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Kas raamatukogud võtavad end tõsiselt?
Maarja Vaino

Hea lugeja!
Kuuenda numbri päevateema on XI Balti raamatukoguhoidjate kongress, mis kandis pealkirja
Raamatukogude mõju ühiskonnas. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänavuses tööplaanis oli
kongressi korraldamisel auväärne koht. Seda üritust kavandati Tartusse, aga kevadest muutus ju
kõik. Nii ei olnudki muud teed, kui korraldada
kongress veebiülekandena ja sellega saadi suurepäraselt hakkama. Räägime, mis kongressist
meelde jäi ja kuidas nägi välja ürituse köögipool.
Riin Olonen tutvustab põhjalikus ülevaateartiklis
BIBFRAME’i. Ta tõdeb, et MARC21 on küll jätkuvalt raamatukogusüsteemides kõige kasutatavam
vorming, kuid seda asendama loodud BIBFRAME
areneb vägagi kiiresti. Lugeda saab Kate-Riin Kondi
ja Siret Piirsalu 5. numbris alanud artikli teist osa,
milles jätkub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidud e-raamatute kasutamise kvantitatiivse uuringu
tutvustamine. Raamatukogude arengu võtmest
räägib Pärnu Keskraamatukogus lugejauuringu
korraldanud Mari Arnover, kliendiuuringud.ee juht.
XXVIII raamatuteaduse konverentsist ehk Oskar
Kallase päevast Eesti Kirjandusmuuseumis annab
teada Helle Maaslieb. Teoste kättesaadavusest
Euroopa raamatukogudes praeguse pandeemia
ajal annab ülevaate Henrik Uustalo. Dr Andres
Kõnno teeb sissejuhatuse Eesti digikultuuri hetkeseisu tutvustavale raportile. Krista Pikk jutustab,
kuidas on läinud tänavune eesti rahvajutu aasta
Kiidjärve raamatukogus. Terminite kosmosest
XV oskuskeelepäeval kirjutab Kai Välbe, XX maaraamatukoguhoidjate päevast ehk Tarvastu
raamatukogu 160. sünnipäevast Lea Rand.
Avaldame ka Tuuliki Tõiste ja Janne Andresoo
pöördumised XXX raamatukogupäevade avamisel.
Avaveerus küsib dr Maarja Vaino:
kas raamatukogud võtavad end tõsiselt?
Soovin head lugemist
ning kaasamõtlemist!
Rahulikke pühi
ja head uut!

PÄEVATEEMA:
XI BALTI RAAMATUKOGUHOIDJATE KONGRESS
4

Kuidas kongress digikuue sai
Mihkel Volt

9

CoBaL 11:   raamatukogude mõju ühiskonnas
Tuuliki Tõiste

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
10

MARC on surnud! Elagu BIBFRAME!
Riin Olonen

ARENDUSTEGEVUS
18

Dialoog kliendiga on arengu võti
Mari Arnover

20

E-raamatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis:
üliõpilaste ja õppejõudude teadlikkus ning
vajadus erialase kirjanduse järele.
II osa
Kate-Riin Kont, Siret Piirsalu

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL
28

Teoste kättesaadavus Euroopa raamatukogudes COVID-19 pandeemia ajal
Henrik Uustalo

30

Oskar Kallase päev Eesti Kirjandusmuuseumis
Helle Maaslieb

DIGIKULTUURIAASTA
31

Millest räägib Eesti digikultuuri raport 2020?
Andres Kõnno

EESTI RAHVAJUTU AASTA
32

Eesti rahvajutu aasta Kiidjärvel
Krista Pikk

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
34

XXX raamatukogupäevade avamine:
avakõne ja tervitus
Tuuliki Tõiste, Janne Andresoo

