukogus lastele ja
noortele pakutakse, on palju: meisterdamised, ettelugemised, vestlus- ja muusikaringid ning black box’ id.
Õppereis andis meile kindlasti palju
mõtteainet – kas ja mida saaksime ja
võiksime meie raamatukogudes lastele
ja noortele veel pakkuda? Meie raamatukogudes toimub väga palju vahvat ja
põnevat, kuid uusi ideid ja kogemusi sai
nendest külastustest küll küllaga! Kasvõi
näiteks pisematele mõeldud raamatutele värviliste täppide kleepimine, et
noor lugeja oskaks juba varakult raamatu
õigesse kohta tagasi panna.

Lastealadel on palju värve
ja vahvaid sisustuselemente.

Raamatukogudes
on väga palju istumisalasid ja mõnusaid toole,
lastealadel on palju
värve ja vahvaid sisustuselemente: raamaturongid, raamatumajad
ning raamatupuud.
Et lastel oleks lihtsam
kohapeal loetud
raamatut tagasi viia,
on raamatud varustatud
värviliste täppidega –
raamat tuleb lihtsalt teiste
sama värvi täppidega
raamatute juurde viia.
Kõigil raamatukogudel,
mida külastasime, oli
üks või mitu eraldatud
ruumi, mis võimaldab
läbi viia grupitegevusi
teisi raamatukogukülastajaid segamata.
Palju tööd tehakse päris
pisikestega ja isegi perekasvu alles ootavate
emade-isadega.
Mitmes raamatukogus
oli väikelastele raamatuid,
kus pildi juurde oli trükitud sõna paralleelselt
nii trükitähtedes
kui ka punktkirjas.
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Reisi viimane külastuskoht oli Östermalms bibliotek, mis asub Fältöversteni
kaubanduskeskuses. Tegemist on üsna
suure raamatukoguga, kus kirjandust nii
täiskasvanutele kui ka lastele-noortele.
Raamatukogus on mõnusalt suur ja värviline lasteala, olemas on ka väike eraldi
ruum lastega tegelemiseks.
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LASTERAAMATUKOGUHOIDJAD
pidasid plaane Paikusel
Rita Raudsepp, ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht,

Tori Valla Raamatukogu Sindi haruraamatukogu juhataja

18. septembril toimus Paikuse raamatukogus XVI üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev.

Päeva tervitussõnad laususid Paikuse
raamatukogu juhataja Gerli Lehemets,
Pärnu linnapea Romek Kosenkranius
koos lugemiskoer Lexiga ja Pärnu Keskraamatukogu direktor Heinike Sinijärv.
ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht
Rita Raudsepp andis teada, et toimkond
on tegelenud traditsiooniliste ettevõtmistega: aitasime valida head lasteraamatut, Ädu Neemre kaasabil saab kokku
lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia programm, korraldame Kogemuste
tuure aasta lasteraamatukoguhoidja tiitli
pälvinud kolleegide juurde.

Lasteraamatukoguhoidjate päeval on
tavaks saanud välja kuulutada aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid. Seekord pälvisid tunnustuse kaheksa lastega
tegelevat raamatukoguhoidjat:

väärib tunnustust südamega tehtud töö
eest laste lugemistraditsioonide hoidmisel ja edendamisel Saaremaal.

Kadi Anga – Jüri Raamatukogu Peetri
haruraamatukogu töötaja. Kadi pakatab
energiast ja ideedest. Teda tunnustatakse
innustava koostöö ja loomingulisuse eest.

Jaanus Kõuts – Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja.
Jaanus on loominguline lastetöö juht.
Ta väärib tunnustamist, sest on tutvustanud lastekirjandust mitmete projektide
kaudu ja elavdanud laste lugemishuvi.

