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Hea lugeja!
Pandeemia on seganud kõik kaardid. Nii ongi
mõistetav, et numbri päevateema on raamatukogude toimetulek eriolukorras. Üksteist rahvaraamatukoguhoidjat Eesti eri paigust panid neljanda karantiininädala lõpul kirja oma kogemused
pandeemia trotsimisel. Nende kirjutatut lugenuna
ei oskagi öelda muud kui: raamatukoguhoidjad,
olete olnud tublid! Sama peab ütlema ERÜ juhatuse
raamatukogude toetuseks 8. aprillil tehtud pöördumise kohta. Raamatukogude omanikele tuleb
jätkuvasti meelde tuletada raamatukogude olulisust
ehk teisisõnu: on vaja eos ennetada mõtet raamatukogude saatmisest motiveerimatu kärpekirve alla!
ERÜ rubriigis on luubi alla võetud 28. veebruaril
toimunud kõne- ja aastakoosolek. Saame teada,
kes olid mullu valdkonna parimad, kes valiti juhatusse, millest rääkis uus juhatuse esimees Tuuliki
Tõiste, kuidas kulges digikultuurile pühendatud
kõnekoosolek ning kuidas läks raamatukoguhoidja kutse taotlejail. Arendustegevuse rubriigis
kirjutab magister Naimi Saartson, millega on rahul
Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala värsked
vilistlased. Alates 3. veebruarist e-kataloogis ESTER
kasutusel olevat uut kaanepiltide teenust EPIK
tutvustab Riin Olonen. Digikultuuriaasta rubriigis
kuuleme, mida pakuvad Eesti lugejaile eriolukorra
ajal Tallinna Keskraamatukogu ja Rahvusraamatukogu. Vaatame ka, mis on saanud eesti rahvajutu
aastast. Malle Ermeli põhjalik artikkel viib aga Tartu
rahu sõlmimisele järgnenud kuudesse-aastatesse,
mil Tartu Ülikooli raamatukogu varad Venemaalt
tagasi toodi. Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva tähistuseks saab nautida Vabariigi Presidendi Kersti
Kaljulaidi kõnet. Asko Künnap räägib mitmerakursiliselt, nii luulekeelt kui esseevormi kasutades
oma suhtest ja suhtumisest raamatukogudesse.
Soovin teile head lugemist
ja kaasamõtlemist!
Olgem terved!

Püha
Asko Künnap
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Püha
Nüüd, kus on nullindate esimene kevad,
tahan ma pühitseda Viru hotelli.
Kõiges ta veripruunis kunstnahas,
grillkanades ja kupeldajatest portjeedes,
tohutu suurtes seitsmekümnendates,
tõelises Borgese Hargnevate Teede Aias.
Ja ma tahan pühitseda Ülikooli Raamatukogu,
kust eal ei leitud ainumast raamatut,
ei nähtud, haistetud, küsitud isegi,
küll kuulatati raudriiuleid relssidel liikumas,
kuuekümnekuuel maa-alusel korrusel;
tiritamses versioonis Roosi Nimest.

Asko Künnap,

luuletaja, kunstnik ja disainer
Autoportree. 2019

Ja ma tahan pühitseda Linnahalli.
Aga siinkohal kaotan tõesti julguse
ja tunnistan üles – me vanemate põlvkond
pole eksinud või kadunud või kaotand;
nad on tavalised ohtlikud hullud.
Nüüd, kui on nullindate esimene kevad,
on kõik eelnenu nii püha, püha, püha.

Kevadel 2000 kirjutasin ülaltoodud
teksti. Aastakümme, sajand ja aastatuhat vahetusid, midagi veel. Kolm
arhitektuurset ja kultuurilist ajastuja maamärki mähitud viidetesse
toona loetud kirjandusest, segadusest enese peas, tagasivaadetesse
seitsme- ja kaheksakümnendatesse,
lisaks enese-eelsesse para-ürgaega
ehk vanemate noorusesse.

nimi, kus samuti kogu mäng pöörleb ümber labürintse raamatukogu,
rääkimata Borgesest, kes lõi lõpmatu raamatukogu, ja nõnda edasi...
Sai siis Raine Karbi nõuka-sakraalarhitektuuri pärleist valitud hoopis
Linnahall. Vägev ehitis seegi, pärjatud Mehhikos arhitektuuripreemiaga
ja puha. Ja eks ta säälseid indikate
templeid eelkõige meenutabki.

Esimese hooga oleksin kolmandaks maamärgiks kirjutanud rahvusraamatukogu Tõnismäel, aga kaks raamatukogu ühes kolmesalmilises luuletuses
tundus liig mis liig. Niigi viitan Umberto Eco eepilisele raamatule Roosi

Nagu ka rahvusraamatukogu. Kolleeg vaatas kord kontoriaknast välja
(asub see üle lilleklumbiks taltsutatud mässuplatsi, otse raamatukogu
vastas) ja tõdes: kui põlisameeriklased
oleksid vallutanud Euroopa, mitte vastu-

pidi, oleksid täna paljud asjad teisiti –
näiteks alkohol keelatud ja kanep legaalne,
aga üks ehitis seisaks täpselt samas kohas,
sarnase arhitektuuri, sarnase funktsiooni
ja sisuga. Ja viipas kohvitassiga rahvusraamatukogu massiivsete müüride
poole teispool varakevadise pargi
hõredaid võrasid.
Vanem vend, praegu arhitekt, siis
keskkoolik, käis Tartu Ülikooli raamatukogu ehitusel, kruvis maa-aluste
korruste riiuleid kokku: neidsamu
relssidel liikuvaid, seninägematuid.
Riiulid olid pärit väljamaalt, kus
juba toona, 70-ndate lõpul mööbel
lainepapist kastidesse pakendati,
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penoplastist klotsid voodriks vahel.
Ja seda penoplasti oli meie kodus siis
palju. Ehitasime vennaga sellest inimkõrguseid linnuseid. Sahisev heli ja
staatiline elekter, mis tekkis koostöös
kunstmaterjalist vaibaga, on meeles
siiani, käekarvad tõusevad püsti pelgalt sest kirjutades.
Sama raamatukogu oli pelgupaigaks
ka siis, kui klassivennaga koolist
poppi tegime. Aitab sest jamast, läheks
mõnda haridus- või kultuuriasutusse:
nii ütlesime, kui Miina Härma gümnaasiumist poole päeva pealt välja
hiilisime ja ülikooli raamatukogu turvaliste betoonseinte vahele pagesime.
Võltsitud üliõpilaspiletiga pääses ka
kogude kallale, kohvikusse, plaate
kuulama ja nõnda edasi. Internetieelsel ajastul olid uskumatuks luksuseks
ka väljamaa ajalehed ja vanad entsüklopeediad. Raamatuid koju kaasa ei
saanud, aga neid sai jätta kohapeal
lugemiseks kardinanahkses kostüümis tädi kätte ootele.
Aga vahepeal tabasid mind raamatukogud Helsingis. Eelkõige keskraamatukogu, mis asus alul Kaartinkaupunki linnaosas, politsei peamaja
kõrval, lõhnas poonimisvaha ja mingi
kummalise puhastusaine järgi, kus
kolisesid tsaariaegsed ja raksusid
võreustega liftid inimestele ja raamatuile, kus käidi kikivarvul. Peagi
kolis see raamatukogu Pasilasse, Totu
Kuul-tüüpi betoonist päikeselinna,
mis seostub minu jaoks siiani raamatutega, sest sääl on ka messikeskus,
kus raamatu-, toidu- ja veinimessid
käsikäes toimuvad. Keskraamatukogu
ise asub nüüd pearaudteejaama taga.
Soovitan soojalt külastada, kasvõi
arhitektuuri pärast.
ERKI-s (praeguses EKA-s, endises
sukavabrikus) õppides hulkusin
mööda Tallinna linna koos arhitektideks plaaninud õpingukaaslastega,
luusisime uusehitustel. Kui ehitati
rahvusraamatukogu ja see märgiline
ehitis, maamärk oli juba kuju võtnud,
ronisime miski veinise kambaga selle
ohtratel tasapindadel, katustel. Kursavend võttis kogetud arhitektuuri
kokku nõnda: Ei saanudki algul aru,
kus on selle maja nägu, kus taguots –
see ongi igas suunas tagumikuga. Ise
ma nii radikaalne arhitektuurikriitik ei ole: ehitis on küll jabur ja peaaegu kasutamatu, aga samas kuidagi

kodustatud, eemalt vaadates sakraalne. Ja nüüd laenutatakse sealt
isegi raamatuid koju kaasa. Olen
vaimustuses, kasutan teenust sihipäraselt.
Kui satun võõrasse linna päevaks,
külastan kohvikut, kõrtsi, katedraali
ja kalmistut. Kui jään mitmeks päevaks, noh, siis ilmselt raamatumessi
või kirjandusfestivali, olgu see ruumi
mõttes siis vana kaubaladu, kirik
või plekist hall, miskit kultuuriklubi,
kus tõenäoliselt esinen, aga ka raamatukogu. Raamatuid on hea sisse
hingata, katsuda, lehitseda. Kahjuks
on keelevalik, milles oskan lugeda
enamat kui viitasid ja hoiatusi, võrdlemisi kasin. Aga raamatud on mu
ebapuhas kirg. Kodus on kokku päris
mitu jooksvat meetrit köiteid keeltes,
mida ma ei valda. Vaatan illustratsioone, kirjalao eripärasid, eri ajastute
paberit ja köiteviise, lihtsalt selgu,
kumeraid või sirgeid, kauneid selgu.
Minu praegusest pesitsuspaigast on
mõni minut kõndida Kadrioru või
Torupilli raamatukokku. Esimene neist
Tammsaare majamuuseumi väärikas
puithoones, tähendusväljadest tiine
nagu Borgese novellid, teine nõukaaegse elumaja alumisel korrusel Gonsiori väila ääres – omamoodi põnevad
mõlemad. Aga eelkõige mitte tänu
asukohale või arhitektuurile, vaid inimestele. Laenasin Torupillikast hiljuti
paar raamatut Vanapagana legendide
kohta. Sain tund hiljem telefonile
sõnumi: Me leidsime veel ühe, mis võiks
huvitada. Ilus. Sellist Eestit ja selliseid
raamatukogusid tahtsingi.

Eilsest on koolid ja raamatukogud
pandeemia tõttu suletud. Loeng
Pallases jääb ära, homne koosolek
kunstimuuseumis toimub Skype’i
vahendusel, uudised jagunevad masendavateks ja väga masendavateks.
Õnneks on riiulid raamatuid täis, üks
raamat siinsamas laual ka raamatukogust laenatud. Pikendasin tagastamist interneeduse abil nädala võrra.
Püha. Nüüd, kui on kahekümnes
kevad sel sajandil, mõned maailmalõpud edukalt üle elatud, teised veel
tulemas, on kõik eelnenu nii püha,
püha, püha.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU JUHATUSE
PÖÖRDUMINE RAAMATUKOGUDE TOETUSEKS
ERÜ juhatus hindab kõrgelt raamatukoguhoidjate turvalisust ning
toetab eriolukorras kehtivat nõuet vältida maksimaalselt kontakte.
Raamatukogudes võivad kättesaadavaks jääda ainult need teenused,
kus pole otsest ja pidevat inimestevahelist kokkupuudet,
vt https://www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused .
Erilistes olukordades selgub raamatukogude vajalikkus veelgi selgemini.
Kui eriolukorras on suletud kõik teised kultuuriasutused, siis raamatukogud on jäänud ka praegu linna või küla südameks. Ka raamatukoguhoidjad on omal viisil eesliinitöötajad: praegusel ajal on väga oluline
pakkuda head lugemisvara, mis aitaks muremõtteid hajutada ja sunnitud
isolatsiooni võimalikult meeldivalt taluda.
Raamatukogud on selles kriisis reageerinud loovalt ja ennetavalt, leides
tavapärasele laenutustööle alternatiivseid lahendusi. Oleme tõestanud,
et raamatukogud suudavad oma kasutajate vajadustest lähtudes reageerida operatiivselt ja paindlikult ning kohaldada oma teenuseid vastavalt
lugejate vajadustele. Muutused on olnud väga ootamatud ja järsud, kuid
raamatukoguhoidjad on olukorraga hästi toime tulnud ja loonud kiiresti
näiteks kontaktivaba laenutuse.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus soovitab omavalitsustel
aidata kaasa raamatukogude tegevusele ning toetada raamatukoguhoidjaid keerulisel ja ebakindlal ajal nii moraalselt kui ka materiaalselt.
Oluline on pöörata tähelepanu raamatukoguhoidjate kui eesliinitöötajate
füüsilise ja vaimse tervise hoidmisele, et nad jaksaksid olla inimestele
oma tööga toeks.
Peame oluliseks, et koroonaviiruse taandudes ja eriolukorra lõppedes
saaks raamatukogude töö taastatud samas mahus. Lähiajaloost on teada,
et majanduslangus toob inimesed rohkem raamatukokku, kus pakutakse tasuta avalikke teenuseid. Juhul, kui kasvab töötus ja vähenevad
sissetulekud, on just see paljudele ainus võimalus osa saada kultuurist,
kasutada e-riigi teenuseid, otsida tööportaalidest tööd. Seega ei tohiks
raamatukoguteenuste eelarvet kärpida.
Praegune olukord on toonud välja ka vajakajäämisi raamatukogude
infotehnoloogilistes vahendites, mis sageli on pidurdanud kvaliteetse
digiteenuse pakkumist. Raamatukogude arvutid ja nendega kaasnevad
seadmed (nt skannerid) vajaksid hädasti kaasajastamist. Eriti praegu
tuleks mõelda sellele, et raamatukogu on investeering, mitte kulu.
Loodame, et peagi taastub tavapärane elurütm ja soovime palju edu
eriolukorrast võimalikult valutuks väljatulekuks.
8. aprillil 2020
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Mihkel Voldi
küsitule vastavad
Tiina Hoop
Jane Kiristaja
Maarika Lausvee
Maritsa Ort
Maris Paas
Õie Paaslepp
Lea Rand
Urve Salumaa
Anne Toome
Maili Uibo
Anu Vahter

Saverna raamatukogu
juhataja TIINA HOOP:

RAHVARAAMATUKOGUD
PANDEEMIAT TROTSIMAS
Koroona- ehk pärgviirused on rühm viirusi, mis põhjustavad imetajate
või lindude haigestumist. Inimestel põhjustavad pärgviirused hingamisteede
infektsioonhaigusi. 2019. aasta koroonaviirushaigus ehk COVID-19 on haigus,
mida põhjustab koroonaviirus SARS-CoV-2. Maailma Terviseorganisatsioon
(WHO) kvalifitseeris koroonaviirushaiguse pandeemiaks 11. märtsil.
Päev hiljem kehtestati Eestis eriolukord, millest pole jäänud puutumata ka
raamatukogud, sealhulgas rahvaraamatukogud. Kuidas on uues olukorras
hakkama saadud? Palusin kolleegidel 11 rahvaraamatukogust rääkida toimetulemisest, praegu häirivast ja sellest, mis meele kõigest hoolimata rõõmsaks
teeb. Kolleegid panid oma jutud kirja neljanda karantiininädala lõpul.

Meile algas eriolukord 16. märtsist,
mil vallavanem andis teada raamatukogude sulgemisest. Oleme ju kõik
ainult inimesed ja eks oli ikka veidi
hirmu ka tundmatu viiruse ees. Paar
päeva tegin puhkepausi, siis aga naasesin tööpostile, sest sisetöid saab
ikka teha, raamatukogus leidub ikka
üht-teist, mis tahab tegemist. Esialgu
olen tööl lühendatud tööpäevaga, sest
teenindan ka naaberraamatukogu,
kus töötaja on traumaga haiguslehel.
Samas teevad õpilased koolitööd edasi
ja on vaja ka raamatuid lugeda. Tegin
kooliga koostööd ja e-kooli kaudu
sai teada antud, et raamatuid on võimalik laenutada, seda loomulikult
ettenähtud piiranguid rangelt arvestades. Meilgi on jäänud põhiliseks
ette helistamine või e-kirja teel oma
soovidest teadaandmine. Raamatud
pakitakse kilekotti ja lepitakse kokku,
kuidas pakk kätte saada. Õnneks on
meil olemas väike vahekoridor, kuhu
saab raamatud jätta, nii et laenutajaga otsest kontakti pole. Lepitakse
kokku kellaaeg, millal inimene saab
pakile järgi tulla. Kui see pole tal
endal võimalik või elatakse kaugemal,
siis oleme leidnud ikka võimalusi,

kuidas raamatud lugejani jõuavad;
kõik toimib ikkagi individuaalselt.
Tagastatud raamatud panen eraldi
kastidesse, kus lasen neil seista 3–4
päeva enne uut ringlust. Kui tagastatud raamatud on pandud kilekotti,
siis see pakend läheb prügikasti. Loomulikult teavitan ka inimest, et kotti
tagasi ei saa.

näitab meie võimekust olukorraga
toime tulla, leiutada uusi mooduseid
raamatukoguteenuste osutamiseks.
Usun, et enamik Eestimaa raamatukoguhoidjaid tegutseb vapralt edasi
praegusele olukorrale vaatamata.
Ikka päikest ja rõõmu kevadest!
Olgem hoitud!

Seni on kõik kenasti toiminud ja
probleeme pole olnud, samas läheb
väga palju aega raamatute otsimisele
ja pakkimisele. Helistatakse tihti, sest
tundub, et inimene tahab ikkagi otse
suhelda, mitte kirjutada. Paar häirivat
hetke on olnud, kus inimene püüab selgeks teha, et enne laenutamist tahab
ta ikkagi ISE raamatuid lehitseda.
Olen viisakalt selgeks teinud, et erandeid ei tehta ning füüsiliselt raamatukokku ei pääse. Lõpuks ikkagi oleme
kokkuleppele saanud ja soovija saab
oma raamatud kätte. Suurim positiivne tagasiside on ikkagi see, et
lugejad on väga tänulikud võimaluse
eest raamatuid kätte saada. TERVISE
SOOVIMINE ning OLGE HOITUD
– need on päevade märksõnad. Teeb
ikka südame soojaks küll! Ja annab
kindlust teadmisele, et raamatukogusid on ikka väga vaja. Eriolukord

Järvamaa Keskraamatukogu
direktor JANE KIRISTAJA:

Nii nagu paljud teised raamatukogud
üle Eesti sulgesime ka meie eriolukorra
väljakuulutamisel lugejatele oma ruumid. Esialgu asusime tegelema sisetöödega. Korrastame kogusid ja andmebaase, kustutame teavikuid, bibliografeerime artikleid ja komplekteerime. Loomulikult vastame e-kirjadele
ja telefonile. Kuna esialgu puudus piisav info viiruse leviku ohtudest, olime
väga ettevaatlikud. Märtsi lõpust asusime laenutama õppekirjandust, et
aidata õppureid. Praegusel ajal laenutame etteteatamisega ja lugejatega
kokku leppides kõigile teavikuid kontaktivabalt ning teeme tavapärast
raamatukogutööd. Siiski tuletame
inimestele meelde, et nad võimalusel
kodus püsiksid ega tuleks asjatult
või igavusest raamatuid laenutama.

Loomulikult oleme häiritud teadmatusest tuleviku suhtes. Raamatukogude
eelarveid juba kärbitakse ja see mõjutab tulevikus meie lugejaid. Ka meie
sooviksime oma lugejatega meelsamini juba tavapäraselt kohtuda.
Oleme rõõmsad, et meie inimesed
on mõistlikud ja positiivsed: lugejad
asjatult ei porise ja maakonna raamatukoguhoidjad püüavad leida raskes olukorras parimaid lahendusi.
Olge terved!

Muuga raamatukogu juhataja
MAARIKA LAUSVEE:

Pandeemiast tingitud eriolukorra
tõttu töötavad ka Lääne-Virumaa raamatukogud eritingimustel. Mõned
maakonna raamatukogud olid kaks
nädalat suletud ja töötajad tegid sisetöid ning seejärel alustasid kontaktivaba laenutust, mõned raamatukogud
alustasid seda kohe eriolukorra alguses. Lääne-Virumaa Keskraamatukogus on töötajad kahes osas kolmeks
nädalaks puhkusele saadetud.
Meil Vinni vallas olid raamatukogud
esialgu kaks nädalat suletud ja seejärel alustasime kontaktivaba laenutamist. Laekvere raamatukogus ning
selle harukogudes Muugas ja Veneveres korrastasime fondi, koostasime
teavikute kustutusakte. Muugas teeme
ka inventuuri. Raamatukogude seintele paigaldasime suuremad postkastid, mida saab ka raamatute tagastuskastidena kasutada. Lugejad saavad
oma raamatusoove esitada nii telefoni kui ka e-posti teel, aga ka laenutusprogrammis reserveerida. Töö on
laabunud sujuvalt vaatamata eriolukorrale: kevad on saabunud ja maal
hakkavad inimesed rohkem õues
ning aedades toimetama, külastusi
oleks niikuinii tasapisi vähemaks
jäänud.
Rõõmu teeb, et lugejaks on registreerunud mitmed, kes kodukontoris
töötamise kõrvalt leiavad nüüd aega
raamatute lugemiseks. Mõned kooliga seotud koostööprojektid oleme
lükanud sügisesse, näiteks ekskursiooni Eduard Vilde radadel, aga
mõne ürituse oleme ka ära jätnud.

