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Selle numbri fookuses on Viljandi Linnaraamatukogu hea tava. Kuuleme Reet Lubilt lähemalt, kuidas raamatukogu toimib viljandlaste
kogukonnakeskusena. Saame teada, mida põnevat selles majas on ja mida huvitavat tehakse.

PÄEVATEEMA: VILJANDI RAAMATUKOGU HEA TAVA

Arendustegevuse rubriigis on vaatluse all vigurraamatute säilituseksemplarid. Oma kogemusi
jagavad Kristhel Haak, Helle Maaslieb, Merilin
Koppel ja Sille Kurjamaa. Kuna lastele mõeldud
vigurraamatud on kindlasti ka rahvaraamatukogude teema, siis võiks nende üllitiste eripära
huvi pakkuda ka kolleegide laiemale ringile.
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Räägime ka eesti rahvajutu aasta tegemistest
Haapsalus, Paide Arvamusfestivalil toimunud
arutelust Digiraamatud – umbtänav või õhkutõus?
ja Tartu lastekirjanduse auhinnast. Torontos
asuva VEMU ehk Väliseesti Muuseumi peaarhivaar Piret Noorhani annab ülevaate teisel
pool Atlanti asuva mäluasutuse tegemisist.
Laulupeomuuseumi kuraator Triinu Suumann
kirjutab värskelt avatud püsinäitusest Eesriie üles!
Vanemuise teater 150, millega tähistatakse eesti
rahvusliku teatri 150. sünnipäeva. Koostöös
Justiitsministeeriumiga koostatud rändnäitust
Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100 tutvustab
Rita Enna. Kuidas läksid virtuaalsed mõttetalgud
Raamatukogu ruum kui teenus? Sellest annab teada
ERÜ uue mõtte töörühma juht Veronika Raudsepp
Linnupuu. ERÜ maaraamatukogude sektsiooni
29. suveseminarist Saaremaal, seal sündinud rühmatöödest ja kevade lõpul tehtud küsitlusest saame
teada sektsiooni juhataja Lea Ranna ülevaadetest.
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JAANALIND,
KÄGU, KAJAKAS
Katkend romaanist
Kaur Riismaa

Sügisel 2020 ilmuvas romaanis
Jaanalind, kägu, kajakas jätkub
2019. aastal ilmunud Väikese
Ferdinandi tegevus ning saab
oma lõpu. Romaani teise osa
tegevus toimub kahesaja viiekümne aasta jooksul pärast
Ferdinand Kleini lahkumist
oma pere juurest ning uurib
tema järeltulijate saatusi.
See on ühest küljest perekonna-, teisalt aga lääne
kunsti ja teaduse kujunemise
lugu. Antud katkendis pole
tegelaseks Ferdinand Klein,
vaid tema nimekaim, saksainglise päritolu ajakirjanik,
kes on 1938. aastal saadetud
Como järve äärde Itaaliasse
Aschenbadi-nimelisse pansionaati tegema lugu kõrgema
klassi puhkevõimalustest.

Tema toas oli kõik vajalik mugavaks äraolemiseks: tugitoolid ja kohvilaud, voodi muidugi, tualettruum kõigiks vajadusteks, eriti õnnelik oli
Ferdinand duši üle. Ja oli õnnelik, kuni sooja vett jätkus, ning seisis siis
alasti (ta kontrollis kaks korda, kas uks on lukus), seisis alasti ja lasi soojal
sügispäikesel ennast rõduukse ees kuivatada. Ferdinand kuulis hääli
all aias, autorehve kruusal, mingeid linde vadistamas, teenrid jooksid ja
hõikusid. Nähtavasti oli tulemas keegi suurtsugu parun või muu von,
morni näoga mees, kelle suguvõsa kaunim hetk oli kaks sajandit tagasi
oma poja paaritamine mõne vähetähtsa ja parasjagu laokil Habsburgiga.
Proua on kindlasti suure rinnaga ja nelikümmend aastat moest maas
kleidiga, neil on koerake ja neile ei sobi mitte miski siin majas, aga nad
tulevad alati just siia, sest nõnda on see nende perekonnas käinud sestsaati, kui poeg laulatati vähetähtsa, ent siiski Habsburgiga.
Kui ta oli mõnda aega seisnud ja lasknud päikesel end kuivatada,
hakkas tal jahe. Parv mingeid tillukesi linde tegi järve kohal tiire, nad
olid mitmekesi koos iseendast nii palju suuremad. Mitte mitu lindu, vaid
üks ühiselt hingav ja teistega arvestav seltskond. Nad olid kõik ühte liiki
ning olnuks raske selles seltskonnas olla luik või part või linavästrik, sest
lindude tiivad ja kehad on erinevad, ja ainult selliste tiibade ning kehadega
linnud suudavad manööverdada just-täpselt nõndamoodi. Pardid suudavad teistmoodi liikuda, mitte halvemini, teistmoodi. Ferdinandil polnud
praegu sulgi, tema garderoob pidi samuti üles saadetama, majaproua
Menaggios oli lubanud selle eest hea seista, kuid seni polnud see saabunud. Või ehk seisid pakid all fuajees? Ferdinand võttis endale teki ümber
ja läks rõdule: teistel rõdudel polnud inimesi paista ja päike hakkas
soojendama tema tekki, ta sättis ennast lamamistoolile ja mõtles, mida
nüüd teha. Ühtegi mõtet ei tule pähe, tal hakkab igav, ta läheb tagasi tuppa,
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kohvilaual on mõned bukletid, üks räägib siinsest
mullast, mis toetab hingeliselt aaria rassi mehi ning
naisi, teises on kirjas, et seltskonnal on võimalik tellida
laevareise Leccosse, pühapäeviti, sinna on kuus päeva
aega. Ferdinandile meeldis hoida ligi midagi, mida
ta ootab, see ootus täitis ta elu perspektiiviga, andis
ajale kuju, nii-öelda. Homne võib olla pimedavõitu,
kuid seal kuue päeva kaugusel on siiski üks küünal
aknal süüdatud.
Ferdinand leiab voodi kõrvalt kellanööri ning
tõmbab seda ettevaatlikult, see annab järele, võibolla
kuskil majasüdames heliseb praegu kelluke. Aga kui
ei helise? Kuidas peaks nöörist tõmbaja teadma, et
tema soov on kohale jõudnud? Võibolla on nöör katki,
võibolla seda pole sada aastat enam tarvitatud ja
kellanöör on siia jäetud ilu pärast, ilmestama toa interjööri, kellanöör kui kaugete aegade tilluke hääletult
tilisev meeldetuletus? Aga kui see siiski töötab, ning
kell heliseb, kuidas ta teab, et keegi kuuleb? Kas keegi
istub allkorrusel kellukese kõrval? Kas tema toal on
üks kelluke, ja naabertoal teine, tolle naabril kolmas?
Nüüd märkab Ferdinand telefoni laual, ta tõstab toru
ja kuulab ühtlast undamist. Ta mäletab oma ema päevikust, et tema ajal polnud taolist ühtlast tooni, see
leiutati Saksamaal sajandi alguses. Muidu ei saaks
aru, et telefon töötab: tõstad toru ja ei kuule midagi, ja
kui su kuulmine vanaduses halveneb, ehk ei kuule sa
ka jaamatüdruku häält, siis seisad ja karjud, või oled
hirmunud, kardad, et jaamatüdruk on juba solvunud
ja karjub sulle, et öelge oma soov või pange toru hargile. Ühtlane toon rahustas Ferdinandi, ta tiris nöörist
paar korda, ja toon püsis, talle meeldis nende kahe
ajastu kokkusaamine ühes väikeses paljas mehes siin
pansionaaditoas: tema ühe käe otsas möödunud ajad,
tundmatu, kuulmatu kelluke kuskil sajandite sügavusel maja südames, ja teises käes see võrratu leiutis,
uue aja kutse, toon, mis sai tulla ainult universumist,
see on elekter talle arusaamatul kujul, mis siis, siiski,
ja elekter on igavene.
Ta ei helistanud kellelegi, kuid keegi koputas
uksele. See oli teenija, kes uuris, kas härral on soove.
Ferdinand oli hetkeks segaduses, et kumba teed pidi
oli teenija tulnud, kuid sai siis aru, et kellukest veel
kasutatakse. Ta küsis oma riiete kohta ning teenija
lubas uurida. Tuli veerand tunni pärast tagasi ning
teatas, et neile pole midagi saadetud, ehk tuleb veel. Kui
Ferdinand helistab kellukest tund aega hiljem, pole
tema garderoobist ikka veel märki, ja mees muutub
murelikuks. Taolistes asutustes peetakse inimese riietust silmas, on üritusi, kuhu sa ei tohi ilmuda valedes
riietes. Ja Ferdinandil oli praegu kaasas ainult üks
tviidülikond, vestiga, see mahtus kergesse kohvrisse,
mille ta sidus jalgratta pakiraamile. Ühes mõne raamatuga, mida Ferdinand luges, kergem kirjandus, mitte
klassika. Klassika kaalub rohkem, isegi kui ta on ainult
pakiraamil kohvris: seal ta tuletab ennast pidevalt
meelde, miks mind ei loeta?, ning jalgratta käekõrval
lükkaja näeb pidevalt tee kõrval sulneid aasakesi, kus
võiks korraks külitada, lugeda mõne lehekülje, elada

läbi ja üle Kareninite abielukriisi veel üks peatükk.
Ulysses pole raamat, mida aasadel lugeda, seda peab
lugema linnas, aga mitte Dublinis. Sõda ja rahu, Tolstoi
tõeline teos – Sõda ja maailm? mõtles Ferdinand – on
nii vene romaan, et seda pole võimalik lugeda, kui sa
pole mõne vene daamiga intiimsetes suhetes. Kui ta ei
karju sinu peale, kui ta ei vaiki sinu peale, ja see on hullem veel. Dostojevskit loetagu mõnes vanas Euroopa
linnas, soovitavalt sellises, kus autor oma viimase
raha maha mängis. Dostojevski vene maailm muutub
nähtavamaks, mida kaugemal sa oled vene hingest,
mis iganes see täpselt tähendab. Tolstoi Sõda ja rahu
jällegi on nii vene hing, et sa pead tema kõrval olema,
tema sees olema, teda hingama, temaga armuühenduses olema. Ühesõnaga, miski ei sobinud, looduses ei
sobinud Anna Kareninat lugeda, Ulysses siia ei sobinud,
miski ei sobinud. Nii luges ta Mary Shelley ühte poolenisti mahavaikitud teost, mitte Frankesteini, vaid The
Last Mani, ta oli selle Pariisis jaamast ostnud ja harjutas
oma prantsuse keelt. Mis sugugi harjutatud ei tahtnud
olla, sest tal polnud mingit põhjust prantsuse keelt
kõnelda. Kuid raamatu tegelased, talle oli jutustatud,
seiklesid ka siinkandis Itaalias, ja see muutis lugemise
loogiliseks tööks. Millest ma mõtlesin…? Ahjaa. Talle
meenusid uuesti saabumata ülikonnad, üks tume,
teine heledam nendeks soojadeks öödeks, kui eemaldud seltskonnast, süütad lehtlas sigareti ja vaatad
veidi kõikenäinud pilgul alla järvele. Aga praegu oli
tal ainult üks kerge ruuduga tviidülikond vestiga, ja
sellega ei passinud kindlasti minna õhtust sööma, ega
ka järvele vaadata.
Aga mis Ferdinandil üle jäi? Pidi ta siis, tekk ümber,
minema alla söögisaali? Tema riiete puudumine polnud siinse teenijaskonna süü, vaid tolle Menaggio
vanaeide oma, ja tal polnuks tarvis antud häda
nuhelda nende kaela. Sest teenijaskond on alati see,
kes peab igasuguste ekstravagantidega tegelema.
Mõni paruness minestab Ferdinandi karvaste säärte
pärast, ja siis teenija jooksku nuuskpiiritusega, härrad
ahhetavad, lähevad otsemaid sigareid suitsetama,
mitte pärast einet, ja neile on viivitamatult vaja serveerida nende joogid, kogu köögi töö läheb sassi, erinevad
käigud, soovid, käsud, palved. Ei, see ei kõlba, etikett
pole ainult härrasrahva heaks, vastupidi, see hoiab
kogu ühiskonda ülal. Ja Ferdinand polnud nihilist:
tviidülikond põhjustab ühiskonnas vähem meelehärmi kui tema karvased heledad sääred.

Kaur Riismaa romaani Jaanalind, kägu,
kajakas annab Kultuurkapitali abiga
välja kirjastus Vihmakass ja Kakerdaja.

OLEME KOGUKONNAKESKUS,
ütleb särasilmne Reet

Mihkel Voldi intervjuu Reet Lubiga. Fotod: Teet Malsroos
Reet Lubi on Viljandi Linnaraamatukogu eestvedaja juba üheksandat aastat.
Enne direktoriks valimist töötas ta siin vanemraamatukoguhoidjana, enne seda
aga kooliraamatukoguhoidjana. Reet on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži
raamatukogunduse ja Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala, Tartu Ülikoolist on
tal magistrikraad kultuurikorralduse alal. Läksime fotograaf Teeduga Viljandisse,
et näha lähemalt, millega Reet Lubi ja tema kolleegid tegelevad.

Reet Lubi, esimesena küsin Teilt kevadise pandeemia kohta: kuidas te selle
üle elasite?
Viljandi Linnaraamatukogu oli eriolukorra ajal avatud piiratud ulatuses sarnaselt teistele raamatukogudele. Avatud oli ainult esimese
korruse infolett, kus laenutati eelnevalt andmebaasi iseteeninduses, telefoni või e-posti teel reserveeritud
raamatuid. Käte desinfitseerimisvahendid raamatukogu sissepääsude
juures muutusid normaalsuseks, mis
toimib tänaseni. Töötajad kasutasid
kindaid, maske ja visiire ning teeninduslettidele paigaldati kaitseklaasid.
Eriolukorra ajast on inimestel võimalik ennast raamatukogu veebilehe
kaudu lugejaks registreerida. Lugejate nõustamine toimus telefoni või
e-posti vahendusel, töötoad ja ettelugemised viis huvijuht läbi raamatukogu Facebooki-lehel. Laenutuste arv
langes eriolukorra ajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14%.
Raamatukogu tavapärase tegevuse
taastasite maikuu keskel. Kas kevadine eriolukord on kuidagi mõjutanud
või mõjutab ka tänaseid tegemisi?
Käte desinfitseerimine on rangelt soovituslik ka praegu ja teenindusletti-

dele paigaldatud kaitseklaasid jäävad kindlasti pikemaks ajaks. Linna
peatänava remonditööd lõpetatakse
sügisel ja siis on kõigil huvilistel võimalik lihtsamalt raamatukokku pääseda. Ürituste korraldamisel lähtume
Terviseameti nõuetest, mis muudavad
nende planeerimise ja läbiviimise
keerukamaks nagu kõigil teistelgi
kultuuriasutustel. Üldjoontes tegutseme praegu tavapäraselt ja planeerime uude hooaega erinevaid tegevusi, lootes neid ka läbi viia.
Kui palju lugejaid teid päevas külastab?
Eriolukorra ajal külastas raamatukogu keskmiselt 100, praegu 200 inimest päevas. Võrreldes eelmise aasta
sama ajaga on külastajaid vähem, aga
loodan, et pärast peatänava remonditööde lõpetamist see arv suureneb.
Eestikeelse ilukirjanduse valik on teil
rikkalik: rohkelt on kõige värskemat,
aga ka varem ilmunut. Kas oskate
öelda, mida teie lugejad kõige rohkem
loevad?
Kõige nõutumad on üldiselt uued
raamatud, aga teatud autorite sarjad
ei kaota populaarsust ka aastatega.
Kindlaid autoreid ma välja ei tooks,
sest valik on suur ja kõigile teostele
leidub lugeja.

Venekeelse kirjandusega riiulid on ka
päris arvestatavad. Kui palju viljandlased vene keeles ilmunut laenavad?
Viljandi Linnaraamatukogus on lugejaid, kes loevad ainult vene keeles,
aga ka neid, kes loevad meelsasti nii
vene kui ka eesti keeles. Ühe osa meie
raamatukogu lugejatest moodustavad inimesed, kes on teistest riikidest
Viljandisse või linna lähedale tööle
tulnud, nemad laenavad nii vene- kui
ka ingliskeelset kirjandust. Võimaluste piires komplekteerime uuemat
võõrkeelset kirjandust, et ka eesti
keelt mitteoskavatel lugejatel oleks
raamatuid valida.
Kui suur osa külastajaist on värske
perioodikaga tutvujad?
Viljandi Linnaraamatukogus on ligi
200 nimetust perioodikat ja kõige
suurem huvi on – visuaalselt vaadeldes – päevalehtede vastu. Päeva- ja
nädalalehti käib regulaarselt lugemas
ligi 50 inimest päevas. Tihti soovitakse ajakirju koju laenata, aga ajalehti loetakse pigem raamatukogus
kohapeal.
Siinse Ameerika teabepunkti ingliskeelse kirjanduse kogu avaldab muljet. Huvilisele on lugemisväärset
küllaga: on ilukirjandust, on teatme-
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kes praktikale soovivad tulla, on kordades väiksem, kui oli aastaid tagasi.
Samas oleme leidnud koostöövõimalusi butafooria eriala tudengitega.

Vahvad loomamaskid on
Viljandi kultuuriakadeemia tudengite looming.

Kolmas saal on teil laste- ja noortekirjanduse päralt ja see on eakohase
kujundusega, värvikirev ja rõõmus.
Juba esimesel korrusel võtsid meid
vastu grafitid ja fotonäitus, autoreiks
kooliõpilased. Kuidas teil on õnnestunud õpilastega selline usalduslik suhe
luua, et nad end siin loominguliselt
väljendavad?
Meil on hea meel noortega koostööd
teha ja alati ei ole see seotud kirjanduse ja lugemisega. Võin tuua mõned
näited viimaste aastate tegemistest.
2016. aastal olime toeks Viljandi
Gümnaasiumi õpilastele ja nende

kirjandust. Mida kõige rohkem laenatakse?
Ameerika teabepunktist laenatakse
kõige rohkem ilukirjandust. Teabepunkti kogu on ingliskeelne ja seetõttu on märgata, et laenajate seas
on palju noori ja Viljandisse teistest riikidest elama asunud inimesi.
Teatmekirjanduse huvi on väiksem,
sest info leidmine on andmebaasidest
kiirem ja mugavam. Teatmekirjandusest laenatakse näiteks reisijuhte ja
uuemaid psühholoogiateoseid, mida
eesti keelde tõlgitud ei ole. Kindlad
lugejad on ajakirjadel Times, Forbes,
Scientific American ja teistelgi teabepunkti ajakirjadel.
Kuidas te seda teabepunkti komplekteerite?
Viljandi Linnaraamatukogul on koostööleping Ameerika Suursaatkonnaga Eestis. Saatkonna rahastusega
korraldatakse loenguid, kohtumisi,
töötube, lugemis- ja kirjutamisvõistlusi, viktoriine ja sündmusi, mis tutvustavad Ameerika kultuuri, ostetakse raamatuid, ajakirju ning filme.
Milline on Viljandi Linnaraamatukogu
ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia suhe? Kas akadeemia tudengid on ka teie lugejad?
Jah, akadeemia tudengid on ka linnaraamatukogu lugejad. Koostöö oli
tihedam, kui Viljandis õpetati raamatukogundust, nüüd on koostöö
selles osas vähenenud. Tudengite arv,

Reet Lubi koos Pipaga

Viljandi Linnaraamatukogu maskott
on rebane Pipa. Kes selle vahva tegelase välja mõtles?
2013. aastal oli Viljandi Linnaraamatukogul koostööprojekt Tartu Ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemiaga, mille
raames valmistasid butafooria eriala
tudengid Kersti Rattuse juhendamisel
raamatukogule kolm suurt looma:
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juhendajatele Vilma Härmikule ja Ene
Nobelile, kes korraldasid Viljandimaa gümnaasiumiõpilaste luulepäeva ning andsid hiljem välja
kogumiku luulepäeval kirjutatud luuletustega. 2017. aastal tegid gümnaasiumi õpilased kunstiõpetaja Ene
Runingu juhendamisel raamatukogu
trepihalli klaasist osale jõulukujunduse. Suureformaadiline kujundus
oli 4,5 meetrit lai ja üle 5 meetri kõrge.
2018. aastal kujundasid Viljandi
Kunstikooli õpilased tarkade maalaste päevaks loodushoiuteemalise
seinapannoo ja detsembris trepihalli
klaasist osale Viljandi-teemalise dekoratsiooni, seda õpetajate Reniita
Romanni, Lemmi Pauli ja Resa Tiitsmaa juhendamisel. Sama aasta detsembris tegid Viljandi Gümnaasiumi
kolm õpilast raamatukogu esimese
korruse seintele grafitid, mis tervitavad kõiki meie külastajaid. 2018. aastal vahendasime Kunst raamatukokku!
projekti raames Viljandi Gümnaasiumi õpilaste maalinäituse Plunge
raamatukokku Leedus. Kunst raamatukokku! projekti abil jõudsid mitmed
Viljandi koolide õpilaste tööde näitused meie raamatukokku ja pakkusid
külastajatele suurt huvi. 2019. aastal
korraldasime noortele koostöös Viljandi kohaliku ettevõttega Woolish
jõulukampsunite ideekonkursi, mille
võidutöö ka päriselt toodeti. Trepihallis eksponeerime laste ja noorte
kunstiteoseid vastavalt näituseplaanile. Traditsiooniks on muutunud
näiteks maikuus Karlssoni lasteaia
laste kunstitööde näitus aasta jooksul
valminud töödest. Laste- ja noortekirjanduse saalis oleme eksponeerinud
nii lasteaedade, põhikoolide kui Viljandi Huvikooli kunstiringi õpilaste
töid. Viljandi Muusikakooli õpilased
on rikastanud meie üritusi muusikaliste vahepaladega. Viljandi huvikoolides teevad lapsed põnevaid töid ja
meil on hea meel, kui linnaelanikel
on võimalik raamatukogus sellest osa
saada.