Liilia Kõiv – Saare Maakonna Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonna juhataja. Kolleegid hindavad Liilia sisukat
tööd lastega kõrgelt ning leiavad, et Liilia

Nadežda Mets – Narva Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja.
Nadežda on IT-valdkonna innovaatiliste
õppeprogrammide looja.

Nominendid Paikusel (vasakult paremale):
Inge Pikkoja, Kadi Anga, Tiia Pärnik-Pernik,
Sille Ross, Signe Peeker ja Jaanus Kõuts. Foto: Sille Rees

Tiia Pärnik-Pernik – Valga Keskraamatukogu Tsirguliina haruraamatukogu juhataja. Tiiat tunnustatakse innuka tegevuse
eest lastes lugemise, raamatute ja raamatukogu vastu huvi äratamisel.
Sille Ross – Tallinna Keskraamatukogu
Pääsküla haruraamatukogu juhataja. Sillet tunnustatakse loovuse ning innovaatilisuse eest laste ja noorte lugemisharjumuse kujundamisel.
Huvipakkuva ülevaate oma Pärnu-teemalistest raamatutest andis Pärnus elav
sisearhitekt Hedda Peet. Laiemale üldsusele on tuttavamad ehk Minu tuletornid ja Meie magusameistrid ehk Šokolaad südamest. Tema sulest on ilmunud
veel ka reisiraamatuid ja omapärases
kollaažitehnikas väga väikse tiraažiga
lasteraamatuid. Teine külalisesineja
Anneli Vilu, raamatu Minu Shanghai
autor, pajatas oma värviküllasest elust
Hiinas.
Kokkuvõtva aruande 2018. aasta lastetööst oli kokku pannud Epp Raudsepp
Viljandi Linnaraamatukogust. Mullused
märksõnad olid Eesti Vabariigi aastapäev
– Eesti 100, Euroopa kultuuripärandi
aasta, Põhjamaade kirjanduse nädal,
kohtumised lastekirjanike ja illustraatoritega, XIV Nukitsa konkurss ning suvised lugemisprojektid. Jaanus Kõuts
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
lasteosakonnast tegi statistilise ülevaate
laste lugemusest. Eesti Lastekirjanduse
Keskuse uue aasta plaanidest kõneles
Triin Soone. Kui eelmisel hooajal võttis
Lugemisisu programmist osa 26 raamatukogu, siis 1. septembri seisuga on
programmiga liitunud juba 90 raamatukogu. Uue kuue on saanud igale Eestis
sündinud lapsele mõeldud raamat Pisike
puu ja väljatöötamisel on muudatused
Nukitsa konkursi läbiviimisel.