Narva Keskraamatukogu direktor
MARITSA ORT:

Peatasime oma raamatukoguteenuste
osutamise ajutiselt alates 14. märtsist.
Olime küll 16. märtsi hommikul valmis alustama lugejate osalise teenindamisega, kuid saime linnavalitsuselt
karmi käsu Narva Keskraamatukogu,
Kreenholmi harukogu, Energia harukogu ning Laste Loomemaja lastekirjanduse teeninduspunkt sulgeda. See
oli muret tekitav otsus ja tähendas
seda, et raamatuid me enam laenutada ei saanud ning tuli välja mõelda
uued töövormid. Alguses tundus
tegevus küllaltki piiratud, kuid nüüdseks oleme leidnud oma niši.
Esimeste sammudena jagasime töötajaile kõik raamatukogu sülearvutid,
et korraldada edasist tööd juba kodukontoritest. Töökoosolekuid hakkasime pidama Zoomi keskkonnas, nii
saavad töötajad üksteisega suheldes
tuge ja tajuda n-ö õlatunnet. See aitas
paljuski üle saada esimesest suurest
ehmatusest. Kohe panime tööle ka
infotelefoni, et informeerida huvilisi
raamatukogu uuest töökorraldusest
eriolukorra ajal. Alguses huvitas meie
lugejaid muidugi kõige rohkem raamatute tagastamise tähtaja pikendamine. Selle üle muret tundma ei pea,
sest tähtaega hakkasime pikendama
automaatselt teenuse pakkumise peatamise aja võrra.
Tänu töötajate suurele loovusele ja infotehnoloogia võimalustele tagasime
kiiresti juurdepääsu raamatukogu
e-ressurssidele, koduleheküljel jälgitavatele uutele üritustele, e-kataloogile, raamatukogu sotsiaalvõrgustikele. Just sotsiaalvõrgustike kaudu
tutvustatakse huvitavaid raamatuid
ning võimalusel juhime inimesi varem
avastamata raamatuteni või kutsume
üles lugema e-raamatuid ning kuulama audioraamatuid. Korraldame
ka e-viktoriine ja joonistusvõistlusi,
vaatame filme ning kuulame muusikat. Püüame välja mõelda kogupereüritusi, mis aitaks ühistegevustesse kaasata erinevaid põlvkondi.
Sotsiaalvõrgustike postitusi on olnud
üle saja ja need on tänaseks kogunud
ligi 440 000 vaatamist. Jälgijaid on nii
Eestist kui ka välismaalt.
Kuna eelmisel aastal toimus raamatukogus üle kaheksasaja ürituse, siis
püüame ka praegu pakkuda peale

raamatute lugemise just meelelahutuslikku poolt.
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Noortele tegutseb veebipõhiselt edasi
vaba aja veetmise kool, kus jätkab
tegevust lauamängude klubi. Koostatakse valikuid aime- ja ilukirjandusest,
mis on kättesaadav nii väikestele kui
ka suurtele lugejatele. Mainimata ei
saa jätta meie igapäevaseid raamatute
ettelugemisi YouTube’i keskkonnas.
Püüame jagada siinkohal töökoormust nii, et kaasatud oleks mitu inimest ning sellega tagame teistele
mõistliku ettevalmistusaja.

PÄEVATEEMA

Oleme saanud keerulises situatsioonis üsna mõistlikult hakkama. Oma
tegemistest teavitame lugejaid Facebookis ja kohalikus lehes.

Populaarseks on kujunenud õpilaste
abistamine infootsingutel ning koduste ülesannete lahendamisel. Kõige
rohkem palutakse abi eesti ja inglise keele tundide ettevalmistamisel.
Soovi korral võib suhelda keeleoskajatega. Laste joonistusvõistluse tööd
on väljas meie raamatukogu koduleheküljel, kus toimub veebipõhine
hääletamine. Proovisime osaliselt läbi
viia meie projekti, kirjandusfestivali
Anderseni muinasjutud, aga tervikuna
saab selle ettevõtmise lõpetada ikkagi
juba raamatukogus kohal olles.
Meie Ameerika keskus teeb ettevalmistusi veebipõhise fotonäituse saatmiseks Ameerika Ühendriikidesse
Marylandi. Kuna keskuse laserlõikur on praegu remondis, siis toetame
Narva MTÜ-d Gagarini Keskus kontaktivabade ukselinkide tootmisel.
Komplekteerimisosakond jätkab kogude komplekteerimise ja e-kataloogide korrastamisega. Peale abipersonali on kõik raamatukoguhoidjad
saanud ajutiselt või siis osaliselt täita
oma tööülesandeid n-ö kaugjuhtimise teel, kuigi vahel on töötunnid
veninud pikemaks kui tavaliselt.
Vahel juhtub lõbusaid asju ka. Paar
tõestisündinud lugu. Kõigepealt abist
kooliõpilastele koduste ülesannete
lahendamisel. Vanaema küsib: Tere,
kas te saate aidata mu lapselapsel inglise
keeles koduülesandeid teha? Keskraamatukogu töötaja: Muidugi, milles
mure? Vanaema vastu: Ärge hakake
seletama, tehke see kiiresti ära ja saatke
meile tagasi!
Teine lugu. On kolmapäev. Lugeja
küsib: Tere, tahaksin teada, kuidas ma
saaksin raamatu tagastada? Meie töötaja: Ärge muretsege, me pikendame teie
raamatu tagastamise tähtaega ise, kuna

PÄEVATEEMA

8

oleme praegu suletud! Lugeja seepeale:
Ei, ma tahan pikendada, sest täna on
viivisevaba päev – esmaspäev ju!
Aga vahel lähevad meil endil samamoodi päevad sassi, sest töid ja tegemisi on palju. Samas tõstab meeleolu
see, et Narva Keskraamatukogu lugejad on endiselt olemas ja meiega koos
nüüd virtuaalmaailmas. Pean siinkohal tänama raamatukogu meeskonda,
kes suutis luua lühikese ajaga sellise
keskkonna, kus toimub palju huvitavat. Rõõmsaks teeb see, et oleme
olnud tublid ja saame hakkama igas
olukorras!

Vaimastvere raamatukogu
direktor MARIS PAAS:

Igas ajas on nii head kui ka halba. Hea
meel on selle üle, et planeeritud inventuur sai tehtud. Raske oli otsustada,
millal oleks lugejatele sobiv aeg, kui
raamatuid laenutada ei saa. Eriolukord lahendas selle küsimuse päevapealt. Inventuur on tehtud ja meel
rõõmus. Ma arvan, et igas raamatukogus on edasilükatud sisetöid, mida
saab nüüd pingevabalt ära teha.
Meie kohalik omavalitsus on otsustanud raamatukogud eriolukorra ajal
suletuina hoida ja ka kontaktivaba
laenutamist ei toimu. Lugejaist on
kahju, aga parem karta kui kahetseda.
Mulle tundub, et eriolukorras ei ole
siiski mõistetud kõige olulisemat. Jätkuvalt tundub, et tähtsaim on täita
tabeleid ja näidata arve, tõestamaks
tulemust. Praegu peaks olema kõige
olulisem tulemus, et miljon eestlast
püsima jääks. Kas või selleks kriisiajaks võiks enesetõestamise ära unustada. Me oleme nagunii inimestena ja
asutustena kogu riigile vajalikud.
Räägitakse palju sellest, kuidas kriis
meid muudab ja et pärast tuleb täiesti
teistsugune aeg. Ma ei usu, et see aeg
on eriti teistsugusem kui praegune,
sest igal uuel päeval ongi uus aeg. Inimesed muutuvad vaid niipalju, kui
nad on sunnitud muutuma. Samas
ma loodan, et inimesed mõistavad
edaspidi, et isegi selline lihtne asi
nagu raamatute lugemine ei pruugi
teatud olukorras olla enesestmõistetav tegevus. Reaalsus võib olla see, et
sul lihtsalt ei ole ühel päeval midagi
lugeda. Peab ütlema, et kriisiaeg on
toonud raamatukogude vajalikkuse
väga tugevalt esile.

Rapla Keskraamatukogu direktor
ÕIE PAASLEPP:

Eriolukorra tingimustes laenutatakse
Raplamaa raamatukogudes vaid eelnevalt tellitud ja reserveeritud raamatuid. Raamatute tellimusi saab
esitada e-kataloogis RIKSWEB,
e-posti teel, raamatukokku helistades
või ka Facebooki vahendusel. Raamatukokku helistamist kasutatakse
usinalt: see on mugav ja paljudele
lugejatele ainuke võimalus. Palutakse,
et raamatukoguhoidja annaks lugemissoovitusi, nii nagu seda tehti siis,
kui sai kirjandust avariiulitelt ise
valida. Raamatud tagastatakse raamatukogude sissepääsude juures
määratud kohta ja need jäävad vähemalt 2–3 ööpäevaks karantiini vastavalt omavalitsuste raamatukogudes
kehtivale korrale. Raamatukogudes
kehtib eriolukorra ajal viivisevaba
aeg. Lugejad on eriolukorrast aru saanud, kuigi alguses oli üpris sageli
kuulda nurinat, et ei lubatud avariiulitelt raamatuid laenutada, raamatukogu arvuteid ja teisi harjumuspäraseid teenuseid kasutada.
Raplamaal korraldati raamatukogude
teenindust märtsikuus peale eriolukorra väljakuulutamist erinevalt. Kohe
sulges uksed Märjamaa Valla Raamatukogu, teenust ei pakutud Märjamaa alevis ega haruraamatukogudes.
Märjamaa Vallavalitsuse 13. märtsi
otsusega suunati raamatukoguhoidjad koju. Kontaktivaba laenutust alustati 6. aprillist.
Kehtna valla raamatukogud töötasid
tavaliste lahtiolekuaegadega ja veidi
leebemate tingimustega. Lugeja sai
siseneda raamatukokku piiratud alale,
kuid ei saanud kasutada lugemissaali ja AIP-i teenuseid. Raamatuid ise
riiulitelt valida ei saanud, raamatukoguhoidja otsis soovitud teavikud
välja. Aprilli algusest muudeti laenutamistingimusi karmimaks: alustati
täiesti kontaktivaba teenindamisega,
raamatud peab ette tellima. Lühendati raamatukogude lahtiolekuaegu
ja ruumi sisenemine piirati veel väiksemale alale.
Kohila raamatukogu avas eriolukorra
kehtestamise järel kohe uksed lühendatud lahtiolekuaegadega kahel päeval nädalas. Raamatuid tuli hakata
ette tellima. Lugejad hakkasid teavikuid kätte saama fuajeest.

Rapla Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes lühenes lahtiolekuaeg: lugejatele avati uksed neljaks
tunniks päevas, Raplas kl 11–14 ja
kl 17–18. Raamatuid tuli laenutamiseks ette tellida. Eriolukorra esimesel nädalal teenindasime lugejaid
raamatukogudes piiratud liikumisalal teenindaja vahendusel (hoides
2-meetrist vahet). Raplas pakkusime
lugejaile võimalust kasutada üht
arvutit, mida tuli peale igat kasutamist desinfitseerida. Eriolukorra
teisest nädalast teenindatakse täiesti
kontaktivabalt nii Raplas kui ka haruraamatukogudes. Arvuti kasutamist
võimaldame mõnes haruraamatukogus ja keskraamatukogus vaid eelneva kokkuleppe alusel ning kontaktivabal alal. Raamatukogu pakub
jätkuvalt ka printimisvõimalust, kuid
teenuse osutamises tuleb eelnevalt
kokku leppida ning tasuda saab vaid
sularahas.
Lugejate kirjadele ja kõnedele vastamine, teavikute väljaotsimine ja pakkimine on töömahukas ülesanne, mis
muutis päevapealt raamatukogudes
väljakujunenud töökorraldust. Laenutatavate raamatute arv on vähenenud, kuid töömaht suurenenud.
Vähenenud on lugejate arv ja seda
eriti väiksemates külaraamatukogudes. Raamatukogude kasutajate seas
on harvem näha vanemaid inimesi,
kes püüavad rohkem kodudes püsida,
kuid kindlameelseid kasutajaid jätkub. Külaraamatukogudes on kasvanud koduteenindus ja see toimub
kontaktivabalt! Hea on nentida, et
raamatukogud on olulised ja lugemist väärtustatakse.
Märtsikuus leidsid raamatukogud
end olukorras, kus laenutus pidi
toimima, kuid puudusid desinfitseerimisvahendid. Kui mõnes raamatukogus, näiteks Rapla Keskraamatukogus, olid küll käte ja töölaudaderaamatute esmased desinfitseerimisvahendid olemas, siis haruraamatukogudele jagamiseks neid ei jätkunud.
Kellelgi ei olnud kaitsemaske. Kiiremas korras tuli raamatukogul ise
hankida desinfitseerimisvahendeid
ja suurel hulgal kummikindaid.
Vallavalitsuse hanke korras tellitud
desovahendid jõudsid kohale alles
aprillis, ka kauaoodatud kaitsemaskid ja -sirmid saime aprilli teisel
nädalal.

Rapla Keskraamatukogu kodulehel
on huvilistele kättesaadavad virtuaalnäitused, lugemissoovitused ja heliraamatute lingid; töötajad on
lastele, noortele ning vanemaealistele YouTube’i vahendusel raamatuid ette lugenud.
Uute väljakutsetena virtuaalkeskkonnas võib Rapla Keskraamatukogu kodulehelt leida lahendamiseks ristsõnu
ja lugemissoovitusi lastele
ja noortele. Maakonnalehes
on ilmunud raamatukoguhoidjate raamatututvustusi.
Lastele pakutakse koolivaheajaks lauamängude kontaktivaba laenutamist ja virgutuseks kutsutakse päikest
tervitama; lingid leiab Rapla
Keskraamatukogu kodulehelt ja sotsiaalmeediast.
Kohila raamatukogu pani
noortevolikogule sotsiaalmeedias jagamiseks kokku
raamatututvustuse, Kehtna raamatukogu kutsub lapsi loodusesse pildistama jne.
Paljud tegevused on kolinud virtuaalsesse keskkonda ja oma koht on seal ka
raamatukogul. Raamatukataloogid,
andmebaasid, koduloolised materjalid, raamatututvustused, lugemissoovitused, heliraamatute lingid,
ettelugemised, viktoriinid, virtuaalnäitused jm on kiiresti leitavad.
Lugemine on rõõm ja nauding ning
püüame seda oma kasutajatele ikka
pakkuda!

Toila Vallaraamatukogu direktor
LEA RAND:

Seoses eriolukorra jätkumisega on
kõik neli Toila valla raamatukogu
lugejatele suletud kuni 1. maini või
eriolukorra lõppemiseni.
Raamatukogud töötavad, aga lugejatele oleme suletud. Töötajad tegelevad sisetöödega, päringutele vastamisega, laenutuste pikendamisega...
Teeme mahakandmisi ja puhastame

fonde, valmistame ette näitusi ja
üritusi ajaks, kui olukord jälle normaalne on, teeme suurpuhastust...
Alates 1. aprillist pakuvad raamatukogud ka kontaktivaba laenutust.
Laenutada saab ainult ettetellitud
raamatuid. Raamatute tellimiseks
saavad lugejad helistada või kirjutada: leiame neile sobiva aja ja viisi
raamatute kättesaamiseks. Raamatute
olemasolu oma koduraamatukogus

Lea Rand virtuaalselt ette lugemas.
Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

saab kontrollida aadressil lugeja.ee
või helistades-kirjutades. Raamatuid
saab tagastada raamatukogude uste
taga asuvatesse kastidesse.
Aprillikuus töötame vähendatud
koormusega. 28. märtsil alustas Toila
raamatukogu Facebook Live´is ettelugemisi lastele.
Kui lapsed ei saa tulla raamatukogusse, siis läheb raamatukogu nende
juurde koju. Iga päev kell 11 on lapsed
(ja miks mitte ka vanemad) oodatud
virtuaalsele ettelugemisele, et kuulata
ühte või vahel ka kahte lugu. Kuulata
võib ka muul ajal, sest kõik videod on
raamatukogu Facebooki-lehel üleval.
Ega me ole jalgratast leiutanud: seda
tehakse praegu üle Eesti. Näiteks
Nukuteatri näitlejad loevad lastele,
Eesti Draamateatri näitlejad täiskasvanutele ning kirjanikud loevad ise
oma lugusid ette. Kui inimesed ei saa
tulla meie juurde, peame leidma võimaluse neile koju minna. Eesmärk on
ju see, et me ei kaotaks sidet ka ajal,
kui füüsiliselt kohtuda ei saa.

Pärnu-Jaagupi raamatukoguhoidja URVE SALUMAA:

Kuigi praegu ei oska veel keegi öelda,
millal lõpeb eriolukord Eestis ja
mujal maailmas, võib juba praegu
väita, et teatud mõttes jaotatakse
ajalugu koroonaeelseks ja -järgseks
perioodiks. Kultuuri tarbimine kõige
laiemas mõistes on olnud seni meie
igapäevaõigus ja -võimalus. Nüüd,
kui teatrid, kinod ja kontserdisaalid on suletud, on suurem
rõhuasetus taas raamatute
lugemisel.
Kui Pärnu-Jaagupi raamatukogu märtsi teises pooles
lugejatele uksed sulges, siis
lootsid kõik, et see saab
olema vaid paari nädala
küsimus. Paraku on läinud
natuke teisiti. Raamatukoguhoidjate jaoks ei ole see olnud
aga kadunud aeg, sest ega
töö raamatukogus ei ole pelgalt laenutamine, vaid ka
palju muud. Nii kasutasime
ka meie seda aega ära ja tegime inventuuri. Eks aeg-ajalt
oli vaja uksel selgitamas käia,
mis toimub ja millal võiks
lugeja taas uksest sisse pääseda. Uksest ei pääse lugeja
sisse veel praegugi, ent lugemisvara saab raamatukogust kätte
ikkagi: ka meie alustasime 1. aprillil
kontaktivaba laenutust. Tõenäoliselt
toimib see samamoodi nagu paljudes teistes raamatukogudes üle Eesti:
helista, kirjuta või broneeri raamat
URRAM-is, lepi telefonitsi kokku
kättesaamisaeg ning pakk soovitud
lugemisvaraga ootabki sind kokkulepitud ajal raamatukogu ukse taga.
Pisut raskem on ehk neil, kes ise täpselt ei tea, mida soovivad. Siinkohal
jääb üle vaid usaldada raamatukoguhoidjat ja loota tema oskusele panna
pakki just selle inimese huve arvestavad raamatud. Maaraamatukoguhoidjatena tunneme oma lugejaid ju
hästi ja see pole just raske ülesanne.
Tänutäheks on läbi ukseklaasi tehtud kummardus või lehvitatud, tänu
avaldatakse ka sotsiaalmeedia kaudu.
Nähes inimeste siirast rõõmu raamatupakki laualt võttes saan aru, et
olen teinud nende päeva rõõmsamaks. Tegelikult tegin ju ainult oma
tööd; tõsi, natuke teistsuguses võtmes kui tavaliselt. Nii saabki lugeja
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Vaatamata eriolukorrale on raamatukogud ikkagi juurde saanud uusi lugejaid, tõsi, mitte küll palju. Lugejate
elektrooniline registreerimine võtab
alles hoogu. Tavaolukorras registreeriti lugejaks kohapeal, kuid nüüd
tuleb seda teha elektrooniliselt, mis
võib olla omamoodi väljakutsekski.
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rõõmust ka minu rõõm. Kas on selles olukorras ka midagi rõhuvat või
mõtlemapanevat? Kindlasti on neidki
inimesi, kelleni ei jõua info sellisest
laenutusvõimalusest ja kindlasti on
neidki, kes siiski ise sooviksid oma
lugemisvara valida, kuid ekstreemsed
olud nõuavad ekstreemseid lahendusi. Nii tuleb leppida nende võimalustega, mis on kõige ohutumad kõigi
jaoks. Pisut jääb ehk hinge kriipima
mõte, et lugeja, kes poetab loetud raamatud tagastuskasti, aga uusi ei võta,
ei pruugigi enam raamatukokku ühel
või teisel põhjusel tagasi tulla. Kui
teenus ei ole kättesaadav juba sisseharjunud kujul, siis võib selle tarbimine jäädagi soiku.

väga hea meel, et raamatukogu on
avatud.
Nii raamatukogutöötajad kui ka lugejad võtavad väga tõsiselt reegleid,
mis on eriolukorras kehtestatud: kasutame kaitsevahendeid, desinfitseerime mitu korda päevas ukselinke,
tööpindu jm vajalikku. Hoiame külastajatega distantsi, tagastatud teavikud
paneme kaheks ööpäevaks kastidesse
karantiini, st töötame põhimõttel
OLLA TERVED.

Kodavere mäng: Alatskivi raamatukogu tegi lugejaile FB-s viktoriini.

Mulle tundub, et raamatukoguhoidjad on oma ettevõtlikkusega end taas
nähtavamaks muutnud, tõestades, et
me oleme vajalikud ja samas ka leidlikud. Kui kuidagi enam ei saa, siis
kuidagi ikka saab!

Alatskivil toimub igatahes endiselt
Juhan Liivi luulepreemia väljaandmine
tema sünniaastapäeval 30. aprillil.
Meie pakume soovijaile vaimutoitu,
oleme tänulikud ning õnnelikud, et
on nii, nagu on.

Alatskivi raamatukoguhoidja
ANNE TOOME:

Käina raamatukogu juhataja
MAILI UIBO:

Peipsiääre valla raamatukogudes algas
kontaktivaba laenutus esimesest kriisipäevast. Tagasihoidlikumad lugejad
arvasid algul, et ei hakka seda kasutama, aga sõna levis ja varsti oli huvilisi omajagu. Tagastuskasti kasutatakse palju; meie omakorda hoiame
trükiseid ise kolm päeva karantiinis ja
soovitame lugejatel peale laenutamist
sama teha. Uudiseid meie toimetamiste kohta leiab sotsiaalmeediast,
valla kodulehelt ja raamatukogu ukselt.
Erandkorras toimib ka koputus aknale.
Maal on sellist usaldusel põhinevat
laenutamist lihtne teha: kohti, kuhu
lugejale pakk jätta, on päris mitu ja
kellaajad paindlikud.
Facebook Messengeris tegutseb meie
kirjanduskohviku grupp, kus soovitame üksteisele lugemist ja jagame
häid emotsioone. Internetita lugejatega võtame ise pisitasa ühendust
ja leiame võimaluse, kuidas soovitu
kätte saada. Rõõmustabki see, et meil
on võimalus edasi töötada ja näha,
kui tähtis meie tegevus paljudele
nüüd on. Ärevaks teeb peale kogu
maailma tabanud katsumuste see, kui
omavalitsused alustavad raamaturaha kärpimist. See tekitab lõpuks
lumepalliefekti paberraamatute ilmumisel üldse ja seab ohtu meie rahva
vaimse ühisosa ja kultuuriruumi toimimise. On siiski veel palju neid,
kellel ei ole e-raamatute lugemise võimekust ega soovi.

