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Hea lugeja!
Oleme jõudnud 2020. aastasse, mis on kuulutatud
nii digikultuuri- kui ka eesti rahvajutu aastaks.
Digikultuuriaasta eestvedaja Martin Aadamsoo
räägib meile lähemalt teema-aasta eesmärgist ja
kavast. Heidame pilgu ka digikultuuriaasta eeltaktile: selleks saab pidada detsembris Tallinnas
toimunud rahvusvahelist digitaalhumanitaaria
konverentsi. Eesti rahvajutu aastal toimuvast
ja selle seosest raamatukogude ja raamatukoguhoidjatega kõneleb jutuvestja Piret Päär.
Esimese numbri peateemaks on midagi kaunist:
juttu tuleb Viimsi Raamatukogu uutest ruumidest
ja võimalustest. Direktriss Tiiu Valm kirjeldab
siin Viimsi raamatukogu uuendamisprotsessi.
Külli Solo uuris mullu Tallinna Ülikoolis kaitstud
magistritöös Eesti artiklite bibliograafilisi andmekogumeid, sel uurimusel rajaneb tema põhjalik
artikkel andmekogumite koostamisest aastail
2009–2019. Krista Visas kõneleb maakondade
keskraamatukogude spetsialistide novembrikuisest õppereisist Dublinisse eesmärgiga tutvuda
Iirimaa ühtse rahvaraamatukogude võrgustiku ja
raamatukogusüsteemiga. Ilmar Vaaro tunnistab
oma mahuka kirjatüki sissejuhatuses, et ülevaate
kirjutamisel oli talle ajendiks rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia jõudmine 15. verstapostini.
Mari Sieberk räägib mullusest Aleksander Sibulale
pühendatud erialapäevast Tallinna Keskraamatukogus, kus tähelepanu keskmes olid viimastele
aastatele iseloomulikud trendid: eestlaste suur
huvi esoteerikakirjanduse vastu ning leige huvi
luule laenamise ja lugemise vastu. ERÜ juhatuse
esinaine ja sektsioonide, toimkondade, töörühmade
ning klubide juhid annavad ülevaate tänavustest
tööplaanidest. Kirjanik ja filmilavastaja Kadri
Kõusaar läkitas avaveergu lühiessee pealkirjaga
Kas mina või meie?.
Soovin head lugemist,
kaasamõtlemist ja
tegutsemist!
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SUMMARY

Kadri Kõusaar,
kirjanik ja filmilavastaja
Foto: Jelena Vilt

Ayn Rand suri 1981. aastal. Tema
kirstu kõrvale oli keegi austaja tellinud pea kahemeetrise lillevaniku,
mis kujutas dollarimärki...
Oma raamatus Falter (Vankumine)
toob tuntud ameerika keskkonnaaktivist, kirjanik Bill McKibben välja,
mis ühendab vana kooli ja uue kooli
plutokraate ning mõjutajaid – see
on armastus Ayn Randi raamatute
vastu.
Lühidalt saab Ayn Randi teoste sõnumi kokku võtta nii: Valitsus on paha.
Omakasu on hea. Solidaarsus on lõks.
Maksud on vargus. Olen iseenda boss.
Ayn Rand sündis nimega Alissa Zinovjevna Rosenbaum 1905. aastal juudi
keskklassi peres Peterburis. 1918. aastal koputasid uksele punakaartlased
ning teatasid, et Alissa isa edukas
apteek võõrandatakse rahva nimel.
12-aastane Alissa oli šokis, et püssiga
vehkivad sõdurid, kes tema isa tappa
ähvardasid, kasutasid sõnu võrdsus
ja õiglus.
Sellest hetkest alates oli Alissa saatus märgistatud. Ta vihkas kõiki, kes
võrdsust ja õiglust sõnavarasse pikkisid. Bolševistlik terror jäi teda niivõrd kummitama, et ta ei osanud
(või ei tahtnud) seda eristada näiteks
hilisemast Skandinaavia sotsiaaldemokraatiast. Või Ameerika ametiühingutest, kes muretsesid tervisekindlustuse ja tööohutuse pärast.
Või üleüldse kellestki, kes söandas
mainida kogukonda: ühiskondlikke
ja avalikke hüvesid, keskkonnakaitset, kõigile kättesaadavat haridust ja
meditsiini.

Kongressi raamatukogu 90ndatel tehtud uuringu järgi oli Ayn Randi Atlas
Shrugged (Atlas kehitas õlgu) Ameerika
kõige mõjuvõimsam raamat; vaid piibel suutis seda edestada.
Ayn Randi on oma lemmikuna maininud Alan Greenspan (Ronald Reagani nõuandja ja keskpanga juht),
maailma ühed rikkaimad inimesed,
õlimogulid vennad Kochid (kes on
miljarditega rahastanud nii libertaarseid kui ka kliima soojenemist eitavaid kampaaniaid), Exxoni tippjuht
ja endine välisminister Rex Tillerson,
endine vabariiklaste asepresidendikandidaat Paul Ryan (Rand inspireeris tema kampaaniat Tee rikkusele, mis
oli suunatud üldise tervisekindlustuse vastu; samas hiljem Ryan eemaldus Randist, kuna hakkas kristlaseks),
ja muidugi Donald Trump ise, kes on

Randi Allikat nimetanud lausa oma
lemmikraamatuks, sest see suhestub
kõigega!.
Ayn Randi jälg kõrgub ka Ränioru
kohal.
Randi jumaldas Apple’i looja Steve
Jobs. Peter Thiel, PayPali kaasasutaja
ning varajane Facebooki investor, tuli
lagedale ideega merel triivivast linnriigist sea-stead´ist, kus tavaliste riikide seadused ja ka rahvusvahelised
kokkulepped ei kehtiks. Uberi asutaja
Travis Kalanick kasutas Allika kaant
oma profiilipildina.
Randi jälestus regulatsioonide vastu,
vankumatu usk indiviidi ülemvõimu
ja hedonistlik eluviis sobitub Ränioruga ideaalselt. Eriti hästi klapib see
püüdlustega lüüa laager püsti kosmoses. See, et Marsil pole ühtegi riiklikku piirangut, kaalub üles fakti, et seal
pole ka hapnikku, vett ja muud eluks
vajalikku. Ayn Randi jätkuv mõju –
või õigemini tema filosoofiast lähtuv
überegoism ja eduiha on põhjus, miks
Bill McKibbenile näivad Ränioru titaanid kliimamuutuse kontekstis täpselt sama ohtlikud kui konservatiivne
miljardäride klass nagu Kochid.
McKibben näeb lahendusena ülemaailmseid, Greta Thunbergi stiilis
mittevägivaldseid proteste ja päikeseenergiat. Kui ameeriklastel oli end
võimalik mobiliseerida Natsi-Saksamaa vastu (saates nii sõdureid kui ka
panustades relvade, autode ja muu
tootmisse), miks ei peaks olema võimalik luua sama ulatuslik massiliikumine (ja distsipliin) fossiilkütuste
kasutamise lõpetamiseks?
On aegu, kus meie on olulisem kui
mina. Äkki nüüd on just see aeg.

Kas MINA
või MEIE?
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Kaastundel ja empaatial pole Randi
maailmas kohta: kaastunne on tema
meelest nõrkade ja andetute relv;
ettekääne neile, kes on laisad või lollid. Muidugi saab vaeseid ja viletsaid
kasutada tööriistana, et endale võimu
koguda. Samas ei järeldu sellest kuidagi, et siirast kaastunnet poleks
olemas või ei leiduks õnnetuid, kes
vajavad abi. Aga Randile miskipärast
järeldus. Ta ei vaevunud end asetama
ühtegi muusse konteksti ega astuma
kellegi teise kingadesse. Rand jäigi
maailma nägema vaid kitsalt läbi enda
kogemuse prisma: need, kes kasutavad sõnu võrdsus ja vendlus, on
vargad ja terroristid. Sest nii juhtus
1918. aastal Peterburis.
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VIIMSI IME

Mihkel Voldi intervjuu
Tiiu Valmiga
Fotod: Teet Malsroos

Viimsi Raamatukogul on uued ruumid – avarad ja säravad. Haabneeme aleviku keskel kaubanduskeskuses asuv raamatukogu on Viimsi elanikele kindlasti suur võit. Tore töövõit on see ka Viimsi
raamatukoguhoidjaile. Alates 2014. aasta detsembrist on Viimsi vallaraamatukogu eesotsas
Tiiu Valm, kelle südameasjaks on raamatukogule kui kultuuriasutusele uue vormi andmine.
Tiiu Valm on Eesti raamatukogunduses teenekas ja hinnatud: kogukond teab teda nii kultuuriministeeriumis kui ka rahvusraamatukogus töötamise päevist. Tiiu oli 1990. aastail kultuuriministeeriumis raamatukogunõunik ja koordineeris valdkonda ülemaaliselt. Kuna oleme päris
pikka aega tuttavad, siis võttis meie intervjuu sina-vormi.

Tiiu Valm, kaks aastat tagasi, kui me
Teet Malsroosiga käisime siin Haabneeme alevikus, asusite hoopis teises
kohas, aadressil Kesk tee 1, pansionaadi teisel korrusel. Mäletan väga
selgesti seda, et Sinu töölaual oli
toona uue, praeguse asukoha eskiisprojekt. Viimsi raamatukogu asub
nüüd Haabneemes Viimsi Marketi
majas Randvere tee 9. Kaks aastat
tagasi käis juba töö selle nimel, et
uude kohta kolida. Nüüd on kõik
avamispidustused-rituaalid möödas:
nii avamine möödunud aasta 5. detsembril kui ka pidulik avamine 20. detsembril. Peab ütlema, et uus residents
on väga ilusa väljanägemisega ja võimaldab täita rahvaraamatukogu tänapäevaseid funktsioone. Esimeseks
küsin, et kas saavutasite just sellise
tulemuse, nagu olite kavandanud?
Jah, kindlasti, ja enamgi veel. Eskiisprojekt oli tõesti kaks aastat tagasi
laual, aga pärast seda oli kohalikul
omavalitsusel mitmeid kõhklusikahtlusi, missugune lahendus raamatukogule uute ruumide leidmiseks on õige. Kas raamatukogule on
üldse vaja uusi ruume? Kas ehitada
uus hoone või otsustada rendipinna
kasuks? Kui Teeduga kaks aastat
tagasi käisite ja praeguse asukoha

ruumide eskiisprojekti nägite, siis
algas üsna pikk argumenteerimise
periood, mille tulemusel valmis hulk
tekste kaasaja raamatukogu ruumide
tingimustest, tegevussuundadest,
külastajatest ja nende huvidest, mis
lõppfaasis hakkas kandma nimetust
raamatukogu arengukontseptsioon
uutes ruumides.
Kas see oli arengukava aastaiks
2016–2020?
Ei, sugugi mitte. Arengukava 2016–
2020, mille koostasime 2015. aastal,
seadis põhieesmärgiks raamatukogu
uued ruumid. See eesmärk, võib öelda,
on tänaseks täidetud. Aga see arengukava, millest ennist rääkisin, kirjeldas
raamatukogu tegevussuundi uutes
ruumides. Kohalikule omavalitsusele
oli tingimata vaja detailselt põhjendada, mis toimub uutes ruumides
võrreldes olemasolevatega. Kui kirjeldada raamatukogu kui kultuurilishariduslikku institutsiooni, siis see pole
veenev. Pigem on oluline selgitada,
missugune on kaasaegse raamatukogu mitmekesise tegevuse kasutegur
kogukonna liikmetele, millised muutused toimuvad. Kohtasin sagedasti
arusaama, et kes enam raamatuid
loeb ja raamatukogu ruumid jäävad

tühjaks. Üsna võõrastav oli ka suhtumine raamatukogu viimisesse kaubanduskeskusesse. Eks ma kahtlesin
isegi sellise lahenduse põhjendatuses.
Süvenenud maailma rahvaraamatukogude arengutendentsidesse viimasel kümnendil, avastasin endalegi
suure muutuse: raamatukogud olid
muutunud sotsiaalse infrastruktuuri
osadeks, nende asukohtadeks olid
saanud kaubanduskeskused. Minu
külaskäik Espoo kaubanduskeskustes asuvatesse Iso Omena ja Sello raamatukogudesse oli mulle esmapilgul
šokk, aga avas mu silmad. Ega asjata
nimetata Soome rahvaraamatukogusid maailma parimaiks. Nemad on
analüüsinud, kus inimesed liiguvad
ja mis on nende vajadused. Tänaseks
on Soomes avatud üle 20 raamatukogu ei kusagil mujal kui kaubanduskeskustes. Ja mitte ainult Soomes: raamatukogude suhestumine
sotsiaalse infrastruktuuriga toimub
üle maailma. Nii ma siis muutsingi
oma mõttemalli kaasaegsest rahvaraamatukogust ning veensin kolleege,
lugejaid ja kohaliku omavalitsuse
juhte, et raamatukoguteenus tuleb
tuua sinna, kus inimesed liiguvad
ja pakkuda neile seda, mida neil on
vajaka.
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Ilmselt küll. On teisigi, kuigi mitte
päris otseses mõttes kaubanduskeskuse
raamatukogusid: Kiili raamatukogu
kolis 2008. aastal Maxima kaupluse
hoone rendipinnale ja Karlova-Ropka
harukogu Tartus asub Sisustus E
Kaubamajas. Viimsi Marketi ostukeskus on nende kõrval muidugi
suurem: raamatukoguga koos on
siin Rimi, Benu apteek, lillepood ja
muidki kauplusi ning teenusepakkujaid. Raamatukogu avas lugejatele
uksed 5. detsembril. Tänaseks [s.o
17. jaanuariks 2020] oleme registreerinud 594 uut lugejat ja neid lisandub
iga päev. Veel üks võrdlus: raamatukogu oli kolimiseks suletud kogu
novembrikuu, siis oli pikad jõulupühad – me olime valmis, et külastuste ja laenutuste näitarvud vähenevad. Aga ei, sugugi mitte: kõik arvud
kasvasid. Järelikult on raamatukogu
õiges asukohas, inimestel on siia
mugav ja hõlpus tulla. Enne raamatukogu asus nendes ruumides ehituspood Decora. Kui esimest korda
käisin ruume vaatamas, siis nägin

PÄEVATEEMA

Me teame Eestis selliseid näiteid,
kus kaubanduskeskusse on toodud
kirik – Lasnamäel – ja samuti on kaubanduskeskustes päris palju postkontoreid. Aga raamatukogu kaubanduskeskuses on vist esmakordne
juhtum?

Viimsi Raamatukogu asub nüüd Haabneemes
Viimsi Marketi majas Randvere tee 9.

Ainus asi, mida Sa
lihtsalt pead teadma,
on raamatukogu asukoht!
ütles Albert Einstein.
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akendeta, plekist seinte ja jubedate
lagedega nii-öelda laoruumi. Aga
arhitektid tegid fantastilist tööd. Nendega oli vaja mõistagi teha tihedat
koostööd.
Millal toimus projekteerimine?
Kui vallavolikogu võttis 2018. aasta
18. detsembril vastu otsuse, et raamatukogu saab uued ruumid Viimsi
Marketis ja kirjutati alla üürilepingule, siis ega projekteerimine kohe
ei alanud, see algas veebruaris 2019.
Ruumid projekteerisid Bob OÜ,
DokoInterior ja Agabus Arhitektid
(projektijuht Mattias Agabus ning
sisearhitektid Anne Määrmann ja
Kristi Prinzmann). Töötasime peaaegu
ööpäevaringselt; sageli vahetasime
öösiti e-kirju, et hommikul saaks ehitajad tööd jätkata. Aprillis-mais algas
ehitus. Kesksuvele langesid sisustuse
ja seadmete hanked, mis osalejate
jaoks polnud puhkuste tõttu parim
aeg. Praktiliselt toimusid tegevused
paralleelselt. Minu tööpäev algas ehitusel, et näha, kui kaugele ehitajad on
töödega jõudnud. Sealt sain ka teadmised ehituse oskuskeelest. (Naerab.)

Siin on, mida lugeda
ja kuulata.

Viimsi uus raamatukogu
avati pidulikult 20. detsembri
keskpäeval. Rahvast oli palju:
see oli kogukonnale tähtis päev.

Oi, ikka-ikka. Meil on ju viimastel
aastatel muutunud tavapäraseks olla
vastu muutustele. 1990-ndail, kui
kohalikes omavalitsustes oli palju
ümberkorraldusi ja päris palju rahvaraamatukogusid tuli viia omandireformiga tagastatud hoonetest uutesse
ruumidesse, eelistatult parematesse
tingimustesse, oli omavalitsusjuhtidega ka ebameeldivaid jutuajamisi,
aga valdavalt mõisteti rahvaraamatukogu vajalikkust. Nüüd olen kogenud, et raamatukogu tähtsust kogukondades enam eriti ei hinnata. Sellist
suhtumist tuli ette ka Viimsis uute
ruumide vajalikkuse jutuajamistes; mis sellest, et raamatukogu näitarvud on siin pidevas tõusujoones.
Tegelikult on toimunud ikkagi suur

Kutsub ju lugema küll!
Alles siis läksin raamatukogu vanadesse ruumidesse aadressil Kesk tee 1,
kus tegelesin koos kolleegidega mööbli
ja seadmete valimisega. Raamatukogu
uute ruumide loomine oli ülihea
tiimitöö, mistõttu need saidki nii kiiresti valmis.
Sisearhitektuurilise lahenduse loojaid nimetasid. Aga kes ehitas?
Ehitushanke võitis OÜ Astlanda Ehitus. Tagantjärele võib öelda, et objektil
oli hea projektijuht Veiko Nurmsalu,
kellega me võisime küll mingil spetsiifilisel ehitusteemal riidu minna,
kuid kuna meid mõlemaid kiirustas
ruumide avamise tähtaeg, siis polnud
aega riius olla, vaid tuli tiimis töötada
ja vastastikku erialaseid teadmisi
usaldada.
Küsin nüüd krutskiga küsimuse.
Kui vaadata Viimsi Raamatukogu
statistikat 2005–2018, mis on avalikult kättesaadav, siis peab ütlema,
et nii laenutuste, külastuste kui ka
aktiivsete lugejate arv on kogu aeg
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tõusnud. Seda ka aastail 2015–2018,
mil oled olnud Viimsi raamatukogu
juht. Ütleme nii, et näitajad läksid üha
paremaks tingimustest hoolimata.
Kas kogukonnas ja vallavolikogus oli
ka vastuhääli, et miks on vaja uut raamatukogu, kui ka vanades ruumides
läheb hästi?
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e-revolutsioon; ja selle taustal arvavad nii mõnedki, et kes see tänapäeval ikka enam loeb… Vallavolikogus
kuulsin arvamusi, et trükitud raamat
kaob, e-raamat tuleb ja kui mina loen
e-raamatut, siis varsti loevad teisedki.
Vastasin, et millegipärast raamatukogu kasvavad näitarvud tõestavad
vastupidist; raamatuid loevad nii
vanad kui noored, nii pensionärid
kui ka ministrid, kellest nii mõnigi
on Viimsi raamatukogu lugeja. Teine
vastuargument oli, et oi, kuidas nüüd
raamatukogu endisesse ehituspoodi
ja üldse ostukeskusesse sobib? Viisin
siis vallajuhid Espoo ostukeskuste
raamatukogudesse ja toetajaskond
kasvas. Kolmas vastuargument oli, et
ehitame raamatukogule ikkagi oma
maja. See on siis valla oma: me ei maksa
kellelegi üüri! Aga küsimusele millal
vastati, et eks tulevikus. Lugejate hulgas oli samuti kõhklejaid. Et Kesk
teel on väga tore ja mugav: nii armas
väike, mis uusi ruume siin ikka vaja
on. Kesk tee 1 ajal oli juba kolman-

dik kogust hoidlas, mitte avariiuleil,
üritusteks polnud ruumi ja lugejatel
polnud õieti istumiskohtagi. Me ei
mahtunud sinna enam ära!
Mis oli ikkagi selleks kaalukeeleks, et
volikogu võttis vastu otsuse minna
seda teed?
Ilmselt olid kaalukeeleks ikkagi
kindla kasvutendentsiga näitarvud.
Samuti vajas Rannapere pansionaat
laienemiseks ruume ja need ruumid
olid teisel korrusel asuvad vallaraamatukogu ruumid. Lõpuks aitas
pisut kaasa ka kummitama hakanud
hallitusprobleem, mis ilmnes 2018.
aasta suvel. Raamatukogu fuajees
lõi hallitus küll silmnähtavalt välja,
aga raamatuteni õnneks ei jõudnud.
Lugejate arvamus oli ka argument:
miks on raamatukogu nii kitsukene,
pole kohti, kus tööd teha, õppida.
Kui vaatan teisel korrusel asuvat
lasteosakonda, siis näib mulle, et see
annab Euroopa analoogilistele lahendustele vaat et silmad ette. Esimese