Professionaalselt valmistatud maske
kasutatakse raamatukogu lasteüritusil.
kala, hundi ja rebase. An-Liis Amuri
valmistatud rebasest kujunes laste ja
täiskasvanute lemmik. 2014. aastal
korraldasime nimekonkursi ja sama
aasta sügisest on rebane Pipa ametlikult Viljandi Linnaraamatukogu lasteja noortekirjanduse saali maskott.
Kust on Pipa ja teised pehmed loomad
pärit?
Järgmine suurem koostöö kultuuriakadeemia tudengitega oli 2016. aastal, kui Eve Komissarovi juhendamisel valmistasid butafooria eriala
tudengid raamatukogule kümme
erinevat loomamaski. Neid maske
saame kasutada raamatukogu üritustel. Professionaalselt valmistatud
maskid sobivad vabalt kasutamiseks
ka teatrilaval.
Kui tihti käib koos Pipa klubi ja kellele
on see mõeldud?
Pipa klubi on mõeldud põhikooli
I ja II kooliastme lastele, kes soovivad
olla nagu rebane Pipa: seiklushimulised avastajad, julged katsetajad,
uudishimulikud uurijad, osavad meisterdajad ja lugeda sealjuures lahedaid
raamatuid ning leida ja hoida häid
sõpru. Klubis tehakse lihtsamaid teaduskatseid, meisterdatakse, loetakse
ja arutatakse loetud raamatute üle
ning ka muud põnevat, mis esimeste
kooliastmete õpilastele huvi pakub.
Kas teil ka lugemiskoeri käib?
Viljandi Linnaraamatukogus on olnud
alates 2015. aastast kaks lugemiskoera, aga 2019/20 hooajal kahjuks
koera ei olnud. Esimene lugemiskoer
läks mõned aastad tagasi pensionile
ja on nüüd juba igavestele jahimaadele suundunud, aga teise koera

perenaisel ei olnud sellel hooajal võimalik raamatukokku tulla. Loodame,
et Viljandimaale tuleb veel mõni vastava sertifikaadiga koer, kes lastele
lugemisrõõmu ja -abi saab pakkuda.
Ükssarvikute klubi on teil samuti.
Mida seal tehakse?
HK Unicorn Squad on liikumine, mis
pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Ettevõtmine
sai alguse 2018. aasta sügisel Viimsis eesmärgiga äratada ja kasvatada
tüdrukute tehnikahuvi praktiliste
ülesannete kaudu. Meie raamatukogu ühines Ükssarvikute tegevusega
käesoleva aasta märtsis ja saime korraldada ka esimese kohtumise, aga
viiruse ja eriolukorra tõttu on järgmised kohtumised lükkunud sügisesse.
Klubisse kuulub 13 tüdrukut, kokku
saadakse üks kord kuus ja tegeldakse
tehnoloogiaga praktiliselt. Esimesel
korral said osalejad kokku panna
teatrilava maketi koos pöördlavaga,
mis sobiva arvutiprogrammiga tööle
pandi.
Teil on raamatukogus 16-ruutmeetrine Viljandi kaart ehk põrandamäng
Viljandi, mis on mõeldud mängimiseks kuni viiele mängijale või võistkonnale, kes saavad seda mängides
oma teadmisi Viljandi linna kohta
kontrollida. Kust on selle mängu idee
ja teostus pärit?
Põrandamängu idee tekkis 2012. aastal, kui Viljandi linn korraldas Lätis
sõpruslinnas Valmieras Viljandi
päeva. Mõtlesime kolleegidega Valmiera raamatukogu jaoks välja erinevaid tegevusi. Üks ettepanek oli
teha lauamäng. Erinevate ideede üle
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arutades tegime nalja, et mõtleme
suurelt ja nii tekkis idee teha suur
lauamäng. Esialgne plaan oli teha
mäng mõõtmetega 5 × 5 meetrit, aga
kuna raamatukogus ei ole nii suurt
vaba põrandapinda, siis vähendasime mõõtmeid 4 × 4 meetrini. Tollane huvijuht Vilja Volmer-Martinson
joonistas Viljandi kesklinna plaani
koos tänavate ja majadega, mis hiljem suurendati vajalikku mõõtu ja
trükiti PVC-materjalile. Mäng toimub lauamängu põhimõttel ja tuntud
majade-objektide juures on küsimustega punktid. Valikvastustega küsimused on kahes raskusastmes – lastele ja täiskasvanutele. Mängus tuleb
veeretada täringut, jõuda küsimusepunktini ja vastata õigesti; võidab
see, kes kogub mängu lõpuks kõige
rohkem punkte. Mängitud on seda
mitmesugustel üritustel ja raamatukogus toimunud ekskursioonidel.
Ette registreerides saavad seda mängida kõik huvilised, kes soovivad
enda teadmisi Viljandi kohta proovile
panna. Aastate jooksul on seda mängimas käinud näiteks väiksemad sõpruskonnad ja mitme klubi liikmed.
Kes seda mängu rohkem mängivad –
kas lapsed või täiskasvanud?
Rohkem on seda mängu mängimas
käinud kooliõpilased ja üritustel osalenud lapsed. Täiskasvanud on vähem
mänginud, mõned klubid on enda
liikmeid sellega proovile pannud.
Käsitööhuviliste kohtumispaik on
teie raamatukogu samuti. Kust see
algatus tuli: kas teilt või oli see vastupidi?
Raamatukogu huvijuht Agnes KuusKorv on käsitööharidusega ja seetõttu on osad üritused seotud temale
südamelähedaste teemadega. 2020.
aasta jaanuaris alustasime raamatukogus Mulgi rahvarõivaste töötubade
läbiviimist, mida osaliselt rahastame
Eesti Rahvakultuuri Keskuse projektist. Töötubades saame tutvustada
Eesti Muuseumide Veebiväravat,
mis on tänavuse digikultuuriaasta
raames väga asjakohane. Tegeleme
pärandi tutvustamisega ja kasutame
digilahendusi. Agnes on huvitavaid
käsitööprojekte pakkunud nii lastele
kui ka täiskasvanutele. Mitme teema
kohta on välja antud raamatuid, aga
töötubades osalejad on kommenteerinud, et hea on juhendajaga esimene
kord katsetada ja siis juba iseseisvalt

edasi toimetada. Meil on siin samuti
noorte emade õmblusring, mis on
raamatukogus koos käinud kolm
aastat. Kohalikud noored emad kohtuvad korra nädalas ja õpivad juhendaja näpunäidete järgi lastele rõivaid
tegema. Eriolukorra tõttu jäid kohtumised ära, aga loodetavasti saavad
nad sügisel jätkata.
Koduloolist materjali näib teil siin olevat päris rohkesti. Kes seda kasutavad?
Kohalikud elanikud tunnevad ikka
huvi, mida kogukonnas tehakse. Sügavam huvi on kohalikel uurijatel, õpilased kasutavad kogu uurimistöid
tehes ja huvituvad ka need inimesed,
keda elu on Viljandimaalt kaugemale
viinud. Mõne kasutaja puhul on lihtsalt tekkinud huvi enda juurte ja
kodukoha vastu. Viljandiga seotud
raamatute autorid kasutavad aktiivselt meie kodulookogu.
Plaanite te aegade jooksul kogutud ja
loodud koduloolist infot ka digiteerida?
Jah, plaan on tõesti. Eeskujusid selleks on mitmeid meie maakonna raamatukogudes, huvitav on näiteks ka
Saku valla raamatukogude kodulooviki.
Kas AIP-teenus on jätkuvasti populaarne?
AIP-teenuse [avaliku internetipunkti]
vastu on viimastel aastatel huvi kasvanud. Palju küsimusi lahendatakse
küll nutitelefonides, aga ametiasutustega suhtlemisel eelistavad paljud inimesed arvutit. Raamatukoguhoidja juhendamist vajatakse näiteks
riigi e-teenuste kasutamisel või kohaliku omavalitsuse dokumentide vor-

mistamisel. Samuti on arvestatav
hulk inimesi, kellel nutitelefon või
arvuti puudub ja kes vajab seetõttu
raamatukogu teenust. Enne eriolukorda kasutas meie raamatukogu
AIP-i keskmiselt 30 inimest päevas.
Pangateenused ja printimine on igapäevased tegevused.
Korraldate ka arvutialaseid nõuandetunde täiskasvanutele. Mida need
endast kujutavad?
Arvutialastes nõuandetundides õpetavad meie raamatukoguhoidjad elementaarseid arvutikasutamisoskusi
ja juhendavad, kuidas interneti võimalusi kasutada: infootsing, ID-kaardi
kasutamine, e-posti aadressi tegemine jne. Nõuandetunnid on individuaalsed ja soovijatele tasuta. Individuaalsete koolituste puhul on
kasutegur suurem kui grupikoolituste puhul ja seetõttu pakume just
sellist teenust.
Kui palju raamatukogus tasulisi teenuseid tarbitakse? Pean silmas printimisteenust ja ka teie ruume saab
üürida.
Printimis- ja paljundamisteenused on
populaarsed. Raamatukogus on alates 2016. aastast võimalik kasutada
Print In City [varem Pilveprint] teenust, mida kasutavad peamiselt tudengid. Suur osa lugejatest palub paljundustööd teha siiski raamatukoguhoidjal.
Raamatukogu hoones asuvat linnagaleriid ja loenguruumi rendib
Sakala Keskus, raamatukogu võimaldab rentida videoruumi laste- ja
noorteürituste läbiviimiseks. Video-

Kataloogikapp sai uue rakenduse ja värvid.

Viljandi Linnaraamatukogul on ka
raamatututvustuste blogi ja Facebooki-leht. Kui oluliseks peate, et
raamatukogu oleks nähtav ja aktiivne
ka sotsiaalmeedias?
Sotsiaalmeedia osa on aastatega suurenenud ja eriolukorra ajal hakkasime
uuesti aktiivselt uuendama raamatututvustuste blogi, millel on 700–900
unikaalset külastajat kuus. Blogi toimetaja Veronika Raudsepp Linnupuu lisab jõudumööda blogi koduloolisse ossa Viljandi linna ja Viljandimaaga seotud isikute artikleid, et
info oleks huvilistele kiiresti leitav.
Facebooki-leht on tänapäeval kõige
kiirem viis infot edastada ja samas ka
tagasisidet saada.
Olete Viljandi Linnaraamatukogu
direktor 2012. aastast. Mis on Teile
kui raamatukogu eestvedajale kõige
olulisem? Millest oma töös lähtute?
Minu jaoks on oluline, et raamatukogu oleks kogukonnakeskus, kus
inimene pääseb ligi vajalikule infole
ja teenustele ning huvilistel on võimalik end arendada: kuulata loenguid,
käia kohtumistel, osaleda töötubades jne. Soovin, et Viljandi inimesed saaksid eluga hästi hakkama nii
headel kui ka kehvematel aegadel ja
raamatukogu saab siinkohal oma võimaluste piires abiks olla. Teenuseid,
vajalikke lahendusi ja tegevusi peaks
raamatukogus olema igale vanusele.
Väga oluline on töö lastega, et neil
tekiks juba varases eas lugemishuvi
ja teadmine, et kooli soovitusliku kirjanduse kõrval ilmub palju huvitavaid raamatuid.
Kirjastus Koolibri on 2011. aastal üllitanud raamatu pealkirjaga Kirjanduslikud ekskursioonid, mille autoreiks
on Reet Lubi ja Reet Sinimaa. Kuidas
see väljaanne sündis?
Raamatul on eellugu, mis algas siis,
kui linnaraamatukogu tollane huvijuht plaanis hakata 2006. aastal korraldama kirjandusreisiklubi. Klubi
sisuliseks juhiks sai pärast mitmeid
veenmisi Viljandi Maagümnaasiumi
[praegune Viljandi Kesklinna Kool]
õpetaja-metoodik Reet Sinimaa. Projekti rahastamiseks kirjutas taotlused
raamatukogu huvijuht Vilja Rebane

[Volmer-Martinson], väljapanekute ja
näituste eest vastutasin mina.
Kirjandusreisiklubi kujunes väga
populaarseks. Esimesel kohtumisel
oli kohal üle 50 huvilise, kellest 45
jäid püsivalt klubi liikmeteks. Klubi
eesmärk oli koondada reisi- ja kirjandushuvilisi inimesi, et õppida koos
tundma Eesti kirjanduslikult olulisi
paiku. Selleks uuriti kirjandust, ajalugu, fotosid ja filme ning külastati teatrietendusi. Klubis käsitleti kuut eesti
kirjandusklassikut, kelle teosed on
koolide soovituslikus lugemisnimekirjas: August Kitzbergi, Oskar Lutsu,
Carl Robert Jakobsoni, Anton Hansen
Tammsaaret, Juhan Liivi ja Eduard
Vildet. Talvekuudel toimusid kaks
korda kuus huvitavad ja meeleolukad kohtumised Viljandi Linnaraamatukogus, kus arutleti ja analüüsiti
nii kirjanike elu kui ka nende kirjutatud teoseid. Kevad- ja suvekuudel
toimusid ekskursioonid Kitzbergi
muuseumisse, Palamusele, Kurgjale, Vargamäele, Alatskivile ja Juuru
Talurahvamuuseumisse.
Reet Sinimaa oli nõus kirjandusklubi
eest vedama, kui lubasime tema aastakümnete jooksul õpilasekskursioonide kohta koostatud käsikirjalised
materjalid süsteemi sättida, kaante
vahele talletada ning raamatuna välja
anda. Tema pikaajaline kogemus kirjandusekskursioonide korraldamisel
oli üks põhjustest, miks kirjastus Koolibri oli valmis väljakutse vastu võtma.
Paraku saabus 2008. aastal majanduslangus ja raamatu väljaandmise
projekt jäi ootele. Raamat Kirjanduslikud ekskursioonid ilmus 2011. aasta
lõpus ning sisaldab soovituslikke
sõidumarsruute koos viidetega ettelugemistekstidele.
Lõpetuseks küsin Teie lugemislaua
kohta. Millised raamatud on Teile
tänavu nii sügava mulje jätnud, et
soovitate neid teistelegi?
Eesti kirjandusest on minu selle aasta
lemmik Nikolai Baturini eelmisel aastal ilmunud Maskide defilee. Raamat
on mitmekihiline nagu tema teisedki
teosed. Lugeja saab mõtiskleda avarilma üle, rännata antiikajast tänapäeva, sünnist surmani ning nautida
võrratut keelekasutust – mõttesetteidsõnatiherikke. Tõlkekirjandusest soovitan Ray Bradbury 100. sünniaastapäeva puhul lugeda või uuesti üle

Kirjastus Koolibri üllitas
2011. a raamatu pealkirjaga
Kirjanduslikud ekskursioonid, mille autoreiks on
Reet Lubi ja Reet Sinimaa.

lugeda Fahrenheit 451°. Eelmise
sajandi ulme on meie tänapäev, aga
teadmiste, lugemise ja inimlikkuse
olulisus ei ole kadunud. Fahrenheiti
raamatutuba koostöös TYPA keskuse
ja kirjastusega Hea Lugu trükkisid
autori sünniaastapäeva puhul ligi
200 eksemplari vanadel trükimasinatel TYPA-s. Nummerdatud raamatute eksemplarid köideti käsitsi.
Kevadel uuris Fahrenheiti raamatutuba, kui paljudes raamatukogudes
seda teost on ning 30 raamatukogu,
kus see puudub, saavad sellel sügisel
ühe eksemplari kingituseks. Teabekirjandusest on digikultuuriaastal
asjakohane lugeda Anders Hanseni
Ekraaniaju. Raamatus on põnevaid ja
ehmatavaid uuringutulemusi. Ekraanid ei ole head ega halvad, oluline on,
kuidas me neid kasutame. Olgu meil
tarkust ja meelekindlust neid vahendeid hästi kasutada. Head lugemist!
Tänan Teid lahke vastuvõtu ja
sisuka intervjuu eest! Soovin Teile ja
Teie kolleegidele jätkuvat indu toredateks ettevõtmisteks!
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ruumi rentimine ei ole väga populaarne, seda ruumi kasutavad põhiliselt lapsed ja tasuta – filmide vaatamiseks ja Xboxiga mängimiseks.

VIGURRAAMATUD

KUI SÄILITUSEKSEMPLARID.

Milline on Eesti praktika?

20. veebruaril toimus rahvusraamatukogus seminar Kui säilitada, siis säilib:
Eesti tänased praktikad, millel mõtestati kultuuripärandi säilitamise olulisust
tänapäeva kiiresti arenevas maailmas ning jagati füüsilisel kandjal säilituseksemplaride kogumise, säilitamise ja kasutamise kogemusi. Osalejad ja
esinejad olid raamatukogude, muuseumide ning arhiivide töötajad, kelle
igapäevatöö see valdkond ongi, samuti kirjastajad. Seminari esimene osa
keskendus vigurraamatuile ja 2017. aastal kehtima hakanud säilituseksemplari
seadusele, mille eesmärk on Eesti kultuurile oluliste väljaannete pikaajalise
säilimise ning järjepideva kättesaadavaks tegemise tagamine. Vigurraamatud
on lastele mõeldud raamatud, millel on mänguasja omadusi: nad võivad näiteks
kujutada midagi või kedagi ruumiliselt vms. Oma kogemusi vigurraamatutega
jagasid Tartu Ülikooli raamatukogu arhiivkogu kuraator KRISTHEL HAAK, Eesti
Rahvusraamatukogu digiteerimise peaspetsialist MERILIN KOPPEL ja juhtiv
spetsialist SILLE KURJAMAA ning Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu
projektijuht HELLE MAASLIEB. Uurisin neilt, kuidas on raamatukogud säilituseksemplarideks olevate vigurraamatutega toime tulnud.

HELLE MAASLIEB:

Vastavalt säilituseksemplari seadusele on Eesti Kirjandusmuuseumi
arhiivraamatukogul kohustus säilitada trükiste säilituseksemplare ja
need ka üldsusele kättesaadavaks
teha. Säilitada tuleb mõistagi ka teavikute eripalgelised lisad. Meil leiduvaid trükiseid on teatavasti võimalik
kasutada ainult kohapeal, digitaalsete säilituseksemplaride lugemiseks
on arhiivraamatukogus autoriseeritud töökohad.
Raamatuturu konkurentsis panustatakse praegu eristumise, atraktiivsuse
ja kasutajatele huvipakkuvate raamatute leidmiseks üha rohkem vigurraamatutele: üha enam toodetakse
kõikvõimalike lisadega raamatuid,
nende osakaal näib trükitoodangus
kasvavat. Vigurraamatute peamine
sihtgrupp on lapsed. Oleme Eesti
Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus üha rohkem hakanud nende
raamatute erisustega arvestama.
Paraku puudub praegu sel alal raamatukogudevaheline ühtne tegevuskava ja praktika. Nii olemegi seni
lähenenud juhtumipõhiselt ehk sõltuvalt materjalist. Raamatuil, mille
puhul lisade eraldamine muudab
raamatute funktsionaalsust ja terviklikkust, oleme jätnud lisad külgejuurde. Oleme sellised eksemplarid
vajadusel mapistanud-karbistanud.
Sarnaseid materjale oleme hoidlas ka
kokku koondanud, nt kleebise- või
pusleraamatuid oleme pannud ühte
mappi või karpi. Nn vanniraamatud on jäetud kileümbristesse, millesse need on algselt pakendatud.
Kindlasti oleme aga eemaldanud nii
patareid kui ka värvid-geelid. Tõsi,
viimaseid oleme varem ka raamatute
külge jätnud. Ilmselt lähiajal vaatame
need juhtumid uuesti üle. Nii et lähitulevikus jätkame olemasolevat
suunda: võimalikult palju lisasid
või terve vigurteavik arhiivipüsivalt
mapistada, karbistada, eraldades n-ö
ebatraditsioonilise osa paberkand-

jast, aga jättes siiski teaviku võimalikult komplektseks ehk lisad põhiosa
juurde. Kui meie töölauale või laenutusse satub mõni varasem n-ö korrastamata vigurraamat, teeme need
korda esmajärjekorras. Samuti vaatame sellised teavikud üle hoidlate
korrastustöödel.
Loodame, et rahvusraamatukogu jätkab vigurraamatute digiteerimist, et
DIGAR-is tekiks koos trükieelsete
failidega ka vigurraamatute terviklik digikollektsioon. Hea oleks tunda
teiste säilituseksemplare säilitavate
raamatukogude praktikat ja võimalusel tuleks seda ka ühtlustada, luua
juhendid vigurraamatute säilitamiseks. Arhiivraamatukogu ootab meeleldi heade kogemuste jagamist ja
infot, kellega neis raamatukogudes otse suhelda, kui on sellesse
valdkonda puutuvaid küsimusi. Just
otsesuhtlus praktikutega on kõige
olulisem.
Lõpetuseks üks mõttekoht: mõistet
vigurraamat võiks kasutada ka laiemalt. Praegu mõeldakse nende all
ainult lasteraamatuid, aga on ka täiskasvanuile mõeldud väljaandeid,
millel on vigurraamatule omaseid
lisasid. Või luua selliste väljaannete
tähistamiseks hoopis uus termin?
Rääkisite oma seminariülevaates eriliste lisadega erilistest raamatutest
kui erilistest muredest. Kuidas olete
need mured Tartu Ülikooli raamatukogus ületanud?

KRISTHEL HAAK:

Selliste eriliste, mittetraditsioonilistest materjalidest koosnevate raamatute säilitamise probleem on lühemas
perspektiivis vana (taolisi raamatuid
on meil kirjastatud juba paarkümmend aastat), aga pikemas plaanis
vaadates ikkagi päris uus. Seni oleme
mäluasutustena harjunud säilitama
paberit, pappi, nahka või pärgamenti
sisaldavaid köiteid. Meil on traditsiooniliste raamatutega palju kogemusi ning me teame, kuidas need
materjalid vananedes käituvad. Aga
kuidas säilitada raamatuga kaasas
käivaid näpuvärve, huulepulka või
kleebiseid? Säilituseksemplare saava
raamatukoguna on meile ja teistele
sellistele raamatukogudele seadusega antud vastuoluline ülesanne –
säilitada säilimatut. Seda, et midagi
tuleb enne hoidlasse saatmist vigur-

raamatutega ette võtta, dikteerivad
mõnel juhul kasutatud materjalid ise:
patareid, kosmeetika ja markeridviltpliiatsid võivad hakata lekkima
ning tuleks eemaldada. Salakavalamalt käituvad igasugused plastikosad, mis alles aegamööda hakkavad
hoidlaõhku kahjulikke osakesi levitama ning ohustavad sellega kõiki
hoidlas asuvaid raamatuid. Oleme
Tartu Ülikooli raamatukogus läinud
seda teed, et eemaldame raamatutelt
niipalju säilitamiseks sobimatuid elemente, kui on võimalik. Aja jooksul
kahjulikke aineid levitama hakkavaid viltpliiatseid, pastakaid, liime,
patareisid, värve või kreeme me
ei säilita. Sellised lisad eemaldatakse ning trükise eksemplarikirjesse
tehakse vastav märkus. Lisad, mida on
võimalik säilitada (näiteks kleepsulehed ja kustukummid), eemaldame
põhiteavikust ning pakendame vaakumpakendajaga spetsiaalsesse ohutusse polüetüleenist vaakumkotti.
Neis hoiustame ka selliseid säilituseksemplare, mis ongi peamiselt plastikust korpusega või mille küljest ei
ole võimalik plastikut eemaldada.
Selliselt pakendades hoiame küll ära
plastikute kahjuliku mõju teistele raamatutele, kuid konkreetsest trükisest
ja tema algsetest funktsioonidest ei
jää ju siis palju järgi. Siin võiks ja
tuleks kasutada digitaalset säilitamist
ning mõistlik oleks teha seda koordineeritult. Juhin tähelepanu sellelegi,
et niigi kulukas säilitamine on eriliste lisadega raamatute puhul topeltkulukas. Nimelt saame me vastavalt
säilituseksemplari seaduse § 8 lg-le 2
sellistest trükistest, mille algmaterjali
ei loovutata, kaks säilituseksemplari.
Suur hulk sellistest kahes eksemplaris meile jõudvatest trükistest ongi
just vigurraamatud, mida oleme
kohustatud topelteksemplaridena
töötlema ja säilitama. Ehk oleks
mõistlik ja otstarbekas see seadusepunkt säilituseksemplari seaduse
tulevaste redaktsioonide tarbeks üle
vaadata?
Kokkuvõtlikult öeldes ootame rohkem tuge säilituseksemplari seadusest ning hea meelega teeksime koostööd ning arutleksime sel teemal
teiste säilitavate raamatukogudega.
Probleemid, mille ees seisame, on ju
samad. On hea meel, et algus aruteluks on rahvusraamatukogus toimunud seminariga juba tehtud.
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Kuidas toimite töötlemisprotsessis,
säilitamisel ning kättesaadavaks tegemisel, kui raamatuga kaasnevad nt
plastmassist esemed, patareid, tekstiilid, kiled, värvid, pliiatsid ja muu
selline või on teavik ise taolisest
materjalist? Mida te Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus vigurraamatutega teete?
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Pusleraamatute põhikogu eksemplaridel kaetakse pusletükkidega
leheküljed kilega, säilituseksemplaril aga mitte. Oleme rahvusraamatukogus seadnud eesmärgiks teavikute juures olevaid kilematerjale
vähendada.