Vaatamata eriolukorrale toimub meie
raamatukogus laenutamine tavapäraselt. Hiiumaa vallavalitsus otsustas,
et raamatukogud peavad lugejatele
avatuks jääma. Esialgu tekitas see
küll kõhedust, kuid harjusime olukorraga kiiresti.
Et mitte liiga tihti raamatukogu külastada, on lugejad hakanud korraga
suuremas koguses raamatuid laenutama, samuti tellitakse teavikud
ette, et võimalikult kiiresti vajalik
kohapeal kätte saada. See on olnud
ka raamatukogutöötajate soovitus.
Õpilased laenutavad palju kohustuslikku kirjandust ja koduõppel olijad
vajavad varasemast rohkem materjali kodutööde jaoks. Endiselt toimub
koduteenindus ja eelneval kokkuleppel saab raamatupaki kontaktivabalt
kätte raamatukogu trepikojas olevalt
laualt. Teavikuid saab tagastada õues
olevasse tagastuskasti ööpäev läbi.
Ajutiselt on suletud lugemissaal ja
piiratud kohapeal lugemise võimalust. Internetipunkti arvuteid on võimalik kasutada äärmisel vajadusel.
Telefon heliseb sagedasti ja kirju saadetakse raamatukogu aadressile tunduvalt rohkem kui varem: tuntakse
huvi, kas ja kuidas oleme avatud ning
soovitakse infot eri teemadel. Kuna
ümberringi on kõik kultuuriasutused ja toitlustuskohad suletud ning
ringide tegevus peatatud, on lugejatel

Häirib see, et kriisiolukord tekitab
ebakindlust, inimeste elurütm ja tegevus on häiritud. Samuti on teadmatus, kui suur on kriisiolukorra mõju
tulevikule.
Rõõmsaks teeb aga see, et ei pea teadmatuses kodus istuma, vaid saame
edasi töötada. Meie osavallavanem
on kriisiajal külastanud raamatukogu
tihedamini kui viimasel neljal aastal
kokku ja tundnud muret raamatukoguhoidjate tervise pärast. Ja loomulikult teeb rõõmsaks see, et suvi
on veel ees.

Saare Maakonna Keskraamatukogu direktor ANU VAHTER:

Tänasega on saanud pea kuu aega
eriolukorra algusest ja Saare Maakonna Keskraamatukogu lugejatele
sulgemisest. Esmaspäevast, 16. märtsist kuni 1. maini on Saaremaa vallavalitsuse korraldusega suletud keskkogu maja Kuressaares koos haruraamatukogudega maapiirkondades.
Paariks nädalaks jäid veel piiratud
teenindusaegadega avatuks postipunktidega raamatukogud Astes,
Lümandas, Mustjalas, Salmel, Torgus ja Valjalas. Isikukaitsevahendeid
jagati ainult nendesse raamatukogudesse. Koroonakriisi eskaleerumine
Saaremaal tõi Saare- ja Muhumaale
veelgi rangemad liikumispiirangud.
Aprilli algusest on suletud ka postiteenuseid osutavad raamatukogud.
Muhu valla kaks raamatukogu, Hellamaal ja Liival, on samuti suletud.
Kõik kütte- ja ventilatsiooniseadmed
on seadistatud miinimumile. Arvan,
et esimestel nädalatel valdas inimesi
paanika, sest ega me keegi ei olnud
valmis selliseks olukorraks, seda
enam, et paljudel oli ka haigestumisi
lähikondlaste ja sõprade seas. Kui
kaua see kriis kestab? Kas me jääme
ellu? Millal elu normaalseks muutub?
Milline on elu peale kriisi? Ega nendele küsimustele ju vastust veel pole

Keskkogus oli selle aasta tegevusplaanis inventuur nagunii ja nüüd
kasutame seda sunnitud aega just
selleks. Muidugi, see võtab omajagu
kauem aega: ollakse graafiku alusel
maksimaalselt kahekaupa ja külmas
majas mõne tunni kaupa, kinnastes…
aga mis siis ikka. Tähtis on see, et me
nendes oludes tegutseme, säilitame
usu endasse ja sellesse, et eriolukord
ükskord lõpeb ning oleme valmis
kriisist välja tulema; kui mitte väga
palju tugevamatena, siis vähemalt
kogemuse ja õppetundide võrra rikkamatena. Selge on see, et antud olukorras saab digitaalne areng hoogu
juurde, kuid ma siiski usun, et küllap
tulevad meie juurde tagasi ka lugejad,
sest inimlikku suhtlemist ja kontakti
ei asenda mitte miski.

Püsime terved!

11

KAANEPILDID,
SISUKORRAD JA
SISUKIRJELDUSED
E-KATALOOGIS ESTER
Riin Olonen, ELNET Konsortsiumi arendusjuht

Alates 3. veebruarist on e-kataloogis ESTER kasutusel
uus kaanepiltide teenus EPIK.

E-kataloogi ESTER rikastamine Eesti teavikute kaanepiltide, sisukordade ja
sisukirjeldustega on konsortsiumi raamatukogudele juba mitu aastat olnud
üks prioriteetsetest arendustest. Sama ootust on rõhutatud ka e-kataloogi
kasutajate rahulolu-uuringutes ja jooksvas tagasisides.
Teenuse käivitamine oli veidi konarlik, kuid praeguseks toimib juba märksa
sujuvamalt ja stabiilsemalt. Teenus võimaldab lisada e-kataloogile ESTER
raamatute, CD-de, DVD-de jt väljaannete kaanepilte, sisukokkuvõtteid ja sisukordi ning muuta e-kataloog seeläbi informatiivsemaks ja atraktiivsemaks.
Kaanepiltide lisamine kataloogi aitab kasutajatel kiiremini jõuda soovitud
väljaandeni (raamatukogudes küsitakse raamatuid sageli nende välimust,
sh kaanepilti kirjeldades). Muu lisainfo (sisukorrad, -kirjeldused jms) aitab kasutajatel otsustada, milline väljaanne on neile antud olukorras kõige vajalikum.

Ekraanile kuvatakse EPIK-u leht koos
täiendavate andmetega teaviku kohta.
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ja see määramatus ongi väga raske
taluda. Muidugi mõtlesime läbi tööd
ja tegemised, mida saame jätkata
kodukontoris. Kaugtööd tehes kulub
väga palju energiat ka suhtlemisele.
Mõnedel töötajatel oli võimalik raamatukoguprogramm RIKS installeerida koduarvutisse, et teha tellimusi,
mahakandmisi jms. Kõik komplekteerimise töölõigud toimivad. Ükshaaval käime majas tegemas neid
töid, mida kodust teha ei saa. Soetasime lisaks paar mobiiltelefoni, saame
edastada infot ja vastata lugejate
päringutele. Facebooki ja kodulehe
kaudu jagame infot vaba aja sisustamise võimaluste kohta, tutvustame
Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogude kasutamise võimalusi, loeme
ette raamatuid ja kutsume ka lugejaid üles ette lugema, kodulehel on
meie raamatukogu Ameerika nurga
15. aastapäeva tähistamise puhul üleval virtuaalnäitus USA naistest jms.
Nii nagu igal pool, tuli hoolitseda
ärajäävate ürituste võimaliku ümberkorraldamise või edasilükkamise eest.
Paljudes maaraamatukogudes tegeletakse kontaktivaba laenutamisega:
telefonitsi või e-kirja teel ettetellitud
raamatud pannakse kotiga trepile,
kasti või viiakse koduukse taha.
Paljud kasutavad vabanenud aega
kogude korrastamiseks, inventuurideks ja muudeks sisetöödeks. Maal
tuleb hoolitseda ka majaümbruse
korrashoiu eest. Saan meie raamatukogudelt tagasisidet kogu aeg; näen,
kui palju raamatukogu maainimese
jaoks tähendab ja kuidas nad ise igatsevad oma lugejaid.
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Kui kaanepildi asemel kuvatakse
asenduspilt, tähendab see, et EPIK-u
teenuses kaanepilti küll ei ole, aga on
kas sisukord või sisukirjeldus.
Teenus sai nimeks EPIK, mis tuleneb
sõnadest ESTER-i KAANEPILTIDE
KATALOOG. Andmebaas koguneb
e-kataloogis ESTER tehtud päringute
alusel, kuid võimalik on andmeid
baasi ka laadida. Seisuga 20.03.2020
on täiendava infoga rikastatud 93 658
kirjet (väljaannet), neist kaanepiltidega 54 617. Baas täieneb iga päev
ca 1500 kaanepildi võrra.

Lehel kuvatakse peale kaanepildi ja
teaviku põhiandmete (autor, pealkiri, ISBN)
ka sisukord ja sisukirjeldus.
Andmeallikateks on nii ELNET Konsortsiumi raamatukogude digitaalarhiivid
kui ka välised keskkonnad. Algne arendusprojekt hõlmas Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR, Tartu Ülikooli digitaalarhiivi DSpace ning
LibraryThingi, Google Booksi ja Rahva Raamatu katalooge. Andmeallikate
ringi laiendatakse edaspidi veel.
Kaanepilte kuvatakse nii otsingutulemuste kui ka valitud kirje lehel, muu info
kuvamiseks tuleb klikata kaanepildil valitud kirje lehel. Ekraanile kuvatakse
EPIK-u leht koos täiendavate andmetega teaviku kohta. Lehel kuvatakse peale
kaanepildi ja teaviku põhiandmete (autor, pealkiri, ISBN) ka sisukord ja sisukirjeldus. Kaanepildi, sisukorra ja -kirjelduse juures kuvatakse ka andmeallika
nimi (kust andmed pärit on). Kasutades lisalehe püsilinki (Kopeeri püsilink),
saad viidata sellele lehele ka mujal veebis.

Uus lahendus asendas seni (aastast
2009) e-kataloogis kasutusel olnud
lahenduse, mis kasutas andmeallikana vaid Google Booksi ja kuvas
peamiselt välisteavikute kaanepilte.
Kogutud andmeid saab vastava teenuse (API) vahendusel kasutada ka
raamatukogude teiste andmekogude,
veebinäituste ja kataloogide rikastamiseks kaanepiltide ja muu lisainfoga.
Teenuse arendaja oli Avalanche Laboratory OÜ ja testipartner CGI Eesti
AS. EPIK-u töörühmas olid Urmas
Sinisalu (juht), Anneli Sepp, Küllike
Lutsar, Riina Felding, Kalju Kill Kask
ja Riin Olonen. Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Seisuga 31.12.2019 oli e-kataloogis
ESTER kokku 3 334 037 nimetust
10 037 692 eksemplariga. Andmebaasi
ja ühise infosüsteemi haldamise
ja arendamise eest Eestis vastutab
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET.
Täiendav info:
Riin Olonen,
ELNET Konsortsiumi arendusjuht,
riin.olonen@elnet.ee
Urmas Sinisalu,
projektijuht, EPIK-u teenuse haldur,
urmas.sinisalu@elnet.ee

Kui kaanepildi asemel kuvatakse asenduspilt,
tähendab see, et EPIK-u teenuses kaanepilti
küll ei ole, aga on kas sisukord või sisukirjeldus.

MILLEGA ON RAHUL TALLINNA
ÜLIKOOLI INFOTEADUSE ERIALA
VÄRSKED VILISTLASED?
Tööturu kiire areng nõuab muutusi ka kõrgkoolidelt, sealhulgas õppekavade uuendamist. Vilistlasuuringute
põhjal on võimalik teada saada, kui vajalikud on kõrgkoolist saadud teadmised ja oskused tööturul ning
seega saab uuringute tulemusi kasutada õppekavade hindamisel. Püüan vastata artikli pealkirjas esitatud
küsimusele oma magistritöö Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala vilistlasuuring (2012–2018) tulemustest
lähtudes.1 2019. aastal Tallinna Ülikoolis (edaspidi TLÜ) kaitstud magistritöö eesmärk oli välja selgitada
infoteaduse eriala vilistlaste tegevus pärast lõpetamist, saada hinnang õppetegevusele ning võrrelda
tulemusi 2012. aastal valminud sama eriala vilistlasuuringu tulemustega. Uurimisobjektiks olid TLÜ
infoteaduse eriala aastatel 2012–2018 lõpetanud bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid.

õpingutele antavate hinnangute
kohta. 2019. aasta seisuga on uuritud
kolmeteistkümne aasta jooksul lõpetanuid, mistõttu võib öelda, et TLÜ
infoteaduse eriala vilistlasuuringud
on järjepidevad.

Naimi Saartson,

Keskkonnaministeeriumi referent
Foto: N. Saartsoni erakogu

TLÜ infoteaduse eriala bakalaureuseja magistriõppe õppekavade uuendamisel on arvestatud tööturu vajadustega ja muutustega rahvusvahelisel
tasandil. Infoteaduse õppekavaarenduses osalevad nii õppejõud, tööandjate ja erialase kogukonna esindajad,
infoteaduse õppekavade üliõpilased
kui ka vilistlased. Lisaks käesolevale
vilistlasuuringule on varem küsitletud a-il 2006–2011 TLÜ infoteaduse
eriala lõpetanud tudengeid. Mõlemad uuringud sisaldasid küsimusi
õpingute tausta, õpingute ja töötamise, lõpetamisjärgse tegevuse ning
1

Vt https://tinyurl.com/ue6dyyt

Kasutasin magistritöös andmekogumismeetodina kvantitatiivset meetodit (veebipõhine küsitlus). Küsitluse
käigus kogutud andmeid on analüüsitud kirjeldava statistika abil. Valimisse kuulus 154 aastail 2012–2018
TLÜ infoteaduse eriala bakalaureuseja magistriõppe lõpetanud vilistlast.
Küsimustikule vastas 77 vilistlast,
seega oli vastajate lõplik määr 50%.
Aastail 2012–2018 lõpetas bakalaureuseõppe 98 üliõpilast, kellest küsimustikule vastas 43. Magistriõppe
lõpetajaid oli samal ajaperioodil 56,
küsimustikule vastas neist 34. Andmeid analüüsiti kolmel tasandil.
Tulemused toodi bakalaureuse- ja
magistriõppetasemel eraldi välja, et
saada selge ülevaade ja võrrelda kaht
õppetaset. Lisaks võrreldi tulemusi
eelnevate uuringute tulemustega.
Kokkuvõtlikult analüüsiti ka uuenenud õppekava läbinud vilistlaste
küsitlemise tulemusi, et teada saada,
kas on erinevusi võrreldes üldiste
tulemustega.

Analüüsides vilistlaste töötamist
õpingute ajal selgus, et valdav osa
(89,6%) küsimustikule vastanutest oli
õpingute eel ja ajal tööga hõivatud.
Magistriõppe tudengitest olid kõik
õpingute eel või ajal tööga hõivatud;
bakalaureuseõppe tudengitest ainult
seitsmel puudus töökogemus õpingute eel või ajal. Seega olid magistriõppe tudengid tööturul aktiivsemad
kui bakalaureuseõppe tudengid. Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe
valdkonnas on õpingute ajal töötamise tase üldiselt kõrge. Vastanutest
32,4% töötasid juba õpingute eel või
ajal erialasel ametikohal.
Küsimustikule vastamise ajal oli 80%
nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe
vilistlastest tööga hõivatud, see tulemus ei erinenud varasema vilistlasuuringu tulemusest. Seega ei ole tööhõive infoteaduse eriala tudengite
seas aastatega langenud, vaid pigem
tõusuteel. Ametikoha erialaga seotuse keskmine näitaja oli 28% (75-st
vastanud vilistlasest töötas erialasel ametikohal 21), mis on võrreldes
eelmise vilistlasuuringuga kahjuks
madalam (2,3%). Mitteerialasel ametikohal töötamise peamised põhjused
olid huvitavam töö, kõrgem palk ja
paremad töötingimused. Korduvalt
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märgiti vabade erialaste töökohtade
puudumist. Ametikohtade mitmekülgsust näitavad erinevad ametinimetused. Põhjuseks, miks infoteaduse eriala vilistlased töötavad väga
erinevatel ametikohtadel, võib olla nii
erialaste ametikohtade puudumine
kui ka IKT areng töömaastikul.
Tööga rahulolu hindas keskmiseks,
kõrgeks või väga kõrgeks üle 94% nii
bakalaureuse- kui ka magistriõppe
vilistlastest, mis on 10% kõrgem võrreldes eelmise vilistlasuuringuga. Tööga
rahulolematust põhjustas kõige sagedamini stressirohke töö ja kesine palk.
Bakalaureuseõppe vilistlaste seas oli
palju mainitud ka väheseid karjäärivõimalusi, mistõttu võiks õpingute
ajal tudengitele rohkem tutvustada
erinevaid töövõimalusi. Konkurentsivõimet tööturul hindas keskmiseks
või heaks rohkem kui 90% vastanutest, mis on eelmise vilistlasuuringuga võrreldes kõrgem näitaja.
Varasema vilistlasuuringu tulemuste
põhjal on TLÜ infoteaduste instituudile soovitatud üliõpilaste paremat
nõustamist nt kirjandusainete valikul,
sest üliõpilased tunnetavad neist ainetest saadavate teadmiste puudumist.
Ka käesoleva magistritöö andmeanalüüsis selgus, et vilistlased on
välja toonud kirjandusainete valiku
puudused. Seega soovitan ka TLÜ
digitehnoloogiate instituudile üliõpilaste paremat nõustamist kirjandusainete valikul. Samuti soovitan instituudile üliõpilaste nõustamist juhtimise ja ettevõtlusega seotud ainete
valikul, kuna juhtimis- ja ettevõtlusoskusi on vilistlased nii käesolevas
kui ka eelmises uuringus hinnanud
üldistest oskustest kõige madalamalt.
Vilistlaste kommentaaridest selgus,
et tuntakse vajadust ka põhjalikumate IKT-oskuste järele. Seda mainiti ka välismaistes infoteaduse eriala
vilistlasuuringutes. Kuna tänapäeval
on IKT areng kiire ning infoteaduse
eriala lõpetajad puutuvad oma ametikohtadel kokku mitmesuguste infotehnoloogiliste vahenditega, on see
vajadus põhjendatud. IKT-oskuste
arendamiseks vajalike digitaalsete
õppevahendite kaasajastamist on oluliseks pidanud ka EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu (Eesti Kõrgja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur,
2017). Seetõttu soovitan TLÜ digitehnoloogiate instituudile ka üliõpilaste

nõustamist IKT-valdkonna ainete
valimisel nt vabaainetena.
A-il 2012–2018 infoteaduse eriala lõpetanute hulgas on kõige enam tippspetsialiste ja ametnikke ning enamasti
töötatakse riiklikus, avalik-õiguslikus
või munitsipaalasutuses. Infoteaduse
eriala vilistlased on leidnud kõige
rohkem rakendust neljal tegevusalal:
(1) info ja side, (2) avalik haldus ja
riigikaitse, (3) kohustuslik sotsiaalkindlustus, (4) haridus ning kunst,
meelelahutus ja vaba aeg. Vilistlased
töötavad mitmesugustel ametikohtadel, kuid kõige enam märgiti (vanem)raamatukoguhoidja ametikohta. Rohkem kui pooled vastajatest olid suurel
määral rahul oma põhitööga ning hindasid enda konkurentsivõimet tööturul heaks. Nii bakalaureuse- kui
magistriõppe vilistlaste üldiste oskuste
keskmine hinne oli 4,0. Õpinguid oli
jätkanud 28,6% vastanutest ning enamasti tehti seda magistriõppes.