38

XX maaraamatukoguoidjide päev
Lea Rand

40

Terminite kosmosest XV oskuskeelepäeval
Kai Välbe

42

SUMMARY

Kultuuriline järjepidevus koosneb
laias laastus neljast elemendist: kultuuriteadlikkusest, kultuuritundlikkusest, kultuurilisest kompetentsusest
ning kultuurilisest turvatundest.
Kultuuriteadlikuks peetakse tavaliselt ennekõike inimest, kes huvitub
kaunitest kunstidest ning tunneb
rahvuslikku ja maailma kultuuripärandit. Harvemini tähendab kultuuriteadlikkus ka iseenda teadvustamist konkreetse kultuuri osana,
sealhulgas selle kandjana. Selline
teadlikuks saamine peaks käima käsikäes kultuurilise identiteediga, mille
lapsed saavad valdavalt kodust ja
koolist. Kuid loomulikult peaks kultuuriteadlikkust tõstma igasugune
avalik ruum. Miks armastatakse Itaaliat või Šotimaad või mõnd muud
riiki või linna, millel on oma väga
selgesti eristuv identiteet? Just seetõttu, et inimeste soov kuuluda oma
kultuuriruumi on leidnud väljenduse ka väikestes nüanssides, mis
kokkuvõttes taastoodab ka kultuuriteadlikkust.
Kultuuritundlikkus on n-ö järgmine
aste, mis tegeleb eristamisega: selle
alla võiks liigitada näiteks vahetegemise massi- ja kõrgkultuuri vahel,
kuigi sagedamini on kultuuritundlikkuse all mõistetud erinevate kultuuride, n-ö oma ja võõra eristamist. Kui
keskenduda praegu omakultuurile,
siis on kultuuritundlikkuse mõte olla
selle kultuuri suhtes nõudlik: otsida
andekust ja professionaalsust, eeldada kultuurilt enamat kui lihtsalt
meelelahutust.

Kui kõik kolm eelmist elementi õlitatult toimivad, tekib neljas, kultuuriline turvatunne, peaaegu iseenesest. Tunnetusena, et kultuuriruum,
milles elad ja tegutsed, on ühtaegu
turvatsoon, mille märgisüsteemis sa
orienteerud. Veelgi enam: erinevad
maamärgid on tähenduslikud, hingelähedased ja osa elutervikust. Nii
nagu õnnelikumad lapsed kasvavad
üles turvalises kodus, on ka kultuurilise turvatundega riigis õnnelikumad
inimesed.
Ja kuidagi vääramatult on raamatukogud kõigi nelja mainitud elemendi
keskmes. Või vähemalt peaksid olema.
Kultuuriteadlikkuse ja -tundlikkuse
esindamise, juurutamise ja kasvatamise kõrval, mis on kaheldamatult
üks raamatukogude põhiülesandeid,
tahaks peatuda just kolmanda elemendi ehk kultuurilise kompetentsuse juures. Raamatukogudest on
saamas üha universaalsem avalik
ruum eriti väiksemates kohtades, kus
muid institutsioone on kokku tõmmatud ning raamatukogu kanda jäävad
mitmesugused sotsiaalsed kohustused. Kuid teadmine, et raamatu-

