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Hea lugeja!
Viienda numbri päevateema on lugemisnõustamine. Kuidas saaks seda kõige paremini
korraldada? Tallinna Ülikooli magistrant Elerin
Vilumets ja teda juhendav lektor Elviine Uverskaja annavad sellele küsimusele vastuse artiklis
Lugemisnõustamine rahvaraamatukogude teenusena.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor Kate-Riin
Kont ja elukestva õppe keskuse juhataja Siret
Piirsalu kirjutavad arendustegevuse rubriigis
kvantitatiivsest uuringust, mille eesmärk oli
uurida üliõpilaste ja õppejõudude teadlikkust
e-raamatutest ning valmisolekut neid kasutada, samuti e-raamatute eelistamise põhjusi.
RR-i sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu
juhataja Karmen Linask kirjeldab Eesti mäluasutuste tänavuse suveseminari keskset teemaplokki, mis käsitles digikultuuri loomise
võimalusi ning väljakutseid. Arhivaar Ivar
Kaigu kirjutab Rahvusarhiivi Vabadussõjateemalisest ühisloomeprojektist, mille eesmärk
on koguda kõigi sõjas osalenute nimed ühte
lihtsasti kasutatavasse andmebaasi. Võrumaa
Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja
Helle Laanpere annab ülevaate 18. septembril
toimunud suurest rahvajutupäevast.
ERÜ rubriigis räägitakse noorteklubi kuuendast
talveseminarist Tööstress – kas ka raamatukogutöötajal?, kogude toimkonna sügisesest õppereisist
Hiiumaale, Viimsi Raamatukogus toimunud
XVII üleriigilisest lasteraamatukoguhoidjate
päevast ning XIII teadus- ja erialaraamatukogude päevast Eesti Kirjandusmuuseumis.
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luuletaja

*
tähed taevas tiirutavad
mured saatust viirutavad
kured kõrgel kruugutavad
sügavalt sind puudutavad
tormituuled lõõtsutavad
rinnus hinge õõtsutavad
esiemad kaarutavad
ajad mööda paarutavad
kirvesilmad logisevad
pirrutuled võbisevad
esiisad urisevad
ajalukku varisevad
põlismetsad kohisevad
mõisaköied lohisevad
kured kõrgel kruugutavad
sügavalt sind puudutavad

*
kas nimi kannab mind kas olen kerge
või kannan nime
nimetuga võrdne
kumb kumma koer on
joostes juunivihmas
kas kannab nimi mind kui kaelarihma
või mina nime nagu kleiti nagu maske
kas nimi kannab mind
kas olen raske

*
Kirjuta selgelt ytled
et aru saaks harimatu
et pilgu saaks pime
et punga saaks raag
et võimatu võiks
kirjutan selgelt
ei tea ainult kokku või lahku
toob nimetamine
siuhkab pakkusid saag
ei tea ainult mida
siis saamatu saab
mida võimatu võib
ja millest saab aru
õis kuivanud raol
juuri januneb rohkem kui nime

KOLM LUULETUST,
KAKS JUTTU JA
TUME ŠOKOLAAD
Karla õnn

Õnn kõndis mööda teed, pikk saba mõtlikult järel looklemas.
Käänaku tagant tuli õnnele vastu mees. Oi, õnn! hüüdis mees.
Olen ma sind alles otsinud ja oodanud! Aga miks sul selline saba
taga on?
Saba peale on üles tähendatud need, kes mind otsivad ja
ootavad, vastas õnn. Et mul keegi meelest ära ei läheks ja ma
igaühe juurde jõuaks.
Tule minu juurde, meelitas mees. Kindlasti on minu nimi
sinu saba peal kirjas!
Vaatame, vastas õnn lahkelt, tõmbas saba enda juurde ja
hakkas üle õla seda uurima. Mees vahtis samuti. Mis su nimi on?
küsis õnn. Karl Emmanuel, vastas mees. Ei ole siin sellist, nentis
õnn. Omadele Karla! karjatas mees. Siin on kaks Karlat, ütles õnn.
Üks olen mina! lõi mees rusikaga vastu rinda. Hea küll, sõnas
õnn, näita teed.
Koos jõudsid nad mehe maja juurde, kus kõik väravasse
vastu ja vaatama tulid, sest mees oli õnnega koos ja sellist pilti
polnud pere veel näinud. Kohe kutsuti külla sõbrad ja korraldati
uhke pidu, sest viimaks oli õnn majas.
Kui kõik olid söönud ja joonud ja valitses üleüldine vennastumine ja õestumine, pilgutas Karla ühele sõbrale silma, too
tõmbas selja tagant välja suure võrgu ja heitis selle õnnele peale.
Karla viskas võrgu õnnega õlale ja tassis keldrisse, pani selle
nurka maha ja lükkas keldriuksele väljast riivi ette. Nii, nüüd sa
mind maha ei jäta! hõõrus mees käsi ja läks teiste juurde tagasi
pidu jätkama.
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Õnn istus võrgus päeva ja teise. Kaua ma siin kükitan, mõtles ta viimaks,
tõmbas võrgu pooleks, astus keldriukse juurde, imbus sellest läbi ja tõmbas ka
saba ettevaatlikult läbi ukse. Kuhupoole nüüd? mõtles õnn ja hakkas mööda
teed astuma.
Käänaku taga silmitses ta oma saba. Karla, mõtles õnn. Kui läheks õige ka
selle teise Karla juurde, kes mind otsib ja ootab, ja siis vaatame edasi.
Õnn astus ja astus ja jõudis viimaks teise Karla maja juurde. Õnn pandi
seal ka kohe lauda istuma, toodi sööke ja jooke ja kutsuti kokku sugulased
ja sõbrad. Õhtu saabudes tegi perenaine õnnele mugava aseme ja pani sinna
puhtad linad. Maga hästi, mu õnn! ütles perenaine ja andis õnnele põsele
musi. Ja peremees tuli ja küsis, kas õnnel on ikka kõik, mida vaja, et ta ennast
nende juures hästi tunneks.
Hommikul hoolitses terve pere õnne eest edasi nii suure hoolega, et õnn
mõtles nende juurde pikemalt peatuma jääda ja unustas sootuks nimed saba
peal. Sellepärast ei olegi õnn veel sinu juurde teed leidnud ja sul tuleb ise teda
otsima minna majast tee ääres paremal, kolmanda käänaku taga.

Hea laps

Olid just ilmale tulnud ja nii väike, et igaüks oleks su laiaks astunud, kogemata
riivates ära lömastanud. Ta tõstis su turvalisse kohta, hoidis soojas ja andis
sulle enda magusat piima. Kui sul oli halb ja õudne – võib-olla oli see nälg –,
tõstis ta su oma keha vastu ja lükkas hambutusse suhu nibu, millest sa lutsutades ja matsutades imesid. Sa ei teadnud, millega olid selle ära teeninud, et
ta sind niimoodi elus hoidis, et ta sulle naeratas, sind puudutas, imetlevaid
häälitsusi tegi. Alguses oli sul väga tihti halb ja õudne. Võib-olla oli see nälg.
See imeline olend tuli alati, tõstis su oma keha vastu ja andis toitu omaenda kehast. Ilmselt pidigi see niimoodi olema. Nagu ka see, et loomulikult
hakkasid sa teda armastama. Ta oli nii suur, igal pool su ümber, ja kui teda
polnud, tuli ta küllaltki kiiresti, kui teda kutsusid. Ta oli nagu maastik, millel
sa kasvasid. Ilma temata olid sa mõeldamatu. Ilma temata poleks olnud sind
ega mitte midagi.
Ometi oli ta ükskord kadunud. Kuigi siis polnud sind ega mitte midagi,
oli siiski valu, mis kisendas. See oli tühjuses kaikuv algkarje, hirmu enda
hääl, selle helilaineid pidi rabelev õudus olematuse ees, kes on juba tundnud
olemise õnne: kui keegi tõmbab su enda vastu, kui sul on halb – võib-olla on
see nälg – ja annab sulle toitu omaenda kehast. Selles kisas oli hirm ja õudus,
aga ka üllatust ja nõudlikkust: kuidas siis nii, ma olin ju tema ära teeninud,
kuigi ma ei tea, millega, aga ta veenis mind selles kõik need kuud, kogu selle
igaviku. Olin ära teeninud ta toidu, ta käed enda ümber, ta pehme hääle,
ta imetluse ja tunnustuse. Kui see on minult võetud, siis ootab mind hukk.
Kiiresti suren ma nälga, õudusse ja iseenda mõttetusse. Kiiresti, võib-olla
kohe. Tühjus, millest ma olen alguse saanud ja millele olen veel – juba –
nii lähedal, mõttetus, tühjus, mittemiski, kaugusest vaevu kostev, kõrvulukustav kosmosemüra. Lõpp, jah, see on lõpp. Maailm lõpeb siin.
Ja siis on ta jälle kohal, tõstab su enda vastu ja toidab sind oma kehast ja
naeratab sulle. Oled talle juba nädalaid vastu naeratanud, kuigi ise sa seda
ei tea. Naeratad nüüdki ja vehid käega. Varsti tuleb sul hammas, esimene.
Siis on ehk tõenäoline, et võid maailmas ka üksi ellu jääda: ühegi hambaga
saad riivida natuke toitu. Tulevad päikselised päevad. Sinust saab heatahtlik
ja rõõmus laps. Sa oled nii tugev, ütlevad inimesed sulle hiljem. Küll sina
hakkama saad.
Sest kusagil sügaval sinus, päris põhjas, on kogu aeg valvel selle õudusekisa kaja, selle tühjuse vari, mis on veel – juba – nii lähedal. Ta on siinsamas.
Alati, kui ütled head aega, nägemist, hüvasti, näeme, kohtume varsti – väratab
see vari ja muutub tumedamaks. Üks vale liigutus, üks vale tunne, ja see kisa
lahvatab jälle ja see vari tõuseb ja nad pühivad üle maa nagu näljahäda ja
katk üheskoos ja muudavad tuhaks kõik, millest üle libisevad. Sa ei luba seda,
sa oled tugev ja hea. Hea laps.

Raamatukogudega on mul viimase
kuu jooksul olnud hästi palju
tegemist.

Olin viimaste aastatega
kuidagi ummikteele jõudnud, sisemiselt: kirjutan ja mõtlen asjadest,
mida ma kunagi õppinud ei ole.
Ühesõnaga: sel sügisel sai selgeks,
et kunagisest eesti filoloogi haridusest enam ei piisa, et saaksin endast
lugu pidada, ja läksin uuesti õppima. Mis sellest saab, on praegu
vara öelda, igatahes tassin raamatukogudest tohutuid seljatäisi koju
nagu üliõpilane kunagi. Hoolimata
sellest, et palju materjali on kättesaadav internetis, on vaja raamatuid
ja see on kohutavalt tore, et neid on
nii palju vaja. Vaatan ja nuusutan
neid enne lugemist. Tõsi, mõni
raamatukoguraamat ei lõhna just
hästi, on võidunud. See on ka tore.
Nii et praegu olen sageli laenaja
rollis. Teistmoodi on, kui raamatukogus esineda, sedagi olen teinud
palju, eriti tihti koos muusik Tiit
Borniga, kellega paar aastat tagasi
esinesime paljudes raamatukogudes
üle Eesti. Raamatukogutöötajad
on parimad, toredaimad inimesed!
Vahel päästab tass kohvi enne
esinemist elu, ja sellele on alati
mõeldud. Võiks arvata, et selline
asi on nii tavaline, et ei vääri
rääkimist, aga – vahel näiteks
koolid ei tule selle peale, et esinejale
kohvi või vettki pakkuda. Alati võib
muidugi küsida, aga ikkagi on nii
hea tunne, kui su eest hoolitsetakse.
Kahjuks ma ei mäleta, mis raamatukogu see oli, igatahes mitte Tallinnast, kes helistas päev ette küsimaks,
mis võiks veel laual olla peale kohvi,
st mis tüüpi maiustused. Mulle tegi
see eriti heameelt; mulle, kes ma
küpsiseid jms üldse ei söö ja kannan
kaasas tumedat šokolaadi. Kogusin
julgust ja ütlesingi, et äkki leiate
kuskilt natuke tumedat šokolaadi...
Ja nii oligi! Need on nagu pisiasjad,
aga kuna näitavad hoolitsust ja
hoolimist, jäävad meelde, sest enamasti on esinemine raamatukogus
seotud lühema või pikema sõiduga
ja kogu rõõmu kõrval tõenäolise
väikese väsimusega. Aitäh, head
vastuvõtjad! Olgu teil palju
toredaid lugejaid ja huvitavaid
esinejaid.

Kõigist üle 15 aasta vanustest Eesti elanikest on pea iga teine rahvaraamatukogu külastaja. Neist 26% nimetab raamatukogu kasutamise
põhjusteks õpingute, hobide või tööga seotut, 31% seda, et raamatukogus on huvitavad väljaanded ning 44%, et lugemine on nende
meelistegevus (Kantar Emor, 2018).

Elerin Vilumets,

Kuimetsa haruraamatukogu
raamatukoguhoidja,
Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi
magistrant
Foto: E. Uverskaja erakogu
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See, et raamatukogukülastuse olulisimateks põhjusteks on nauding
lugemisest ning lugeja vajadustele vastav väljaannete valik, viitab, et
lugejad on huvitatud eelkõige ilukirjandusest ning sellele lähedastest
žanritest (memuaarid, elulooraamatud, reisikirjad jms).
Lugejate nõustamine nii nende vajadustele vastava info leidmisel
kui ka vaba aja lugemisvara valiku tegemisel on olnud ja on raamatukoguhoidja töö lahutamatuks ning tavapäraseks osaks, küll aga on
selle suunitlustes ja rõhuasetustes ajaloolis-kultuurilistel põhjustel
toimunud mitmeid muutusi.

Üks periodiseering, mis sobib ka
muutuste iseloomustamiseks Eestis, pärineb filosoofiadoktor Tatjana
Markovalt (2015), kes eristab raamatukogudele seatud lugejate nõustamise eesmärkide/ülesannete pedagoogilist, ideoloogilist ja humanistlikku
perioodi.
Ka Eestis rõhutati juba 1920. ja 1930.
aastatel raamatukoguhoidjate muude
ülesannete kõrval lugejate nõustamise pedagoogilist aspekti, koolitamise funktsiooni: raamatukoguhoidjatelt eeldati teadmist, mis on
lugejatele kasulik, ja nende juhatamist parimate raamatute juurde.
Aleksander Sibul sõnastas selle mõtte
1926. a ilmunud Raamatukoguhoidja
käsiraamatus nii: [---] raamatukoguhoidja on ka kasvataja, kelle sihiks
lugejate arendamine ja kasvatamine [---]
(Sibul, 1926, lk 8). Sellel perioodil
kasutati ka lugemise juhtimise mõistet,

eelkõige kooliraamatukogude ja
õpilaste koduse lugemise tähtsustamisega seotult (Meos, 1937; Parijõgi,
1937).
Nõukogude okupatsiooni perioodil oli eesmärgiks raamatukogude
muutmine propagandaasutusteks
ning nii sõnastatuna räägitigi suulisest raamatupropagandast ja raamatupropaganda üritustest (Oro, 1986).
Raamatupropagandaga paralleelselt
kasutati endiselt lugemise juhtimise
mõistet, aga selle eesmärgid olid juba
muutunud. 1964. a Raamatukoguhoidja
käsiraamatus on kirjas: Lugemise juhtimine on nõukogude raamatukogude
aktiivne ja sihipärane ideelis-kasvatuslik
töö lugejatega. Lugemise juhtimise eesmärgiks on täielikult rahuldada lugejate
mitmekülgseid nõudmisi, propageerida
aktuaalset kirjandust, osutada lugejaile
abi raamatute valikul, avardada nende
huve ja arendada harjumusi teadlikuks

Elviine Uverskaja,

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi lektor

lugemiseks (Raamatukoguhoidja käsiraamat, lk 248).
Seda, valdavalt ideoloogilist perioodi
iseloomustabki nn õige kirjanduse
propageerimine. See ei takistanud aga
raamatukoguhoidjatel jätkata tavapärast ja ideoloogiavaba ilukirjanduslike ja muude raamatute soovitamist.
Praegust ajajärku võib käsitleda nn
humanistliku, inimesekeskse lähenemise perioodina, kus keskseks on tõstetud raamatukogu külastaja (lugeja) ning tema õigused ja vabadused
lugemisvara valimisel. Tänapäeval
nähakse lugejate nõustamises raamatukoguhoidjaid vahendajatena
lugejate ja raamatute vahel, just samuti
nagu nad on vahendajateks infovajajate ja infoallikate vahel. Peamine
eesmärk on luua lugejatele võimalikult mitmekesised tingimused individuaalsete valikute tegemiseks.
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PRAEGUST AJAJÄRKU võib käsitleda nn humanistliku, inimesekeskse lähenemise perioodina,
kus keskseks on tõstetud raamatukogu lugeja
ning tema õigused ja vabadused lugemisvara
valimisel. Tänapäeval nähakse lugejate nõustamises raamatukoguhoidjaid vahendajatena
lugejate ja raamatute vahel, just samuti nagu
nad on vahendajateks infovajajate ja infoallikate
vahel. Peamine eesmärk on luua lugejatele
võimalikult mitmekesised tingimused
individuaalsete valikute tegemiseks.

Mitmed autorid rõhutavad, et olemuslikult on tegemist teenusega,
mis viib lugeja kokku teda huvitavate ilukirjanduslike või muude väljaannetega, et lugeja saaks endale
lugemisvara leida, aga ka selleks, et
lugeja saaks võimaluse ise tutvuda
selliste ressurssidega, kust ta saaks
uusi teadmisi autorite, sarjade ja raamatute kohta.
Näiteks kasutatakse USA-s ja Kanadas mõistet readers’ advisory nn
vihmavarjuterminina praktiliselt kõigi
selliste vabaajalugemist toetavate
raamatukogutegevuste tähistamiseks, mis on suunatud lugejatele
selliste raamatute leidmiseks, mis
neile meeldiksid ja mida nad
naudiksid.
Lugejate nõustamise teenuse määratlustes rõhutatakse järgmisi
aspekte:
• teenuse suunatus täiskasvanud
lugejale;
• teenuse seos eelkõige ilukirjanduse
või muu vabaaja lugemisvaraga;

Lugemise nõustamisega
seotud mõistetest

• lugemise eesmärgiks olev nauding
või meeldivus lugejale;
hoiakuid ja rõhuasetusi pakutavas
teenuses.

Vaatamata sellele, et läbi aegade
on ilukirjanduse ja lugemisvara
soovitamine kuulunud rahvaraamatukogude töö keskmesse, pole
välja kujunenud ühte ja kõikehõlmavat definitsiooni selle teenuse
määratlemiseks.

Näiteks Suurbritannias kasutatakse
rohkem terminit lugeja arendamine
(reader development) ja lugejaskonna
arendamine (audience development) ning
lugemise arendamine (reading development) ja lugemise edendamine (reading
promotion).

Lugemise nõustamise (reader`s advisory) mõiste võeti esmalt kasutusele Ameerika Ühendriikides ja
seda kasutatakse ka Kanadas, Austraalias ning Uus-Meremaal.

Lugeja arendamist (reader development) määratletakse kui raamatukoguhoidja aktiivset sekkumist eesmärgiga suurendada inimeste enesekindlust ja lugemisnaudingut,
avardada nende lugemisvalikuid,
pakkuda neile võimalusi oma lugemiskogemuse jagamiseks, tõsta loovlugemise staatust ja hõlmata uusi
lugejaid (Forsyth & Quinn).

Algselt toetuti mõiste avamisel peamiselt Joyce G. Saricksi definitsioonile, mille kohaselt on lugejate nõustamine täiskasvanud lugejatele pakutav
lugejakeskne raamatukoguteenus, kus
raamatukoguhoidja aitab asjatundlikult ja hinnangutevabalt neid nii ilukirjanduse kui ka mitte-ilukirjanduse vabaajalugemise vajaduste rahuldamisel
(Saricks, 2005).
Erinevates kultuurikontekstides kasutatakse erinevaid mõisteid, mis
peegeldavad erinevaid väärtus-

See lähenemine on eelpoolkäsitletud ameerikalikust traditsioonist
mõnevõrra erinev ja sarnaneb pigem
lugemiskultuuri edendamise mõistega,
mida Venemaal kasutatakse varasema lugemise juhtimise (руководство
чтением) asemel. Viimast kasutatakse
nüüd ainult laste ja noorte lugemise
suunamisel (Маркова, 2015).

• lugeja raamatuvalikutele antavate
hinnangute vältimine;
• lugeja omapoolne aktiivsus.
Vaatamata terminoloogilistele tähendusnüanssidele rõhutatakse lugeja ja
raamatukoguhoidja sellist omavahelist suhtlemist, mis annaks igale täiskasvanud lugejale täieliku vabaduse
lugeda, mida iganes ta soovib.
Lugemisnõustamise termini kasutuselevõttu eesti keeles on ilmselgelt mõjutanud ingliskeelne reader’s
advisory, aga ehk veelgi enam Soomes
kasutatav lukuneuvonta.
Raamatukogusõnastikus on lugemisnõustamine defineeritud kui raamatukoguhoidja pakutav teenus, kus soovitatakse kindlaid raamatuid või autoreid,
tuginedes lugeja varasematele lugemiseelistustele, eesmärgiga toetada lugeja
arengut ning tõsta lugemiskultuuri.
Definitsioon vajab täpsustamist
nüüdisaegsete arengute kontekstis.
Lugemisnõustamine on kahtlemata
raamatukoguhoidja pakutav teenus, kuid ei piirdu ainult indiviidide
vahelise suhtlemisega.