Sille Kurjamaa esinemiseks valmistumas:
vigurraamat on vaja kotist välja saada.
Kuidas on rahvusraamatukogu vigurraamatute töötlemise ja säilitamise
korraldanud?

SILLE KURJAMAA:

Kuna vigurraamatud on tulnud turule,
et jääda ning seejuures võttes erinevaid vorme ja sisaldades erinevatest
materjalidest lisasid, siis oleme sunnitud nuputama, kuidas neid kõige
paremal moel pikaajaliselt säilitada.
Oluline on, et lisad-vigurid ei kahjustaks säilitamisel teavikut ning seetõttu tuleb teavikule ohtlikud lisad
eraldada. Samas jälle on eesmärgiks
säilitada teavik võimalikult komplektselt. Nt lima, kreemid-šampoonid
jm eemaldatakse, sest tegemist pole
teavikut täiendavate osadega. Teavikutest eraldatakse patareid, välja
arvatud juhul, kui patareide eemaldamine kahjustab arhiivkogu teavikut. Põhikogu teaviku puhul on väike
n-ö lammutamine lubatud, sest
õnneks on võimalik neid ka täitsa

ilusti parandada-taastada. Karbistatakse enamasti nii, et lahtised lisad
on küll eraldi karbis, kuid koos teavikuga. Teavikust eraldatakse CD-plaadid, mis vajavad teavikust erinevat
säilitustemperatuuri. Teavikud karbistatakse peale arvelevõttu, säilituseksemplari puhul pannakse kohaviidakleebised karbile-mansetile, et
mitte kahjustada arhiivkogu teavikut.

Näiteid:
1. Unenägude karussell – komplekti
kuulub 4 raamatut ja mängutoosiga karussell. Kõigil raamatuil on
mansetiga lisatud kohaviidakleebised, kogu komplekt veel eraldi
karbistatud.
2. Ägedad autod – raamatu juurde
kuulub mänguauto ja -telefon.
Patareid eemaldatakse, muud osad
jäävad teaviku juurde plastikpakendisse.
3. Värvikas sulps – värvi muutev
vanniraamat võetakse kilest välja,
karbistatakse, pakendi paberots
lisatakse karpi.
4. Printsessipleier ja juturaamat –
1 mängupleier + 4 mini-CD-d. Need
karbistatakse. Patareid jäävad sisse,
kuna neid ei saa eemaldada ilma
teavikut kahjustamata. Mini-CD-d
on teaviku juures, sest need ei kvalifitseeru päris CD-plaadiks.
5. Tarokaardid – arhiivkogusse suunamisel läheb kogu komplekt eraldi
karpi, millele pannakse arhiivkogu
kleebis. Põhikogu eksemplaril pannakse kleebis karbile ja turvariba
raamatusse.

Karpi pannakse ka sametist kaantega
teavikud, et neile riiulis teiste teavikute vahel kahju ei tekiks. Kui vesivärv kuivab ära, siis see ei tohiks olla
ohtlik. Viltpliiats on plastikümbrises,
aga kaua säilib plastik? Mil määral
võib plastik lagunedes teavikut kahjustada? Kas selle aja peale, kui plastik vananeb, on plastikümbrises olev
pliiats juba kuivanud?
Meil on jätkuvasti küsimusi, millele
ei ole ammendavaid vastuseid. Peab
ütlema sedagi, et läheneme iga teaviku säilitamisele individuaalselt.
Loomulikult on selliste vigurraamatute töötlemine ja säilitamine ressursse nõudev: selleks tuleb tellida
karbid, kiled ja muud materjalid
ning samas võtab karbistatud teavik
ka riiulil rohkem ruumi. Materjale
arendatakse pidevalt ning meie oleme
sunnitud selle arenguga kaasas käima,
et tagada teavikutele parim säilituskeskkond.
Milliseid vigurraamatuid rahvusraamatukogus digiteeritakse ja kuidas
see protsess välja näeb?

MERILIN KOPPEL:

Vigurraamatud jõuavad rahvusraamatukogu digiteerimiskeskusesse
tänu 2017. aastal kehtima hakanud
säilituseksemplari seadusele (SäES).
Enne 2017. aastat me n-ö trükisoojade
raamatute digiteerimisega praktiliselt kokku ei puutunudki ega osanud
ettegi kujutada, kui kirev ja põnev
ning ühtlasi ka parajaid väljakutseid
pakkuv digiteerimisaines on tänapäeva moodne raamat. Säilituseksemplari seadus sätestab muuhulgas, et kõikidest Eestis ilmuvatest
raamatutest peab rahvusraamatukogu saama trükieelsed failid. See on
väga tänuväärne ja muus maailmas
palju imetlust tekitav tõik, et Eestis
on lausa seaduse tasemel raamatukogul õigus saada kõikidest ilmuvatest
materjalidest säilitamise eesmärgil
trükieelsed failid. Tulevikus ei ole
seega alates aastast 2017 ilmunud teavikuid enam vaja digiteerida.

Merilin Koppel: vigurraamat nõuab digiteerijalt
loomingulisust.
Kuidas digiteerimine sel juhul aga
praegu asjasse puutub? Ideaalses
maailmas loovutavad kõik kirjastused rahvusraamatukogule kõikide
alates 2017. a-st ilmuvate teavikute
trükieelsed failid ja need arhiveeritakse digitaalarhiivi Digar või portaali Digari Eesti artiklid. Tundub
ju lihtne! Praktikas tuleb aga ette
juhtumeid (keskeltläbi 700–800 raamatut aastas), mil kirjastused erinevatel põhjustel meile trükieelseid
faile ei edasta. Nt raamat kujundatakse-trükitakse Hiinas vms. Sellisel
juhul peab kirjastus loovutama raamatukogule digiteerimiseks teaviku
füüsilise lisaeksemplari. Seega võib
uhkusega öelda, et kõikidest alates
2017. a ilmunud materjalidest peaks

Aasta jooksul digiteerimiskeskusesse
toodavast mitmesajast trükisoojast
SäES-raamatust, mille trükieelseid
faile pole kirjastus loovutanud ja
mille me ise peame ära digiteerima,
on enamus n-ö klassikalised raamatud: kaks kaant ja paberlehed nende
vahel. Aga on ka tõeliseid viguritega
raamatuid, eriti just lasteraamatute
osas: helidega raamatuid, tegevusraamatuid (raamatuosasid saab liigutada, avada), pusleraamatuid, värvimisraamatuid (sageli koos pliiatsite
või värvidega), puuteraamatuid (eri
materjalide ja tekstuuriga lehekülgedega või elementidega, mis on
karvased, krõbisevad, peegelduvad),
erikujulisi raamatuid, mänguasjadega
raamatuid, klappidega raamatuid
(milles suur osa infost paikneb klappide all). 2019. aastal jõudis selliseid
erilisi teavikuid SäES-i raames digiteerimiskeskusesse 72. Eks tänapäeva maailm on interaktiivne ja raamatki peab ajaga kaasas käima: pilku
püüdma ning lisaks lugemisele ka
muid tegevusi ning meelelahutust
pakkuma.
Meile sai digiteerimiskeskuses kiiresti
selgeks, et tavalistest raamatuskanneritest jääb ülalmainitud vigurraamatute puhul väheks. Nii hakkasime
katsetama heliraamatute puhul nt
heli digiteerimist rahvusraamatukogu helistuudios. Praegu käivadki

kõik salvestatud heli sisaldavad raamatud helistuudiost mikrofoni alt
läbi ning digitaalarhiivi talletatakse
neist ka WAV-failid. Samas otsustasime, et lihtsat kõrinat, piiksu vms
lugeja poolt ise raamatuga tekitatavaid heliefekte me ei digiteeri.
Erikujulised raamatud ja raamatutega kaasas olevad ruumilised lisad
saavad aga fotokaameraga üles pildistatud rahvusraamatukogu fotostuudios. Sageli on taolisteks lisadeks
mänguasjad (mudelautod, mängunutitelefonid jne), osadest raamatukomplektidest saab kokku panna
maju, täiskasvanutele mõeldud pendliraamatu juures on asunud nt ka pendel, ennustusraamatu juures tarokaardid ja nende ladumislaud jne.
Kuskile tuleb muidugi ka mõistlikkuse
piir tõmmata ja vähemalt praegu me
pole nt vees värvi muutvate vanniraamatute jaoks digiteerimiskeskuses
raamatute spaad sisse seadnud.
Vigurraamatud võivad tõepoolest
olla väga eriilmelised ning nende
digiteerimise reeglite sõnastamine
meenutab Tallinna linna valmimise
legendi: tundub, et ka need ei saa
kunagi lõplikult valmis, sest raamatute maailmas lisandub järjest uusi
põnevaid, kohati suisa ootamatuid
lahendusi. Digiteerijalt nõuab vigurraamat digiteerimisel loomingulisust
ja sageli raamist välja-lähenemist.
Mõned näited meie sõnastatud vigurraamatute digiteerimispõhimõtetest:
• Kõik raamatuga komplektis olevad, ka lahtised lisad tuleb skaneerida või pildistada.
• Avame skaneerimisel raamatu
klappe-luuke: liigutame liigutatavaid osi, mille liikumisega muutub või ilmub nähtavale info/pilt/
tekst + skaneerime sama lehekülje
uuesti. Tulemuseks saame samast
leheküljest mitu skaneeringut.
Rekord on 8 skaneeringut ühe
raamatu kaanest, et kogu sealsel
keerutataval kettal olev info piiluaugust jäädvustatud saaks.
• Pusleraamatud – piisab tervikpusle
skaneerimisest, igat tükki eraldi ei
skaneerita.
• Mängukaardid – skaneerime kõik
kaardid eraldi failideks.

Vigurraamat väljakutseid pakkumas. Foto: Kadri Merila-Sander

Küsinud Mihkel Volt
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rahvusraamatukogul siiski olema n-ö
e-variant, olgu siis trükieelsete või
hoopis digiteeritud failide kujul.

DIGIKULTUURIAASTA
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DIGIRAAMATUD –
UMBTÄNAV VÕI ÕHKUTÕUS?
Eestis hakati esimesi digiraamatuid välja andma kümmekond aastat tagasi
ja seda suurte ootustega. Uue digitaalse akna avanemisest lootsid elustavat
hapnikusõõmu nii majanduslikult püsipinges kirjastajad kui ka alaliselt alamakstud autorid.

Martin Aadamsoo,
digikultuuriaasta juht

Kümme aastat hiljem peame tunnistama, et esialgsed ootused ei täitunud.
Digiraamatute turuosa Eesti üldisest kirjastusturust jääb paari-kolme protsendi
lähedale, mis on nii vähe, et paljud kirjastused ei vaevugi juba koostatud raamatutest digiversioone tegema, kuigi see kulu jääb vaid paarisaja euro piiresse.
Samuti pelgavad kirjastused, et digiraamatud võtavad ära osa paberraamatute
müügist laekuvast tulust, mis on lõviosa sissetulekutest, eriti kui digiraamat
ilmub samaaegselt. Kas see hirm on põhjendatud, tekitab siiani erimeelsusi.
Paljud autorid ja isekirjastajad on samuti oma teoste digiversioonide tegemisest
loobunud, pidades seda asjatuks tülinaks ja peljates ka digitaalset piraatlust.
Tänavusel Arvamusfestivalil korraldas rahvusraamatukogu digikultuurialal
selleteemalise arutelu, milles osalesid menukirjanik Indrek Hargla, kirjastaja
Tiina Kaalep, Apollo arendusjuht Andre Kaibald, Eesti Kirjandusmuuseumi
teadur Aija Sakova ja digikultuuriaasta juht Martin Aadamsoo. Tiina Kaalep
juhtis tähelepanu, et naaberriigis Rootsis moodustavad digi- ja heliraamatud
kokku juba ligi poole kogu raamatuturust, jättes Eesti penikoormate kaugusele.
Koroonaviiruse karantiiniaja uus lugemispraktika annab aga lootust, et digiraamatute turg Eestis saab uue hingamise. Põhjust nii arvata annavad arvud:
Tallinna Keskraamatukogu digiraamatute laenutuskeskkonna ELLU kasutajate
arv suurenes karantiini ajal ligi kümme korda, tekitades kiire vajaduse soetada
juurde suurel hulgal litsentse. Digiraamatute müük Apollos suurenes kolmandiku, mis on märkimisväärne hüpe. Et enamik digiraamatute lugejaid on
korduvostjad, sisendab see usku, et karantiiniajal digiraamatud avastanud uued
lugejad jäävad seda turgu ka edaspidi üleval hoidma.

President Kersti Kaljulaid
väisas digikultuuriala.

EESTI RAHVAJUTU AASTA
HAAPSALUS
Krista Kumberg, Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna bibliograaf

Looduses peab valitsema tasakaal, ütles Sammalhabe Eno Raua Naksitrallides. Riiklikule digikultuuriaastale sekundeerib tänavu tasakaalustamise mõttes eesti rahvajutu aasta. Kurja tõve
tulemise tõttu sai esimesest paljudele igapäevane praktika, teinegi kasutas usinalt digivõimalusi,
aga mine tea, äkki pead-jalad koos kodus olles aeti omavahel rohkem juttu ja räägiti jutte.

Sügavalt sümpaatne on, et jutuvestja Piret Päär asetas rahvajutu
aasta puhul rõhu sõnale eesti. Kui
hea lugeja hetkeks mõtleb, millise
muinasjutu pealkiri talle esimesena
pähe kargab, siis olen kindel, et enamikule meenub Punamütsike või
mõni muu ohtralt ekspluateeritud (ja
trükis üksikväljaandena avaldatud)
muumaine lugu. Eesti rahvajuttude
kogumikud on nagu vaeslapsed –
tagasihoidlikult riides, nende nime
on raske meenutada, aga nad on lähemalt kaedes kaunimad ja seesmiselt
rikkamad kui hellitatud peretütred.
Mitmed eesti muinasjuttudest pärit
ütlemised, mis pikka aega olid meie
ühisosa, panevad kahjuks noorema
rahva õlgu kehitama. Milliseid seo-

seid loovad laused Jookse poega, jõua
poega… või Üksi, üksi, õeke! või Tõbine
kannab tervet? 60+ rahvale on need
veel isekeskis mõistetavad. Sestap
tuleb tuulutada omamaiste juttude
varakirstu ning kinnistada põlvkondadeülest ühisosa juttude näol.
Lastekirjanduse vahendajana olen
saanud pikalt kurta, et eesti muinasjuttudest on avaldatud väga vähe
rikkalike piltidega üksikväljaandeid,
mis tooksid rahvajutud juba õige vara
väikelapse lugemislauale, seevastu
Lumivalgekese ja Punamütsikese
lood ilmuvad meil üha kirevamas
kuues vaat et igal aastal kaks korda.
Oma muinasjuttudest on meil siiski
mitmeid sisukaid kogumikke, mõni

uus, mõni vana, mõne olemasolu sootumaks meelest läinud. Teema-aasta
raames kord kuus väljakuulutatav
jutukogu pühib nii mõneltki väljaandelt tolmukorra maha. Paras proovikivi on ka asja algne mõte lugeda
muinasjutte värske pilguga, mõtiskleda, mida need meile täna ütlevad
ja – mis väga oluline – õppida neid
jutustama. Ei, mitte pähe, vaid just
nimelt jutustama. Niisiis, teema-aastal on jumet ja väge.
Kuidas puudutab eesti rahvajutu
aasta raamatukogusid? Kuidas haakuda ja kuidas haakuti Haapsalus
Piret Pääri üleskutsega? Raamatukogul on tahes-tahtmata oluline roll.
Kust peaksid huvilised üles leidma

Suvises Kiigeraamatukogus: muinasjutust Kullaketrajad pildi lavastamine. Foto: Kaur Nellis
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need muinasjutukogumikud, millele iga kuu keskenduda? Ikka raamatukogust. Mõnega kujuneb asi
hõlpsaks: näiteks Marjakobarast on
ilmunud kolm trükki, jätkub igale
soovijale, seevastu uuemal ajal ilmunud Metsavaimu heategu on meie riiulitel pigem niti-natikene. Soovija saab
selle poest soetada (ega pea tehtud
kulutust kahetsema). Kaunikesti lihtis töö on ka kuu raamat eriliselt esile
tõsta, et see igale külastajale silma torkaks ja huvi ärataks. Raamatukoguhoidja jaoks on harjumuspärane sättida üles näitusi – eesti rahvajutu
aasta puhuks kas suuri ja ülevaatlikke,
näiteks ilmunud kogumikest ja/või
üksikväljaannetest, või ka temaatilisi – metsaloomadest, vaeslapsest,
karjapoisist, kuningast vms.
Haapsalu lasteraamatukogus haarasime rõõmuga aasta teemast kinni.
Oma suvelugemise programmi kolmekümne raamatu hulka oleme alati
valinud raamatuid eesti muinasjuttudega, tänavu oli selleks kogumik
Marjakobar. Meil toimuvad igal laupäeval lastele jutuhommikud. Kord
kuus võtame ette selle kuu raamatu
ja jutustame sealt lugusid. Jutustajal peab olema tugev ettevalmistus.
Laupäevase publiku arv ja vanuseline koosseis pole kunagi ette teada.

Niisiis tuleb n-ö jooksu pealt otsustada, milliseid lugusid rääkida, et nelja-aastase ööund mitte ära rikkuda ja
et eelteismelisel ka huvitav oleks.
Koostöös emakeeleõpetajate ainesektsiooniga toimub Lääne maakonnas õpilastele igal aastal Ernst Ennole
pühendatud omaloomingukonkurss.
Tänavune sai inspiratsiooni eesti
rahvajutu aastast. Algklassilastele anti
ülesanne kirjutada muistendeid kas
oma kodukandi paikade või olenditeesemete tekke kohta. Põhikooli vanem
aste ja gümnasistid kirjutasid üles
perepärimuslugusid. Kokku tuli ligi
poolteistsada tööd. Need kõik olid
head, ei jätnud käsukorras valmis
visatud muljet! Näib, et koduõppel
olles oli lastel rohkem aega oma lugusid pingestada ja viimistleda. Samuti
oli kodus viibivate lähedaste osavõtt
protsessist ju õigupoolest hädavajalik
– kellelt neid perepärimuslugusid siis
veel üles kirjutada kui mitte pereliikmetelt!
Tänavuse suve suurprojekt oli meil
Kiigeraamatukogu. Selle tarbeks lavastasime ja fotografeerisime koos lastega stseene eesti lastekirjandusest.
Rahvajutu aastale mõeldes võtsime
valikusse kaks Kreutzwaldi muinasjuttu – Kullaketrajad ja mõnevõrra

vähem tuntud Kaksteistkümmend tütart.
Lapsed lugesid muinasjutud läbi ja
valisid osa, mida pildiks lavastada.
Iga osaline mõtles, mida selle muinasjutuga meile öeldakse, milline on
tema kehastatud tegelase karakteriloogika, milliseid tundeid oma näo
ja kehaga väljendada. Otsiti kokku
kostüümid ja rekvisiidid. Protsess oli
sama põnev kui tulemus.
Oktoobris haakub lasteraamatukogu
muuseumide algatatud projektiga Avatud mänguväljad, olles üheks punktiks, kus lapsed saavad seekordse
teema Ajahäkkerid raames end proovile panna, et tegeluslehele märke
korjata. Mitu ülesannet põhinevad
eesti rahvajutu aasta raamatutel ning
nendes sisalduvatel muinaslugudel.
Näiteks tuleb väljapanekult leida
mingi kuu, näiteks märtsi raamat,
lugeda läbi konkreetne muinasjutt ja
seejärel küsimustele vastata ja/või
ülesanne lahendada.
Eesti rahvajutu aasta puhul on hea
tunne korraldada suuremaid sündmusi ja lasta trummidel kõlada. Aga
sellest olulisem on jõuda ise lugudeni
ning jutustada neid õdusas omavahelises olukorras ühele-kahele lapsele või ka, miks mitte, teisele täiskasvanule.

Jutuhommikul: Krista Kumberg Puujalaga katku vestmas. Foto: Jaanus Kõuts

TARTU LASTEKIRJANDUSE AUHIND EHK

LAPSEPÕLVE
AUHIND 2020

Linda Jahilo, Tartu Linnaraamatukogu avalike suhete peaspetsialist
Tartu lastekirjanduse auhinda antakse välja alates
2015. aastast, seega on 2020. aasta auhinnavõitja
Tuul Sepp juba kuues laureaat. Enne tänavuse
auhinnakonkursi juurde asumist vaatan korraks ajas
tagasi: kirjutan lühidalt auhinna sünnist, kandidaatide
valiku põhimõtetest ja muustki auhinnaga seonduvast.