TÕSISELT?
Maarja Vaino,

kirjandusteadlane,
Tallinna Kirjanduskeskuse direktor

kogu on turvatunnet sisendav paik,
tuli ju viimati suurepäraselt ilmsiks
Helsingi Oodi raamatukogu avamise
järel. Ka suurlinnas sai just raamatukogust see koht, kus tahetakse lihtsalt
olla. See tähendab, et raamatukogudel on ühiskonnas kaalu. Mis omakorda tähendab, et see, mida raamatukogud inimestele vahendavad, peaks
olema kultuuriliselt läbimõeldud.
Raamatukogutöötajatest on saanud
vaieldamatult eesti kultuuri esindusisikud, kõrgkultuuri ja rahvuskultuuri järjepidevuse kandjad. Kõlab
liiga suurejooneliselt ajal, mil raamatukogudest räägitakse ennekõike kui
lihtsalt teenuse osutajatest? Sellele
tahakski vastu vaielda. Ja üleüldse
kogu teenuse-mentaliteedile, mis koolides lapsi enam ei õpeta, vaid pakub
haridusteenust ning haiglates inimesi
ei ravi, vaid pakub tervishoiuteenust
jne. Ka raamatukogu ei ole teenus ega
raamatukoguhoidja teenusepakkuja,
vaid üks olulistest maamärkidest,
mille üks tähtsamaid ülesandeid on
luua kultuurilist turvatunnet.
Muide, kuni 16. sajandini oli sõna
professionaal seotud vande andmisega, pärast seda aga on olnud pikka
aega seostatud isikliku ja hingelise
pühendumisega. Üldiselt näib mulle,
et eesti kultuurimaastikul ja eriti
raamatukogudes on see professionaalsus oma algse tähendusvälja veel
säilitanud. Ja ma loodan väga, et
teenuse-mentaliteet seda välja ei
tõrju, sest neid avaliku ruumi kohti,
kus valitseks selge eestikeelsus ja
-kultuursus, ei olegi enam nii väga
palju.
Raamatukogutöötaja professionaalsusest sõltuvad tema valikud ja otsused ning neist omakorda see, millistest kirjanikest ja teostest tehakse
näitusi; kas meie kirjandusklassika
on hoitud ja esil; milliseid raamatuid
lugemiseks tellitakse ja soovitatakse; milliseid autoreid kutsutakse esinema; mida ühist tehakse kohaliku
kogukonnaga jne. Raamatukogud loovad meie vaimset ruumi üha enam.
Tammsaare on kusagil öelnud, et raamat päästab nii mõnegi silmapilgu
kaduvusest. Seda mõtet parafraseerides võiks öelda, et raamatukogud
võivad päästa ühe väikekultuuri järjepidevuse, kui nad ennast ise piisavalt
tõsiselt võtavad.
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See viibki kolmanda elemendi ehk
kultuurilise kompetentsuse juurde.
Ükski kultuur ei saa areneda ega
kesta, kui tal puudub kõrgkultuuriline, professionaalide tasand. Seda
nii kaunites kunstides – skulptuuri
modelleerimisest tšellomängija või
kirjaniku meisterlikkuseni – kui ka
kultuuri metatasandil, st kultuuri
uurimisel, tõlgendamisel, vahendamisel. Ilma inimesteta, kellel on oma
kultuurist põhjalikud teadmised, ei
ole ühelgi riigil võimalik pikemalt
vastu pidada, sest kultuuri ülesandeks on mõtestada inimtegevust ja
selle kaudu ka rahvusriigi olemasolu.
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KUIDAS KONGRESS
DIGIKUUE SAI
Tekst: Mihkel

Volt
Fotod: Teet Malsroos

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänavuses tööplaanis
oli XI Balti raamatukoguhoidjate kongressi korraldamisel
auväärne koht. Seda üritust kavandati Tartusse, aga kevadest muutus kõik. Nii ei olnudki muud teed, kui korraldada
kongress veebis. Käisime fotograaf Teet Malsroosiga uudistamas, kuidas ettevõtmine Tallinna Tehnikaülikooli Mektory
majas digikuue sai.

Kristina Pai, Katre Riisalu, Krista
Visas ja ERÜ juhataja Reet Olevsoo
on varajased. Tervitame üksteist ja
kõiki, kellega esmakohtume. ERÜ
juhatuse esinaine Tuuliki Tõiste,
päevajuhid Ragnar Siil ja Jorma Sarv
Creativity Labist on juba mikrofonid
külge saanud ja elavad rolli sisse.
Käivad viimased ettevalmistused,
veerandtunni pärast ollakse eetris.
Videal Productionsi režiimeeskond
teeb oma viimaseid ponnistusijuhendamisi: Teie tulete siit, enne lavale
minemist ootate siin. Kui olete laval, siis
vaatate just sellesse kaamerasse, mille
all on paberist silt. Ja mis peamine:
tehnika ei veagi alt. Kümmekond
minutit enne algust toimib just see
võrgukanal, mida vaja. Korraldustiim
lõpetab veebikonverentsi keskkonna
seadistamise. Nüüd saab esinejaile
küsimusi esitada ning publikuküsitlusi korraldada. On valgus, on heli
– kõik toimib.

Etendus algab

CoBaL 11 toimus Mektorys.

22. oktoobri hommik: Mektorysse
saabujaid kostitatakse üha tiheneva
uduvihmaga. Hea, et kähku majja sai.
Juba keskhommikul tuledes särava
Mektory säravad administraatorid
juhatavad meid lahkesti edasi: Kongress on ruumis 118. Minge siit koridori pidi ja leiategi. Leiamegi. Endise
suure saali klaasuksel on silt, mis
teatab: Videal Screen X. Ust paotades
hooman, et siin on tegemist statsionaarse videostuudioga, mis mõeldud virtuaalsetele konverentsidele.
LED-lampide valgel särab sambla-

roheline lava, mida kolmest küljest
ümbritseb 40-meetrine panoraamne
videoekraan. Sellele on kuvatud Tallinna kesklinna aerofoto, mille taevas
hõljub CoBaL 11 logo.