Viimase paarikümne aasta jooksul on
avaldatud mitmeid juhendeid, käsiraamatuid ja ülevaateid praktilistest
meetmetest ilukirjanduse, vabaajakirjanduse, meelelahutuseks loetava kirjanduse soovitamisel. Suures plaanis
eristatakse lugemisnõustamise kahte
põhilist liiki: otsest ja kaudset lugemisnõustamist ning nende raames
lugemisnõustamise erinevaid vorme
ja vahendeid.
Otsene lugemisnõustamine (direct readers’ advisory) seostub raamatukoguhoidja aktiivse osalemisega protsessis. Esiteks arvatakse siia personaalne
teenindus: individuaalne vestlus
lugeja ja raamatukoguhoidja vahel
lugemiseelistuste kindlakstegemiseks ning lugemissoovituste saamiseks-andmiseks, kas näost-näkku
vestluse käigus raamatukogus kohapeal või ka telefoni, e-posti, veebivormi
või sotsiaalmeedia vahendusel.
Teiseks otsese lugemisnõustamise
vormiks on raamatukoguhoidjate korraldatavad ja sageli ka juhitavad üritused auditooriumi osavõtul. Siia
kuuluvad raamatute tutvustamise või
lugemisega seotud üritused: suulised
raamatututvustused, raamatuklubid,
lugemisrühmad, kohtumised kirjanikega jt, milles raamatukoguhoidjad
aktiivselt osalevad. Need võivad toimuda kas raamatukogu ruumides või
ka väljaspool raamatukogu.
Kaudse lugemisnõustamise (indirect
readers’ advisory) alla liigitatakse mitmesugused vahendid, mida raamatukoguhoidjad koostavad ja kasutavad, et luua lugejatele võimalused
ja tingimused leida raamatuid, mis
neile huvi pakuvad ning meeldivad.
Selliste vahendite hulka kuuluvad
uudisraamatute väljapanekud ja
nimestikud, raamatunäitused, raamatute žanrite kaupa paigutamine
ja märgendamine ning raamatute
soovitusnimestikud. Neid pakutakse
kas raamatukogus paberkandjatel või
avaldatakse oma veebilehel, et luua
lugejatele võimalused lugemisvara
leidmiseks. Veebilehel avaldatava
lugemisnõustamisena võib käsitleda
ka linke mitmesugustele raamatublogidele, raamatute ja lugemisega seotud üritustele ja veebis ning meedias
leiduvatele raamatusoovitustele.

Kui kaudse lugemisnõustamise vormide muutusi on mõjutanud infotehnoloogilised arengud, siis otsese
lugemisnõustamise puhul on muutumas selle sisuline olemus ja eesmärgid.
Kui varem sooviti lugejat juhtida
samm-sammult üha enam nn väärtkirjanduse juurde, siis nüüdisajal
rõhutatakse isiklike vabade valikute
olulisust, tähtsustatakse ja toetatakse
igasugust vabaaja- ja meelelahutuslikku lugemist, mida lugejad ise peavad kasulikuks ning huvitavaks.
Nagu näitavad uuringud, suurendab
meelelahutusliku kirjanduse lugemine empaatiavõimet, enda ja teiste
identiteetide mõistmist. Lugemise
nautimine on positiivselt seotud sotsiaalse kaasatuse tundega, avatuse ja
aktiivsema sotsiaalse suhtlemisega
(Billington, 2015).

Otsene lugemisnõustamine

Personaalse lugemisnõustamise kese
on situatsioon, kus lugeja seisab küsimuse ees, mida järgmiseks lugeda ja
pöördub raamatukoguhoidja poole:
soovitage veel midagi head ning raamatukoguhoidja peaks suutma otsustada, mida lugejale pakkuda. Seejuures peab ta arvestama, et sellel,
mida lugeja peab heaks, pole sageli
mingit seost kirjandusliku kvaliteedi,
kriitikute tunnustuse või raamatukoguhoidja enda arvates hea raamatuga. Lugejate hinnangud on alati
isikupärased ja omapärased, sõltuvad mingist elusituatsioonist, mis
tähendab, et nõustamisel tuleb
kõikidesse soovidesse võrdväärselt
suhtuda.
Queensi ülikooli professor Mary
Chelton (2019) on seda suhtlemissituatsiooni kirjeldanud kui kunsti,
oskust panna lugejaid väga lühikese aja
jooksul rääkima sellest, millised on nende
eelistused, meeleolu ning senised head
ja halvad lugemiskogemused ning selle
alusel leidma ja soovitama vastavat
lugemisvara.
On kahtlemata keeruline mõista, mille
alusel lugeja endale meeldivaid kirjandusteoseid või lugemisvara hindab. Selleks võivad olla kas õnnelikud või kurvad lõpud, tempokas või
aeglane sündmuste kulg, nüüdisaega
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SITUATSIOONILE, mille
käigus on vaja hinnata
või ennustada lugemise
ja lugemisvara meeldivust, on lähenetud erinevalt: varem lähtuti
eelkõige raamatute
meeldivusele keskenduvast ja nüüdisajal rohkem
lugejatele ning nende
lugemiselamuste meeldivusele keskenduvast
lähenemisviisist.

või ajalugu peegeldavad teosed,
romantilised või seikluslikud süžeed
ja palju muud.
Situatsioonile, mille käigus on vaja
hinnata või ennustada lugemise ja
lugemisvara meeldivust, on lähenetud erinevalt: varem lähtuti eelkõige
raamatute meeldivusele keskenduvast (book-related appeal) ja nüüdisajal
rohkem lugejatele ning nende lugemiselamuste meeldivusele keskenduvast (reader-driven appeal) lähenemisviisist.
Esimese käsitlusviisi kohaselt oletatakse, et teose meeldivus lugejale
tuleneb mitmetest raamatut ja selle
sisu objektiivselt kirjeldatavatest tunnustest nagu näiteks loo tempo, tegelaskujud, kellega samastuda, süžee,
loo raamistik (atmosfäär, aeg, toon)
ning kirjaniku stiil (Saricks, 2005).
Teise käsitlusviisi kohaselt sõltub
mingi teose meeldivus/ebameeldivus sellest, millise lugemiselamuse
konkreetne lugeja sellest sai, võttes
arvesse lugeja isiksust, lugemissituatsioone või olukordi, meeleolu, aga ka
sotsiaalse keskkonna tingimusi (Dali,
2014; Crowley, 2015).

PÄEVATEEMA

Otsene ja kaudne
lugemisnõustamine
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Esimesel lähenemisviisil on häid
külgi: see on loogiline, raamatute
tunnused on kergesti määratletavad.
Mida rohkem on teose, teksti sisu
avatud, seda kergem on välja selgitada need tunnusjooned, mis on lugejat seni köitnud, ning toetuda lugemisnõustamisel nendele teadmistele.
Mitmed uurijad (Smith, 2015; Crowley, 2015) aga rõhutavad, et tegelikult huvitab lugejaid pigem see, milliseid emotsioone ja lugemiselamusi
nad raamatu(te)st saavad, mitte raamat(ud) ise.
Seega nähakse lugemist lugeja identiteedi lahutamatu osana ning lugemisnõustamisel ei keskenduta vestluses
niivõrd sellele, mida inimesed loevad, kuivõrd sellele, miks nad loevad
(Beard & Vo Thi-Beard, 2008). Ollakse
seisukohal, et inimeste lugemiskäitumise konteksti tundmine, lugemismotiivide ja -harjumuste mõistmine
aitab lugemisnõustamise teenust efektiivsemalt pakkuda.
Lugemisnõustamise vestluse käigus
ei soovitata küsida ainult seda, millist
raamatut tahetakse järgmisena lugeda,
vaid soovitatakse lugeja rääkima
panna oma muljetest, küsides näiteks,
kas tagastatud raamatut tasub lugeda
ja miks vms.
Lugejatega suhtlemisel saab laiendada oma teadmisi nende lugemiselamustest ja hindamiskriteeriumidest.
Erinevate lugejate erinevate lugemiskogemuste parem mõistmine võimaldab teha pädevamaid ja läbimõeldumaid ettepanekuid ja anda soovitusi.

Dali (2015) väidab, et lugemisnõustamine ja üldse igasuguse lugemise
toetamine peaksid kaasa aitama inimese toimetulekule, lõõgastumisele,
isiklikule arengule, vaimsele küpsemisele, kohanemisele, seega kõigele,
mis toetavad lugeja heaolu, vaimset
stabiilsust ja paremat tervist.

Kokkuvõtteks

Võib öelda, et lugemisnõustamist on
hakatud rahvaraamatukogude teenusena üha kõrgemalt hindama. Sellest annavad tunnistust ka paljudes
maades läbiviidud uuringud. See
rahvaraamatukogude töölõik vajab
uurimist ka Eestis. Tallinna Ülikooli
digitehnoloogiate instituudi infoteaduse õppesuunal ongi selliste uuringutega algust tehtud (Vilumets 2020).
Uurijad loodavad, et raamatukoguhoidjad avaldavad oma arvamust,
kui nende poole andmekogumiseks
pöördutakse.
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E-RAAMATUD

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS:

ÜLIÕPILASTE JA ÕPPEJÕUDUDE TEADLIKKUS
NING VAJADUS ERIALASE KIRJANDUSE JÄRELE
Kate-Riin Kont, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse lektor
Siret Piirsalu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja

Meditsiinimonograafia eesmärk ei ole edasi anda värskes ajalehes
avaldatud pöördelist teaduslikku avastust [---]. Meditsiiniraamatusse
kogutakse teavet paljudest esmastest teabeallikatest ja näidatakse teemat
vastavas kontekstis, tihti korreleeritakse mineviku avastusi kaasaegsete
edusammudega, seetõttu säästab meditsiiniõpik väga palju aega.
Kui algallikatest hakata otsima materjali, et saavutada samal tasemel
teadmisi, võib protsess võtta aega nädalaid, kuid või isegi aastaid.
(MacCall, 2006, lk 76)

Eesmärk.

Kvantitatiivse uuringu eesmärgiks oli
uurida lugejate teadlikkust e-raamatutest ja valmisolekut neid kasutada, samuti e-raamatute eelistamise (või
mitte-eelistamise) põhjusi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
üliõpilaste ja õppejõudude hulgas. Tulemused aitavad
otsustada, kuidas tulevikus kõrgkooli raamatukogu
kogusid arendada ning millised on prioriteedid teavikute valimisel. Uuringu tulemused aitavad senisest enam
mõista üliõpilaste ja õppejõudude ootusi ja käitumist
e-raamatute (võimalike) kasutajatena ja võimaldavad
neid iseloomustada vanuse, staatuse ning õppesuuna
lõikes.

Metoodika. Koostati veebipõhine küsimustik, mis

edastati õppeinfosüsteemi ÕIS kaudu erinevatele sihtrühmadele. Küsimustik saadeti 1606-le rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe üliõpilasele ning 90-le akadeemilisele töötajale. Vastajaid oli 346. Vastuseid analüüsiti
kvantitatiivselt, vastuseid n-ö lahtistele küsimustele
kvalitatiivselt.

Tulemused. Tulemused näitasid, et enamik vasta-

jatest teab, mis on e-raamat ja on seda vähemalt korra
kasutanud. Eelistati, et raamatukogu komplekteeriks
raamatuid nii paberil kui ka e-raamatutena. E-raamatute
eelistamise kõige populaarsemad põhjused olid asjaolud,
et raamatut ei pea füüsiliselt laenutama, raamatule on
ööpäevaringne ligipääs kodunt ja töölt, e-raamatut on

võimalik alla laadida ning lugeda sülearvutis, nutitelefonis või tahvelarvutis. E-raamatute mitte-eelistamise
peamised põhjused olid ekraanilt lugemisel tekkiv ebamugavustunne, lehekülgede printimisega kaasnevad
kulud või piirangud ja fakt, et lugemise ajal võib seadme
aku tühjaks saada.

Sissejuhatus

Meditsiiniteemaliste e-raamatute hulk üha suureneb ja
on saavutanud trükitud raamatute kõrval võrdse koha:
neid nähakse iga meditsiini- ja tervishoiuraamatukogu
tavapärase osana (MacCall, 2006, lk 75). Terviseteadusega seotud raamatukogude töötajatele pakub e-raamat
uusi uurimissuundi, sest avaneb võimalus uurida, miks,
kui tihti ja kas üldse kasutavad meditsiini- ja tervishoiuüliõpilased e-raamatuid võrreldes paberraamatutega
(Hartel & Cheek, 2011).
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud riiklik rakenduskõrgkool, mis pakub õpet tervishoiu- ja meditsiinivaldkonnas. 2019. aastal õppis kõrgkoolis üle 1900 üliõpilase ja kutseõppija (magistriõppes
60, bakalaureuseastmes 1464, kutseõppes 433) ja töötas
140 inimest. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil on raamatukogu nii Tallinna õppehoones kui ka Ida-Virumaal KohtlaJärve õppehoones.
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Kuigi enamik rakenduskõrgkoole on riiklikud, ei saa
rakenduskõrgkoolide raamatukogud erinevalt avalikõiguslike ülikoolide raamatukogudest riiklikku rahalist
toetust. Tervishoiuvaldkonnas eksisteerib selge avalik
nõudlus tööjõu järele ja lõpetajate professionaalsust
hinnatakse kõrgelt. On üsna tavaline, et töö leitakse
juba praktika ajal. Veelgi enam, visioonidokumendis
Rakenduskõrgharidus aastal 2035 kirjutatakse, et rakenduskõrgkoolide õppejõud/õpetajad on erialase töökogemusega ning kõrge teadus- ja uurimistöö võimekusega.
Rakenduskõrgkoolide taristu võimaldab professionaalsete oskuste, teadmiste ja kogemuste omandamist ja
toetab oma liikmeskonna arendus- ja uurimistööd
(Rakenduskõrgharidus, 2019, lk 8). Samal ajal näitab
sama dokument puudusi teadustöö rahastamises: Seni on
rakenduskõrgkoolid teinud võimaluste piires suhteliselt edukalt
rakendusuuringuid. Rakenduskõrgkoolidele suunatud püsiv
teadus- ja arendustegevuse rahastus looks soodsad tingimused oluliseks arenguhüppeks ning võimaldaks teostada riigile
vajalikke rakendusuuringuid senisest palju suuremas mahus
(Rakenduskõrgharidus, 2019, lk 9).
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu rahastab
kõrgkool ja võimalused uute teavikute ostmiseks on üsna
piiratud: kõikide ostude jaoks peab olema struktuuriüksuste juhtide luba. Kaks aastat tagasi avati Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolis magistriõpe, mis seadis hoopis
uued nõuded teavikute komplekteerimisele: lisaks õpikutele tuli hea seista selle eest, et peale õppejõudude ja
teadustöö tegijate leiaksid ka magistrandid raamatukogust oma lõputööks vajalikku teadusinformatsiooni.
Magistriõppekava pakub võimalusi süvendada teadmisi
terviseteaduses, valmisolekut iseseisvaks ja interdistsiplinaarseks koostööks, läbi viia teadus- ja arendustööd ja
jätkata õpinguid doktoriõppes. Seetõttu kasvas vajadus
teadusinformatsiooni järele ja seda eelistatult elektroonilises vormis.
Erinevate uuringute põhjal teame, et üks võimalus kulude
vähendamiseks, raamatukogutöötajate aja säästmiseks ja
rohkematele kasutajatele kvaliteetse teenuse pakkumiseks nii, et nad saaksid vajalikud materjalid kätte kiiresti,
igal ajal ja olenemata asukohast, on võtta komplekteerimisel suund e-raamatute eelistamisele. Töötajate aeg on
väärtuslik ressurss, e-raamatute komplekteerimine aitaks
märgatavalt säästa tööaega ja keskenduda tööülesannetele, mille järele on kaasaegses erialaspetsiifilises raamatukogus rohkem nõudlust. Iseteeninduslikud laenutus- ja
tagastusautomaadid ning uusimad arengud e-raamatute
hankimisprotsessis ja laenutusmudelites pakuvad raamatukogudele uusi võimalusi, kuidas teenuse kvaliteeti
ja ka kvantiteeti maksimeerida (Kont, 2020).
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on tunnustatud erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kasutajatele kättesaadavaks tervishoiu- ja meditsiinikirjandust. Raamatukogu hangib materjale vastavalt järgmiste
kõrgkoolis õpetatavate erialade vajadustele: õendus,
ämmaemandus, farmaatsia, optomeetria, hambatehnika,
tegevusteraapia, tervisedendus, erakorralise meditsiini
tehnika, hooldustöötaja ja lapsehoidja. Kõrgkoolil on
üks kaasaegsemaid ja õppurisõbralikumaid raamatu-

kogusid Eestis. Avatud on ligipääs digikogule DSpace,
kus on avaldatud kõik üliõpilaste lõputööd alates 2008.
aastast ja magistrantide arendusprojektid. Hiljuti ühines
kõrgkool ELNET Konsortsiumiga ja hakkas kasutama
raamatukogusüsteemi Sierra. Raamatukogu organiseerib
kasutajakoolitusi ja -nõustamisi, aga ka mitmesuguseid
temaatilisi näitusi.
Eesti avalik-õiguslike ülikoolide liikmeskond on juba
harjunud e-raamatute ja e-ajakirjade laia valikuga tänu
ELNET Konsortsiumi ühishangetele. Samuti tuleb rõhutada, et alates 2003. aastast rahastab avalik-õiguslike
ülikoolide raamatukogusid peamiselt Haridus- ja Teadusministeerium ja vaid ca 20% oma sissetulekutest saavad
nad ülikoolidelt. Seetõttu võib väita, et nimetatud raamatukogudes on väga head – et mitte öelda peaaegu
täiuslikud – uusima ja kvaliteetseima teadusinformatsiooni kogud.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on seni
keskendunud peamiselt paberteavikutele: kui 2009. aastal oli kogus 22 844 eksemplari, siis 2018. aastaks kasvas kogu 31 604 eksemplarini. Samal ajal on ostetud
11 andmebaasi, aga mitte üheski neist ei pakuta e-raamatuid. Raamatukogutöötajad on teinud ära suure töö,
et tagada oma kodulehe kaudu tasuta ligipääs e-raamatute andmebaasidele, sh näiteks World Health Organization Europe ja European Observatory on Health Systems
and Policies publikatsioonide andmebaasid, andmebaas
Free Medical Books jt. COVID-19 pandeemia ajal lisati
raamatukogu kodulehele veel hulgaliselt tasuta juurdepääsuvõimalusi e-raamatutele, nt Directory of Open
Access Books (DOAB), De Gruyter Open Access Book
Library ja SpringerOpen avatud ligipääsuga raamatud.
Kuigi Eestil on EBSCO Academic Search Complete’i
andmebaaside kasutamiseks riigilitsents, hangib kõrgkool lisaks oma profiilile vastavaid elektroonilisi infoallikaid nagu CINAHL ja MEDLINE, mis on praegu
üliõpilaste põhiinfoallikad, mille põhjal kirjutatakse
bakalaureuse- ja magistritöid, samuti õppejõududele, kes
kirjutavad teadustöid.
On läbi viidud hulk uurimusi, kuidas meditsiinitudengid ja -teaduskonnad suhtuvad e-raamatutesse, nt
õenduses (Williams & Dittmer, 2009; Stokes & Urquhart,
2011; Gueval jt, 2015), hambatehnikas (Strother jt, 2009;
McCann jt, 2010; Brunet jt, 2011), farmaatsias (Stone jt,
2010; Elias jt, 2012), ämmaemanduses (Appleton, 2004).
Samuti on uurimusi, mis keskenduvad üldisemalt tervishoiule ja meditsiiniga seotud õppeasutuste elektrooniliste infovajaduste väljaselgitamisele (nt Tannery jt,
2002; Ugaz & Resnick, 2008; Folb jt, 2011; Ritchie &
Skoglund, 2015). Eelpool mainitud erialade eripära on
kindlasti see, et õppekavast suure osa moodustab õpingute jooksul toimuv praktika. Samuti töötavad nende
erialade õppejõud paralleelselt õpetamisega haiglates
või tervisekeskustes, et säilitada oma tööalast pädevust.
Seetõttu on kaugligipääs õpikutele, käsiraamatutele ja
teaduskirjandusele nende jaoks ülioluline. Käesoleva
uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui teadlikud on
kõrgkooli raamatukogu lugejad e-raamatutest ja milline
on nende valmisoleku tase, et kasutada paberraamatu

Tervishoiu- ja meditsiiniüliõpilased ja -õppejõud e-raamatute
uuringute sihtrühmadena

Tervishoius on igasuguse informatsiooniga tegelemine
üliolulisel kohal, alates patsiendi vabas vormis nõustamisest kuni ametlike ravidokumentideni ja praktika
reflektsioonini, mis vajab üha rohkem teaduslikel tõenditel põhinevat hinnangut (Stokes & Urquhart, 2011,
lk 909).
Tervishoiuraamatukogude töötajate jaoks on üha vajalikum uurida, millal ja miks kasutavad tervishoiukõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud e-raamatuid võrreldes
paberkandjal raamatutega (Hartel & Cheek, 2011, lk 313).
Mitmes uurimuses rõhutatakse, et meditsiini ja terviseteadusi õppivad üliõpilased eelistavad sageli e-raamatute formaati. Tervishoiutöötajad vajavad pidevalt lihtsat ja
kiiret ligipääsu väga hea kvaliteediga informatsioonile,
mis aitab neil patsientide eest paremini hoolt kanda ja
teha tõenduspõhiseid raviotsuseid. Tervishoiu- ja meditsiinitudengid vajavad ligipääsu teadusinformatsioonile,
samuti vajalikku infokirjaoskust õige teabe kiireks leidmiseks ja mõistmiseks. See aitab neil karjääri jooksul suuremat edu saavutada. Nii õpingute ja praktika ajal kui ka
hiljem tööle asudes on vajalik osutada turvalist ja tõhusat
tervishoiuteenust, mistõttu peavad õed, ämmaemandad ja teised tervishoiutöötajad end pidevalt arendama,
et praktikas rakendada teaduse uusimaid saavutusi
(Tannery jt, 2002; Appleton, 2004; Williams & Dittmer,
2009).
Kõrgkooli õppekavad on väga mahukad, kliinilisi praktikaid on õppetöösse integreeritud palju ja sageli. Seetõttu sõltub õpingute edukus paljuski võimalusest kasutada kaugjuurdepääsuga õppematerjale. Siinkohal on
elektroonilise raamatukogu võimalused selle protsessi
õnnestumiseks hädavajalikud (Appleton, 2004). Paljud
tervishoiutöötajad eelistavad infot hankida mugavatest,
kergesti kasutatavatest ja usaldusväärsetest allikatest.
Teine eelistatum infoallikas on paberkandjal materjalid,
mis näiteks esmakursuslastele tähendavad eelkõige eestikeelseid õpikuid ja ajakirju. Samas näitavad mõned
õendusala uurimused, et paberajakirju usaldatakse
vähem ja kättesaadavat kirjandust kasutatakse alla pakutavate võimaluste (nt Lathey & Hodge, 2001; Dee &
Stanley, 2005). Raamatukogud pingutavad pidevalt ligipääsu nimel kaugkasutust võimaldavatele allikatele,
tervishoiu ja meditsiiniga seotud infole, mida üliõpilased
ja õppejõud hädasti vajavad (Appleton, 2004).