Tartu lastekirjanduse auhinna ellukutsumine on otseselt seotud Tartu
kandideerimisega UNESCO loovlinnade võrgustikku, mille puhul seati
üheks oluliseks eesmärgiks laste ja
noorte lugemishuvi suurendamine.
Taotlusesse kirjutati mitmeid konkreetseid ettevõtmisi püstitatud eesmärgini jõudmiseks, nende seas Tartu
lastekirjanduse auhinna väljaandmine ning Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali korraldamine. UNESCO
kirjanduslinna tiitli sai Tartu 2015.
aasta lõpus, aga juba sama aasta aprillis anti välja esimene Lapsepõlve
auhind. Laste- ja noortekirjanduse
festival toimus esmakordselt 2017.
aasta sügisel ning esimesest festivalist
alates on auhinnale kandideerinud
teosed olnud ka festivalil tähelepanu
keskmes.
Auhinnaraha paneb välja Tartu linn,
auhinna väljaandmise praktiline
pool, st žürii kokkukutsumine ja töö
korraldamine ning auhinna üleandmine on Tartu Linnaraamatukogu ja
Mänguasjamuuseumi kanda. Alates
2017. aastast on Tartu linn tellinud
auhinna võitnud raamatust lisatrüki,
et kinkida see linna koolide sobivas
vanuses õpilastele. Sobivas vanuses
klassi valivad lasteraamatukogu-

hoidjad välja koos autoriga ning raamatute üleandmisega alustatakse
sügisel lastekirjanduse festivali pidulikul avaüritusel, kus on kohal ka
autor. Et raamat väljavalitud klasside õpilasteni jõuaks, korraldavad
linnaraamatukogu lasteraamatukoguhoidjad järgneva kuu jooksul veel
arvukalt raamatuga seotud üritusi.
Kuue aasta jooksul on žürii tööd juhtinud viiel korral lastekirjanik ja ühel
korral lastekirjanduse uurija. Seni on
selle austava ülesandega suurepäraselt hakkama saanud Anti Saar, Jaanika Palm, Contra, Aidi Vallik, Reeli
Reinaus ja Eva Roos. Žürii koosseisu
on kuulunud linnaraamatukogu ja
mänguasjamuuseumi töötajad, kirjandusõpetajad ja/või kooli raamatukoguhoidjad. Žürii valib aprilli alguseks välja viis auhinnale kandideerivat raamatut ning enamasti toimub
laureaadi väljakuulutamine raamatu
ja roosi päeval, 23. aprillil.
Auhind antakse välja eelmisel aastal
ilmunud laste- või noorsooraamatu
autorile. Rangeid valikukriteeriume
rakendamata on žürii alati püüdnud
silmas pidada, et auhinnale esitatavad teosed kannaksid endas raamatukogule ja muuseumile kalleid

väärtusi nagu hoolivus ja tähelepanelikkus, lugejasõbralikkus ja
mängulisus.
Tänavu juhtis auhinnakonkursi žüriid
kirjanik Eva Roos. 2019. aastal ilmunud raamatute seast aitasid parimaid
välja sõeluda Anu Amor-Narits ja
Kirsti Läänesaar Tartu Linnaraamatukogust, Marge Pärnits Tartu Mänguasjamuuseumist ja Miina Härma
Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
Helgi Rootslane. Sarnaselt varasematele aastatele lähtuti valiku tegemisel
põhimõttest, et teos pakuks midagi
nii ettelugejale kui ka ise lugejale,
lugu oleks kaasakiskuv, fantaasiaküllane ning mingil moel arendav,
keel oleks ladus ja mitmekülgne ning
tekst, illustratsioonid ja kujundus
moodustaksid ühtse üksteist toetava
terviku.
Aprillikuu esimestel päevadel kuulutas žürii välja viis kandidaati, sealjuures iga raamatut lühidalt tutvustades. Eva Roosi poolt žüriiliikmete
arvamustest kokku pandud lühitutvustused on sisuliselt ka raamatusoovitused.
Tänavu kandideerisid auhinnale
järgmised autorid oma värskete
raamatutega:
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müütilisi elukaid. Meeldejäävate tegelaste kaudu on raamatusse lisatud
hulgaliselt huvitavaid fakte, mis lisavad loole tummi ja tihedust.

Kairi Looki Piia Präänik ja bandiidid
(kirjastus Tänapäev) on autori teine
raamat, mille tegelaseks on Piia Präänik. Seekordsed sündmused Papli
tänaval algavad uudisega, et Piiast
saab korraga suur õde tervelt kolmele vennale. Põnevust ei tekita mitte
ainult kolmikute majjatulek, ka Piia
naabrid lisavad mõistatusi, mida tüdruk oma uue sõbra Villemiga lahendama asub. Toredate piltidega vaimukas ja lõbus raamat nii ise lugejale
kui ka ettelugejale.

Tuul Sepa Allikahaldjas (kirjastus
Varrak) on kaunite illustratsioonidega eesti mütoloogia aineline
raamat õe ja venna suvevaheajast
vanaema-vanaisa juures. Suvi, mis
vanaema käe all pidi tulema õpetlik
ja igav, osutub oodatust hoopis erinevaks, sest lapsed avavad Unustustemaailma värava ning peavad aitama
Allikahaldjal kinni püüda unustuse
hõlmast pärismaailma põgenenud

Jaanus Vaiksoo King nr 39 (kirjastus
Ärkel) algab päeval, mil 5. klassi poiss
Paul Viies magab sisse ja teeb koolist
poppi. See juhuslik sündmus toob
Pauli ellu uusi värvikaid tuttavaid
ja sõpru: salapärase Kingamehe, kes
ostab alati ainult ühesuguseid kingi
nr 39, kingapoe ilusa müüjanna Jekateriina, muheda üksikisa Arturi ja
tema tütre Minna Riinu. Lugu on
kaasakiskuvalt ja omanäoliselt kirjutatud ning Kingamehe müsteerium
kruvib põnevust lõpuni.

Kristi Piiperi Armunud keldrikoll,
vegan verikäkk ja teised (kirjastus
Tänapäev) koosneb kahest tosinast
omaette loost, mille ühenduslüliks

on Liisa ja tema pere. Lood, kus juttu
näiteks jõuluvana ettevalmistustest,
unematide muredest, usside parasiithaigustest ning paljust muust saavad
humoorika, teravmeelse ja ootamatu
lõpplahenduse. Raamatus on loole
sobivalt veidi karvased ning omanäolised pildid.

Els Heinsalu Haldja saladus (kirjastus Argo) annab lihtsalt ja selgelt
baasteadmisi seedimisest, jutustades
loo väikesest Haldjast, kes on kogemata õe klaaskuuli alla neelanud ning
tunneb selle pärast muret. Raamatus
on palju ilusaid ja asjalikke illustratsioone ning kõrvalpõikena selgub
üht-teist ka inglite, mõisapreilide,
vaimude, hingede ja kummituste
seedimisest.
Auhinna väljaandmist koordineeriv laste- ja noorteosakonna juhataja
Ädu Neemre rõõmustab, et meie
lastele kirjutavad omanäolised autorid, kelle tekstides leidub nii põnevust, huumorit kui ka tarkuseteri,
mida tasub igapäevaellu kaasa võtta.
Tema sõnul oli 2020. aasta žüriil
valida paljude eripäraste tekstide
seast. Ometigi hakkas võiduraamat
kumama juba üsna otsustusprotsessi alguses. Hiljem lisandusid teised kandidaadid, kuid tulevane võitja
jäi paika. Huvitav on tõdeda, et viie
kandidaadi seas on koguni kaks noort
teadlast.
23. aprillil jõudiski kätte see hetk, kui
auhinna võitjaks kuulutati Tuul Sepp
raamatuga Allikahaldjas.

Allikahaldjas on Tuul Sepa esimene
ilukirjanduslik lasteraamat, milles
teadlaste lapsed, 12-aastane Hõbe ja
tema noorem vend Kaaren, lähevad
suveks maale töökasvatust pooldava
range vanaema ning muheda jutuga
vanaisa juurde. Puhkust ei täidagi
ainult igavus ja tüütud maatööd, sest
lapsed avastavad saunatiigist värava,
mille taga asub Unustustemaailm.

Tuul Sepp laboris. Foto: Nils Vilnis

Allikahaldjas on fantaasiaküllane eesti
rahvapärimust elustav seikluslugu
nooremale ja keskmisele koolieale.
Värvikate tegelaste kaudu on raamatusse pikitud hulgaliselt põnevaid
sõnu ja fakte ajaloost, taimetarkusest,
mütoloogiast jne. Žürii valis Allikahaldja üksmeelselt tänavuse Lapsepõlve auhinna võitjaks, sest raamat
on hästi kirjutatud, sisutihe, põnev
ja humoorikas. Teos pakub midagi
nii noorele iselugejale kui ka vanemale, kes ette loeb. Looga hästi sobivad illustratsioonid on teinud Jaan
Rõõmus.

Allikahaldjas on fantaasiaküllane eesti rahvapärimust
elustav seikluslugu nooremale ja keskmisele koolieale.
Kui varem on võitja avalikustatud Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus
toimunud pidulikul sündmusel, siis tänavu toimus see eriolukorra tõttu ainult
pressiteate kaudu ja ajakirjanduse veergudel. Auhinna pidulik üleandmine
on lükkunud 14.–17. oktoobrini toimuva Tartu laste- ja noortekirjanduse
festivali kavasse. Tänavuse auhinnaraamatu saavad kingituseks kõik Tartu
linna koolide 4. klasside õpilased.
Lõpetuseks nimetan ära veel auhinna kõik varasemad laureaadid: Kairi Look
raamatuga Peeter, sõpradele Peetrike, Andrus Kivirähk raamatuga Oskar ja asjad,
Reeli Reinaus raamatuga Kuidas mu isa endale uue naise sai, Kadri Hinrikus
raamatuga Katariina ja herned ja Jana Maasik raamatuga Hopspelleri amulett.
Kõrvetav puudutus.
Tagasi vaadates võib öelda, et kõige rohkem on žürii valikusse sattunud
kirjastuse Tänapäev väljaandeid, kuuest kolme võiduraamatu väljaandja on
olnud samuti Tänapäev. Eelmiste aastate kandidaatide ja laureaatide kohta
saab lähemalt lugeda Tartu Linnaraamatukogu kirjandusveebi kirjandusauhindade rubriigist (vt https://www.luts.ee/kirjandusveeb/index.php/
kirjandusauhinnad/eesti-taenased-kirjanduspreemiad/230-lapsepolveauhind).
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Tuul Sepp (sünd 1984) on doktorikraadiga loomaökoloog, kelle uurimisvaldkond on lindude füsioloogia,
ökoloogia, immunoloogia ja käitumine. Teaduritöö kõrvalt tegeleb
Tuul Sepp aktiivselt teaduse populariseerimisega, olles kirjutanud ka
mitmeid aimeraamatuid lastele. Alates 2019. aastast on ta Eesti Noorte
Teaduste Akadeemia asepresident.
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VEMU

ON TORONTOS
Mihkel Voldi intervjuu Piret Noorhaniga
Fotod: Piret Noorhani

Põline tartlanna Piret Noorhani töötab juba pikemat aega Kanada eestlaste keskuses Torontos.
Ametinimetuseks on Piretil peaarhivaar ja töökohaks VEMU. Hariduselt on ta Tartu Ülikooli
lõpetanud eesti filoloog, kirjandusteaduse magister. Digisilda kasutades uurime Piretilt
lähemalt, mis asutusega on VEMU näol tegemist ning mida ta seal kaugel, teisel pool
Atlanti asuvas linnas teeb.

Piret, palun öelge, mis on VEMU, mis
on asutuse eesmärk?
VEMU on Väliseesti Muuseum. Selle
nime mõtles välja arhitekt, Torontos
asuva Tartu College’i kauaaegne president Elmar Tampõld (1920–2013)
ajal, mil Eestis oli loodud KUMU.
VEMU loomise eesmärk on pakkuda Kanada eestlaste arhiividele jt
siinsetele kultuurikogudele kindlat
varjupaika, muutuda vabatahtlikkusele toetuvast kogukonnaarhiivist
professionaalseks ja avatud mäluasutuseks. Tampõllu sõnutsi pidi
VEMU-st saama monument Kanada
eestlaskonnale. VEMU eesmärk ongi
koguda, jäädvustada ja tutvustada
Kanada eestlaste lugusid ja sellega
koos Eestit nii Kanadale kui ka selle
külalistele. Üha enam püüame olla
ka kogukonna kultuuri- ja õpikeskus ning sellisena üks Eesti kultuuridiplomaatia tugipunkte. Peame plaani
hakata ehitama muuseumile uut
hoonet.
Kes on VEMU rajajad ja sihiseadjad?
VEMU tegevus ja tulevikuunistused toetuvad Kanada eestlaste ajaloolistele saavutustele. Tänavu sügisel saab VEMU praegune kodu Tartu
College 50-aastaseks. 1970. aasta
septembris avasid Toronto eesti

akadeemilised organisatsioonid täie
pidulikkusega linna peatänaval Blooril uue moodsa üliõpilasühiselamu.
Kogu ettevõtmise peamine visionäär
ja eestvedaja oli Elmar Tampõld.
Hoone hea asupaik Toronto Ülikooli
kampuse vahetus läheduses ja soodustused, mida Ontario provintsivalitsus tollal ühiselamute ehitajatele
võimaldas, akadeemiliste organisatsioonide toetus ja valmisolek osta
võlakirju, aga eeskätt ikkagi Tampõllu ettenägelikkus ja teotahe viisid
maja ehitamise läbi nii mõnestki kriisist ja 1970. aasta sügiseks oli see valmis. 1971 asutati selle juurde akadeemiliseks ja kultuuritegevuseks Tartu
Instituut ja kui 1972 asus sekretäri
kohale dr Endel Aruja (1911–2008),
hakatigi majas koguma eestlaste
arhiividokumente ja trükiseid. Füüsik
Endel Aruja oli juba enne seda olnud
kirglik koguja ning bibliograafiate
koostaja, nüüd kanaliseerus tema
ind raamatukogu- ja arhiivitöösse,
millel rajaneb tänane VEMU. 1997.
aastal anti Tartu Instituudi Arhiivile
ja Raamatukogule nende looja Endel
Aruja nimi.
Mainimata ei saa jätta, et juba 1961 oli
siin Rahvusliku Välisvõitluse Nõukogu juurde loodud teinegi arhiiv

– Eesti Kultuurarhiiv Kanadas, mis
sai 1964 endale ruumid Eesti Majja
ja mida alates 1968. aastast tunneme
Eesti Keskarhiivina Kanadas. Muide,
selle tegevuses osales ka sõjaeelse
Eesti Rahva Muuseumi arhiivraamatukogu juhataja Richard Antik
(1901–1998). Need kogud asuvad
praegu veel Toronto Eesti Majas, aga
Eesti Kesknõukogu Kanadas on teinud otsuse anda need üle VEMU-le.
Meile annavad materjale üle paljud
eesti organisatsioonid Kanadas, eriti
need, kes on oma tegevust lõpetamas. Seega on Elmar Tampõllu soov
teostumas: VEMU-st kujuneb tõesti
keskne hoiupaik Kanada eestlaste
ajaloodokumentidele.
Mida VEMU-sse kogute?
Tutvudes teiste väliseesti arhiividega
üle maailma, pani mind imestama
asjaolu, et kuigi nime poolest enamasti arhiivid, kipuvad need oma
kogude struktuuriga imiteerima omaaegset Eesti Rahva Muuseumi. Mõistagi kogutakse arhiividokumente ja
fotosid, aga kindlasti ka trükiseid.
Ja kui üks hoiupaik on juba tekkinud, siis hakkab sinna paratamatult
kogunema muudki: kunsti, esemeid,
uuemal ajal heli- ja filmiarhiive.

VEMU praegune kodu
Tartu College saab
19. septembril
50-aastaseks.

Piret Noorhani
VEMU hoidlas.
Foto: Kerly Ilves

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

22

Kõike seda leidub VEMU-gi kogudes.
Esemekogu pole varem kuigi sihipäraselt täiendatud. Nüüd, mil mõtleme uuest majast ja võimalusest luua
püsiekspositsioon, on lugudega esemete kogumine üks meie prioriteete:
haaravat muuseumiväljapanekut ei
tee ju ainult paberist ja ekraanidel.
VEMU peamine huvi on mõistagi
Kanada eestlaste ajalugu, aga siinne
pagulaskogukond kujunes välja alles
pärast mitut ümberasumist. Seega leidub meil materjale nii II maailmasõja
eelsest Eestist kui ka pagulaslaagritest ja teistest väliseesti kogukondadest, aga ka nõukogude ja kaasaja
kohta.
Lisaks ajaloolisele arhiivraamatukogule tegutseb Tartu College’is alates 2003. aastast laenuraamatukogu
(ametliku nimega Estonian Studies
Library), mille kutsus ellu dr Tiina
Kirss, kui ta Toronto Ülikoolis õpetas. Toronto Ülikooli eesti õppetooli professori Jüri Kivimäe ja Tiina
Kirsi Tartu College’is peetud ajalooja kirjandusseminarid ning loengud
innustasid lugema uuemat Eestis
välja antud kirjandust, mida arhiivkogus vähe leidus või kust ei tahetud seda koju laenutada. Nii tekkiski laenuraamatukogu, mis tegutseb
oma vabatahtlike toel veel tänapäevalgi, ehkki ajaloolise arhiivkogu
kasutamise eeskirjugi on nüüdseks
leevendatud. Töötame laenuraamatukoguga käsikäes: arutame ühiselt,
mida ühte või teise kogusse tellima
peaks.
Toronto eestlased on olnud väga tublid ajaloojäädvustajad. Paari aasta
eest lõpetas oma tegevuse 1981. a
asutatud Eesti Kultuuripärandi Selts,
mis jõudis teha 1200 eluloolist videointervjuud ja eesti ürituste ülesvõtet.
Nüüd, koroonakriisi ajal, mil VEMU
oma kultuuriprogrammi peatas, oleme
nende lindistusi veebis jaganud. Olgu
see meie väike panus digikultuuriaastasse. Põnevaid ülesvõtteid leidub
veelgi. Meie heliarhiivis on ka Eesti
Ajalookomisjoni omaaegsed lindistused, mis tehti koguteose Eestlased
Kanadas ettevalmistamise käigus. Nii
need audiolindistused kui ka eespool
mainitud videod on tänaseks digiteeritud. Meie väliseesti LP-de kogu on
üks täielikumaid maailmas. Oleme
duplikaate saatnud raamatukogudele
ja arhiividele Eestis.

Kui suured on teie kogud?
Kuna ajalooliselt on tegemist arhiivi
ja raamatukoguga, siis kõige mahukamad ongi meie raamatukogu (ligikaudu 10 000 raamatut, lisaks sellele
275 nimetust perioodikat ja laenuraamatukogus leiduvad 1800 trükist)
ja dokumendiarhiivide kogu (ligi
60 korrastatud arhiivi ja vähemalt
kolm korda nii palju korrastamist
ootavaid arhiive). Fotokogu andmebaasis on üle 20 800 foto. Hoidlapinda
on siin 7400 ruutjalga ehk 687 ruutmeetrit. Kogud asuvad Tartu College’i alumisel garaažikorrusel, mis
on hoidlaks ümber ehitatud. Kuna
kogud kasvavad, vajame hoidlatele
hädasti lisaruumi.
Olete muuseum, aga milline on praegune suhe trükistesse ja käsikirjalistesse materjalidesse?
Nagu öeldud, need kaks ongi meie
kõige suuremad kogud; pikka aega
olid need ka kõige kiiremini kasvavad kogud. Raamatukogusse väga
hoogsalt uusi laekumisi enam ei tule
(pigem oleme inventuuride käigus
vabanenud liigsetest duplikaatidest),
sest meie põhihuviks on väliseesti
trükised ja suurem osa neist on meil
juba olemas. Raamatuid võtame siiski
endiselt vastu, et meile mittevajalikku
Eestisse, Eesti Hoiuraamatukokku

saata, kust teised Eesti raamatukogud
saavad võtta, mida neil vaja peaks
minema. Kümne aasta jooksul oleme
Eesti poole läkitanud 6 suurt saadetist, kokku 2106 kasti trükiseid ja
vähemal määral arhiivimaterjale, kui
üleandjate soov on olnud oma kogu
Eestisse saata. Saatekulusid on aidanud katta rahvuskaaslaste programm.
Dokumendiarhiive saame vabatahtlike annetustena, aga ka spetsiaalsete kogumiskampaaniatega. Neid
temaatiliselt suunatud aktsioone
oleme korraldanud seoses uute näituste ettevalmistamisega ja sageli
koostöös mõne Eesti mäluasutusega:
Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Arhitektuurimuuseumi, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga.
Milliseid materjale kogute teistelt
väliseesti kogukondadelt?
Kui keegi pakub meile materjale
väljastpoolt Kanadat, siis vaatame,
kui otstarbekas oleks neid meie
kogusse võtta. Tegutsevad ju kogukonnaarhiivid endiselt nii USA-s kui
ka Austraalias, aga ka Stockholmi
Eesti Maja juures käib koos arhiivirühm. Samuti koguvad väliseesti
arhiive paljud mäluasutused Eestis.
Tänu MTÜ-le Baltic Heritage Network
on meil hästi toimiv võrgustik, millest

Museaal, mis ei asugi veel VEMU-s: killuke 1944. a
kodumaalt põgenemisteele kaasa võetud musta leiba.

Kui palju teil aastas külastajaid käib?
Väga palju käib inimesi VEMU üritustel, kuna moodsa muuseumina
oleme ka tegus kultuurikeskus. Kuulume aastast 2014 Toronto südalinna
kultuuriasutusi koondavasse võrgustikku Bloor St. Culture Corridor.
See on andnud hea võimaluse ennast
laiemalt, ka mitte-eestlaste seas reklaamida. Nii on meid 2016. aastal
külastatud 3927, 2017. aastal 3154 ja
2018. aastal 4679 korda. Kogude kasutamine võiks olla küll aktiivsem. Suur
osa meie uurijaid ja lugejaid asub
kusagil mujal: Eestis, Austraalias,
Rootsis jne. Nendega suhtleme e-posti
teel ja ka teenindame neid digitaalselt. Kes Kanadasse kohale sõidavad,
jäävad siia kauemaks, vähemalt nädalaks või paariks. Käib akadeemilisi ja
perekonnaajaloo uurijaid, näituste ja
raamatute koostajaid. Väga palju on
käinud dokumentaalfilmide tegijaid.
Kogusid kasutavad ka siinsed õpilased ja üliõpilased, kuid neid võiks olla
palju rohkem – siin näen koostöövõimalust Toronto Ülikooli eesti õppe-

23
MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

selliste otsuste langetamisel on palju
abi. VEMU ambitsiooniks pole saada
globaalse eestluse peamiseks või ainsaks jäädvustajaks, nimele vaatamata.
Nime muutmise üle, muide, on juba
mõnda aega arutletud. Meie peamine
ülesanne on tegeleda Kanada eestlaste ajalooga, aga kuna see ulatub
kaugele nii ajas kui ka ruumis ja tarvis
on tutvustada ka laiemat konteksti,
ei vaata me globaalsest eestlusest
mitte mööda ega kõrvale. Selle tõestuseks olgu tõik, et ESTO 2019 festivali puhuks valmistasime koostöös
Eesti Rahva Muuseumiga ette näituse
globaalse eestluse ehk ESTO-de ajaloost. Samuti oleme teinud koostööd
teiste baltlastega Kanadas. Töörühma
Baltic Canadian Imprint kuuluvad
lisaks VEMU-le veel siinsete lätlaste,
leedulaste ja baltisakslaste esindajad.
Ühisnäitust Sharing Our Stories. Baltic
Diaspora at Home in Canada sai möödunud aastal näha ka Eestis: Tartus ja
Tallinnas. Just hiljaaegu kuulutasime
välja ühiskampaania We Are All in
This Together: COVID-19, et jäädvustada meie kogukondade koroonaisolatsiooniaegset kogemust. Kogumistööd tehes ei vaata me ainult kaugele ajalukku, vaid ka enda ümber
– saab ju tänane päev ükskord samuti
ajalooks.