Kõik on võimalik: endise ehituspoe ruumidest
võluti avar ja samas hubane raamatukogu.

korruse põrand meenutab aga natuke
tänavu Saku Suurhallis 20. korda peetava Simple Sessioni tarbeks ehitatud siserulaparki. See täiskasvanuile
mõeldud osa on hästi reljeefsete vormidega, aga samas saab hõlpsasti ligi
nii lapsevankri kui ka ratastooliga.
Nagu ütlesid, oli projekteerimis- ja
ehitamisaeg väga lühike. Kust need
head ideed projekteerijaile nii karmauhti tulid?
Eelkõige tulid need tihedast töisest
kontaktist arhitektidega. Tegime nendega tiimitööd, olime kontaktis n-ö
24/7. Mõtted-ideed kogunesid aastatega. Olen aja jooksul näinud maailmas üsna palju raamatukogusid ja
loonud endale niinimetatud oma pildi
mulle meeldivast raamatukogust: ehk
ehitasin endale nende kogemuste
põhjal unistuste raamatukogu. Ju siis
arhitektid said minust aru ja lisasid
palju häid ideid omalt poolt. Vestluses arhitektidega tekkis mõte, et
laenutusruumis võiks olla palju vaba
pinda, aga ruum võiks olla reljeefne,
eri tasapindade ja soppidega, kus
lugejad leiaksid endale sobiva mõnusa koha, näiteks õppimiseks. Nii
tekkisid ka lugemisboksid ja rühmaruumid, mille seintel on müra summutavad plaadid. Me oleme ka ise nii
üht kui teist kohendanud ja arhitektide projektist erinevalt ümber paigutanud. Põhjus on selles, et nüüdseks
on ka lugejad omad n-ö käigurajad
sisse tallanud. Ei saa välistada, et
midagi tõstame veel ümber ja ehk ka
mõne mööblitüki hangime juurde.
Teisel korrusel oleva lasteosakonna
loomist mõjutas vast ka see, et arhitektid on ise noored lapsevanemad,
kellel selle rolli tõttu teravdatud pilk.
Kesk teel olnud raamatukogus oli
lastenurk 9-ruutmeetrine, nüüd on
lasteala 590-ruutmeetrine. Tehnikakoosluse valisime sinna sellise, mis
toetaks lugemist. Lasteala värvilahendus on minu arvates parim, mida olen
raamatukogudes üldse kohanud ja
see oli arhitektide valik. Kokkuvõtteks arvan, et ruumide avamisel pole
lahendus veel lõplik: raamatukogu
peab olema kogu aeg muutumises.
Esiteks, kogu vajalik mööbel ja seadmed ei saabu (õnneks) avamispäevaks ja hiljem tekivad isegi paremad
ideed. Teiseks, külastajad panevad
asjad sageli ise paika: mida nad raamatukogus eelistavad ja mida mitte.
Avatud ruum, selle kasutamine on
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Uue raamatukogu ruumid projekteerisid Bob OÜ, DokoInterior ja Agabus Arhitektid.

tänapäeva rahvaraamatukogude
puhul oluline. Näiteks mängimine
põranda kõrgendustega on raamatukogude disainis moekas. Tuleb vaid
jälgida, et kõik oleks turvaline.
Ja seda ka lapsevankri ja ratastooliga
liikudes.
Ikka. Viimsi raamatukogus on üks
aktiivne lugeja, kes ratastooliga liigub ja proovis esimesel päeval järele,
kuhu ta pääseb. Neid tuleb ilmselt
veelgi juurde, kui nad saavad teada,
millised on siin võimalused riiulite
vahel liikumiseks. Liftiga on võimalik
pääseda teisele korrusele ja seal lapsevankriga sõita mööda kaldteed nn
kõrgendikule, kus on lugemispesad
väikelastele.
Kas kõik väljaanded on avariiulil?
Kahjuks pole me veel praeguseks
jõudnud sättida kõiki vanade ruumide hoidlates olnud raamatuid avariiulitele, aga see on lähiajal plaanis.
Saan aru, et teil on siin hoidla ka.
Jah, on tõesti, koguni kaks hoidlat,
üks raamatuhoidla ja teine perioodika tarbeks. Kolimine ja mööbli ülespanek toimus kuu aja jooksul ja nii

suunasime vanade ruumide hoidlas
olnu uude hoidlasse. Muuseas: need
raamatud kolisimegi n-ö raamatuketiga.
9. novembril toimus teil see kaasav
aktsioon – raamatukett-inimkett.
Raamatukett-inimkett oli korraldatud
tagamõttega: kogukonnale oli vaja
näidata, kus asub uus raamatukogu.
Et see asub uues, paremini kättesaadavas kohas, ja et teie, st osalejad,
olete raamatukogu heaks midagi olulist teinud. Kui raamatukett toimus,
siis selleks ajaks olime peamise osa
kogust juba kolinud ja raamatud avariiuleile paigutanud. Enne aktsiooni
arvutasime sammudega, kui palju
talgulisi vaja peaks olema. See arv
oli 300 ja nii palju rahvast tuligi, ehk
enamgi. Raamatuketis osalejad nägid
esimest korda raamatukogu ruume
seestpoolt ja see oli neile elamus. Selle
aktsiooniga saime endale kindlasti
toetajaid juurde.
Kas te enne kolimist oma kogusid ka
vähendasite?
Jah, seda küll. 2019. aasta aprillis
tegime inventuuri. Eelmisest inven-

tuurist oli möödas peaaegu kümme
aastat. Kaod ei olnud märkimisväärsed – 224 eksemplari. Aasta jooksul kandsime kogudest maha 1100
eksemplari, mis olid n-ö ära loetud
või mille kasutamine oli aastate jooksul oluliselt vähenenud. Samal ajal
hakkasime suurendama nii nimetuste
arvu kui eksemplaarsust, sest peagi
hakkasid ju tekkima lahedamad paigutamisvõimalused.
2018. aasta andmed ütlevad, et Viimsi
Raamatukogul oli raamatuid ca 77 000
eksemplari ja ajakirjandusväljaandeid
ca 2000 aastakomplekti.
See oli harukogudega kokku.
Keskkogus oli teil siis 55 000 – 56 000
eksemplari raamatuid?
Jah.Vallaraamatukogu kogu kasvas 2019. aastaks 60 000 eksemplari
suuruseks.
Palju teil kogud nüüdseks suurenenud on?
Randveres avasime haruraamatukogu 2013 ja Püünsis 2019. aasta
jaanuaris. Kuna meil keskkogus ei
olnud ruumi, siis komplekteerisime
harukogudesse enam nimetusi ja ka
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eraldatud komplekteerimisraha on
olnud keskvalitsuse omast suurem.
Viimsi vald ei ole komplekteerimisrahaga koonerdanud. Kui eelmisel
aastal panustasime rohkem Randvere, Prangli ja ka Püünsi harukogude
täiendamisse, siis nüüd on prioriteediks keskkogu teavikute hulga kasvatamine.

Mihkel Volt: Millal võiksime teha intervjuu?
Tiiu Valm: Rääkigem jaanuaris.
suuremas eksemplaarsuses. Peab
ütlema seda, et meil on vallas hästi
toimiv raamaturinglus. Nüüd, 2020.
aastal, mil keskkogul on ruumi piisavalt, muutuvad ka komplekteerimise põhimõtted keskraamatukogu
kasuks. Keskkogul saab olema märksa
suurem tuumik väljaandeid piisavas eksemplaarsuses. Hangime peaaegu kogu eestikeelse kirjanduse, mis

ilmub. Kasvanud on vene- ja ingliskeelse kirjavara hulk, kuna üha enam
loetakse võõrkeelset kirjandust. Ka
CD-kogu on meil päris märkimisväärne.
Viimsi vallas on ligi 21 000 elanikku.
Jah, elanike arv kasvab siin aastaaastalt, kuna ehitatakse palju. Samas
tuleb öelda, et kohaliku omavalitsuse

Randvere ja Püünsi harukogudes on
kasutusel hübriidlahendus: koos on
nii rahva- kui ka kooliraamatukogu.
Kas ka Haabneeme alevikus on plaanis midagi analoogilist?
Ei, siin ei ole selleks vajadust. Nii
Haabneeme kui ka Viimsi koolil on
olemas head raamatukogud ja raamatukoguhoidjad. Me asume koolidest ju ka veidi eemal. Mida me siin
oleme kuu jooksul juba teinud, on
see, et käivitasime haridustegevuse:
püüame kavakindlalt raamatukogutunde läbi viia. Algus on juba tehtud. Kooliraamatukogudel on omad
ülesanded, keskkoguna püüame pakkuda lastele midagi avaramat. Randveres ja Püünsis on hübriidlahendus
edukalt toiminud. Mõlemas on hea
komplekt perioodikat ja tuumikteoseid, vajadusel saame Haabneemest
kiiresti sinna viia raamatuid, mida
lugeja vajab.

Ka keset raamatukogu on võimalik kontserti korraldada.

Küsin komplekteerimisprintsiipide
kohta: esikohal on ju ikkagi universaalsus?
Jah. Vallaraamatukogus on kindel
suund ka teadmiskirjandusele.
Kuidas selle eksemplaarsusega ikkagi
on? Arvestate lugejate soovidega,
aga kui palju keskeltläbi teil ühe Eesti
raamatu eksemplare on?
Üldiselt on ühest kuni neljani. Sõltub
sellest, milline on nõudlus esimesele
hangitud eksemplarile. Kui on nõutud, siis hangime kohe juurde. Võtkem või Vahur Afanasjevi Serafima ja
Bogdan: seda hankisime viis eksemplari, sest lugemisjärjekord oli pikk.
Viiele eksemplarile oli aasta jooksul
järjekorras suisa 45 inimest ja järjekord ei kahanenud ega kahanenud.
Kas teil tagastuskastid on?
Jah, meil on suur tagastuskast 2014.
aastast. Kui novembris kolisime,
tõime tagastuskasti Viimsi Marketi
ukse kõrvale. Mida oleme märganud
uues kohas? Oleme tööpäeviti avatud

Pidulikul avamisel
musitseeris Olav Ehala.

Õnnesoovid Janne Andresoolt.
Avamisele tuldi kogu perega.
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Kuidas peate ühendust Prangli
haruraamatukoguga? Kas drooni või
paadiga?
Eks ta olegi nii, et kui täna pole õiget
ilma, siis raamatupakid ootavad
mandril. Prangli harukogu ise tellib
küll, mida soovib, kuid saarele raamatute viimine sõltub ilmaoludest.
Saarel on 90 lugejat. Muidugi suvel,
kui on suvitajaid, lugejate hulk suureneb. Prangli on mõnus suvituskoht.
Seal on väga huvitav loodus, selline
inspireeriv. Me oleme Viimsis üldiselt väga õnnelikus olukorras: kui
valla keskraamatukogu ja Püünsi
ning Randvere harukogud on uutes
ruumides, siis Prangli harukogu on
ajaloolises hoones. Eelmisel aastal ma
Pranglil ei käinud, sest ehitusega oli
kiire. Aga kui ma paar suve tagasi
olin seal puhkuste perioodil laenutamas, siis vaatasin, et oi te vaesed
vanainimesed! Trepist üles teisele
korrusele minek on küll eksootiline, aga kas nüüd just parim harjutus
eakatele. Oleks hea, kui ka Pranglil
oleks uus raamatukogu, mis asuks
esimesel korrusel. See ei peagi olema suur: nii 150-ruutmeetrine võiks
olla täiesti sobiv. Vaat see oleks vajalik küll. Jah, ühendus sõltub ilmast.
Prangli inimesed loevad väga palju
perioodikat. Kui pole ilma, ootab ka
ajaleht.
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kl 10–20 ja laupäeviti-pühapäeviti
kl 10–16. Tippaeg on meil tööpäeviti
kella neljast seitsmeni. Kui on kaks
teenindajat, siis on järjekord ostukeskuse fuajeeni, see on ju ikka meetreid. Tullakse peale tööd: käiakse siin
kaubanduskeskuse poodides ja siis
raamatukogus. Pikemad lahtiolekuajad on tagastuskasti kasutamist oluliselt vähendanud. Kesk teel asudes
olime ju ka hoopis vähem avatud:
kolmel päeval nädalas kella kuueni,
kahel päeval kella seitsmeni ning laupäeval kolmeni. Inimestel on praegu
raamatukogu külastamiseks valikuvõimalusi märksa enam.
Mainisid, et mõtlete ka laenutusautomaatide soetamisele. Mis tüüpi automaate silmas pidasid? Kas neid, mis
on pakiautomaadi moodi?
Ei, mõtleme iseteeninduslikke, selveautomaate. Meil on Eestis ju kasutusel

mitmesuguseid RFID-lahendusi.
Viimsi vallaraamatukogu plaanis üleminekut seniselt vöötkoodipõhiselt
teavikute tuvastuslahenduselt RFIDpõhisele juba vanades raamatukoguruumides, kui 2019. aasta esimesel
poolel alustasime raamatukogu fondi
markeerimist RFID-märkidega. Uutes
ruumides paigaldati juba klienditeeninduse ja turvalahenduse seadmed
ning käesoleva aasta teisel poolel, kui
oleme kõik teavikud markeerinud
RFID-märkidega, alustame ka turvaja klienditeenindusega. Ning loomulikult hangime ka iseteeninduslikud
laenutusautomaadid. Sel aastal soovime laenutusautomaate kasutusele
võtta põhjusel, et leevendada pikki
järjekordi laenutusleti ees. Tahame
lugejate elu kergemaks muuta. Raamatukogus peavad olema mugavad
tingimused mõistagi kõigile. Rahvaraamatukogu külastavad inimesed

on sellised, kes tahavad raamatukoguhoidjatega suhelda, saada lugemissoovitusi. Raamatukoguhoidjaga
suhtlemine on kõrgelt hinnatud, aga
peab looma ka tingimused kiireks
iseteeninduseks.
Kui palju kasutate RVL-i, mis ületab
valla piire?
Muidugi on meil lugejaid, kes teevad uurimistööd. Tänapäeval on ju
koolides uurimistööd kohustuslikud.
Referaadid peavad olema üsna tuumakad. Kasutame päris palju rahvusraamatukogu ja Tallinna Ülikooli
akadeemilise raamatukogu kogusid,
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu samuti, aga vähem.
Kasutate RIKSWEB-i, enne seda oli
kasutusel URRAM. Kuidas olete
RIKSWEB-iga rahul?
Oleme väga rahul. See süsteem on

Raamatukogu teine korrus on laste päralt: siin asub 590-ruutmeetrine lasteala,…

töökindel, paljude võimalustega ja ka
vajalikud uuendused viiakse kiiresti
sisse. Hinnatav on see, et RIKS võimaldab raamatukogu mitmesuguseid
aruandeid väga operatiivselt koostada. Kui raamatukogu uute ruumide
vajaduse tõestamiseks oli vaja kiiresti
arvnäitajaid leida, siis RIKS-i abil oli
see alati võimalik.
Kui Sa 2014. aastal siia Viimsi raamatukogusse tulid, siis järgmisel aastal lõid raamatukogu nõukogu. Kuidas
see nõukogu on aidanud kaasa raamatukogu arengule?
Nõukogu tööperiood on kaks aastat,
minu ajal on olnud mitu koosseisu.
On liikmeid, kes on aktiivselt osalenud mitmes koosseisus. Kui uute ruumide teema üles kerkis, siis oli nõukogu väga toetav, eriti mõned liikmed,
kes vallavolikogus sõna võtsid ja raamatukogu vajadusi põhjendasid. Ka

… kus on vahvaid lugemispesasid.

need nõukogu liikmed, kes ei olnud
vallavolikogus, aitasid uute ruumide
heaks lobitööd teha. Nõukogu on
raamatukogu ikka toetanud. Rahvaraamatukogu seaduse kohaselt peab
raamatukogul ju nõukogu olema,
aga Viimsis on see ka sisuldasa arengule kaasa aidanud.
Olete nüüd uued ruumid kätte saanud: teil on suurepärased tingimused lugejaile, on võimalik kontserte
ja teisi rohke publikuga üritusi ning
näitusi korraldada. Mis suunas kulgeb
raamatukogu areng lähiaastail?
Oluline on see, et raamatukogus kogu
aeg midagi toimub. Ruumid ja seadmed on ju selleks olemas. Juba 5. detsembrist alates oleme püüdnud uusi
võimalusi igati ära kasutada. Meil
on 100-kohaline saal, kus näiteks on
toimunud Olga Einasto suurepärane
vene ja eesti filmimuusika kontsert.
Samuti on esinenud teater Varius,
kelle estoonlastest solistid kiitsid saali
akustikat. Sellega seoses ongi meil
juba plaanid tehtud: Viimsis elab
päris palju lauljaid-muusikuid, nendega on esinemisi kokku lepitud.
Tulevad kohalikud laulukonkursid
ja teised sellised üritused. Meil on
siin lugemisalas astmestik, kus käisid juba Rein Veidemann ja Joonas
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Lasteosakond on fantaasiarikka kujundusega…

Hellerma esinemas. Hannes Võrno
tutvustas siin oma raamatut 33 kohtumist, samuti esitles Piret Kooli oma
teost Raivo Järvi. Kõike muud kui kukupai. Meil on võimalik selliseid üritusi
läbi viia lugemisalas, sest tööd teha
soovivaile lugejaile on helikindlad
boksid ja rühmaruumid. Jaanuaris
käivitasime ka kirjandusklubi. Kokku
tuli kümmekond inimest ja nad leppisid kokku järgmise ürituse. Siis on
meil ka mõtteklubi põletavate küsimuste käsitlemiseks, seda juhib kohalik aktivist. Esimese kokkusaamise
teema oli kiusamine. Osales 15 inimest, nii noored kui ka vanad. Juttu ei
tehtud mitte ainult koolikiusamisest,
vaid kiusamisest laiemalt. Järgmisel
kuul tuleb see klubi jälle kokku. Vaat
sellised tegevused on meil siin. Lasteosakonnas käib aktiivne tutvustustöö
koolidele-klassidele. Tulevad lastekirjanikega kohtumised, esimene neist
Reeli Reinausiga. Samuti alustavad
tööd laste käelist tegevust arendavad huviringid. Meil on muusika- ja
videosalvestusstuudio. Nende loomisest-sisustamisest alates oleme saanud hästi hea nõustaja Viimsi kooli
helitehniku Lauri Pihlaku näol. Tema
on meil olnud abis ka avamistel det-

… ja lugemist toetavalt interaktiivne.

Mida arvate Viimsi raamatukogus
e-raamatust?
Hästi arvame. Oleme arutanud sel
teemal ka lugejatega. Kui koolides
soovitusliku kirjanduse nimekirjas
olevaid raamatuid kõigile ei jätku,
siis oleme soovitanud e-raamatuid.
Aga pigem tahetakse ikka trükiseid,
eks me siis püüa harukogudest ja
mujalt tellida. Küll aga on huvi uute
raamatute vastu, mis on välja antud
e-raamatuna. Oleme mõelnud, et

tuleb hakata neid lugejaile pakkuma,
hankida litsentsid. Kindlasti on vaja
e-raamatuid lugejaile enam tutvustada. Selleks, et e-raamatute litsentse
osta, on aga vaja lisaraha ja ilmselt ka
seadustes muudatusi.
Viimsi on nagu viiendik Tartu linnast.
Teil on töötajaid 14.
Siin Haabneemes on meid 11 ja harukogudes on kokku 3 töötajat.
Nagu ma aru saan, siis tegevus on
muutunud üha intensiivsemaks. Kas
selle koosseisuga veate välja?
Uue raamatukogu lahtiolekuaegade
pikendamiseks ning kultuuri- ja huvitegevuste käivitamiseks saime juurde
4 töökohta. Kuna koristusteenust tellime väljastpoolt, siis muudeti endine
koristaja ametikoht raamatukoguhoidja kohaks. Kultuuri- ja huvijuhi
koha taotlemine oli päris keerukas,
kuid kuna kavas on raamatukogu
tegevuse mitmekesistamine, see siiski
õnnestus. Minu kolleegid on tublid,
püüame kõigi andeid ja ettevõtlikkust rakendada parimal moel, et raamatukogu toimiks.
2. veebruaril möödub 100 aastat Tartu
rahu sõlmimisest. Viimsi Haridus-

selts otsustas 1920. aastal, s.o samuti
100 aastat tagasi, luua Viimsi avaliku
raamatukogu. Teadaolevalt on olnud
Viimsi raamatukogu esimeseks juhatajaks vallasekretär Hans-Wilhelm Starrkopf, eestistatult Ants Sard. Tema
asus ametisse 1921. aastal. Mida Sa
ütleksid Viimsi Haridusseltsi aktivistidele ja raamatukogu esimesele juhatajale täna, olles siin 22. juhataja?
100 aastat tagasi alguse saanud Viimsi
vallaraamatukogu on olnud viimsilaste jaoks väga tänuväärne ettevõtmine. Viimsi inimesed on lugev
rahvas. Siin on targad ja teadmishimulised inimesed, kelle jaoks on
raamat väga olulisel kohal. Tänan
neid, kes sada aastat tagasi raamatukogu asutasid ja esimest raamatukoguhoidjat, kes sellele üritusele hoo
andis.
Tänan Sind pika ja põhjaliku intervjuu eest! Soovin Sulle ja Su kolleegidele palju edu siin uues raamatukogus ning samuti head raamatukogu
100. sünnipäeva tähistamist!
Võta heaks! Oled oodatud.
Intervjuu on tehtud 17. jaanuaril 2020.
Fotod on Viimsi Raamatukogu pidulikult
avamiselt 20. detsembril 2019.