Näiteks on leitud, et esimese aasta tervishoiuüliõpilased
eelistasid peamiselt õpikuid ja seda nii trükitud kujul
kui ka elektroonilises vormis (Cogdill & Moore, 1997).
Esimese aasta tudengid keskenduvad kindlatele õppeainetele, millele järgneb praktika, mille ajal tekib vajadus
käsiraamatute järele. Lõpuks peavad lõpetajad kaitsma
lõpu- või magistritöö, mille jaoks vajatakse rohkem teaduslikke materjale.
Ugaz & Resnick on öelnud (2008, lk 147): Kui kogude
eesmärgiks on tagada parem ligipääs, siis on e-raamatud eesmärgi saavutamiseks parimad. Kuigi minevikus oli ainsaks
võimaluseks raamatukogus asuvatele kogudele juurdepääsu
tagamine, siis elektroonilise ligipääsu korral ei ole füüsilisel
asukohal eriti tähtsust.
Kirjanduses räägitakse kasutajate teadlikkusest e-raamatute olemasolust, nende kasutamise või mittekasutamise põhjustest ja sagedusest (Rafiq & Warraich, 2016).
Tervishoiuraamatukogud nagu ka teised raamatukogud
on peaaegu kolmkümmend aastat järjepidevalt tegelenud e-ajakirjade ja -raamatute kogude loomisega (nt
D’Alessandro jt, 1998; Tannery jt, 2002). Enamik trükitud
ajakirju on asendatud e-ajakirjadega: kasutajatele meeldis see muutus kohe. Samuti investeerivad terviseteadusega seotud akadeemilised raamatukogud aina enam
e-raamatutesse, sest paberkujul raamatute kasutus väheneb (Folb jt, 2011).
Eelnevalt sai mainitud, et esimese-teise õppeaasta jooksul
on kõige olulisemad allikad õpikud. Tervishoiualased
uurimused on näidanud, et üliõpilaste vaatepunktist
ei ole e-raamatud sama efektiivsed õppematerjalid kui
paberkandjal raamatud. Näiteks Folb jt (2011, lk 218)
hindasid e-raamatute kasutust ja seda mõjutavaid tegureid eri lugejagruppide hulgas. Tulemused näitasid,
et 55,4% vastajatest kasutasid e-raamatuid, kuid üldiselt eelistasid vastajad õpikuid ja käsiraamatuid lugeda
paberkandjal, teaduskirjandust ning teatmeteoseid aga
elektroonilises vormis. Hoolimata info levitamisest teadis
ainult 65,5% vastajatest e-raamatute olemasolust oma
kõrgkooli raamatukogus.
Ugaz ja Resnick (2008) uurisid esimese aasta meditsiiniüliõpilaste kogude kasutamise trende ja jõudsid järeldusele, et võrreldes paberkandjal analoogidega suurenes
elektrooniliste teatmeteoste kasutamine kohe, kui selleks
anti võimalus ehk ligipääs: igast 51 uuritud nimetusest
otsiti rohkem elektroonilist kui paberkujul varianti. Aastatel 2005–2006 kasutati elektroonilisi väljaandeid 12 132
korda, paberkandjal väljaandeid samal ajal 278 korda
(Ugaz & Resnick, 2008, lk 146). Enamik vastajatest eelistas
e-versiooni, lisades, et mugavus, kaugjuurdepääs ja võimalus sooritada tekstisisest märksõnaotsingut mõjutasid neid
eelistama e-raamatuid paberkandjal raamatutele.
Appleton (2004) kirjutas e-raamatute kasutusest ämmaemanduse erialal Edge Hilli kolledžis Liverpoolis. Tulemused näitasid, et üliõpilaste jaoks ei olnud e-õpikud
õppe eesmärgil nii tõhusad kui paberkandjal raamatud. Põhitegurina rõhutati, et puudujääke oli e-õpikute
kasutajasõbralikkuses, kulukuses (mõnes riigis peavad
üliõpilased õpikud ise ostma ja võivad hiljem kasutatud
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asemel e-raamatuid. Uuringu tulemused pakuvad kõrgkoolile mitmeid ettepanekuid tulevikuks, kuidas välja
töötada kogude koostamise juhiseid. Siiski tuleb rõhutada, et küsitlus toimus mõni kuu enne ülemaailmset
COVID-19-st põhjustatud eriolukorda ja tänaseks on
nii suhtumine e-raamatutesse kui ka arusaamine nende
olulisusest jõudnud paljudeni, kes uuringu läbiviimise
ajal veel kahtlesid e-raamatute vajalikkuses.
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raamatutena maha müüa) ning väheses teadlikkuses.
Üliõpilased mainisid ka mõnda eelist, nt kaugjuurdepääs
ja võimalus sooritada sõna- või fraasiotsingut e-raamatu
sisust. Appleton tegi järelduse, et e-raamatute kogu peab
täiendama iga spetsiifilise kasutajagrupi jaoks ja vaja on
rohkem koolitusi nii kasutajatele kui ka raamatukogu
töötajatele, samuti vajab erialane e-raamat rohkem reklaami (Appleton, 2004, lk 594-596).
Kuigi Peterson jt (2007) kirjutasid, et enamik hambaravi üliõpilastest (80%) eelistas paberkandjal õpikutele
veebipõhiseid, on paljudes tervishoiuharidusega seotud uuringutes mainitud, et üliõpilased eelistavad traditsioonilist, mitte digitaalset interaktiivset õpikut. Nt
Shepperd jt (2008) leidsid, et 90% üliõpilastest, kes läbisid
psühholoogia sissejuhatava kursuse ja kel oli võimalus
valida paberkujul või e-õpiku vahel, eelistasid paberkujul õpikut, kuigi õpik maksis kaks korda rohkem kui
selle elektrooniline versioon. McCann jt (2010) kirjutasid
oma uurimuses, et üle 60% Baylori hambaravikolledži
üliõpilastest eelistasid e-raamatutele paberkujul õpikuid, aga kasutasid täiendavalt e-allikaid, et saada
lisatuge traditsioonilistele õppevahenditele. Strother
jt (2009) kirjeldasid õppeaastal 2005/2006 läbiviidud
digiõpikute uuringut, milles osales Louisiana riiklik
hambaraviülikool (LSUSD). Kõigile õpinguid alustavatele rühmadele anti paberkujul õpikute asemel e-õpikud:
üliõpilased ja teaduskond laadisid alla õpikute uusimad versioonid. Uuringu tulemused näitasid, et kuigi
üliõpilastele meeldis võimalus otsida õpikust märksõnu
ja teemasid, eelistasid paljud üliõpilased e-õpikutele
paberkujul õpikuid ja lugesid pikki tekste pigem paberilt kui arvutiekraanilt. Digiversiooni lugemise asemel laenavad mõned üliõpilased teatud paberõpikuid
raamatukogust eksamiteks valmistumisel. Üks kirjastaja kommenteeris, et veebitekstid pigem toetavad kui
asendavad paberkandjal tekste. Digiteaviku tõeline väärtus
seisneb interaktiivsuses, mitte loetavuses [---] (McCann jt,
2010, lk 68).
Kui üliõpilased ka tutvuvad e-raamatuga, ei soovi nad
seda täielikult läbi lugeda; nad vaatavad pigem sisukorda, et teha kindlaks, millised peatükid on tähtsad.
Üliõpilastel ei ole püsivust, et lugeda e-raamatuid lehekülgede kaupa. Pigem prinditakse raamat välja või
tehakse tähtsatest kohtadest copy-paste ja jäetakse ülejäänud tekst vahele (Hernon jt, 2007). Nagu mainis LevineClark (2006), kasutavad lugejad meeleldi e-raamatuid, kui peavad lugema korraga vähe teksti. Kui võtta
arvesse, et meditsiiniraamatuid ei loeta tavaliselt korraga kaanest kaaneni läbi, siis tundub, et e-vorm sobib
olulistest raamatutest tähtsamate osade otsimiseks ja
kasutamiseks (Ugaz & Resnick, 2008). Spenceri (2006)
uurimuse tulemused näitasid, et enamik vastajatest
(67%) loevad vähem kui 30% kursuse materjalidest
veebis, kui neile anda prinditud alternatiiv. Materjalid
prinditi välja, kui nad pidid samal ajal töötama teiste
dokumentidega (92%), kui tekst oli pikk või keeruline
(82%), kui nad pidid õppima eksamiks (80%) ja kui nad
pidid märkmeid tegema (75%). Kõik uuringus osalejad kirjutasid, et eelistaksid materjalide kättesaadavust
samal ajal nii paberkandjal kui ka veebis. Väidetavalt

on paberkandjal materjale mugav kaasas kanda, nad on
usaldusväärsed (st tehnika ei vea alt), saab kommenteerida, alla joonida ja nii on ergonoomiline.
Uurimused on näidanud erinevusi erineva akadeemilise
staatusega kasutajate vahel. Esimese astme üliõpilased
teavad e-raamatutest rohkem, aga järgmiste astmete
üliõpilased, eriti magistrandid ja doktorandid kasutavad e-raamatuid sagedamini. Veidi üllatav on tulemus,
et kõige madalam on teadlikkus e-raamatutest ja nende
kasutamine õppejõudude hulgas (Wang & Bai, 2016,
lk 247). Folb jt (2011, lk 218) rõhutavad, et tervishoiuteaduste raamatukogud on väga paindlikud ja soetavad vastavalt nõudlusele või kättesaadavusele kas e-raamatuid
või paberkandjal raamatuid. Kuigi e-raamatute reklaam
kodulehel ei ole tervishoiuraamatukogude tugevaim
külg, teadis 65,5% vastajatest e-raamatute kogu olemasolust (Wang & Bai, 2016, lk 247).
Takistuseks e-raamatute kasutamisel võib olla vähene
teadlikkus nende kättesaadavusest raamatukogu vahendusel. Nt Wang ja Bai kaardistasid (2016, lk 249) kõige
sagedamini märgitud põhjused, miks e-raamatuid ei
kasutata: vähene teadlikkus, ei teata, kus saab e-raamatuid lugeda ja kuidas neid kasutada, eelistatakse paberkujul raamatuid, ei ole huvi e-raamatute vastu, ei ole
e-raamatute kasutamise vajadust, raamatukogus on vähe
e-raamatuid ja sisu ei ole adekvaatne, raskused ekraanilt lugemisel ja sisus orienteerumisel, keeruline alla laadida, piiratud samaaegsete kasutajate arv, raamatukogu
vähene reklaam ning koolitus.
Ritchie ja Skoglundi (2015, lk 180) sõnul teadlikkust e-raamatutest ja nende kogude kasutamist tervishoiuraamatukogudes saab tõsta, kui teha reklaami ja harida kasutajaid
tõhusamalt, tehes lugejaga koostööd, et luua uusi viise, kuidas
õppetöösse, õpetamisse ja teadustöösse e-raamatuid integreerida. Takistusi e-raamatute kasutamisel saab vähendada, kui
tagada paremad raamatute leidmis-, ligipääsu- ja kasutusvõimalused.
Williams ja Dittmer (2009) rõhutasid, et raamatukogud
peaksid hankima lõppkasutajale kõige kasulikumaid
ressursse ja tagama, et ostetud ressursse kasutataks. Kui
autorid küsitlesid üliõpilasi raamatukogu rolli kohta,
vastas enamik, et raamatukogu peaks kindlasti pakkuma
e-raamatute kasutamise võimalust. Autorite sõnul parandasid e-raamatud üliõpilaste infootsioskusi ja samas
paranes ka nende kliiniline ettevalmistus.
Raamatukogu aktiivne e-raamatute reklaam võib tohutult kasvatada huvi nimetatud formaadi vastu ja kasutajate arv võib kiiresti kasvada. Rõhutati, et raamatukogudele on väga oluline tõhusalt reklaamida elektroonilisi
ressursse ja õpetada neid leidma ja õigesti kasutama
(Ugaz & Resnick, 2008, lk 147).
Nt Hartel ja Cheek (2011) uurisid, millised on eelistatumad raamatuformaadid õppe- ja teadustöös. Märgati,
et iga aastaga kasutati e-raamatuid üha rohkem, mis
omakorda oli seotud raamatukogude tehtud reklaamiga
ja nende lisamisega kursuste veebipõhisesse haldussüsteemi. Ometi rõhutasid kasutajad, et kõige kergem on
orienteeruda paberkandjal raamatutes (lk 314). Sarnaselt

Kõrghariduse esimese ja teise astme üliõpilased teavad
e-raamatutest üsna palju ja neid on ka palju uuritud, kuid
näiteks õppejõudude eelistuste kohta on kirjanduses
palju vähem infot. Dorris jt (2012, lk 326) pakuvad välja,
et kuigi enamik teadlasi ei eelista e-raamatuid paberkandjal
raamatutele, meeldib neile, et e-raamatuid on kerge kasutada
ja et elektrooniline formaat on paindlik. Siiski ei pruugi paljud
teadustöö tegijad teada, et raamatukogus leidub nende valdkonna kohta e-raamatuid või ei pruugi osata täielikult kasutada
e-raamatute pakutavaid võimalusi, näiteks sisuotsingu võimalusi, või ei oska neid alla laadida.

Metoodikast

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis viidi uurimus läbi
2019. aasta oktoobrist novembrini rakenduskõrghariduse
ja magistriõppe üliõpilaste ning õppejõudude hulgas.
Küsimustik jaotati kolmeks. Esimeses osas koguti andmeid vastajate demograafiliste näitajate kohta: viis küsimust uurisid sugu, vanust, kuuluvust ja õppe või
õpetamise põhisuunda. Teises osas uuriti üliõpilaste ja
õppejõudude teadlikkust e-raamatutest: viis küsimust
uurisid, kas osalejad olid e-raamatutest kuulnud ja neid
kunagi kasutanud. Samuti uuriti vastajate teadlikkust,
kas kõrgkooli raamatukogus on võimalus lugeda e-raamatuid ja milliseid teisi allikaid vastajad e-raamatute
leidmiseks kasutavad. Kolmas osa keskendus e-raamatute kasutamise valmidusele ja uuris, millised tegurid mõjutavad raamatu formaadi valikut. Osa koosnes
järgnevast: neli küsimust e-raamatute kasutamise või
võimaliku kasutamise kohta ja e-lõputöödest, mis on
vastajate õpetamise või õppevaldkonnaga seotud; kolm
5-palli väidet Likerti skaalal (nõustun täielikult, nõustun,
ei oska öelda, ei nõustu, ei nõustu üldse) e-raamatute ja
paberkandjal raamatute eelistuste kohta ja teadlikkuse
kohta nende olemasolust raamatukogus ning e-raamatute meeldimise või mittemeeldimise põhjustest; küsimustiku lõpus üks avatud küsimus, mis andis vastajatele
võimaluse lisada kommentaare.
Uurimuse jaoks koostati valim juhusliku valiku alusel.
Juhusliku valikuga valimi uurimine saab olla lahenduseks, kui soovitakse uurida lugejate käitumist või
suhtumist raamatukogusse ja/või selle kogudesse. Aega
ja raha säästva tehnika kasutamiseks ei ole vaja erilisi
matemaatilisi võimeid või statistikavaldkonna kogemusi
(Drott, 1969, lk 119). Drott on väitnud (1969, lk 119, 120,
125): Taolise valimi tehnika kogu usaldusväärsus põhineb
sõltumatu valimi kasutamisel. See tähendab, et valim peab
võimalikult palju esindama kogu huvipakkuvat populatsiooni.
Et niikaugele jõuda, peaks kasutama juhusliku valimi matemaatilist kontseptsiooni. Juhuslik tähendab siinkohal seda, et
iga valiku jaoks (ühe andme kogumise jaoks) on igal rahvastiku
liikmel sama tõenäosus saada valitud [---]. Juhusliku valimi

leidmine ei ole tingimata kerge tegevus. Aga meetod on parem
kui ainult raamatukogu infol põhinev arvamus sellest, mida
raamatukogu lugejad vajavad. Üks viis vajaliku info saamiseks on uurida väikest valimit kasutajate koguhulgast ja teha
järeldusi, mis põhinevad sel valimil.
Parafraseerides Glynni (2006, lk 391), on selge, et ei ole
võimalik kõiki üliõpilasi ega õppejõude sundida küsimustikule vastama; juhusliku valimi meetod oli ainus
viis, kuidas saada infot e-raamatute kasutamisest ja
laiendada tulemused kogu sihtgrupile, st kõigile üliõpilastele ning õppejõududele. Käesolev valim on ainult osa
kõrgkooli raamatukogu lugejaskonnast, aga peaks olema
piisavalt suur, et olla kõiki lugejaid esindava valimina
usaldusväärne.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 14.10.–04.11.2019. Sihtrühmas oli 1696 liiget ja kokku saadeti tagasi 346 täisvastust, mis näitab umbes 20%-list vastamismäära.
Sihtrühma kuulusid kõik rakenduskõrghariduse ja
magistriõppe üliõpilased ning õppejõud, kes olid kõrgkooli õppeinfosüsteemis registreeritud õppeaastal
2019/2020. Küsitlus näitas, et 326 vastajat (94%) oli
naissoost ja ainult 20 (6%) meessoost: kõrgkooli erialad
ja õppekavad keskenduvad ametitele, kus naised domineerivad tugevalt vastavas tervishoiuvaldkonnas. Vastavalt veebilehele https://www.healthecareers.com on
tervishoiu- ja sotsiaalabi valdkonna töötajatest 78% ning
haiglate töötajatest 77% naised. Naised on tervishoius
ülekaalus igal pool, v.a tippametites.
2018. aasta suvel selgus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
sisseastujate tagasisideküsitluse põhjal, et enamik kandideerijaid olid 18–20-aastased. Siiski, käesoleva küsitluse
vastajate enamik (42%) kuulus vanuserühma 20–29, järgnesid vanuserühmad 30–39 (20%) ja 40–49 (19%).

Joonis 1.
Vastajate vanuseline jaotus
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leidis Flake (2010) USA haigla juhtumiuuringul põhinevas töös, et kui raamatukogu elektroonilised ressursid
(k.a e-raamatud) integreeriti elektroonilisse meditsiiniregistrisse ning soodustati ligipääsu (salasõnu ei olnud
vaja) ja aktiivset teavitamist, siis kasvas nende kasutamine hüppeliselt.
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Enamik vastanud üliõpilastest õppisid rakenduskõrgharidusõppes,
kokku 258 (75%). Kõige kõrgem vastamismäär oli magistriõppe tudengite hulgas: magistriõppekava 60-st
registeeritud üliõpilasest vastas küsimustikule 42, see moodustas 12%
kõikide vastajate arvust. Vastanud
õppejõude oli 46 ehk 13% kõigist
vastanuist.