Vabatahtlikel on VEMU-s suur roll.

tooliga. Toronto Eesti Seltsi Täienduskool käib vaatamas meie näitusi, kus
viime läbi ka ajalootunde. Kool lööb
kaasa VEMU kogumiskampaaniates.
Nii eesti koolile kui ka vanadekodule
Ehatare viime kultuurset külakosti:
jagame nendega Eestist tulnud esinejaid. Tartu College’is tegutsevad kaks
raamatuklubi, kes on olnud aktiivsed lugejad meie raamatukogudes.
Sageli valime lugemisvara selle järgi,
mis oleks inimestele kõige paremini
kättesaadav.
Nüüd küsimus rubriigist Kõige-kõige:
mis on teie kogudes kõige kurioossem museaal? Mis kõige esimesena
meenub?
Kõige esimesena meenub mulle
museaal, mis veel ei asugi meie
kogus, aga ma väga loodan, et kui
VEMU uus maja valmis saab, siis see
siia jõuab. Kord olin kutsutud koduvisiidile, materjale vastu võtma. Muu
hulgas tuli jutuks, et teeme näitust
eesti toidupoodidest ja äridest Torontos. Majaperenaine kadus korraks
kõrvaltuppa, et tulla tagasi tikutoosi-

suuruse karbikesega, millele oli kirjutatud Eesti leib. Oli sõnadetagi selge,
millega tegu: karbis oli killuke musta,
ammu kõvaks kuivanud leiba, mis
oli kodumaalt põgenemisteele kaasa
võetud ja mida perekond oli alal
hoidnud aastast 1944… See on minu
arhivaarielu üks emotsionaalsemaid
hetki: istusime koos perenaisega tükk
aega vaikides, silmad märjad.
Selliseid lugudega asju muuseumid
vajavadki, et tuua teinekord kauge
või abstraktsena tunduv ajalugu lähemale, mõnikord lausa nahavahele.
Aga mõistagi on meil palju huvitavat
kõigis kogudes. Raamatukoguhoidjatele peaks ehk nimetama nn pioneeride ehk 20. sajandi algul Alberta
provintsi välja rännanud eestlaste,
Medicine Valley Eesti Seltsi raamatukogu. Alberta Eesti Kultuuripärandi
Selts korjas neisse puutuvad arhiividokumendid üle Kanada kokku ja
andis provintsiarhiivi, kus nad on
olnud ise nende materjalide kõige
agaramad kasutajad. Aga raamatukogu jäeti meile ja see võiks mõnele
raamatuloolasele huvi pakkuda.
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Uurijaid käib ka Eestist:
meediauurijad Indrek Treufeldt…

Kes VEMU tegevust rahastab?
Lõviosa VEMU tegevuskuludest
katab Tartu College – eestlaste ehitatud ja hallatav üliõpilaste ühiselamu.
Selle geniaalse ärimudeli peale tuli
Elmar Tampõld ja Tartu College’i
teenitava tuluga on viimase 50 aasta
jooksul toetatud väga suurt osa Toronto eestlaste kultuuri- ja akadeemilisest tegevusest. Suurüritusi on toetanud ka Eesti Sihtkapital Kanadas,
Toronto Eesti Ühispank (mis pärast
siinse läti krediidiühistuga liitumist
kannab nime Northern Birch Credit
Union) ja mitmed teised Kanada eesti
organisatsioonid ja erasponsorid. Muidugi oleme toetusi saanud ka Eestist,
nii arhiivitöö kui kultuuriprogrammi
läbiviimiseks: rahvuskaaslaste programmilt, Kultuuriministeeriumilt,
Eesti Kultuurkapitalilt, Välisministeeriumilt (sh Eesti saatkonnalt Ottawas), EAS-ilt, Startup Estonialt. Kaudselt on meid toetanud ka suur hulk
Eesti mäluasutusi, saates meile appi
oma eksperte kogusid korrastama,
aidates luua andmebaase, valmistada
ette näitusi ja trükiseid. Partnerite selline panustamine on kaudselt tähendanud ka meie rahalist toetamist.
Kui palju on VEMU-s töötajaid?
Ajalooliselt on arhiivi- ja raamatukogutööd teinud Bibliograafia Klubi
vabatahtlikud. Klubi, mis praegu on
küll n-ö sundpuhkusel, käib muidu
koos kord nädalas, teisipäeviti. Hetkel on VEMU-s palgal neli inimest,
kes tegelevad otseselt kogude või
programmiga. Aga meid aitavad teisedki Tartu College’i töötajad: raamatupidaja, koristajad, mitmesuguste
nn meestetööde tegijad: riiulite ja näituste paigaldus, raamatusaadetiste
pakkimine, IT-abi jmt. Võimaluse
korral kasutame ka noorte vabatahtlike abi. Nii oli meil eelmisel hooajal
abiks üks vahetusüliõpilane Eestist ja
teine USA-st ning üks Filipiini päritolu noormees, kes õpib Torontos ajalugu ja on nüüd suur Eesti-sõber. Viimase kümne aasta jooksul on meil
töötanud või vabatahtlikuna tegutsenud kokku 53 inimest; need siis
lisaks minule ja Bibliograafia Klubi
vabatahtlikele.

… ja Maarja Lõhmus…

Kuna muuseumi uue maja ehitus on
taas häälekamalt jutuks võetud, ei saa
jätta mainimata, et vajame toetusi selle
ehitamiseks: kolm neljandikku vajaminevast summast tuleb alles leida.

Nagu juba öeldud: nüüd, koroonakriisi ajal, oleme aktiivselt postitanud oma arhiivide digisisu – Tartu
College’is toimunud ürituste videojäädvustusi. Need näikse päris populaarsed olevat ja toovad lisahuvilisi
kõigile meie veebiplatvormidele. Aga
materjale, mida maailmaga jagada,
on veel palju. Pandeemial, mis on
maailmas palju paha korda saatnud,
on ka positiivseid külgi: see on hoogu
juurde andnud meie kõigile digiprojektidele. Kuna tänavu on Tartu College’il juubel, siis korraldame veebiviktoriine, mis heidavad pilgu maja
ajalukku.
On teil VEMU digitaalse poole kujundamisel midagi uut plaanis?
Uuendamist vajab VEMU veebileht,
see on ajast ja arust. Kuna meie üritused on määramata ajaks ära jäetud,
on tekkinud lisaaega, et seisma jäänud asjadele mõelda. Praegu töötame
koos ühe Eesti disainibürooga pilootprojekti kallal, mis võimaldab läbi
mängida uude majja tuleva püsiekspositsiooni tehnilisi lahendusi.
Olete VEMU peaarhivaar olnud üle
kümne aasta ja Teil on ette näidata
saavutusrikas töökogemus ka Eesti
mäluasutustes. Töötasite Eesti Rahva
Muuseumis ja Eesti Kirjandusmuuseumis, viimases olite Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juhataja. Mille poolest
erineb Eesti mäluasutuste töökultuur
Kanada omast?
Vahe ei olegi vast nii palju selles,
kus töötada, vaid kellega töötada.
Eestis olid mu kolleegideks oma ala
professionaalid, töö toimus riiklikes
asutustes. Siin tuleb tegutseda kogukonnas ja suur osa tööst ära teha
vabatahtlikega, kellel on enamasti
sootuks teine taust. Ka VEMU palgaliste sekka satub harva neid, kel vastav erialane ettevalmistus, nii et inimesi tuleb kohapeal ette valmistada.

Noored õpivad õnneks kiiresti, aga
paraku on nad ka väga liikuvad – tulevad ja lähevad. Nii et iga natukese
aja tagant tuleb mingis mõttes justkui
otsast alata, uute inimestega.
Nüüdseks olen Kanada eluga päris
harjunud, olen siin käinud 1995. aastast saadik. Kanada on suur maa ja
selle elanikud sõbralikud. Toronto on
ka väga multikultuurne linn, mistõttu
ei pea uustulnuk siin ennast ebamugavalt tundma: suur osa meist on
pärit kusagilt mujalt. Ma pole koolides kahjuks inglise keelt õppinud rohkem kui ühe aasta keeltekoolis, aga
olen hakkama saanud, palju juurde
õppinud. Eks keelekeskkonnas tegutsedes õpidki kõige kiiremini. Kuna
töötan peamiselt eesti kogukonnaga,
siis pole ka eesti keel kusagile kadunud. Tööd tehes tulebki mõlemat
keelt kasutada.
Kui erinevusi otsida, siis meie, kodueestlased, erineme põhjaameeriklastest vahest ehk selle poolest, et me
pole erilised small talk’i meistrid – see
tundub meile ebamugav ja mittevajalik. Aga siin aitab see suhtlusprotsessi
n-ö õlitada. Mida meie peame otsekohesuseks, võib siin mõjuda järsult
või ebaviisakalt. Meid, eestlasi, on

vähe ja meie riik pisike. Ehk seetõttu
kipume ka omamoodi efektiivsusehullud olema: tahame, et kõik käiks
võimalikult kähku, digitaalselt ja suurema jututa. Väikese ja kärme e-Eesti
kõrval mõjub Kanada üsna aeglase
ja kohmakana. Siia kolides tuli mulle
suure üllatusena, kui vanamoodsalt
käis asjaajamine riigiametite ja teenusepakkujatega. E-Kanadast ollakse
siin ikka veel üsna kaugel.
Võõrsil elamine ja multikultuurne
töökogemus võimaldavad selgema
pilguga näha iseennast ja seda, kust
sa pärit oled. Eriti tänulik olen võimaluse eest näha seestpoolt ühte suurimatest väliseesti kogukondadest.
See kogemus on aidanud mõista ja
mõtestada eestlust tervikuna, näha
selle probleeme ja perspektiive. Rahvuskaaslaste programmi asemele
luuakse just praegu uut välismaal elavatele eestlastele suunatud riiklikku
programmi. Tahaks väga loota, et see
saab võõrsil elavaid rahvuskaaslasi
veelgi paremini Eestiga siduma – sellest võidaksid mõlemad pooled.
Tänan Teid transatlantilise intervjuu
eest ja soovin Teile ning VEMU kolleegidele jõudu tulevasteks ettevõtmisteks!

… ning politoloog Karl Haljasmets.
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Kui agarad ollakse VEMU digitaalsete
võimaluste kasutamisel?
Oleme püüdnud neid võimalusi pisitasa juurde tekitada. Eesti Rahvusarhiivi abiga saime endale veebipõhised andmebaasid. Kogusid digiteerime jõudumööda. Ei oska hinnata,
kui palju on kasutajaid olnud, sest
analüüse pole olnud mahti teha, aga
selge on see, et mida rohkem infot on
veebis kättesaadav, seda enam on ka
selle kasutajaid.

Eesriie üles!
Vanemuise teater 150
kutsub osa saama
Eesti vanima teatri
teekonnast tänapäeva.

EESRIIE ÜLES!
VANEMUISE TEATER 150:

TEATRINÄITUS LAULUPEOMUUSEUMIS
Triinu Suumann, Tartu Laulupeomuuseumi kuraator
Fotod: Mikko Leo Selg

Miski vaimustas eestlasi teatri juures nii väga, et kümme aastat pärast Lydia Koidula Saaremaa
onupoja etendust 1870. aastal oli meie maal juba sadu mängupaiku. Seda vaimustust on näha
ka praegusel ajal ja seetõttu kuulub Eesti teatriskäikude poolest Euroopa ja kogu maailma tippu.
2020. aasta juunikuus möödus 150 aastat rahvusliku teatri algusest. Selle tähistamiseks avati
Vanemuise teatri sünnikohas, praeguses Laulupeomuuseumis uus teatriteemaline püsinäitus.
Külastajad saavad põhjaliku ülevaate eesti teatri sünnist, Vanemuise teatri tegemistest ning
teatri rollist ühiskonna kujundajana.

Laulupeomuuseumi maja on olnud
esimeseks koduks mitmele olulisele
kultuurinähtusele. Vanemuise Selts
pani aluse laulupidude traditsioonile
ning muutis oma seltsimaja ka esimeseks eesti teatrikunsti keskuseks.
Jaama 14 hoone oli tõeline kultuurikeskus. Majas on tegutsenud mitmed
olulised seltskonnad: Eesti Kirjameeste Selts, Eesti Üliõpilaste Selts,
Tartu Eesti Põllumeeste Selts ning
Aleksandrikooli Peakomitee. 2007. aastal asutati majas muuseum, mille
esimesel korrusel on laulupidudeteemaline püsinäitus ja kolmas korrus on pühendatud teatrile.

Uus näitus võtab ajaloost
suurema ampsu

Eelmine teatriteemaline püsinäitus
Keisermantliga mees keskendus maja
ajaloole ja teatritegevuse algusaastatele – sellele osale teatrist, mis toimus
Jaama tänava majas. Näitus oli pühendatud eesti esimesele tõelisele näitejuhile
Reinhold Sachkerile ja esimesele teatridirektorile August Wierale ning jutustas nende tegemistest Vanemuises.
Uues näituses on see osa kokku võetud kahel stendil.
150 aastat on piisavalt pikk aeg, et
teha juba ka järeldusi ja kokkuvõtteid.
Soovisime uue püsinäitusega vaadelda lisaks rahvusliku teatri algusaastatele ka edasisi arenguid. Uus
näitus tutvustab teatrit nii traditsioonilise kultuurimeediumina kui
ka uuenduslike suundade kandjana ning toob välja Vanemuise teatri
ja tema loomeisikute panuse Eesti
kultuurilukku.
Uus püsiekspositsioon koosneb kahest
osast ning paikneb näitusesaali eesruumis ja saalis.

Eesruumis on teemaks Vanemuise
teater 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Siin vaadeldakse Vanemuise
Seltsi teatritegevuse kasvamist esimeseks kutseliseks teatriks. Alateemadeks on Vanemuise teatri ja Vanemuise Seltsi läbipõimumine, Lydia
Koidula, Reinhold Sachkeri ja August
Wiera teatritegevus, repertuaari valik
ning asjaarmastajatest näitlejad.
Alateemades Teater linnas ja Linn teatris käsitletakse Vanemuise arhitektuurset palet Tartu linnaruumis ning
teatrit kui intelligentsi kohtumispaika
mälestuste ja kirjade põhjal. Need on
väga huvitavad kokkuvõtted Vanemuise ajaloost, jutustus teatrist läbi
kõrvaltvaataja pilgu.
Stendil Teater linnas kujutatakse teatri
ajalugu läbi tegutsemispaikade ning
hoonete, mis lisaks linnapildi kujundamisele kujundasid ka teatri enda
nägu. Alateema Linn teatris vaatleb
aga Vanemuises toimuvat perioodika
vahendusel. Siin on välja toodud
teatris toimunud skandaalid ja teatriga seotud inimesed karikatuurides,

Näitus on koostatud nii,
et huvitavat tegemistlugemist oleks kõigile.
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Näitus Eesriie üles! Vanemuise teater
150 kutsub osa saama Eesti vanima
teatri teekonnast tänapäeva. Näitus on
püüe võtta kokku 150 aastat Vanemuise teatri sisutihedat ning värvikat ajalugu, kuhu mahub tõuse ja
mõõnu, eri ühiskonnakordi, säravaid
isiksusi ning oma koha otsimist. Sellel teekonnal on teater säilitanud
oma rolli meid ümbritseva maailma
peegeldamisel.

Näitus pakub avastamis- ja äratundmisrõõmu kõigile

Üheks teemaks on
Vanemuise teater
19. sajandil ja
20. sajandi alguses.

lisatud on kommentaarid teatris toimunule. Lugeda saab
skandaalsetest etendustest, tülidest juhtkonnas ning Kaarel Irdi teatrikülastajate konverentsidest.
Näituse teine osa paikneb saalis ning käsitleb 20. ja 21.
sajandit. Teemade liigendamisel on lähtutud Vanemuisest kui Eesti ainsast kolmežanriteatrist. Seda mitmekesisust rõhutab näitusepinna jagamine sõnateatri,
tantsuteatri, muusikateatri ning lastelavastuste vahel.
Selline liigendatus tundus vajalik, kuna lihtsalt kronoloogiast lähtudes oleks olnud keeruline luua sidusat
teksti. Žanrid arenesidki Vanemuises väga erinevalt.
Et kogu seda informatsiooni saaks ka ühtse tervikuna
hoomata, on näitusel abiks ajatelg. Sellele on märgitud
Vanemuise teatri tähtsaimad sündmused ja Eesti teatritegevuse verstapostid ning kirjas on ka võimuvahetused.
Teatrit kui meediumi on keeruline ainult sõnadega edasi
anda ning seetõttu illustreerib sõna- ja tantsuteatrit ka
audiovisuaalne materjal. Selle abil näitlikustatakse teatrižanre, tutvustatakse Vanemuise tippartistide loomingut ning antakse aimu käsitletavatest teemadest nende
kultuurilises kontekstis. Näitusele valitud videolõigud
aitavad eriti nooremal näitusepublikul paremini mõista
teatrit ja eristada žanre.
Oluline on rõhutada, et Laulupeomuuseumis ei valminud mitte ainult uus näitus, siia tekkis ka uus mängupaik.
Saali keskne element on ehtsa teatrilava vähendatud koopia, mida kasutatakse näituse haridusprogrammide läbiviimisel ja rollimängudes. Uus lava pakub lisaks muuseumitöö abistamisele ka piisavalt võimalusi teatritegijatele,
sealhulgas erinevaid lavalahendusi. Lisaks liigutatavatele lavapoodiumitele ja kõrgtehnoloogilistele lavaprožektoritele on olemas kõik vajalik teatrietendusteks.
Eraldi teema on lavatagune: näitus heidab valgust ka
sellele maailmale. Eraldi toome esile lavataguse loometegevuse: käed külge-tegevuste kaudu näitame, millised
on etendusega seotud ametid ja tutvustame teatrimaailma oskussõnu.

Näitus on suunatud põhikooli 2. ja 3. kooliastmele, kuid
on koostatud nii, et huvitavat tegemist-lugemist oleks
kõigile. Siin on võimalik harida koolilapsi teatriga seotud teemadel. Nt nooremad õpilased saavad näitusest
teatriga seotud alginfot, mis seletab žanride erinevusi ja
võimaldab tutvuda lavataguse eluga. Natuke vanemad
õpilased saavad keskenduda juba teatrispetsiifikale, näiteks teatritöötajate rollid, mõisted, teatriajaloo erinevad
perioodid, erinevad kunstivoolud teatris, teatri roll eri
võimude ajal jne. Täiskasvanud vaatajat kõnetavad rohkem etendusi kajastavad filmilõigud, mis pakuvad äratundmisrõõmu ja teatrimälestusi. Põnevat tegevust leidub ka noorematele lastele: kokku saab panna puslesid,
joonistada teatriplakatit ning näha, mis asi on teatriketas.
Laulupeomuuseumi uus teatriteemaline püsinäitus
Eesriie üles! Vanemuise teater 150 on külastajatele avatud
19. augustist 2020.
Laulupeomuuseum (Jaama tn 14, Tartu) on külastajaile
avatud teisipäevast laupäevani kl 11–18.
(https://linnamuuseum.tartu.ee/laulupeomuuseum/)
Muuseumi lahtiolekuaegadel on võimalik külastada ka
muuseumi parki.
Olete oodatud!

LAULU-

PEOMUUSEUM

Jaama 14, Tartu

T-L 11-18

OMA RIIK, OMA SEADUS.

PÕHISEADUS 100

rändab Eestis
Rita Enna,

RR-i sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu kliendisuhete spetsialist,
näituse Oma riik. Oma seadus koostaja

Ajakirja eelmises numbris kirjutasin Tartu rahu ja Eesti Vabariigi põhiseaduse
100. aastapäeva näitusest rahvusraamatukogus. Põhiseaduse aasta sündmused
jätkuvad üle Eesti ja sel puhul valmis koostöös Justiitsministeeriumiga rändnäitus
Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100. Esimest korda sai seda näha põhiseaduse
aastapäeva tähistamisel 15. juunil ministeeriumide ühishoone juures.

Põhiseadus on meie riigi alustala, mille
üks eesmärk on eesti keele ja kultuuri
püsimine, väärtustamine ja säilitamine,
ütles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Ta rõhutas, et
raamatukogu seisab hea selle eest, et
põhiseaduses sätestatu oleks täidetud
ja ellu viidud.
Tänavu 14.–15. augustil Paides toimunud Arvamusfestivali peateemad
digikultuur ja põhiõigused ning -vabadused on mõlemad fookuses ka rahvusraamatukogus. Meie hallatav ala
pakkus digikultuuriteemalisi arutelusid. Põhiseaduse teemat käsitlesime
rändnäitusel, mis jõudis Paides teist
korda avalikku ruumi ja jääb sealsele
Vallimäele augustikuu lõpuni. Järgmisena eksponeerime näitust sügisel
Tartus, kus 8.–9. oktoobril toimuvad
Eesti õigusteadlaste päevad.
Rändnäitus keskendub 1920. aastal
vastuvõetud Eesti esimesele põhiseadusele. Koostamise lugu kulgeb ajajoonena, värvi annavad väljavõtted
põhiseaduse aruteludest Asutavas
Kogus ning tsitaadid põhiseaduse
koostamisel osalenutelt ja ka hilisematelt tõlgendajatelt. Eesti kaardilt
saab näha, kus on sündinud põhiseaduse loojad.

Rändnäitusega tutvuti ka Paide Arvamusfestivalil. Foto: Rita Enna
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Tolles ajas väga uuenduslik oli põhiõiguste sätestamine. Loetelu sisaldas
kõiki olulisemaid klassikalisi vabaduspõhiõigusi, mis on püsinud terve
sajandi ja leidnud koha ka praeguses põhiseaduses: kodu puutumatus,
usu- ja südametunnistusvabadus,
teaduse-, kunsti- ja väljendusvabadus, sõnumisaladus, liikumis- ja elukohavalikuvabadus, koosolekuvabadus, kutsevabadus, omandivabadus
jt. Majandusliku elu korraldamine
pidi vastama õigluse põhimõtteile,
et kindlustada inimväärne ülalpidamine. Väga eesrindlik oli vähemusrahvaste õiguste tagamine, arutati
võrdsete õiguste tagamist naistele.