Õpingutega rahulolu
ja vilistlaste pädevus

Uuringust selgus, et infoteaduse erialale asuti õppima kõige rohkem
seetõttu, et eriala huvitas (53,9%).
Bakalaureuseõppe vilistlaste seas oli
kahjuks see vastusevalik teisel kohal
ja kõige enam vastati, et ei leitud muud
sobivat eriala. Erialasel ametikohal
juba töötas 17,1% vilistlastest ning see
oli ka erialavaliku põhjuseks. Infoteaduse eriala soovitatakse ka tuttavatele,
sest 10,5% vastanutest märkis, et neid
ajendas eriala õppima tuttavate soovitus. Ühel juhul asuti eriala õppima,
kuna sõber juba õppis sama eriala.
Lisaks toodi põhjenduseks:
• [---] Huvitas info- ja teadmusjuhtimise

suund.
• [---] sain lihtsa vaevaga riigieelarvelise

koha, eriala tundus jõukohane, alguses
ei osanud midagi arvata väga.
• Tol ajal [---] arvasin, et eriala on seotud

rohkem andmebaasidega ning andmetega,
kui raamatukogundusega. Infotunnis ka
ei mainitud raamatukogudest mitte midagi.
Kui oleksin infotunnis kuulnud, et perspektiiv on raamatukogus tiksuda, siis ei
oleks läinud ja riigi raha minu õpetamiseks oleks kulutatud paremini.
Põhjused infoteaduse eriala õpingute
alustamiseks ei ole võrreldes eelneva

uuringuga muutunud. Vilistlastel
paluti anda kommentaare õppekava,
-ainete vms kohta. Praktika ja õppekäigud on saanud vilistlastelt positiivseid kommentaare:
• Mõned loengud õppekavas olid eba-

vajalikud. Õpetati uute raamatute andmeid sisestama süsteemi. [---] Lisaeriala
on hea mõte! Pettunult omandatava hariduse perspektiivides sain proovida õppida
midagi uut. Väga kasulik oli tööpraktika.
Peale seda olin lõplikult kindel, et kui
tahta väga suuri väljakutseid ja kasvuvõimalusi, siis neid tuleb otsida mujalt.
• Oli palju huvitavaid aineid, õppekäike

ning väga toredad õppejõud.
• Tundub, et raamatukogudes [---] töö-

kohti vähe vabaneb. Meeldis kuuajane
praktika ja mitmed huvitavad õppekäigud. Õppekava polnud keeruline, saime
palju rühmaülesandeid teha, mis on
hea.
Üleriigilistes vilistlasuuringutes (Laan
et al., 2015; Haridus- ja Teadusministeerium, 2017) ja välismaistes infoteaduse valdkonna vilistlasuuringutes
(Mugwisi & Hikwa, 2015) on märgitud rahulolematust praktikavõimalustega. Mina oma magistritöös ei
uurinud praktikavõimalusi, kuid
kommentaaridest võib järeldada,
et praktika on tudengitele oluline
ning hiljem hinnatakse sealt saadud
kogemusi.
Haridustaseme vastavust praegusel
töökohal vajatavale hindasid rohkem
kui pooled vastajad võrdseks, kuid
kommentaaridest selgub, et alati ei
vasta õpitu tööturul vajaminevale:
• Õppekava pole vastavuses raamatu-

kogus päriselt vajamineva tööga.
• Kui ise ei pane oma õppekava kokku

selle järgi, mis sulle huvi pakub, siis on
90% tõenäosus, et sa tööd ei leia.
• Õpe oli väga teoreetiline ja ei vasta

praktilisele vajadusele tööturul.
Üheks põhjuseks võib olla, et ei osata
õpitut tööturul rakendada, sest oli ka
vastupidiseid kommentaare:
• Olenemata sellest, et ma ei tööta praegu

erialasel ametikohal, tunnen igapäevaselt,
et õpitust on ka minu praegusel töökohal
palju kasu. Paljud õppeained sobivad ka
muudeks erialadeks.
• Ülirahul, kuid võiks õpingute ajal tut-

vustada rohkem erinevaid töövõimalusi.

alaained andsid laiapõhjalised teadmised
raamatukogus töötamiseks. Jäin õppekava
ja ainete valikuga väga rahule.
Üks vilistlane on soovitanud õpingute
ajal rohkem töövõimalusi tutvustada.
Ka Dali ja Caidi (2016) on välja toonud, et LIS-valdkonna (library and
information science, raamatukogu- ja
infoteadus) üliõpilastel ei pruugi olla
põhjalikku arusaama valdkonna praegustest suundumustest, kutseala mitmekesisusest ja erialateadmiste laiemast rakendusest, seega on soovitatu
täiesti asjakohane. Lisaks on soovitatud ka suuremat kirjandusainete
mahtu:
• Vähene valikuvõimalus ainetes, osad

ained (eriti 1. ja 2. semestri sissejuhatavad ained) olid nõrgalt seotud õpitava
erialaga ja ei tundunud vajalikud. Kirjanduse tundmist puudutav osa õppekavas
puudus täielikult.
• Raamatukogus töötamiseks oleks vaja-

lik, et infoteaduse erialal oleks rohkem
aineid kirjanduse teemadel (paljud lõpetajad ei tunne üldse kirjandust).
Maiken Niit (2012) on oma magistritöös soovitanud TLÜ infoteaduste
instituudi üliõpilaste paremat nõustamist näiteks kirjandusainete valikul, kuna üliõpilased tunnevad neist
ainetest saadavatest teadmistest puudust. Kommentaaridest lähtudes võib
järeldada, et puudujääki kirjandusteadmistes tuntakse senini.
Vilistlastel paluti anda ka hinnang oma
üldistele oskustele. Bakalaureuse- ja
magistriõppe vilistlaste vastustele
tuginedes oli pädevusele antud keskmine hinnang mõlemas õppetasemes
neli punkti viiest. Uuenenud õppekava lõpetanud vilistlaste seas oli
pädevusele antud keskmine hinnang
4,2. Võrreldes eriala eelmise vilistlasuuringu tulemustega on see 0,3 punkti
võrra tõusnud. Nii bakalaureuse- kui
ka magistriõppe vilistlased on kõige
kõrgemalt hinnanud oma arvutioskusi
ning madalamalt juhtimis- ja ettevõtlusoskusi. Ka uuenenud õppekava läbinud vilistlased hindasid
kõige madalamalt juhtimis- ja ettevõtlusoskusi. Võrreldes eelmise vilistlasuuringuga on tulemus peaaegu
sama. Ainuke erinevus on magistriõppe vilistlaste seas, sest tol korral
hinnati analüüsioskust kõrgemalt.

Juhtimisoskuste puudust on nimetatud ka 2012. aasta üleriigilises vilistlasuuringus (Laan et al., 2015). Põhjus
võib olla sama, milleni jõuti Kanadas ja Ameerika Ühendriikides läbi
viidud Ameerika Raamatukogude
Assotsiatsiooni akrediteeritud LISõppekava lõpetajate uuringus: õppejõud ei suuda alati selgitada ülekantavate oskuste tähtsust. Globaalse
tööalaste oskuste uuringu tulemusel
peetakse neist oskustest kõige olulisemaks meeskonnatöö, probleemide
lahendamise, suhtlemis-, arvuti-, analüütilise mõtlemise, juhtimis- ja ajaplaneerimisoskust ning loovust. Seega
võib juhtimisoskust pidada vajalikuks
tööalaseks oskuseks ning kuna selle
taset hindavad üliõpilased võrreldes
teiste üldiste oskustega madalaks,
võiks õppekavades sellele rohkem
tähelepanu pöörata. OSKA uuringutes on samuti soovitatud, et lisaks
tugevatele erialaoskustele ning valdkonnaspetsiifilistele IKT-oskustele
peaks õppeprotsessi käigus suurendama ka lõpetajate üldisi oskusi,
sinna alla kuulub ka juhtimisoskus.
Samuti oodatakse õppeasutustelt, et
projekti- ja juhtumipõhine õpe tugineks ettevõtetes reaalselt ettetulevate
probleemide ja ülesannete lahendamisele (Kutsekoda, 2018).
Lisaks juhtimis- ja ettevõtlusoskustele
on madalalt hinnatud ka võõrkeelte
oskust. Maiken Niit (2012) järeldas,
et vilistlased pole valinud vastavaid
aineid oma vabaainete hulka ning
võib-olla tasuks üliõpilasi selles vallas nõustada ning suunata. Alates
2016. õppeaastast on infoteaduse eriala mõlema õppetaseme õppekavas
erialase võõrkeele õppeaine. Infoteaduse uuenenud õppekava oli läbinud
ainult 9,1% vastanutest (7) ning nende
võõrkeeleoskuse taseme keskmine
hinne oli 3,8, mis on samaväärne
magistriõppe vilistlaste keskmisega.
Kahjuks on seitse liiga väike arv, et
selle põhjal järeldusi teha, mistõttu
tuleks adekvaatsemate tulemuste
teadasaamiseks teha kordusuuring
näiteks viie aasta pärast.
Vilistlased hindasid õppekavas väljatoodud oskuste ja suutlikkuse taseme
omandamist erinevate väljundite osas.
Bakalaureuseõppe vilistlased olid
kõige enam nõus väidetega, et neil
on oskus valida ülesannete lahendamiseks vajalikke tehnoloogiaid ja

meetodeid ning võime vallata kommunikatiivseid oskusi, oskus suhelda
eri sihtgruppidega ning osaleda
meeskonnatöös. Kõrgelt hinnati ka
suutlikkust kriitiliselt ja süsteemselt
mõelda ning probleeme püstitada
ja lahendada ning oskust mõista infospetsialisti kui teadmiste vahendaja
rolli ühiskonnas. Küsitluse tulemustest lähtudes on bakalaureuseõppe
vilistlastel madal suutlikkus teha
uurimistööd infoteaduse, raamatukogunduse ja raamatuteaduse vallas
ning vähesed teadmised informatsiooni ja dokumentaalsete andmekogude ajaloost, mõistetest ning
filosoofilistest lähtekohtadest, valdkonna teooriatest ja metodoloogiast.
Võrreldes eelmise vilistlasuuringuga
on viie bakalaureuseõppe õppekava
väljundi omandamise taset hinnatud kõrgemalt, kahe väljundi puhul
madalamalt. Kahte vilistlasuuringut
võrreldes on märgata, et vastuste ei ole
omandanud arv on kõigi väljundite
osas langenud, samas on suurenenud vilistlaste osakaal, kes ei oska
õppekava väljundi omandamise taset
määrata. Kõige enam on õppekava
väljundite omandamise tase tõusnud
oskuse puhul valida ülesannete lahendamiseks vajalikke tehnoloogiaid ja
meetodeid. Bakalaureuseõppe õppekava väljundid on ajas muutunud.
Varem oli neid rohkem, erinevaid
väljundeid on omavahel liidetud.
Seega tuli võrrelda näiteks varasema
vilistlasuuringu kolme väljundit ühe
väljundiga. Sel otstarbel arvutati kolme
väljundi keskmine vastajate protsent. Magistriõppe vilistlased hindasid õppekava väljundeid kõrgemalt
kui bakalaureuseõppe vilistlased.
Kõige enam olid nad nõus väitega, et
omavad süsteemseid teadmisi infoteaduste valdkonna teooriatest ja
metodoloogiast. Kõige vähem oldi
nõus väitega, et omandatakse eeldusi
töötamiseks info- ja mäluasutustes
infotegevuse kavandamise ja juhtimise valdkonnas. Võrreldes eelmise
vilistlasuuringuga on magistriõppe
õppekava väljundite omandamise
tase tõusnud kõigi väljundite osas,
kõige enam on suurenenud kommunikatiivsete oskuste tase.
Õppekava eesmärgipärasust ning tööturu nõuetega vastavust hinnates
selgus, et mõlema õppekava vilistlased nõustusid väidetega, et ainete
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järgnevus oli loogiline ja ainete omavahelised seosed õppeprotsessis olid
selged. Magistriõppe vilistlased olid
lisaks nõus väitega, et läbitud õpe
oli vastavuses ootustega õppekavale.
Mõlema õppekava vilistlased nõustusid kõige vähem väitega, et kasutavad oma töös väga sageli õpingute
käigus omandatud oskusi ja teadmisi.
Bakalaureuseõppe vilistlased olid
kõige vähem nõus ka väitega, et läbitud õpe oli vastavuses nende ootustega õppekavale. Sellest järeldub, et
magistriõppe üliõpilased on ülikooli
astudes infoteaduse eriala õppekavast ja võimalustest teadlikumad kui
bakalaureuseõppe tudengid. Võrreldes eelmise uuringuga on hinnangud
veidi erinevad, näiteks magistriõppe
tudengite seas on paranenud hinnang
ainete omavahelistele seostele. Vilistlaste kommentaaridest õppekavale
võib järeldada, et rohkem tuntakse
vajadust IKT-oskuste järele:
• Rohkem oleks vaja IT-alaseid aineid.
• Tänane kogemus on, et IT arenduse pool

ei ole kursis äripoole vajadustega ning
tööde alustamiseks on vaja kõiki osapooli
arvestavat lähteülesannet/kasutuslugu.
Seega võiks õppekavas olla rohkem IKT
arendustega seotud aineid – see annaks
võimaluse teha tööalast karjääri valdkondades, kus nõutakse äripoole oskusteadmist äriprotsesside disainimisest ja
analüüsist, sh teadmised riskianalüüsi
ja -juhtimise, meetmete rakendamise,
kvaliteedijuhtimise jne kohta. Oli küll
infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine (väga huvitav ja erialaselt
vajalik aine), kuid sellest jäi väheseks.
Pea kõigis välismaistes infoteaduse
eriala vilistlasuuringutes (Allard, 2018;
Chipeta & Chawinga, 2018; Dali &
Caidi, 2016; Mugwisi & Hikwa, 2015;
Pradhan, 2015; Sarfraz et al., 2018),
mida magistritöös käsitlesin, on samuti
mainitud vajakajäämist IKT-oskustes
ning et nende oskuste arendamiseks
on vajalikud kaasaegsed digitaalsed
õppevahendid, seda on oluliseks pidanud ka EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu.
Kui vastajad seisaksid uuesti erialavaliku ees, siis 47,8% valiks ilmselt
või kindlasti sama eriala ning 37,7%
ilmselt või kindlasti mõne muu eriala, ülejäänud ei osanud küsimusele
vastata. Infoteaduse eriala eelmises
vilistlasuuringus (Niit, 2012) olid

tulemused vastupidised, rohkem oli
neid, kes valiksid ilmselt või kindlasti
teise eriala. Seega on teadlikkus infoteaduse erialast kasvanud.

Kui altid ollakse
edasi õppima?

Ligi pooled infoteaduse eriala vilistlastest soovivad edasi õppida või
ennast täiendada mõnes teises valdkonnas ning 40% vastanutest sooviks
õpinguid jätkata samal või lähedasel
suunal/erialal. Seega oli edasiõppimise soov ligi 90% vastajatest. Võrreldes eelmise uuringuga oli soov jätkata samal suunal/erialal kasvanud.
2012. aasta üleriigilise vilistlasuuringu
tulemusel soovis edasi õppida 24%
vastanutest, mis on märkimisväärselt
vähem võrreldes infoteaduse eriala
vilistlastega. 30% bakalaureuseõppe
vilistlastest on õpinguid jätkanud
magistriõppes, mis on võrreldes eelmise uuringuga ligi 10% vähem. Lisaks
magistriõppele jätkati õpinguid bakalaureuseõppes ja ka kutseõppes. Ka
magistriõppe vilistlastest kolm jätkas
õpinguid taas magistriõppes, doktoriõpet ei märgitud.
Kõige enam jätkati õpinguid TLÜ-s,
nagu selgus ka infoteaduse eriala eelnevast uuringust. Lisaks TLÜ-le mainiti ka Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Majanduskooli ning
õpinguid jätkati ka välismaal.
Nagu ka eelnevas uuringus ilmnes,
motiveeris vilistlasi kõige enam edasi
õppima soov ennast täiendada. Bakalaureuseõppe vilistlasi motiveeris
lisaks ka parem töökoht ja palk ning
magistriõppe vilistlasi soov omandada võimalikult kõrge haridus.
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TARTU RAHUTA POLEKS TÄNAST
TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU
EHK KUIDAS RAAMATUKOGU
VENEMAALT TAGASI TOODI
Rääkides Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel 2. veebruaril 1920 Tartus sõlmitud rahulepingust,
mida ka iseseisva Eesti riigi sünnitunnistuseks nimetatakse, on keskmes enamasti rahuläbirääkimisteni
jõudmine ja nende käik, samuti riigipiir. Riigi toimimiseks, kultuuri arendamiseks ja rahvusena edasi
kestmiseks on oluline ka mälu, mis tallel arhiivides ja raamatukogudes. Sellest vaatepunktist on oluline
rahulepingu artikkel XII, eriti punkt 4, mis ütleb:
Venemaa Valitsus toimetab tagasi Eestisse ja annab üle viimase Valitsusele varandused, siia hulka
arvatud raamatukogud, arhiivid, õpeabinõud, dokumendid ja muud asjad, mis on Tartu Ülikooli kui ka
kõigi Eesti piirides praegu olevate või varemini olnud õpe-, teaduse-, valitsuse- ja seltskonna-asutuste
päralt, niisama üleüldse kõik Eestist Venemaale välja viidud arhiivid, dokumendid ja teised asjad,
mil on Eestile teadusline või ajalooline tähtsus, niipalju kui tähendatud asjad on praegu või satuvad
edaspidi Venemaa Valitsuse, valitsuse- ja seltskonna-asutuste võimkonda.1

Tartu Ülikooli (edaspidi TÜ) Venemaale viidud varade ja arhiivide tagastamise küsimus võeti päevakorda Eesti poolt rahulepingut ettevalmistava
komisjoni liikme, TÜ õigusteaduse professori Nikolai Maimi ettepanekul.2

Malle Ermel,

Tartu Ülikooli raamatukogu
käsikirjade ja haruldaste raamatute
osakonna juhataja
Foto: ERÜ arhiiv

Oktoobris 1919, pärast mitmekuulist katkestust jätkus TÜ-s, nüüd juba eesti
ehk rahvusülikoolis, taas õppetöö. Materiaalses mõttes alustati praktiliselt
tühjalt kohalt: olid küll hooned, kuid puudusid õppevahendid, laborite ja
kliinikute sisseseade ning raamatukogu. Need olid 1915.–1917. a viidud
Sise-Venemaale, et mitte jätta neid jõudsalt peale tungivate Saksa vägede
kätte. TÜ varade evakueerimise esimeses etapis 1915. a toimetati Nižni
Novgorodi hinnalisemad varad, mille puudumine õppetööd ei takistanud.
Raamatukogust toimetati sõjapakku 13 kasti Venemaaga seotud käsikirju,
sh Rootsi väepealike ja riigitegelaste Pontus, Jacob ja Magnus De la Gardie
arhiiv3, milles leiduvad kirjad valgustavad Rootsi riigi välispoliitikat
16. sajandi lõpul – 17. sajandil (sh suhteid Venemaaga), aga ka hinnalisi
1

Artikkel põhineb 6. veebruaril RR-is
toimunud seminaril Tartu rahu mõju
eesti kultuurile peetud ettekandel.

2
3

Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel = Мирный договор между Россией и Эстонией.
Tartu: Ed. Bergmanni trükikoda, 1920, lk 11.
TÜR (Tartu Ülikooli raamatukogu). F 88, nim 1, s 14, l 1–2.
TÜR. F 6.
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olnud ülikooli teenistuses ning kel
olid olemas ka korralikud evakueeritud varade nimekirjad, kaste laadima
annab appi veel 8–10 meest. Osundades hiljuti Venemaalt Eestisse jõudnud professor Henrik Koppelit, olla
ka Nižni Novgorodi ja Permi viidud
TÜ varad koondatud Voroneži ja paigutatud seal Petitševi tehase kuivadesse ja kindlatesse ruumidesse, väike
osa olla sealses ülikoolis kasutusele
võetud. Tehase juurde viivat ka raudteeharu, mistõttu langeb ära vajadus
veovoorimeeste järele. Et kodusõjast
põhjustet kaoses olla Venemaalt raske
leida töökorras vedureid ja kõlbulikke vaguneid, on otstarbekas saata
varadele järgi erirong, milles ka elamiseks sobiv vagun. Piirile tuleks tellida
vastu Vene rongikomissar, muidu olla
edasisaamine võimatu. Reisiseltskonnal peaks olema kaasas ka piisavalt
toiduaineid ja raha. Enne rongi teele
saatmist tuleks kõik esile kerkida võivad küsimused Vene keskvalitsusega
läbi rääkida ja lahendada.8

Välisministeeriumi tõend P. Baumannile (Halistele),
et ta on nimetatud Tartu Ülikooli varade reevakueerimise komisjoni esimeheks. (TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 1)

Vabariigi Valitsus kinnitas ülikooli
varade tagasitoomise komisjoni eelnimetatud koosseisus ning 4. märtsil sõitis see Venemaale, kuid mitte
erirongiga. Enne väljasõitu pöördus
haridusminister sõjaministri poole
palvega anda komisjoni liikmetele
enesekaitseks kaasa tulirelvad koos
laskemoonaga.9

Veel enne kui Eesti Vabariigi Asutav Kogu oli Tartu rahulepingu kinnitanud,
palus haridusminister Konstantin Treffner 5. veebruari 1920. a kirjas TÜ
valitsusele asuda koostama Venemaale viidud varade nimekirju, märkides
ära ka nende võimaliku asukoha.7 Vastuskirjas teatab ülikool, et volitab
oma varasid tagasi tooma professor Nikolai Maimi, raamatukogu juhataja Friedrich Puksoo ja eksekuutor Eduard Meltsari, kes oli juba tsaariajal

Petrogradist paraku kaugemale ei jõutudki, lootus saada Vene võimudelt
luba sõita Voroneži osutus asjatuks.
10. märtsil toimunud kohtumisel imestanud Adolf Joffe, kes Venemaa esindajana allkirjastas Tartu rahulepingu,
et Eesti on ülikooli varade tagasitoimetamiseks moodustanud oma komisjoni. Mingit tarvidust selleks ju polevat, sest Vene pool on lubanud ise
hoolitseda varade piirile toimetamise
eest. Järgmisel päeval rektorile saadetud kirjas kurtis N. Maim, et delegatsioonil endal puudub võimalus varade
otsimisega tegeleda, tuleb leppida kirjalike teadete ja vastustega ja seda

4

7

illustreeritud trükiseid Aleksandr Neustrojevi kogust4 ning kaks Aleksandr
Puškini surimaski.5 Järgmise aasta märtsis evakueeriti kahe ešeloniga Permi
juba terve raamatukogu koos tähestikulise sedelkataloogiga (kokku 1765
kasti), juhuks kui raamatuvara oleks vaja seada kasutuskorda. Viimane kuuest
vagunist koosnev erirong ülikooli varadega, mille hulgas oli ka 55 kasti
raamatukogu direktori kabinetis olnud iluväljaandeid, gravüüre ja käsikirju,
läkitati 1917. a augustis Voroneži.6

5

6

Urba, L. A. N. Neustrojevi memoriaalkogu TRÜ Teaduslikus Raamatukogus
// TRÜ toimetised, vihik 248. Tartu, 1969, lk 132–150. Неустроева Е. А.
Материалы для каталога книг, рукописей, гравюр и проч. собрания
А. Н. Неустроева. Отдел первый : книги. С.-Петербург, 1902.
Шмурло Е. Маска и письмо А. С. Пушкина хранящиеся в Библиотеке Императорского Юрьевского Университета. Юрьев, 1899. Эрингсон Л. К. Из истории
эвакуации Тартуского университета 1915–1918 гг // TRÜ toimetised, lk 293.
TÜR. F 4, nim 1, s 993, l 40p–45p.
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on liiga vähe. Kui komisjoniliikmetel tuleb Venemaale jääda, on vajalik, et ka valitsus seda omapoolsete
Moskva-suunaliste nõudmistega toetaks. Kui need nõudmised tulemusi ei
anna, siis on ka komisjoni töö asjatu.
Et mitte niisama aega viita, on õigem
Eestisse tagasi tulla. N. Maimilt saadud teadete põhjal Eesti välisministeeriumile 15. märtsil saadetud kirjas
rõhutas rektor, et ülikooli esindaja
peab olema Voronežis olevate varade
pakkimise ja vagunitesse laadimise
juures. Varade vastuvõtmiseks sobiks
hästi Narva–Jamburgi piirilõik, veel
parem jõeäärne ala teisel pool silda,
kust siis võiks kastid ise üle jõe tuua.
Tähtajaks anda 15. aprill, sest mida
hilisem tähtaeg, seda enam võinuks
suureneda mitmesugused hädaohud,
mis oleksid võinud takistuseks saada.
Nende ettepanekutega oldi ka välisministeeriumis päri.10
Kartus, et TÜ varade tagastamist
püütakse pärssida, oli põhjendatud.
Novembris 1918 alustas Voronežis
tegevust uus ülikool, õppejõududeks
Tartust Saksa okupatsioonivõimude
survel lahkunud enamasti vene rahvusest õppejõud ja üliõpilased, sekka
ka mõni eestlane. Rektor Vassili Regel
jt professorid olid Tartust pärit teaduslikest kogudest eluliselt huvitatud
ning püüdsid kõigiti takistada nende
tagastamist. Juunis 1920 Voronežist
Moskvasse jõudnud üliõpilane Aleksander Laagus kirjeldas N. Maimile,
kuidas seal TÜ varade tagastamisele
vastu töötati. Et varasid oleks lihtsam
kõrvale toimetada, arreteeriti eestlasest laohoidja Mihkel Fischer ja professor Karl Schlossmann, kes oli koos
evakueeritud varadega Venemaale
kaasa sõitnud ning kellel olid samuti
nimekirjad. Veel enne arreteerimist
öelnud üks ametnik Schlossmannile,
et kui evakueerimiskomisjon Voroneži jõuab, hävitatakse inventariraamatud, tema vastutab selle eest oma
peaga. Sel ajal, kui Schlossmann ja
Fischer türmis istusid, algas varade
hoogne kõrvaletoimetamine. Levitati
10

RA. EAA.2100.6.317, l. 12–13.

kuulujuttu, et TÜ varasid on Voronežis vähe, need olla evakueerimise käigus hävinud. Märtsist aprillini oldud
pearaamatukogu jm väärtuslikuma
varanduse raudteevagunitesse laadimisega kibedasti ametis. 49 vagunit
TÜ varadega toimetatud Anna raudteejaama ja seal ära peidetud. Nendesse vagunitesse sattus ka Voroneži
ülikoolile kuuluvat ja õppejõudude
isiklikke asju.11
Rahulepingu artikli XII täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks moodustati 1920. a mais Eesti-Vene ühiskomisjon. Eesti delegatsiooni juhtis
Tõnis Vares, asetäitja oli Märt Raud
(esimees pärast T. Varese nimetamist rahandusministriks) ja sekretär
R. Selge. Arhiivide ja õppeasutuste
varadega tegelevas alakomisjonis esindasid Eestit N. Maim (kes oli ühtlasi
ka TÜ esindaja), F. Ende ja H. Erjapea ning Vene poolt A. Sabanin
(ühtlasi ka Vene delegatsiooni juht),
V. Ter-Oganezov ja M. Skurkovits.12
Eesti esindus jõudis Moskvasse
29. mail, kuid esimene kohtumine
Vene esindajatega toimus alles 14. juunil. Eestlased tõstatasid viivitamatult
riigile oluliste asutuste varade (TÜ,
veterinaariainstituut, riigipank, renteid, kroonu viinaladude sisseseade
jm) reevakueerimise küsimuse ning
taotlesid oma esindajatele ligipääsu
neile varadele. Moskvast rektorile
saadetud kirjas soovitas N. Maim
alustada TÜ varade tagasitoimetamist Voronežist: esmalt raamatukogu,
seejärel aparaadid jm.
Pärast mitut kohtumist välisasjade ja
hariduse rahvakomissariaatide esindajatega andis Vene pool uuesti lubaduse otsida TÜ varad üles ning need
Eesti-Vene piirile toimetada; selleks
nõuti aga varade täielikke nimestikke,
et neid siis kohapeal koostatutega
võrrelda.
Esimesed vagunid TÜ varadega toodi
Voronežist esmalt Moskvasse juunis
1920. Selleks ajaks olid Eesti esindajatele üle antud ka Voronežis koostatud
11

Eesti ülikooli algus : Tartu Ülikooli
uuestisünd rahvusülikoolina 1919. I.
Tartu, 1994, lk 143–146.
12
TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 33.