Laste käsutuses on ka suur valik vanu häid lauamänge.

15
PÄEVATEEMA

sembris. Nüüd hakkab ta mõlemas
salvestusstuudios koolitusi läbi viima.
Ei ole mõeldav, et igaüks, kes uksest
sisse astub, saaks kohe süntesaatoril
või elektriklaveril mängida; kõigepealt on huvilistele ikka koolitust tarvis. Tulevad ka 3D-printeri ja laserlõikuri koolitused. Koolitajaid on nii
väljast kui ka raamatukogust. Sellised
asjad on meil plaanis. Tänavu on kavas
ka Viimsi raamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine. See on tagasivaatav, raamatukogu ajaloole pühendatud üritus: tuleb album, tuleb tunnipikkuse filmi esitlus. Ja kavas on ka
kirjanike nädal, kus kirjanikud arutlevad raamatute ja raamatukogu teemadel. Nii et plaanid on suured.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
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EESTI ARTIKLITE BIBLIOGRAAFILISED ANDMEKOGUMID
VIIMASEL KÜMNENDIL1
Külli Solo, Eesti Rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhataja (kuni veebr. 2020)

Perioodiliselt ilmuvate trükiväljaannete arv väheneb aasta-aastalt. Kui 2009. aastal ilmus Eestis perioodilisi
väljaandeid trükituna 554 ajalehte, 514 ajakirja ja 925 jätkväljaannet, siis 2018. aastal seevastu 348 ajalehte, 397 ajakirja ning 391 jätkväljaannet. Mahu vähenemisele vaatamata on vajadus toetada raamatukogude kasutajaid kvaliteetse info leidmisel ja sellele juurdepääsu tagamisel endiselt aktuaalne.
Infoühiskonnas tuleb olla järjest tõhusam ja tugineda uuele tehnoloogiale. Vaadakem, kuidas on
Eesti artiklite bibliograafiliste andmekogumite koostamine aastail 2009–2019 kulgenud.

Ühine Eesti artiklite
andmebaas ISE
Et muuta raamatukogudes perioodiliste väljaannete bibliografeerimist
tõhusamaks, seejuures kasutades ära
raamatukogude rollidest tulenevaid
eeliseid ning panustades koostööle,
oli olulise tähtsusega veebis 2. jaanuaril 2009 avatud MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (edaspidi
ELNET Konsortsium) 12 liikmesraamatukogu koostatav ühine Eesti artiklite andmebaas ISE. Eeltöö ühise
andmebaasi koostamiseks algas juba
2007. aastal. 23. jaanuaril 2007 toimus
Tallinnas ühise artiklibaasi ümarlaud
ning 29. jaanuaril koosolek Tartu Ülikooli raamatukogus (edaspidi TÜR),
kus üheksa teadusraamatukogu esindajad arutasid ühise artiklibaasi loomise võimalust, võttes aluseks raamatukogude artikliandmebaaside
koostamise tarkvaradepõhise kaardistuse (ELNET Konsortsiumi ühise
artiklite baasi ümarlaua protokoll
29.01.2007).

16. juunil 2008 kirjutasid ELNET Konsortsiumi 12 liikmesraamatukogu alla
ühiste kavatsuste protokollile, kus
sätestati konsortsiumi ja raamatukogude roll andmebaasi koostamisel,
väljaannete valikupõhimõtted, koostamise aluseks olevad standardid
ning andmebaasi jagunemine temaatilisteks alambaasideks. Protokolli
kolm lisa sisaldasid bibliografeerimise põhimõtteid, andmebaasiga ISE
liidetavate andmebaaside loetelu,
visuaalse identiteedi kirjeldust ja
näidiseid ning nõudeid kujundusele
(Ühiste kavatsuste protokoll, 2008).
Ühiselt loodud andmebaasi ametlik
nimetus oli Index Scriptorum Estoniae
(lühend ISE), veebiaadress ise.elnet.ee.
Andmebaasi aluseks oli Millenniumi
tarkvara spetsiaalne moodul artiklite bibliografeerimiseks, ingliskeelse
nimetusega Reference Database. Tarkvara tootja oli USA firma Innovative
Interfaces. Lepiti kokku, et andmebaasi haldab ELNET Konsortsium
ning koostavad 12 liikmesraamatukogu. Kirjete koostamise aluseks on

rahvusvahelised kirjereeglid ISBD,
angloameerika kataloogimisreeglid
AACR2 (II osa), elektronkataloogimise vorming MARC21 ning ELNET
Konsortsiumi Eesti märksõnastik.
Lisaks olid andmebaasi kirjete sisestamise aluseks ELNET Konsortsiumi
tollase analüütika töörühma, nüüdse
andmebaasi ISE töörühma välja töötatud teised juhendid ja muud kokkulepped (Ühiste kavatsuste protokoll,
2008). ELNET Konsortsiumi analüütika töörühm koostas uue ühise artikliandmebaasi tarbeks MARC-vormingul põhineva Artikli MARC21 juhendi,
mille esimene versioon kinnitati töörühma koosolekul 19. novembril 2008
(ELNET Konsortsiumi analüütika
töörühma protokoll, 2008). Andmebaas sai veebis ametlikult kättesaadavaks ja seda hakati jooksvalt täiendama 2. jaanuarist 2009 (Viimased
uuendused, 2009). Artikleid bibliografeeriti 2009. a ligi 420 jätkväljaandest
ja ajakirjast, lisaks ligi sajast eesti- ja
venekeelsest päeva-, nädala- või maakonnalehest. Mõnedest väljaannetest

Artikli aluseks on magistritöö Eesti artiklite bibliograafilised andmekogumid (https://www.etera.ee/s/g5BqXEvpNo),
mille kaitsesin Tallinna Ülikooli infoteaduste magistriõppes 7. juunil 2019.
1

Väljaande leidumusel e-kataloogis
ESTER ning täistekstide leidumusel
digiarhiivides või võrguväljaannetes
lisati artiklikirjetesse käsitsi lingid.
Kokku olid lepitud bibliografeerimise tähtajad: kogumikud poole aasta
jooksul, ajakirjad ühe kuu jooksul ning
nädala- ja päevalehed kolme tööpäeva jooksul peale raamatukokku
saabumist (Andmebaasi ISE põhimäärus, 2009).
Andmebaasi konverteeriti kõik e-kataloogis ESTER sisaldunud ajakirja- ja
kogumike artiklite kirjed, samuti
hakati konverteerima raamatukogude
eri ohjesüsteemides koostatud lokaalseid andmebaase, mis sisaldasid artiklikirjeid. Artiklite konverteerimine eri
artikliandmebaasidest Millenniumisse
kestis 2017. a-ni. Sel ajal oli ülevaatliku info saamiseks vaja artikliotsinguid teha lisaks uuele ISE-le nii
Eesti Rahvusraamatukogu (edaspidi
RR) sotsiaal- ja humanitaarteaduse
andmebaasist ISE (ise.nlib.ee) kui ka
teistest raamatukogude artikliandmebaaside keskkondadest.
Raamatukogude artikliandmebaasidest moodustati ISE-sse mõningail
juhtudel eraldi erialaandmebaasid.
Tartu Ülikooli raamatukogu lõpetas
Biblioserveris andmebaaside koostamise (sõltuvalt andmebaasist) ajavahemikul 2005–2013, kõik kirjed kanti
üle Eesti artiklite andmebaasi ISE.
Tartu Ülikoolis koostatud andmebaasid ISE-s eraldi teemabaase ei moodustanud, neis sisaldunud artiklikirjed on leitavad ISE andmebaasist.
Andmete kokkutoomine paljudest
andmebaasidest tähendas ka mitmeid

otsinguprobleeme. Ühine andmebaas sisaldas venekeelseid artikleid
nii transkribeeritult kui ka kirillitsas,
väljaannete pealkirjad olid sisestatud eri andmebaasides ebaühtlaselt
(Solo, 2009a). Andmete konverteerimine eri institutsioonides samal
ajal koostatud andmebaasidest tõi
kaasa ka andmete dubletsuse. Beall
märgib, et teabeotsingu arhitektuuri
muutused põhjustavad metaandmete
kirjete dubleerimise bibliograafilistes andmebaasides. Ajakirjaartiklite
metaandmed ei ole küll dubleeritud,
kui nad asuvad eri andmekogudes,
kuid kui need koondatakse ühtsesse
andmebaasi (nt WorldCat.org), põhjustab see artiklite dubletsust (Beall,
2010). Sama juhtus ka andmebaasis
ISE, kuna pea kahekümnel eelnenud
aastal oli raamatukogudes koostatud
lokaalseid andmebaase ning nüüd
neid ühte keskkonda viies tekkis artiklite kattuvusi. Dublette on raamatukogudes küll mestitud, kuid tööjõu
vähesuse ja automaatse dubletsuskontrolli puudumise tõttu sisaldab
andmebaas ISE jätkuvalt dublette.
Kirjete konverteerimisega samal ajal
muutus väljaannete bibliografeerimise valik. Alates 2010. a-st ei bibliografeerinud RR artiklite andmebaasi
ISE enam maakonnalehti. Selle otsuse
taga olid majanduslikud põhjused
(eelarvekärbe) ning panustamine digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritud Eesti
ajalehtede digitaalse kogu moodustamisele ja kättesaadavaks tegemisele.
Andresoo kirjutab, et oluline on raamatukogudevaheline tõhus koostöö
ning soov rakendada uut tehnoloogiat. Optimaalseim lahendus peaks
võimaldama luua ühtse juurdepääsu
bibliograafilisele informatsioonile olenemata sellest, millist infosüsteemi
üks või teine raamatukogu kasutab
(Andresoo, 2010).

IT areng muutis palju

Maailm muutus neil aastail infotehnoloogia tormilise arengu tõttu
suuresti, seda ka raamatukogudes.
Bibliograafilised andmed, mida bibliograafid raamatukogudes seni käsitsi
andmebaasi sisestasid või võimalusel said kopeerida näiteks veebiväljaannetest, hakkasid jõudma raamatukokku metaandmetena koos väljaannete digitaalse algmaterjaliga.

Raamatukogudes oli tekkinud täistekstide digitaalne kollektsioon, mille
hulgas olid ka perioodiliselt ilmuvad väljaanded, kas siis digiteeritud
või digitaalselt sündinud kujul. RR-i,
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu (edaspidi KMAR) ja Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu (edaspidi TLÜAR) koostöös
olid digiteeritud ning 2004. a veebis
kasutatavad andmebaasis Digiteeritud Eesti ajalehed DEA vanade eestikeelsete ajalehtede (ilmunud enne
1944) digitaalsed pildifailid (Projekt
DEA Digiteeritud Eesti ajalehed, kuupäev puudub). 2010. a oli TLÜAR-i
korraldatud traditsiooniline bibliograafia ettekandepäev pühendatud
artiklite andmebaasile ISE. Käsitleti
väljaannete valiku ja märksõnastamise põhimõtteid andmebaasis
(Kruus, 2010). Abistamaks kasutajat
andmebaasi ISE otsingutel, koostati
2011. aastal TLÜAR-is andmebaasi
ISE õpiobjekt (Mets, Schultz, Pärna,
Kaasik & TLÜAR, 2011). Alates 2010.
a-st toimusid andmebaasiga ISE seotud raamatukogudele ka koolituspäevad. Nt 2012. a koolituspäeval räägiti
täistekstide linkimisest andmebaasis,
normikirjetest ISE-s ning Jane Makke
andis ülevaate ISE kasutajate küsitluse tulemustest (Jürma, 2012). 2012. a,
kui ISE oli olnud kasutajatele avatud
kolm aastat, korraldati andmebaasi
kasutamise ja kasutajate harjumuste
väljaselgitamiseks uuring. See toimus
andmebaasi keskkonnas oleva küsitlusvormi kaudu, RR-i kasutajad said
küsimustikku täita ka paberil. Kokku
esitati kümme küsimust, mis puudutasid infootsingut, infootsingu tulemusi, seotud info vajalikkust ja viiteid täistekstidele. Laekus 71 vastust.
Uuringu tulemustest nähtus kasutaja
ootus jõuda bibliograafiliste andmete
kaudu kohe ka täistekstini. Bibliograafilistele andmetele lisatud linki
internetis kättesaadavale täistekstile
pidas väga oluliseks 65% ja linki täistekstile RR-i digitaalarhiivis DIGAR
61% vastanutest (Makke, 2012). Tehnoloogia arengust ja kasutaja ootustest tulenevalt jätkaski RR protsessi
minemaks üle uuele tarkvaralahendusele, mis töötleks artikleid senise
artiklikirjete sisestamise asemel automaatselt. Aluse sellele protsessile
andis hea koostöö kirjastajate ja Eesti
Ajalehtede Liiduga, kes soovisid
perioodiliste väljaannete trükifaile
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bibliografeeriti kõik artiklid, mõnedest valikuliselt. Samuti bibliografeeriti välisperioodikast leitud Estonica
artiklid (Solo, 2009b). ISE andmebaas
oli temaatiliselt jaotatud alambaasideks, mille haldamine oli osalevate
raamatukogude vahel ära jaotatud.
Jaotus tulenes raamatukogu rollist ja
sihtrühma vajadustest. Selline alambaaside haldamine ja kirjete sisestamine väljaannete kokkulepitud jaotuse alusel toimus maakonnalehtede
osas 2010. a-ni, päeva- ja nädalalehtede osas 2014. a-ni (Ajalehed, 2015)
ning ajakirjade ja jätkväljaannete osas
2017. a-ni (Ajakirjade ja jätkväljaannete jaotus Eesti artiklite andmebaasi
ISE raamatukogudes, 2017).
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arhiveerida RR-i digitaalarhiivis
DIGAR. RR-i hakkas iga päev trükifailidena jõudma Eesti ajalehtede digitaalne algmaterjal, seetõttu lõpetati
RR-is 2014. a-st ajaleheartiklite bibliograafiline sisestamine artiklite
andmebaasi ISE. Ajalehtede artiklite
metaandmed koos täistekstidega said
otsitavaks ja kättesaadavaks uues
DIGAR-i Eesti ajalehtede portaalis aadressil dea.digar.ee. Portaali koostamise vahendiks sai töötlustarkvara
DocWorks, mis lisaks täisteksti tärgituvastamisele (kirjamärkide optilisele tuvastamisele, OCR) tuvastab
automaatselt väljaandes olevad kirjeelemendid ning moodustab artikli
metaandmetest automaatselt ka bibliokirje. See ei moodusta küll bibliograafiliselt nii korrektsete elementidega kirjet kui on andmebaasis ISE
olev kirje, kuid kasutajale oluline info
artikli kohta on metaandmetena igati
kättesaadav, olenemata täisteksti
kättesaadavusest.

Säilituseksemplari
seaduse mõju

2017. a jõustus säilituseksemplari
seadus, millega tekkis kirjastajatel
kohustus loovutada RR-ile lisaks
paberväljaandele ka väljaande digitaalne algmaterjal. See oli pretsedendi
loomine kogu maailmas, kuna Eestist
sai esimene riik maailmas, kus kirjastajatelt ja tootjatelt väljaande või teose
loomiseks kasutatud failid kogutakse
kokku seaduse alusel (Veimann, Olonen & Felt, 2016). Et artiklite andmed
oleksid hõlpsasti kättesaadavad ja
neid ei peaks käsitsi sisestama, võeti
RR-is vastu otsus, et kõik kirjastajatelt jooksvalt saabuvad perioodilised
väljaanded läbivad töötluse artikli
tasandil, et moodustuksid artikli metaandmed. Hoolimata sellest, kas täistekst on autoriõiguste piirangutega
või mitte, on artikli põhiandmed
(autor, pealkiri, ilmumisandmed) seetõttu otsitavad ja kättesaadavad.
2017. a-st muutus DIGAR-i Eesti ajalehtede portaali nimi DIGAR-i Eesti
artiklid portaaliks, kuna lisaks ajalehtedele arhiveeriti ja töödeldi artiklitasandil säilituseksemplari seadusest
tulenevalt kõik Eesti perioodilised
väljaanded. Andmekogum täieneb
iga päev Eesti ajalehtedes, ajakirjades

ja jätkväljaannetes ilmunud artiklite
täistekstide ning metaandmetega.
Kõik tekstid on automaatselt tuvastatud tärgituvastuse tarkvara (OCR)
kasutades. Toimetatud on autorite
nimed, artiklite pealkirjad ja pildiallkirjad, kuid tekstid on toimetamata. Vanemad digiteeritud ajalehed
(1821–2013) lisatakse Eesti artiklite
portaali nimetuste haaval vastavalt
konverteerimiskavale. Otsida saab
nii artikli pealkirja, autori, väljaande
kui ka täistekstis sisalduvate sõnade
järgi.
Juhul, kui kirjastaja on väljaande
täistekstile kehtestanud juurdepääsupiirangu, kuvatakse vaaturis väljaande
asemel luku ikoon ja info juurdepääsupiirangu kohta. Ajalehed aastatest 1821–2013 on tuvastatud lehekülje tasandil ning esialgu enamasti
otsitavad vaid tekstis sisalduvate
sõnade järgi (DIGAR Eesti artiklid,
kuupäev puudub). Andmebaasi ei
lisata annotatsioone, kuid portaali
registreeritud kasutajal on võimalus
lisada märksõnu Eesti märksõnastiku alusel. Portaalis, raamatukogude
kodulehtedel ja dokumentides
puudub paraku info, kas, kui palju
ning kui süsteemselt raamatukogud
DIGAR-i Eesti artiklite portaalis märksõnastamisse panustavad.
DIGAR-i Eesti artiklite portaali koostamispõhimõtetest ja kasutusest tulenevalt muutusid raamatukogudes
a-il 2014–2017 ka andmebaasi ISE
bibliografeerimise põhimõtted. Järkjärgult loobuti nii ajalehtede kui ka
ajakirjade bibliografeerimisest esialgsete, 2009. a põhimõtete alusel.
Seda protsessi kirjeldab tabel, kus on
näha sisestatavate kirjete arvu vähenemine a-st 2014 (Tabel 1). Kirjeid
on jäänud sisestama raamatukogud,
kes koostavad ISE keskkonnas eriala-,
institutsionaalseid või koduloolisi
teemabaase. Lisaks neile sisestavad
oma sihtrühmade infovajadustest lähtuvalt ISE-sse kirjeid jätkuvalt nii
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
raamatukogu (muusika- ja teatrialaseid artikleid) kui ka Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu (tehnika,
tööstuse, ehituse ning IT-alaseid artikleid). (Andmebaasi ISE aruanne 2018,
25.02.2019)
Väljaandeid bibliografeeriti ISE-sse
2018. a põhiliselt raamatukogude

enda teemabaaside koostamise eesmärgil. Koduloobaasidesse bibliografeeritakse ajalehtede, ajakirjade ja
kogumike artikleid (ühte erialabaasi
bibliografeeritakse lisaks ajakirjadele
ja kogumikele ka ajaleheartikleid,
kuid teistesse mitte). 2019. a jaanuari
seisuga oli andmebaasis ISE 1 868 867
biblio- ja 61 891 normikirjet (nime ja
märksõna normikirjed). Isikunimede
normikirjed on loodud andmebaasis
ISE, märksõnade normikirjed kantakse andmebaasi Eesti märksõnastikust (Andmebaasi ISE aruanne 2018,
25.02.2019).