Õpitav eriala
Õendus
Tegevusteraapia
Terviseteadus
Farmaatsia
Optomeetria
Ämmaemandus
Terviseedendus
Hambatehnika
Kokku

Valim N=

Valimi %

141
40
38
30
19
13
12
3
296

48%
14%
13%
10%
6%
4%
4%
1%
100%

Tabel 2.
Üliõpilastest
vastajate
eriala

Üliõpilastest saadi kõige rohkem vastuseid õenduse eriala tudengeilt (48%)
ja kõige vähem (1%) hambatehnika eriala tudengeilt (vt tabel 2). Kõik magistriõppekava üliõpilased õpivad terviseteaduse õppekaval.

Joonis 2.
Vastajate staatus

Tabel 1 järgi kuulub enamik vastanud rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastest 20–29-aastaste vanuserühma (50%), enamik vastanud
magistriõppe üliõpilastest kuulub
40–49-aastaste vanuserühma (43%)
ja kõige aktiivsemad õppejõududest
vastajad kuuluvad 30–39-aastaste
(39%) ja 50–59-aastaste (26%) vanuserühma.

Vastajate
vanus
≤ 20
20–29
30–39
40–49
50–59
60 ≥
Kokku

Tulemused
Teadlikkus

E-raamatute olemasolu teadlikkuse kohta kõrgkoolis küsiti mitu küsimust.
Tulemustest selgus, et nii üliõpilased kui ka õppejõud olid üsna teadlikud
e-raamatutest. 97% vastajatest märkis, et nad on kuulnud terminit e-raamat
ja 89% märkis, et teab, mis on e-raamat. Siiski tõi enamik neist (59%) välja,
et nad ei olnud kindlad, kas kõrgkooli raamatukogus on e-raamatud olemas.
3% vastajatest kirjutas, et neil puudub info selle kohta, et kõrgkooli raamatukogu kaudu saab e-raamatuid lugeda.
Spencer tõi 14 aastat tagasi välja (2006, lk 36), et tol ajal ei olnud veel täiskasvanute rühma, kes oleksid õppinud raamatuid lugema ja õppima ainult
veebikeskkonnas. Teadlased on väitnud, et üliõpilaste vanuserühm, kes
kuulub nn Y-generatsiooni, on saanud ainulaadse eelise, mis puudutab
õppimist ja õpetamist kõrgharidusastmes.
Y-generatsiooni iseloomustatakse kui põlvkonda, kellel on vilunud oskused
toime tulla nii tehnoloogia, interneti, mobiiltelefonide kui ka sotsiaal-

Rakenduskõrgharidusõppe tudengid

Magistrandid

Õppejõud

27 (10%)
130 (50%)
42 (16%)
38 (15%)
17 (7%)
4 (2%)
258
(75% vastajatest)

–
11 (26%)
10 (24%)
18 (43%)
3 (7%)
–
42
(12% vastajatest)

–
4 (9%)
17 (37%)
10 (22%)
12 (26%)
3 (6%)
46
(13% vastajatest)

Tabel 1.
Erinevate vastajarühmade vanuseline
jaotus
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Joonis 3.
Vastajate teadlikkus e-raamatutest

võrgustikega. On avaldatud arvamust, et nad mõtlevad ja töötlevad
informatsiooni erinevalt. Prensky
(2001) viitas selle generatsiooni üliõpilastele kui digimaailma põliselanikele (2001, lk 1). Tehnoloogia on
avaldanud nüüdseks mõju kõikidele
põlvkondadele, mistõttu nimetab
Prensky vanemaid põlvkondi digitaalseteks immigrantideks (2001, lk 4647), argumenteerides, et nad jätkavad
traditsiooniliste õpistiilidega, mida
tehnoloogia parendab, aga ei vormi.
Arvatakse, et nooremad põlvkonnad hindavad arvuteid nii väga, et
selle tulemusena kaob paberkandjal
raamat ära. Nt Ball jt (2010, lk 167)
on väitnud, et digimaailma põliselanikud kohanevad entusiastlikumalt
ja sõltuvad rohkem elektroonilistest
ressurssidest. Veel üks laialt levinud
kontseptsioon väidab, et mida vanemaks inimesed saavad, seda raskem
on neil oma harjumusi muuta.

Läbi on viidud liiga vähe uurimusi,
et avaldada kindlaid seisukohti eri
vanuserühmade e-raamatute kasutusharjumustest või teadlikkuse kohta
e-raamatutest. Ransdell jt (2011) uurisid 100 kolledžitudengit USA-s
(35 meest ja 65 naist) vanuses 27 kuni
61, kes võtsid osa terviseteaduse
õppekava veebipõhistest kursustest.
Kaasati neli sünniaastapõhist jaotust:
sündinud aastatel 1982+, 1971–1982,
1961–1971 ja 1951–1962. Kõrghariduses suureneb veebis lugemise osakaal, mistõttu nimetatud uurimus
hõlmas osalisi kõikidest peamistest
täiskasvanute vanusegruppidest.
Ransdell jt (2011) järeldasid, et 40+
põlvkonnal aitab nooremate üliõpilastega võrreldes suhteliselt
vähest veebikogemust kompenseerida nende töötahe ja lisaks sotsiaalsed ning elukogemused. Nooremaid
üliõpilasi peab enam julgustama
sotsialiseeruma.

Joonis 4.
Vastajate teadlikkus e-raamatutest vanuselise jaotuse järgi

Joonis 4 näitab, et 100% vanuserühmast 60 ja vanemad olid kuulnud e-raamatutest ja teavad, mis
e-raamat on. Nad teavad lisaks
100%-liselt, et kõrgkool pakub ligipääsu e-raamatutele.
Keskealiste vastajate hulgas on näha
osalist erisust. Kuigi 50–59-aastaste
vanuserühmas on 97% kuulnud ja
94% on kindlad, et teavad, mis on
e-raamat, teab ainult 41% sellest
vanuserühmast, et kõrgkooli raamatukogu pakub ligipääsu e-raamatutele. 40–49-aastaste vanuserühmast on 98% kuulnud e-raamatutest,
88% teab, mis on e-raamat ja 53%
teab, et kõrgkool pakub ligipääsu
e-raamatutele.
Noorem vanuserühm üllatas: kuigi
30–39-aastaste vanuserühmast 100%
on kuulnud ja 93% teavad, mis on
e-raamat, siis ainult 36% on teadlikud
ja 7% ei ole teadlikud, et kõrgkooli
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Joonis 5.
Vastajate teadlikkus e-raamatutest staatuse järgi

raamatukogu pakub ligipääsu e-raamatutele. 20–29-aastaste vanuserühmast 94% on kuulnud ja 88% teab,
mis on e-raamat, aga ainult 36% on
ja 4% ei ole teadlik, et kõrgkoolis on
ligipääs e-raamatutele. 81% noorimast vanuserühmast, s.o nooremad
kui 20 aastat, teab, mis on e-raamat
(19% ei ole kindlad) ja 100% neist on
e-raamatutest kuulnud. Neist ainult
22% teab, et kõrgkooli raamatukogul
on ligipääs e-raamatutele.
Seega on nooremal põlvkonnal
vähem kindlust, mis e-raamat täpselt
on ja nad on vähem teadlikud võimalusest kooli kodulehe kaudu e-raamatutele ligi pääseda. Võib nõustuda
eelnevate uurimuste tulemustega, et

Joonis 7.
Peamised
allikad
e-raamatute
leidmiseks

kuigi noorematel inimestel on head
tehnilised oskused, on nad vähem
enesekindlad või on neil vähem
kogemusi ja õigeid infootsioskusi.
See on koht, kus raamatukogu saab
aidata.
Joonis 5 kirjeldab põhjalikumalt teadlikkust e-raamatutest üliõpilaste,
magistrantide ja õppejõudude hulgas. Tulemused näitavad, et kõige
vähem teadlikud on üliõpilased: 96%
neist on kuulnud e-raamatust (4%
ei ole), 88% teab, mis on e-raamat
(10% ei ole kindel) ja ainult 34% on
teadlikud. Samal ajal neist 3% ei ole
teadlikud ja 62% ei ole kindlad, kas
nad pääsevad kõrgkooli raamatukogu kaudu e-raamatutele ligi.

Õppejõud on e-raamatutest veidi rohkem teadlikumad: 98% on kuulnud
(2% ei ole) ja 87% teab (2% ei tea ja
11% ei ole kindel), mis on e-raamat.
Samal ajal teab neist 45%, et e-raamatutele saab kõrgkooli raamatukogu
kaudu ligi (2% neist ei ole teadlikud
ja 52% ei ole selles kindlad).
Kõige teadlikumad on e-raamatutest
magistrandid: neist 100% on e-raamatutest kuulnud, 95% teab, mis on
e-raamat ja 50% teab, et kõrgkooli
raamatukogu kaudu saab e-raamatuid lugeda. Siiski, 5% magistriõppe
üliõpilastest ei tea seda ja 45% ei ole
selles kindlad.
Arusaadav, et magistrandid vajavad
rohkem e-materjale, ka e-raamatuid
kui teised üliõpilased. Kõrgkooli
praktiline suunitlus määrab kindlaks
selle, et üliõpilased veedavad suure
osa õppekavast tervishoiuasutustes
ja haiglates, omandamaks praktilisi
teadmisi. Seetõttu vajavad nemad
pigem õpikuid ja käsiraamatuid.
Analüüs e-raamatute teadlikkusest
erialade kaupa näitas (vt joonis 6), et
kõik õppekavad on peaaegu võrdselt
kuulnud e-raamatutest, mõne pisierisusega. Farmaatsia, hambatehnika,
tegevusteraapia ja terviseteaduse
(magistri)üliõpilastest vastas jaatavalt 100% ning 92% ämmaemanduse,
96% õenduse, 95% optomeetria ning
75% terviseedenduse üliõpilastest on
e-raamatutest kuulnud. Erinev vaatepilt kujuneb e-raamatutest teadmise
valdkonnas, ainult kahel õppekaval
on väga kõrged teadmised: 100%
hambatehnika üliõpilastest ja 97%

Enamik vastajaid kasutas e-raamatute leidmise põhiallikana Google´i
otsimootorit (vt joonis 7). Samuti on
teiste raamatukogude kodulehed
e-raamatute leidmiseks tuntumad
kui kõrgkooli raamatukogu kataloog
ja kõrgkooli e-õppe platvorm. Raamatukaupluste kodulehekülgedest
kasutati peamiselt Amazoni, Krisostomuse ja Rahva Raamatu omi.
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PROUA ELVIIRA
– SILLAMÄE HOIDJA

Mihkel Voldi intervjuu Elviira Sidorovaga

Üle nelja kümnendi uraani rikastanud Sillamäe avanes Eestile taas 1991. aastal. Senine hinnatud
suvituskoht, mida tunti juba 19. sajandist, muudeti kinniseks asulaks pärast Teist maailmasõda.
1957. aastal linna staatuse saanud Sillamäel on raamatukogu, mille algus viib 1947. aastasse.
Alates 1983. aastast on sillamäelaste raamatukogu eesotsas tarmukas direktor Elviira Sidorova.
Aastatepikkuse suure töö eest oma raamatukogu arendamisel tänapäevaseks teeninduskeskkonnaks ja raamatukogudevahelise koostöö edendamisel pälvis ta 2018. aastal Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia. Oma töös peab Elviira Sidorova väga tähtsaks nii töötajate
kui ka lugejate koolitamist ning seda koostöös Sillamäe teiste asutuste ja raamatukogudega
Eestis. Sestap käisimegi fotograaf Teeduga uurimas, kuidas proua Elviiral ja Sillamäe Linna
Keskraamatukogul käsi käib.

Sillamäe rohkem kui pooltuhat elanikku. Võrreldes seitsmekümnendate-kaheksakümnendate aastatega
laenutuste arv muidugi kasvas: raamatute ja perioodika valikut praegu
ja sellel ajal ei saa võrreldagi. Eriti
õnnelikud olid meile aastad 1990–
2010, mil venekeelsed raamatud ja
ajakirjad – pole saladus, et linna elanikud loevad enamasti vene keeles –
olid väga odavad. Tänu riigi ja linna
toetusele tundsime end kröösusena.

Elviira Sidorova
1980-ndate lõpus elas Sillamäel ligi
20 tuhat inimest, nüüd on siin elanikke 12–13 tuhande ringis. Elviira
Sidorova, olete Sillamäe raamatukogus töötanud 47 aastat, raamatukogujuhina 37 aastat. Kas Teie arvates loevad sillamäelased raamatuid
praegu võrreldes seitsmekümnendate-kaheksakümnendate aastatega
rohkem või vähem?
Kahjuks linna elanike arv kahaneb
pidevalt. Möödunud aastal kaotas

2017. aasta sügisest on teie raamatukogu Viru puiestee 26 asuvais remonditud ruumides. Siin on suurepäraselt
kujundatud keskkond nii väikestele
kui ka suurtele lugejatele. On olemas kaasaegsete esitlusvahenditega
ruum ürituste korraldamiseks, kenad
tööruumid on loodud ka raamatukoguhoidjaile. Tundub, et Sillamäe
linnavõim on raamatukogu heaks
teinud kõik, mis tema võimuses. Või
on see saavutatud ikkagi n-ö suure
võitlusega?
Arvan, et raamatukogu roll Sillamäe
linna kultuurielus on üsna oluline.
Linnavõim hindab raamatukogu tegevust ja rahastab vastavalt eelarve

võimalustele. Suurt võitlust uue
hoone eest ei toimunud, hoone projekteerimis-, ehitus- ja sisustuskulud
kattis linn riigi toetuseta. Uue raamatukogu avamine toimus 2017. aasta
septembris.
Saan ma õigesti aru, et Te töötasite
nullindatel Sillamäe aselinnapeana ja
tegelesite sotsiaalvaldkonnaga?
Jah, need olid aastad 2006–2010 ja ma
ei saa öelda, et see aeg oli minu elus
kõige parem. Praegu tean ma täpselt,
et raamatukogumaailm on parim,
mis üldse olemas on.
Kas ka kultuurivaldkonna eest vastutasite toona Teie?
Jah, kultuuriinimestega sujus koostöö
hästi, asutuste juhid olid kogenud
ning huvitavate algatustega.
Kui palju on Teil olnud kohalikus poliitikas olles võimalik raamatukogu hea
käekäigu eest seista?
Südametunnistus ei lubanud mul
eelistada armsat raamatukogu, kuigi
tahe oli suur, sest koolid, lasteaiad,
kultuuriasutused, lastekodu ning teised hoolekandeasutused on ka väga
tähtsad linna elus.
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kasutatakse eestikeelset kirjandust?
Kas Sillamäe Gümnaasium kasutab?
Kohalikud eestlased loevad nii
eesti kui ka vene keeles. On inimesi,
kes lugedes arendavad oma eesti
keele oskust. Gümnaasium kasutab eestikeelset kirjandust vajaduse
korral.

Sillamäe Linna Keskraamatukogu asub Viru puiestee 26.

Raamatukogu viib igal aastal läbi
emakeelepäeva mälumängu. Tänavu
kutsusime gümnaasiumiõpilasi, ostsime projektiraha eest igale osalejale kingituseks eesti klassikute raamatuid. Eriolukord kahjuks lükkas
ürituse edasi. Mälumäng toimub
kindlasti ja noored saavad raamatud
kätte.

Konstantin Balmonti
mälestuspink
raamatukogu ees

Teie raamatukogu asub Sillamäe
Gümnaasiumiga samas majas ja ilmselt pakute koolile ka kooliraamatukogu teenust. Ega gümnaasiumil ju
omaette raamatukogu ei ole?
On küll. Gümnaasiumi raamatukogu
on küll tagasihoidlik, aga kooliraamatukogu me ei asenda. Teenindame
õpilasi ja õpetajaid võrdselt teiste
lugejatega. Mul on hea meel, et gümnaasiumi õpilased tunnevad end
meie juures vabalt. Näiteks hakkasid nad korraldama meie juures oma
debatiklubi kohtumisi.
Teil on avariiulitel rohkelt häid venekeelseid raamatuid. Neid on ka teistes
keeltes. Kõige uuemad eestikeelsed
raamatud on ka olemas. Kui palju teil

Sillamäe kesklinn väärib muinsuskaitsealaks tunnistamist.
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Sillamäel on kokku neli kooli. Kuidas
on Sillamäe teistes koolides raamatukogudega? Kas neis on kooliraamatukogud olemas?
Raamatukogud on olemas, kuid
nende raamatuvalik on kesine.
Mitu haruraamatukogu teil on?
Veel kolm aastat tagasi asus raamatukogu kolmel aadressil: keskraamatukogu linna vanemas osas, haruraamatukogu uuemas linnaosas lasteaia hoones ning lasteosakond laste
loomemajas.
Raamatukogutöötajad teavad, et kolimine on võrreldav looduskatastroofiga. Nii saan öelda, et aastal 2017 oli

Raamatukogust leiab silmale ilusat rohkesti.

meil orkaan ja suur rahvasterändamine.
Poole aastaga kolis uude hoonesse
keskraamatukogu, vabanenud majja
aga lasteosakond ja haruraamatukogu. Selle tulemusel on nüüd Sillamäe mõlemas linnaosas täiskasvanuid ja lapsi teenindav raamatukogu.
Kas raamatukogu tähendus on Sillamäel aastatega muutunud?
Raamatukogu tegevus laieneb pidevalt. Nagu teisedki Eesti raamatukogud, pakume peateenuste kõrval
kodukoha elanikele õppimis-, harrastustegevuse ja vaba aja veetmise
võimalusi. Raamatukogus saab vaadata suurel ekraanil filme, tutvuda
raamatu-, kunsti-, käsitöö- ja fotonäitustega. Elanikud saavad välja
panna oma loomingut, osaleda meisterdamistubades, kohtuda kirjanike ja teiste huvitavate inimestega,
õppida arvutit kasutama jne. Meie
raamatukogu ei tee midagi erilist.
Usun, et Eestis on veelgi tublimaid.
Minu arvates ei saa raamatukogu
muuta supermarketiks, kus raamatukoguhoidja ainult vöötkoodi skaneerib. Lahendus on väga lihtne ja
odav: rääkige inimestega! Rääkige
lugejatega, kolleegidega, igaühega,
kes raamatukogu uksest sisse astub.
Küsin ka koduloo uurimise kohta.
Kui palju tegeleti teil raamatukogus
koduloo teemadega siis, kui Sillamäe
oli veel kinnine linn?
Salastatud tööstuslinnas ei olnud
koduloo uurimisest juttugi. Paljud

ning nende teostest, näiteks Gustav
Suitsu Sillamäe motiividest, kunstnik
Richard Bergholzi Sillamäe-maalidest jt.

Peamajas on lugemisvara rikkalikult.

Raamatukogu peasissekäigu juures
on teil vene luule hõbeajastu suurkujule Konstantin Balmontile pühendatud pink. Kuidas see ettevõtmine
teoks sai?
Mälestuspink raamatukogu juures
avati möödunud suvel Sillamäe linnaja merepäevadel. Jutud mälestusmärgist käisid linnas pikka aega, kaua
arutleti ja räägiti, kuid asi ei liikunud.
Ühel päeval otsustasime, et avame
raamatukogu juures ise tagasihoidliku pingi. Kahe nädalaga oli pink
tellitud, plaat valmis ja üks lugeja
valmistas metallist kolm ilusat roosi.
Neid roose paneme pingile iga kord,

linnaelanikud olid kindlad, et Sillamäe ajalugu algas alles peale Teist
maailmasõda. Inimesed elasid ja
töötasid siin, aga kaua aega Sillamäed maakaartidel ju ei olnudki.
Praegusajal on koduloo andmebaasi
arendamine meil üks raamatukogu
prioriteetidest.
Vene sümbolistlik luuletaja Konstantin Balmont (1867–1942), helilooja
Pjotr Tšaikovski (1840–1893), rühmitusse Mir iskusstva kuulunud kunstnik Konstantin Somov (1869–1939)
ja füsioloog Ivan Pavlov (1849–1936)
– kõik need kuulsused on kunagi
suvitanud Sillamäel. Kas neist koduloolistest faktidest räägiti avalikult ka
nõukogude ajal?
Räägiti Ivan Pavlovist, Sillamäel on
isegi temanimeline tänav. Pavlovil
oli siin suvila, kus ta elas kevadest
sügiseni veerandsajandi jooksul.
Kohalikult koduloouurijalt saime
teada Somovist ja Tšaikovskist. Konstantin Balmonti sideme Sillamäega
avastasime me ise, kui leidsime ühest
raamatust tema luuletuse juurde kirjutatud sõnad Sillamäggi Estl., sept.
1905. Hakkasime uurima ja selgus, et
hõbeajastu parim lasteraamat Фейные
сказки [Haldjamuinasjutud – toim] kirjutati just Sillamäel. Võtsime ühendust Balmonti muuseumiga Venemaal
ja praegu on meil tihe koostöö.
Selge see, et nõukogude ajal ei räägitud ka meie linnaga seotud eestlastest

Peamaja lasteosakond on toreda sisustusega.
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Teil on siin uhke lasteala, mis on kindlasti eelduseks laste raamatukogusse
toomisel. Aga ikkagi: oskate Te anda
retsepti, kuidas on võimalik lapsi
lugema panna?
Mina ei ole nii tark, et retsepte jagada.
Saan ainult öelda, et lapsed tunnevad
väga hästi, kus nad on oodatud. Meil
on väga toredad ja andekad lastega
tegelevad töötajad; üks nendest, Jelena Nevskaja, sai Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tunnustuse aasta tegu
linnaraamatukogus 2019. Probleemiks
on teismeliste lugemine. Raamatu-

PERSOON

kui korraldame selle juures üritusi.
Avamisele tuli üllatavalt palju linnarahvast, oli südamlik ja tore pidu.
Võib-olla tulevikus paneb linn parema
mälestusmärgi, aga meie pink ei sega
seda.