Koopia Eesti valitsuse
5. oktoobri 1920. a noodist
vastuseks Vene valitsuse
nootidele TÜ varade loovutamise asjus. Fragment.
(TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 26)

Esimene ešelon raamatukogu varadega (1771 kasti) jõudis Tartusse
augusti lõpus. Vagunite tühjendamiseks kulus paar nädalat, seni valvasid
neid sõdurid. Raamatuvara ametlik
üleandmine toimus alles 11. novembril, mistõttu raamatukogu kasutuskorda seadmine viibis. Järgmise, s.o
1921. a märtsist olid raamatud jälle
lugejatele kättesaadavad.

Koopia Vene NFSV hariduse rahvakomissariaadi
esimehe A. Lunatšarski otsusest, millega kuulub
De la Gardie arhiiv tagastamisele. (TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 53).
nimekirjad varadest, mille väärtust hinnati kõigest 175 000 rublale. Puudusid
aga raamatukogu nimekirjad ning N. Maim palus F. Puksoo ja E. Meltsari, kes
olid pärast asjatut ootamist Petrogradis aprilli keskel tagasi Eestisse sõitnud,
Moskvasse komandeerida ning anda neile kaasa paar kasti naelu, tange ja
haamreid.13
Vagunite ümberlaadimine ja kastide sorteerimine edenesid Moskvas aeglaselt,
sest kohapeal palgatud abilised polnud eriti innukad, pealegi haigestusid
F. Puksoo ja N. Maim kõhutõppe ning sõitsid tagasi Eestisse. Maim loobus
osalemast evakueerimiskomisjoni töös, et keskenduda õppetööle ülikoolis.
Venitamistaktikale lisaks esitas Vene pool 31. juulil 1920 noodi, milles öeldi,
et kuigi nad teevad kõik TÜ varade tagastamiseks, on see suur kahju Vene
teadusele ning kultuurile ja esitati taotlus loovutada osa kliinikute sisseseadest, teadusaparatuurist, veterinaariainstituudi raamatukogu ja 12 kastitäit
Vene-ainelisi käsikirju ja trükiseid (need, mis olid raamatukogust septembris
1915 viidud Nižni Novgorodi). Samasisulist nooti korrati 6. septembril.14 Olles
eelnevalt konsulteerinud ülikooliga, vastas peaminister Jaan Tõnisson nootidele 5. oktoobril 1920, et teatud osa loovutamisega ollakse põhimõtteliselt
nõus, kuid see saab toimuma läbirääkimiste käigus ja kohase hinna eest. Kõik
varad (v.a 12 kasti Vene kultuuriloo seisukohast oluliste materjalidega) tuleb
aga enne toimetada Tartusse.15
Voronežist Moskvasse saabunud 12 kasti sorteerimisega jõuti ühele poole
augusti keskpaigaks. Sisu jaotati kolme ossa:
• varad, millest Venemaa ei ole huvitatud;
• varad, mida Venemaa soovib omandada ja ülikool on valmis loovutama;
• varad, mida Venemaa soovib omandada, kuid ülikool ei ole nõus loovutama.

Eestisse tagasitoomist ootasid veel
mitukümmend vagunit teadusaparatuuri ning instituutide raamatukogude ja kunstimuuseumi väärtuslike
kogudega, samuti 64 kasti raamatukogu varadega: 1917. a Voroneži viidud haruldased trükised ja käsikirjad ning kunstiteosed, mis olid olnud
raamatukogu direktori kabinetis, De
la Gardie arhiiv ning Venemaa välisasjade rahvakomissariaati hoiule jäetud 12 kasti, mille sisu vajas hindamist enne Venemaale loovutamist.
De la Gardie arhiiv oli 1917. a viidud
Venemaa rahvahariduse ministeeriumi korraldusel Nižni Novgorodist
Petrogradi arheograafia komisjoni,
kust see koos Teaduste Akadeemiale
kuuluvate käsikirjadega sattus Saraatovisse. Arhiivi leidis Saraatovist professor Max Vassmer, kelle ülikool oli
nimetanud N. Maimi asemel oma
esindajaks Eesti-Vene ühiskomisjonis. Tänu Vassmeri laialdastele isiklikele sidemetele õnnestus Teaduste
Akadeemialt saada nõusolek De la
Gardie arhiivi Eestisse toimetamiseks.
Vaatamata sellele, et arhiivi tagastamiseks oli olemas ka hariduse rahvakomissari A. Lunatšarski luba, tuli eestlastel kulutada asjatult aega Moskva
ametnike uste taga. Juunis 1921 andis
Lunatšarski asetäitja Teaduste Akadeemiale isegi korralduse peatada
arhiivi tagastamine.16 Nii kaugele asi
õnneks ei läinud ning veel samal aastal jõudis arhiiv tagasi Tartusse.

Teise ja kolmandasse kategooriasse kuuluvad varad pakiti kastidesse ja jäeti
hoiule Venemaa välisasjade rahvakomissariaati.

Novembris 1920 siirdus TÜ varade
reevakueerimiseks Venemaale uus,
viieliikmeline komisjon, esimeheks
dotsent Pärtel Haliste (kuni 1928 Baumann).17 Resoluutse olemisega Max
Vassmeri volitusi ei olnud Venemaa
nõus pikendama, pidades teda tülinorijaks.
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P. Haliste koostatud varade hindamisakt. Leheküljed 1 ja 2.
(TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 73 jj).

Novembris-detsembris 1920 toimus
Venemaa välisasjade rahvakomissariaadis olevate 12 kastitäie raamatukogule kuuluvate varade hindamine.
Venemaale müüdavate varade nimekirjas oli 304 autograafi, nt Aleksandr
Puškinilt, keiser Aleksander I-lt ja
tema abikaasalt, keisrinna Jelizaveta
Aleksejevnalt (Badeni printsessilt
Louise Augusta Marielt), tsareevitš
Alekseilt (Peeter I pojalt), Peterburi
TA presidendilt krahv Aleksandr
Stroganovilt jt, mis pärinesid Peterburi TA arhivaari, Keiserliku Ermitaaži konservaatori Friedrich Ludwig

Schardiuse poolt Keiserlikule Tartu Ülikoolile 50. aastapäevaks kingitud
kollektsioonist; 48 käsikirja (sh Fjodor Golovini kirjad Peeter I-le, käsikirju
Katariina II valitsemisajast jm); hulk raamatuid A. Neustrojevi kogust ning
kaks Aleksandr Puškini surimaski. Varade koguväärtus oli 15 165 kuldrubla.18
Hindade määramiseks oli P. Haliste eelnevalt uurinud oksjonite ja antikvariaatide katalooge ning konsulteerinud ka Moskva professoritega.
Hindamisega poldud veel lõpule jõutud, kui Vene pool esitas 8. detsembril
uue noodi, mis sisult kordas kaht varasemat. P. Haliste saadeti Tallinna seda
Eesti valitsusele esitama. Reevakueerimiskomisjoni töö seiskus mitmeks
kuuks ning jätkus alles märtsis 1921.

18

RA. EAA.2100.6.317, l 372 jj.

P. Haliste koostatud varade hindamisakt. Leheküljed 3 ja 4. (TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 73 jj).

Sama aasta mais Tartusse jõudnud 17 vagunist koosneva erirongiga saabusid
ka 54 raamatukogule kuuluvat kasti. Nende lahtipakkimise käigus selgus,
et aastaid kastides seisnud raamatud ja käsikirjad olid niiskunud ning enne
riiulitele asetamist kuivatati neid Toomkiriku varemetes sügispäikese käes.
Paaris kastis olnud trükised olid saanud kannatada šrapnellikillu läbi.
Raamatute tagasipanemise käigus viidi läbi ka inventuur, mida ei oldud
viimased 30–40 aastat tehtud. 1921. a oli TÜ raamatukogu kogudes 468 387
trükist ning 686 käsikirja.19 Umbes 2% raamatutest puudus, enamasti olid
need lugejate kätte jäänud. Venemaale oli jäänud tähestikulise sedelkataloogi
algusosa (karbid sedelitega silbini Du, s.o peaaegu veerand kataloogi mahust).
1922. a kevadeks oli selge, et kadunud kataloogiosa pole lootust tagasi saada
ning see tuleb taastada. Ülikoolilt saadud lisaraha eest palgati neli ajutist
töötajat ning 1924. a sügiseks jõuti tööga valmis.
19

RA. EAA.2100.9.2, l 191–193.

Juulis 1921 tulid Tartusse Voroneži
ülikooli rektor professor Vassili Regel
ja professor D. Lavrov ning välisasjade rahvakomissariaadi esindaja
V. Miniks, et vormistada varade üleandmine ja jätkata läbirääkimisi omandada soovitu üle. Raamatukogu varade
üleandmine kestis septembri lõpuni.
Tartus valisid Voroneži esindajad
välja veel 122 nimetust trükiseid ja
käsikirju, näiteks sõnaraamatu Dictionarium latino-slavonicum (käsikiri
1712. a; 45 000 Eesti marka), N. Pirogovi koostatud atlase Anatomia chirurgica truncorum arterialium nec non
Fasciarum Fibrosarum… (Tartu, 1838–

Veel jaanuaris 1922 polnud Voronežist tulnud kindlat vastust Tartus
välja valitud raamatute ostmiseks.
Et see teema lõpetada, otsustas Eesti
valitsus 8. veebruaril 1922. a välisministeeriumi ettepanekul küsida
Venemaalt 10 165 kuldrubla nende
ülikooli varade eest, mis olid 1920. a
novembris-detsembris hinnatud. Hea
tahte märgina otsustati Voroneži ülikoolile kinkida Aleksandr Puškini
surimask, mis oli valmistatud poeedi
näolt võetud vormi järgi. Raha kättesaamine venis. Vastuseks Eesti ametlikule noodile maksmise küsimuses
veebruarist 1925 vaidlustasid VNFSV
välisasjade rahvakomissariaat ning
Voroneži ülikool varem kokkulepitud summa. Maksma nõustuti kõigest
300 rubla ja sedagi tingimusel, kui
saadakse A. Neustrojevi kogu. Need
nõudmised lükkas TÜ mõistagi tagasi
ning raha on siiani saamata.

Läbirääkimised raamatukogu jt ülikooli varade tagasisaamiseks ei olnud
kerged. M. Vassmer märkis oma aruandes, et olukorra peremehed olid
Vene ametnikud, kes käitunud mõnikord lausa mõnitavalt.25 Kuigi rahulepinguga oli Vene valitsus võtnud
kohustuse kõik Tartu Ülikooli varad
omal kulul piirile toimetada, tuli Eesti
reevakueerimiskomisjoni liikmetel
ja ekspertidel nende kättesaamiseks
tõsist vaeva näha, kuludki jäid suurel
määral Eesti kanda.26
Tänu Tartu rahulepingule ja Eesti diplomaatide tööle sai TÜ oma väärtusliku raamatukogu tagasi. See lubab
uhkusega kõnelda TÜ raamatukogust
kui Euroopa kontekstis olulisest kultuurivaramust ja mäluasutusest, mille
kogud on oluline allikabaas Eesti ja
Euroopa teadus- ning kultuurisidemete uurimiseks.

P. Haliste koostatud TÜ varade reevakueerimise päevik.
(TÜR. F 55, nim 2, s 624, l 97–98).
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1840; 1,145 mln marka), V. Bilbassovi
История Екатерины II (С-Петербург,
1890; 1000 marka).20 Hinnad määras
F. Puksoo, kes oli valmis andma ka
TÜ raamatukogule mittevajalikke
dublette, kui raamatukogu korraldustööd on lõpetatud. Ootamatult
esitasid Voroneži ülikooli esindajad
nõudmise: tasuta tuleks loovutada
keiser Napoleon I-le kuulunud Plutarchose teoste köide,21 mis olla Vene
armee 1812. a isamaasõja trofee ning
Aleksandr Neustrojevi memoriaalkogu tervikuna.22 Nõudmise põhjuseks toodi asjaolu, et Neustrojevi
kogu ei annetatud mitte Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolile, vaid Keiserlikule
Jurjevi Ülikoolile, mille õigusjärglane olla Voroneži ülikool.23 Puksoo
ei vaielnud vastu, kui Tartusse jäävad seitse Baltica-teost Neustrojevi
kogust, kuid ülikooli juhtkond keeldus otsustavalt.24
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Hea Jaan Krossi perekond,
kallid sõbrad!
Kaks suurt tähtpäeva on justkui sattunud lähestikku:
sajand Tartu rahulepingu allakirjutamisest ja sajand Jaan
Krossi sünnist. Lähestikku on need mõistagi asunud
kogu aeg, aga just nüüd, sajandi möödudes mõistame,
kui sümboolne on seesugune kokkusattumus. Igaveseks
ajaks sõltumatu ja iseseisva riigina tunnustatud Eesti
Vabariik ning Jaan Kross on eakaaslased.
Tartu rahu sõlmimise ajaks oli Eesti end, relv käes,
endiste valitsejate võimu alt vabaks võidelnud. Me teame,
et Vabadussõja rindele mindi otse koolipingist. Läksid
vabatahtlikuna ka Westholmi poisid ja paljud neist jätsid
äsjaloodud Eesti riigi eest võideldes oma noore elu. Jaan
Krossist sai Westu, või nagu tema romaan sellest kõneleb,
Wikmani poiss kümmekond aastat hiljem, ent päritud
iseseisvuskogemus määras kõik edaspidise.
Juba üle-eelmise sajandi lõpus vallandunud haridustung, see, et igast talu- või töölisperest püüti vähemalt
üks järeltulijatest koolitada kõige kõrgema haridusastmeni, viis 1930. aastate lõpuks selleni, et meil oli oma,
eestikeelne haritlaskond. Ilma selleta ei oleks Eesti elanud
üle ligi pooleks sajandiks kaotatud riiki, okupatsioonidega kaasnenud rahvuslikku aadrilaskmist, küüditamisi
ning kultuurigenotsiidi.
Jaan Krossile nagu paljudele teistele eesti haritlastele langesid osaks needsamad Iiobi kannatustega võrreldavad katsumused, mis pidid murdma tema Eesti-usu.

Aga ei murdnud. Vastupidi, Vabadussõja ning Tartu
rahuga kätte võidetud Eesti aeg, möödunud sajandi
kahe- ja kolmekümnendad aastad olid piltlikult öeldes
istutanud tervesse põlvkonda kaks väga tähtsat omadust:
avatuse maailmale ning eneseväärikuse.
Mõlemal on oluline koht ka Krossi loomingus, mis
kattub suures osas omaeluloolisusega. On ju kirjanik
ise öelnud, et kõik, mida kestahes kirjutaja kirjutab, on tema
enese lugu. Aga et Jaan Kross oli Tartu rahu järgse Eesti
saatusekaaslane, siis on see ühtlasi ka meie Eesti lugu.
Seda Eesti lugu on ta aidanud meil avastada.
Ei avatus ega ka eneseväärikus ole enesestmõistetavad asjad. Need tuleb sisustada mõistmisega. Maailma silmis alustas Eesti Tartu rahu järgselt sisuliselt
nullist. Me pidime endast väga palju andma, et meid
riigina avastataks ja tunnustataks. Jaan Krossi Eesti
algab tema loomingus siin elanud, oletatavasti või siis
kindlalt teada olevate eesti soost kultuuriheeroste unistuste ja nende tegevuse kujutamisega. Need tegelased
on silmitsi dilemmade, kompromissidega, nad on tihtigi sunnitud ennastsalgavateks manööverdusteks, aga
nende lõppeesmärk on ikkagi isiksuslik või ka rahvuslik
ülendus. Krossi Eesti ajalugu on isiksuste ajalugu ning
isiksuste eesõigustatud kohustus on ka valvata kultuurilise järjepidevuse ning sellest omakorda tuletuva
kestmise eest.
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Kallid sõbrad!
Eesti-usku ja sellele toetuvat kestmisvõimaluste otsimist
kandis endas ka 1944. aasta kevadtalvel natside okupatsiooni ajal loodud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee, eesmärgiga (kasutades Rahvuskomitee põhialustes toodud
mõtet): [---] eesti rahva päästmiseks tema saatusraskeimal
ajastul ning tema õiguste ja vabaduste tagasivõitmiseks demokraatlikus Eesti Vabariigis.
Selle julguse ning usu eest demokraatlikusse ja
vabasse Eestisse pandi Jaan Kross ja tema kaasteelised
kinni mõlema okupatsioonirežiimi ajal, nii sakslaste kui
ka kommunistide poolt. Kuid meie eneseväärikus hoiti
alles ning selle olulisust on aidanud Kross oma loomingu
kaudu meil kõigil meeles pidada.
Hümniks rahvuslikule eneseväärikusele ka kõigi
kaotuste, pettumuste, allajäämiste kiuste on Jaan Krossi
romaan Paigallend. Sealt leiame Ullo ja tema kaasa Mareti
vahel aset leidnud dialoogi. 1944. aasta sügisel tahavad
nad nõukogulaste eest läände põgeneda. Nad sõidavad
jalgratastel sadama poole, ent korraga nad peatuvad
ja Ullo ütleb kõheldes: Kuule – ma ei tea, kas –. Ja Maret
sosistab vastu, et ka tema ei tea, kas nende põgenemine
on üldse õige. Ja siis ütleb Ullo – ning see meeldetuletus
kõlab valusalt veel tänapäevalgi: Kui tuhanded küll lähevad,
aga miljon peab jääma… Ja Maret sosistab otsekui kinnitusena, et siis peavad jääma ka kõik need, kes siin sünnivad.
Naise vastutus – ja mõlemad otsustavadki jääda.

Me teame, et kodumaale jäämine tähendas raskeid
aegu võõra võimu meelevallas. See võis kaasa tuua
pikad aastad asumisel, vaikimise ja sisepaguluse, nõuda
kohanemist ning kompromisse eneseteostuse ja perekonna nimel, mõnel puhul ka kaasaminemist. Seda kõike
raamistas hirm, mille kütkes tuli teha kõiki neid väga
raskeid valikuid.
Kuid selles Ullo Paeranna romaani jäämiseloos on
ühtlasi kestmisvõimalus. On see, et me täna siin koos
istume ja Krossi sajandat tähistame.
Armsad sünnipäevalised!
Pole tarvis ilmselt üle korrata, kui tähtis on Jaan Krossi
looming. Ent ma tahaksin teha veel ühe osunduse.
Krossi naasmine meie kirjandusväljale algab luulest
ja seda koos Ellen Niiduga, kellele kahtlemata võlgneme selle Krossi, keda me kogu tema suuruses tunneme.
Ent Krossi ja Niidu kõrvale kuulub 1950-ndate lõpu
luulemurrangus kindlasti veel üks kirjamees, Krossist
kuus aastat noorem kaasteeline Ain Kaalep. Jaan Kross
on oma absoluutse filoloogilise kuulmisega sõpra nimetanud Eesti Õpetajaks. Aga täna siin, meie 20. sajandi
teise poole ja uuel sajandilgi oma auväärse koha säilitanud klassiku sünnipäeval võime sellesama tiitliga pärjata
ka Krossi ennast. Jah, ka tema on Eesti Õpetaja, Praeceptor
Estoniae.
Tänan teid.