Põhimõtteid muudeti

Alates 2017. a-st muudeti artiklikogumike sisu avamise põhimõtteid keskkonna osas. ELNET Konsortsiumi
liikmesraamatukogud avavad 2017.
a-st aastaraamatute ja kogumike sisukordi e-kataloogis ESTER. Muutus
oli vajalik, et teha kasutajale info lihtsamini kättesaadavaks ning võimaldada teha sobivaid valikuid e-kataloogi teavikukirjete põhjal. Seega:
enamasti ei avata enam kõiki kogumikke ISE keskkonnas analüütiliselt,
kuid seda jätkatakse erialabibliograafiates Eesti õigusbibliograafia, Sõjanduse
bibliograafia andmebaas ja Vabariigi Presidendi bibliograafia.
Artiklite andmebaasi ISE keskkonnas
koostatakse iga päev temaatilisi andmekogumeid raamatukogude sihtrühmast ja eesmärkidest lähtuvalt.
Samas on ISE keskkonnas kasutatavad mitmed teemabaasid, mille
koostamine on tänaseks lõpetatud.
Nendeks on Parlamentarism, Õigusartikleid välisajakirjadest (koostaja
RR) ja Siseturvalisuse bibliograafia
(koostaja Sisekaitseakadeemia raamatukogu, koostati kuni 01.11.2018).
Kõige rohkem teemabaase on lõpetanud TLÜAR: lõpetatud on andmebaaside Tallinna Ülikool (koostati kuni
01.07.2017), Akadeemikud, Geoloogia,
Raamatukogu publikatsioonid, Soomeugri ja Ungari koostamine. Üheks põhjuseks on raamatukogude ressursinappus. Teiseks põhjuseks on litsentsiandmebaaside pakutavad võimalused
otsida välisartikleid (sh ka Estonica
artikleid). Kolmandaks selgus magistritöö jaoks tehtud intervjuudest,
et alternatiiviks raamatukogude

Raamatukogu
Eesti Kunstiakadeemia rk
Eesti Kunstimuuseumi rk
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rk
Eesti Maaülikooli rk
Eesti Rahva Muuseumi rk
Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu
Kaitseväe rk
Eesti Rahvusraamatukogu
Sisekaitseakadeemia rk
Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Ülikooli akadeemiline rk
Tartu Linnaraamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli rk
Tartu Ülikooli rk
Kokku kirjeid

2014

2015

2016

202
204
164
10
10
14
115
140
278
2 178
2 130
1 826
0
94
49
44
29
0
2 042
2 029
2 247
13 976 13 168 13 972
0
0
550
978
1 168
1 290
8 645
7 652
6 989
5 827

4 831

5 335

2017

2018 Raamatukogu teemabaas 2018

0
0
409
0
13
72
1 804
6 828
4 410
111*
3 022

0
0
522
0
13
27
1 589
5 696
2 441
0
1 774

3 120

964
1 137
1 021
1 081
4 191
4 642
3 036
604
39 172 37 234 36 771 21 474

Eesti sõjanduse bibliograafia
BIE, VPB, Reprod
Siseturvalisuse bibliograafia**
VEART
Linnaraamatukogu, Tartu
2 644 Tartu
personaalia, Tartu kodulugu
920 9 15 635

* Kõik kirjed olid 2016. a väljaannetest. ** Koostamine lõpetati 01.11.2018.

andmebaaside koostamisele on Eesti
teadlaste täiendatava Eesti teadusinfosüsteemi ETIS kasutamine, sealt
on võimalik leida teadusartikleid
(Solo, 2019).
Eesti artiklite andmebaasi ISE keskkonnas koostati 2019. a teemabaase
Eesti sõjanduse bibliograafia (koostaja
Kaitseväe peastaabi ja Balti Kaitsekolledži raamatukogu), Eesti õigusbibliograafia (koostaja RR), Reprod (koostaja
RR), Tartu kodulugu (koostaja Tartu
Linnaraamatukogu), Tartu personaalia
(koostaja Tartu Linnaraamatukogu),
Tartu Linnaraamatukogu (koostaja
Tartu Linnaraamatukogu), Vabariigi
Presidendi bibliograafia (koostaja RR),
Väliseesti artiklid (VEART, koostaja
TLÜAR).
Eesti õigusbibliograafia koostamine
on sätestatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduses. Bibliographia Iuridica
Estonica (BIE) sisaldab infot 1900. a-st
ilmunud Eesti õigusalase kirjanduse
kohta, lisaks ajakirja-, jätkväljaannete
ja kogumike artiklitele ka õigusraamatute ja üliõpilastööde kirjeid.
Eesti sõjanduse bibliograafia puhul on
tegemist Kaitseväe peastaabi ja Balti

Kaitsekolledži raamatukogudes koostatava andmebaasiga. Seda hakati
koostama 2006. a-st Biblioserveri
tarkvara kasutades, kirjeid sisestati
novembrini 2013. Siis liituti ELNET
Konsortsiumiga ning andmebaasi
hakati koostama Millenniumi tarkvara kasutades. Kasutajale sai andmebaas kättesaadavaks ISE veebikeskkonnas eraldi teemabaasina novembris 2013. Andmebaas koondab Eesti
kaitseväe, Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide, Kaitseministeeriumi
ning riigikaitse kohta ilmunud artiklikirjeid. Perioodil 01.01.2007 – 31.10.2013
koostatud kirjed on kättesaadavad
Biblioserveri keskkonnas (Eesti sõjanduse bibliograafia, kuupäev puudub). Jooksvalt registreeritakse artiklid kaitseväe kirjastatud väljaannetest
(Sõdur, Kaitse Kodu jt), iga päev vaadatakse läbi Kaitseväe raamatukogusse
saabuvad ajalehed ja ajakirjad ning
sisestatakse kirjed, mis puudutavad sõjandust ja sõjaajalugu. Samuti
registreeritakse Eesti kaitseväe kohta
ilmunud ja Eesti kaitseväelaste artiklid välisajakirjadest (Estonica). Magistritöö intervjuudest selgus, et tulevikus on plaanis retrospektiivselt

bibliografeerida ajakirjad Sõdur ja
Kaitse Kodu, mis ilmusid enne 1940.
aastat (Solo, 2019).
Väliseesti ajakirjanduse andmebaas
VEART koondab maailmas ilmuvate
väliseesti ajalehtede ja olulisemate
ajakirjade artiklite jooksvat analüütilist bibliograafiat alates 1999. a
aprillist. Valiku põhiprintsiip on väliseestlaste elu kajastavate materjalide
ning originaalartiklite kirjeldamine.
Kodu-Eesti kohta avaldatud sõnumid
ning Eesti perioodikas ilmunud artiklite kordustrükid baasis ei peegeldu.
1999. a loodud andmebaas jätkab
TLÜAR-is koostatud kartoteeki, mis
avab väliseesti ajalehtede sisu a-ist
1990–1999 ning olulisemate väliseesti
ajakirjade sisu a-ist 1944–1999. Magistritööks tehtud intervjuust selgus,
et mõeldud on ka kartoteegi andmebaasi sisestamisele (Solo, 2019).
Institutsionaalne andmebaas Tartu
Linnaraamatukogu kajastab artikleid
ja teavikuid Tartu O. Lutsu nimelise
Linnaraamatukogu ajaloost ning seda
täiendatakse iga päev. Andmeid lisatakse ka retrospektiivselt, tagasiulatuvalt kuni 1913. a-ni.

19
KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

Tabel 1. ELNET Konsortsiumi raamatukogude Eesti artiklite andmebaasi ISE bibliografeeritud kirjete arv
2014–2018. (Andmebaasi ISE aruanne 2018, 25.02.2019)
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Kodulooliste artiklite
bibliografeerimine kestab

Osa Eesti artiklite andmekogumitest
on moodustatud koduloolise materjali
kogumisel raamatukogudes. Tänapäeval on Eesti koduloolised artiklid
kirjeldatud kartoteekides, raamatukogude e-kataloogide ühe osana artiklikataloogides, eraldi kodulooportaalis
kodulugu.ee, Eesti artiklite andmebaasis ISE olevate koduloobaasidena
ning lisaks vabavaralisel tarkvaral
põhinevatel veebilehekülgedel või
vikides, mis sisaldavad andmeid ka
perioodilistest väljaannetest.

lugu.ee. Selle portaali bibliograafia
osa (https://www.kodulugu.ee/
bibliographia) sisaldab seitsme piirkonna kodulooliste artiklite, raamatute, video- ja helisalvestiste kirjeid.
Portaali esilehe andmetel osalevad
selle koostamisel Pärnu Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Harju Maakonnaraamatukogu,
Lääne Maakonna Keskraamatukogu,
Viljandi Linnaraamatukogu, Kõrveküla Raamatukogu ning Rapla
Keskraamatukogu. Portaalis puudub
info, kui tihti ja mis alustel portaali
täiendatakse (Kodulugu, kuupäev
puudub).

ISE keskkonnas asuv kodulooline
andmebaas Tartu personaalia sisaldab
kirjeid Tartuga seotud inimeste ja
nende tegemiste kohta, seda täiendatakse Eestis ilmuva perioodika ja
kogumike põhjal. Andmebaasi on
koostatud jooksvalt 1990. a-ist, retrospektiivselt on andmed alates 1960.
a-ist. Teine ISE keskkonnas olev kodulooline andmebaas on Tartu kodulugu,
kus kajastatakse Tartu linna ajalugu,
tänapäeva ja Tartus toimuvaid sündmusi. Artiklid bibliografeeritakse ajakirjandusest ja kogumikest jooksvalt,
kuid seda on tehtud ja tehakse ka
retrospektiivselt, praegu on olemas
andmed alates 1950. a-ist.

Raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS kasutavad raamatukogud bibliografeerivad koduloolisi
artikleid eraldi artiklimoodulisse.
Ühisotsingut üle raamatukogude
RIKS ei paku. Näitena toon siinkohal
Järvamaa kataloogi RIKSWEB, kuhu
bibliografeerivad koduloolist kirjandust Järvamaalt Oisu raamatukogu ja
Järvamaa Keskraamatukogu. Kokku
bibliografeerisid eelnimetatud kaks
raamatukogu 2018. a üle 2300 artikli,
neist 75% 2018. a ilmunud väljaannetest ja ülejäänu retrospektiivselt
(Järva maakonna rahvaraamatukogude 2018. aasta tegevuse aruanne,
kuupäev puudub).

Rahvaraamatukogude vanad kodulookartoteegid on enamasti väga põhjalikud ja seal on kajastamist leidnud
peaaegu kõik kohalike ajalehtede ja
põhiliste keskväljaannete artiklid.
Kodulookartoteegid loodetakse tulevikus viia üle elektroonilisse keskkonda (Solo, 2009c). Kodulooliste
artiklite otsinguteks on eraldi moodulid mõlemas suuremas kodumaises
e-kataloogikeskkonnas URRAM ja
RIKSWEB.

Koduloolisi artiklibaase koostatakse
rahvaraamatukogudes jooksvalt raamatutega samasse kataloogi, aga eraldi
artiklimoodulisse. Koduloo andmebaaside koostamine kajastub raamatukogude arengukavades olulise tegevusena. Näitena tooksin siinkohal
välja Pärnu Keskraamatukogu arengukava, kus Pärnumaa koduloo andmebaasi pidev täiendamine on kaasaegsete ja sihtrühmade vajadustele vastavate vahenditega kättesaadavate
tava- ja e-kogude eesmärgi täitmise
üks tegevusi (Pärnu Keskraamatukogu, 2013). Artiklite kirjeldamise
aluseks on ELNET Konsortsiumi
Artikli MARC21 juhend. Vaadatakse
läbi kogu Eesti ajakirjandus, mis jõuab
raamatukokku paberväljaannetena;
raamatukogutöötaja teeb valiku koduloolisest aspektist tulenevalt ning
sisestab artiklid andmebaasi. Nt Pärnu
Keskraamatukogus bibliografeeritakse kohalikest maakonnalehtedest
valikuliselt koduloolised artiklid,
pikemad intervjuud, tähtsündmused, aga mitte päevakajalised artiklid,

Eestis loodud raamatukogude infosüsteemis URRAM on nii töötaja moodul kui ka kasutajaliides. URRAM-i
kataloogi lugeja.ee artiklikataloogis
on Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa,
Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa,
Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa,
Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa
koduloolised artiklid otsitavad nii
eraldi kui ka ühisotsingus (URRAM-i
artiklikataloog, kuupäev puudub).
Lisaks URRAM-i kataloogile on olemas Eesti rahvaraamatukogude koduloolise info talletamise portaal kodu-

lisaks vaadatakse koduloolisest aspektist läbi kõik raamatukokku saabuvad
ajakirjad (v.a seltskonnakroonika ja
naisteajakirjad), kust bibliografeeritakse artiklid linna ja maakonna
ajaloost, pikemad intervjuud tuntud
isikutega, tähtsündmused eri elualadelt. Praktika näitab ja ka magistritööks tehtud intervjuudest selgus,
et enamasti on kodulooliste artiklite allikateks kohalikud maakonna-,
linna- ja vallalehed (Solo, 2019).
Tartu Linnaraamatukogus kasutatakse koduloolise ilukirjanduse tutvustamiseks ja linnaruumiga seostamiseks vabavaralisel tarkvaral
Drupal põhinevat andmekogu Tartu
ilukirjanduses. Ilukirjandusteostest on
välja toodud katkendeid. Proosakatkenditele, luuletustele ja fotodele on
lisatud märksõnad, mille järgi saab
huvipakkuvat otsida, kohad on märgitud Tartu kaardile. Kodulehel on kirjas ka eesmärk: hoida kultuurimälu,
luua seoseid vaimse ja füüsilise ruumi
vahel, tutvustada ajaloolist keskkonda ning aidata õpilast, üliõpilast,
uurijat või koduloohuvilist andmete
ja allikate leidmisel ja seostamisel.
Seisuga mai 2019 oli andmebaasis
1035 autorit, 416 luuleteost, 860 proosateost, 142 kogumikku, 1136 luuletust, 3795 katkendit ja 720 fotot. Tartu
ilukirjanduses on hea näide koduloolise andmekogumi jõudmisest uuele
tasemele tänu kogukonna huvile.
Tartu Linnaraamatukogu on teinud
koostööd MTÜ-ga Kohalugu, toetudes uuele tehnoloogiale. Nimelt on
andmebaasist kasvanud välja nutirakendus TartuFic, millega saab Tartu
linnaruumis ringi liikudes avastada
ilukirjandusega seotud kohti ja maju
(TartuFic, 2018).
2009. a kirjutasin, et rahvaraamatukogudes on juba pikemat aega üleval
küsimus, kuidas kogutud ja süstematiseeritud kodulooinformatsiooni
elektrooniliselt kättesaadavaks teha
(Solo, 2009c); kümne aastaga on koduloolised andmekogumid jõudnud
kasutajale lähemale eri keskkondade
kaudu. On tekkinud võimalusi muuta
koduloolisi andmekogumeid kasutajale atraktiivsemaks: bibliograafilise
andmebaasi põhjal loodud nutirakendus TartuFic näitab, kui oluline
on kaasata huvitatud kogukond ja
mõelda bibliograafiliste andmebaaside koostamisel n-ö raamist välja.

A-il 2009–2019 koostati raamatukogudes Eesti artiklite bibliograafilisi
andmekogumeid Eesti artiklite andmebaasi ISE keskkonda (tarkvara Millennium põhjal) ning koduloolisi andmekogumeid Eesti rahvaraamatukogude kataloogide juures olevatesse
artiklikataloogidesse RIKSWEB ja
URRAM, mille põhjal on kõrvaltooteks ka eraldi kodulooportaal kodulugu.ee. Perioodi keskel hakkasid
tekkima perioodiliste väljaannete digiainestu põhjal artiklite metaandmed
portaali DIGAR Eesti artiklid. Neile
lisandusid Drupali vabavara põhjal
koostatavad veebikeskkonnad Tartu

ilukirjanduses ja Arkaadia (lasteluuletused, -jutud, muinasjutud), mida ei
saa küll otseselt bibliograafilisteks
andmebaasideks nimetada, kuid mis
avavad väljaandeid analüütiliselt.
Dokumendianalüüsi ja intervjuude
alusel koostasin magistritöös artikliandmebaaside tüpoloogia. Kaardistuse ja analüüsi põhjal võib nentida,
et Eesti artiklite andmekogumid
(2009–2019) jaotuvad:
(1) üldisteks ehk universaalseteks;
(2) erialaandmebaasideks ehk teemabaasideks;
(3) institutsionaalseteks andmebaasideks;
(4) koduloolisteks andmebaasideks.
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EELTAKT DETSEMBRIS
Mari Kannusaar, Eesti Rahvusraamatukogu välissuhete peaspetsialist

4.–6. detsembril 2019 toimus Eesti Rahvusraamatukogus rahvusvaheline digitaalhumanitaaria konverents, mis keskendus kultuuripärandi kasutamisele hariduses
ja teaduses. Ingliskeelse konverentsi The Use of Digital Cultural Heritage in Research
and Education korraldasid Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseum
koostöös Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsiga, toetasid Eesti-uuringute Tippkeskus,
Tallinna Ülikool, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ning
Haridus- ja Teadusministeerium.

Mari Kannusaar

Konverentsi avasid Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, kultuuriminister Tõnis Lukas
ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juhataja Mare Kõiva. Konverentsil osales
150 teadlast, raamatukogude ja muuseumide töötajat kokku 22 riigist.
Oma kogemusi ja teadmisi jagasid nii
Eesti ja meie naaberriikide (Läti,
Leedu, Soome, Rootsi, Venemaa)
uurijad-praktikud kui ka digitaalhumanitaaria spetsialistid Ühendkuningriigist, Hollandist, Ameerika
Ühendriikidest, Austriast, Šveitsist,
Saksamaalt, Hispaaniast, Küproselt,
Horvaatiast, Kanadast ja Türgist.
Konverentsi peaesinejad olid Tartu
Ülikooli meediauuringute professor
Andra Siibak, Helsingi Ülikooli digi-

taalhumanitaaria professor Mikko
Tolonen ja Briti Raamatukogu innovatsioonilabori juhataja Mahendra
Mahey. Kui Andra Siibaku loeng keskendus sotsiaalmeedia generatsiooni
noorte arusaamadele ja harjumustele, siis Mikko Toloneni ettekanne
käsitles digitaalhumanitaaria õpetamise väljakutseid ülikoolis. Mahendra
Mahey keskendus digitaalsete kogude kasutusvõimalustele ning juhtis
tähelepanu sellele, kuidas julgustada
ja motiveerida kasutajaid – nii teadlasi kui ka loomeinimesi – digiteeritud kultuuripärandit taas- ning uuskasutama.
Eesti kultuuripärandi kogudest leidsid tutvustust nii filmi-, kaardi-, kunsti-,
keele-, folkloori- kui ka kirjakultuuripärandi kogud, nende kasutamine
hariduses ja teaduses. Kaasatud olid
nii mälu- kui ka uurimisasutused,
Kultuuriministeerium tutvustas konverentsil ka Eesti kultuuripärandi
massdigiteerimise plaane järgnevateks aastateks.
Konverentsi võttis kokku Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja Jane
Makke järgmiste sõnadega:

Äsja lõppenud digitaalhumanitaaria
konverents oli Euroopa digikultuuriaastale 2020 pühendatud ürituste seeriale uhkeks avalöögiks. Vestlusest
kolleegidega nii Eestist kui ka välismaalt
jäi kõlama, et konverentsiga jäädi väga
rahule. Kiitust said nii programmitoimkonna poolt kutsutud plenaaresinejad kui
ka toimkonnale saadetud teeside seast
välja valitud ettekanded, mis moodustasid
ühtse ja loogilise terviku. Kava andis digitaalhumanitaariaga esmakordselt kokkupuutujale hea ülevaate sellest, millega
digitaalhumanitaaria üldse tegeleb, kogenud digihumanitaar sai samal ajal aga
sisuka sissevaate valdkonna arengusse
nii Eestis kui ka välismaal. Ettekanded ja
töötoad avardasid kohaletulnute silmaringi, andsid palju uusi ideid ja mõtteainet edaspidiseks ning aitasid kinnitada
veendumust, et ollakse õigel teel.
Ka rahvusraamatukogu sai veel kord
kinnituse, et oma digikogude avamine
analüüsiks, uurimiseks ja eksperimenteerimiseks aitab luua palju uut väärtust
ning ärgitab olema loov ja vaba.
Et selleaastase Eesti digitaalhumanitaaria
konverentsi toimumiskohaks oli just rahvusraamatukogu, ei olnud juhus. Rahvusraamatukogus on üks Eesti suurimaid,

Rahvusraamatukogu on asunud ka koolitaja rolli. Me soovime tuua digitaalhumanitaaria kui ühe täiendava allikate
analüüsi meetodi teistegi mäluasutuste
teadvusse, et kõigi nende asutuste võrratud digitaalsed kogud aitaksid veelgi
enam avardada uurijaskonnale, loomeinimestele ja teistele huvilistele pakutavaid võimalusi. Lisaks soovime kasvatada
mäluasutuste töötajate kompetentse, et
julgustada neis asutustes digitaalhumanitaaria teenuse väljaarendamist.
Et rahvusraamatukogu on alles selle raja
alguses, on tee sihtmärgini pikk, kuid
tänu konverentsil kuuldud ettekannetele
ja loodud kontaktidele oleme täis veendumust, et valitud tee on õige.