Kas kongress toimub
tõesti siin?

Nagu telesaade telestuudios? Varakult kohale tulnud ERÜ juhatuse
liikmetega silmsideme loonult see
pisike kahtluseuss kaob. Maris Nool,

Kell on 9.59. Üks minut eetrini…
45 sekundit… 30 sekundit…
15 sekundit… Hakake liikuma, hakake
liikuma! kostub režiipuldi tagant.
Stuudios olevailt rohkeilt kuvareilt
on näha, kuidas päevajuhid mööda
atraktiivselt valgustatud koridori
liiguvad, žestikuleerides-juteldes
inglise keeli. Nende tee kulgeb vestibüülist lavani, operaator kaameraga ees. Ja nad ongi stuudios… ja
nad ongi laval. Labrīt! Labas rytas!
Good morning! Tere hommikust!
kõlavad Ragnar Siililt ja Jorma Sarvelt
vaheldumisi läti-, leedu-, inglis- ning
eestikeelsed tervitused. Esmakordselt
toimub Balti raamatukoguhoidjate kongress täies mahus virtuaalselt, nendib
Jorma. On imelik ja ettearvamatu aeg,
sekundeerib talle Ragnar. Etendus
on alanud.

Esinaised tervitavad

Meie esinaine Tuuliki Tõiste on avakõneks valmis, seisab lavast paremal,
nagu lavastajaga enne algust kokku
lepitud. Ja nüüd ongi aeg minna.
Small talk Ragnariga sujub ja kõnepult ongi Tuuliki päralt. Ta kuulutab
XI Balti raamatukoguhoidjate kongressi ehk CoBaL 11 avatuks, et

Tähtsaim kaamera
ja käskiv kõneviis

Videokonverentsi köök

Videal Screen X. Veerand tundi alguseni
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osalejad saaks rääkida raamatukogude mõjust ühiskonnas. Head kongressi kõigile! ütleb Tuuliki Tõiste avakõne lõpetuseks. Teisena tervitab
kongressi Läti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine Māra
Jēkabsone. Balti raamatukoguhoidjate esimene kongress toimus teatavasti 1930. aastal Riias. Kas keegi
oleks toona osanud ette kujutada, et
üheksakümmend aastat hiljem peetakse XI kongressi virtuaalselt? Ka
Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu
esinaine Jolita Steponaitienė tõdeb
oma tervituskõnes, et igal juhul
olnuks toredam kohtuda Tartus, aga
praegu ei ole videokonverentsist paremat lahendust paraku kusagilt võtta.
IFLA järgmisel aastal ametisse astuv
president Barbara Lison tervitab
kongressi Riia sõpruslinnast Bremenist. Ilmneb, et ta on Baltimaade sõber
olnud juba päris pikka aega. Barbara
Lison pakub kolm märksõna, millest maailma raamatukogud võiks
pandeemia tingimusis lähtuda: inspireerige, kaasake ja ühendage! Tema
järel tervitab kongressist osavõtjaid
Euroopa Parlamendi liige Silvia
Modig, kes on varem olnud ajakirjanik, Soome Eduskunna ja Helsingi
linnavolikogu liige. Modig võtab taskust kollase kaardi ja tutvustab seda.
Tegemist on Soome raamatukogude
ühise piletiga, millega saab raamatuid laenata igast rahvaraamatukogust. Silvia Modig nimetab seda
piletit kõige väärtuslikumaks krediitkaardiks. Nii sünnib kongressi esimene
oma elu elama hakkav metafoor.

Enne algust
(vasakult):
Ragnar Siil,
Reet Olevsoo,
Tuuliki Tõiste,
Kristina Pai,
Maris Nool
ja Jorma Sarv

Virtuaalne vorm
valiti varakult

Esimesel vaheajal saan jutule Tuuliki Tõistega ja küsin temalt Tartu
Ülikooli raamatukogus toimuma
pidanud kongressi kohta. Ta ütleb, et
selline plaan oli tõesti. Uurin, millal
sai ERÜ juhatusele selgeks ürituse
formaadi muutmise vajalikkus. Tegelikult otsustasime juba märtsis, vastab
Tuuliki ja jätkab: Siis oli esimene laine,
kõik raamatukogud pandi kinni. Olime
ettevaatlikud. Arvasime, et sügisel tuleb
teine laine. Mõtlesime, et teeme Webexis
ja reaalajas. Otsustasime siiski sellise
variandi kasuks, milles on pea kõik
ettekanded juba eelnevalt salvestatud. Selleks, et kongress ei oleks

Eetris on
Läti Raamatukoguhoidjate Ühingu
juhatuse esinaine
Māra Jēkabsone.