Piduliku kontserdi muusikajuht oli Tõnu Kaljuste ja lavastaja Margus Kasterpalu.

Üleriigilise eriolukorra tõttu
avas Tallinna Keskraamatukogu
18. märtsil oma e-raamatukogud
kõigile Eesti elanikele. E-raamatukogusid saavad kasutada ka need,
kes elavad välismaal või on sinna
viiruse tõttu lõksu jäänud.

Kõigile eestimaalastele avatud e-raamatukogude vastu suurenes huvi
kohe ja palju: keskraamatukogu lugejaks registreerus esimese ööpäeva
jooksul 1010 inimest; e-raamatukoguga ELLU liitus 1849 uut lugejat
ja sealt laenutati kokku üle 3000
e-raamatu.
Kuna nõudlus on kasvanud, siis
hangib Tallinna Keskraamatukogu
e-raamatute litsentse pidevalt juurde
tavalisest suuremal hulgal. E-raamatute hankimist on lubanud erakorraliselt toetada nii Tallinna Linnavalitsus
kui ka Kultuuriministeerium. Kõik
kohalikud omavalitsused, kelle elanikele on Tallinna linn e-raamatute
lugemise võimaluse avanud, on oodatud e-raamatute ostmist toetama.
Annetama on oodatud ka kõik lugejad, kes soovivad, et e-raamatukogudes oleks laiem valik raamatuid.
Annetuse saab mugavalt teha Tallinna linna e-teeninduskeskkonnas.
Infot selle kohta saab keskraamatukogu veebilehelt. Raamatukogule
annetajad toetavad ühtlasi Eesti kirjastajaid, kelle välja antud eestikeelseid e-raamatuid ELLU-sse ostetakse.

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU
E-RAAMATUKOGUD ON AVATUD
KÕIGILE EESTI ELANIKELE

E-raamatukogust ELLU leiab lugeja kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid
nii kodumaiste kui ka välisautorite sulest. E-raamatuid on võimalik lugeda
nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon) abil. ELLU on
kohandatud vaegnägijatele.
E-raamatukogu OverDrive sisaldab inglis- ja venekeelseid e-raamatuid
ning audioraamatuid. Raamatuid saab lugeda või kuulata arvutis ning
nutiseadmetes kas veebilehitseja või rakenduse kaudu, samuti laadida
e-lugeritesse.
E-raamatukogust RBdigital saab laenata ja lugeda inglis-, vene- ja hiinakeelseid e-ajakirju. Valikus on käsitöö- ja kodukujundus-, samuti hobidega
(fotograafia, tehnika jms) seotud ajakirju. Lugeda saab näiteks ajakirju
Newsweek, All About History, Backpacker, Health & Fitness, Lonely Planet,
Traveller. Laste- ja noorteajakirjade valikus on näiteks e-ajakirjad Minecraft
World Magazine, How It Works ja Storytime. Artiklitest saab teha väljatrükke.
Korraga laenatud e-ajakirjade arv ega nende kontol hoidmise aeg ei ole piiratud. E-ajakirju saab lugeda nii veebilehitsejas kui seadmesse installeeritud
RBdigitali rakenduses.
E-raamatukogude kasutamiseks on vaja registreeruda Tallinna Keskraamatukogu lugejaks aadressil https://keskraamatukogu.ee/lugejaksregistreerimine/. E-raamatukogudesse OverDrive ja ELLU sisselogimisel on
kasutajatunnusteks isikukood ja Minu ESTERi salasõna. RBdigitali kasutajakonto saavad luua keskraamatukogu lugejad isikukoodi alusel.
Rohkem infot e-raamatukogude kohta leiab Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt (https://keskraamatukogu.ee). Soovitame vaadata ka lugemissoovitusi
raamatukogu kirjandusblogidest. E-raamatukogud on alati avatud ja viivisevabad. Laena raamat ja muuda oma päev põnevaks! Head avastamist!
Allikas: Tallinna Keskraamatukogu
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Kui sind huvitab teadus, siis saad
sealt lugeda National Geographicu
väljaandeid, aga ka kümneid või
isegi sadu populaarteaduslikke füüsika-, bioloogia- või ajalooajakirju.

RAHVUSRAAMATUKOGU
ANNAB TEADA: PALUN SOOVITA
LUGEJAILE JA LOE ISE KA!
Sajad värsked rahvusvahelised kvaliteetajakirjad ja -ajalehed

Rahvusraamatukogu lugejate seas on väga populaarne võimalus kodunt
lahkumata lugeda sadu värskeid ajalehti ja ajakirju mitmekümnest riigist.
Andmebaas PressReader pakub juurdepääsu digiteeritud paberlehtedele ja
-ajakirjadele, mida on ka arvutiekraanil mugav lugeda.
Kriisiolukorras, kus maailm kiiresti muutub, on hea hoida end kursis viimase
infoga äri- ja majandusmaailmast: PressReaderist leiab väljaandeid nagu
Forbes, Insider, Newsweek ning nende alternatiive kümnetest riikidest ja
eri keeltes.

www.nlib.ee
EESTI
RAHVUSRAAMATUKOGU

OTSINGUPORTAAL

RR-i kasutaja

ID-kaardi või mobiil-IDga

Sisesta otsinguaknasse:
kas PressReader või
ProQuest Ebook Central

Andmebaas

Andmebaas

Juurdepääs digiteeritud
paberlehtedele ja
-ajakirjadele

182 000 võõrkeelset
raamatut

PressReader

ProQuest Ebook
Central

Vali Ligipääs →
Ligipääs RR arvutivõrgus ja välisvõrgus
RR autoriseeritud kasutajatele.

Ajalehtedest on iga päev olemas näiteks värske Washington Post, The
Guardian, Daily Mail, El Mundo,
El País, ajakirjadest Vogue jpm.
PressReaderi andmebaasile kodunt
ligi pääsemiseks on vaja olla ainult
Eesti Rahvusraamatukogu kasutaja, registreerumiseks kulub kõigest
30 sekundit. RRi kasutajaks saab
kiiresti ID-kaardi või mobiil-IDga,
laua tagant ning kodunt lahkumata.

182 000

võõrkeelset raamatut
vaid mõne kliki kaugusel
Vajad kirjandust teadustöö tegemiseks või tahad mõnest teemast rohkem teada saada?
Pea 182 000 võõrkeelset raamatut on
vaid mõne kliki kaugusel: andmebaasis ProQuest Ebook Central!
Kuidas nendeni jõuda?

1.

Ava
ProQuest Ebook Centrali leht
rahvusraamatukogu otsinguportaalis.

2.

Vali
Ligipääs RR arvutivõrgus ja välisvõrgus RR autoriseeritud kasutajatele.

3.
4.

Logi sisse rahvusraamatukogu
kasutajatunnusega.

Kui sul ei mõlgu meeles kindel
raamat, vali otsinguriba juurest
Browse Subject. Nii avanevad eri teemad.

5.

Pärast teemavalikut saad
vasakul asuvast menüüst
teha valikuid ilmumisaasta, keele
ja/või mitme teise kriteeriumi abil.

6.

Kui õige raamat leitud,
saad seda mugavalt internetis
lugeda, valides raamatu kaanepildi
alt Read Online.
Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu

KÜLL SEE ILM
ON IMELIK
Jutuvestja Piret

Päär,

eesti rahvajutu aasta 2020 idee autor ja eestvedaja,
piretpaar.com

Kui eelmise aasta sügisel eesti rahvajutu aastat juba
korraldama olin hakanud, kuulsin korraga digiaasta
projektist. Hetkeks ehmusin: kas ehk peaksin oma
ettevõtmisest loobuma ja veidi ootama. Samas tundsin,
et siiski mitte, küllap saavad nad kuidagi ikka koos
hakkama: jutustamis- ja digikultuur.
Aga et see kõik nüüd nii välja kukkus, seda poleks
uneski osanud näha! Nii ülekülluslikku jutustamist
ja ette lugemist, nii sotsiaalmeedias kui ka muudes
kanalites, pole veel nähtud ja kogetud. Natuke võib
hakata see ühel hetkel ka väsitama, aga praegu on
tähtis, et oleks vaheldust ja nina norgu ei vajuks.
Samas: head inimesed, ärge nähke praeguses olukorras
võimalust lükata omakeskis vestetud lood tahaplaanile.

Mõned päevad tagasi
sain ilusa ja tundliku kirja
ühelt emalt, kes veebruarikuu
raamatust lapsele lugusid oli lugenud
ja jutustanud, sealhulgas ka puujalaga katkust
endast. Kui siis too väike kuulaja jätab meelde
selle võimaluse – kui sa tunned millegi ära, kui
tead tema nime, siis sa võid temast jagu saada –
see on juba väga suur teadmine! Väga paljud
muinas- ja rahvajutud sellest räägivadki.

Imestan veel ka oma eesti rahvajutukogumike
valikute üle.

Rah
raa vushummatuk
saa anita ogu
12. lis on ar30. veebr
ava detse uarist
mb
ees tud
rin
t
i
i
aas rahv
aju
püh tale
tu
e
n
väl
jap datud
ane
k.

Veebruarikuiseks lugemisväljakutseks oli August
Jakobsoni Puujalaga katk. Esimesed teated
ülemaailmsest haigusest olid selleks ajaks
juba meieni jõudnud...

MEIE
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PARIMAD

Katre Riisalu, ERÜ juhatuse esimees
(28. veebruarini), juhatuse liige

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingul
on kujunenud heaks tavaks alustada
aastat kõnekoosolekuga, et koos
arutleda raamatukogude jaoks
olulistel ja päevakajalistel teemadel.
Traditsiooniks on kujunenud ka see,
et koosoleku sissejuhatuseks anname
üle tunnustused parimatele raamatukoguhoidjatele. Nii on argisest koosolekust kujunenud ühtlasi valdkonna
olulisim tunnustusüritus.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinnad on tähelepanuavaldus Eesti raamatukogudes toimuvale ning samas võimalus
tuua avalikkuse jaoks rohkem esile raamatukogutöö erinevaid tahke. Tunnustamine on üks võimalus näidata, et oma tööd
hästi tegevaid raamatukoguhoidjaid märgatakse ja hinnatakse. Ühingu juhatuse
esimehena on mul suur au esitleda möödunud aasta parimaid. Tegusaid-tublisid
inimesi on raamatukogudes palju, nagu
ka värskeid ideid ja eeskuju andvaid
algatusi.
Auhindadele said kandidaate üles seada
nii üksikisikud kui ka asutused. Lõpliku
otsuse tegi ühingu juhatus. Kuna raamatukogud on väga erinevad, siis anti tunnustused välja kaheksas kategoorias, kokku
esitati 39 nominenti. Auhindadega kaasneb Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
tänukiri, Kultuuriministeeriumi tänukiri,
klaasikunstnik Riho Hüti loodud unikaalne
vitraaž ning rahaline stipendium Eesti Kultuurkapitalilt. Lisaks tunnustame raamatukogude sõpru ja ajakirjanikke.

TIIU VALM

ERÜ
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Vanad sõbrad: ERÜ auliige Linda Kask ja 2019. aasta teenetepreemia pälvinud
Tiiu Valm

ERÜ TEENETEPREEMIA 2019
Viimsi Raamatukogu direktor TIIU VALM
Tiiu Valm on Eesti raamatukogudega seotud rohkem kui nelikümmend aastat. Töötades õpingute järel ligi paarkümmend aastat Kreutzwaldi-nimelise raamatukogu
metoodikaosakonnas, õppis ta tundma ja armastama rahvaraamatukogusid. Ta oli
kursis nende kõigi, ka kõige väiksemate maaraamatukogude käekäiguga, teadis nende
muresid ja nägi nende arenguvõimalusi, eelkõige aga rahvaraamatukogude hariduslikku tähtsust ühiskonnas.
Tiiu töötamine Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunikuna 1990. aastatel langes
aega, mil oli vaja kiiresti arendada iseseisva Eesti raamatukogundust. Raamatukogunõunikuna ehitas ta rahvaraamatukogusid sõna otseses mõttes: sel perioodil ehitati
või renoveeriti ministeeriumi investeeringute programmi toel 150 raamatukogu.
Aastatel 1997–2008 oli Tiiu Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor. Aastaid õpetas
ta ka raamatukogude juhtimist Tallinna Ülikooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala üliõpilastele, samuti raamatukoguhoidjate
kutseõppes.
Alates 2014. aastast töötab Tiiu Viimsi Raamatukogu direktorina. Valla raamatukogu-

ERÜ 2019. AASTA TUNNUSTUSED teenindus on viimastel aastatel oluliselt paranenud. Avatud on uued haruraamatukogud
ERÜ teenetepreemiaga tunnustatakse
pikaajalist, viljakat ja silmapaistvat tegevust Eesti raamatukogunduses. Preemiale
esitati sel korral kaks staažikat ja suurte
kogemustega raamatukogujuhti, seetõttu
otsustas ühingu juhatus välja anda kaks
teenetepreemiat.

Randveres ja Püünsis, kuid suurimaks eesmärgiks oli kaasaegne vallaraamatukogu.
Aastaid kestis vaidlus asukoha üle, mis päädis möödunud aasta lõpus raamatukogu
avamisega Viimsi kaubanduskeskuses. Kavandamisprotsessis oli eeskujuks Põhjamaade kogemus ja praktika. Viimsi raamatukogu näol on kahtlemata tegemist Eesti
kõige moodsama ja uudsema rahvaraamatukoguga.
Tiiu Valmi panus Eesti raamatukogundusse on hindamatu.

ELVIRA MUTT

JAANIKA TAPPO

ERÜ
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ERÜ TEENETEPREEMIA 2019
ELVIRA MUTT, Eesti Kunstiakadeemia
raamatukogu kauaaegne juhataja

PARIM NOOR RAAMATUKOGUHOIDJA 2019
JAANIKA TAPPO Põlvamaalt

Elvira Mutt õppis Leningradi Ülikoolis kunstiajalugu ja asus
1979. aastal tööle Eesti Riikliku Kunstiinstituudi raamatukogu
juhatajana. Paralleelselt raamatukogutööga on Elvira nii tudengitele kui ka kolleegidele raamatukogus pidanud kunstiajaloo
loenguid.

Auhinna eesmärk on esile tuua ja tunnustada noori raamatukoguhoidjaid. Parim noor raamatukoguhoidja on noorem kui
35 aastat, paistnud silma, olnud aktiivne ning algatanud mõne
uue projekti. Esitati kaks nominenti. Jaanika Tappo kandidatuuri
esitasid nii Põlva Keskraamatukogu kui ka ERÜ noorteklubi.

Kunstiakadeemia raamatukogu juhina töötatud peaaegu neljakümne aasta jooksul kolis raamatukogu kolmel korral, kahel
korral paranes oluliselt raamatukogu õppe- ja töökeskkonna
kvaliteet. Elvira eestvedamisel on kogud komplekteeritud parima
kunsti- jm erialase teaduskirjandusega. Ta on arendanud EKA
raamatukogu rahvusvaheliselt arvestatavaks kunstiraamatukoguks.

Jaanika töötab Maaritsa raamatukogu juhatajana ja Kammeri
kooli õpikeskuse koordinaatorina ehk nii rahva- kui ka kooliraamatukogus ja on mõlemas ainus raamatukoguhoidja. Tema
korraldatud ürituste haare on rikkalik ning mitmetahuline:
ööraamatukogu noortele, orienteerumine raamatukogus, raamatujooga, Halloweeni-pidu, lauamänguring, võimlemine jpm.
Kammeri koolis alustas Jaanika ajalehe väljaandmist, olles ise
nii reporter, kujundaja kui ka toimetaja. Ta kutsus külla lugemiskoerad ning korraldas õpilastele meeltetoa, kus sai kombata
erinevaid materjale, nuusutada lõhnu, kuulata helisid ja hüpata
suletud silmadega tundmatusse. Jaanika edendab igati aktiivselt
valla kultuurielu. 2019. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis edukalt
magistritöö aktuaalsel teemal: muudatustest Põlvamaa raamatukogudes haldusreformi kontekstis. Jaanika kuulub ERÜ
noorteklubisse. Tema eestvedamisel toimus suveseminar Biblicamp ning ta lõi kaasa suvel Tallinnas toimunud Baltimaade
noorte raamatukoguhoidjate kohtumise ettevalmistamisel.

Elvira Mutt on üks Eesti Kunstiraamatukogude Ühingu asutajaliikmeid ja juhtinud aastaid ühingu tegevust. Kolleegide sõnul
on ta alati energiline, tegus ja positiivne, suutes teisi inspireerida ja hea nõuga aidata. Möödunud aasta lõpus jäi Elvira Mutt
pensionile.
ERÜ tunnustab Elvira Mutti pikaajalise ja pühendunud töö eest
kunstiraamatukogude võrgustiku arendamisel ning EKA raamatukogu juhtimisel ja arendamisel.

Jaanika Tappo on igati tegus ja tarmukas noor raamatukoguhoidja. Tema kohta kehtib väljend kes teeb, see jõuab.

INGE PIKKOJA

EHA TRUMM
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AASTA MAARAAMATUKOGUHOIDJA 2019
EHA TRUMM Saaremaalt

AASTA LASTERAAMATUKOGUHOIDJA 2019
INGE PIKKOJA Lääne-Virumaalt

Auhinnaga tunnustatakse küla- või vallaraamatukogus töötavat
tublit raamatukoguhoidjat, kes oma kutsetöö kõrval on positiivselt mõjutanud ka paikkonna elu. Auhinnale esitati kümme
nominenti.

Auhinna eesmärk on väärtustada ja tunnustada raamatukoguhoidjate tööd laste lugemisharjumuste arendamisel ja raamatukogude maine hoidmisel. Auhinnale esitati kaheksa nominenti.

Tartu kirjandusfestivalil Prima Vista on juba kümmekond aastat olnud partnereid üle Eesti. Möödunud aastal oli partneriks
Orissaare, kus programmi koordinaatoriks oli Orissaare raamatukogu juhataja Eha Trumm. Festivali teema oli Naljast kaugel,
arutleti nalja ja tõsiduse vahekorra üle kirjanduses ja kunstis
laiemalt. Nelja päeva jooksul toimus Orissaares arvukalt üritusi.
Kirjanduslikul õhtupoolikul lugesid näiteringi õpilased ette
tekste teemal Orissaare kirjanduses, kirjanike vestlusringis osalesid Merca, Mudlum, Contra jt. Meenutati Juhan Peeglit. Filmi
Siin me oleme kommenteeris õpilastele semiootik ja kirjandusuurija Kadri Tüür, üles astus Taritu Tubateater. Tegutsesid töötoad Loomisrõõm ning Vanade raamatute loominguline kasutamine. Korraldati ringreis Kirjanduslikud kivid Muhus ja IdaSaaremaal. Üritustest sai osa üle 400 huvilise. Eha tegevust
tunnustas ka Prima Vista korraldusmeeskond: Kiidame kohalikku korraldustiimi Orissaare raamatukogust, kes meid nii
lahkesti vastu võtsid ja naljateemalist kirjandusfestivali väga
tõsiselt korraldasid.
Kolleegide sõnul on Eha rõõmsameelne ja abivalmis kolleeg.
Loomult tagasihoidlik, kuid raamatukogu juhtimisel ettevõtlik
ja sihikindel ning suure vastutustundega hea meeskonnajuht.
Tema motoks on: Ennast tuleb pidevalt uuega kursis hoida
ja oma teadmisi uuendada.

Raamatukogu külastamine ja lugemine on Uhtna laste jaoks
enesestmõistetav, sest Inge Pikkoja on osanud selle neile põnevaks ja samas nii loomulikuks teha. Tema ideed on leidlikud,
üllatuslikud ja omanäolised.
Inge eestvedamisel on valminud pärandkultuuriteemalised töölehed, korraldatud kultuuriloolisi matku ja näitusi. Tema koostatud küsitluste abil on lapsed kogunud põlvest põlve talletamist
väärt materjali. Värskeim ettevõtmine oli 1.–9. klassi laste jutuvõistlus Minu vanaema unejutud. Koostöös lasteaia ja peredega
sündis mahukas näitus Sajand kodus, mille võlu seisnes uute
ja vana aja asjade kõrvutamises. Lasteaiarühmadega vanu asju
uurides sai Eesti ajalugu ka lastele tajutavamaks. Koostöös kooliga toimus raamatukogus Erasmus+ õpirände projekti raames
ilukirja töötuba, millest said osa Eesti, Läti, Hispaania ja Itaalia
õpilased ning lapsed Vao pagulaskeskusest. Kõige väiksemad,
samas majas asuva lasteaia lapsed võivad igal ajal üle ukse
astuda, et Inge-tädi raamatuid valida ja neid siis ise endale
piiksutada. Koolilaste käivitajaks on mäng Otsi raamatut!, kus
Kinder-munade topsides on peidus raamatute juurde juhatavad
tegevusülesanded: lihtne, kuid tõhus viis õpetada lastele raamatute paiknemist raamatukogu riiulitel. Inge metoodilisse arsenali
kuuluvad ka lugemisbingod.
Sellise stiili ja pühendumusega töötab Inge aastast aastasse: just
selline peabki olema üks maaraamatukoguhoidja, kes kasvatab
maast-madalast kogukonda, tunneb oma juuri, austab kohalikku
kultuuripärandit, on laia silmaringiga, lugemist ja raamatuid
väärtustav ning hoidev. Tuleb kindlasti mainida sedagi, et 42%
Uhtna raamatukogu lugejaist on lapsed.

AASTA KOOLIRAAMATUKOGUHOIDJA 2019
Väike-Maarja Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
KARIN KIIK

AASTA TEGU LINNARAAMATUKOGUS 2019
SILLAMÄE LINNA KESKRAAMATUKOGU

Auhinna eesmärk on tunnustada parimat kooliraamatukoguhoidjat. Karin Kiik on Väike-Maarja Gümnaasiumis töötanud
nelikümmend aastat. Ta on alati olnud koolielu keskmes. Aastaid
on ta juhendanud õpilasi maakonna õpioskuste olümpiaadil
osalemiseks. Koostöös kunstiõpetajaga valmis Karinil kunstitööde näitus, kus õpilased joonistasid pilte lähtuvalt õpetajate
perekonnanimedest. Kooliperel oli võimalus ära arvata, kes on
pildil. Elevust on tekitanud õpetajate hobide näitus. Koostöös
emakeeleõpetajatega toimuvad igal õppeaastal mõistatamis-,
vanasõnade jms võistlused. Eelmisel õppeaastal tutvustati
ravimtaimi, üritusega kaasnes taimede äraarvamine ning loomulikult tassike maitsvat taimeteed.