Peeter Tinits viis läbi
töötoa DIGAR-i kasutusvõimalustest.
mitmekülgsemaid ja kaasaegsemaid Eesti
rahvusteavikute kollektsioone, mis pidevalt täieneb. Ka rahvusraamatukogu
teistes kogudes kasvab digitaalne aines
aasta-aastalt.
Rahvusraamatukogu peamisi rolle on
tegeleda kultuuripärandi säilitamisega
ja tagada selle tavapärane kasutus ja
kättesaadavus kõigile huvilistele. Soovides oma digikogude kasutusvõimalusi
veelgi laiendada, tahame anda need
ka teadus- ja uurimistöö ning kultuuriprojektide teenistusse. Me soovime avada
oma kogud nii digitaalhumanitaaridele
kui ka teiste teadusharude esindajatele,
kes erinevaid allikaid kombineerides ja
tänapäevaseid arvutustehnilisi vahendeid
kasutades on võimelised kaevuma tekstide
ja andmete põhjatusse sügavusse, looma
uusi teadmisi või kummutama seniseid
tõekspidamisi – ning seda kiiremini ja
täpsemalt kui kunagi varem. Seetõttu
ongi rahvusraamatukogu võtnud üheks
oma strateegiliseks eesmärgiks toetada
igakülgselt digitaalhumanitaaria arengut ning levikut Eestis – ja seda mitte
ainult ülikoolides ja teadusasutustes,
vaid ka üldhariduskoolide õpilaste seas,
kes alustatavad esimeste uurimistööde
tegemisega. See tähendab ka kultuuri- ja

RR kutsus konverentsi üheks peaesinejaks Briti Rahvusraamatukogu innovatsioonilabori juhataja Mahendra
Mahey, kes lisaks ettekandele juhatas ka töötuba.
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loomevaldkonna esindajate toetamist, kes
soovivad meie kogudele tuginedes teha
kunsti- või loomeprojekte jne.
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Martin, olete digikultuuriaasta eestvedaja. Mis on selle teema-aasta eesmärk?
Suur ja pikaajaline eesmärk on tõsta kultuur e-Eesti eduloo vankrile. Kui järele
mõelda, räägitakse meie digiriigist palju edulugusid, nii kodus kui välismaal,
aga mitte kordagi ei ole mulle kõrva jäänud, et nende seas mainitaks ära ka
kultuuri. Samas, peaaegu kogu meid ümbritsev kultuuriruum on kas loodud,
levitatud või kasutatud digitaalselt, ühel või teisel moel. Seega, kui digikultuuri teema-aasta jooksul ja edaspidi pääseb ka kultuur meie digitaalsete
edulugude sekka, olgu ametlikes esitlustes ja trükistes või veel parem, meie
mõtlemises, oleme oma eesmärgi täitnud.
Intervjuu

Martin Aadamsooga

5

KÜSIMUST
EESTVEDAJALE

Kultuuriministeerium on
2020. aasta kuulutanud
digikultuuri teema-aastaks.
Selle läbiviijaiks on Eesti
Rahvusraamatukogu,
Muinsuskaitseamet,
Eesti Rahvusringhääling
ja Eesti Filmi Instituut.
Teema-aasta projektijuht
Martin Aadamsoo selgitab
lähemalt, millega on
tegemist.

Mida olete kavva võtnud?
Teemasid on väga palju ja põhiline küsimus ongi, kuhu fookus suunata, sest
nagu just mainitud, hõlmab digikultuur juba peaaegu kogu meid ümbritsevat
kultuuriruumi. Mõned laiad eelisteemad on siiski välja joonistunud. Tahame
jätkata meie kultuuripärandi – filmide, fotode, muusika, tekstide, museaalide
jmt – digimist. Aga sellest olulisem on, kuidas see suur varandus inimestele
lihtsalt kättesaadavaks teha, et see leiaks uurimist, kasutamist ja uuesti mõtestamist. Tahame tuua suurema ja väärtuslikuma osa meie filmipärandist
voogedastusplatvormil igaühele hiirekliki kaugusele. Tahame avada kümnete tuhandete paladega Eesti muusikaarhiivid veebis tasuta kasutamiseks.
Tahame luua üle-eestilise e-raamatute laenutuse. Läbiv printsiip programmi
kokkupanekul on, et me ei tee ühtegi ühekordset ja lühiajalist jupikest, vaid
pigem algatame protsesse, mis on pikaajalised ja mõjukad. Isegi kui nende
viljad valmivad alles hulk aega pärast digikultuuriaasta lõppu.
Millele tahate tänavu teravdatult tähelepanu suunata?
Ennekõike sellele, et digikultuuri vastand ei ole analoogkultuur, vaid lihtsalt
ükskõikne kultuuritus. Kui Gutenbergi trükipress aitas tuua teksti massideni,
siis täna on meil igaühel taskus oma väike Gutenbergi multimeediapress, mis
mängib muusikat, näitab filme, loeb ette tekste, mõõdab meie samme ja pulssi
jne. On meie ülesanne hoolitseda, et see väike seadeldis ei mattuks maailmas
isevoolu hulpiva infomüra alla, vaid oleks tark teekaaslane kultuuriväärtusteni jõudmisel. Kui meie ei tegele digikultuuriga, tegelevad sellega meie eest
Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix ja teised; ja uskuge, nende eesmärgid on sootuks teised kui Eesti põhiseaduse preambulas kirjas.
Millist panust ootate Eesti raamatukogudelt?
See võib kõlada üllatavalt, aga keskset. Eesti raamatukogud on vististi kõige
suurem ja kõikjale ulatuvam füüsiline sotsiaalvõrgustik Eesti riigis. Isegi
koole on meil ligi kaks korda vähem kui raamatukogusid. Paradoksaalsel
moel raamatukogude roll ühiskonnas digimaailma pealetungiga pigem
kasvab kui kahaneb. Selgitan. Infotulv meie ümber järjest paisub, me elame
atomaarseks pihustunud digitaalses infomeres, kus mingigi orienteerumise
säilitamiseks on vaja mõnda organiseerivat printsiipi. Minu nägemuses võiks
selleks saada just tuleviku raamatukogud, mis on vähem riiulipinnad ja järjest
rohkem digiteenuste seltsimajad ja digikultuuri saatkonnad üle maa. Mis
aitavad vanaisal ID-kaardiga kalapüügiluba soetada, pakuvad emale ja isale
kooskontorit kaugtööks, õpetavad lastele digipillidega muusikat tegema või
arvutis kodupaika rulaparki joonestama jne. Raamatukogude roll digimaailmas muutub, aga ei kahane. Kui me selle ära tabame ja ise aegsasti protsessi
suuname, siis võivad raamatukogudest uuesti saada kogukonnakeskused,
naga see algselt ju oli, aga vahepeal ununema on kippunud.
Kust leida digikultuuriaasta infot?
Meil on kavas veebruaris üle võtta Eesti Vabariik 100 sotsiaalmeediavõrgustikud Facebookis ja mujal koos kõigi nende jälgijatega. Peagi avame ka
digikultuuriaasta oma veebilehe, aga see jääb pigem suunaviidaks ja ühiskalendriks kui mahukat sisu pakkuvaks portaaliks. Lisaks saadame kõigile
Eesti e-residentidele digikultuuri kohta igakuist infot, mida aitab kokku
panna Eesti Instituut. Kajastame teemasid läbi aasta analüütiliste artiklitega
päevalehtedes ja plaanime paari ajakirjaga ühist digikultuuri teemanumbrit.
Digikultuuriaastat korraldavas seltsingus on ka Eesti Rahvusringhääling,
mis pakub samuti võimalusi sõna ja pildi levitamiseks.
Küsinud Mihkel Volt
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Eesti rahvajutu aasta
idee autor ja eestvedaja
on jutuvestja Piret Päär.
Tema juhitud jutukool
tähistab järgmisel aastal
30. sünnipäeva. Täpselt
niikaua on kulunud aega
traditsioonilist lugude
jutustamist väärtustava
iseseisva valdkonna
ülesehitamiseks.
Ka eesti rahvajutt on
olnud Pireti südameasi
jutukooli tegevuse
algusaegadest. Jutukool
palus teema-aasta sissejuhatuseks lühikese
mõttemõlgutuse
Krista Kumbergilt:

...Me elame kultuuriliselt küllasel ajal, ühtaegu üleilmastumise ajal, kus igaüks võib hõlpsasti leida teda huvitavaid teemasid kirjanduses, muusikas, kunstis ja mujal.
Mida jääb üha vähemaks, see on meie ühisosa.
Mis on need lood, need filmid, need raamatud,
need laulud, mis meid seovad, mida kõik eestlased üle
ilma teavad, milles erinevad põlvkonnad ühise jututeema
leiavad, ühtehoidmist tajuvad, üksteist poolelt sõnalt
mõistavad? Kas ei võiks meie esmaseks ühisosaks olla
eesti rahvajutud? Igaüks on võimeline jutustama Punamütsikese lugu, aga paljud jäävad jänni, kui palutakse
vesta mõni omamaine muinasjutt. Vanemad ja vanavanemad, õpetajad ja kasvatajad loovad lastele muuhulgas
ka juturuumi. Sõltub täiskasvanu soovist ja teadlikkusest,
millega ta selle täidab. Kui tõesti lugusid napib ja need,
mida teatakse, on juurelt muumaised, samas on suureks
kasvanud soov midagi muuta…? Rahvajuttude aasta
annab selleks võimaluse.
...Iseolemiseks on vajalik keel, aga on vajalik ka meel.
Meelekinnitus võib tulla muinasjuttudest, pere- ja kohapärimusest, muidu võib imeliselt digipöörases ajas kaotsi
minna ja lahustuda nagu suhkur kohvis...
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Piret Päär, teema-aasta idee autor ja korraldaja, koolitaja, jutuvestja,
Jutukooli ning MTÜ Jutumaja eestvedaja

Teema-aasta eesmärk on tutvustada kogu aasta jooksul eesti rahvajutte ja allikaid, kust neid leida. Kõik on oodatud sellel aastal meiega
eesti rahvajutumaastikele kaasa rändama. Suur lootus on, et teemaaastaga ühinevad ka pered. Jutustamise, aga ka ette lugemise kõige
õigem koht on kodu. Kui seal mingil põhjusel ei ole selleks aega ja tahet,
siis jääb veel lootus õpetajatele või teistele täiskasvanutele, kes lastega
kuidagigi tegelevad. Ka raamatukogudest on olnud ses osas suurt tuge.
Piret Päär. Foto: Maarja Urb

Et üks lugu kuulajat vaimustaks, peab ta jutustajale või ettelugejale endale
vaimustust pakkuma, kas või meeldima. Üks küsimusi, millele vastust leida
püüame, on, kas meie vanad rahvajutud, mida kunagi vanavanavanavanad
on siinmail pajatanud, ka tänapäeval meid kõnetavad. Isegi kui te selle aasta
jooksul leiate paar-kolm lugu, mis enda hingele hääd ja tuge pakuvad, milles
tunnete ära inimeseks olemise saladusi, ka siis on meie ettevõtmine juba väärt.
Eesti rahvajutu aasta algas 11.–12. jaanuaril Viljandimaal Männiku metsatalus seminariga Marjakobarast Unenäorongini, kus rääkisime lahti eesti rahvajuttude arenguloo ja püüdsime koos arutleda, millist lugu jutustaks see aasta
meile endale, perele, lastele, lähedastele, sõpradele, kolleegidele, kogu Eestile.

Lugemise väljakutse 11 × 11

Teema-aasta üks alaprojekt on omalaadne lugemise väljakutse, mis algas
11. jaanuaril.
Kõigil huvilistel on 11 kuu jooksul võimalus läbi lugeda 11 eesti rahvajuttude kogumikku. Suvekuudel lisame veel mõned kohapärimuse raamatud.
Iga kuu 11. kuupäeval avaldame ühe rahvajuturaamatu pealkirja. Võib-olla on
see kogumik sul kodus olemas, aga kui ei ole, siis vaata kõigepealt lähemate
sugulaste-sõprade raamaturiiulid üle. Kui seda ka seal ei leidu, tuleb minna
raamatukokku või kirjutada Facebooki raamatuvahetusse, Raamatukoisse või
teistesse raamatuantikvariaatidesse. Mõne uuema väljaande leiab ka kirjandusmuuseumist, kust saab neid osta soodsamaltki kui poest.
Olen saanud raamatukogurahvalt juba väga head tagasisidet, kus tunnistatakse muuseas, et jaanuarikuu muinasjutukogumikku Marjakobar ja teisi
setu muinasjutte ollakse ka ise alles nüüd avastamas. See on teema-aasta kõige
olulisem põhimõte: ise lugeda, ise avastada endale sobivaid lugusid, alles siis
on nad väärt jagamiseks lastele.
Need, kes tunnevad, et tahavad aktiivsemalt osaleda, jagada oma lugemismuljeid või esitada lugusid lugedes tekkinud küsimusi, võivad registreerida
end aadressil valjakutse11x11@gmail.com. Kirju ootame hiljemalt iga kuu
5. kuupäevaks. Iga kuu alguses loosime kirjutajate vahel välja mõned
auhinnaraamatud, mille väljapanijad on Eesti Kirjandusmuuseum ja MTÜ
Jutumaja. Ehk leiame veel abistajaid, kes tahaksid omalt poolt seda ettevõtmist toetada. Need, kes on 11 kuud vastu pidanud, osalevad veel lisaauhinna
loosis, mille eest hoolitseb Piret Päär. AGA väljakutses osalemiseks ei pea
tingimata registreeruma: raamatute pealkirjad ja muu info avaldame ka meie
kodulehel, mille aadress hetkel on https://piretpaar.com ja Facebookis Eesti
rahvajutu aasta 2020, Jutumaja.
Kes näeb võimalust midagi oma kodukohas koostöös Piret Pääri jutukooliga korraldada (seminar, jutuhommik lastele, jutuõhtu täiskasvanutele,
lastevanemate koolitus vms), andke palun teada jutupiret@gmail.com või
telefonil +372 514 0242. Kui soovite eesti rahvajutu aasta plakateid (formaadis
A4 või A3), võime neid teile soovi korral saata.

Kuidas lugeda?

Mõned soovitused.
• Lugege eelkõige iseendale, mõnuga
ja vähehaaval, väikeste ampsudega.
Soovitame isegi lugeda lugusid mitu
korda ja eriti neid, mis esimesel katsel
üldse ei meeldinud. Vaata, mis saab,
kui sa seda teed!
• Lugege lastele neid raamatuid ette
kodus, koolis, lasteaias või raamatukogus. Eriti KODUS!!! Meelita suuremaid lapsi väiksematele lugusid
ümber jutustama.
• Õpetajad, püüdke oma tunniteemasid siduda eesti rahvajuttudega.
Eriti vahva oleks, kui eri ainete õpetajad seoksid oma teemasid ühe ja
sama rahvajutukogumiku lugudega.
Püsida terve kuu ühe muinasjuturaamatuga ainekavas on muidugi paras
pähkel, aga tulemus võib olla üllatav,
pakkudes inspiratsiooni teistelegi
õpetajatele.
• Lasteaiaõpetajad, kutsuge lapsevanemaid ja vanavanemaid üles selles väljakutses osalema! Kasvõi heatahtliku kavalusega, paljundades neile
rahvajutukogumikust muinasjutte,
mida nad võiksid kasvõi kordki nädalas lapsele ette lugeda või jutustada.
• Raamatukogurahvas, selge on, et
suure huvi korral väljakuulutatud
raamatut kõigile laenutada ei saa. Paljundusvõimaluse olemasolul võiks
jagada igale huvilisele lapsele ühe
paljundatud loo ja anda neile mõnikord aega kokku saada, et loetud lugusid üksteisele jutustada.
Pikkade lugude jutustamisel on
väga tähtis hoida oma kuulajaid loo
lummuses nõnda, et huvi ei raugeks.
Lõkke elus hoidmiseks tuleb sinna
aeg-ajalt puid juurde lisada, nii vajab
ka eesti rahvajutu aasta pidevat hoolt.
Seepärast: hoidke järge ja pidage
aasta lõpuni vastu!

Tänu Kultuuriministeeriumi
toetusele sai 5.–8. novembril
2019 teoks maakondade
keskraamatukogude 20 spetsialisti õppereis Dublinisse.
Lisaks keskkogude esindajatele
osalesid reisil ka Riin Olonen
ELNET Konsortsiumist ning
Ülle Talihärm ja Kristiin Meos
Kultuuriministeeriumist.

Reisi eesmärk oli tutvuda Iirimaa
ühtse rahvaraamatukogude võrgustiku ja üleriigiliselt integreeritud
raamatukogusüsteemi toimimisega.
Ühtsele süsteemile mindi üle 2016.
aastal.
Iirimaal on 31 kohalikku omavalitsust (edaspidi KOV). Enne ühtsele
süsteemile üleminekut kasutasid Iirimaa raamatukogud nelja erinevat
programmi, mis asusid eri serverites
ning mille haldamisega tegeles iga
KOV ise. Mõne aasta jooksul viidi läbi
kolmeetapiline projekt, mille käigus
osteti firmalt Innovative Interfaces
integreeritud raamatukogusüsteem
Sierra ning sellega liideti etappide
kaupa kõik Iirimaa rahvaraamatukogud. Kirjed konverteeriti ja liideti
ühisesse süsteemi ISBN-i alusel.
2017. a valminud üleriigiline raamatukogusüsteem võimaldab lugejatel otsida ja tellida teavikuid 349
rahvaraamatukogust üle Iirimaa. Kõikide raamatukogude kogud ja muu
info on koondatud ühele veebilehele
(www.librariesireland.ie), ühtse raamatukoguprogrammina kasutatakse
Sierrat. Iga viie aasta järel kuulutatakse välja hange uue, parema lahenduse
leidmiseks. Kõik raamatukoguteenu-

ÕPPEREIS
VIIS DUBLINISSE

Krista Visas, Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht, ERÜ aseesimees

sed on elanikele tasuta ja viivised
puuduvad.
Ühtne raamatukogusüsteem tähendab seda, et üleriigiliselt on veebis
kättesaadav üks ühine kataloog. Sama
lugejapilet kehtib kõigis Iirimaa rahvaraamatukogudes. Veelgi enam: kui
lugejat huvitavat raamatut ei ole tema
koduraamatukogus, tuuakse see mõne
päeva jooksul kohale ükskõik millisest teisest Iirimaa rahvaraamatukogust. See on võimalik, sest toimib
logistikateenus: raamatud liiguvad
kõigi raamatukogude vahel kaks
korda nädalas. Lugejad teenuse eest ei
maksa. Samuti võib lugeja tagastada
ükskõik millisest raamatukogust laenutatud raamatu ükskõik millisesse
teise raamatukokku.
Iirimaa rahvaraamatukogud ei kasuta
nn ujuvat kogu. Kui raamat tagastatakse teise raamatukokku, siis see kas

viiakse tagasi õigesse raamatukokku,
saadetakse tellimuse peale järgmisesse või laenutatakse sealsamas kohe
uuesti välja. Nn ujuvat kogu ei tahetagi, sest siis tekiksid komplekteerimisprobleemid, näiteks võib mõni
raamatukogu hakata teiste peal n-ö
liugu laskma.
Igal raamatukogul on siiski olemas ka
oma erikollektsioon, kuhu kuuluvaid
raamatuid lastakse üldisesse ringlusse ainult erikokkulepetega.
Ka e-ressursse kasutavad Iirimaa
rahvaraamatukogud ühiselt. Kasutusel on Šotimaalt pärit süsteem Borrowbox, kuhu lugeja logib oma kasutajanimega sisse rakenduse kaudu.
Dublini linnaraamatukogus toimunud kohtumisel esitati üleriigilise
raamatukogusüsteemi arendajatele
ja haldajatele Brendan Teelingile ja

2017. a valminud üleriigiline raamatukogusüsteem
võimaldab lugejatel otsida ja tellida teavikuid
349 rahvaraamatukogust üle Iirimaa.
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Ballyroani raamatukogus:
kõik tekstid on mõistagi
ka iiri keeles. Fotod: Krista Visas

Deansgrange’i raamatukogus oli meil võimalik
tutvuda projektiga
My Open Library, mille
eesmärk on avada Iirimaa
raamatukogud külastajatele väljaspool tavalisi lahtiolekuaegu. See tähendab,
et lugejatel on raamatukogu
võimalik kasutada iseseisvalt ka ajal, mil raamatukogutöötajaid tööl ei ole.