Ta vastab jaatavalt, kui küsin kinnitust otsuse tegemise kohta juba
märtsis, mil eriolukord oli välja kuulutatud. Kaua ümberkorraldamine
ikkagi aega võttis? Hakkasin kohe
otsima teenusepakkujaid, kes videokonverentsiteenust osutavad. Selliseid firmasid
on Eestis kolm. Parim pakkumine tuli
siit, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory
majast. Tegelikult on see ju kulukas ettevõtmine: kõik need spetsialistid, tehnika
ja ruumide kasutamine. Valisime selle kui
soodsaima pakkumise, selgitab Tuuliki
Tõiste.
Kultuuriministeerium on tänavuse
aasta kuulutanud digikultuuri teemaaastaks. Oli teil algselt kavas samalaadse sisuga programmi kujundamine, nagu nüüd tegelikkuseks sai,
või hoopis midagi muud?
Tänane programm on lühem, kontsentreeritum. N-ö päriselus oleks me teinud
kahepäevase kongressi. Kõik need viieminutilised videod, mida palusime
esinejail teha, olid ka algselt plaanis, selliste lühikeste rääkimistena, PechaKuchadena.
Kas sellest võib välja lugeda, et teemade suund jäi üldiselt samaks?
Peab ütlema, et teemad olid juba kevadel paigas. Kongressi üldine kava, teemaplokid ei muutunud. Me küll mõtlesime,
et kas peaks lisama COVID-19 eraldi
teemana. Aga siis otsustasime, et ei lisa,
sest sellest tuleb ilmselt igas ettekandes
juttu.
Palun ole hea ja räägi, millised rollid
on olnud kongressi ettevalmistamisel
ERÜ-l ja millised Creativity Labil?
Kõigepealt pani ERÜ juhatus kokku
kava. Pandeemia ajal läksime ja küsisime
Creativity Labilt nõu, et kuidas oleks
mõistlik praeguses olukorras toimida.
Et kuidas ikkagi teha kahepäevase kongressi kava alusel mõjus virtuaalne üritus?
Et kas algne kava on teie arvates liiga
pikk või hoopis lühike? Ühesõnaga, meie
esimene probleem oli, kuidas sobitada
kava veebikeskkonda. Creativity Labil
oli selles vallas kogemusi. Saime neilt
tagasiside, et palun tehke lühemad ettekanded, sest inimesed ei jõua pikki
esinemisi mitte mingil juhul jälgida.
Tehke pause, pange sinna ka elu.
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vaatajatele-kuulajatele kuiv, plaanisime ettekannete vahele küsimustevastuste ja diskussioonivoorud.
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Nad teevad siin väga head tööd: kuulavad,
panevad tähele ja ärgitavad inimesi
mõtlema-ütlema.

Mida öelda lõpetuseks?

Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu
esinaine Jolita
Steponaitienė:
toredam olnuks
kohtuda Tartus.

IFLA järgmisel
aastal ametisse
astuv president
Barbara Lison
tervitamas.

IFLA järgmisel aastal ametisse astuv president
Barbara Lison pakub kolm märksõna, millest maailma raamatukogud võiks pandeemia tingimusis
lähtuda: inspireerige, kaasake ja ühendage!
See oligi nende esimene nõuanne ja ühtlasi meie koostöö esimene samm.
Siis tuli teine samm: hoidmaks kongressi sidusana koos, palusime Ragnar
Siili ja Jorma Sarve päevajuhtideks.
Nonii. Kuidas teil koostöö Creativity Labiga sujus?
Hästi sujus.
Millal see algas? Kas juba märtsis?
Ei, see algas augustis. Meie korjasime esinejailt
videoettekanded ja nad [Ragnar Siil ja Jorma
Sarv – toim] valmistasid nende alusel ette
arutlusvoorud. See töö lõppes vist küll
alles täna öösel. Ettekannete sisuga
olid nad juba varem tuttavad.