Auhinnaga väärtustame ja tunnustame linna- või keskraamatukogusid paikkonna elu edendamisel. Auhinnale esitati kolm
raamatukogu. Tuleb tunnistada, et ühingu juhatus oli otsuse
tegemisel suures kimbatuses. Vaieldamatult on Tartu ja Tallinna raamatukogud innovaatiliste teenuste loomisel eeskujuks
kõigile, kuid seekord otsustasime tunnustada Sillamäe Linna
Keskraamatukogu.

Karini eestvedamisel külastavad kooli kirjanikud ja aastaid
on õppeaasta lõpul tunnustatud lugemishuvilisi õpilasi. Et raamatukogus oleks ikka rohkem uudiskirjandust, käivitas Karin
taara kastidesse kogumise ettevõtmise: kogutud taara väärtuse
eest soetatakse juurde uusi raamatuid. Eriti väärib märkimist
Karini pühendumus valla rahvajuttude pajatamise võistluse
eestvedamisel ja korraldamisel. Õpilaste sõnul annab võistlus suurepärase võimaluse end proovile panna maailmas, kus
esinemisvõimalusi jääb üha vähemaks. Lisaks raamatupõllule
kasvavad Karini aiamaal igal aastal pirakad aiasaadused ehk
Karin on ka väga edukas rohenäpp. Väike-Maarja Gümnaasiumi
direktor Marje Eelma kirjutab: Meie kooli raamatukogu ettevõtmised toetavad igati kaasaegse õpikäsituse rakendumist ja
teevad koolielu põnevaks.

2019. aastal käivitati Sillamäe Linna Keskraamatukogus lasteürituste sari „Maitsev tund” raamatukogus, mille eesmärk oli
arendada noore arvutipõlvkonna suhtlemisoskust ja lugemishuvi. Projekti eestvedaja oli Jelena Nevskaja. Ürituste ajaks
muutus raamatukogu kohvikuks: hubane ja mõnus õhkkond,
linadega lauad, maitsev toit. Kohvikut külastasid 53 algkoolilast,
arutelu teemadeks olid tavalised toiduained. Eelkõige pakuti
lastele kirjanduslikku menüüd: muinasjutud, raamatukatkendid, laulud, luuletused, multifilmid, viktoriinid, mängud ning
raamatunäitused tunni toiduaine teemal. Raamatukogu asub
Sillamäel gümnaasiumiga ühes majas ning kooli söökla abiga
said ka lauad kaetud.
Näiteks tunni Pannkoogid ajal pakkus kohviku menüü virtuaalreisi Erinevate maade pannkoogid (Holland, Austria, Soome,
Jaapan, Hiina, Rootsi, Prantsusmaa, Maroko ja Etioopia). Lapsed
rääkisid pannkookidest raamatutes: Tove Janssoni Muumitroll
(See, kes pannkooke moosiga sööb, ei või olla eriti ohtlik. Temaga
võib juttu vesta), Eno Raua Sipsik, Lehte Hainsalu Kümme kooki,
Kertu Soansi Olivia ja esimene maailm. Peale seda püüdsid lapsed seletada vanasõna Первый блин – комом ja leida vastust
küsimusele, miks küpsetatakse pannkooke vastlapäeval, laulsid
koos laulu Бабушка, испеки оладушки!. Tunni lõpus sõid lapsed
suure rõõmuga pannkooke ja jõid teed. Tunnid olid ka teemadel
kartul, puder, jäätis, piparkook, pähklid, šokolaad ja leib. Programmi pani kokku raamatukoguhoidja Jelena Nevskaja, kes
lähenes raamatukogutundidele erakordselt loovalt.

ERÜ

JELENA NEVSKAJA

KARIN KIIK
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Auhinnaga tunnustatakse teadus- ja erialaraamatukogude ettevõtmisi, mis on aasta
jooksul silma paistnud, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust. Tartu
Ülikooli raamatukogus loodi avatud teadust ja teadusandmete haldamist käsitlev
e-kursus Teadusandmete haldus ja publitseerimine. Kursuse töötas välja raamatukogu teadusandmete peaspetsialist Tiiu
Tarkpea.
Täielikult veebipõhine ülikooli õppekavasse
kuuluv doktoriõppe üliõpilastele mõeldud
kursus koostati koostöös Tartu Ülikooli loodusmuuseumiga. Kursuse eesmärk on õpetada teadusandmete haldamist andmehaldusplaanist andmete avaldamise ning
arhiveerimiseni. Kursus on universaalne ja
sobib kõigi erialade doktorantidele.
Kursuse esimene osa käsitleb avatud teaduse ja avaandmete poliitika põhiprintsiipe,
teadusandmete elutsüklit, andmete haldamist, publitseerimist ja arhiveerimist. Eraldi
keskendutakse teadusandmete leidmisele kogu maailma andmerepositooriumidest ning õpetatakse kogutud andmeid
mõistma, taaskasutama ja tsiteerima. Kursus on nii eesti kui ka inglise keeles ning selle
on aasta jooksul läbinud 80 doktoranti.

TIIU TARKPEA

AASTA TEGU
TEADUSRAAMATUKOGUS 2019
TARTU ÜLIKOOLI AVATUD TEADUSE
JA TEADUSANDMETE E-KURSUS

AASTA TEGU ERIALARAAMATUKOGUS 2019
EESTI KUNSTIAKADEEMIA
UUENENUD RAAMATUKOGU
Arvestades, et 2019. aasta oli erakordne
ning uutes tingimustes avati kaks erialaraamatukogu, otsustas ERÜ juhatus tunnustada mõlemat.
Pea kümme aastat oma majata olemist
mõjutas kõiki Eesti Kunstiakadeemia (EKA)
akadeemilisi ja tugiüksusi. Kunstiakadeemia uues hoones on nüüd saanud värske
hingamise ka EKA raamatukogu, mis on
taaskord ülikooli teiste osakondadega ühe
katuse all. Antud juhul on tunnustus aasta
tegu igati kohane, kuna tulemus on tõesti
silmaga näha: raamatukogu on uues kodus
hästi sisse seatud ja toimib terviklikult.
Uue raamatukogu on üles leidnud tudengid ja õppejõud, aga ka ümbruskonna
elanikud; sellele on kaasa aidanud laupäevaste lahtiolekuaegade lisandumine. Raamatukogu on EKA uue hoone avalik nägu
nii otseses kui ka kaudses mõttes. Ühelt
poolt toetatakse oma tegevusega sidusalt
akadeemilist personali ja tudengeid (sh
teenindatakse kunstivaldkonna erialaraamatukoguna inimesi väljastpoolt EKA-t),
teisalt asub raamatukogu uues majas

MAIT VÄLJAS

ERÜ
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RAILE REIGO

kõige nähtavamal ja (kasutaja)sõbralikumal kohal esimesel korrusel.
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Tunnustame Eesti Kunstiakadeemia uuenenud raamatukogu (juhataja Mait Väljas),
mis omakorda rikastab Põhja-Tallinna kultuuriruumi.

ERÜ

AASTA TEGU ERIALARAAMATUKOGUS 2019
SISEKAITSEAKADEEMIA
UUENENUD RAAMATUKOGU
Möödunud aastal avati ka Sisekaitseakadeemia uus raamatukogu, mis on kogu
siseturvalisuse haldusalas ainus omasugune. Uues hoones on lugemissaali
kõrval ka individuaaltööruumid, samuti
kaasaegsed võimalused koolituste läbiviimiseks. Raamatukogu kasutavad akadeemia õppurid, töötajad ja vilistlased ning
koostööpartnerid. Raamatukogus esindatud teemad on näiteks päästeteenistus,
õigus, kriminalistika, maksundus ja terrorism, aga ka teadustöö metoodika ja
juhtimisega seonduv. Populaarsust kogub
ka repositoorium Digiriiul, kust on leitavad
Sisekaitseakadeemia e-ajakirjad, e-õppevahendid, e-raamatud, lõputööd, magistritööd, rakendusuuringud, toimetised.
Tunnustame Sisekaitseakadeemia uuenenud raamatukogu (juhataja Raile Reigo).

JUHAN HEPNER

AJAKIRJANDUSE AUHIND 2019
Eesti Rahvusringhäälingu
Lääne- ja Hiiumaa korrespondent
JUHAN HEPNER
Auhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku,
kes on märkimisväärselt kajastanud raamatukogude temaatikat meedias. Sel aastal tunnustame kahte Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikku. Peame oluliseks
nii piirkondlikke teemakajastusi kui ka
üleriigilist kõlapinda leidnud teemade
tõstatamist.
Ajakirjanik, ERR-i Lääne- ja Hiiumaa korrespondent Juhan Hepner on juba aastaid kajastanud piirkonna kultuurielu, sh
raamatukogude probleeme ja rõõme nii
Eesti Televisioonis kui ka Vikerraadios, ikka
kaamera ja mikrofoniga kohal ning küsimused ette valmistatud.
Möödunud aastal leidsid kajastamist näiteks Lääne Maakonna Keskraamatukogu
valmisolek saata soovitud raamat Omniva
pakiautomaati igasse Eestimaa paika,
veebileht Haapsalu kirjasõnas, vanemaealiste abistamine küberturvalisuse küsimustes, filmi Tõde ja õigus mõju raamatute
lugemisele, Astrid Lindgreni külaskäigu
30. aastapäeva tähistamine Haapsalu
lasteraamatukogus ja palju muud.

JELIZAVETA BELOUS

AJAKIRJANDUSE AUHIND 2019
Eesti Rahvusringhäälingu
Raadio 4 toimetaja
JELIZAVETA BELOUS
Raadio 4 on kõige suurem venekeelne
meediakanal Eestis. Toimetaja Jelizaveta
Belous on Tallinna Keskraamatukogu koostööpartner olnud juba seitse aastat, andes
võimaluse raamatukogu tegemisi kajastada. Lugejate tagasiside põhjal on näha,
et sellest on kasu: vene keelt emakeelena
kõnelevad lugejad on väga hästi kursis
raamatukogu pakutavate teenustega ja
külastavad aktiivselt üritusi. Ajakirjanik
Jelizaveta Belous jälgib väga tähelepanelikult raamatukogus toimuvat, kajastades
ühtviisi nii laste koolivaheaja programme
kui ka seda, milliseid raamatuid lugejad
laenavad. Kuna venekeelset meediat on
Eestis vähe, siis on Raadio 4 venekeelse
elanikkonna kõige olulisem kohalik infoallikas. Seda jaama kuulab enamik Eesti
venekeelsest elanikkonnast ning seetõttu
on Raadio 4 hindamatu koostööpartner
raamatukogude reklaamimisel.
Tunnustame ajakirjanikke, et annate raamatukogudele võimaluse ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha!

RAAMATUKOGUDE SÕBER 2019
fotograaf TEET MALSROOS
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on viimastel aastatel raamatukoguhoidjate kõrval tunnustanud ka inimesi väljastpoolt
raamatukogusid ning kuulutanud välja

raamatukogude sõbrad. Selle auhinnaga
tunnustatakse oma tegevusega raamatukogudele tähelepanu juhtinud isikut või
organisatsiooni. Täna kuulutame välja kaks
raamatukogude sõpra.

TEET MALSROOS

ERÜ
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Raamatukogude sõber on järgmine isik:
•

Ta ei ole raamatukoguhoidja, aga on juba
aastaid kohal raamatukogude kõigil suurematel ja väiksematel üritustel ning
seda üle Eesti.

•

Ta ei ole raamatukoguhoidja, aga on
külastanud paljusid Eesti raamatukogusid, tõenäoliselt rohkem kui keskmine
raamatukoguhoidja. Oma imetabastel
rännakutel on ta sattunud Eesti eri nurkadesse ning leidnud üles ka väiksed raamatukogud, kuhu enamik meist satub
haruharva.

•

Ta on kohtunud paljude raamatukoguhoidjatega isiklikult ja need hetked jäädvustanud. Digiajastul muutuvad silmast
silma kohtumised aina harvemaks ja on
seda rohkem kuldaväärt.

Ja veelkord: ta ei ole raamatukoguhoidja,
kuid tänu tema tegevusele on jäädvustatud Eesti raamatukogud ja raamatukoguhoidjad. Ta on sõna otseses mõttes dokumenteerinud Eesti raamatukogunduse
ajaloo läbi fotokaamera. On eriline oskus
talletada pildile hetki elust, sama eriline on
jäädvustatud hetki aastaid hiljem uuesti
kogeda.

Foto: Mihkel Volt

Eesti raamatukogude sõber 2019 on fotograaf Teet Malsroos!

Raamatukogude juures tegutsevad koeratiimid on hoolikalt valitud, testitud ja koolitatud; lugemiskoer on sõbralik ja rahulik ning kuulab hea meelega, kuidas talle

tunud nende suhtumine lugemisse.
Loomadega suhtlemine vähendab stressi
ja ärevust, tõstab enesekindlust ja pakub
emotsionaalset tuge. Lugemiskoer ei anna
lapse lugemisele hinnangut, ei käsi tal kiiremini või paremini lugeda. Nii on laps
rahulik ja turvalises keskkonnas tuleb ka
õppimine paremini välja.

Lapsed, kellel lugemine veel päris selge
ei ole või on sellega seoses hirme, on saanud raamatukogudes lugemiskoertele ette
lugemas käia aastaid. Lapsevanemad on
hinnanud selle ettevõtmise tulemusi
positiivselt, nende sõnul on tunduvalt
paranenud laste lugemisoskus ja muu-

Hindame Eesti Abi- ja Teraapiakoerte
Ühingu tuge kõrgelt ning loodame,
et koostöö nendega jätkub veel pikalt.
Raamatukogude sõber 2019 on Eesti Abija Teraapiakoerte Ühing (esindajad Maarja
Tali ja alaska malamuut Susi)!

Maarja Tali lugemiskoer Susi täitis saali rõõmsa elevusega.
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Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on
olnud aastaid hea koostööpartner paljudele Eesti raamatukogudele ning ühingul
on olnud suur roll laste lugema õppimise
toetamisel ja lugemishuvi kujundamisel.
Ühingul on kindel koerte koolitamise ja
sertifikaatide jagamise kord, mis tagab
teenuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

raamatuid ette loetakse. Raamatukoguhoidja saab olla kindel, et koostöös ühinguga pakutav teenus on turvaline. Koeratiimid tegutsevad vabatahtlikkuse alusel
ja raamatukogule ei kaasne seega rahalisi kulutusi. Koostöö ühinguga on toonud raamatukogudele meedias väga palju
positiivset tähelepanu.

MAARJA TALI JA SUSI

RAAMATUKOGUDE SÕBER 2019
EESTI ABI- JA TERAAPIAKOERTE
ÜHING

ERÜ
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TÄNAVUNE KÕNEKOOSOLEK
OLI PÜHENDATUD DIGIKULTUURILE
Piia Salundi, ERÜ juhatuse liige
ERÜ kõnekoosolek Digikultuur ja lugemine toimus 28. veebruaril rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis ja teenis digikultuuri teema-aasta eesmärke. Kultuurisemiootik Maarja Ojamaa ja kirjandusteadlane
Rein Veidemann rääkisid digikultuuri iseärasustest ning nende mõjust lugemisele ja kirjandusele.
Maarja Ojamaa lähtus oma ettekandes
kirjaoskuse mõistest, võttes aluseks Iisraeli
haridusteadlase ja haridustehnoloogia
spetsialisti Yoram Esheti loodud digitaalse
kirjaoskuse mudeli. Selle järgi koosneb
digitaalne kirjaoskus kuuest osast: fotovisuaalsed, uuskasutus-, hargnemis-, sotsioemotsionaalsed, informatsiooni- ja
reaalajas mõtlemise oskused.

Filosoofiadoktor Maarja Ojamaa
Fotovisuaalsed oskused (photo-visual
digital skills) aitavad kasutajal vabalt aru
saada visuaalses vormis antud juhistest
ja sõnumitest (nt graafilised kasutajaliidesed). Huvitav on asjaolu, et kui esialgu
näitasid katsed, et noorte fotovisuaalsed
oskused olid paremad kui 30.–40. aastates
täiskasvanutel, siis viie aasta pärast olid
samade katseisikute tulemused peaaegu
võrdsed. Ojamaa toonitas ka visuaalsuse
esiletõusu kirjanduses: raamat on üha
vähem sõnakeskne, teksti piirid pole ühesed, kirjandusteosed ei alga ega lõpe
kaantega. Paberraamat on organiseeritud
tekstiloogika põhjal, ekraanilt loetav raamat aga pildiloogika põhjal. Visuaalsed
elemendid muutuvad teksti edasiandmisel üha olulisemaks, kuid Ojamaa sõnul ei
asenda teksti, vaid paigutuvad selle kõrvale. Ta soovitas raamatukogudeski võtta
kasutusele pildikeel: tuua raamatute kõrval esile illustratsioone või luua pildilisi
materjale. Näitena tõi ta kollaaži loomise

loetud tekstilõigu põhjal (ingliskeelne
vaste moodboard on siinkohal vahest täpsem), seda saavad noored teha endale
tuttavas veebikeskkonnas.
Uuskasutusoskused (reproduction
digital skills) tähendavad võimet luua uusi
tähendusi või tõlgendusi, kombineerides
juba olemasolevaid iseseisvaid informatsiooniosakesi mistahes meediavormis:
tekst, graafika, heli. Katsete käigus selgus,
et eri materjalide kombineerimisel olid
vanemad kasutajad paremad ja viie aasta
pärast oli vahe veelgi kasvanud. See viitab
Ojamaa sõnul kultuurikogemuse olulisusele loomeprotsessis. Digimaailma ühele
suurimale puudusele, killustatusele viidates leidis Ojamaa teisest küljest, et väikeste tekstiosade varieerimine on olnud
üks kultuurimälu baasmehhanisme. Teksti
piirid on digitaalses maailmas üsna paindlikud ja sisust olulisem on kontekst: igavat
sisu võib esitada huvitavalt, kui see panna
õigesse konteksti. Varieerimise näitena tõi
Ojamaa Tõe ja õiguse: Tanel Toomi filmi
Andres ei ole kindlasti Tammsaare Andres,
ning lisas, et selline varieerimine toetab
sidusust kultuuris.
Hargnemisoskuste (branching digital
skills) all mõistetakse hüpertekstilise liikumise oskust ehk oskust luua teadmist
mittelineaarsel viisil, koguda erinevatest
allikatest kokku mingi teema kohta käiv
info. Hüpertekstilise liikumise puhul oli
katsete tulemus sama mis visuaalse kirjaoskuse juures: algselt olid noored osavamad, aga viie aasta pärast olid vanemad
osalejad järele jõudnud. Ojamaa tõi esile
kirjeldamise tähtsuse: digiteeritud kultuuripärandi põhjal luuakse suuremahulisi andmebaase, kuid kvaliteetse kirjelduseta on
need andmebaasid kasutud, sest nende
sisu ei jõua huvilisteni. Ta tõi näite ka soovitusalgoritmidest. Kuigi muusikaplatvorm
Spotify loodi selleks, et inimesed leiaksid
sealt oma lemmikmuusikat, soovitavad
algoritmid kasutajaile uut muusikat, pikendamaks platvormi kasutusaega. Kas ka
raamatukogud toetavad seda, et inimesed

avastaksid uusi raamatuid ja uusi autoreid?
esitas ta küsimuse. Ehk kas inimene saab
raamatukogust just selle, mida laenutama
tuli või töötab raamatukoguhoidja lisaks
kui soovitusalgoritm.
Ojamaa tõi esile ka uue trendi meelelahutustööstuses: kui poolsada aastat
tagasi otsiti head lugu ja veidi hiljem põnevaid tegelasi, kellega juhtuks erinevaid
lugusid, siis nüüd otsitakse terveid maailmu. Ka raamatukoguhoidja võib eri tekstid kokku panna ja niimoodi uusi maailmu
luua, leidis ta.
Informatsioonioskused (information
digital skills) on nagu filter, aidates välja
sõeluda vale, tähtsusetu või erapooliku
info, see vajab kriitilise mõtlemise võimet.
Ilmselt ei ole üllatav, et katsete põhjal olid
noored märksa vähem kriitilised ja nõrgemate oskustega kui vanemad katsealused.
Viie aasta pärast ei olnud vahe vanematega
vähenenud, vaid hoopis suurenenud. Ojamaa tõi Eesti meediast näiteid, kuidas üht ja
sama asja saab esitleda väga erineval viisil.
Kõige uuemad ja keerulisemad on
sotsioemotsionaalsed oskused (socioemotional digital skills). Need on alles viimastel aastakümnetel esile tulnud seoses
interneti laialdase levikuga ning tähendavad veebikeskkondades toimuva sotsiaalse suhtluse reeglite tundmist: kellega
me räägime, kuidas vältida identiteedivargust, kus on usalduse piirid, kas suhtleme
masina või inimesega jms. Tegu on väga
keerulise teemaga ja katsete põhjal selgus, et nende oskuste puhul ei ole noortel
ja vanematel vahet. Ojamaa nägi, et selliste probleemidega tegelemisel võiks olla
raamatukogutöötajatel suur roll.
Reaalajas mõtlemise oskused (realtime digital skills) tähendavad oskust töödelda samaaegselt suuri infovoogusid
reaalajas ja kiiresti. Need oskused on hästi
arendatavad. Samas on kasutajatel tekkinud tunne, et kogu aeg peaks uut infot
juurde tulema ja seejuures polegi tähtis
sõnumi sisu, vaid n-ö kontaktis olemine.
Ojamaa küsis, millest see on põhjustatud:

ekraanidest, riist- ja tarkvara praegusest
arengujärgust, interneti toimimisest turumajandusliku loogika järgi või hoiakust,
et ekraanid on eelkõige meelelahutus ja
seetõttu on meil raske süveneda keerulisematesse tekstidesse.
Kristina Pai küsimusele, kuidas peaksid
digikultuuri muutustele reageerima raamatukoguhoidjad: soovitama lugejale igal
juhul originaalteksti või pigem tegema
järeleandmisi, kostis Ojamaa, et vastus sõltub sellest, miks on üldse oluline lugeda.
Kas kirjandustunni mõte on see, et lapsed
hakkaksid nautima lugemist, või see, et
me teaksime, kes on Andres ja Pearu?
Mingite tekstide ja tegelaste tundmine
võib tulla ka filmist. Või on sellel eesti keele
alalhoidmise eesmärk?
Emeriitprofessor Rein Veidemann alustas oma esinemist tõdemusega, et hoidmine on erakordselt ilus sõna ning paljudes teistes keeltes seda raamatukoguhoidja ametinimes ei tähtsustata. Veidemann meenutas 1980. aastatel saadud
kogemusi arvutiga, mis oli küll hiigelsuur
ja võimaldas üpris lihtsalt eesti kirjanduskriitika sisu analüüsida, kuid tulemus oli
tema sõnutsi nii õudne, et me ei saanud
üldse aru, mida uurinud olime. Toona olid
arvutid ja neis kasutatavad algoritmid algelised. Algoritmid on oma olemuselt aga
õppimisvõimelised ning nende abil saaks
ka kirjandust luua, leidis Veidemann. See
tähendab, et programmeeritakse algo-

ritmid, kuhu söödetakse sisse karakterid, süžeekäigud, proloog, kulminatsioon,
järellugu jms. Eriti hästi alluvat sellisele
lähenemisele krimižanr. Kui see toimib
loomisfaasis, siis toimib see ka tõlgendusfaasis, väitis Veidemann. Ta võrdles sellist
tõlgendamist masintõlkega ning lisas, et
algoritmiline lähenemine on võimalik nii
teoste äratundmisel kui tekstide ja kontekstide omavahelisel sidumisel. Ta maalis kuulajatele pildi raamatukogust, kus
hoitakse lisaks raamatutele ka algoritme,
mille abil saaks lugeja täpselt sellise teose,
nagu soovib. Säärane digikultuurile omane
killustatus, tervikute loomine üksikutest
fragmentidest toob Veidemanni arvates
kaasa ohu, et kaob ära kultuuri selgroog.
Fragmentidest saab kokku panna küll uue
terviku, aga terviku tunnetamine eeldab
Veidemanni sõnutsi kultuuri tundmist ehk
keskse identiteedi olemasolu. Kui tüviteksti ei teata, ei ole võimalikud ka mingid
hargnemised ega kokkupanekud. Selle
kultuurilise tüve säilitamine on võitlus,
milles ta näeb suurt rolli eesti keele ja
kirjanduse õpetajatel, kooliraamatukoguhoidjatel ja ka raamatukogudel üldiselt.
Veidemann juhtis tähelepanu paradoksile,
et meil on küll erakordselt palju rahvaraamatukogusid ja ka koduraamatukogusid,
kuid sellegipoolest väheneb lugemine
pidevalt ja noori on üha raskem ekraanidest eemale saada. Peamised lugejad
olevat naised, küsimus on, kuidas tuua