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:12831
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Meil nõudsid põhiõiguste sissevõtmist põhiseadusse mõlemad tiivad:
parem tiib – eraomandi ja eraettevõtluse tagamiseks. Sakslaste võitlus
maavõõrandamise vastu käis õigusliku korra nimel. Sotsiaaldemokraadid
taotlesid põhiõiguste sissevõtmist ametnike omavoli piiramise sihil ja iseseisvad sotsialistid sotsiaalsete õiguste deklareerimise mõttes. Seepeale
võeti nad Põhiseadusse õiguste tagatiste kujul.
Tollekordne peavõitlus käis sotsiaalpoliitilisel alal. Peale tungimas olid
sotsiaalsed õigused. Prantsuse revolutsioonist alguse saanud, olid nad
Nõukogude Vene „töörahva õiguste deklaratsioonis” (16. I 1918) leidnud
oma äärmise väljenduse. Revolutsiooni tõttu seisid meilgi sotsiaalsed
probleemid esirinnas. Pikemate heitluste järel kujunes neist Põhiseaduse
§ 25: majanduslik õiglus, inimväärse ülalpidamise tagamine, maa, eluaseme ja töö saamine, emade ja tööjõu kaitse, toetus nooruse, vanaduse,
töövõimetuse või õnnetuse puhul.
Eduard Laaman. Kodaniku põhiõigused ja kohustused.
– Põhiseadus ja Rahvuskogu. Tallinn, 1937, lk 343.

Rändnäituse avamine ministeeriumide ühishoone juures:
justiitsminister Raivo Aeg
ja näituse tegijad.

Praegu asub näitus Tartu
Ülikooli raamatukogu ees.
Oli hea meel, et festivalil õnnestus
kohtuda president Kersti Kaljulaidiga ja talle rahvusraamatukogu näitusi tutvustada. Meenutades Asutava
Kogu liikme Minni Kurs-Oleski mõtteid naiste valimisest esinduskogusse

ja soost sõltumatutest õigustest,
jutustas president värvikalt naisüliõpilasseltside algusajast sadakond
aastat tagasi. Meile nii iseenesestmõistetavad võimalused olid toona
lausa revolutsioonilised. Lisaks põhi-

seaduse aastapäevanäitusele oli digikultuuri alal eksponeeritud kaunilt
kujundatud ja oma mõtete jäädvustamist võimaldav Tuleviku raamatukogu.

Pärast näituse vaatamist
või ka kohe võib oma teadmised Tartu rahulepingust ja Eesti põhiseadustest
panna proovile rahvusraamatukogu hariduskeskuse veebipesas asuva viktoriiniga:

www.haridus.nlib.ee/post/oma-riik-oma-seadus .

UUE
REAALSUSE
VÄLJAKUTSED

Mõttetalgud
Raamatukogu ruum
kui teenus
Veronika Raudsepp Linnupuu,
ERÜ uue mõtte töörühma juht

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma seekordsed mõttetalgud vol 7 Raamatukogu ruum
kui teenus toimusid Cisco virtuaalses keskkonnas Webex. Uue reaalsuse valguses arutleti selle üle, missuguseid võimalusi pakuvad raamatukogu füüsiline ja virtuaalne ruum. Kuidas on virtuaalset ruumi kasutatud eriolukorra tingimustes? Millised uued lahendused ja teenused on võimalik ja mõistlik üle kanda ka tavaolukorda?
Kogemusi jagasid Tallinna, Tartu, Viimsi, Pärnu ja Viljandi kolleegid.

Sel kevadel pandi kogu maailm seisma
ning mõni kuu hiljem, kui on olnud aega
kohaneda, tundub, et kultuuritegijad on
olnud aastat 2020 planeerides väga
ettenägelikud. Digikultuuri teema-aastat on tähistatud nii suurejooneliselt,
et Kultuuriministeeriumi toimkond, kes
digikeskkonnas kättesaadava kultuuri
propageerimiseks plaane tegi, ei julgenud pooltki sellest uneski näha. Uue
mõtte töörühm järgis trendi ning kuulutas selle aasta alguses ajakirjas Raamatukogu tutvustatud plaanides, et uue mõtte
töörühmal on 2020. aastal fookuses raamatukogudevaheline koostöö ja kasutajate kaasamine teenuste arendamisse. [---]
Mõttetalgute peamised aruteluteemad
on raamatukogude võimalused muutunud teenusemudelitega ühiskonnas
ning kogukondade ja võrgustike kujundamine. Tähelepanu all on raamatukogude
praeguste teenusemudelite analüüs,
nende kujundamine kogukondadele olulises vaates. [---] Raamatukogude ees
on täna põnev ülesanne, kus kasutajate
ootustele vastu tulles on võimalus raamatukoguteenuseid tervikuna taasmõtestada planeerimisprotsesse, turundamistegevusi ning kasutajaid kaasavaid
ettevõtmisi ühiselt ja selgete sõnumitega raamistades.
Eriolukorra väljakuulutamisele järgnenud
päevadel märtsis tundus meie töörühma
liikmetele ebatõenäoline, et esialgu planeeritud päeval, 13. mail on võimalik
nii rahvarohket sündmust korraldada.
Samuti oli kõikidel korraldamisega seotutel palju pakilisi lahendusi ootavaid ülesandeid ning igakevadised mõttetalgud

tundusid energia ebamõistliku raiskamisena. Nihutasime mõttetalgute kausta
oma mentaalsel töölaual ebamäärasesse
tulevikku ning tegelesime praktikas
kõige muuga, millega iga uus tööpäev
meid üllatada suutis, sealhulgas raamatukoguteenuste kui terviku mõtestamise, aktiivse turundamise ja kasutajate
kaasamisega.

Tagasikäik edasi

Vaikus korraldustoimkonnas kestis aprilli
viimase pühapäevani, mil uue mõtte
töörühma väsimatu ning puhkepäevi
mittetunnistav juht Kristel Veimann
raputas meid kõiki ettepanekuga katsetada, kas me oleme täna valmis juba ka
laiemalt seminare ja arutelusid veebis
läbi viima. Rahvusraamatukogu oli selleks
hetkeks just saanud võimaluse kasutada
Webexi platvormi ning erinevalt teistest
nappide nädalate jooksul selgeks saanud
koosolekuplatvormidest võimaldab see
pidada online-konverentse ja loenguid
väga suurele hulgale osalejatele.
Töögrupi aktiivi kiire heakskiit jättis paika
esialgu planeeritud toimumiskuupäeva
13. mai, ent otsustasime laiendada esialgset ideed raamatukogu virtuaalse ja
füüsilise ruumi mõtestamise suunal. Eesmärgiks seadsime jagada kogukonnale
ruumiga seonduvaid positiivseid kogemusi ja seda nii tava- kui eriolukorrast
lähtudes. Ülla idee varjus püüdsime aga
katsetada, kas on võimalik lühikese aja
ja nappide vahenditega korraldada infopäeva. Veidike kartsime, et siiani traditsiooniline osa mõttetalgutest – töö laudkondades – kannatab. Tegelikkuses jäigi

see ära, sest lootsime, et osalejad kasutavad aktiivselt võimalust virtuaalses keskkonnas küsimusi esitada ning ettekannetega paralleelselt suhelda ja arutada.
Mai esimeste päevade jooksul saime
nõusse esinejad, katsetasime virtuaalkeskkonda ning selgus, et asi on keerulisem kui arvasime. Säilitasime külma närvi
ja selget meelt, sest rahvusraamatukogu
raamatukoguteenuste arenduskeskuse
juhataja Jane Makke oskas kõiki rahulikult ja arusaadavalt tehnilistest arusaamatustest eemale suunata ning hoidis
ühes teenusedisainer Margus Veimanniga olukorda kontrolli all. Nädal enne
sündmust olime mõttetalgute toimumises nii kindlad, et julgesime välja saata
kutsed registreerumiseks.
Kutses määratud tähtajaks registreerus
mõttetalgutele 73 inimest. Hea meel oli
näha, et üle poole registreerunuist (42)
töötavad rahvaraamatukogudes. Reaalselt liitus seminariga toimumise ajal veel
55 inimest, kuid teame hiljem saadud
tagasisidest, et nii mõnedki registreerunud otsustasid koonduda mitmekesi ühe
seadme taha. Paar inimest kirjutas hiljem
e-kirjas, et mingil põhjusel ei õnnestunud
keskkonda sisse saada ning ühel kirjutanul tuli vahele muud pakilist, mis takistas
reaalajas osalemist.

Mõttetalgutel kõlanud
ettekannetest

Mõttetalguid alustas Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht Kristi Veeber ettekandega Füüsilisest ruumist virtuaalsesse
ning tutvustas oma asutuse töötajate
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tehtud pingutusi lugejate suhtlemis- ja
lugemisvajaduste rahuldamiseks eriolukorra ajal.
Tartu Ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto viis meid
virgutavalt mõjunud filosoofilis-semiootilisele jalutuskäigule teemal Raamatukogu
ruumi ja kohana ning süstis iga näite ja
tsiteeritud luuletusega veendumust, et
raamatukogu on midagi nii suurt ja ilusat,
et särab kohana nii reaalses ruumis kui ka
tinglikult loodud virtuaalreaalsuses.
Viimsi Raamatukogu direktor Tiiu Valm,
Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht
Krista Visas, Viljandi Linnaraamatukogu
raamatukoguhoidja Veronika Raudsepp
Linnupuu ja Jane Makke jagasid oma
raamatukogude kogemusi, tutvustasid
eriolukorrast tingituna kasutusele võetud uusi lahendusi ja mõtteid selle kohta,
milliseid neist on mõistlik üle kanda tavaolukorda.
Ettekandjad tõid päeva lõpus välja mitmeid olulisi tähelepanekuid:
• Iga raamatukoguteenuse keskmes on

•

•

•

•

sisu ja lugeja kokku viimine. Kontakt
lugejaga on kõige olulisem!
Mugavustsoonist väljatõukamine näitas, et alati pole vaja kulutada tervet
päeva punktist A punkti B sõitmiseks,
et paaritunnist koosolekut teha. Ressursse saab mõistlikumalt kasutada.
Kriis näitas, et raamatukogude kehvake
tehnika ei võimalda raamatukoguhoidjatel end veebikoolituste kaudu arendada ega ka lugejatele erijuhul teistsuguseid teenuseid pakkuda. Investeerimine heasse tehnikasse on oluline!
Raamatukoguhoidjate digipädevus
vajab suuremat tähelepanu. Kriisiolukord andis hea vihje, milliseid koolitusi
on vaja korraldada. Edasi viivad julgus
katsetada ja oskus õppida!
Raamatukoguhoidjad peavad olema
vähem tagasihoidlikud! Tuleb julgeda
enda eest seista, siis on kõik võimalik.

Untsuminemised

Vanasõna ütleb, et esimene vasikas läheb
ikka aia taha. Esimesed mõttetalgud
õnneks aia taha ei läinud, kuid piki aeda
said mõned kriimud peale.
Kõigepealt oli ilmne, et keskkonna eelnevast katsetamisest jäi esinejaile väheks, et
esinemisnärvis kõik vajalikud nupud
ekraani jagamiseks ja omavaheliseks vestlusaknas suhtlemiseks muretult toimiksid.

Krista Visas tõi välja, et kui esinejal on
kasutada kaks ekraani, siis tuleb jälgida, et
esitlus jõuaks jagatavale ekraanile ja esitleja n-ö kommentaaridega vaade jääks
teisele ekraanile. Selgus, et tema ettekande ajal juhtus apsakas, kus osalejateni
jõudis esitleja kuva, kuna ta jagas ekraanipilti andmesidekaabli kaudu veel ka tehniliste viperuste tõttu oma arvutitest
keskkonda mittepääsenud kolleegidega.
Sama probleem tabas ilmselt ka Tiiu Valmi.
Probleemi oleks saanud lahendada esitluse tõstmisega sülearvuti ekraanile.
Ettekannete omavahel eelnevalt kokkulepitud järjekord pisut muutus, kuna
Veronika Raudsepp Linnupuu kaamera
lõpetas ühel hetkel pildi edastamise.
Õnneks oli võimalik moderaator Kristel
Veimanni jutuaknas kiiresti informeerida
ning olukord lahenes korraldajate tagaruumis avalikkuse ette jõudmata. Küll
aga said kuulajad aimu, et just ettekande
ajal võib ruumi astuda rõõmus ja valjuhäälselt tervitav inimene, kes ei pane
uksel olevat hoiatussilti tähele.
Rühmatööde ärajäämine on tänavuste
mõttetalgute suurim kaotus, sest tegelikult võimaldab Cisco virtuaalne keskkond
Webex konverentsil osalejaid mõtteliste
töölaudade vahel hajutada ning gruppidena ülesandeid lahendada. Kindlasti on
järgmisel korral see võimalus paremini
teada ja isegi kui tuleb tähtsaid asju taas
digikanaleid pidi arutada, ei jää mainitud
võimalus kasutamata.

Osalejate tagasiside

Kohe sündmust planeerides oli selge, et
soovime osalejate tagasisidet. Tagasiside
ankeedi täitis 18 osalejat.
Kõige enam huvitas meid, kas raamatukoguhoidjad on valmis veel sarnastel
veebikohtumistel osalema. Eitavalt ei
vastanud keegi. Neli vastanut täpsustas,
et eelistab veebikohtumisi. Neljal juhul
valiti variant Eelistan näost-näkku kohtumisi, kuid vajadusel olen valmis. Kõik
vastanud ütlesid, et veebikohtumisel
osalemine polnud keeruline.
Mõttetalgutel osalemist segava faktorina
nimetas paar inimest viletsat internetiühendust, mistõttu oli heli vahepeal katkendlik. Üks osaleja tõi välja, et osalemiseks
vajaliku tehnika leidmine oli keeruline.
Uute teenuste ja võimalustena soovitakse
oma raamatukogudes hakata pakkuma
laenutusautomaati, erinevaid digiteenuseid (sh veebi- ja videonõustamist, veebi-

ristsõnu ja -mänge lastele, võimalust veebis lugejaks registreeruda) ning arendada
raamatukoguhoidjate sisekoolitajaoskusi.
Ideede rakendamist takistava tegurina
toodi esmajärjekorras välja raha puudumine, vilets tehnika raamatukogudes
ning lugejate võõristus uute teenuste
kasutamisel.
Vastanud tõid välja, et veebipõhiselt on
koostööd teha tegelikult varasemast lihtsam, sest veebiseminaridel saavad oma
oskusi jagada ka väikeste raamatukogude töötajad, kellel on keeruline terve
päev töölt ära olla ja kaugemal toimuvatele sündmustele kohale sõita. Huvi
pakuvad uued lihtsatel tehnilistel lahendustel põhinevad veebiplatvormid sarnaste projektide läbiviimiseks. Üks vastanu avaldas soovi eriolukorra teenuste
võrdlusanalüüsi puhul teha koostööd
raamatukogutüüpide kaupa.
Osalejate mõtteid raamatukogunduse
tulevikust inspireeris suuresti Olga Einasto
filosoofiline arutlus teemal, kuidas vaadata
avarama pilguga oma tööd ja raamatukogu ruumi. Avaldati lootust, et kriisiajal
õpitud veebipõhiste meetoditega minnakse edasi ka tavaolukorras, sest kuigi
kõik tagasisidet andnud raamatukoguhoidjad ootavad väga lugejaid enda juurde,
on eriolukord õpetanud, et lugejaid saab
teenindada ka teisiti. Kõige tähtsam on
pakkuda raamatukogude kasutajaile parimat teenust ning leidlikke lahendusi. Üks
osaleja kommenteeris: Huvitaval kombel on eriolukord kaasa toonud teenuste
arengu, mida veel aasta algul ei osatud
prognoosida ega planeerida. Raamatukogud institutsioonina reageerisid uutele
oludele kiiresti ja adekvaatselt, on jõutud
meediasse positiivse sõnumiga.
Mõttetalgutel leidis kinnitust, et raamatukoguteenused on vajalikud ning võimalusi seda ühiskondlikku vajadust rahuldada saab piirata vaid meie enda tahtmatus otsida uusi võimalusi lugejateni
jõudmiseks. Tehnoloogia areng on kiire
ja avaliku asutuse rahalised võimalused
piiratud, kuid nutikas on tegutseda üheskoos digipädevuse parendamise nimel
ning näidata otsustajatele, kui palju on
võimalik teha hea tahte ning piisava infoja kommunikatsioonitehnoloogiaga.
Tänavu 13. mail toimunud uue mõtte
töörühma mõttetalgud Raamatukogu
ruum kui teenus on järele vaadatavad
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Youtube΄i kanalil:
https://youtu.be/B2-7pjurkvY.

ERÜ MAARAAMATUKOGUDE SEKTSIOONI
29. SUVESEMINAR ON AJALOOKS SAANUD
Lea Rand, Toila Vallaraamatukogu direktor, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja

Kolme sumesooja augustipäeva mahtus rõõmsaid kohtumisi kolleegidega,
huvitavaid arutelusid ja harivaid ettekandeid, ringsõit mööda raamatukogusid
ja tutvumisi Saaremaa vaatamisväärsustega.

Esimese päeva, s.o 12. augusti pealelõunal tegime tuuri Kuressaare linnuses
ja tutvusime Saare Arhiivraamatukogu
tegemistega. Päeva lõpetuseks rääkis
Tiiu Villsaar Aino ja Oskar Kallasest ning
nende seostest Saaremaaga ning saime
nautida Aili Salongi monoetendust
Kallas kahe südame vahel…
Teine päev, 13. august möödus traditsiooniliselt, tutvudes raamatukogudega ja
Saaremaa huvitavate paikadega. Päev oli
toredasti planeeritud – ikka mõne raamatukogu külastus vaheldumisi väikese
jalutuskäiguga. Külastasime Aste, Kärla,
Lümanda ja Salme raamatukogusid. Kõik
raamatukogud võtsid meid vastu uutes,
kaasaegsetes ruumides ja igal pool oli
rõõm tõdeda, et raamatukogud on omavalitsuse jaoks olulised ning nendest on
kujunenud tõelised kogukonnakeskused.
Käisime ka Odalätsi allikatel noorust
ammutamas, mõõtsime ära Pireti kivi, tutvusime Leedri küla ja seal asuva Kadakakojaga ehk kadakasiirupi valmistamisega.
Salmel toimus meeleolukas kohtumine
kohaliku kirjaniku Adena Sepaga, kes
rääkis oma loomingust ja kust ta oma
lugudeks inspiratsiooni ammutab.
Kolmanda päeva, 14. augusti ennelõuna
möödus töises õhkkonnas. Kirjandusuurija Kadri Tüüri ettekanne Juhan
Smuulist ja naistest tema loomingus
avas kirjaniku ja tema loomingu nii
mõnegi jaoks hoopis uues valguses.
Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik
Heiki Magnus ja Meelis Pääbo tutvustasid seminaril osalejatele DVD-d Presidendi kett ning raamatuid Eesti teenetemärgid ja Kaitseliidu teenetemärgid.
Kingitusena jõuab rahvaraamatukogudesse 150 komplekti, mis sisaldavad
eespool mainitud DVD-d ja raamatuid.
Annetamist korraldab raamatute ja DVD

Suveseminari lipp on heisatud. Fotod: Lea Rand

koostaja OÜ Miniplast ning toetab Eesti
Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise
Mälestusliit. Kohalolijad said oma komplekti kohe kaasa, teistesse raamatukogudesse jõuavad need maakonnaraamatukogude kaudu.

Päev jätkus erialajuttude
ja rühmatööga

Rühmatööd olid keskendunud rahvaraamatukogu seaduse uuendamisele ja
kavandatavatele muudatustele. Arutleti
järgmistel teemadel:

• Maakonnaraamatukogu funktsioon ja

ülesanded; millised kohustused võiksid olla omavalitsuslikud ja millised
riiklikud.

• Rahvaraamatukogude võrk. Kas uues

seaduses peaks olema rahvaraamatukogude võrk määratletud asustustiheduse järgi või aja- või vahemaa kriteeriumi arvesse võttes?

• Rahvaraamatukogu struktuur. Kuidas

määratleda haruraamatukogu ja laenutuspunkti. Milline peaks olema kummagi pakutavate teenuste loetelu?
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Ühes rühmas mõeldi selle üle, kui valmis on raamatukogud viiruse n-ö teiseks laineks. Kas raamatukogud peaksid
jätkama tööd ka siis, kui kõik ülejäänud
asutused jälle kinni pannakse? Millised
teenused peaksid kindlasti säilima?

Rühmatööd keskendusid kavandatavaile
muudatusile.

Päeva lõpetas ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni juhataja Lea Ranna kokkuvõte küsitlusest, mis kaardistas, kuidas
möödus eriolukorra aeg maaraamatukogudes, kuidas oli töö korraldatud, milliseid muutusi see nii lugejatele kui ka
töötajatele kaasa tõi. Vastajaid oli igast
maakonnast, kokku 170-st raamatukogust. (Nii suveseminari rühmatöödest kui
ka küsitlusest on ajakirja selles numbris
kokkuvõtted eraldi artiklitena.)

Mis jäi meelde?

Oleme oma suveseminaridel varemgi
moel või teisel meeles pidanud või ära
märkinud kas esimest korda seminaril
osalenuid või hoopis kõige staažikamaid
seminarihunte. Seekord oli väike üllatus
neile, kes osalesid teist korda Saaremaa
seminaril. Nii 2005. aastal kui ka tänavusel seminaril osalejaid oli meie hulgas
seitse.
Palusin mõne osaleja käest vastuseid
küsimustele:
• Mitmendat korda osalesid maaraa-

matukogude suveseminaril?

• Mis jäi Saaremaal toimunud seminarist

enam meelde?

• Kas ja miks peaks maaraamatukogude

töötajad kord aastas n-ö vabamas õhkkonnas kokku saama?

27. korda osales seminaril Tiina Hoop
Saverna Raamatukogust. Tiinale meeldis,
et raamatukogudele on pööratud suurt
tähelepanu (uued, kaasaegsed ruumid,
head värvivalikud) ja need asuvad koos
teiste asutustega ühes majas. Meelde
jäid ka väga kompetentsed töötajad ja
Saaremaa oma loodusvõludega. Suviseid
kokkusaamisi peab Tiina samuti väga oluliseks, sest sealt saab alati uusi kogemusi,
ideid, näeb teisi raamatukogusid – nende
interjööri, ruumilahendusi, paigutust.
Saab kohtuda kolleegidega sundimatus
õhkkonnas ning kuulda kolleegide rõõme
ja muresid. Rühmatööd annavad alati võimaluse olulistel teemadel kaasa mõelda
ja rääkida. Vähem oluline ei ole ka tutvumine kohalike vaatamisväärsustega.