IN MEMORIAM

Vaike Oro

15. oktoober 1936 –
5. detsember 2019

Eesti raamatukogundus on kaotanud ühe oma legendaarsetest
raamatukogutöötajatest, aktiivse kultuuri- ja ühiskonnategelase.
5. detsembril 2019 lahkus meie seast Vaike Oro, kes töötas Põltsamaal raamatukoguhoidja ja lasteraamatukogu juhatajana aastail
1957–1970, raamatukogu juhatajana/direktorina aastail 1970–2005.
Vaike Oro sündis Jõgeval 15. oktoobril 1936. Lapsepõlv ja algkooliaastad möödusid Jõgevamaal Aidus, õpingud jätkusid Jõgeval
ja Kiviõlis. Pärast keskkooli lõpetamist asus Vaike 1957. aastal tööle
Põltsamaa lasteraamatukokku laenutajaks. Töökoht osutus vägagi
sobivaks – see oli valik kogu eluks. Juba järgmisel, 1958. aastal sai
Vaikest Põltsamaa Lasteraamatukogu juhataja. Raamatukogundusliku kõrghariduse omandas ta töö kõrvalt E. Vilde nim Tallinna
Pedagoogilises Instituudis 1968. Vaike abiellus 1963, perekonda
sündisid poeg Margus ja tütar Maris. A-il 1970–1974 töötas Vaike
Oro Jõgeva Rajooniraamatukogu juhatajana, 1974–2005 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktorina. Raamatukogujuhina pidi Vaike
korraldama raamatukogude tsentraliseerimist 1974. aastal, detsentraliseerimist 1990-ndate alguses ning kahel korral põhjalikult renoveerima raamatukoguhoonet Põltsamaal.
Aastate jooksul jätkus Vaikel energiat ka mujale – nii kooli
kui ka kultuurimajja. 1960-ndatel lavastati Põltsamaal ju operettegi,
kus Vaike kaasa lõi, muust isetegevusest rääkimata. Kogu oma raamatukogutegevuse jooksul korraldas Vaike ise väga palju kultuuriüritusi, kohtumisi ja konverentse. Aktiivselt osales ta ka kodukoha
ajaloo tutvustamisel giidina ja muinsuskaitseseltsi tegevuses. Olles
ise suur reisihuviline, organiseeris Vaike maakonna raamatukogutöötajatele mitmeid välisreise: Karjalasse, Norrasse, Leetu-Poolasse
ja Austriasse, kus lisaks kultuuriobjektidele külastati ka raamatukogusid.
Aastail 1990–1994 oli ta Jõgeva Maavolikogu liige ja kaks koosseisu Põltsamaa Linnavolikogu liige.
48 aastat tublit tööd ühes ja samas asutuses vääris tunnustamist
arvukate preemiatega: Eesti NSV teeneline kultuuritegelane (1980),
Põltsamaa linna teenetemärk (2002), ERÜ aastapreemia (2004), Eesti
Kultuurkapitali elutööpreemia (2006) jt. Eesti Vabariigi juubeliaastal
valiti Vaike Oro sajandi 100 raamatukoguhoidja hulka.
Jääme kurbusega mäletama energilist, tegusat ja elurõõmsat
kaaslast.
Põltsamaa Raamatukogu
Jõgevamaa raamatukogutöötajad
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Inge Pikkoja – Uhtna Raamatukogu
direktor. Inge väärib tunnustamist suure
pühendumuse ja järjepidevuse eest
laste suunamisel kohaliku kultuuripärandi rikkuste juurde ning nende kaasamisel väärt pärimuse kogumisse ja uurimisse, üllatuslike ning tõhusate võtete
rakendamise eest laste lugemisharjumuse süvendamisel.

Allikas: Põltsamaa Raamatukogu

Signe Peeker – Pärnu Keskraamatukogu
lasteteeninduse peaspetsialist. Signet
tunnustatakse selle eest, et ta on südamega oma tööd teinud ja tekitanud
Pärnu lastes harjumuse käia raamatukogus ning süstinud neisse lugemispisiku.

SUMMARY
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SUMMARY
FIRST COLUMN
3
The man in parallel universe
Jürgen Rooste
“perhaps I am just
a self-writing /
book perhaps
I am reproducing my code of
existence with these lines /
over and over again like
a virus that has penetrated
the foreign cell… perhaps
every poem /
means the beginning of a tiny
new world,” Jürgen Rooste,
a beloved poet, admits in
his poem sent to the journal,
Raamatukogu.

FOCUS:
TALLINN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY LIBRARY
100
5
Where is Tallinn University
of Technology Library going,
or fourteen answers from its
two directors.
An interview with Jüri Järs
and Tõnis Liibek
Mihkel Volt
Tallinn University of Technology Library has turned
a hundred years old. This
year’s spring brought yet another change for the Library:
on the 1st of May, Jüri Järs,
its long-standing Director,
handed the office over to
Tõnis Liibek. During the jubilee celebrations of the Library,
I posed seven questions to Jüri
Järs and Tõnis Liibek, and got
fourteen answers.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
10
Ajapaik –
digital crowdsourcing
and old photographs
Vahur Puik
“Ajapaik (ajapaik.ee), a crowdsourcing platform, created in
2011, aims to gather additional
data about the image material
with the help of the users. We

started off with two specific
tasks that are of vital importance to this day. Firstly, we
expect that the users will help
us to tag old photographs on
the map in the exact location
these were taken – in what position did the photographer
exactly stand while taking the
photo and what was the direction of the captured view,”
Vahur Puik, a board member
of the Estonian Photographic
Heritage Society and the leader of the Ajapaik initiative,
begins his thorough overview.