Kongressi virtuaalne korraldus avaldas oma innovatiivsusega, läbimõelduse-komponeeritusega muljet. Kui
kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
Tore, et kõik nii edukalt läks. Kolleegid kiidavad.
Kongressi korraldamist toetasid EV Kultuuriministeerium ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.
* Creativity Lab OÜ on loomemajanduse
ja kultuuripoliitika mõttekoda ja nõustamisettevõte, mis pakub nii avaliku
kui ka erasektori organisatsioonidele
innovaatilisi ja teadmispõhiseid lahendusi strateegiliseks juhtimiseks ja projektide elluviimiseks (http://www.
creativitylab.ee/).
* Videal Productions OÜ alustas oma
tegevust 2008. aastal, pakkudes ürituste
korraldamiseks tehnilisi täislahendusi.
Tegevusalad: otseülekanded, konverentsid, kontserdid, festivalid, maineklipid, videoproduktsioon, videomapping. Tallinna Tehnikaülikooli
Mektory majas asuvasse Videal Screen
X konverentsisaali on üles seatud stuudio, kus saab korraldada virtuaalseid
konverentse (https://www.videal.ee/).
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RAAMATUKOGUDE MÕJU ÜHISKONNAS
Tuuliki Tõiste, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse
esimees, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu arendusjuht

Tänavused raamatukogupäevad said ka rahvusvahelise mõõtme: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing korraldas 22. oktoobril üheteistkümnenda Balti raamatukoguhoidjate kongressi (CoBaL 11), mis kandis pealkirja
Raamatukogude mõju ühiskonnas. Baltimaade raamatukogude koostöö ühe väljundina alustasid kongresside korraldamist Läti kolleegid 1930. aastal, kongress toimus toona iga viie aasta järel ühes Balti riigis.
Nõukogude okupatsiooni ajal traditsioon katkes, kuid
jätkus iseseisvuse taastamisel. Kongressidel on seni
osalenud igast riigist kuni 20 delegaati, ettekanneteks
ja mitteformaalseks suhtluseks on kohtutud eri riikides.
2020. aasta on eriline ja seekordne kongress tuli korraldada virtuaalselt. Veebipõhine korraldus võimaldas
osaleda suuremal hulgal raamatukoguhoidjatel üle maailma. Kuulajaid registreerus Lätist, Leedust, Soomest,
Kreekast, Brasiiliast, Valgevenest, Saksamaalt, Rootsist ja
muidugi Eestist, jälgijaid oli päevas keskmiselt 130–140.
Virtuaalkongressi eelis on, et ettekandeid ja diskussioone
on võimalik järelvaadata.
Konverentsikeskkonnas Worksup saab vaadata kogu
ülekannet, st kõiki ettekandeid, vahepealseid kommentaare ja küsimuste-vastuste vooru järjest. Saab valida, kas
vaadata A-sessiooni, B-sessiooni või hoopis lühiettekandeid (vt https://worksup.com/app/#/event/agenda/
plan ; Event ID: cobal2020). Kuna tegu on otseülekande
salvestusega, siis tuleb ette ka väikseid tehnilisi viperusi.
Kes aga tahab videosid vaadata ettekannete kaupa,
lugeda ettekannete kokkuvõtteid ja leida infot esinejate
kohta, siis seda saab mugavalt teha kongressi veebilehel
https://www.cobal2020.com/ . Ettekandeid ning küsimuste-vastuste voore saab vaadata YouTube’i vahendusel (link avaneb kongressi veebilehel päeva programmis ettekande pealkirjale klikkides). Enamik esinejaid
andis loa oma videod vaatamiseks välja panna. Neid