Eoin Dardisele (LMS Project) küsimus: mida Iirimaa rahvaraamatukogud teeksid teisiti, kui neil oleks
uuesti võimalus ühine süsteem luua.
Vastus kõlas nii: Iirimaa inimesed
on väga õnnelikud nii paindliku ja
vastutuleliku raamatukogusüsteemi
üle, aga raamatukogudele läheb logistikasüsteem maksma rohkem, kui
nad tahaksid. Selle maksumus kasvab
aasta-aastalt ja seda rohkem, mida
rohkem inimesed seda kasutama harjuvad. Pigem oleks tulnud logistika
üles ehitada maakondade kaupa.
Iirlased soovitasid hästi läbi mõelda
ja mängida kõik etapid, mis ühtsele
süsteemile üleminekul ette tulevad.
Iirimaa rahvaraamatukogud on otsustanud integreeritud raamatukogusüsteemi hankelepingu teha alati viieaastase kestusega. 2019. aasta lõpus sai
läbi viieaastane leping Innovative’iga
ning praegu käivad tööd, et valmistada ette uus funktsionaalsete nõuete
dokument. Selles hankes võib Innovative esineda pakkujana uustulnukatega võrdsetel alustel. Uude hankesse lisatakse kõik nõuded, mille
peale ei osatud mõelda eelmist dokumenti koostades (nt pakkuja peab
olema võimeline tegema koostööd
raamatukogude iga uue koostööpartneriga ning peab ise konverteerima
andmed vanast süsteemist).

Vaade Lexingtoni raamatukogu lugemissaali

Uus funktsionaalsete nõuete hange
plaanitakse avaldada 2020. aasta jaanuaris, aprillis loodetakse sõlmida
uue pakkujaga leping ning oktoobrisse planeeritakse uue süsteemi
kasutamise algus.
Lisaks Dublini linnaraamatukogule
külastasime nelja Lõuna-Dublini piirkonnas asuvat raamatukogu. Kõik
raamatukogud asuvad linnast 40–50minutise bussisõidu kaugusel ning
kõigisse oli võimalik ühistranspordiga probleemideta kohale jõuda.
Bussid-rongid jm ühistranspordivahendid väljusid iga 15 minuti tagant.
Deansgrange’i raamatukogus oli meil
võimalik tutvuda projektiga My Open
Library, mille eesmärk on avada
Iirimaa raamatukogud külastajatele
väljaspool tavalisi lahtiolekuaegu.

Trinity Kolledži raamatukogu Dublinis on lummav.

See tähendab, et lugejatel on raamatukogu võimalik kasutada iseseisvalt ka
ajal, mil raamatukogutöötajaid tööl
ei ole. Tegu on tehniliselt suhteliselt
keeruka lahendusega (raamatukoguprogrammiga seotud automaatne uste
avamine ja sulgemine, CCTV kaamerad jne), mida esialgu katsetab seitse
raamatukogu. Selliste avatud raamatukogude hulka on kavas 2022. aastaks kasvatada 100-ni. Raamatukoguhoidjate sõnul kasutavad külastajad
agaralt võimalust raamatukogu n-ö
töötajavabal ajal külastada ning erilisi probleeme ei ole sellega seni ette
tulnud. On küll olnud väiksemaid
rikkumisi (nt on oma kaart antud
teisele inimesele, sellega kaasneb
lühiajaline raamatukogu kasutamise
keeld), aga siiani on kõik rikkumised
suudetud tuvastada. Välja on töötatud juhendid, kuidas raamatukogus
käituda.
Suur osa Iirimaa raamatukoguteenustest on automatiseeritud: juba ammu
on üle mindud RFID-tehnoloogiale,
raamatukogudes on laenutus- ja tagastusautomaadid, iseteenindus koopiatööde jaoks, sülearvutite laenutuskapid jms. See võimaldab raamatukogutöötajatel teha olulisemaid töid
(nõustamised, koolitused, üritused,
arendused) ning on ühtlasi eelduseks
avatud raamatukogude loomisele.
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Laenutusautomaatide rivi Ballyroani
raamatukogus

Suur osa Iirimaa raamatukoguteenustest on automatiseeritud: juba ammu
on üle mindud RFID-tehnoloogiale,
raamatukogudes on laenutus- ja tagastusautomaadid, iseteenindus koopiatööde
jaoks, sülearvutite laenutuskapid jms.
See võimaldab raamatukogutöötajatel
teha olulisemaid töid (nõustamised,
koolitused, üritused, arendused) ning
on ühtlasi eelduseks avatud raamatukogude loomisele.

Kõiki külastatud raamatukogusid
(Lexicon, Dun Laoghaire, Ballyroan
ja Deansgrange) kasutati aktiivselt:
need olid kohalikud kogukonnakeskused ja osalesid aktiivselt ka mitmesugustes üleriigilistes programmides,
nt Healthy Ireland (Terve Iirimaa),
Right to Read (Õigus Lugeda), Summer Stars (Suvetähed), Work Matters
(Töised Teemad), Investment (Investeerimine).
Silma jäi ka see, et kõigis raamatukogudes oli ühtne sümboolika (bännerid, flaierid, roll-up-stendid jm
infomaterjalid): kohe oli aru saada,
et tegu on ühe piirkonna raamatukogudega ning aetakse ühist asja. Uued
raamatukoguhooned olid väga lugejasõbralikud, oli palju mugavaid lugemisnurki ja töökohti. Lastealad olid
kujundatud lastepäraselt ja lastele
toimus kõigis raamatukogudes palju
tegevusi.
Iirimaa raamatukogud tegelevad väga
palju ka kodulooliste materjalide säilitamise ning avalikkusele kättesaadavaks tegemisega. Samuti pööratakse
väga palju tähelepanu erivajadustega
(eriti vaimupuudega) inimeste kaasamisele ning neile tegevuste pakkumisele. Raamatukogud on kokkusaamispaigad, ruume võivad kasutada
kõik, kes soovivad; osades raamatukogudes on ruumide kasutamine
suisa tasuta, et kõigil oleks võrdsed
võimalused.

Meie reisiseltskond Dublini kesklinnas O’Connelli tänaval
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Iirimaa raamatukogude arenduskeskus (Libraries Development Committee) on Iirimaa Omavalitsuste Liidu
(Local Government Management
Agency, LGMA) osakond. LGMA-d
rahastavad kohalikud omavalitsused
vastavalt elanike arvule. Raamatukogude arenduskeskus on välja töötanud Iirimaa rahvaraamatukogude
arengustrateegia aastani 2022 (Our
Public Libraries 2022: Inspiring, Connecting and Empowering Communities).
Olulised eesmärgid on, et 2022. aastaks kasutaks rahvaraamatukogusid
30% elanikkonnast (praegu 18%) ja
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Kõigis külastatud raamatukogudes
olid olemas 3D-printerid, laserlõikurid jm uued tehnoloogilised vahendid.

Ballyroani raamatukogus on selveteenustel oluline koht.

Iirimaa raamatukogud tegelevad
väga palju ka kodulooliste materjalide
säilitamise ning avalikkusele kättesaadavaks tegemisega.

raamaturaha elaniku kohta oleks 4 eurot. Samuti on
oluline kehtestada kõiki teenuseid hõlmavad kogude
arendamise põhimõtted.
Iiri keskvalitsus rahvaraamatukogude tegevust ja kogusid ei rahasta: raha tuleb LGMA-lt. Iiri riik panustab
ainult taristu arendamisse, st uute raamatukoguhoonete
ehitusse.
Õppekäigule pani punkti ajaloolise Trinity Kolledži raamatukogu külastus.
Õppereis oli kõigi osaliste meelest väga kasulik. Saime
teada, et kohati oleme Iirimaast ees (ID-kaardi võimalused), kohati samal tasemel (21. sajandi raamatukogu,
uued teenused, lugemisprogrammid) ja on ka palju, mida
iirlastelt õppida ja üle võtta (RFID, laenutusautomaadid,
ühtne raamatukogusüsteem). Kasvas veendumus, et
Eesti rahvaraamatukogude kogud peaksid olema ühes
e-kataloogis, kadedaks tegi e-ressursside kasutamise
ühine platvorm, ühtse raamatukogusüsteemi toimimine
ning lugejate kasutajamugavus.
Kõik õppereisil osalenud said häid mõtteid ja ideid, mida
ka oma igapäevatöös rakendada. Loodan, et sellised käigud saavad traditsiooniks ja saadud kogemused leiavad
rakendust ühtse raamatukogusüsteemi loomisel Eestis.
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ALEKSANDER

SIBULALE
PÜHENDATUD ERIALAPÄEV

TALLINNA KESKRAAMATUKOGUS

Mari Sieberk,
Tallinna Keskraamatukogu
kommunikatsioonispetsialist

Tauno Vahter, Liisa-Ly Pakosta ja Karmen Joller.
Fotode allikas: Tallinna Keskraamatukogu

1. novembril 2019 toimus Tallinna
Keskraamatukogus Aleksander
Sibulale pühendatud erialapäev.
Tähelepanu keskmes olid viimastele aastatele iseloomulikud trendid: eestlaste suur huvi esoteerikakirjanduse vastu ning leige
huvi luule laenamise ja lugemise
vastu. Nende tendentside tagamaadest ja ohtudest, aga ka
võimalustest ja lahendustest
rääkisid vestlusringides kirjastajad, ajakirjanikud, luuletajad ja
eri valdkondade eksperdid.

Rahvusringhäälingu ajakirjanik Valner Valme. Vestlusringis jagasid osalejad
mõtteid luule populariseerimiseks nii raamatukogus kui ka meedias laiemalt.
Näiteks anti nõu koostada raamatukogus jagamiseks heatasemelise luulevalikuga brošüür, mida inimesed saaksid tasuta võtta ja sobival ajal sirvida.
Rõhutati ka meedia rolli luule populariseerimisel, näiteks tehti ettepanek
taastada kirjandusele pühendatud telesaade.
Mõlemast vestlusringist tegi ülekande Eesti Rahvusringhäälingu veebiportaal, ülekannet saab vaadata aadressil https://kultuur.err.ee/998623/
err-ee-video-kas-raamatukogud-vajavad-esoteerikakirjandust .
2019. aastal möödus Tallinna Keskraamatukogu kauaaegse direktori ja
eesti raamatukogunduse arendaja Aleksander Sibula (1884–1981) sünnist
135 aastat. Selle tähtpäeva puhul koostatud esemelisel näitusel on eksponeeritud juubilari aumärgid, õnnesoovitelegrammid ja -postkaardid, juhataja
ametitempel, visiitkaart, mõned kodused esemed jm. Näitusega on võimalik
tutvuda Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) arvutiklassis. Huvilised
saavad külastusaja kokku leppida, helistades telefonile 683 0917 või kirjutades
e-posti aadressile ls@tln.lib.ee.

Esimene vestlusring keskendus esoteerikakirjanduse komplekteerimisele. Arutelu juhtis Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja ja 2018. aasta
Bonnieri preemia laureaat Merilin
Pärli. Vestlusringis osalesid Tallinna
Keskraamatukogu direktor Kaie Holm,
teaduspõhise meditsiini propageerija
ja aasta arst 2017 Karmen Joller, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta ning
kirjastuse Tänapäev juht Tauno Vahter. Vestluse käigus tegid osalejad
ettepanekuid esoteerikakirjanduse
komplekteerimisotsuste langetamiseks, näiteks soovitati tihendada
koostööd meditsiinitöötajatega, kes
annaksid n-ö piiripealsetele teostele
hinnanguid.
Teine vestlusring keskendus luulele. Arutelu juhtis luuletaja Maarja
Kangro ning selles osalesid luuletaja
Jan Kaus, ajalehe Sirp kirjandustoimetaja Pille-Riin Larm, kirjastuse
Hea Lugu juht Tiina Kaalep ja Eesti

Pille-Riin Larm, Jan Kaus ja Tiina Kaalep

RAHVARAAMATU-

KOGUHOIDJATE

SUVEAKADEEMIA
Ilmar Vaaro, rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia promootor

15

Tasemekoolituse puhul kasutatakse õppijate kohta erinevaid kõnendeid nagu tudeng, magistrant,
doktorant, ekstern, resident. Kuidas paigutada sellesse ritta täienduskoolituses osaleja, kes võib olla
kõrgkooli lõpetanu, aga ka mitte? Heaks variandiks on akadeemia koolitusvormist tulenev akadeemik.
Akadeemik võib antud kontekstis olla erialal aastakümneid töötanu, kes aga ei võta ainult lektorilt
teadmisi vastu, vaid jagab neid õppekulgemises ka ise.

Ilmar Vaaro

Jaanipäeva paiku on erialalises täienduskoolituses aastaid Viljandis ja
Tartus toimunud suveakadeemiad.
Aeg-ajalt on vajalik teha tagasivaateid. Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemiate kohta ilmus ajakirja Raamatukogu 2018. aasta 3. numbris Ädu
Neemre ülevaade. Käesoleva vaate ajendiks on rahvaraamatukoguhoidjate
suveakadeemia jõudmine 15. verstapostini.
Sajandivahetusel toimusid Viljandi
Kultuurikolledži tollases erialakoolituses suured muudatused: uus õppekompleks Viljandi kesklinnas, neljaaastased õppekavad, avatud ülikoolis
õppimise võimalus, raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakonna tekkimine, õppijate
arvukuse kiire kasv ning suurem avanemine koostööle erialase kogukonnaga. Nende muutuste taustal mõeldi

ka täienduskoolitusele. Ühelt poolt
püüti koolitusse kaasata neid, kel
polnud veel erialaseid teadmisi, kes
aga juba töötasid raamatukogus, teisalt neid, kellel aastatega kujunenud
professionaalsete oskuste kogum.
Esimeste puhul kujunes olulisemaks
raamatukoguhoidja kutsekoolituse
mahuka programmi läbimine, teistel
akadeemiate õppevorm.
Esimene rahvaraamatukoguhoidjate
suveakadeemia toimus 2005. aastal.
Õige pea, 2007. aastal lisandus lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia.
Lisaks suvistele on püütud korraldada ka teiste aastaaegadega seonduvaid akadeemiaid, kuid kahjuks pole
nende traditsioon saanud püsivaks.
Mitmed pidepunktid pandi paika
juba rahvaraamatukoguhoidjate koolituse algul. Olulise sihtgrupina nähti
Viljandi kooli erinevatel aegadel lõpetanuid, kes osaleksid teadmiste kogumise soovist, aga ka nostalgiast.
Lektorkonna pidid moodustama suures osas meie endi õppejõud, kellele
see oleks heaks võimaluseks minna
huvitavate teemadega süvitsi. Ajaliselt pidi koolitus kestma 40 tundi
ehk 5 tööpäeva. Algselt langes koolitusnädal kokku Viljandi vanamuu-

sika festivali toimumisega: oli soov
pakkuda laiemat võimalust väikelinna
kultuurist osasaamisel. Festivali ajakava nihkumisel jäi toimumisajaks
ikkagi esimene täistöönädal pärast
jaanipäeva.
Esimestel kordadel oli osalejaid üle
40. Järgnesid aastad, kus pidime õige
pea pärast koolituse väljakuulutamist
registreerimise katkestama, kuna piirarv 60 täitus. Masu kahandas õppijate
hulka, kõige väiksem oli see 2010.
aastal – 14. Edasistel aastatel stabiliseerus osavõtjate arvukus 25–30 juures, mis on ka koolituse läbiviimise
seisukohast optimaalne. 15 aasta keskmine osalejate arv on 34. Kokku on
suveakadeemiatest osavõtnuid 190 ja
seda 505 korral, mis teeb ühe inimese
osaluskorra keskmiseks 2,7. Sellest
arvust rohkem kordi on kirjas 53 osalenul. Kõigil 15 korral on kohal olnud
Aive Leppik Viitina raamatukogust,
Viktoria Saarsalu Roosna-Alliku
raamatukogust ja Ülle Siska Rõuge
raamatukogust. Ainult korra on vahele
jätnud Karmen Pedosk Leevaku raamatukogust. Ei saa väita, et tegemist
oleks lõunapoolse Eesti raamatukoguhoidjate kokkusaamisega, kuna arvukalt on osalejaid ka Põhja- ja Kesk-Eestist. 2019. aastal oli neli uustulnukat,
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samas võib täheldada enne masu osalenute tagasitulekut. On ka raamatukogusid (näiteks Tartu Linnaraamatukogu), kus konkurents osavõtuks ületab raamatukogu toetusvõimalused.
Eriala õpetamise Viljandist Tartusse
suundumisel oli kartus, kas akadeemias osalejad võtavad ette sama teekonna. Osavõtjate arvukus aga ei
muutunud: kuigi olid mõned loobujad, oli samas ka juurdetulijaid. Kui
küsida, miks suveakadeemiasse ikka
ja jälle tullakse, siis vastuse kolm olulist komponenti on teadmised, kosutav tööpaus ja mõnus seltskond.
Lektoritena ülesastunute arvukust on
raske määratleda. On küll kindlatel
teemadel väljakuulutatud esinejad,
aga mitmesugustes paikades kulgemisel võivad olulist teadmist edastada väga erinevad inimesed. Igatahes on nende koguarv üle saja.
Kõigil kordadel on esinemise ette võtnud Ilmar Vaaro. 15. esinemiskorra
oleks kirja saanud ka Maria Teiverlaur, kuid isikliku elu keerdkäigud
ei lubanud tal seekord üles astuda.
Teema Meeldimispüüe ja sellega toimetulek jääb ootama järgmist korda.
Järgnevalt lühiülevaade 2019. aasta
teemadest.
Intrigeeriv oli juba Krista Lepiku
õpitoa teemapüstitus Infosõjas läheksin luurele raamatukoguhoidjaga, kes….
Viimaste aastakümnete jooksul, mil
paljud erialaajakirjad keskenduvad
peamiselt tehnoloogilistele muutustele, on ühiskondlikult aset leidnud
muidki muutusi, mida võtavad muuhulgas kokku märksõnad riskiühiskond, sotsiaalse aja kiirenemine, tõejärgne ühiskond ning infosõda. Tehnoloogia on lihtsalt üks vahend, mille
abil nendes märksõnades peituvaid
probleeme kogetakse ja teadmatusest
taastoodetakse või toidetakse. Järjest
sagedamini leitakse end kodanike või
infotöötajatena olukorras, kus pole
piisavalt aega, et mingile infokillule
asjakohaselt reageerida. Kui isegi raamatukoguhoidja ei saaks selles nn
tõejärgses ühiskonnas info kvaliteedi
hindamisega hakkama, siis kes üldse?
Õpitoa järel leidis õppejõud, et muidugi tahaks heade kolleegidega kohtuda
meeldivamates oludes, kuid vähemalt selles auväärses seltskonnas leidus kindlasti
raamatukoguhoidjaid, kellega „läheksin
infosõjas luurele”.