THE YEAR OF THE
ESTONIAN LANGUAGE
18
Five questions about
the Dictionary of
Standard Estonian.
An interview with
Maire Raadik
Mihkel Volt
What is the ratio between ordinary language and terminology in the versions of the Dictionary of Standard Estonian,
published in recent decades?
What does the future hold for
the Dictionary of Standard
Estonian? Maire Raadik, a
senior language planner at
the Institute of the Estonian
Language and an editor of the
Dictionary of Standard Estonian 2018, answers to these
and several other questions.
20
Librarians
are introducing
a new database in
the pop-up library
Kai Välbe
The article provides an overview of the Coiner Competition, organised by the Committee on Terminology of the
Estonian Librarians’ Association and the National Library
of Estonia. The goal of the
event, dedicated to the ongoing
Year of the Estonian Language,
was to encourage thinking
about library terms and coining the words that are more
up-to-date of both their form
as well as their content and/or
sound better in Estonian.

THE YEAR OF
SONG CELEBRATION
22
“Carrying Our Own Tune”
Kristiina Tael
“On the eve of the jubilee Song
Celebration, on the 20th of
June 2019, a new permanent
exhibition of Tartu Song Festival Museum, titled “Carrying
Our Own Tune”, was presented to the public. The exhibition
focuses on in what form was
the Song Celebration born,
how it has created and preserved traditions, and where
politics has played a role in
it,” Kristiina Tael, a curator of
the exhibition, introduces the
display.

CONFERENCES &
SEMINARS
24
IFLA 2019
Katre Riisalu
“This year’s IFLA World
Library and Information
Congress has ended. The
annual event took place for
the 85th time and was held in
Athens, the birth city of ancient
culture, with over 3,500 participants from 140 countries. The
Congress, held from the 24th
up to the 30th of August, was
titled “Libraries: Dialogue for
Change”,” Katre Riisalu, the
President of the Board of the
Estonian Librarians’ Association, writes.
25
Data swamps and
happy organisation
were discussed at
the Summer Seminar of
Memory Institutions
Kerti Kulper
“The 9th Summer Seminar,
held at Sagadi manor complex in Lääne-Viru County
from the 10th up to the 11th of
September, brought together
the representatives of memory
institutions to share their
experiences and success stories and draw up plans for
future cooperation,” Kerti

Kulper, a Communication Specialist at the National Library
of Estonia, briefly summarises
the event.
26
There is only one Estonia
between the counties of
Võrumaa and Virumaa
Inga Kuljus
Inga Kuljus, the Director of
the Central Library of Võru
County, describes how the
autumn season of the staff of
Võru County’s public libraries
began with a cooperation seminar in the town of Sillamäe
on the 4th of September. The
seminar was financed by the
Ministry of Culture and the
Integration Foundation.

NEWS
27
“National Atlas of Estonia”
is an exhibition about the
national atlas
Tiina Kruup
In the current year, the first national atlas of Estonia – a comprehensive representation and
reference work on Estonian
nature, history, culture, and
cartography – was completed.
On this occasion, the National
Library of Estonia displays an
exhibition that introduces the
exciting exploration offered by
the new atlas’s 496 maps on 36
topics. The exhibition is also
dedicated to the centennials of
the Estonian national university and Estonian geography
and its realisation was supported by the Cultural Endowment of Estonia, the University of Tartu, a map publisher,
Regio OÜ, and a travel agency,
GoTravel. The exhibition will
be open to the public in the
Sixth Floor Exhibition Hall of
the National Library up to the
26th of February 2020.
27
News in brief