Uue esitlustehnikaga saal sobib ürituste korraldamiseks.

Siin on head vene koloriiti.
kogu üritustel osalevad nad hea
meelega, kuid raamatuid laenutavad
vähe.
Kuidas Sillamäe raamatukogusse
eesti keele kohvik loodi?
Kohvik on aktiivse linnaelaniku AnnaOlga Luga isiklik algatus ja ei ole
seotud Integratsiooni Sihtasutusega.
Raamatukogu pani ainult õla alla.
Külalisteks on olnud kirjanikud, teadlased, rahvakunstnikud, ühiskonnategelased jt huvitavad inimesed.
Praegu korraldab Sillamäe elanikust
vabatahtlik raamatukogus eesti keele
ringi lastele.
Kui kaua on teil hobifotograafid koos
käinud?
Mitte kaua: nemad hakkasid kogunema uues raamatukoguhoones
kolm aastat tagasi.
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Elviira Sidorova kolleegid Irina Razguljajeva ja Tatjana Borissova
Kas raamatukogus tegutseb jätkuvasti ka luulering?
Luuletajate klubi on superaktiivne,
õhkkond koosolemistel on loominguline ja väga sõbralik. Nad esitavad
oma luulet, kutsuvad külalisi lähiümbrusest ning kaugemalt.
Olete oma kodulinna tunnuslause
Sillamäe – värskete meretuulte linn
autor. Kuidas see lause 2006. aastal
sündis?
Juhuslikult. Sõitsin bussiga Tallinnast, pikal teel oli aega mõtlemiseks.
Tuli meelde, et linnas kuulutati konkurss Sillamäe tunnuslause leidmiseks. Mõtlesin, et lauses peab kõlama
meri, tuul ja linna muutmine kinnisest linnast avatud linnaks. Nii see
sündis: meretuuled ja muutmiste
värsked tuuled.

Piilume direktori kabinetti: nurgas seisab vokk.

Nagu teil siin raamatukogu peaukse
juures monitoris kuvatud fotode
jadast näha, on Sillamäel külas käinud palju kolleege Eesti eri paigust ja
olete ka ise neil külas käinud. Teil on
teiste maakondade kolleegidega head
suhted. Kas need suhted hakkasid
kujunema kohe siis, kui Sillamäe hakkas Eestile avanema?
Just nii. Esimene samm oli keelebarjääri ületamine. Käisime keelepraktikal paljudes raamatukogudes, saime
seal tuttavaks toredate kolleegidega.
Aastatega arenesid inimestevahelised
suhted, toimusid koostööprojektid.
Näiteks toimus möödunud aastal
Võru maakonna rahvaraamatukogude ja Sillamäe raamatukogu
koostööseminar Üksainus Eesti on
Võru- ja Virumaa vahel.
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Mis on Teie kreedo, millest raamatukogujuhina oma töös lähtute?
Ei ole mõelnud selle peale. Ei pea
kartma, peab katsetama. Tihti kordan
oma inimestele lauset, et kui meie
töötame oma nime heaks, siis hakkab
nimi töötama meie heaks.
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Olete lõpetanud Leningradi Kultuuriinstituudi raamatukogunduse eriala.
Kui palju olete praegu kursis Vene
kolleegide tegemistega?
Head suhted on meil Kingissepa keskraamatukogu ning Kingissepa-Jamburgi ajalooseltsiga. See linn on
25 kilomeetri kaugusel Eesti-Vene
piirist. Kolleegid on seal väga tublid,
pühendunud oma tööle, aga saan kinnitada, et meie elu siin Eestis on palju
parem.

Sillamäe raamatukogu suur lasteosakond asub Kalda 12.

Eestlasi elab Sillamäel vähe. Olete
öelnud, et saite küll pikka aega eesti
keelest aru, aga ei rääkinud. Kust on
pärit Teie hea eesti keele oskus?
Ma ei arva, et minu eesti keel on hea,
grammatikaga on probleeme. Juhtub,
et tähtsa teksti saadan meiliga heale
kolleegile kontrollimiseks. Inimesele,
kes pöördub minu poole eesti keeles,
püüan vastata.
Olete elanud Sillamäel lapsepõlvest
tänaseni. Mis on Teid kodulinna juures
kõige rohkem köitnud?
Siin elavad minu ustavad sõbrad ja
elasid kallid vanemad. Siin on töö,
kus uus päev ei ole eelmisega sarnane, head kolleegid. Ja muidugi
meri ja mereäärne loodus.
Millal on olnud Sillamäel kõige raskem
aeg?
Nagu mujal Eestis: suurte poliitiliste
muutuste aastatel.
Mis meenub Teile lapsepõlveaegsest Sillamäe raamatukogust kõige
eredamalt?
Meenutan imeliste raamatute lõhna.
On ka meeles, kui hubane oli lasteraamatukogu lugemissaal, kus ma enne
huviringi lehitsesin ajakirju. Ajakirjale Крокодил [Moskvas 1922–2008
ilmunud satiiriajakiri – toim] oli järjekord. Pidin ootama, enne kui lugeda
sain.
Elviira Sidorova, tänan Teid sisuka
intervjuu eest! Soovin Teile ja Teie
kolleegidele kõike head!

Peamaja lasteosakond kutsub mängima.

VABADUSSÕJA
ÜHISLOOMEPROJEKT
RAHVUSARHIIVIS
Ivar Kaigu, Rahvusarhiivi arhivaar

Allikas: www.ra.ee/vabadussoda
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Vabadussõda on oluline ja väga põnev periood meie ajaloos ning enamikul
eestlastest on mõne sõjas osalenud esivanema kaudu sellega ka isiklikult
tajutav seos. Seetõttu on loomulik, et selle aja vastu tuntakse huvi ja
et oma isade, vanaisade ning vanavanaisade panuse kohta rohkem teada
tahetakse. Paraku on Vabadussõjas osalenud sõdurite kohta andmete
leidmine olnud siiani üsna keeruline: konkreetse isiku osas tuli pöörduda
vahetult arhiivi poole ja isegi siis ei olnud kindel, kas midagi on võimalik
leida. Üldist nimekirja olemas ei ole, isegi hinnangud sõjas osalenute
arvule varieeruvad. Selle vea parandamiseks algatas Rahvusarhiiv selle
aasta alguses Vabadussõja ühisloomeprojekti eesmärgiga koguda
kõigi sõjas osalenute nimed ühte lihtsasti kasutatavasse andmebaasi.

Rahvusarhiiv seadis Vabadussõjas
osalenute nimekirjade indekseerimise
eesmärgiks arengusihtides aastateks
2017–2020. Tänavu 7. jaanuaril käivituski ühisloomeprojekt, milles vabatahtlike abiga luuakse Vabadussõja
sõdurite andmebaas. Projekti avamisele eelnes umbes kaks aastat ettevalmistusi, mille käigus valiti välja
materjalid, tehti neist digikoopiad ja
loodi tööks vajalik internetikeskkond.
Dokumentide valimisel võrreldi väeosade fondides leiduvaid erinevaid
materjale. Mitme allika olemasolul,
kus nimed paistavad kattuvat, oleme
valinud dokumendi, kus on rohkem
lisaandmeid. Kõik lühemad nimekirjad, milles leiduvad nimed sisaldusid ka mõnes pikemas üldnimekirjas,
on kõrvale jäänud. Niiviisi valisime
välja selle osa dokumentidest, millega töötamisel saab kõige väiksema
pingutusega kõige parema tulemuse.
Selline valik võimaldas vähendada
digikopeerimist ja sisestamist vajavate dokumentide hulka kordades.

Tulemuseks
soovime koostada
andmebaasi,
kust oleks leitavad
Vabadussõja kõigi
sõdurite nimed
viitega allikale.
Tulemuseks soovime koostada andmebaasi, kust oleks leitavad Vabadussõja kõigi sõdurite nimed viitega allikale. Loomulikult tekitab see projekt
erinevaid ootusi: kes soovib näha
detailset statistilist tööriista, kes ootab
esinduslikku nimekirja. Andmekogu,
mida me reaalselt loome, pole aga
väga detailne ega hetkel veel ka
mitte eriti esinduslik. See on suunatud eelkõige inimese üles leidmisele
ning eesmärk on esialgu koguda võimalikult palju sissekandeid.
Detailsed andmed saavad keskkonda ainult siis, kui keegi need sinna

sisestab. Kuna töö maht on suur,
oleme valinud lähenemise, kus andmebaasi salvestatakse peamiselt ainult
isiku tuvastamiseks vajalikud andmed nagu ees-, perekonna- ja isanimi, sünniaeg ning elukoht. Edasiste
teadete lugemiseks tuleb juba avada
link ja tutvuda sissekande aluseks
olnud dokumendiga. Näiteks teenistuskirjas leidub isiku kohta rohkem
andmeid, aga mõnes allüksuse nimekirjas märksa vähem. Arvestada võib,
et lisaks dokumendile, mille kohta on
digikoopia, võib väeosa arhiivifondis
leiduda veel terve hulk materjali, mis
on jäänud paberkandjale. Uurija, kes
juba teab õiget väeosa, võib allüksuste nimekirjadest, päevakäskudest
ja lahingutegevuse päevikutest leida
mõndagi huvitavat. Kui lisada sellele
ajalooraamatud ning memuaarid,
tekib sõjasündmustest juba üsna
ilmekas pilt, isegi kui perepärimust
sellest säilinud ei ole.
Esindusnimekiri oleks loetelu kõigist sõjas osalenud meestest, esimesest viimaseni, ilma ühegi ülearuse
nime ja korduva sissekandeta. Selline nimekiri eeldab andmebaasi
toimetamist, et ühendada erinevad
sissekanded sama isiku kohta, kirjeid
ühtlustada ja ülearused nimed välja
jätta. Korduvad sissekanded on töö
käigus vältimatud. Kuna sisestame
nii teenistuskirju kui väeosade dokumente, peaks enamiku sõdurite kohta
tekkima vähemalt paar-kolm sissekannet. Samuti leidub dokumentides
selliseid isikuid, kelle puhul pole alati
üheselt selge, kas lugeda nad sõjas
osalenuteks või mitte, näiteks sõdurid, kes võeti teenistusse juba pärast
vaherahu kehtima hakkamist. Juhul
kui otsustada, et viimased ei peaks
nimekirja kuuluma, on neid toimetamise käigus väga kerge nimestikust
välja jätta, samas leida ja lisada andmebaasi kedagi, kes on sisestamisel
vahele jäänud, on väga raske, kui
mitte võimatu. Leidub ka selliseid
mehi, kes sünniaasta järgi hinnates
oleks võinud sõjast osa võtta, kuid
ühel või teisel põhjusel seda ei teinud,
näiteks ei viibinud nad siis Eestis.
Pärast sõda on nad siiski arvele võetud ja nende teenistuslehed on paigutatud vastavalt sünniaastale sõjas
osalenute dokumentide vahele. Selliste nimede olemasolu andmebaasis
ei sega kuidagi selle kasutamist, aga
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Vabadussõda oli üldrahvalik pingutus, mis tegi võimalikuks iseseisva
Eesti. Aja möödudes muutub see
pingutus seejuures iga põlvkonnaga
aina üldrahvalikumaks. Tänapäeval
on juba raske leida nooremapoolset
eestlast, kellel vähemalt üks esivanem poleks Vabadussõjas osalenud ja
eluga riskides oma riigi loomisest osa
võtnud. Selle taustal on kummaline,
kui vähe me sellest teame. Vabadussõja sõdureid puudutavaid väiksemaid nimekirju on küll mitmeid: näiteks Vabadusristi kavaleride nimed
trükiti esimest korda raamatuks juba
kolmekümnendatel; Vabadussõja
Ajaloo Selts koostab sõjas langenute
koondnimekirja, mille tööversioon
on kättesaadav internetis; Sõjamuuseum on loonud kõigi Eesti ohvitseride andmekogu; kergesti leitav on
nimekiri Vabadussõjas osalenud Eesti
juutidest; sõjas osalenute andmeid
on kogutud genealoogialehel geni.
com. Samas ei ole üldist nimekirja
olemas. Omal ajal peeti arvet küll,
aga arvepidamine ei ole säilinud.
Sõjavägi pidas oma sõdurite üle arvestust nii sõja ajal kui ka pärast seda.
Sõjaväeringkondade staapides hoiti
maakondade kaupa alal reservväelaste teenistuskirju, mis annavad iga
üksiku mehe sõjatee kohta hea ülevaate. Teenistuskirju sai seni otsida
ja nendega tutvuda Tallinnas arhiivi
uurimissaalis, ent nüüdsest muutuvad need leitavaks ja kättesaadavaks
ka internetis. Paraku ei ole teenistuskirjad säilinud ja arhiivi jõudnud kaugeltki kõigist maakondadest: puudu
on sõjaeelse Järva-, Võru- ja Tartumaa
reservväelaste dokumendid. Selliste
meeste kohta tuleb andmeid otsida
väeosade nimekirjadest ja teistest
sõjaaegsetest materjalidest. Kui väeosa nimi on teada, on hästi, vastupidisel juhul on otsimine raske. Enamasti
võtab see töö aega ja pole sugugi kindel, et tulemuseks ka midagi leida
õnnestub. Probleem pole mitte see,
et andmeid ei ole olemas, vaid see, et
andmeid on palju ja need on korrastamata. Enamiku väeosade kohta on
säilinud nimekirju, teenistuskäiguraamatuid, palgamaksmisega seotud
dokumente, teenistusest vabastamise
tunnistusi. Dokumente on palju ja
tihti pole seal nimed isegi tähestiku
järjekorras, mistõttu ühe või teise
isiku leidmine muutub praktiliselt
võimatuks ülesandeks.
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Vabadussõja ühisloomega oleme
küll suures plaanis alles alguses,
kuid juba esimese poolaastaga
kogunes keskkonda üle 60 000 kirje.
aitab vajadusel selgeks teha, kas nad
tegelikult osalesid sõjas või mitte.
Sisestamisel saab sellised isikud
märkida ühe klõpsuga sõjas mitteosalenuteks.

andmebaas, kuhu kanti lisaks algul
kavatsetule veel mitmeid muid
materjale. Loodetavasti selgub Vabadussõja ühisloome käigus veel hulk
I maailmasõjas osalenute nimesid.

Ühisloome (inglise keeles crowdsourcing) all mõistetakse enamasti
mõne suure ülesande jaotamist interneti vahendusel paljude osalejate
vahel, kes grupina koos teevad ära
mõne suurema töö, mis ei pruugi olla
algatajale üksi jõukohane. Vabatahtlike soov panustada tuleb tihti jagatud eesmärgist: ka nemad on huvitatud projekti tulemusest, mida ilma
nende panuseta ei tekiks. Tulemus
on kasulik nii panustajale endale kui
ka üldsusele. Nii nagu Vabadussõjas
luges iga mehe osalus, aitab siin iga
vabatahtlik ja tema sisestatud nimi
eesmärgile kaasa. Palju tuntakse
huvi just enda kodukanti puudutava
materjali vastu. Sisestajate seas on
ka inimesi, kes on sattunud seda
tegema, kuna neil on vaba aega ja
nad soovivad seda kulutada millelegi, mis omab tähendust. Vabatahtlik, kes peab teemat oluliseks ja on
valmis sellisesse töösse arvestatavalt
oma aega panustama, on sisuliselt
teatmeteose kaasautor.

Vabadussõja ühisloomega oleme küll
suures plaanis alles alguses, kuid juba
esimese poolaastaga kogunes keskkonda üle 60 000 kirje, tänu millele
on andmebaas juba praegu osutunud
kasulikuks tööriistaks. Sellele tuginedes on arhiiv saanud vastata päringutele, mis oleks muidu ilmselt lahendamata jäänud. Huvitav on märkida, et
vabatahtlike seas muutusid esimeses
järjekorras populaarseks tagavarapataljonide teenistuskäiguraamatud,
millest on võimalik ühelt leheküljelt

Rahvusarhiiv on varem algatanud
mitu ühisloomeprojekti: Esimeses
maailmasõjas osalenud eestlaste otsimise, tsaariaegsete vallakohtute protokollide sisestamise ja Tartu elanike
1867. aasta rahvaloenduse andmete
põhjal kaardile kandmise. Varasematest ühisloomealgatustest on teema ja
arhiivimaterjali poolest käesolevale
kõige sarnasem ilmasõja projekt
aastatest 2014–2018, mis sai alguse
soovist indekseerida tsaariaegsed
kutsealuste ja väkkevõetute nimekirjad. Toona loodi nelja aasta jooksul
ligi kahesaja tuhande sissekandega

saada kirja kümneid nimesid. Ilmselt
tekitas see töös natuke hasarti. Kuna
teenistuskäiguraamatutes on sageli
viidatud ka eelmisele ja järgmisele
teenistuskohale, on need sissekanded küllalt informatiivsed. Suur osa
sõdureid jõudis nimelt sõja jooksul
olla rohkem kui ühe väeosa nimekirjas ja need teenistuskäiguraamatud
annavad tihti kätte vajaliku niidiotsa.
Lisaks arhiiviallikatest sisestamisele
on võimalik andmebaasi kanda ka
selliseid isikuid, kelle sõjas osalemine
on teada mujalt, näiteks oma sugulasi. Paralleelselt nimedele kogume
ka sõjaaegseid fotosid, millest teeme
enda kogude jaoks koopiad.
Vabadussõja ühisloome eesmärk on
luua keskkond kõigi Vabadussõjas
osalenute andmetega. Sellega muudame kättesaadavaks suure hulga
põnevat ajaloomaterjali ning täidame
ühe suure augu meie teadmistes.
Ühisloomesse on võimalik panustada
kõigil, kellel on internetiühendusega
arvuti ja vaba aega. Nimesid sisestada
pole raske ja igast panusest on kasu.
Rahvusarhiiv kutsub kõiki asjast
huvitatuid tutvuma keskkonnaga
aadressil www.ra.ee/vabadussoda,
otsima sealt tuttavaid nimesid ja tahtmise korral seda ka natuke täiendama.

www.ra.ee/vabadussoda
RAHVUSARHIIV
KUTSUB KÕIKI

• tutvuma keskkonnaga
www.ra.ee/vabadussoda
• otsima tuttavaid nimesid
• täiendama!

LUGUDE LUMMUSES
LÄBI AASTA, LÄBI ELU
Helle Laanpere, Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja

2020. aasta on olnud erakordne mitmes mõttes. Oleme tajunud harjunud ilmakorra haavatavust, õppinud toimetulekut uues digimaailmas – ja vastukaaluks
saanud tuge ning turvatunnet eesti rahvajutu aastal meieni jõudnud traditsioonilistest lugudest. Rahvajutu aasta kaanekangutajaks oli jaanuarikuine seminar
Viljandimaal. Võru maakonna jutuhuvilised, kes aasta käimalükkamise töises
tuhinas nii kaugele ei pääsenud, andsid Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialistile Kristi Valsile idee tuua üks rahvajutuseminar kagunurga rahvale lähemale.