Professor Rein Veidemann: Raamatukoguhoidjate proovikivi on olla teejuht.

lugemise juurde mehed ja noored. Kuna
teoste avaldamine on digimaailmas tehtud väga lihtsaks, ilmub teoseid väga palju.
Demokratiseerimine on kaasa toonud
selle, et kõik kirjutavad, aga kes loeb?
esitas Veidemann küsimuse. Kirjanikud
käivad raamatukogudes lugejatega kohtumas, aga loen kirjanike listist, et on suur
saavutus, kui kuulajaid on rohkem kui esinejaid. Raamatukoguhoidjate proovikivi
on olla teejuht, leidis Veidemann. Digikultuuri suurimaks kasuks kirjandusele ja kultuurilisele kestvusele üldse peab Veidemann varasema kirjanduse digiteerimist:
Kui kogu eesti kirjandus on ühel hetkel
kättesaadav – see on meie jaoks erakordne olukord! Ühe väikese kultuuri jaoks
on see väga oluline.

RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSE TAOTLEMINE 2019. AASTAL
11. novembril toimus rahvusraamatukogus kutse- ja hindamiskomisjoni koosolek.
Kuulati hindamiskomisjoni arvamusi, arutati, esitati küsimusi ning otsustati koos, et raamatukoguhoidja kutse antakse 9 taotlejale. ERÜ kutsekomisjoni nimetatud hindamiskomisjoni
kuulusid mullu Ilmar Vaaro (esimees), Kai Kalvik ja Katrin Niklus.
Kutse Raamatukoguhoidja, tase 6 said Hellamaa raamatukogu
raamatukoguhoidja Anu Kaljuste, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi raamatukoguhoidja Irmela Kangro, Riidaja
raamatukogu direktor Anne Pai, Kuusalu raamatukogu raamatukoguhoidja Riina Rootalu, Kuldre raamatukogu raamatukoguhoidja Saima Tell, Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukoguhoidja
Neidi Tõkke ja Sisekaitseakadeemia raamatukoguhoidja MariLiis Reemet. Kutse Raamatukoguhoidja, tase 7 said Viru Vangla
raamatukoguhoidja Marko Sillastu ja Tallinna Keskraamatukogu
teenindusdirektor Kristi Veeber.
Aastail 2005–2019 on ERÜ kutsekomisjon raamatukoguhoidjatele välja andnud 1035 kutset, kõik on saanud kutsetunnistuse,
mis on kantud riiklikusse kutseregistrisse. Riikliku kutseregistri
andmeid korrastab ja selle eest vastutab SA Kutsekoda.

2020.

2019. aastal oli raamatukoguhoidja kutse taotlejaid 11. Hindamine toimus kahes etapis. Kõigepealt hindasid komisjoni liikmed kutse taotleja koostatud arengumappi ehk raamatukogutööd ja -tegevust, lähtudes kutsestandardist. Seejärel,
15. oktoobril toimus rahvusraamatukogus vestlus kõikide
raamatukoguhoidja kutse taotlejatega. Mullune uuendus oli,
et kutsetaotlejad said ERÜ-le esitada avaldused ja arengumapid
elektrooniliselt keskkonnas Google Sites. Nendega tegeles Reet
Olevsoo.
ERÜ kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad Kaie Holm, Jüri Järs
(esimees), Aira Lepik, Katrin Niklus, Aime Miil, Katre Riisalu, Krista
Talvi, Ilmar Vaaro ja Kristel Veimann.

aastal võtab ERÜ kutsetaotlejatelt vastu avaldusi ja dokumente 1. septembrist 1. oktoobrini.
Septembri alguses toimub ka teabepäev raamatukoguhoidja kutse taotlemisest huvitatud inimestele.
ERÜ kutsekomisjon

ERÜ
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ERÜ uus juhatus: Ülle Kuuse, Piia Salundi,
Gerli Lehemets, Maris Nool, esimees Tuuliki Tõiste,
Kristina Pai, Krista Visas ja Katre Riisalu. Foto: Reet Olevsoo

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE
ÜHINGU AASTAKOOSOLEK 2020
Aitäh, Katre!

Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja

28. veebruaril 2020 Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis toimunud
aastakoosolekul osales 206 ERÜ liiget, kvoorum oli 437. Suur tänu volituse esitanud
231 liikmele; 186 volitust olid allkirjastatud digitaalselt, esimest korda oli see arv nii
suur. Koosolekut juhatas juhatuse aseesimees Krista Visas ja protokollis Gerli Lehemets.
Häältelugemiskomisjoni valiti Tiina Aasmann, Kristin Sirp, Nansi Leppik-Volt, Liis Tamm,
Ülle Kuuse ja Ülle Siska.
Kuulati juhatuse esimehe Katre Riisalu ettekannet möödunud aasta tegevusest ja
ERÜ büroo juhataja Reet Olevsoo vaadet 2020. aasta tegevusele. Revisjonikomisjoni
aruande esitas komisjoni esimees Katrin Niklus. Kõik nimetatud dokumendid ka
kinnitati ühehäälselt.
ERÜ seitsmendaks auliikmeks valiti (aplausi saatel) Jüri Järs.
Järgmiseks kolmeks aastaks sai aastakoosolekult juhatuse esimehe volitused Tuuliki
Tõiste (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu), juhatuse liikme volitused said Gerli
Lehemets (Pärnu Keskraamatukogu Paikuse harukogu), Maris Nool (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu), Kristina Pai (ELNET Konsortsium), Katre Riisalu (Eesti Rahvusraamatukogu) ja Krista Visas (Pärnu Keskraamatukogu). Suur tänu Tallinna 21. kooli
raamatukogu juhatajale Pille Toolile ja Harku raamatukogu direktorile Lembi Operile,
kes kandideerisid, kuid keda kahjuks seekord ei valitud. Ülle Siska (Jüri raamatukogu) ja
Asko Tamme (Tartu Linnaraamatukogu) aeg juhatuses lõppes 1. märtsil.

ERÜ värske auliige Jüri Järs

Katre Riisalu võttis kokku oma üheksa-aastase perioodi juhatuse esimehena ning tänas
kaasteelisi nii juhatuses ja büroos kui ka laiemalt. Juhatus omalt poolt oli kaante vahele
seadnud pildilise kokkuvõtte Katre tööst juhatuse esimehena ja andis selle pidulikult üle.
Aastakoosolekule eelnenud tänuüritusel tunnustati 2019. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid ja tegusid raamatukogudes. Tänusõnad ütles Kultuuriministeeriumi
nõunik Ülle Talihärm. Kõik tunnustatud said ERÜ ja Kultuuriministeeriumi tänukirjad
ning klaasikunstnik Riho Hüti kauni vitraaži.

Ülle Talihärm tänas kõnekoosolekul 2019. a parimaid.

Head ühingukaaslased!
Olen Tuuliki Tõiste ja annan lubaduse olla teie teenistuses meie organisatsiooni juhina järgmisel kolmel aastal.
Olen õppinud Viljandi Kultuurikolledžis ja Tallinna Ülikoolis ning töötanud rahvaraamatukogus. Praegu töötan
teeninduse juhina Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse töös
olen osalenud 2015. aastast, st kahel perioodil. Olen näinud, kuidas juhatuse töö käib ja kui oluline on iga
liikme panus, et raamatukogundust Eestis edasi viia. Seetõttu olen otsustanud seda tööd jätkata.
Kui päris aus olla, siis ambitsiooni juhatuse esimeheks kandideerida mul tegelikult ei olnud, kuid Katre
[Riisalu] tegi ettepaneku, millele oli raske öelda ei. Katre on teinud ära väga suure töö ja viinud ERÜ tegemised
uuele tasemele. Selle taseme säilitamine on eraldi väljakutse.
Selleks, et meie 97-aastane organisatsioon ikka elujõulisena tegutseks, on vaja edasi astuda.
Juhatusse kandideerija ülesanne on nimetada kolm teemat, millega tuleval perioodil tegeletakse.
Nimetan tegevused, mille oleme kokku leppinud ERÜ 2019–2024 kehtivas arengukavas:
1. Raamatukogude ja raamatukoguhoidjate arendamine.
2. Valdkonna tugevdamine nii sisemiselt kui ka väliselt.
3. Raamatukogude nähtavamaks tegemine ühiskonnas laiemalt.
Raamatukogude ja raamatukoguhoidjate arendamisega pean silmas juba traditsiooniks saanud seminare
ja õppepäevi, aga ka konverentse ning vajadustele vastavalt loodud spetsiaalseid koolitusprogramme.
Valdkonna tugevdamine nii seesmiselt kui ka väliselt on samuti seotud eelkõige raamatukoguhoidja kui
professionaali arendamisega. ERÜ on meie eriala kutseandja: selle staatuse säilitamine ja kutseandjaks
kvalifitseerumine on ühingu kui tugeva ning usaldusväärse organisatsiooni tunnuseks. Ühing kui usaldusväärne partner saab kaasa rääkida ka näiteks seadusloomes.
Raamatukogude nähtavamaks tegemine ühiskonnas laiemalt saab aga toimuda eelkõige meie raamatukogude arengute ja muutuste kaudu. Uuenev, ajaga kaasas käiv raamatukoguteenus jääb kogukonnas
silma ja tõstab raamatukogude mainet ühiskonnas üldisemalt. Selle eesmärgi täitmise üks samm on
teisipäeval, 25. veebruaril välja kuulutatud küsimustik, mille tulemuste analüüsi saab kasutada erinevate
strateegiate ja dokumentide sisendina, raamatukogudest laiema pildi joonistamiseks, raamatukoguhoidjate
ametit väärtustavate mõtete ning tegude esiletoomiseks.
Eesmärke saab ellu viia eelkõige toetudes meie liikmeskonnale, meie inimesed on meie tugevus!
ERÜ liikmed on esindatud igas Eestimaa nurgas, igaüks meist saab oma tegevusega panustada.
Juhatuse ülesanne on olla ühingu liikme käe- ja sõnapikendus. Parimad asjad sünnivad koostöös, liikmete
initsiatiiv ja osalemine loob vajalikud eeldused eesmärkide saavutamiseks.
Organisatsiooni kui sellise puhul pean oluliseks struktuuriüksuste vahelise koostöö tihendamist: et sektsioonid,
toimkonnad, töörühmad, klubid ei oleks konkurendid, vaid liikmed saaksid tegevustest rohkem osa. Selgituseks
praktiline näide: kui toimkond tahab minna Helsingisse Oodi raamatukogu külastama ja sektsioon tahab
Soome minna paar nädalat hiljem, siis saavad struktuuriüksused raha taotlemisel üksteisele konkurentideks.
Efektiivsem oleks planeerida ühele õppereisile rohkem liikmeid struktuuriüksuse piire ületades.
Teine näide: kui kutsuda oma üritusele esinejaid, siis tuleks uurida, kas esineja on just äsja käinud mõnel
teisel raamatukoguhoidjate seminaripäeval. Struktuuriüksused saaksid aastaplaanide tegemisel omavahel
kokku leppida sarnaste tegevuste elluviimise.
Kindlasti pean oluliseks n-ö oma inimeste seminare ja koolituspäevi, nagu praegu tulevad kokku näiteks
maaraamatukoguhoidjad või kooliraamatukoguhoidjad või noored ning kõik ajavad oma asja. Oma ala
spetsialistid ei pea alustama algtõdedest, vaid saavad kohe konkreetseid teemasid käsitleda ning omandatud
teadmisi hiljem liikmete kirjalistis teistega jagada.
Oluliseks pean uute aktiivsete liikmete kaasamist ühingu tegevusse.
Kokkuvõtteks: selleks, et täita ühingu arengukava 2019–2024 kolmandat eesmärki – ERÜ on
professionaalselt juhitud ja tulemusi saavutav organisatsioon –, vajan kõigi teie abi nii osalemise,
ettepanekute, toetuse kui ka kriitika näol. Eesmärgiks olgu Eesti raamatukoguhoidjate ja raamatukogude
parem tulevik. Koos saame tehtud paremini!
Tänan!
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ERÜ JUHATUSE ESIMEHE KANDIDAADI
TUULIKI TÕISTE KÕNE 28. VEEBRUARIL
TOIMUNUD VALIMISTEL
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Sacred
Asko Künnap
“My colleague looked out of
the office window once and
stated, “If Native Americans
had conquered Europe, not
the other way round, several
things would be different
today – for instance, alcohol
would be banned and cannabis
legal, but one building would
stand on the exact same spot,
with similar architecture, similar function and content.”
And waved his coffee cup
towards the massive walls of
the National Library across
the sparse crowns of the early
spring park,” Asko Künnap, a
poet, an artist, and a designer,
tells us about his relationship
towards libraries in the text
that uses both poetic language
as well as an essay form.

FOCUS:
EMERGENCY SITUATION
AND LIBRARIES
5
The Board of the Estonian
Librarians’ Association’s
address in support of
libraries
“The Board of the Estonian
Librarians’ Association recommends local authorities to
promote library activities and
provide both moral as well as
material support to librarians
in complicated and unstable
time. It is vital to pay attention to maintaining physical
and mental health of librarians
as frontline workers, so that
they could tackle supporting
people with their work. We
consider important that after
the retreat of coronavirus and
the end of emergency situation
the work of libraries will be
restored to the same extent,”
the address declares.
6
Public libraries confronting
the pandemic
Tiina Hoop, Jane Kiristaja,
Maarika Lausvee, Maritsa Ort,
Maris Paas, Õie Paaslepp,
Lea Rand, Urve Salumaa,
Anne Toome, Maili Uibo,
Anu Vahter
The World Health Organization (WHO) announced the
coronavirus disease outbreak a
pandemic on 11 March. A day
later, emergency situation was
declared in Estonia that has
not left libraries, including
public libraries, untouched.
How have libraries coped with
the new circumstances? Eleven
colleagues from public libraries
talk about coping, currently
annoying factors, and what
makes them glad in spite of
everything.

DEVELOPMENT ACTIVITIES

HABENT SUA
FATA LIBELLI

11
Cover images, tables of
contents, and descriptions
in online catalogue ESTER
Riin Olonen
“Since 3 February, a new cover
image service, EPIK, is available in online catalogue ESTER.
The service enables to add
cover images, abstracts and
tables of contents of CDs,
DVDs and other publications
to online catalogue ESTER,
thereby making the online catalogue more informative and
attractive,” Riin Olonen, the
Development Manager at the
Estonian Libraries Network
Consortium, says while introducing the new service.

17
The present University of
Tartu Library would not
exist without Tartu Peace
Treaty, or how the library
was returned from Russia
Malle Ermel
“Thanks to Tartu Peace Treaty
and the work of Estonian diplomats, the valuable library
collection was returned to the
University of Tartu. It allows
us to speak proudly of the University of Tartu Library as an
important treasury of culture
in the European context and
a memory institution which
collections form a vital source
base for studying research and
cultural ties between Estonia
and Europe,” Malle Ermel, the
Head of the Department of
Manuscripts and Rare Books
of the University of Tartu
Library, writes in her article.

13
What are the fresh information science graduates
satisfied with?
Naimi Saartson
“I try to answer to the question posed in the title of this
article, relying on the results
of my master’s thesis, Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala
vilistlasuuring (2012–2018) (“A
Survey of Information Science
Graduates in Tallinn University (2012–2018)”). The goal of
the master’s thesis, defended
at Tallinn University in 2019,
was to pin down the activities of information science
graduates after finishing their
studies, to get their evaluation
of academic activities, and to
compare the results with the
results of the survey of the
graduates in the same field,
completed in 2012,” Naimi
Saartson, Secretary at the Ministry of the Environment,
begins her thorough article.

JAAN KROSS 100
24
The speech of the President
of the Republic of Estonia
Kersti Kaljulaid at the centennial celebrations of Jaan
Kross, a renowned Estonian
writer, on the 19th of February
at the “Estonia” theatre
“As if two important anniversaries happen to be close: the
centennial of signing Tartu
Peace Treaty and the centennial of Jaan Kross’s birth. Of
course, these have always
been close dates, but just now,
after the century has gone
by, we understand how symbolic such coincidence is. The
Republic of Estonia, recognised as a forever independent
and sovereign state, and Jaan
Kross are contemporaries,”
President Kersti Kaljulaid
introduced her speech.

2 /2020

THE YEAR OF
DIGITAL CULTURE

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION

27
E-libraries of Tallinn Central
Library are available to all
residents of Estonia
Due to the national emergency
situation, Tallinn Central
Library made its e-libraries
available to all residents of
Estonia on the 18th of March.
Also the people living abroad
or trapped in a foreign country
because of the virus situation
can use e-libraries.

30
The best amongst us of 2019
Katre Riisalu
The Estonian Librarians’ Association keeps up a nice tradition
of starting the year with the ELA Forum, where librarians jointly
discuss important and burning issues. Another tradition is to
begin the Forum with recognising the best librarians.

28
The National Library’s
announcement:
please recommend it
to the users and
read these yourself, too!
The service that gives an
opportunity to read hundreds
of fresh newspaper and magazine issues of dozens of countries without leaving home is
very popular with the users
of the National Library. A
database, PressReader, provides access to digitised
hardcopy newspapers and
magazines that are convenient
to read on computer screen.

THE YEAR OF
THE ESTONIAN
FOLKTALE
29
What a strange world
Piret Päär
Piret Päär, a storyteller, the
generator of the idea and
promoter of the Year of the
Estonian Folktale 2020: “Such
an abundant storytelling and
reading the stories out loud
both in social media as well as
via other channels have never
been neither seen nor experienced before.”

38
This year’s Forum focused on digital culture
Piia Salundi
The ELA Forum, Digital Culture and Reading, was held on the
28th of February at the National Library of Estonia and served
the purposes of the Year of Digital Culture. Maarja Ojamaa,
a semiotician of culture, and Rein Veidemann, a literary
researcher, talked about the peculiarities of digital culture and
their impact on reading and literature.
39
Applying for librarian’s professional qualifications in 2019
On 11 November 2019, the ELA Professional Qualifications
Committee convened at the National Library of Estonia. The
Committee awarded 9 applicants with librarian’s professional
qualifications certificates.
40
The Annual Meeting of
the Estonian Librarian’s Association 2020
Reet Olevsoo
The ELA Annual Meeting was held on 28 February 2020 at the
National Library of Estonia. The Annual Meeting vested Tuuliki
Tõiste (Tallinn University of Technology Library) with the
authority of the President of the ELA Board for the next three
years; the authority of ELA Board member was conferred to
Gerli Lehemets (Paikuse Branch of Pärnu Central Library),
Maris Nool (Tallinn University of Technology Library), Kristina
Pai (Estonian Libraries Network Consortium), Katre Riisalu
(National Library on Estonia), and Krista Visas (Pärnu Central
Library). Katre Riisalu summarised her nine-year period of
office as the President of the ELA Board and thanked her companions both in the Board and Office as well as in the broader
sense.
41
The speech by Tuuliki Tõiste, a candidate for
the President of the ELA Board,
delivered at the elections held on the 28th of February
Tuuliki Tõiste, who was elected for the President of the Board
of the Estonian Librarians’ Association, works as the Head of
Library Services Centre of Tallinn University of Technology
Library. In her electoral speech, she points out the activities,
included in the ELA Development Plan for the years 2019–2024,
that should be focused on.
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