• LIBER and EBLIDA in
Dublin

• National Library of Latvia 100

ESTONIAN LIBRARIANS’ ASSOCIATION
6 /2019

28
IFLA Secretary General
Gerhard Leitner’s address
concerning
the IFLA/UNESCO
Public Library Manifesto
28
The ELA
Annual Meeting and Forum
will take place soon
The ELA Annual Meeting and
Forum on the theme, “Digital
Culture and Reading”, will be
held at the National Library
of Estonia on the 28th of February 2020.
29
The Library Days 2019 were
opened at Kose
Reet Olevsoo
Reet Olevsoo, the ELA Office
Manager, writes about the
opening day of the national
Library Days, “Let’s Meet at
the Library!”, held from the
20th up to the 30th of October. The opening event took
place on the 21st of October at
Kose Cultural Centre in Harju
County.
30
The 12th Research ad Special
Libraries Day
Ülle Kuuse
“On the 22nd of October,
approximately 90 staff members of research and special
libraries convened in the auditorium of the Estonian Academy of Arts in order to celebrate
their own day for the twelfth
time already,” Ülle Kuuse, a
member of the ELA Board and
a librarian at Tallinn Health
Care College, writes.
31
The study trip took us
to Cracow
Ülle Kalvik
This year’s study trip of the
ELA Special Libraries Section
in order to get to know the
research libraries of Cracow
took place from the 12th up
to the 15th of August. The
sites to be visited in Poland

were selected on the basis of
the specialties of the libraries
belonging to the section.
36
Swedish libraries
amazed and inspired us
Sille Ross, Merle Tanilsoo
The ELA Committee on Children’s Library Services organised a study trip to Sweden
from the 22nd up to the 25th
of September. The authors of
the piece, Sille Ross and Merle
Tanilsoo from Tallinn Central
Library, mediate to the readers how the work with children and youth is organised
in Swedish libraries.
40
Children’s librarians set out
their future plans at Paikuse
Rita Raudsepp
The 16th National Children’s
Librarians Day was celebrated
at Paikuse Library in Pärnu
County on the 18th of September. At the opening, Gerli Lehemets, the Head of Paikuse Library, Romek Kosenkranius,
the Mayor of Pärnu, accompanied with a reading dog,
Lex, and Heinike Sinijärv,
the Director of Pärnu Central
Library, held welcoming
speeches. Rita Raudsepp, the
Head of the ELA Committee
on Children’s Library Services,
stated that the committee has
carried on its usual activities
by helping to select the best
children’s book, drawing up
the programme of the Summer Academy for Children’s
Librarians with the assistance
from Ädu Neemre, and organising the tours of experience
to visit the colleagues who
have been awarded the title
of the Children’s Librarian
of the Year. The nominees
for the Children’s Librarian
of the Year are traditionally
announced at the Children’s
Librarians Day. This time,
the recognition went to eight
librarians who work with children: Kadi Anga, Liilia Kõiv,
Jaanus Kõuts, Nadežda Mets,

Signe Peeker, Inge Pikkoja,
Tiia Pärnik-Pernik, and Sille
Ross. Hedda Peet, an interior
designer, who lives in Pärnu,
provided a fascinating overview of her books about Pärnu.
Another guest performer,
Anneli Vilu, the author of a
book, Minu Shanghai (“My
Shanghai”), told stories about
her colourful life in China. Epp
Raudsepp from Viljandi City
Library had prepared a summarised report of work with
children in 2018. Jaanus Kõuts
from the Children’s Department of the Central Library
of Lääne County presented
a statistical overview of the
book knowledge of children.
Triin Soone talked about the
Estonian Children’s Literature
Centre’s plans for the next year.
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IN MEMORIAM:
Vaike Oro
(15.10.1936–5.12.2019)
– a long-standing Director of
Põltsamaa Library
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