Seminaristide ühispilt.
Allikas: Saare Maakonna Keskraamatukogu

Anne Pai Riidaja Raamatukogust osales
kolmandat korda. Annele meeldis, et oli
piisavalt vaba aega kolleegidega suhtlemiseks. Kõik oli hästi korraldatud,
nägime piirkonna raamatukogusid ning
nende piirkonda jäävaid kultuuri- ja loodusobjekte. Vaba õhkkond kord aastas
kolleegidega ongi nagu sõõm värsket
õhku. Maaraamatukoguhoidjad on väga
suletud oma töös, kellaajaliselt oma töökohas kinni. Vaja on kolleegidega kohtuda, mõtteid vahetada, häid ja halbu
kogemusi selgeks rääkida, tõi Anne välja
põhjused, miks on suvised kokkusaamised kolleegidega olulised.
Anne Järvis Õisu Raamatukogust ütleb,
et on osalenud kaheksal suveseminaril.
Kuna vahepeal pole mitmel aastal saanud
osaleda, siis oli tore jälle vanu tuttavaid
kohata ja ka uute inimestega tuttavaks
saada. Saaremaalt jäi Annele meelde
palju head: tore oli näha ilusaid kogukonnakeskusi, mis jäid silma ühtse kujundusega, kuigi kõik olid ikkagi omanäolised
ja piirkonnale olulised asutused. Mulle
meeldib, et on Saare Maakonna Keskraamatukogu ja teised kõik on harukogud.
Tundub kuidagi inimestele lihtne ja loogiline aru saada, mis raamatukogudega
tegu, pole liialt igasugu nimetusi. Kui juba
mingi muutus peab olema ja tulema, siis
võiks kõikides maakondades nii olla, see
oleks minu arvamus, kommenteerib Anne
raamatukogude struktuuri Saaremaal.
Annegi arvamus on, et kindlasti peaks
sellised kokkusaamised jätkuma: Selline
vabas õhkkonnas olemine annab sageli
uut energiat ja ideid oma tööks. Kolleegidega vesteldes on hea kuulda rõõmudest
ja ka muredest, mis, nagu selgub, on sageli
täpselt samasugused. Külaskäigud annavad sageli ka uut hingamist endale uute
ideede tarvis. Vähem tähtis pole ka piirkonna veelgi parem tundma õppimine.

Kaja Leidtorp Ahula Raamatukogust,
kes osales esimest korda, ütles, et suveseminar oli hästi organiseeritud. Talle
meeldisid nii tutvumine kohalike vaatamisväärsustega, raamatukogude külastamine, huvitavad ettekanded ja ka
monoetendus. Kohtumised kolleegidega
ja kogemuste vahetamine, uued teadmised on need, mille pärast sellised kokkusaamised on olulised.
Pärnu-Jaagupi raamatukoguhoidja Urve
Salumaa jaoks oli Saaremaa seminar
kolmeteistkümnes: veel Hiiumaa ja Põlvamaa ning ongi Eesti maakondadel ring
peal. Saaremaa laagrist meeldis Urvele
eelkõige see, et raamatukogude ja teenusmajade külastamise vahel sai teha
mõnusaid jalutuskäike. Sai nautida nii
päevakavas pakutavat kui ka kaunist
loodust. Samuti oli kõik ajaliselt hästi planeeritud – ei olnud liigset tormamist ega
ka niisama aja surnuks löömist. Hea toit
ja õdus öömaja niikuinii, kiidab Urve kava
kokkupanijaid. Samuti leiab Urve, et selliste kokkusaamiste vajalikkus on ilmselt juba ammu tõestatud. On ju aegade
jooksul olnud neid, kes ise maksavad,
kuna omavalitsus ei soosi selliseid sõite.
On neid, kes võtavad sel ajal puhkuse,
kuna omavalitsus ei luba tööajast minna
jne. On ilmne, et vajalikud pole mitte
ainult n-ö tavalised koolitused, vaid suhtlemine kolleegidega üle Eesti ja teiste
raamatukogude nägemine annavad
sama palju teadmisi ja informatsiooni.
See on kindlasti üks meie oodatumaid
üritusi.
Suur tänu kõigile, kes tulid ja meiega olid!
Saaremaa suveseminari korraldasid ERÜ
maaraamatukoguhoidjate sektsioon ja
Saare Maakonna Keskraamatukogu. Suur
tänu Anu Vahterile ja Maire Raukile,
kes olid meie jaoks väga huvitava kava
kokku pannud ja tänu kellele tundsime,
et oleme oodatud ning hoitud. Suur tänu
Helle Keskülale Abruka raamatukogust,
kes meile terve teise päeva rääkis huvitavaid lugusid Suurest Tõllust ning tänu kellele said Saaremaa ja saarlased palju tuttavamaks. Suur tänu toetuse ja abi eest
ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingule
ja Kultuuriministeeriumile.
ERÜ maaraamatukogude leheroheline
lipp sai üle antud hiidlastele, nii et 2021.
aastal kohtume Hiiumaal ja loodame, et
siis jällegi traditsioonilisel ajal – juunikuu
teisel nädalal. Siis saab maaraamatukogude suveseminaridel teine ring Eestimaale peale tehtud.
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Viivika Lepp Suure-Jaani Raamatukogust osales suveseminaril esimest korda.
Temale jäi meelde raamatukoguhoidjate
valmisolek rääkida kaasa valdkonda puudutavatel teemadel. Oskus jääda vajadusel ka eriarvamusele, analüüsivõime jne.
Väga hästi joonistusid välja erisused ja
kindlad seisukohad. Samas on peamine:
raamatukoguhoidja teeb oma tööd südamega ja seab esikohale raamatukogu
külastaja vajadused. Viivika arvab samuti,
et kindlasti peaks sellised kokkusaamised
jätkuma. See annab tunde, et sa pole üksi.
Hea võimalus kogemusi vahetada. Raamatukogude jätkusuutlikkuse võtmesõnaks on koostöö.
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Kärla rahvamaja külastamas.

SUVESEMINARI
RÜHMATÖÖDEST
LÄHEMALT

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminaridel on juba
tavapäraseks saanud, et ettekannete kuulamise kõrval anname
osalejatele võimaluse ka ise mõnel
erialateemal kaasa mõelda ja rääkida. Tänavu oli rühmatöö peamiselt keskendunud rahvaraamatukogu seaduse uuendamisele ja
kavandatavatele muudatustele.
Seoses rahvaraamatukogu seaduse uuendamisega arutleti järgmistel teemadel:
1) Maakonnaraamatukogu funktsioon,
ülesanded.
2) Rahvaraamatukogude võrk. Kas uues
seaduses peaks olema rahvaraamatukogude võrk määratletud asustustiheduse järgi või aja- või vahemaa kriteeriumi arvesse võttes?
3) Rahvaraamatukogu struktuur. Kuidas
määratleda haruraamatukogu ja laenutuspunkti? Milline peaks olema kummagi pakutavate teenuste loetelu?
Ühes rühmas arutleti selle üle, kui valmis
on raamatukogud viiruse n-ö teiseks laineks: kas raamatukogud peaksid jätkama
tööd ka siis, kui kõik ülejäänud asutused
suletakse ja millised teenused peaksid
kindlasti säilima?

Maakonnaraamatukogu funktsiooni
ja ülesannete üle arutleti rühmas, mida
juhtis maaraamatukogude sektsiooni liige
Maris Paas. Toodi välja, et ka edaspidi
peaks kindlasti üks maakonnaraamatukogu ülesannetest olema maaraamatukogude nõustamine ja erialaste koolituste korraldamine. Samuti jääb ilmselt
üheks maakonnaraamatukogu ülesandeks aruannete koostamine.
Pikemat arutelu tekitas komplekteerimise
teema. Praegu on maakonniti olukord
erinev: on maakondi, kus kõik maaraamatukogud komplekteerivad oma kogud
keskraamatukogu komplekteerimisosakonna kaudu, ja on maakondi, kus kõik
raamatukogud teevad seda ise. Selgus,
et mõlemal variandil on oma plussid ja
miinused. Siiski jõuti ühisele arvamusele,
et ka tulevikus nähakse maakonnaraamatukogu ühe ülesandena nii komplekteerimist kui ka RVL-i korraldamist.
Kuna peale viimast haldusreformi on
paljudes kohtades muudetud raamatukogude struktuuri ja ühtlustatud raamatukoguvõrku, siis nähakse maakonnaraamatukogu osalisena ka nendes
protsessides.
Rühmas, mida juhtis Õnne Paimre, arutleti teemal, kas uues seaduses peaks
olema rahvaraamatukogude võrk
määratletud asustustiheduse järgi või
aja- või vahemaa kriteeriumi arvesse
võttes.
Praegune rahvaraamatukogu seadus
ütleb, et üks rahvaraamatukogu peaks
olema keskmiselt kuni 500 elanikuga

teeninduspiirkonna kohta. Juba praegu
on meil üle saja raamatukogu, kus teeninduspiirkonna elanike arv jääb tugevalt alla 500. Kuidas sellises olukorras
edasi minna, et tagada kõigile elanikele
võrdne ligipääs raamatukoguteenustele?
Meie hajaasustusega piirkondades sõltub
ühistranspordiga raamatukogusse jõudmine suuresti bussiliikluse tihedusest.
Kahjuks on meil veel palju selliseid kohti,
kus buss käib kord või kaks päevas ja
bussiliikluse korraldamine ei sõltu raamatukogust ega sageli ka mitte omavalitsusest. Ühe lahendusena pakuti välja
maakonnapõhist raamatukogubussi,
mille soetamiseks ja ülevalpidamiseks
peaksid muidugi vallad n-ö seljad kokku
panema.
Piirkonnapõhise raamatukoguvõrgu
poolt toodi välja mitu argumenti. Vast
kõige tähtsam on see, et paljudes maapiirkondades on raamatukogu piirkonna
kultuurihoidja ja -kandja. Ühiselt jõuti
järeldusele, et ka uues seaduses peaks
olema raamatukogude võrk määratletud asustustiheduse järgi ja teeninduspiirkonna suuruseks peaks jääma 500
elanikku.
Kuidas määratleda haruraamatukogu
ja laenutuspunkti? Milline peaks olema
kummagi pakutavate teenuste loetelu? Nendele küsimustele otsiti vastuseid rühmas, mida juhtis maaraamatukogude sektsiooni liige Maarika Lausvee.
Haruraamatukogu nähakse kui tavalist
raamatukogu oma funktsioonide ja ülesannetega. On tähtis, et ka haruraamatukogul on oma komplekteerimissummad,

Laenutuspunkti eduka toimimise eeldusena nähakse järgmiste teenuste ja tingimuste olemasolu: tagastuskast (ideaalvariandis pakiautomaat, mille kaudu
saab toimuda nii laenutus kui ka tagastus), statsionaarne asukoht, kindlad ruumid, mingis koguses statsionaarne fond,

TAASKORD
LEIDIS KINNITUST
RAAMATUKOGU
VAJALIKKUS
KOGUKONNALE
Olukorda, milles me kõik sel
kevadel olime, poleks keegi
osanud ka kõige hirmsamas
unenäos ette näha. Et teada
saada, kuidas tulid meie raamatukogud toime eriolukorra
tingimustes, korraldas maaraamatukogude sektsioon kevade
lõpus küsitluse. Uurisime, kuidas
möödus eriolukorra aeg maaraamatukogudes, kuidas oli töö korraldatud, milliseid muutusi see
nii lugejatele kui ka töötajatele
kaasa tõi. Vastajaid oli 170-st raamatukogust ja igast maakonnast.

Vastustest selgus, et eriolukorra ajal
muutus töökorraldus 159 raamatukogus. Ettepanekud eriolukorra aegseks
töökorralduseks tegi 107 juhul vallavalitsus, 15 juhul vallaraamatukogu, 11 juhul
maakonna keskraamatukogu, 13 juhul
raamatukogu direktor ja 9 juhul tuli ettepanek valla kriisikomisjonilt.
Mõned näited ka vabas vormis vastustest:
* Töökorralduses võtsime aluseks Kultuuriministeeriumi juhendi. Vallavalitsus suhtus raamatukogu tegevusse
mõistvalt ja toetavalt. Igal nädalal toimusid Skype’is koosolekud, millest
võtsid osa kõikide valla allasutuste

avatud kindla regulaarsusega, avalik
internetipunkt koos printimis- ja skaneerimisvõimalusega, kvalifitseeritud töötaja(d) ning ürituste korraldamine.
Kevadise eriolukorraga seoses arutleti
maaraamatukogude sektsiooni liikme
Urve Vakkeri juhitud rühmas selle üle,
kui valmis me oleme viiruse n-ö teiseks laineks. Ühiselt leiti, et oleme selleks valmis. Praegu on meil olemas kogemus, kuidas oma tööd vajadusel kiiresti ja
paindlikult ümber korraldada, on olemas
teadmised vajadustest ja sellest, kuidas

juhid, et arutada ettekerkivaid probleeme ja leida lahendusi. Samuti toimusid regulaarselt koosolekud Zoomi
vahendusel, mida korraldas maakonna
keskraamatukogu direktor.
* Raamatukogu direktor tegi ettepanekud vallavalitsusele töökorraldusest
raamatukogudes eriolukorras, lähtudes eelnevalt vallavalitsuse otsusest
eriolukorras piirangute kehtestamisel
valla asutustes.
* Vald pani raamatukogud eriolukorra
ajaks lugejate jaoks kinni. Eriolukorra
ajal tehtavate tööde ja pakutavate teenuste osas tegin otsused ise.
* KOV [kohalik omavalitsus] tegi korraldused sulgemiseks ja kontaktivabaks laenutuseks. Juhised töötamiseks
koostasin ise oma töötajatele ja kooskõlastasin vallavalitsusega.
Igasuguste otsuste tegemisel on oluline,
kui palju kaasatakse neid, keda need
otseselt puudutavad. 126 vastajat ütlesid, et neil oli muutuste tegemisel mingis
osas võimalik kaasa rääkida.

hoida ennast ja külastajaid ning peaaegu
kõigil on olemas kaitsevahendite mõningane varu. Kui juhtubki, et kordub kevadine
olukord, kus enamik asutusi pannakse
kinni, siis peaks raamatukogud kindlasti
tööd jätkama ja pakkuma võimalust kontaktivabaks laenutuseks, kõiki kaitsemeetmeid kasutusele võttes võiks osaliselt säilida ka AIP-i (avaliku internetipunkti)
kasutamise võimalus. Raamatukogud
võiksid pakkuda ka veebiülekandeid info
jagamiseks, ettelugemiseks jpm.
Lea Rand

*

*

*

*

Millised olid hirmud seoses uue töökorraldusega?
Siin jagunesid vastused järgmiselt: mingeid hirme ei olnud – 41, lugejate vähenemine – 19, palkade vähenemine töökoormuse vähenemise tõttu – 16, mure
töötajate tervise pärast – 8, mure lugejate
tervise pärast – 9.

Vastati nii:
* Meie vallas pidid raamatukogud tagama
raamatute laenutamise ja tagastamise,
see tähendas seda, et raamatukogu
ei tohtinud päris kinni panna, kuigi
sulgeda tuli lugemissaalid ja külastajatel oli kohapeal viibimine keelatud.

*

*

*

Vallavanem oli seda meelt, et kui niigi
peavad inimesed kodus olema, siis on
loogiline, et neil oleks võimalik raamatuid laenutada. Täiesti mõistlik. Algul
tundus hirmutav, et kuidas me peame
toimima, tundus hirmutav, et raamatukogu peab lahti olema. Ei saanud aru,
kas peab maske kandma või mitte,
kauaks ja kuidas peab tagastatud raamatuid karantiini panema jne.
Oht viiruse sattumiseks raamatukokku,
risk ka ise haigestuda. Seda eelkõige
just viiruse leviku kahel esimesel nädalal. Igapäevatöö käigus õppisime tasapisi kõik üksteist paremini kaitsma ja
hoidma.
Et lugejad pelgavad kontaktivaba teenust kasutada. Mingil määral seda juhtuski. Kui lugejal tekib lugemisega vahe
ja koroonakriis kestab pikemalt (kas või
kerges vormis), siis võime püsilugejaid
kaotada.
Kas kasutusele võetud töökorralduse
lahendused on piisavalt ohutud nii
kasutajatele kui ka personalile ja kas
säilivad koosseisud.
Hirme tegelikult ei olnudki, vahest
ehk õige pisut nakkuse ees. Pigem oli
mure, kas kõik lugejad ikka teavad ja
saavad aru, kuidas uute reeglite järgi
raamatukogust laenutada saab.
Kuna tegemist oli niivõrd tundmatu
olukorraga, ei osanudki kõike karta.
Nakkusoht, hirm tervise pärast olid
suuremad; kartus töö ja sissetuleku
kaotamise pärast olid mingil määral
ikka.
Otsest hirmu ei olnud, aga kuna meid
pandi nädalaks sundpuhkusele, siis
kahtlused ja kõhklused olid, et võidakse ka töökoormust ja palka edaspidi vähendada.
Erilisi hirme ei olnud, kuid selline mitteametlik teenuste pakkumine ja pidev
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mille raames säilib õigus ja võimalus ise
komplekteerida. Oluliseks peeti, et haruraamatukogus töötavad kvalifitseeritud
töötajad, kellel on õigus langetada oma
raamatukogu edukaks toimimiseks vajalikke otsuseid ja korraldada üritusi.
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tegevustest aruandlus tüütas pikapeale ära.
* Majanduslanguse tõttu raamatukogu
sulgemine või koormuse vähendamine.
* Kui raamatukogu on pikalt suletud,
siis lugejad leiavad lugemiseks teised
võimalused, ei tulegi enam raamatukokku.
* Ajaline määramatus, millal olukord normaliseerub, mis saab edasi, töötasu,
raamatukogu finantsolukord.
* Hirm on ja jääb selles osas, mida see
majanduslikus mõttes valla allasutustele kaasa toob.
Töökoormus muutus eriolukorra ajal
98 raamatukogus. Tööaeg lühenes
27 raamatukogus ja 18 töötajal oli võimalus osa tööd teha kodukontoris.

Millised muudatused olid
töökorralduses?
Mõned näited vabas vormis vastustest:

* Tööpäevade pikkus ja tööde maht üldiselt ei vähenenud, küll aga muutus
mingil määral nende sisu. Suurendada
sai sisetöö mahtu, sest raamatukogu
külastatavus vähenes. Eakam kogukond, kelle osakaal piirkonna eripärast
tulenevalt on märkimisväärselt suur,
sulgus koduseinte vahele, kooliõpilased oma distantsõppega samuti. Omajagu keerukust lisas ning töömahtu
suurendas ka kontaktivaba laenutuse
sujuv korraldamine; pakkide tegemine
telefoni- ja meilitellimuste alusel ning
nende toimetamine alumise korruse
välisukse taha, samuti tagastatud teavikute karantiini paigutamine ning järjepidev desinfitseerimine. Lisaks kõigi
ruumide ja erinevate pindade pidev
puhastamine.

Samuti lisandus senisest rohkem kontaktivaba koduteenindust. Samas oli
käimas fondi korrastus ja raamatukogu
ruumide ümberkorraldus. Kuna õpilased olid koduõppel, siis lisandus juurde
väga palju infopäringuid ainete jne
osas. Telliti palju virtuaalseid koopiaid
jne.
* Tavapärane töö jätkus ja tuli juurde ka
selliseid asju, mida tavaliselt väga palju
ei ole, näiteks pidin nüüd ju kõikidele
soovijatele ise raamatuid otsima ja
soovitama. Aga midagi ülejõu käivat
juurde ei tulnud, maaraamatukoguhoidjad on harjunud igasugu erinevate
ülesannetega hakkama saama.
* Vallavalitsus andis raamatukoguhoidjatele lisaülesandeid, näiteks jälgida
kohalikke mänguväljakuid ja spordiplatse 3 korda päevas. Kusjuures seda
tuli teha ka nädalavahetustel ja pühade
ajal ning igapäevaselt kanda aruanne
ühisesse tabelisse.
* Soovitud raamatute komplekteerimine
ja pakkimine oli töömahukas. Aeganõudev oli ka päringutele vastamine,
samuti koduteenindus. Lisaks tegelesid kõik meie raamatukogu üksused
aegunud ja lagunenud raamatute kustutamisega, koristustöödega, heakorratöödega ja vähesel määral ka remonditöödega. Ükski meie raamatukogu
üksus kriisi tõttu tööd ei katkestanud, kontaktivaba laenutus toimus
tõrgeteta.
* Oma töö kõrvalt pidime veel koostama Lääneranna valla turismiportaali
ja lõpu poole koguma külade ajalugu.
Lääneranna raamatukogu kodulehe
jaoks raamatukogu ajaloost ülevaate
tegemine ja erinevate statistiliste
võrdluste koostamine. Raamatukogu
esiku remont sai ka sellel perioodil ära
tehtud.

* Töökoormus tõusis märgatavalt. Iga
lugejaga tuli tegeleda personaalselt
pikemalt, laenutamine on ju lugejal
lihtsam, kui ta ise valib raamatu, teades, kas on seda enne lugenud või
mitte. Selgitustööd vajas ka eriolukorras raamatukogust laenutamise
tutvustamine.

* Töökoormuse muutus oli eelkõige seotud laenutustegevuse ümberkorraldamisega – otsene suhtlus klientidega
jäi ära. Individuaal- ja rühmakoolitused
ning üritused, huvitegevuslikud tegevused peatusid, seega ettevalmistustööde vähenemine vähendas hetkelist
töökoormust.

* Tegelikult töökoormus isegi suurenes.
Tegin kontaktivaba laenutust, mis eeldas raamatute otsimist, komplekteerimist jne. Kui ise ei mäletanud, mida
lugeja tavaliselt võtab, siis tuli tutvuda
lugeja varasemate laenutustega jne.

* Töö muutus füüsilisemaks (kogude
korrastamine, inventuur), tavapärasel
tööajal oli ju rohkem külastusi, üritusi,
suhtlemist. Lisandus ka päris (liiga)
palju statistilisi küsitlusi raamatukogu
tegevuste kohta.

Saaremaa seminaril sai
nautida ka metsa kaunidust.

Milline oli eriolukorra ajal
suhe sisetöö/laenutused?

Kuna konkreetset arvestust selle üle ei
peetud, siis vastuste põhjal võib öelda,
et keskmiselt oli see suhe 70/30. Vabu
vastuseid:
* Sisetööd sai paremini teha, sest külastajatele oli raamatukogu sisuliselt ju
suletud. Hea võimalus raamaturiiuleid
korrastada, ei pidanud asju kogu aeg
kokku korjama, sai järgmisel päeval jälle
pooleli olevast jätkata. Samas oli laenutusi märtsis rohkem kui aasta tagasi,
eks paljud ikkagi veetsid rohkem aega
raamatu seltsis. Olen arvamusel, et kui
eriolukord oleks sattunud sügisesele
perioodile, oleks maaraamatukogudes
oluliselt suuremad laenutamise arvud,
kevadel ikka ollakse rohkem looduses.
* Ettevalmistused kojukandeks ja kontaktivabaks laenutuseks (lugejate soovid, raamatute valimine, lugejatega konsulteerimine) võtsid väga palju aega,
aga pidasime vastu. Suur õnn, et programm laseb veel vaadata lugeja varasemaid laenutusi ja eksemplari laenutusi.
On olnud juttu, et need nähtamatuks
teha – seda ei tohiks teha.
* Raske mõõta. Kindel on see, et iga laenutuse peale kulus varasemast rohkem aega. Eriolukorra alguses arvasin,
et jõuan rohkem sisetööd teha. Jõudehetki minu tööpäevades igatahes ei
olnud.
* Ametlikult oli raamatukogu kasutajatele suletud, kuid mitteametlikult tegin
kontaktivaba laenutust ja ka koduteenust. Palju aega kulutasin raamatukogu
suurpuhastusele, riiulite korrastamisele ja raamatute hooldusele. Nagu
varemgi tuli tellida teavikud, kinnitada
arved, tegelda postiga ja vastata kirjadele. Samuti tekkis järsku meeletult lisaaruandlust selle kohta, millega
raamatukogu tegeleb (igapäevaselt
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hommikul plaanitavate tegevuste
nimekiri vallale; kuu kokkuvõtted rahvusraamatukogule jne).
Kui otsida sellest olukorrast midagi
positiivset, siis just seda, et palju jõudis
ära teha sisetööd, milleks tihtipeale
aega kipub napiks jääma. Tundub, et
sel ajal oligi sisetöö ülekaalus.
Laenutustegevus võttis rohkem aega,
aga oli põnev kõigile. Raamatute pakkimine kingikotti või rõõmsasse värvilisse paberisse tegi lugejatele rõõmu.
Ma arvan, et 50:50. Tegelikult läksid tööpäevad isegi normtööajast pikemaks.
Plaanitud sisetöö nii suures mahus
ei teostunudki – kontaktivaba laenutus võttis oodatust tunduvalt rohkem
aega.
Laenutusega seotud tegevusi oli nii
palju, et sisetööks eriti aega ei jäänud.
Sisetöö vist ei saagi otsa: alati on midagi
teha!