Sügisese pööripäeva eel, 18. septembril kogunesid Võrumaa Keskraamatukokku rahvajutupäevale huvilised maakonna raamatukogudest,
kultuuriasutustest, lasteaedadest,
koolidest ja mujalt. Eesti rahvajutu
tähendusest tänapäeval rääkisid
teema-aasta eestvedaja Piret Päär,
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule
arhiivi pärimuseuurijad Risto Järv
(Mis teeb muinasjutust muinasjutu) ja
Valdo Valper (Kotussõperimuse uurmisest uma käe pääl ), Märjamaa Gümnaasiumi klassiõpetaja Ave Sinikas
(Rahvajutud õpetaja töös) ning kogenud lasteaiaõpetaja ja koolitaja Piret
Kukk (Käed aitavad kõnelda: lugude
jutustamine koos käelise tegevusega).
Piret Päär on ligi 30 aastat päästnud
rahvajutte raamatukaante vahel suikumise saatusest. Raamatueelsetel
sajanditel hingasid, elasid ja arenesid parimad lood tänu sellele, et neid
aina uuesti jutustati. Need jutud,
mida ei peetud oluliseks edasi rääkida, vajusid unustusse. Tähenduslikumad jäeti meelde, pajatati teistele
kuulajatele ning hoiti seeläbi alal ja
elus. Viimase sajakonna aasta jooksul
on aga lugude talletamine usaldatud
raamatute hooleks. Ometi ei pääse

ükski kirjapandud lugu meie elusid
puudutama, kui keegi raamatukaant
ei kergita.
Kindlasti oli rahvajuttude hingus
läinud mööda tollest ajakirjanikust,
kes pani kord imeks, et Piret on oma
elutööks valinud jutuvestmiskombe
taaselustamise. Neid vanu lugusid
pole tänapäeval enam kellelgi vaja,
arvas ta… Ehmatusest toibudes võttiski Piret Päär nõuks pühendada
terve aasta eesti rahvajuttudele.
Eesti rahvajutu aasta andis põhjust
otsida üles vanad head muinasjutukogumikud, mis uute raamatute
tulvas ununema on kippunud. Rahvajutte loeti ette juturingides ja arvutiekraanil, lavastati ja jutustati. Läbi
aasta on paljusid peresid hoidnud
teema kütkes lugemisväljakutse
11×11, mis pakkus iga kuu 11. kuupäeval ühislugemiseks ühe rahvajutukogumiku ja ootas osalejate
tagasisidet. Tänu sellele avastati
aastakümneid koduriiulitel seisnud
lugemata raamatuid ja vaadati värske
pilguga kunagistele lapsepõlvelemmikutele, raamatukogude külastajad
hoidsid kuu algul silma peal teemaväljapanekul ja mõistatasid, milline
raamat järgmisena ühislugemisele

tuleb. Vastu ootusi-oletusi ei takerdunud lugemishoog kevadise eriolukorra suletuses. Hoopis sellele järgnenud suvine vabadus viis lugejad
raamatutest eemale: randa, aeda,
metsa, mööda Eestit rändama. Teisalt – M. J. Eiseni Esivanemate varandus (väljakutse juulikuu raamat) sai
mõnelegi rändurile heaks kaaslaseks,
kes pajatas tõestisündinud muistelugusid nähtud paikadest. Vanasti
igatahes olevat neid tõsilugudena
usutud!
Väljakutse raamatuvalik kujunesmuutus aasta edenedes. Aasta esimene raamat Marjakobar ja teisi setu
muinasjutte sai ja jäi paljude lemmikuks. August Jakobsoni Puujalaga
katku ei saanud kõrvale jätta juba
sellepärast, et kogumikus on Päike,
kuu ja taevatähed – lugu sellest, kuidas
rätsepa üleannetud lapsed sõrmedega taevasse auke torkisid. Lisaks
need Vive Tolli suurepärased linoollõiketehnikas mustvalged illustratsioonid ja initsiaalid iga loo alguses!
Tark mees taskus: eesti ennemuistseid
jutte kirjanike sõnastuses sai keset eriolukorda aprillikuiseks väljakutseks
lootuses, et seda kolmes trükis ilmunud muinasjutukogu leidub paljudel
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kodustel raamaturiiulitel. Juunikuine
Metsavaimu heategu: sada eesti muinasjuttu metsast ja meist ehmatas oma
mahukusega, kuid üllatas koduste
pajatustena mõjuvate lugudega. Juhan
Jaigi Kaarnakivi lennukate fantaasiate kannul püsimine oli paljudele
tõeliseks väljakutseks. Jaigi sugulased-tuttavad on teda meenutanud kui
innukat jutuvestjat. Ehk ongi Jaigi
looming mõjuvam suulises esituses,
etteloetuna? Septembri väljakutseraamat Kilplased on vana rahvajutt,
mille uuemaid ümberjutustusi ja
edasiarendusi tunneme juba autorinimede all (Fr. R. Kreutzwald, Eno
Raud, Priit Pärn). Aasta edenedes
avastasid lugemise väljakutse vastu
võtnud, et kohtuvad ikka ja jälle
tuttavate lugudega uues sõnastuses.
Seegi oli väärt kogemus: pärimuse
ellujäämine sõltub niihästi kordustest
kui ka uute jutustajate antud lisaväärtusest.

Tegelikult oleme
me kõik jutuvestjad.
Iga inimene võiks
kirjutada vähemalt
ühe raamatu –
oma eluloo.
Risto Järve ettekanne andis rahvajutuhuvilistele aimu valdkonna terminoloogiast, teoreetilistest alustest
ja pärimuse kogumise retkedel kogetust. Mõiste muinasjutt on raamatutekstides tulnud kasutusele pisut üle
saja aasta tagasi. Jutuvestjad on folkloristidele väitnud, et ei tea muinasjuttudest midagi, aga vanaaja jutte või
ennemuistseid jutte on ikka kõneldud.
Tegelikult oleme me kõik jutuvestjad.
Iga inimene võiks kirjutada vähemalt
ühe raamatu – oma eluloo. Samamoodi pajatab igaüks tuttavatele
ammuses lapsepõlves, nooruses või
alles äsja kogetud naljakaid, kummalisi, dramaatilisi juhtumusi. Eriti
häid lugusid räägitakse aina uuesti.
Kuulajatel ei maksaks vanaisa heietuste peale tüdinult silmi pööritada:

just sellised korduvad isikukogemuse jutud ongi tänapäeva pärimus!
Kohapärimuse uurija Valdo Valperi
kogemustest tuli ilmsiks mõndagi
mõtlemapanevat. Selgub, et Eesti
Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivile esitatakse sageli päringuid avalikest andmebaasidest väga lihtsalt
leitava teabe kohta. Küsijad ise pole
osanud või taibanud internetiotsingut teha. Üllatav tähelepanek ajal,
mil peame end juba üsna teadlikeks
digiressursside kasutajateks. Valdo
tutvustas veebis leiduvaid andmebaase ja kaarte, millest võib abi olla
kõigil, kes omal käel kodukandi
ajalugu ning pärimust uurivad. Kui
naaberküla papi pajatab lättest, mis
asub Hallikivi mehe hainamaa pääl,
on lootust Maa-ameti kohapärimuse
kaardirakenduse abil kindlaks teha,
kus kõnealune koht maastikul asub.
Muidugi juhul, kui ka folkloristid
on neid lugusid kuulnud ja kaardile
kandnud.
Klassiõpetaja Ave Sinikas oli analüüsinud folkloorset ainest esimese
kooliastme aabitsates-õpikutes. Leelo
Tungla, Ene Hiiepuu ja Edgar Valteri
Aabits pälvis palju kiidusõnu. 2. klassi
õpikus Ilus emakeel (autorid Ene Jundas, Riina Kippak, Krista Kumberg ja
Siivi Põder) on iga osa saanud pealkirjaks vanasõna ning õpikus leidub
ka mitu rahvajuttu.
Piret Kukk, kes astus publiku ette
veebi vahendusel, tutvustas lugude
jutustamise võimalusi toetatuna
käelisest tegevusest: nöörilugusid,
paberilugusid ja joonistamislugusid.
Jutu käigus lõigates-voltides-joonistades valmivad tegelased inspireerisid kuulajaid ja saadud kogemust

kasutatakse kindlasti igapäevatöös
lastega korduvalt. Niihästi Ave Sinikase soovitatud Reinuvaderite jutupada: muinasjutusõbra tööraamat (autorid Elve Kukk ja Elina Veering) kui ka
Piret Kuke Käed aitavad kõnelda: meeli
ja tajusid arendavad mängud igale eale
leidsid kohe tänulikke laenajaid ja
kindlasti ostetakse neid veel mitme
raamatukogu riiulitele.
Mõlemad esinejad tõdesid kasvukeskkonna mõju oma kujunemisele:
Ave Sinikas meenutas ettekandes,
kuidas isa igapäevaelus lapsega
suheldes kasutas sageli vanasõnumõistatusi ja tsiteeris salmikesi; Piret
Kukk on oma raamatu pühendanud
isale, kes õpetas märkama, vaatama ja
nägema.
See, kes oskab kuulata-vaadata, märkab
nii rahvajuttudes kui ka elus meie ümber
korduvaid mustreid, tõdes Piret Päär
päeva kokku võttes. Kas olete kuulnud
seda lugu, kuidas eideke otsis hanekarjust? Ei osanud üks, teine ega kolmas
kandidaat piisavalt ilusasti hanedele
laulda. Ainult rebane lõõritas imekaunisti ja pääses ametisse. Paraku hakkas
hanekari hõrenema… Varsti on taas valimised. Kuulake, kes kandidaatidest kõige
kaunimini laulab ja vaadake hoolega – kas
paistavad kusagilt ka rebase kõrvad?
Päeva jooksul oli kuulajate jutusoon
avanenud ja hakati jagama juhtumusi
elust enesest; olnuks vaid mahti kauemaks kohale jääda, võinuks hommikuni lugude lummusse jääda.
Rahvajutupäevale andis näo ja sisu
Piret Päär (MTÜ Jutumaja). Toetasid Eesti Rahvakultuuri Keskus,
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja SA Võrumaa Arenduskeskus.
Foto: Helle Laanpere
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DIGIKULTUURI
Karmen Linask
Karmen, milliseid teemasid selles
plokis käsitleti?
Arutasime, millised võimalused on
mäluasutustel oma digikogusid veebis
kättesaadavaks teha. Teadagi on enamik mäluasutuste kogude sisust kaitstud autoriõigustega. Rääkisime Tartu
Ülikooli raamatukogu ja rahvusraamatukogu kogemustest autoriõigustega tegelemisel ja milliseid võimalusi
annab uus Euroopa direktiiv, mis peaks
järgmise aasta juuniks olema Eesti
autoriõiguse seadusesse sisse viidud.
Milline on digitaalse ühisturu direktiivi mõju digikultuurile ja autoriõigusele professor Aleksei Kelli sõnutsi?
Mäluasutustele ta väga suurt muutust ei näe, kuid midagi siiski. Uus
direktiiv teeb mõned seni vabatahtlikult rakendatavad punktid kohustuslikuks ja need sätted on meil juba
seaduses olemas, nagu näiteks kopeerimine säilitamise eesmärgil. Samas
saame uusi võimalusi juurde müügivõrgust väljas olevate teoste kättesaadavaks tegemisel ehk siis peamiselt nõukogude perioodil avaldatud
teoste osas. Kuivõrd hetkel näeme
suurt vaeva iga teose puhul eraldi
autoriõiguste omajate leidmiseks,
siis see protsess võib muutuda lihtsamaks. Kultuuripärandiasutused saavad õiguse teha oma kogudes olevad
teosed mitteärilisel eesmärgil kättesaadavaks tingimusel, et need ei ole
enam müügivõrgus ja välja on toodud autor või muu õiguste omaja, kui
viimane on võimalik. Täpsustuvad
ka andmekaevet reguleerivad sätted.
Aleksei Kelli ettekande väärtus seisnes ka üldises ülevaatlikkuses, mida
illustreerisid regulatsiooni komplekssust esile toovad näited. Näiteks
rahvaloomingu teosed ei ole kaitstud
autoriõigusega, samas tuleb silmas
pidada, et kaitstud on esitus, kui see
on salvestatud helikandjale (fonogrammile), esialgsele teosele on tehtud lisandusi jne. Tuleb silmas pidada
ka isikuandmete reegleid. Kohtulahendid käsitlevad muusika esita-

loomise võimalusist
ja väljakutseist

Eesti mäluasutuste tänavune suveseminar toimus
27.–28. augustil Vihula mõisas Lääne-Virumaal
ja kandis pealkirja #digikultuur. Seminari keskne
teemaplokk oli Digikultuuri loomise võimalused
ja väljakutsed, mida modereeris RR-i sotsiaalia ja
parlamendiraamatukogu juhataja Karmen Linask.

mist avalikus ruumis samuti erinevalt. Kui muusikat esitatakse hotellitoas või pubis, siis see on käsitletav
n-ö üldsusele edastamisena ja tuleb
maksta vastavat tasu. Kui muusikat
esitatakse hambaravikabinetis, siis
seda üldsusele edastamisena ei käsitleta. Väga huvitavaks saab kujunema
tehisintellektiga seotu, kuivõrd teose
autoriks saab olla ainult inimene.
On laialt levinud vaidlus selle kohta,
kellele saavad kuuluda ahvi tehtud
foto õigused.
Missugused on Tartu Ülikooli raamatukogu ja RR-i senised kogemused
autoriõiguse tuvastamisel projekti
EODOPEN raames?
Projekt tegeleb teostega, mille autorikaitse tähtaeg kehtib, eesmärgiga
teha rohkem kättesaadavaks teoseid, mida seni on olnud just autoriõiguste tõttu keeruline lugejateni viia.
Projekti raames tuvastatakse teoste
autoriõigused ja leitakse õiguste omajad. Kui õiguste omajatega toimunud läbirääkimised on edukad, sõlmitakse litsentsilepingud ning teosed
saab digiarhiivides lugejatele avada.
Teoste valik põhineb inimeste soovitustel. Peamised raskused ongi läbirääkimistes. Soovitatud teoste avaldamisõigus kuulub sageli kirjastustele, kes pole nõus luba andma.
Arusaadavalt ei soostu luba andma
ka mitmed tuntud autorid, kelle peamine sissetulekuallikas on oma teoste
avaldamine. Rahvusraamatukogu on
saanud seni projekti raames kätte-

saadavaks teha 110 teost. Tartu Ülikooli raamatukogu on näiteks saanud kättesaadavaks teha Jaan Viidalepa ja Hans Remmi populaarse Eesti
liblikate määraja.
Virtuaalse ettekandega juurdepääsust autoriõigusega kaitstud sisule
ja e-teenustele osales Viktorija Moskina Läti Rahvusraamatukogust. Mis
oli tema sõnum?
Viktorija tegi äärmiselt inspireeriva
ettekande just kevadise üldise suletuse aegsetest teenustest, sh digiarhiivide sisu avamisest. Läti kultuuriministeeriumi rahalisel ja poliitilisel
toetusel sõlmiti leping kohaliku
autoriõiguste haldamise agentuuriga,
et teha kättesaadavaks müügivõrgust
väljas olevate raamatute ning perioodiliste väljaannete juba digiteeritud
kollektsioonid. Kuivõrd agentuur ei
esindanud kõiki autoreid, jäi autoritele võimalus sellest kokkuleppest
ka taganeda. Seni pole keegi sellekohast sooviavaldust esitanud. Projekti
soovitakse sügisest omal käel jätkata,
kuna litsentsitasud, mida agentuurile maksti, tunduvad raamatukogule
taskukohased.
Läti Rahvusraamatukogu loovat lähenemist olukorrale ja teenustele illustreeris sotsiaalmeedia vahendusel
mediteerimistundide läbiviimine,
kuhu kaasati oma ala spetsialistid
ja mis osutusid üle ootuste populaarseks.
Küsinud Mihkel Volt.
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TÖÖSTRESS
– kas ka raamatukogu töötajal?

Maris Nool, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu teeninduskeskuse juhataja
Heleen Karja, Eesti Rahvusraamatukogu laenutuse peaspetsialist
10. veebruaril 2020 toimus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
noorteklubi kuues talveseminar Tööstress – kas ka raamatukogutöötajal?. Ligi 20 infotöötajat Eesti erinevatest raamatukogudest
kogunes Tartu Linnaraamatukokku, et jagada oma mõtteid ja
arvamusi.

Päeva alustasime ülevaatega tööstressist ja läbipõlemisest ning kuidas see
mõjutab inimeste igapäevatööd. Heleen
Karja esitas alustuseks küsimuse, miks
räägitakse tööstressist ja läbipõlemisest
järjest rohkem: kas viga on inimestes
või milleski muus? Enamik seminaril
osalejaist arvas, et suur roll on muutunud tööülesannetel ja -keskkonnal.
Järjest enam antakse töötajatele juurde
lisaülesandeid, kuid aega nende tegemiseks tihti enam ei jätku. Chr. Maslachi ja
M. P. Leiteri raamatus Läbipõlemine:
mida saavad organisatsioonid ja töötajad teha läbipõlemise vältimiseks (2007)
väidavad autorid samuti, et asi pole tänapäeva inimestes, vaid pigem töökeskkonnas ja meie töö sisus. Tööstressi all
mõeldakse pingeseisundit, mis tekib,
kui inimene tajub vastuolu töökeskkonna esitatud väljakutsete ja oma
toimetulekuvõimaluste vahel (StraussRaats, 2014).
Kuidas aga viib tööstress tähelepanuta
jätmisel läbipõlemiseni ja mis on läbipõlemise sümptomid? W. Schaufeli
ja D. Enzmann ütlevad oma raamatus
The burnout companion to study and
practice nii: Läbipõlemine kujuneb välja
järk-järgult ning sellest arusaamiseks
võib inimesel kuluda tükk aega. Läbipõlemine tekib olukorras, kus ambitsioonid ja tegelikkus ei kattu. Sageli satub
indiviid adekvaatsete toimetulekustrateegiate puudumise tõttu nõiaringi
(Schaufeli & Enzmann, 1998).
Küsisime seminaril osalejate käest, mis
nende arvates põhjustab läbipõlemist.
Enamik leidis, et liiga palju tööülesandeid, juhi ebaselged ootused, toksilised

töökaaslased ja väike palk on läbipõlemise peamised põhjused. M. Jürisoo toob
oma raamatus Burnout – läbipõlemine
välja läbipõlemise kolm põhikomponenti: emotsionaalne kurnatus, isiksuse
muutus ning vähenenud isiklik suutlikkus. Autor väidab, et läbipõlemist põhjustab tihti ülekoormus, kontrolli puudumine, ebapiisav tasu, kogukonna
lagunemine, õigluse puudumine ja vastuolulised väärtused. Jõudsime seminari

esimese ettekande lõpuks järeldusele, et
igaühel meist on esinenud olukordi, kus
oleme kogenud tööstressi ning mõnedki
meist on jõudnud läbipõlemisele väga
lähedale.
Seejärel tegi Maris Nool ülevaate uuringust Psühhosotsiaalsete riskide levik
Eestis. Üle-eestiline uuring viidi läbi
2010. aastal ja selle tulemusel selgus,
et kogu aeg / suure osa ajast on stressi
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Tihti seostatakse tööstressi ja läbipõlemist päästetöötaja, tervishoiutöötaja,
sotsiaaltöötaja ning õpetaja elukutsega. Nende elukutsete esindajaid on
ka kõige rohkem uuritud. Samas raamatukoguhoidjate puhul stressi ei eeldata: me justkui ei tohikski töö pärast
stressis olla. Ühiskond eeldab, et
elame raamatukoguhoidjatena rahulikku
tööelu, kus meil on palju vaba aega ja
enamjaolt veedame oma tööpäevi lugedes. Tegelikult on raamatukoguhoidja
töö järjest stressirohkem ja see tuli selgelt välja ka omavahelistes aruteludes.
Osalejate jaoks olid peamised stressorid
suur töökoormus ning liiga vähe vahendeid ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks. Sageli on keeruline olla kursis üha
kiiremini areneva tehnoloogiaga. Samuti
toodi välja, et tehtud töö eest ei saada
tihti piisavalt tunnustust ning pidevalt
samu asju tehes ei paku töö enam pinget
või väljakutset.

Miks räägitakse
tööstressist ja
läbipõlemisest
järjest rohkem?
küsis Heleen Karja.
Allikas: ERÜ noorteklubi
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tundnud 10% vastajatest ja vähemalt
mõnikord 40% vastajatest. Võrdluseks
on 2001. aasta uuringu tulemused, kus
vähemalt mõnikord tundsid stressi kõigest 25% vastajatest. See näitab, et aja
jooksul on töötajate stressitase tunduvalt tõusnud (Seppo et al., 2010).