Katrin Kannukene viis rännakule
teemal Raamatukogud laias maailmas –
parimate praktikate näiteid piiri tagant,
mis hõlmas eriilmelisi lugusid rahvaraamatukogude tegemistest ning ettevõtmistest üle maailma. Osa lugudest tekitas suveakadeemialaste seas
elavat mõttevahetust, nagu nt Colombia rändraamatukogude projekt viimaks kultuuri, teadmisi ja raamatukoguteenuseid riigi raskesti ligipääsetavatesse, aastakümneid relvastatud
kokkupõrgete all kannatanud maapiirkondadesse. Kui lektor palus loengu
lõpul kuulajail räägitust-nähtust olulisema välja tuua, sõnastas üks kursuslane selle tabavalt: Väikesed sammud aitavad täita suuri eesmärke!
Maris Männiste seekordne loeng
Mida soovitada lugeda kasutajale, kes on
harjunud algoritmi soovitustega? keskendus algoritmide rollile ning mõjule.
Selgitati algoritmi tähendust ning
kasutusvõimalusi. Räägiti nendega
seonduvatest olulisematest ohu- ja
probleemkohtadest, aga ka mäluasutustega seotud positiivsetest lahendustest. Lõpetuseks tõdeti, et kuigi
raamatukogudes juba on toredaid
lahendusi, mis aitavad algoritmi soovitustega harjunud lugejal tavapärasest raamist veidi välja astuda, on
ka ise erinevates keskkondades teistsuguseid valikuid tehes võimalik
õpetada algoritme soovitama meie
jaoks tavapärasest erinevat. Maris
leidis, et arutelud olid talle igati kasulikud, sest raamatukoguhoidjad on
valmis jagama nii enda isiklikke
kui ka tööalaseid kogemusi, mis nii
mõnigi kord on justkui tõenduseks
varasemates uuringutes viidatule.
Ilmar Vaaro teema 100 läbi – 101-ga
edasi haakus Eesti riigi 100. sünnipäeva
tähistamisega. Viimase puhul ilmus
43 raamatust koosnev sari Eesti ...
100 aastat, mis rikastas valdkondi
kas uuemate või päris esimeste käsitlustega. Raamatukogunduslik kogukond piirdus virtuaalkeskkonnaga
Sajandi raamatukoguhoidjad, samas
on piisavalt raamatukogunduslikku
ainest erinevate elualade narratiivides. Kokkusaamine püüdis neid arusaamu süvendada, aga samas ka
saada osalejatelt uut ja huvitavat
informatsiooni. Ei piirdutud ainult
juubelisarjaga, vaid avardati fookust
teiste teoste, andmekogumite ja uuringute põhjal.

Kõigil kokkusaamistel on päevakorras olnud kirjandus, põhitutvustajaks
Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi õppejõud Janek Kraavi. Kui
tema pole osaleda saanud, on lektoriteks olnud ka Sven Vabar, Mihkel
Kunnus ja Mart Velsker. Kirjandustekste on tutvustavalt ette loetud ka
loengute vahepaladena, viimati Märt
Väljataga koostatud ja tõlgitud Väikesest inglise luule antoloogiast. 2013.
aasta suveakadeemiaga tähistati Eesti
raamatukogundusliku täienduskoolituse 100. aastat, kuna varaseim teadaolev koolitus toimus Viljandi Esimese
Lugemisringi eestvedamisel 1913.
aasta juulis. Saja aasta taguse koolituse põhiteemad olid seotud eri maade
kirjanduse tutvustamisega. Püüdes
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Vahelduseks mitmesuvistele kirjanduse üldülevaadetele oli Janek Kraavi
viimase korra teemaks valinud Vanemast ja uuemast mõtte- ja kunstnikukirjandusest, milles keskenduti eelkõige sarjadele Eesti mõttelugu, Avatud
Eesti raamat ning Tallinna Ülikooli
sarjad. Käsitleti teemasid nagu religioosne mõte, looduse ja inimtegevuse suhted ning looma perspektiiv
kultuuris. Kunstnike panust mõttelukku näitlikustasid eelkõige Johann
Peter Eckermanni ja Linnar Priimäe
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seda lähenemist kopeerida, astusid
üles Indrek Koff prantsuse, Heidi
Iivari soome, Krista Mits inglise ja
Janek Kraavi eesti nüüdiskirjanduse
tutvustustega.

Mart Velskeriga Tartus Karlova kirjanduslikel radadel (2016)

Goethe-raamatud, kuid ära märkimist leidsid ka teised vanemat ning
nüüdiskirjandust mõtestavad teosed.
Kuna suveaeg kulges kiiresti, siis jäid
tutvustamata mõned riigiteadusliku
sisuga käsitlused (nt Jan-Werner Mülleri Mis on populism?), millega lektor
planeerib tulevikus jätkata.

Suveakadeemiaga Purtse kindluse õuel (2011). Fotod: Ilmar Vaaro

Alati on kaasatud ka instituudi, kolledži või akadeemia teisi õppejõude.
Seekord tutvustas Kadri Ugur meediapädevuse tõdesid. Ülikooliga seotud esinejate rida on eripalgeline:
Anzori Barkalaja, Ave Matsin, Tiiu
Männiste, Urmo Reitav, Jaak Valge,
Karl Pajusalu, Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Halliki Harro-Loit,
Avo Trumm jt. Kuna instituudi õppejõudude koosseis on võrreldes Viljandi aegadega suuresti teisenenud,
siis oli kartus, kuidas uued õppejõud
ise ning ka osalejad muutused vastu
võtavad. Aga kartus oli alusetu. Katrin Kannukene: Rahvaraamatukogude
suveakadeemia loengute läbi viimine on
minu jaoks olnud alati positiivne kogemus: me räägime kursusel osalejate,
kolleegide-koguhoidjatega ühte keelt ja
usume ühteviisi, et raamatukogud saavad
muuta maailma paremaks. Nii ka tänavu,
kui otsisime kokkupuutepunkte raamatukogude igapäevatöö ja globaalsete probleemide vahel. Siinjuures peab ära märkima, et varem kandsid suveakadeemia põhiraskust Vallo Kelder, Aivi
Sepp, Mai Põldaas ja Kaido Pärnoja.
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Külli Kalamees-Paniga Tartus Toomemäe loodusekskursioonil (2015)
Akadeemia programmi ülesehituses on oma loogilised lähtepunktid
ning muudatused toimuvad osiste
sees, mitte siia-sinna pendeldades.
Esimese õhtu osaks on kujunenud
tutvumine, kus uued tulijad saavad
ennast esitleda ning vanad olijad
tutvust uuendada. Vastavalt võimalustele on need olnud kas suurejoonelised või tagasihoidlikud. Üheks
suurejoonelisemaks oli 2008. aasta
avaõhtu Viljandi järve äärses Sammuli puhkekülas, kuhu sõideti selleks
spetsiaalselt tellitud linnarongiga

ning lisaks toitlustamisele astusid
üles eriprogrammiga esinejad. 2010.
aastal tuli avaõhtu tegevused siduda
loenguga. Mitu aastat järjest toimus
avaõhtu meie enda ruumides. 2018.
aastal osutus heaks partneriks Oskar
Lutsu majamuuseum, kus pärast
ekskursiooni sai sõbruneda sealses
aias. Eelmisel aastal oli plaan pärast
uuesti avatud Tartu Laulupeomuuseumi külastamist jätkata sealsamas
pargis olevas lehtlas, aga takistuseks
said tugevad tuuleiilid. Õnneks tuli
laulupeomuuseum appi ning pakkus

Kalev Jaago tutvustas Noorat (2018).

oma ruume avaõhtu läbiviimiseks.
Ajaline kokkulangevus 2019. aasta
laulu- ja tantsupeoga röövis nii
mõnelgi varasemal osalejal võimaluse sel aastal kaasa lüüa.
Koolituste läbiviimisel on aidanud
raamatukogud, muuseumid, arhiivid
ja muud kultuuriasutused. Suveakadeemia osalejate ette on astunud Kaie
Holm, Asko Tamme, Hele Ellermaa,
Reet Lubi, Aili Anderson jpt. 2011.
aastal osales suveakadeemia töös ka
Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss Katariina Jee, mis oli koolituse ajaks Viljandi sõidutatud. Bussi
raamatukoguhoidja Annika Redi ja
bussijuht Anti Varik, kes osalesid
ka koolitusel, andsid igakülgse ülevaate bussiga seonduvast. 2018. aastal võeti ette Tartu Maarjamõisa nn
kuldse ringi raamatukogud. Tegemist
on Eesti piirkonnaga, kus paikneb
kõige arvukamalt raamatukogusid.
Uute hoonete puhul püüame neid
kohe ka põhjalikult kaeda nagu Eesti
Rahva Muuseumi või Rahvusarhiivi
Noora maja puhul. Eelmisel aastal
keskendusime Tartu Mänguasjamuuseumile. Muuseumi varahoidja
Helena Grauberg tutvustas kogusid
ning arendusjuht Marge Pärnits rääkis muuseumi tegutsemisest avalikkuse kaasamisel.
Tavaliselt toimub teisel või kolmandal
päeval väljasõit. Eks väljasõite organiseeritakse muidu ka, aga akadeemia

Arvestades olulist tähist 15, sai eelneval suveakadeemial uuritud, kuhu
oleks osavõtjatel soov minna. Ülekaalukalt sai selleks Narva ning laiemalt
Ida-Virumaa. Käigu ettevalmistamisel ja läbiviimisel osutas hindamatut abi Jaana Toss, kes lõpetas meie
infokorralduse eriala 2019. aastal,
töötab Kurtna raamatukogus ning
on atesteeritud giid. Ülimalt tihe
Narva-päev viis osalejad Kreenholmi
vabrikutesse, bastionitesse, linnusesse, kirikutesse, mälestusmärkide
juurde, promenaadile jm. Lisaks Narvale väisati Sillamäed ja Narva-Jõesuud. Esimest korda ei õnnestunud
kahjuks ilmataadiga kaubale saada:

terve päeva ladistas vihma. Osavõtjate tagasiside-kommentaarides tõsteti esile just väljasõitu, nii et võrdlemisi suur rahaline panustamine tasus
ennast ära.
Neljapäeviti on välja kujunenud traditsioon, kus õppijad ise organiseerivad kokkusaamise kusagil, kus
saab süüa, aga on ka võimalus juttu
puhuda ning meeled valla lasta. Eelmise aasta tutvumisõhtul meenus
vanadele akadeemikutele, et olid ajad,
kus nendel õhtutel mängis pill ning
kõlas laul. Kohe laskis Aive Leppik
saata Tartusse akordioni ning neljapäeva õhtu kulges meeleolukalt.
Lisaks teada-tuntud lauludele sepitseti ka kaks temaatilist laulu. Ühe
laulu refrään kõlab nii:
15 aastat on kui imevägi,
magnetina tõmbab mind ta ligi.
15 aastat koolis käinud ma,
kuid ikka pole kõike päris selgeks saand.
11-salmilise Suveakadeemia valsi lõpusalm on järgmine:
Viisteistkümmend aastat meid liitnud,
mis tulevik toob, ei me tea.
Kas Tallinnas, Tartus või Võrus –
uut kohtumist ootame pea!
Viimase päeva rosinaks on enamasti
olnud kirjandusloengud. Tagasiside

soovides on kirjandustemaatika endiselt esiplaanil. Siis toimub nädala lõpetamine, mille olulisteks osisteks on
tunnistuste kätteandmine ning sõnavõtud, viimasel korral ka laulmine.
Ja siis järgneb kurb hetk, kus kõik on
läbi. Vaatamata sellele, et õppeaasta
võib olla olnud väsitav, tekitab suveakadeemia kosutava tunde. Energiast pakatavad akadeemikud laevad
ümbruskonda, samas olles ülimalt
tähelepanelikud ligikonna nüansirikkuse tabamisel. Olen püüdnud
akadeemikute nädala tegemistega
sammu pidada ning võin kinnitada,
et see pole kergete killast.
Eeltoodu valgusel tekib küsimus, millal toimub 16. rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia? Ikka esimesel täistöönädalal pärast jaanipäeva,
29. juunist 3. juulini 2020. Täpsemat
infot saab Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi täienduskoolituse
koduleheküljelt (vt https://www.yti.
ut.ee/et/oppimine/rahvaraamatukoguhoidjate-suveakadeemia) või
võttes ühendust Regina Lapiga, kes
on aastaid seisnud hea koolituse tehnilise poole eest.
Traditsioonidel on suur jõud. Aitäh,
akadeemikud!
Tänan mõtteid jaganud õppejõude.

Läänemaa ekskursioonil: Kalev Jaagoga Kasari vanal sillal (2010)
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puhul on oluline saada giidideks
paikkonna väga head tundjad ning
pakkuda rohkemat kui tavalise ekskursiooni käigus. Varasematest aastatest meenuvad Heiki Raudla Viljandi, Kalev Jaago Läänemaa, Vallo
Reimaa Alutaguse, Oliver Orro Tallinna, Enriko Talvistu Tartu kesklinna, Mart Velskri Karlova, Ilmar
Kõveriku Tõrva ja Jaana Mae Otepää
ringkäigud. Paaril aastal tuli käikudega piiri pidada, kuna täienduskoolitustele lisandus käibemaksukohustus ning koolituse hinna järsu tõusu
asemel pidasin õigemaks selle hajutamist mitme aasta peale.
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mis annab raamatukogudele hea võimaluse taotleda toetust ühisprojektide
rahastamiseks, kaasates tegevustesse
noortekeskusi või mäluasutusi. Loodame, et tänavu on aktiivsus tunduvalt suurem ning konkursile esitatakse
märksa rohkem projekte kui mullu.

IKKA
TOIMEKALT
EDASI!

Juhatuse esinaine KATRE RIISALU:

Kolleegid Katre Riisalu,
Ilmar Vaaro, Maie Põiklik,
Ivika Rande, Lea Rand,
Rita Raudsepp, Kalju Tammaru,
Aira Võsa, Kristel Veimann ning
Veronika Raudsepp Linnupuu,
Heleen Karja ja Reet Oruste
annavad teada, millistele
radadele on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
2020. aastal siirdumas.

2020. aasta on üleriigiline digikultuuriaasta, mille eesmärk on muuta varjatu
nähtavaks ehk digilahenduste abil viia
kokku elav kultuur ja pärand. Raamatukogud saavad siinkohal olla oluliseks
vahelüliks. Teema-aastad on alati mõjutanud ühingu ettevõtmisi, nii ka seekord.
28. veebruaril toimub ERÜ traditsiooniline aasta- ja kõnekoosolek Digikultuur
ja lugemine, kus professor Rein Veidemann ning dr Maarja Ojamaa sel teemal
arutlevad. Samas tunnustame parimaid
raamatukoguhoidjaid ning esitleme raamatukogude edukaid projekte ja ettevõtmisi. Ka raamatukogupäevad toimuvad
sel aastal digikultuuri valguses. Avamine
toimub 20. oktoobril rahvusraamatukogus, kes on digikultuuriaasta üks eestvedajaid. Maaraamatukoguhoidjate päev
saab teoks 30. oktoobril Viljandimaal
Tarvastus, kus ühtlasi tähistatakse Eesti
ühe vanema rahvaraamatukogu väärikat
160. aastapäeva.

Mis on kõige
olulisemad ettevõtmised, mida
kavatsete tänavu
korraldada?

Tundub, et aasta 2020 tuleb ERÜ jaoks
sama tegus kui möödunudki aasta. Aasta
esimesel poolel jätkub rahvaraamatukogude juhtidele arenguprogramm
21. sajandi raamatukogu, teemadeks
organisatsiooni toimimise analüüs, muudatuste juhtimine, kommunikatsioon
ning partnervõrgustike arendamine.

Populaarne sihtpunkt ning ürituste toimumiskoht on sel aastal Viimsi, kus möödunud aasta lõpul avati Eesti moodsaim
raamatukogu. 16. septembril toimub seal
XVII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev.
Traditsiooniliselt toimuvad maa- ja kooliraamatukogude suveseminarid ning
noorte raamatukoguhoidjate BibliCamp.
Maaraamatukogude seminari toimumiskohaks on 10.–12. juunil Saaremaa, kooliraamatukogud kogunevad augusti algul
ning augustis toimub ka noorte kolleegide BibliCamp7.
Jätkub valdkonnaülene koostööprojekt
Raamatukogud-muuseumid-noored,

Aasta suurürituseks on Balti raamatukoguhoidjate XI kongress The Impact
of Libraries in the Society (Raamatukogude mõju ühiskonnas), mis toimub
22.–23. oktoobril Tartu Ülikooli renoveeritud raamatukogus. Eesti, Läti ja Leedu
esinejate kõrval oleme kutsumas ka kolleege Põhjamaadest, et kuulda nende
kogemustest seoses raamatukogude
muutunud rolliga. Loodame kuulda tulevikku vaatavatest projektidest, haldusreformi mõjust Balti riikide raamatukogudele, ülikoolide ees seisvatest väljakutsetest jpm. Kava on veel täpsustamisel.
Jätkuvalt kutsun raamatukogusid üles
tellima meie erialaajakirja Raamatukogu,
mis ilmub ERÜ ja rahvusraamatukogu
koostöös. Alates 2019. aastast ilmub ajakiri nii võrguväljaandena kui ka nõudetrüki kujul. Trükiväljaanded ilmuvad ikka
vaid senikaua, kuni leidub lugejaid.
Kõik üritused ja ettevõtmised on suuresti võimalikud tänu rahalisele toetusele,
mida viimasel paaril aastal oleme saanud
Kultuuriministeeriumilt kui partnerorganisatsioon.
Ühtlasi saab läbi ka üks oluline periood
minu töises elus: üheksa aastat ERÜ
juhatuse esimehe rollis. Ametisse asudes
ei arvanud, et see aeg just nii pikk saab
olema. Ühingu tegevusse panustamine
on andnud mulle hindamatu kogemuse
ja võimaluse avastada end täiesti uutes
rollides. Eks ikka olen kohanud nöökavaid pilke ja märkusi, et milleks oma
aega ja energiat vabatahtlikku tegevusse
panustada. Mida ma kõigest sellest olen
saanud? Lugematuid kogemusi olukordadest, kuhu ma ei oleks muidu sattunud. Kahtlemata töiseid sõpru ja tutvusi, mis tulevad kasuks edaspidigi. Ja mis
kõige olulisem: see kõik on tohutult
laiendanud minu silmaringi, avardanud
mõtteviisi ja maailmapilti. Olen saanud
oskuse erinevates olukordades hakkama
saada ning inimeste vahel kompromisse
leida. Kõik see tuleb kasuks nii igapäevatöös kui ka uutes tegemistes. Ja juhul,
kui aastakoosolekul mandaadi saan, olen
valmis juhatuse liikmena oma aega, energiat ja kogemusi edaspidigi ühistegevusse panustama.
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Koolituse toimkonna juht
ILMAR VAARO:

Kooliraamatukogude sektsiooni
juhataja kt MAIE PÕIKLIK:

Erialaraamatukogude sektsiooni
juht IVIKA RANDE:

Koolituse toimkond püüab alanud aastal olla jätkuvalt tegus. Kuhu viivad jalad raamatukoguhoidjaid 2020. aastal?
Ikka uuenenud Viimsi Raamatukokku;
nii ka meie toimkondlasi. Me ei piirdu
ainult skandinaavialiku peakoguga, vaid
püüame külastada harukogusid, ka
Prangli saare harukogu. Viimasega jätkuks ka meie saarte raamatukogudega
tutvumise sari.

Sektsiooni 2020. aasta plaanis on traditsiooniliste üritustena kooliraamatukoguhoidjate suveseminar ja sügisene
teabepäev.

Tööd alustab sektsiooni uus juhatus,
mille koosseisu kuuluvad Ivika Rande
(Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo
keskus), Jaana Kulbin (Sisekaitseakadeemia), Helle Maaslieb (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu), Toomas
Schvak (Arvo Pärdi Keskus) ja Ehtel Tuisk
(Tartu Tervishoiu Kõrgkool). 2020. aasta
tööplaani esimene üritus on osalemine
28. veebruaril toimuval ERÜ aasta- ja
kõnekoosolekul Digikultuur ja lugemine.
Sektsiooni kevadine teabepäev toimub
sel aastal 17. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus. Päeva esimese poole ettekanded keskenduvad digikultuuri teemadele, teises pooles tutvume kirjandusmuuseumi majaga ja seal asuvate
arhiivide ja hoidlatega (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Rahvaluule
Arhiiv). Iga-aastane suvine õppereis toimub augustis ja seekord külastame Helsingi raamatukogusid. Septembris on
traditsiooniline teadus- ja erialaraamatukogude päev. 22.–23. oktoobril toimub
Tartus Balti raamatukoguhoidjate kongress. Novembrikuusse jääb erialasektsiooni aastalõpu teabepäev.