Kontaktivaba laenutust
pakkus eriolukorra
ajal 170-st vastanust
162 raamatukogu.
Kuidas oli kontaktivaba
laenutus korraldatud?

Enamasti toimus see kas e-posti või telefoni teel raamatuid ette tellides. Lugejate
nimedega varustatud raamatupakid jäeti
selleks ettenähtud kohta ja sinna said
lugejad ka tagastatud raamatud jätta.
Enamikus kohtades olid raamatud peale
tagastust teatud aja n-ö karantiinis, mille
kestus oli erinev (48–72 tundi).
Küsitletud vastasid nõnda:
* 23. aprillil – raamatu ja roosi päeval –
lisasin pakki ka head soovid selleks
päevaks. Tagasiside oli väga positiivne!
* Kojukanne toimus nii jalgsi, jalgratta
kui ka töötaja autoga, olenevalt sellest,
millisesse piirkonda oli vaja minna.
* Vahetu kontaktina hõikasime eemalt
vaid tervitusi ja tänusõnu. Kõik toimis.
Lugemissoovid esitati reeglina e-maili
ja telefoni teel. Ka koduteenindust
tegime, viies lugejale kokkulepitud ajal
raamatupaki tema koduukse taha.
* Mitmele riskirühma lugejale, kes ei julgenud kodust välja tulla, tegin paki oma
äranägemise järgi ja viisin kokkulepitud
ajal neile koju. Tavapäraselt toimus ka
koduteenindus terviseprobleemidega
eakatele lugejatele.
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12 vastajat nentis, et töökoormuse
muutus mõjutas ka töötasu:
* 30% palgalangust alates aprillist kuni
(esialgu) suve lõpuni.
* Kärped tulevad tõenäoliselt sügise
poole.
* Alates 1. maist vähendati palka 20%.
* Palk on 650 € bruto ja see ei
muutunud.
* Nädal aega palgata (sund)puhkust.
* Palka vähendati kolmeks kuuks (20%).
* Aprillis oli palk 30% väiksem.

ERÜ
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Kuidas teile tundub,
millest tundsid kasutajad
sellel ajal kõige rohkem
puudust?

112 vastajat ütlesid, et kõige rohkem
tundsid nende lugejad puudust otsesest
suhtlusest ja kontaktist raamatukogu töötajaga, 82 vastajat tõid välja raamatukogu
üritused ja lisateenused, AIP-i (avaliku
internetipunkti) kasutamise tõid välja
32 vastajat ning 24 juhul öeldi, et kasutajad tundsid puudust raamatukogutöötaja
lugemissoovitustest. Kirjutati nii:
* Oleneb raamatukogu kasutajast: lehelugejad tundsid puudust lehelugemisest;
arvutikasutajad AIP-i arvuti kasutamise
võimalusest; suur hulk lugejaid ei oska
raamatuid nägemata/lehitsemata tellida, küsida. Lihtsam oli öelda raamatukoguhoidjale, et pane mulle midagi, sa
tead mu maitset küll. Ja panimegi. Kõik,
kes vähegi lugeda tahtsid, said ka lugemisvara kätte. Ja natuke sai ka lugejate kas
nüüd just silmaringi laiendatud, aga ehk
maitse-eelistusi nihutada, suurendada.
* Küllap tunti puudust ise raamatute valimisest, sest alati ei olnud ka konkreetseid raamatusoove. Raamatukoguhoidjad püüdsid küll pakkuda vastavalt
lugeja maitsele sobivat kirjandust, aga
ise valimine on ikkagi midagi muud.
Kindlasti tunti puudust ka raamatukogu
üritustest ja suhtlemisest.
* Suhtlemisest!!! Inimesed olid niigi isoleeritud, vanemaealised ei käinud üldse
kodudest väljas. Nemad tellisid raamatuid just telefoni teel ja jutud läksid ikka
väga pikaks.
* Kohapeal lehtede lugemisest ja uute
raamatutega tutvumisest, luulesõbrad
luuleõhtute ärajäämisest, lapsed raamatukogus ajaveetmisest.
* Suhtlemisest, raamatutest, ajakirjadest, ka
üritustest, mis olid juba välja kuulutatud.

Millest raamatukogutöötajad sellel keerulisel
ajal kõige rohkem
puudust tundsid?

49 vastajat tundis puudust lugejatega
suhtlemisest, 23 ärajäänud üritustest,
19 turvatundest ja 18 infost. Vastajad
ütlesid järgmist:
* Ei oskagi öelda, vahest info liikumisest
(valla poole pealt). Kui algul ikka anti
mingit infot vallast, siis hiljem vajus see
ära. Kohati jäi tunne, et ei tuntud eriti
huvi, kuidas kohapeal läheb.

* Selgusest, kuidas asjad olema hakkavad
ja millal taastub mingigi normaalne töökorraldus. Vahel tundus, et maad on võtnud üldine peataolek ja otsustamatus.
* Kas ma tunnen oma lugejat, et soovitada temale sobivat raamatut, küsida,
miks just see raamat meeldis või ei
meeldinud. Koostööst teiste kogukonna
inimestega.
* Tööalases plaanis mitte eriti. Mis eriolukorra tingimustes oli võimalik, kõike sai
teha. Inimlikus plaanis kõikidest samadest asjadest, millest teisedki Eestimaa
inimesed.
* Teatud mõttes valitses infopuudus. Küsimuste või murede korral polnud ka täpselt teada, kelle poole pöörduda ja kes
millega tegeleb, e-kirjadele ei vastatud.
* Ei jõudnud millestki puudust tunda, keeruline aeg ei mõjutanud oluliselt töökorraldust/elukorraldust, töötasime samas
rütmis.
* Eelkõige normaalsusest ja normaalselt
toimivast ühiskonnast.
* Kohaliku omavalitsuse toest ja julgustusest.
* Ei olnud aega millestki puudust tunda.

Kas sellest erilisest ajast
on midagi kaasa võtta,
õppida?

32 vastajat ütles, et hea tahtmise juures on
kõike võimalik korraldada, enda digipädevuste pidevat täiendamist pidas oluliseks
27 vastajat, 19 juhul toodi välja oskus oma
tööd kiiresti ümber korraldada, 11 vastajat
pidas vajalikuks edaspidi oma lugejatele
e-keskkondade tutvustamist ja 14 vastajat
ütlesid, et tagastuskastid peaksid jõudma
kõikidesse raamatukogudesse. Kolleegid
väljendasid end nii:
* Raamatukogud on nutikad ja paindlikud,
nad saavad hakkama. Sel ajal ju lugejad
ise raamatuid valima ei pääsenud ja tihtipeale paluti, et lihtsalt otsi mulle midagi.
Tekkis terve süsteem, kuidas eriti just
uuemaid raamatuid nii jaguks, et kõik
saaksid ja raamatud vahepeal karantiinis
ka jõuaksid olla. Meie poolt valitud raamatutega olid õnneks kõik rahul, keegi
ei nurisenud. Lugejad õppisid usaldama
meid ja meie lugejaid.
* Õppida oli seda, et mingil määral oli võimalik seda tööd teha ka eriolukorra ajal
paindlikes tingimustes.
* Õppida on sellest kindlasti. Kuna sellist kogemust pole varem olnud, siis nii
mõnedki asjad on kuidagi teise mõtte
saanud. Mina näiteks sain positiivse elamuse vebinaride läbi, nii lihtne ja suure-
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pärane võimalus suhelda ning end koolitada. Saab hiljem ükskõik mis kell veel
üle kuulata ja asju kinnistada. Maakonnas katsetasime mitut platvormi, sai hea
kogemuse.
Väga tähtis, et töötaja tunneks oma
lugejaid, nende huve ja ka raamatukogu
piirkonda, mis on hädavajalik kojukandeks. Korduvalt öeldi mulle – sa ju tead,
mida ma loen! Kui mõnikord olen pidanud häbenema, et olen ühes raamatukogus töötanud üle 40 aasta, siis taaskord andis see mulle raamatukogutöös
suure eelise.
Õpeta-õpeta-õpeta ja tuleta meelde
URRAM-i kasutamist kogu aeg ja pidevalt. Ja looda, et äkki keegi võtab ikka
õppust ja kasutab programmi võimalusi,
kui vajadus on.
Iga olukord, olgu raske või kerge, õpetab
meile midagi! Mulle õpetas ja andis kindlustunde, et maaraamatukogu on ikkagi
väga-väga vaja! Olgu siis info andmiseks
olukorra kohta, igat liiki küsimustele
vastamiseks, paindlike laenutusvõimaluste pakkumiseks jne.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
Sain tunda, et raamatukogu on inimestele eluliselt vajalik keerulistel aegadel.
Koosolekuid saab pidada ka videos, ei
ole vaja alati kokku sõita ja aega raisata.
See oli üsna karm, aga asjalik kriisiõppus, mis andis palju praktilisi kogemusi
nii oma töö- kui ka isikliku ja pereelu
korraldamiseks keerulistes olukordades.
Julgustas ja õpetas otsima lahendusi.
Õpetas näiteks, et töökoosolekuid võib
teine kordki läbi videosilla pidada. Tehnoloogia kasutamine raamatukogutöös
võiks saada igapäevasemaks.
Esiteks võiks raamatukoguhoidjat rohkem usaldada. Seda nii KOV-i kui ka riigi
poolt. Need ministeeriumi poolt saadetud juhised olid kohati üsna lapsikul tasemel. Raamatukoguhoidja on siiski mõtlev
inimene. Teiseks on raamatukoguhoidja
üsna paindlik ja muutustega kiiresti
kohanev – see on nüüd tõestatud.
Leidis veelkord kinnitust tõsiasi, et raamatukogu on kogukonnale väga vajalik
ja seda külastatakse sõltumata eriolukorrast.
Sain kinnitust, et raamatukogutöötajad
on väga kokkuhoidev ja nutikas rahvas
ning saab igas olukorras hakkama.
Kõige tähtsam teenus raamatukogus on
ikkagi raamatu laenutamise võimalus.
Vahet pole, kuidas või mis vormis seda
teha saab.

Suur tänu kõigile, kes kaasa mõtlesid ja
oma arvamust avaldasid!
Lea Rand
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LUGEJAKÜSITLUS

SÕNUMID

MILLISED RUBRIIGID
KUTSUVAD TEID AJAKIRJA LUGEMA?
bit.ly/
RK-kysitlus-4-2020

Head lugejad, palun aidake parendada ajakirja Raamatukogu sisu!
Palun skaneerige nutitelefoniga siinne QR-kood või külastage veebis aadressi
http://bit.ly/RK-kysitlus-4-2020 ja vastake küsimusele Millised rubriigid kutsuvad Teid
ajakirja lugema? Valikvastustest valige kolm rubriiki, mis Teile kõige rohkem meeldivad.

Allikas: Võrumaa Keskraamatukogu

Ette tänades
Raamatukogu toimetus

MÄLESTAME
MATTI RUSS
28.10.1951–26.07.2020

26. juulil, kauni suvepäeva varahommikul, lahkus igavesse vaikusesse
Matti Russ, Võrumaa Keskraamatukogu raamatukoguhoidja aastatel
1979–2015.
Matti on ise öelnud: Alates 1979. aastast, kui asusin tööle J. Smuuli nim
Võru Keskraamatukokku infobibliograafina, olen hinnanud meeskonnatööd, sest
kaaskolleegide abiga saavutatud lõpptulemus on alati edasi viinud raamatukogu
kui tervikut. Elu on mulle õpetanud, et oma töös peab alati olema valmis kompromissideks – ajutine taganemine ideest toob alati rohkem kasu kui kahju, aga oma
ideed olen ma kolleegide abiga ikka ellu viinud (Raamatukogu 1/1998, lk 44).
Ideid ja teostamisi on olnud palju, sealhulgas Enn Tuulingu, Elmo
Ploomi ja teiste Võrumaa koduloos oluliste isikute personaalbibliograafiate koostamine, teavikute liigitamine UDK süsteemis ja andmete
ettevalmistamine andmebaasi sisestamiseks. Matti tööks oli ka lugejateenindus vana ja väliseesti raamatu osakonnas.
1997. aastal tunnustas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital teda aastapreemiaga. Teiste saavutuste hulgas pälvis Matti preemia välisteeninduspunkti avamise eest Võru Puuetega Inimeste Koja
juures. Matti Russ oli aastaid Võru Liikumispuuetega Inimeste Ühingu
esimees, osaledes ise aktiivselt erinevatel võistlustel.
Matti oli Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taasasutajaliige 1988. aastast ja ühingu Võrumaa ühenduse asutaja aastal 2000. Viimases täitis ta
usaldusisiku kohustusi. Hea kirjandustundjana osales ta ühingu korraldatud mälumängudel. Ühingu liige oli ta südames elu lõpuni.
Raamatukogu 100. tegevusjuubelil 2009. aastal tunnustas Võru Maavalitsus teda aukirjaga ja peoseltskond laulis talle sünnipäevalaulu. Tänu
paranenud silmanägemisele sisestas Matti viimastel aastatel e-kataloogi
võõrkeelsete raamatute kirjeid.
10. aprillil 2015, Matti Russi viimasel tööpäeval Võrumaa Keskraamatukogus, tänas Kultuuriministeerium teda suure panuse eest Võrumaa raamatukogundusse.
Jääme mälestama sihikindlat sooja südamega kolleegi. Sügav kaastunne lähedastele.
Võrumaa Keskraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
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3
An ostrich, a cuckow, a gull.
A fragment of the novel
Kaur Riismaa
Jaanalind, kägu, kajakas (“An
Ostrich, a Cuckow, a Gull”),
a novel to be published in
the autumn of 2020, continues
the events of the novel, Väike
Ferdinand (“Little Ferdinand”;
2019), and leads to the end of
the story. The second part of
the novel is set during two
hundred and fifty years from
the time Ferdinand Klein left
his family and explores the
fate of his descendants. On the
one hand, this is the story of
the development of a family;
on the other, it presents the
history of the development of
Western art and science. Ferdinand Klein is not the character in this fragment; instead,
his namesake has been sent to
a boarding house called
Aschenbad at Lake Como in
Italy to cover the elite holiday
opportunities in 1938.

10
Toy books as legal deposit
copies. What is the usual
practice in Estonia?
Helle Maaslieb, Kristhel
Haak, Sille Kurjamaa,
Merilin Koppel
A workshop, “When Preserved, It Will Preserve: Current Practices in Estonia”, was
held at the National Library on
the 20th of February. Its participants gave some thought of
the importance of preserving
cultural heritage in the modern rapidly evolving world
and shared their experiences
of collecting, preserving and
using legal deposit copies of
publications on physical media. The first part of the workshop focused on toy books
and the Legal Deposit Copy
Act that entered into force in
2017 and which purpose is to
ensure the long-term preservation and consistent making accessible of publications
which are essential to the
Estonian culture. Toy books
are books for children which
have some characteristics of
a toy: for instance, these may
depict something or somebody three-dimensionally, etc.
Kristhel Haak, the Curator of
Archival Collection of the University of Tartu Library, Merilin Koppel, the Head Specialist
on Digitisation of the National
Library of Estonia, Sille Kurjamaa, the Chief Specialist on
Digitation of the National
Library, and Helle Maaslieb,
Project Manager at the Archival
Library of the Estonian Literary Museum, share their experiences with toy books.

14
Digital books – a blind alley
or a takeoff?
Martin Aadamsoo
At this year’s Paide Opinion
Festival, the National Library
of Estonia organised a discussion on digital culture, where
Indrek Hargla, a best-selling
author, Tiina Kaalep, a publisher, Andre Kaibald, the
ICT Development Manager at
Apollo Group, Aija Sakova,
Senior Researcher at the Estonian Literary Museum, and
Martin Aadamsoo, the Project
Manager of the Year of Digital Culture, participated. “The
first digital books were published in Estonia ten years ago,
and with high expectations.
Ten years later we have to
admit that publishing of digital books has failed to meet the
initial expectations. The digital books’ share of Estonian
overall publishing market
remains close to a couple of
per cents that is so little that
many publishers do not bother
to make digital versions of
already compiled books at
all,” Martin Aadamsoo says.

FOCUS:
GOOD PRACTICE OF
VILJANDI TOWN
LIBRARY
5
“We are a community centre,”
bright-eyed Reet says.
An interview with Reet Lubi
Mihkel Volt
Reet Lubi has headed Viljandi
Town Library for nine years
already. Before being elected
to the position of the Director,
she worked as a Senior Librarian at the library after being
employed as a school librarian. We – together with a photographer, Teet Malsroos – set
out to Viljandi to take a closer
look at the doings of Reet Lubi
and her colleagues.

THE YEAR OF
THE ESTONIAN FOLKTALE
15
The Year of the Estonian
Folktale in Haapsalu
Krista Kumberg
“To balance the national Year
of Digital Culture, another
theme-year – the Year of the
Estonian Folktale – is celebrated in parallel. Because of
the spread of the evil disease,
the first became an everyday
practice for many, the other
also diligently used digital
opportunities, but you never
know, being packed to their
homes, perhaps people started
to talk to each other and tell stories more than usual,” Krista
Kumberg, a bibliographer at
the Children’s Department of
the Central Library of Lääne
County, begins her overview.

MEMORY
INSTITUTIONS IN
ESTONIA AND ABROAD
17
Tartu Prize for Children’s
Literature, or the Childhood
Prize 2020
Linda Jahilo
“Tartu Prize for Children’s
Literature has been awarded
since 2015. So, Tuuli Sepp,
who won the prize in 2020 for
her book Allikahaldjas (“Fairy
of the Spring”), is already the
sixth laureate,” Linda Jahilo,
the Public Relations Specialist of Tartu Public Library,
explains.
20
VEMU is in Toronto.
An interview with
Piret Noorhani
Mihkel Volt
Piret Noorhani, whose roots
are in Tartu, has been working
at the centre for Estonians in
Canada, located in Toronto,
for a long time already. She is
holding the position of Chief
Archivist of the Estonian Canadian Museum and Archives
(Väliseesti Muuseum; VEMU).
She is an Estonian philologist,
who has received her master’s
degree in literary studies from
the University of Tartu. Using
digital bridge, we asked Piret
to tell us more about VEMU
and what she has been exactly
doing in this faraway city
across the Atlantic Ocean.
26
“Curtains up! Vanemuine
Theatre 150”: Drama exhibition at Tartu Song Festival
Museum
Triinu Suumann
“In the June of 2020, a hundred
and fifty years passed from
the dawn of Estonian national
theatre. In order to celebrate
this milestone anniversary, a
new permanent drama exhibition was opened at the place
of birth of the Vanemuine
Theatre that now houses Tartu
Song Festival Museum,” Triinu
Suumann, the Curator of
Tartu Song Festival Museum,
writes.

29
Exhibition Our Own State,
Our Own Law. The Constitution of the Republic of Estonia
100 is travelling in Estonia
Rita Enna
“In the previous number of
the journal, I wrote about the
exhibition that celebrates the
centenaries of Tartu Peace
Treaty and the Constitution of
the Republic of Estonia at the
National Library of Estonia.
The events of the Year of the
Constitution continue all over
Estonia and, on this occasion,
we prepared a travelling exhibition, Our Own Sate, Our Own
Law. The Constitution of the
Republic of Estonia 100, in cooperation with the Ministry
of Justice. It was for the first
time publicly displayed during the centennial celebration
of the Constitution on the
15th of June, held next to the
joint building for government
ministries,” Rita Enna, the
Specialist on Customer Relations of the Parliamentary and
Social Sciences Centre of the
National Library of Estonia,
says.

ESTONIAN
LIBRARIANS’
ASSOCIATION
31
The challenges of new reality:
Library Brainstorming Day,
“Library Space as a Service”
Veronika
Raudsepp Linnupuu
“This year’s Library Brainstorming Day of the Working
Group on Fresh Approach of
the Estonian Librarians’ Association, titled “Library Space
as a Service”, took place in the
Cisco Webex virtual environment. In the light of the new
reality, a discussion was held
what opportunities do library
physical and virtual space
offer. How has the virtual
space been used in the emergency situation? Which new
solutions and services can
and are reasonable to be

implemented also in everyday situation? Colleagues
from Tallinn, Tartu, Viimsi,
Pärnu, and Viljandi shared
their experiences,” Veronika
Raudsepp Linnupuu, the
Head of the ELA Working
Group on Fresh Approach,
writes.

33
The 29th Summer Seminar
of the ELA Rural Libraries
Section has Become History
Lea Rand
Lea Rand, the Director of Toila
Library and the Head of the
Rural Libraries Section of the
Estonian Librarians’ Association, provides an overview of
the summer seminar, held on
the Island of Saaremaa from
the 12th up to the 14th of
August.

36
About the group works of the
summer seminar in detail
Lea Rand
In connection with updating
the Public Libraries Act, the
following issues were discussed at the Summer Seminar of the ELA Rural Libraries
Section:
1) The functions and tasks of
a county library.
2) Network of public libraries.
Should the new act define the
network of public libraries on
the basis of population concentration or taking into consideration the criteria of time
or distance?
3) The structure of a public
library. How to define a
branch library and a service
point? What services should
they both provide?
The participants in the seminar
also discussed how prepared
are libraries for the second
wave of coronavirus: should
the libraries continue to work
even when all the rest of the
institutions will be closed and
what services should be certainly maintained?

37
It was reassured that communities need libraries
Lea Rand
In the end of the spring, the
ELA Rural Libraries Section
made an enquiry to find out
how our libraries coped in the
emergency situation. We explored how was the time of
emergency situation spent in
rural libraries, how was the
work organised, what kind of
changes did the emergency
situation brought along for
library users as well as for
library staff. The respondents
came from 170 libraries and
every county.
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Readers’ enquiry of journal
Raamatukogu
“Which sections invite you to
read the journal?” the editors
ask the users.
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In memoriam:
Matti Russ
28.10.1951–26.07.2020
–
a librarian at the Central
Library of Võru County in
1979–2015
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