Tartu Linnaraamatukogus saime tutvuda
tegevustubadega. Allikas: ERÜ noorteklubi

Pärast lõunat jätkasime positiivsemas
võtmes ja kogunesime rühmatööks,
et arutada, mida saaksime ise ära teha
tööstressi vältimiseks. Siin on oluline roll
nii töötajal kui ka tööandjal. Osalejad tõid
võimaliku lahendusena välja enda hobidele ja huvidele keskendumise, et mitte
puhkehetkel tööle mõelda. Et vajalik
tööajal tehtud saaks, on hea mõte koostada nimekirju, mis tehtud tööülesande
maha tõmbamisel motiveeriks järgmisi
ette võtma. Sageli on võti ka omavahelises suhtluses: on oluline, et töötaja ei
jääks oma murega üksi. Tööandja poolelt on tähtis oma töötajaid motiveerida ja tunnustada, arvestada konstruktiivse kriitikaga ja töötajate tagasisidega
ning seada mõistlikke eesmärke, samuti
tagada töötamiseks hea vaimne ja füüsiline keskkond ja anda ka võimalusi
keskkonnavahetuseks, näiteks koolitustel osalemise näol. Nii töötaja kui ka tööandja poolt on kõige võti hea ajaplaneerimine ja aus omavaheline suhtlus, et töö
sujuks probleemideta ja kumbki osapool
tööpäeva lõpuks ei leiaks, et on üle töötanud ja stressis.
Ürituse lõpetasime põneva ringkäiguga
Tartu Linnaraamatukogus, kus saime
tutvuda tegevustubadega, uudistada
seemneraamatukogu ning kuulda

muudest tegemistest. Seminaripäev oli
täis huvitavaid vestlusi ja arutelusid teemal, millest tavaliselt väga palju ei räägita.
Osalejate tagasiside oli väga positiivne.
Üks osalejatest arvas, et tulevikus võiks
sarnaseid olulisi teemasid veel käsitleda. Teise jaoks tekitasid avatud esinejad
pingevaba õhkkonna: Sain hea ülevaate
raamatukogutöötajate stressi põhjustest; see aitab enda suhtes leplikum
ja mõistvam olla. Usume, et teema on
oluline ja selle üle tuleks kindlasti ka
edaspidi laiemalt arutleda.
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ERÜ KOGUDE
TOIMKONNA
SEITSME VAPRA
ÕPPEREIS
HIIUMAALE
Kate-Riin Kont,

ERÜ kogude toimkonna juht

Kogude toimkonna 2020. aasta sügisene
kodumaine õppereis, mis sai teoks 15.–17.
septembril, oli seekord sügava kahtluse all
kuni viimase hetkeni: oli mõistetav, et
inimesed pelgasid viiruse ägenemist
(mis peale naasmist ka tõeks sai 60 uue
üle-eestilise juhtumiga ööpäevas).
Teisalt on inimeste reisiharjumused
ka kiiresti kadumas: kui ikka oled pikalt
kodukontoris olnud ja harjunud niimoodi
töötama, siis tundub ka Eesti-sisene
sõit juba tõsise väljakutsena. Saabusime
Hiiumaale kaunil sügispäeval, majutusime
hostelisse ning kohtusime ka oma bussijuhiga, kelle olime kohalike soovitusel
saanud enda käsutusse kaheks päevaks
ning kes oli meile ühtlasi ka giidi eest.

Esimesel päeval

külastasime kolme raamatukogu: Kärdla Linnaraamatukogu, Lauka ja Kõrgessaare
raamatukogu. Esimesena tutvusime Kärdla Linnaraamatukoguga, mis ei saa linna keskväljaku vahetus läheduses oleva
suurepärase asukoha tõttu lugejate-külastajate puuduse üle
kindlasti kurta. Kärdla Linnaraamatukogu on maakonnaraamatukogu ja tegutseb aastast 1871. Kahekordse maja
esimesel korrusel asub kultuurikeskus, mis samuti tõmbab
külastajaid mitmesuguste näituste ja huviringidega. Raamatukogu direktor Annely Veevo töötas enne direktoriks saamist
pikka aega Kärdla linnavalitsuse teabe- ja projektijuhina ja
veidi lühemat aega volikogu liikmena ning tunneb seetõttu
hästi ka valdade ühinemise valusid ja võlusid. Oma pikaaegset
projektijuhtimiskogemust rakendab ta ka raamatukogu juhatades, kaasates seda mitmesse rahvusvahelisse võrgustikku
ja projekti, millest siinkohal võiks ära märkida Nordplusi. Osaletakse kahes projektis: My Green ID (Minu roheline jalajälg)
ja CreaTeams in Libraries, kus partnerriigid on Soome, Taani,
Rootsi, Läti, Leedu ja Eesti. Projekti Minu roheline jalajälg
eesmärk on võidelda kliimamuutuste vastu ning toetada
säästvat arengut, tuues esile raamatukogu kui aktiivse algataja
rolli. Projekti tegevused hõlmavad riikidevahelisi kohtumisi ja
koolitusi. Lisaks neile osaletakse projektis Cultural Heritage
for the Future: Discover, Share and Learn, mille eesmärk on
kasutada olemasolevat kultuuripärandit, et motiveerida täiskasvanud kogukonnaliikmeid osalema eri õppeprotsessides ja
jagama teadmisi-kogemusi. Lisaeesmärk on leida innovaatilisi
lähenemisviise ja vahendeid kultuuripärandi kasutamiseks
raamatukogudes ja õppeprotsessides. Loomulikult on Kärdla
Linnaraamatukogul ka maakonnaraamatukogu ülesanded.
Vahelepõikena tahaks kindlasti ära märkida, et haldusreform
on Hiiumaal natuke teistmoodi läinud kui mujal Eestis. Hiiumaal on 5 osavalda: otsustamine toimub siiski kohapeal.
Ajakirjanduses on Hiiumaa haldusreformi kritiseeritud, nimetades osavaldade süsteemi Potjomkini külaks, kus pealtnäha
midagi justkui muudeti, kuid tegelikult ei muutunud midagi.
Käina osavallavanem Omar Jõpiselg on Hiiu Lehe 2018. aasta
9. jaanuari numbris selgitanud asja nii: Osavallad ei tee poliitikat, vaid haldavad oma piirkonda ja annavad nõu osavalla
taseme küsimustes. Ka ei ole osavallakogudel vetoõigust
valitsuse või volikogu otsustele. On muidugi eksperdi mõju
ehk osavallakogu võiks küpselt ja targalt oma piirkonna
soove sõnastada. Teisalt tark volikogu ju püüab alati tarkade
nõuannetega arvestada. Ka Hiiumaa raamatukogudelt küsiti,
kas tahate ühineda või omaette olla. Selle teemaga tegeles
vallavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond. Kui raamatukogud
avaldasid soovi omaette olla, siis arvestati sellega. Raamatukogud ühtlustasid oma põhikirjad ja kasutuseeskirjad, kõigil oli
võimalus oma sõna sekka öelda. Seega: Hiiumaal on kõik hästi.

‹ Seitse vaprat Lauka …
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1924. aastal alustas Kõrgessaares ühes
eramajas tegevust haridusseltsi Edu raamatukogu, mis oli avatud igal laupäeval
kolm tundi. 1944. aastal asutati Kõrgessaare raamatukogu ning esimene
sissekanne raamatute üldnimestikku
tehti 5. detsembril 1944. Aastal 2002
kolis raamatukogu endise mõisa valitsejamajja. Raamatukogu kasutuses on
kahekorruselise maja kolm ruumi, kuid
ürituste korraldamiseks saab kasutada
ka noortekeskuse saali. Samas majas
asub ka noortekeskus, kus on loodud mitmekesised võimalused vaba aja
sisustamiseks.

Teisel päeval

külastasime
Emmaste raamatukogu, Rudolf Tobiase
sünnikodu ja Mihkli Talumuuseumi.
Emmaste raamatukogus tervitas meid
direktor Marju Allik: hea kolleeg, kes
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Lauka raamatukogu asub Lauka põhikooli ruumides. Kooli asutas 1900. aastal
mõisahärra Evald Ungern-Sternberg.
Uus koolimaja valmis aastal 1939 ja selle
juurdeehitus 1971. Lauka raamatukogu
on tilluke, täites ühtlasi ka kooliraamatukogu rolli. Raamatukogutöötaja Stella
Suitso töötab osalise koormusega, ülejäänud osa katavad õpetajakohustused.
Põhikooli direktor Märt Rannast, kellega kohtusime juhuslikult kooli õuel,
tegi kogude toimkonnale ekskursiooni
ka euroremondita, kuid väga hubase
koolimaja ruumides.

… Kõrgessaare (fotod: Merike Kiipus) …
peale pikki aastaid Eesti Rahvusraamatukogus pöördus tagasi kodukohta ning
leidis seal peatselt ka erialase töö.
Emmaste raamatukogu hoone tundus
pealtnäha väike, kuid sees oli avarust ja
hubasust nagu kõigis Hiiumaa raamatukogudes. Raamatukogu eelkäijaks võib
pidada Emmaste kirikuõpetaja Theodor
Embecki (1859–1933) asutatud lugemispunkti Emmaste kiriklas. 3. novembril 1918 pani Emmaste Noorsoo Selts
aluse seltsi raamatukogule. 2018. aasta
oli juubeliaasta: möödus 100 aastat esimese avaliku raamatukogu asutamisest

Emmastes. Praeguses hoones asub raamatukogu aastast 1957. Hoone renoveeriti a-il 2004–2005, mil majale tehti
juurdeehitus ja võeti kasutusele teine
korrus. Raamatukogus on nüüd avar ja
valgusküllane lugemissaal ja avalik internetipunkt. Lisaks käib Marju iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval Leisu
seltsimaja laenutuspunktis lugejaid vajaliku kirjandusega varustamas. Raamatukogu lugemissaali on võimalik voldikuksega eraldada ning üürida väiksemate
ürituste korraldamiseks. Vallaelanikele
on see tasuta.

… ja Emmaste raamatukogu ees (foto: Are Lehter)
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Rudolf Tobiase majamuuseum ehk
tema sünnikodu on 19. sajandi esimesel
poolel ehitatud maja; linnamaja, millel
on palju talumaja elemente, üks väheseid säilinud sedalaadi hooneid Eestis.
Selle maja tagakambris sündis 29. mail
1873. aastal eesti klassikalise muusika
rajaja Rudolf Tobias (1873–1918), kes
elas seal suurema osa oma lapsepõlvest.
Tema isa Johannes Tobias (1847–1909)
oli 1884. a-ni Käina kiriku köster ja organist ning tegutses ka orelimeistrina.
Ajaloolise väärtusega väljapanekut, helilooja elu Eestis, Peterburis ja Berliinis
ning tema loomingut tutvustas meile
suurepärane nooremkoguhoidja ja muuseumipedagoog Ille Savioja. Tänu tema
ladusale ja ilmekale jutule saime elava
ettekujutuse, kuidas 13-lapseline pere
4-toalises majas elas (kusjuures pereisa
töökohustuste hulka kuulus ka orvuks
jäänud külalaste eest hoolitsemine).
Majas näeb 19. ja 20. sajandist pärit
mööblit ning muusikainstrumente, sealhulgas ka Johannes Tobiase poolt lisaraha teenimiseks valmistatud mööblit
ja orelit. Majamuuseumi õuel asuvad ait,
kuur-kelder, Hiiumaale omane tuuleveski ning kaev. Õuest avaneb suurepärane vaade linnurohkele, kuid siiski
üsna soisele lahele.
Malvaste külas asuva Mihkli Talumuuseumi ajalugu on pikk ja selle esimeste
asukate lõpp ka üsna kurb. Talukompleksi
rajasid algselt hiiurootslased ning selle
kujunduses ongi rohkem rootsi arhitektuurile omaseid elemente. Rootslased
tulid ilmselt Soomest Nylandi kandist
14. sajandi II poolel. Olles küll vabad töökohustusest, täitsid nad siiski teisi Rootsi
riigile olulisi ülesandeid: valvasid rannikut
ja osalesid laevaõnnetuste puhul päästetöödes. Augustis 1781 aeti ligi tuhat
hinge Reigi küla kodudest välja ning saadeti Katariina II käsul elama Dnepri äärde.
Küla jäi algul päris tühjaks, kuid peatselt
kolisid sinna hiidlased. 1820. aastail asus
Mihkli tallu elama perekond Simmer.
1930. aastail pidasid talu kaks venda,
Johannes ja Joosep Simmer. Joosep
jäi ühtlasi talu viimaseks peremeheks
kuni oma surmani 1987. aastal. Valdavalt
19. sajandil täiendatud hoonetekompleksis saab tutvuda kohalike ehitustavade ja majapidamises kasutatud esemetega. Peale Joosep Simmeri surma
ostis Hiiumaa Muuseum talu pärijate
käest ära ning maja avati muuseumina
1988. aastal. Ka selle talu ja viimasena seal
elanud perekonna lugu jutustas meile
kaasahaaravalt ja põnevalt Ille Savioja.

Kolmandal päeval

oli ilm
juba tormine ning järjest tulid teated
ärajäänud praamidest Rohuküla ja Heltermaa vahel. Sellest hoolimata otsustasime planeeritud kavast kinni pidada.
Külastasime Hiiumaa Muuseumi peahoonet Kärdlas (nn pika maja hoonet Vabriku
tänaval) ning Ave Alavainu veidi kaootilist
kunstimuuseum-elumaja Tiigi tänaval.
Hiiumaa Muuseumi peamaja asub
1998. aastast Kärdla endise kalevivabriku direktorite elamus, mida kutsutakse
rahvasuus pikaks majaks. Maja on tõepoolest pikk: üle 60 meetri pikkune hoone
on väikelinna pikemaid puumaju. Praegu
asuvad muuseumis lisaks näitusesaalidele ja tööruumidele ka fondihoidla ning
raamatukogu. Püsinäitus eksponeerib
vabrikuaegse Kärdla eluolu. Ajutistest
näitustest oli kindlasti kõige meeldejäävam rannarõivaste ajaloo tutvustus.
Rikkaliku muuseumipoe raamatuvalikust
leidsid Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu tublid töötajad kirjandust,
mida nende kogudes veel ei olnud ning
said täiendada oma raamatukogu.
Kärdlas Tiigi tänaval Ave Alavainu maja
otsides saime teada, kui väga vastas tõele
tsitaat ajakirja Eesti Naine 2016. aasta
oktoobrinumbrist: Küsi Kärdlas teed
kellelt tahad, kõik teavad, kus elab Ave
Alavainu. Luuletaja tutvustas meile põhjalikult maja ajalugu ja enda jõudmist
sinna majja. Tegemist on endise kohtumajaga, mis kuulub praegugi linnale.
Luuletaja elukohta Kärdla linnas tähistavad kaks ainulaadset märki. Üks neist,
nõukogude ajast tuttav bussipeatuse
märk, kannab kirja Ave vita! (ehk Elagu
elu! ), teine, mis liiklusmärgiks kujundatud, juhib tähelepanu WC lähedusele.
2014. aasta 14. juulil avatud külaliste
registreerimisraamatus alustas meie toimkond enda registreerimist numbrist 4191.
Majja kolides pidas Ave Alavainu seal
mõned aastad noortekeskust, hiljem
kujunes majast 36 vaatajakohaga kammerteater. Ka praegu võõrustab luuletaja
rohkelt kultuuri-, kirjandus- ja kunstihuvilisi gruppe. Peab ütlema, et aega tema
juurde broneerida ei olnud sugugi lihtne.
Osavõtjate kommentaarid:
• Aitäh korraldajatele! Kõik oli super alates mõnusast bussijuhist/giidist ja lõpetades tormise ilmaga. Öisel tagasiteel
Tartusse kohtasime küll kitse, mäkra
ja kahte rebast, aga õnneks sujus kõik
kenasti. Kuna olin varem Hiiumaal käinud
ainult ühe korra 90-ndate alguses, oli

taaskohtumine väga tore. Hämmastas
hiidlaste mõnus huumorimeel ja lahkus,
seda kogesime igal sammul, kus aga
saarerahvaga kokku puutusime. Üllatas
Kärdla raamatukogu projektide rohkus
ja Emmaste raamatukogu rohkem kui
100-aastane mõnus tööpesa koos lahke
perenaisega. Hämmastas Ave Alavainu
vitaalsus ja tema mõnus vastuvõtt oma
kodus. Saime oma teekonnal ka suurepärase ülevaate Rudolf Tobiase majamuusemist tänu suurepärasele giidile,
kes tutvustas meile ka Mihkli talurahvamuuseumit ja Hiiumaa muuseumi ekspositsiooni. Vallutasime ka Hiiumaa
Eiffeli torni ning Kõpu ja Tahkuna tuletornid. Tänu bussijuhi teadmistele sattusime
mitmetesse põnevatesse kohtadesse
(liivaluited, rannikualad, puuskulptuuride
perenaine jms), kuhu üksikuitajatena
poleks osanud minnagi. Kassaris kiikasime ka Aino ja Oskar Kallase suvekodusse. Ärksamad toimkonna liikmed
tegid ka meresupluse. – Merike Kiipus, Eesti
Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu

• Sisutihedad päevad Hiiumaa mäluasutustes. Palju huvitavaid kohtumisi
suurepäraste inimestega. Ja muidugi
elamusterohke tagasisõit – tallinlased
lahkusid Kärdlast lennukiga. – Eve Lipand,
Eesti Hoiuraamatukogu

• Muuseumid olid igaüks oma nägu ja
giid andis ikka palju juurde. Nii hea ülevaade oli Tobiase muuseumis ja Mihkli
talumuuseumis samuti – lugude kaudu
saab kõik lähedasemaks. Ja muidugi looduskaunid paigad – oma hooajavälises
tühjuses, aga suvises või varasügiseses
hiilguses. Ja on kohti, kuhu vaja tagasi
tulla – Hiiumaa muuseumi Pikk maja
sai joostes läbitud, samuti Oskar ja Aino
Kallase majamuuseum. See-eest aga
nägime Aino Kallase kübarat Ave Alavainu peas! Vedas ju ka – hea ilmaga ja
stiilse bussijuhiga! Oluline oli ka see, et
erinevate raamatukogude inimesed said
üle pika aja ühes ruumis kokku ja saime
mitteformaalses keskkonnas üksteise
tegemistega kurssi viidud. – Helle Maaslieb,
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu

NB! Kõigile, kellel tekkis käesoleva kirjatüki mõjul soov külastada Hiiumaa
mäluasutusi, soovitab kogude toimkond
bussijuht Are Lehterit, kes lisaks eri suurusega busside juhtimisele on ka suurepärane giid, kohaliku elu ja inimeste
tundja ning lugude vestja.
Kogude toimkond tänab ERÜ-d jätkuva
toetuse eest!

Varje Mägi, Harju Maakonnaraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist,
ERÜ lasteteeninduse toimkonna liige

16. septembril toimus Viimsi Raamatukogus XVII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev. Raamatukogu suures saalis tervitasid kokkutulnuid
ERÜ lasteteeninduse toimkonna uus juht Jaanus Kõuts, Viimsi vallavanem
Illar Lemetti ning Viimsi Raamatukogu direktor Tiiu Valm.
Just nimelt Viimsi uue raamatukogu loomise eest ning selle
eest, et teeb rohkem kui töökoht nõuab, sai Tiiu Valm hiljuti
pärjatud ka tiitliga Viimsi aasta naine 2020. Tema avakõnes
öeldud sõnadele, et lugeja saab armastuse raamatute ja raamatukogu vastu väikese inimesena ning et armastuse tärkamises ja kestma jäämises on oluline just raamatukogu ning selle
töötajate töö tervikuna, said osalejad kinnitust hiljem kohapeal
raamatukogu tutvustustuuril.
Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja
Jaanus Kõuts andis ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhina
ülevaate sellest, mis kahe lasteraamatukoguhoidjate päeva
vahel ehk aasta jooksul on toimunud või toimumata jäänud.
Sellesse aega mahtusid muuhulgas ka toimkonna Stockholmi-õppereis eelmise aasta sügisel ning juhivahetus käesoleva
aasta märtsikuus. Õppereisi parimaks praktiliseks Eesti-näiteks
ongi Jaanuse sõnul Viimsi raamatukogu, mis võiks olla kohalik
inspiratsiooniallikas kõigile. Kokkutulnutele pani ta aga südamele, et raamatukogude töötajad ei pelgaks koostööd kooliraamatukogudega. Selles tegevuses on Jaanuse sõnul võimalik
raamatukogudel seljad kokku panna, et toetada õppetööd
ning lugejate pärast konkureerimist karta ei tasu.
Nagu tava ette näeb, kuulutati ka sel aastal välja aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid. Tunnustuse lastega tehtud
ja tehtava töö eest pälvisid seekord viis raamatukoguhoidjat.

AASTA LASTERAAMATUKOGUHOIDJA 2020
nominendid on:
• ENE

SEPPA – Jõgeva Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja (Ene Seppa on omal initsiatiivil korraldanud lasteraamatukogu üritusi ja väga lühikese perioodi jooksul teinud
tänuväärset tööd laste ja noorte lugemishuvi igakülgsel
äratamisel ning lugemisharjumuste arendamisel) ;
• TATJANA

GANYUKOVA – Narva Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja (täname aktiivse, professionaalse töö eest raamatukogus kaasaegsete tehnikate ja
raamatute tutvustamisel noortele);
• RITA

RAUDSEPP – Sindi raamatukogu vanemraamatukoguhoidja (täname Ritat lasteraamatukogunduse arendamise, lastes lugemishuvi tekitamise ning suure pühendumisega tehtud lastetöö eest. Kui on lubanud, teeb ära –
rohkem villa, vähem kära);
• MERLE

TANILSOO – Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist (täname lastele uuenduslike ja
suunda näitavate raamatukoguteenuste arendamise eest);
• VARJE

MÄGI – Harju Maakonnaraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist (tunnustus mitmekülgse
ja uudse tegevuse eest lasteteeninduses).