Jätkub koolituste sari AK. 2019. aastal sai
koolituse nimeks AK: Aastate Kogemus,
oma teadmisi jagas Rapla Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Katrin Niklus. Arutleti raamatukogu tegevussuundade teisenemise, kogukonna teenistuses olemise, raamatukoguteenuste
arengu, haldusreformi mõju, raamatukogude kõnekuse tõstmise, raamatukoguhoidjate pädevuste arendamise ning
muude teemade üle. 2020. aastal on
kogemuste jagajaks Tiiu Valm. Sarja uue
koolitusena on plaanis AK: Aegade
Kestvus, kus Eesti raamatukogunduslike
narratiivide kaudu tehakse sise- ja välisvaateid eriala arengulukku.
Toimkonna liikmed panustavad koostöös
ühingu kutsekomisjoniga raamatukoguhoidja kutsestandardi tasemete omistamisse, seda nii protseduurireeglite täpsustamisel kui ka praktilises otsustamisprotsessis. Visioonidokumendi 21. sajandi
raamatukogu arengusuundades 2020.
aastani on tegevussuunaks märgitud
praktikabaaside väljakujundamine erialaseks õppeks, täiendusõppeks ja erialaseks stažeerimiseks. Püüame sellelegi
kaasa aidata.
Eelmisel aastal kaardistasime koostöös
kooliraamatukogude sektsiooniga nende
koolitusvõimalusi ja -soove. Lisaks infovahetusele tekkis huvitavaid ideid koolituste areaali laiendamiseks. Käesoleval
aastal on plaan fookusesse võtta teadusraamatukogude vastav probleemistik.
Hoiame silma peal ka muudel koolitustega seonduvatel suundumustel.

Kevadise teabepäeva asendame selle
aasta 16. märtsil õppereisiga Soome.
Plaanis on külastada Saunalahti kooli ja
selle raamatukogu Espoos, tutvuda Oodi
raamatukoguga ja kuulda lastele ja noortele suunatud tegevusest ning tutvuda
Tuglase Seltsi ja sealse Balti raamatukoguga. 5.–7. augustil toimuval suveseminaril seame sammud Ida-Virumaale,
tutvumaks piirkonna raamatukogude ja
kultuurieluga. Keskseks teemaks on digipädevus. 16. novembril toimub Tallinnas
sügisene teabepäev.
Digikultuuriaasta ja eesti rahvajutu aasta
on kaks märksõna, mida püüame endale
teadvustada ja neist rohkem teada saada.
Loodame jätkuvat koostööd koolituse
toimkonnaga seoses kooliraamatukoguhoidjate täiendusõppega. Lõpetamist
vajav teema on kooliraamatukogude töökorralduse aluste kaasajastamine ning
kooliraamatukoguhoidja töö vääriline
hindamine. Selle aasta esimesel poolel
püüame jõuda kokkuvõtteni määruse
muutmiseks ja taotleda ka tööle vastavat tasustamist.
Jätkuvalt soovime kõigile edukat ja
teguderohket homset meie ühisel teel!
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Maaraamatukogude sektsiooni
juhataja LEA RAND:

Lasteteeninduse toimkonna
juhataja RITA RAUDSEPP:

Terminoloogiatoimkonna
esimees KALJU TAMMARU:

Märtsis ja septembris saavad sektsiooni
liikmed kokku tavapärastel koosolekutel.
Juba aastaid korraldab sektsioon kevadisi
teabepäevi. Viimastel aastatel oleme sättinud nii, et üle aasta toimub teabepäev
vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. Tänavu
saame 21. aprillil kokku Tallinnas. Päeva
esimene pool toimub rahvusraamatukogus ja seal on teemaks raamatukogutöötaja töö. Saame ülevaate, milles seisneb raamatukogutöötaja tööelu kvaliteet; selgitame välja, millised on seda
kvaliteeti enim mõjutavad tegurid (professionaalne ja sotsiaalne heaolu); arutleme, milline on vaimsete ohutegurite
mõju töötaja tervisele ning töö tulemustele; saame teada, millest lähtuda, et kaetud saaksid töötaja ja tööandja tegelikud
vajadused ning ka ideid (vaimse) heaolu
tõstmiseks töökeskkonnas. Päeva teine
pool viib meid okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu, kus jätkame
erialaste ja kirjandusteemadega, päeva
lõpetab ringkäik Vabamus. Kuna kokkulepped lektoritega ei ole veel sõlmitud,
siis konkreetseid teemasid ja esinejaid
välja kuulutada ei saa.

2020. aastal täitub 15 aastat ERÜ lasteteeninduse toimkonna asutamisest. Selle
ajaga on meil välja kujunenud omad kindlad traditsioonid ja ettevõtmised. Mais
toimub Kogemuste tuur, mis viib meid
aasta lasteraamatukoguhoidja tiitli pälvinu või nominendi juurde tema tegemistega tutvuma.

Põhitegevuseks jääb ERÜ terminoloogiatoimkonnal alanudki aastal töö nii raamatukogusõnastiku korrastamisel kui ka
uute terminite lisamisel. Tahame teha
kättesaadavaks võimalikult palju seni
veel kasutajate eest varjatud termineid,
täpsustades ja ühtlustades seletusi ning
lisades võõrvasteid. Endiselt on oodatud
kõik kolleegide küsimused ja arvamused,
igasugune kaasamõtlemine on kiitust
väärt. Seoses suundumustega Eesti
oskuskeeletöös peame analüüsima
meie raamatukogusõnastiku ühendamist Ekilexiga (https://ekilex.eki.ee/).

29. maaraamatukogude suveseminar
toimub 10.–12. juunil Saaremaal. Nende
päevade programm ja kava on samuti
alles koostamisel, aga selles võib küll kindel olla, et saarlased panevad kolleegidele põneva kava kokku.
Raamatukogupäevad lõppevad 30. oktoobril traditsiooniliselt maaraamatukoguhoidjate päevaga, seekord Viljandimaal Tarvastus.
Kevadel on maaraamatukogude sektsioonil kavas läbi viia küsitlus. Haldusreformist on nüüdseks möödas kaks aastat ja
nii mõndagi on selle ajaga muutunud, ka
paljudes raamatukogudes. Et kaardistada
olukorda maaraamatukogudes, tahame
läbi viia küsitluse, millest kokkuvõtted
teeme suveseminaril.

16.–18. juunil toimub koostöös Tartu
Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga
lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia, mille programmijuht on Ädu Neemre.
Sel aastal tutvume aktiivõppe ja kirjandusteraapiaga Katrin Rändvee juhendamisel. Kirjaniku kirevat elu tutvustab
Aidi Vallik. Tartus tutvume ka spordi- ja
loodusmuuseumiga, viimases toimub
linnulaulu töötuba. Seekord annavad
suveakadeemias oma kogemusi edasi
ka kolm kolleegi: Anu Amor-Narits õpetab kasutama 3D-pliiatseid, Mai Põldaas
jagab kogemusi uuenduslikust raamatukogust ja Ewa Roots räägib lugemiskoertest.
16. septembril toimub Viimsi Raamatukogus XVII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev, kus kuulutame välja
aasta lasteraamatukoguhoidja 2020
kandidaadid, kuulame aruannet tehtud
tööst ja huvitavaid ettekandeid ning
teeme plaane uuteks ettevõtmisteks.

Kuna koos rahvusraamatukoguga korraldatud oskuskeelepäevad on alati väga
populaarsed olnud, siis kavatseme sel sügisel korraldada juba XV oskuskeelepäeva.
Esmakordselt toimkonna ajaloos planeerime ka välissõitu, tutvumist Oodi raamatukoguga Helsingis, ühtlasi ka meie sõnastikus olevate soomekeelsete terminite
täpsustamist kohapeal ning puuduvate
vastete otsimist Soome kolleegidega.
Jätkuvalt oleme otsimas enda hulka huvilisi, kes lisaks raamatukogutööle tunneksid
huvi ka eesti keele ja eriti oskuskeele vastu.
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Vanaraamatu toimkonna juht
AIRA VÕSA:

Uue mõtte töörühma
juhid KRISTEL VEIMANN ja VERONIKA RAUDSEPP LINNUPUU:

ERÜ vanaraamatu toimkond korraldab
jätkuvalt raamatuteaduslikke üritusi.
17. veebruaril toimub Tallinna Ülikooli
akadeemilises raamatukogus bibliograafiapäev, mille sisustamisel toimkonna
liikmed osalevad.

ERÜ uue mõtte töörühmal on 2020. aastal fookuses raamatukogudevaheline
koostöö ja kasutajate kaasamine teenuste arendamisse. 13. mail toimuvad töörühma eestvedamisel järjekordsed mõttetalgud. Eesti Rahvusraamatukogus toimuval koostööpäeval eelnevad tulevikku vaatavaile aruteludele konkreetsete teemade esitlused. Üritusele oodatakse kõikide raamatukogude esindajaid, rühmatööd
annavad aktiivsetele raamatukoguhoidjatele võimaluse olulistel teemadel kaasa
rääkida ning probleemidele lahendusi otsida. Mõttetalgute peamised aruteluteemad
on raamatukogude võimalused muutunud teenusemudelitega ühiskonnas ning
kogukondade ja võrgustike kujundamine. Tähelepanu all on raamatukogude praeguste teenusemudelite analüüs, nende kujundamine kogukondadele olulises vaates.
Keskendume rahvaraamatukogude teenusemudelite ühtlustamisele, koostööle ja
uute teenuste loomisele (sh koostöö töötukassaga, KOV teenuste tugi, teenused
erivajadustega inimestele jne). Seda kõike tahaks seostada üleriigiliste e-teenuste
arendamisega. Esile võib tuua ühtse raamatukogusüsteemi äri- ja teenusedisaini
läbiviimise koostöös raamatukogudega kliendiväärtuse tõstmise eesmärgil. Oma
tonaalsuse annavad aruteludele uue rahvaraamatukogude seadusega päevakorrale
kerkinu ning digikultuuriaastale paslikud küsimused kogude kättesaadavusest uue
autoriõiguste direktiivi valguses. Raamatukogude ees on täna põnev ülesanne, kus
kasutajate ootustele vastu tulles on võimalus raamatukoguteenuseid tervikuna
taasmõtestada planeerimisprotsesse, turundamistegevusi ning kasutajaid kaasavaid
ettevõtmisi ühiselt ja selgete sõnumitega raamistades.

Kevadel sooviks toimkond ette võtta
kahepäevase reisi Stockholmi. Ajaloost
tulenevalt on paljud Eesti territooriumil
ilmunud väljaanded tänapäeval hoiul
Rootsis, Stockholmi Kuninglikus Raamatukogus. Vanaraamatu toimkond tunneb
suurt huvi nende Eesti kultuuriloo jaoks
väärtuslike kogude vastu. Reisi teoks
saamine oleneb aga taotletud rahalisest
toetusest.
Sügisel, 26. oktoobril leiab Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis aset traditsiooniline Oskar Kallase päev, mille korraldamisel püüab toimkond nõu ja jõuga kaasa
lüüa.

Noorteklubi juht HELEEN KARJA:
Noorteklubi 2020. aasta plaanid on traditsioonilised. Taaskord alustame aastat
talveseminariga, seekord Tartu Linnaraamatukogus. Teemaks on tööstress ja läbipõlemine raamatukogude kontekstis. 4. mail saame kokku aastakoosolekul ning
juunis toimub Stroomi rannas noorteklubi piknik. Sellel aastal peaks BalticMeetingu
korraldama Läti; kutset veel saabunud ei ole, kuid lootust on kolleegidega siiski kokku
saada. 5.–7. augustil toimub BibliCamp7. Tänavune suveseminar leiab aset Jõgevamaal või Peipsi ümbruses. Aasta võtame kokku jõuluõhtusöögil detsembris Tallinnas.

Eks-klubil toimuvad üritused traditsiooniliselt üks kord kuus. Sel aastal on plaanis
kolm bussireisi Eestis. Märtsis sõidame teatrikuu tähistamiseks Vanemuisesse.
Maikuus sõidame Palamusele, et üle vaadata muuseum ja remonditud koolimaja.
Septembris siirdume taas Tartusse, kuna meil on veel külastamata Rahvusarhiivi
2017. aastal avatud hoone Noora. Jätkame tutvumist uute ekspositsioonidega muuseumides (Paks Margareeta, Kuulsuste Koda, Filmimuuseum). Toimuvad kohtumised
nii raamatukogunduses kui ka mujal tuntud huvitavate inimestega. Külastame ka
raamatukogusid.

Eks-klubi president
REET ORUSTE:

Iga kuu esimesel esmaspäeval on soovijatel võimalus kohtuda ja arutada kõigile
huvipakkuvaid teemasid. Seda traditsiooni alustasime eelmisel aastal ja huvi jätkumisel toimuvad kohtumised ka sel aastal. Klubi tegemistest saab ülevaate ERÜ veebilehelt (vt http://www.eru.lib.ee/index.php/erye/organisatsioonist/struktuur/
156-ery/organisatsioonist/struktuur/63-eks-klubi).
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FIRST COLUMN
3
I or we?
Kadri Kõusaar
“In his book, Falter, a renowned
American environmental activist and writer, Bill McKibben, points out what unites
the old school and the new school
of plutocrats and influencers
– that is their love for Ayn
Rand’s books. In brief, the
message of Ayn Rand’s works
can be summed up as follows:
Government is bad. Selfishness is
good. Solidarity is a trap. Taxation is stealing. Be your own
boss. [---] The ongoing impact
of Ayn Rand – or rather uberegotism and desire for success
that spring from her philosophy – is the reason why Bill
McKibben regards the titans in
Silicon Valley in the context of
climate change as dangerous
as the conservative class of billionaires like the Koch family.
McKibben sees a solution in
worldwide, Greta Thunbergstyle nonviolent protests and
solar energy. When the Americans were capable of mobilising themselves against Nazi
Germany (both by sending
troops as well as by contributing to manufacturing arms,
cars, etc.), then why should it
be impossible to create a just
as extensive mass movement
(and discipline) to stop the
exploitation of fossil fuels?
There are times when we
is more important than I.
Perhaps it is just that time,”
Kadri Kõusaar, an author and
film director, writes in her
short essay.

FOCUS:
MAKEOVER OF
VIIMSI PUBLIC LIBRARY
4
A miracle in Viimsi.
An interview with Tiiu Valm
Mihkel Volt
Viimsi Public Library has
new premises – spacious and
bright ones. The local people
of Viimsi are indeed benefitting from the library, resided
in Viimsi Shopping Centre in
the heart of Haabneeme small
town. It also was a nice accomplishment for the librarians of
Viimsi. Since the December
of 2014, the library of Viimsi
rural municipality has been
headed by Tiiu Valm, who has
kept close to her heart giving
new form to the library as a
cultural institution. Tiiu Valm
has merits for and is valued
in Estonian librarianship: the
library community knows her
since her working days at the
Ministry of Culture and at the
National Library. Earlier, she
held the positions of the
Libraries Adviser of the Ministry of Culture of the Republic of Estonia and the Director
General of the National Library of Estonia. In the interview, Tiiu Valm gives an overview of the activities of Viimsi
Public Library in the past five
years as well as of its future
plans.

QUO VADIS, LIBRARY?
16
Bibliographic data
collections of Estonian
articles in the last decade
Külli Solo
The author of this piece studied bibliographic data collections of Estonian articles in
her Master’s thesis that she
defended at Tallinn University last year. Her thorough
article about compiling data
collections in 2009–2019 is
based on this research. Külli

Solo developed a typology of
the databases of articles for
her Master’s thesis, relying on
document analysis and interviews. On the basis of mapping and analysis results, she
states that the data collections
of Estonian articles generated
in 2009–2019 can be categorised as follows: (1) general, i.e.
universal databases; (2) special, i.e. thematic databases;
(3) institutional databases;
(4) local history databases.

THE YEAR OF
DIGITAL CULTURE
22
Pre-event of the Year of
Digital Culture in December
Mari Kannusaar
An international digital humanities conference, The Use
of Digital Cultural Heritage in
Research and Education, was
held from the 4th up to the
6th of December 2019 at the
National Library of Estonia.
The conference was organised by the National Library
of Estonia and the Estonian
Literary Museum in cooperation with the Estonian Digital
Humanities Society and supported by the Centre of Excellence in Estonian Studies, Tallinn University, the Cultural
Endowment of Estonia, and
the Ministry of Culture and
the Ministry of Education and
Research of the Republic of
Estonia. At the opening, Janne
Andresoo, Director General of
the National Library of Estonia, Minister of Culture Tõnis
Lukas, and Mare Kõiva, Director of the Centre of Excellence
in Estonian Studies, took the
floor. 150 researchers, library
and museum employees from
22 countries participated in the
conference. Both practice-led
researchers from Estonia and
our neighbouring countries
(Latvia, Lithuania, Finland,
Sweden, and Russia) as well as
specialists in digital humani-

ties from the UK, Netherlands,
USA, Austria, Switzerland,
Germany, Spain, Cyprus, Croatia, Canada and Turkey shared
their experiences and knowledge. Andra Siibak, Professor
of Media Studies at the University of Tartu, Mikko Tolonen,
Assistant Professor of Digital
Humanities at the University
of Helsinki, and Mahendra
Mahey, the Project Manager
of the British Library Labs,
were the key speakers at the
conference.
24
Five questions to the leader.
An interview with
Martin Aadamsoo
Mihkel Volt
The Ministry of Culture has
announced the year 2020 to
be the Year of Digital Culture.
Its promoters are the National
Library of Estonia, the National
Heritage Board of Estonia,
Estonian Public Broadcasting,
and Estonian Film Institute. In
the interview, Martin Aadamsoo, the Project Manager of
the Year, further explains the
essence of the Year.

THE YEAR OF THE
ESTONIAN FOLKTALE
25
The year 2020 is the Year of
the Estonian Folktale
Piret Päär
The Estonian Folk Culture Centre announced the year 2020
to be the Year of the Estonian
Folktale, which goal is to introduce Estonian folktales and
the sources where they can be
found. Piret Päär, the generator of the idea and promoter
of the Year, an adult educator,
a storyteller, and the leader of
Storytelling School and Jutumaja (House of Stories), a nonprofit organisation, tells in
her story to the librarians
about the Year of the Estonian
Folktale and invites also the
libraries to address folktale.

1 /2020

LIBRARIES IN ESTONIA
AND ABROAD
27
Study trip took us
to Dublin
Krista Visas
“Thanks to the Ministry of
Culture’s support, twenty specialists from counties’ central
libraries made a study trip
to Dublin from the 5th up to
the 8th of November 2019. In
addition to the staff members
of central libraries, Riin Olonen from the Estonian Library
Network Consortium and Ülle
Talihärm and Kristiin Meos
from the Ministry of Culture
participated in the trip. The
purpose of the trip was to get
acquainted with the functioning of the common network
of Irish public libraries and
the national integrated library
system,” Krista Visas, the
Marketing Manager of Pärnu
Central Library and the Vice
President of the Estonian Librarians’ Association, writes
in her overview.

32
The Profession’s Day,
dedicated to
Aleksander Sibul,
was held at
Tallinn Central Library
Mari Sieberk
“On the 1st of November 2019,
the Profession’s Day, dedicated to Aleksander Sibul,
took place at Tallinn Central
Library. It focused on the
trends that characterise the
most recent years: the Estonians showing keen interest
in esoteric literature and little interest in borrowing and
reading poetry. Publishers,
journalists, poets and experts
of various fields discussed
the backgrounds and threats,
but also the possibilities and
solutions of these trends,”
Mari Sieberk, Communication
Specialist at Tallinn Central
Library, writes.

33
The 15th Summer Academy
for Public Librarians
Ilmar Vaaro
„For years, Estonian librarians’ continuing professional
training has included summer
academies, held in Viljandi and
Tartu around summer solstice.
From time to time, it is useful to
take a retrospective look. Ädu
Neemre published an overview of Summer Academies
for Children’s Librarians in
Raamatukogu, No 3 in 2018.
The present retrospect was
prompted by the fact that the
Summer Academy for Public
Librarians reached its 15th
milestone,“ Ilmar Vaaro, a lecturer at the University of Tartu
and the promoter of Summer
Seminar for Public Libraries,
begins his article.

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
38
In full swing as always!
Katre Riisalu, Ilmar Vaaro,
Maie Põiklik, Ivika Rande,
Lea Rand, Rita Raudsepp,
Kalju Tammaru, Aira Võsa,
Kristel Veimann, Veronika
Raudsepp Linnupuu, Heleen
Karja, Reet Oruste
Katre Riisalu, the President of
the ELA Board, Ilmar Vaaro,
the Head of the ELA Committee on Education, Maie Põiklik, the Acting Head of the ELA
School Libraries Section, Ivika
Rande, the Head of the ELA
Special Libraries Section, Lea
Rand, the Head of the ELA
Rural Libraries Section, Rita
Raudsepp, the Head of the
ELA Committee on Children’s
Library Services, Aira Võsa,
the Head of the ELA Committee on Antiquarian Book,
Kristel Veimann and Veronika
Raudsepp Linnupuu, leaders
of the ELA Working Group on
Fresh Approach, Heleen Karja,
the Head of the ELA Young

Professionals Club, Kalju Tammaru, the Head of the ELA
Committee on Terminology,
and Reet Oruste, the leader
of the ELA Club of Retired
Librarians, let us know where
is the Estonian Librarians’
Association going in 2020.
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