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020 nominendid (vasakult):
Ene Seppa, Tatjana Ganyukova, Rita Raudsepp, Merle Tanilsoo ja Varje Mägi. Fotod: Reet Olevsoo
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Noortekirjanduse arengust, trendidest ning muutustest tegi põhjaliku
ülevaate kirjastaja, tõlkija ja toimetaja
René Tendermann Rahva Raamatu
kirjastusest. Saime kuulata-vaadata mõtlemapanevat esitlust sellest, mida soovitatakse õpilastel koolis lugeda. Milliseid
raamatuid võib üldse lugeda esimesteks
noortele kirjutatud raamatuteks? Samuti
oli võimalus võrrelda, missugused olid
noortekirjanduse peamised teemad pea
40 aastat tagasi ja millised on need sel
sajandil. Kui 1980-ndatel olid viis enimloetud teemat sõprus, pahandused, huvi
vastassugupoole vastu, raha ja vanemate
lahutus, siis selle sajandi nimekirja tipus
on esimene armastus, enesetapp, lein,
haigused ning vaimne tervis. Huvitav
oli ka noortekirjanduse lugejaid läbi
aegade paeluvate teoste analüüs. Silvia
Rannamaa Kadri ja Kasuema ning tõlkekirjanduse sarjad (Harry Potteri lood,
Videviku saaga, Näljamängud ning Labürindijooksja) on jätkuvalt noorte seas
populaarsed. Kirjastaja sõnul on tänapäeval probleemiks hea eesti keele säilitamine ning ta kutsus üles soovitama
noortel rohkem lugeda eestikeelseid
raamatuid. Noorte eesti keel kipub olema
inglise keele põhine ja see trend on kasvav. Siinkohal tahaks kuulajana loota, et
kirjastustelt noortele suunatud eestikeelne kirjandus, olgu see siis algupärane
või tõlkekirjandus, on kirja pandud heas
ja ilusas eesti keeles. Ettekande lõpetuseks andis René Tendermann ülevaate
Rahva Raamatu kirjastuses 2021. aastal
ilmuvatest noorteraamatutest.
Sama särav ja särtsakas kui end loovushoolikuks nimetav Jaana OjakäärKitsing välja nägi, oli ka tema loovuse töötuba. Lisaks loovusuuringute tulemuste
mõtlemapanevale kajastamisele said
osalejad võimaluse ammutada ideid ning
teha harjutusi, ikka sellesama loovuse
äratamiseks ja ärgitamiseks. Ajupidu,
endas peituva superkangelase äratundmine, ergutus ja pai kehale, meelerahu
muinasjutud – kõik need ning rohkemgi
veel on proovimist väärt tegevused, kui
tahad ka raamatukogus oma väikeste
lugejate loovuse eest hoolt kanda. Saadud ideede vahetamine paberlennukitega oli töötoale lõbusaks punktipanekuks.
Kokkutuleku loomulik osa oli ka tutvumine Viimsi Raamatukoguga. Käesoleva
aasta osalejaterohkus on seotud allakirjutanu arvates sooviga tutvuda Eesti ühe
innovatiivsema raamatukoguga. Nagu

artikli alguses mainitud, on raamatukogu
direktori Tiiu Valmi eestvedamisel saanud kohalikust külaraamatukogust maailmatasemel atraktiivne ja inspireeriv
kogukonnakeskus. Keskus, mis soodustab ühistegevust, sobib lugemiseks või
kooskäimiseks ning annab igas vanuses
lugejale võimaluse meeliköitva huvitegevuse või elukestva õppe näol. Kas Viimsi
raamatukogus nähtut-tehtut saab ka oma
raamatukogus rakendada, on eraldi küsimus, ent teadmine, et raamatukogu saab
ja peabki muutuma koos ajaga, oli osavõtjatele silmaga näha ja käega katsuda.
Kirsiks tordil oli laste- ja noortekirjanduse
ala raamatukogu teisel korrusel. See lausa
paitas silma oma värvirõõmsuse, põnevate interaktiivsete mängude ning eri vanuses lastele loodud ruumilahendustega.
Tagasivaate 2019. aasta lastetööle oli
kokku pannud Sindi raamatukogu juhataja Rita Raudsepp. Eesti keele aasta,
tantsu- ja laulupidu, Edgar Valter 90 ning
Lugemisisu – need olid möödunud aasta
lastetööd enim mõjutanud märksõnad.
Millised olid lastetööga seotud ettevõtmised, mida näitas lugejate-laenutuste-

külastuste statistika ning mis on raamatukogu kasutamise ja lugejate vähenemise
põhjused – kõigest sellest oli võimalik
kuulda ja sellele kaasa mõelda. Ettevõtmiste loetelus oli nii üleriigiliste üritustega seotut (kirjandusmäng, ettelugemisvõistlus ja beebipäevad) kui ka raamatukogutöötajate endi initsiatiivil ellukutsutut (muinasjutu- ja filmitunnid, laagrid,
karnevalid ning raamatuklubid). Raamatukogu kasutamist mõjutavad lasteasutuste
kaugus, õpetajate koostöötahe ning maakohtades pole vähetähtsad ka koolibusside sõidugraafikud. Lugejate vähenemise põhjusi otsides tuleb silmitsi seista
sündivuse vähenemise ning laste nutimaailma sukeldumisega. Oma mõju on
ka huviringide rohkusel ning läheduses
asuval korralikul kooliraamatukogul (mis
iseenesest on ju tervitatav nähtus).
Lastetööga seotud koolituste korraldajate
ning läbiviijatena on jätkuvalt põhirollis
Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK), Tartu
Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
ja ERÜ lasteteeninduse toimkond. Lastekirjanduse komplekteerimisel lähtuvad
raamatukoguhoidjad hoolega ELK soovi-
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tusnimekirjadest, aga vähetähtsad ei ole
ka koolide soovitusliku kirjanduse nimekirjad. Silma hoitakse peal auhinnatud
raamatutel ja müügiedetabelitel. Filmid
ning lauamängud on samuti laste jaoks
raamatukogudes olemas.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse sügisel
(taas)startivatest ning ka täiesti uutest
tegemistest kõnelesid ELK arendusjuht
Anneli Kengsepp ja direktor Triin Soone.
Populaarsust kogub kolmandat aastat
alustav Lugemisisu programm. Sel aastal
saavad programmiga liitunud raamatukogud lisaks suurepärasele materjalile
lugemispasside ja teematundide näol
täiendada ka märkimisväärselt oma raamatuvarusid. Nimelt saavad eelmainitud
raamatukogud taas riigi toel ja ELK vahendusel uudiskirjandust tellida. Sügav kummardus ELK rahvale kõige selle korraldamise eest.
Uue kuue saab peatselt ka keskuse koduleht, mis on raamatukoguhoidja asendamatu abimees oma raamatusoovituste,
tähtpäevade ja muude abimaterjalidega.
Ilmumas on eelmisel aastal uuendatud

Särav ja särtsakas loovushoolik
Jaana Ojakäär-Kitsing esinemas.
raamatu Pisike puu neljas trükk ning lastekirjanike tuur Tuleme külla! rõõmustab
sedapuhku Jõgevamaa noori lugejaid.
Koostöös noorsooteatriga käivitati sügi-

sel raamatute tutvustussari Eesti Noorsooteatri raamaturiiul. Professionaalse
teostusega saatesari on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks. Taas on tulemas
kirjandusmäng ja Põhjamaade kirjanduse
nädal. Raamatukoguhoidjate ning laste
suureks rõõmuks asuvad peagi jälle teele
Ilon Wiklandi elust ja loomingust pajatavad
kohvrid. Kõike nende kahe tarmuka naise
poolt räägitut silmas pidades pole kahtlustki, et lastekirjanduse keskuse ideeveskid töötavad lastele mõeldes sama
usinalt ja hoogsalt edasi.
Merle Tanilsoo etttekandest Raamatukogu võimalused eriolukorra ajal lastele
ja noortele said kuulajad Tallinna Keskraamatukogu kogemuste näitel ülevaate,
kuidas tahtmise korral on pea kõik võimalik. See, kuidas kollektiiv rakendas
oma teadmisi ja oskusi ning ei peljatud
katsetada, on muljetavaldav, seda enam,
et eriolukorra ajal olid Tallinna Keskraamatukogu lastele suunatud tegemised
kättesaadavad veebi ja telefoni vahendusel üle Eesti. Näited tehtust ning tagasiside tänulikelt igas vanuses tarbijatelt on
taas heaks ideede platvormiks.
Kohtumiseni raamatukogus ja jätkugu
meile-teile kõigile jaksu kogetu elluviimiseks!

‹ Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev toimus
Viimsi Raamatukogus.
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XIII TEADUS- JA ERIALARAAMATUKOGUDE PÄEV
Ülle Kuuse, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguhoidja, ERÜ juhatuse liige

30. septembril tähistasid üle 40 teadus- ja erialaraamatukogude
töötaja Eesti Kirjandusmuuseumis oma päeva. Koroonaviiruse suure
leviku tõttu oli osalejate arv seekord juba registreerimisel piiratud.
Eesti Kirjandusmuuseumi tervitussõnad ütles asutuse direktori kt Martin Eessalu. Edasi tutvustas päeva juhtinud ERÜ juhatuse
esimees ja TTÜ raamatukogu arendusjuht Tuuliki Tõiste auhindade aasta tegu teadusraamatukogus 2020 ja aasta tegu
erialaraamatukogus 2020 nominente:

AASTA TEGU TEADUSRAAMATUKOGUS 2020 nominendid
1. ELNET Konsortsium. Infovara taaskasutus
ELNET Konsortsiumi näitel
Tunnustatakse ELNET-i tööd ja seeläbi ESTER-i raamatukogude töötajaid, kes panustavad eri töögruppides.
Viimase aasta tegevustest toodi välja:
• avaandmete poliitika väljatöötamine;
• Eesti märksõnastiku (EMS) arendamine teenuseks;
• kaanepiltide pildipanga EPIK (ESTER-i Kaanepiltide
Kataloogi) käivitamine;
• Eesti digiainese jõudmine Euroopa digiraamatukokku
Europeana E-Varamu portaali vahendusel;
• liitumine riigi kesksete teenustega TARA ja SiGa.

2. Tartu Ülikooli raamatukogu teenindusosakonna
luuleteraapia projekt Igatseme teid
Lugeja sai iga laenutatud raamatuga kaasa kaunilt
kujundatud järjehoidja luuletuse tekstiga.
Luuleteraapia projekti otsene edasiarendus on
TÜ raamatukogu teenindusosakonna raamatukoguhoidjate videotervitus Igatseme lugejaid.
3. Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 24/7 õpitoa
uuendamine ja funktsionaalsuse laiendamine
Raamatukogu pakub ööpäeva- ja aastaringselt kasutatavat
ruumi, kus Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskond saab õppida
ja töötada üksi või grupiga päevast ning kellaajast sõltumata.

Teadus- ja erialaraamatukogude päeval osalejate ühispilt tehti maskideta, …
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AASTA TEGU ERIALARAAMATUKOGUS 2020 nominendid

AVAVEERG

1. Aegade algusest ehk Arhiivraamatukogust Eesti
Kirjandusmuuseumini – virtuaaltuur ajas ja ruumis
Virtuaaltuuri põhirõhk on peamiselt maja kõige vanemas
osas asuval arhiivraamatukogul, aga tutvustatud on ka
kirjandusmuuseumiga seotud materjale ning nn lilla daami
legendi.
2. Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogude edukas liitumine
Tunnustatakse meeskonda: Siret Remmelg, Mailiis Olli,
Inga Lehis, Piret Lett, Ülle Kalvik ja Marje Miks.
3. Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Rein Tiiveli
personaalbibliograafia koostamine
Tunnustatakse Sisekaitseakadeemia raamatukoguhoidjat
Jaana Kulbinit.
4. Tartu Ülikooli Delta keskuses avatud uuenenud
erialaraamatukogu
Tunnustatakse uuendamise eestvedajaid Sirje Haasa
ja Liina Jürimaad.

Päev jätkus ettekannetega

Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu juhataja Merike
Kiipus andis huvitava ülevaate asutuse tegevusest läbi
aegade. Mõttekoja Eesti Koostöö Kogu esindaja Kadri Org
tutvustas oma ettekandes Digiajastu demokraatia keskuse
tegevust ja rahvaalgatusveebi (https://rahvaalgatus.ee/ )
tööpõhimõtet. Päeva esimese poole lõpetas ELNET Konsortsiumi tegevdirektor Kristina Pai, kes rääkis oma kogemustest kriisi ajal häirekeskuse riigiinfo telefonil 1247 töötades.

… aga saalis oldi maskides. Fotod: Alar Madisson
Päeva teist osa alustas Rahvusarhiivi arhivaar Sven Lepa
ettekandega Veebirakendus Ilme ja rohkemgi veel: Rahvusarhiivi katsed objekti- ja näotuvastusega. ELNET Konsortsiumi
IT-spetsialist Urmas Sinisalu tutvustas erinevaid infovarasid
ja nende taaskasutusvõimalusi (EMS, EPIK, TARA, SiGA jt).
Seejärel rääkis Piret Jõesaar Tallinna Ülikooli akadeemilise
raamatukogu laenutuskapi Raamatutark tööpõhimõttest ja
kasutamisest. Ettekannete osa lõpetas Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Astrid Tuisk ülevaatega laste mängude kirjelduste kogumisest eri aegadel.
Suur tänu Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu
töötajatele, kes meid võõrustasid, meenetega toetasid ja
soovijatele muuseumit tutvustava ekskursiooni korraldasid.

SUMMARY
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FIRST COLUMN
3
Three poems, two stories,
and dark chocolate
Triin Soomets
“Regrettably, I do not remember what library it was, in any
case, not in Tallinn, who called
me a day before to enquire
what should be put on the
table in addition to coffee, that
is, what kind of sweets. I was
extremely pleased indeed; I do
not eat biscuits nor anything
alike and carry dark chocolate
with me. I took my courage
in both hands and asked if
they could, perhaps, find a
bit of dark chocolate… And
so it was! These are more like
small things, but remembered,
as they demonstrate care and
caring; usually, performing in
the library entails a shorter or
longer trip and, probably, getting a bit tired besides all the
joy it is bringing. Thank you,
dear hosts! Let you have many
nice readers and interesting
performers,” Triin Soomets, a
poet, says in her address to
librarians. Six texts published
here are her brand new literary
works.

FOCUS:
HOW TO
ADVISE READERS?
5
Reading advice as a public
library’s service
Elerin Vilumets,
Elviine Uverskaja
“The facts that deriving pleasure from reading and the
selection of publications that
meet the needs of the user are
the most important reasons
for a library visit indicate that
library users take mostly interest in literary fiction and
genres close to it (memoirs,

biographies, travelogues, etc.).
Advising readers both for
finding information that meets
their needs as well as in choosing leisure reading material
has always formed an inseparable and ordinary part of
librarians’ work; however,
several changes in its orientation and emphasis have taken
place due to historical and
cultural reasons,” Elerin Vilumets, a postgraduate student
at the School of Digital Technologies of Tallinn University,
and her master’s supervisor
Elviine Uverskaja, a senior
lecturer at the same school,
begin their thorough article.
Elerin Vilumets is the librarian
at Kuimetsa Branch Library in
Rapla County.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
9
E-books in Tallinn Health
Care College: students’
and college teachers’
awareness of and needs for
special literature.
Part I
Kate-Riin Kont, Siret Piirsalu
The quantitative research, described in this article by KateRiin Kont, a lecturer at the
Lifelong-Learning Centre of
Tallinn Health Care College,
and Siret Piirsalu, the Head of
the Centre, aimed to explore
readers’ awareness of and readiness for using e-books as well
as the reasons why the students
and college teachers of Tallinn Health Care College prefer (or do not prefer) e-books.
The study results help to
make decisions about the college library’s future collection
development and to set priorities in selecting the items to
be collected. The study results
contribute to better understanding of the students’ and

college teachers’ expectations
and behaviour as (possible)
users of e-books and enable
to characterise them by age,
status, and the field of study.

PERSONAGE
19
Missis Elviira –
the keeper of Sillamäe.
An interview with
Elviira Sidorova
Mihkel Volt
Since 1983, an energetic Director, Elviira Sidorova, has headed Sillamäe Central Library.
In 2018, she was awarded with
the Prize of Merit of the Estonian Librarians’ Association
for her years-long great job of
developing her library into a
modern service environment
and improving library cooperation. In her work, Elviira
Sidorova considers important
training of both library staff
as well as users in cooperation with other institutions of
Sillamäe as well as with other
Estonian libraries.

MEMORY INSTITUTIONS
IN ESTONIA AND
ABROAD
26
Crowdsourcing project on
the Estonian War of
Independence at the
National Archives of Estonia
Ivar Kaigu
In his article, Ivar Kaigu, an
archivist, describes how the
National Archives initiated
a crowdsourcing project on
the Estonian War of Independence in the beginning of the
current year. The project aims
to collect the names of all the
participants in the war in a
single, easy-to-use database.

THE YEAR OF
THE ESTONIAN
FOLKTALE
29
Enchanted with stories
all year long, throughout life
Helle Laanpere
Helle Laanpere, the Head of
the Children’s Department of
the Central Library of Võru
County, talks about the Folktale Day, held in Võru on the
18th of September. Enthusiasts
from the libraries, cultural
institutions, kindergartens and
schools of the county convened at the event. Specialists
Piret Päär, Risto Järv, Valdo
Valper, Ave Sinikas, and Piret
Pukk talked about the meaning of Estonian folktale today.

THE YEAR OF
DIGITAL CULTURE
31
About the possibilities
and challenges of creating
digital culture.
An interview with
Karmen Linask
Mihkel Volt
This year’s Summer Seminar
of Estonian Memory Institutions, titled #digikultuur,
was held at Vihula manor in
Lääne-Viru County from the
27th up to the 28th of August.
Its focal thematic block was
“The Possibilities and Challenges of Creating Digital Culture”, moderated by Karmen
Linask, the Head of the Parliamentary and Social Sciences
Centre of the National Library
of Estonia.

5 /2020

ESTONIAN
LIBRARIANS’
ASSOCIATION
32
Work-related stress –
do library employees
suffer from it, too?
Maris Nool, Heleen Karja
On 10 February 2020, the
6th Winter Seminar of the ELA
Young Professionals Club,
titled Work-related Stress – Do
Library Employees Suffer from It,
too?, was held. Approximately
twenty information workers
from various Estonian libraries gathered at Tartu Public
Library to share their thoughts
and opinions. The authors of
the piece, Maris Nool and
Heleen Karja, are the members
of the ELA Young Professionals Club. Maris Nool holds
the position of the Head of
the Library Services Centre of
Tallinn University of Technology Library and Heleen Karja
is the Head Specialist of Circulation Services at the National
Library of Estonia.

34
The seven brave ones
from the ELA Committee
on Collection Management
took a study trip
to Hiiumaa
Kate-Riin Kont
“The realisation of the domestic study trip of the Committee
on Collection Management in
the autumn of 2020 (took place
from the 15th up to the 17th of
September) was deeply in
doubt until the very last
moment: it was understandable that people were afraid of
the exacerbation of the virus,”
Kate-Riin Kont, the Head of
the Committee on Collection
Management of the Estonian
Librarians’ Association, begins
her overview of the tour,
organised to the island of
Hiiumaa.
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The 17th National
Children’s Librarians Day
in Viimsi
Varje Mägi
“The 17th National Children’s
Librarians Day was celebrated
on the 16th of September at
Viimsi Public Library. Jaanus
Kõuts, the newly elected Head
of the Committee on Children’s
Library Services of the Estonian Librarians’ Association,
Illar Lemetti, the Mayor of
Viimsi Rural Municipality, and
Tiiu Valm, the Director of Viimsi
Public Library, welcomed the
participants in the event,” Varje
Mägi, the Chief Specialist of
Children’s Library Services of
Harju County Library, writes.
At the event, a publisher, translator, and an editor, René Tendermann from Rahva Raamat
Publishing gave a thorough
overview of the development
and trends of and changes in
young adult literature. Exactly
as radiant and lively as Jaana
Ojakäär-Kitsing, who calls herself creativity addict, appeared,
was also her creativity workshop. Rita Raudsepp, the Head
of Sindi Library, provided a
retrospective overview of the
work with children in 2019.
Anneli Kengsepp, the Development Manager of the Estonian
Children’s Literature Centre,
and Triin Soone, the Director
of the Centre, spoke about
the Centre’s (re)starting and
brand new undertakings this
autumn. Merle Tanilsoo’s
paper, titled “The Library’s
Possibilities of Serving Children and Young Adults During the Emergency Situation”,
examining the example of
Tallinn Central Library, provided the audience with an
overview of how almost everything is possible, if you want.
Following the good practice,
the nominees for the Children’s Librarian of the Year
were announced at the Children’s Librarians Day.
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The 13th Research and
Special Libraries Day
Ülle Kuuse
“On the 30th of September,
over forty staff members of
research and special libraries
celebrated their very own day
at the Estonian Literary Museum. This time, the number of
participants in the event was
limited already in the course
of registration due to wide
spread of coronavirus disease.
Everybody present wore masks
and kept two-meter distance
from each other, if possible.
Martin Eessalu, the Acting
Director of the Estonian Literary Museum, addressed the
audience with a welcoming
speech. After that, Tuuliki
Tõiste, the President of the
Board of the Estonian Librarians’ Association and the Development Manager of Tallinn
University of Technology
Library, who was chairing the
Research and Special Libraries
Day meeting, introduced the
nominees for the awards of
the Research Libraries Deed
of the Year 2020 and the Special Libraries Deed of the Year
2020,” Ülle Kuuse, a librarian
at Tallinn Health Care College
and a member of the Board of
the Estonian Librarians’ Association, speaks about the event
in Tartu.
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