ettekandeid, mis veebilehel lingitud pole, ei lubanud
esinejad jagada; nende soov oli, et ettekanne jääks kongressi osaks (neid saab otsida Worksupis terve päeva
ülekandest).
Mõned märksõnad sellest pikast ja sisukast päevast:
• Raamatukogude mõju ühiskonnas saavad rõhutada
raamatukoguhoidjad ise oma tegevuse ja olemusega.
Ole raamatukoguhoidja kogu aeg ja igal pool, mitte
ainult raamatukogus tööl olles!
• Inspireerime üksteist, õpime üksteiselt, et muuta maailma paremaks suurepäraste raamatukogudega!
• Otsustajatele, raamatukogude omanikele ning poliitikutele raamatukogude olulisust ja mõju selgitades
on hea näidata konkreetseid numbreid, kuid lisaks
on vaja rääkida isiklikke lugusid (vt Barbara Lison
ja Silvia Modig). Ole veenev! Kui usud ise sellesse,
mida räägid, on kergem veenda ka valdkonnaväliseid
inimesi (Asko Tamme).
• Muuda oma mõtteviisi, suhtumist, käitumist: ole kliendikeskne; raamatukogu on kõigile võrdselt avatud.
• Raamatukogu on ruum, kuhu tahetakse tulla ja mis
pakub kohta, kus olla, aga samas ka võimalust lugeda
raamatuid kodust. Leia tasakaal digitaalse ja päris
raamatukogu vahel (Renaldas Gudauskas: raamatukogude identiteet ei ole veel päriselt digitaalne, oleme
lugejate silmis veel normaalsed).
• Võtmesõna on koostöö: kõigi raamatukogutüüpide
vahel oma riigis ja raamatukoguvaldkonna organisatsioonide vahel, aga ka nt kooliraamatukogude ja
koolide vahel ning kindlasti ka riikide vahel (Jane
Makke, Māra Jēkabsone, Barbara Lison, Giedrė Čistovienė jpt). Koostöö annab meile kõigile valjema hääle
raamatukogude pildil hoidmiseks.
• Mõtesta, kuidas sinu igapäevane tegevus mõjutab
ühiskonda (inimeste vaimne tasakaal, abi õppimisel,
aja veetmisel, õige info leidmisel jms) ning püüa leida
igale tegevusele majanduslik mõõdik.
Olulise osa kongressist moodustasid ka lühiettekanded, mis tutvustasid inspireerivate 5-minutiliste videote
vahendusel, milliseid uusi ja innovaatilisi teenuseid Balti
raamatukogudes pakutakse. Videoid saab vaadata nii
Worksupi keskkonnas kui ka kongressi veebiülekande
vahendusel.
Minu jaoks oli inspireeriv päev, sain palju mõtteid.
Loodan, et leiate aega ettekandeid kuulata. Aitäh veelkord kõigile korraldajatele ja osalejatele!
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MARC ON SURNUD!
ELAGU BIBFRAME!
Riin Olonen, Eesti Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist

2018. a kirjutas Jane Makke ajakirja Raamatukogu kolmes numbris uuendustest kataloogimises,
täpsemalt uuest kataloogimisstandardist RDA (Resource Description and Access) ja selle aluseks
olevatest IFLA funktsionaalsusnõuetest.1 Eraldi vaadeldi, millised näevad välja RDA nõuetele
vastavad bibliokirjed praegu Eesti raamatukogusüsteemides kasutatavas MARC21-vormingus.
Käesolev ülevaade vaatleb suundumusi, mis mõjutavad MARC-vormingut ja selle kasutust ennast.

Mis on BIBFRAME?

Kõige viidatum allikas, kuulutamaks
MARC-vormingu peatset surma, on
Roy Tennanti artikkel MARC must
die, mis ilmus 2002. aastal ajakirjas
Library Journal.2 MARC-vormingule
on ette heidetud jäikust ja seda, et
nii vorming ise kui ka selles esitatud andmete kirjeldamisel kasutatud
kataloogimisreeglid (ISBD, AACR2)
on suures osas keskendunud paberkataloogikaardi jäädvustamisele
arvutivormis. Identifitseeritava objekti
moodustab väljaanne, kõik seda
kirjeldavad andmed on kantud ühte
kirjesse ja seoseid on võimalik luua
1

2

Makke, Jane. Tiigrihüpe kataloogimises
ja kataloogide arengus. I–III //
Raamatukogu (2018) nr. 2, lk. 13-15;
nr. 3, lk. 13-18; nr. 4, lk. 13-19.
Tennant, Roy. MARC must die! //
Library Journal (2002) nr. 17, lk. 26-28.

erinevate väljaannete (kirjete) vahel.
Iga algatus on oma aja nägu ning
kõik need standardid pärinevad
1960. aastatest, mil raamatukogude
üks tähtsamaid ülesandeid oli minna
kataloogimiselt kaartkataloogidesse
üle kataloogimisele elektronkataloogidesse ning tagada seejuures andmete ühetaolisus ja taaskasutatavus
kõigis maailma raamatukogudes.
Selle eesmärgi kõik need standardid
saavutasidki.
1990. aastatel levima hakanud veebitehnoloogia tekitas aga võimaluse ja
sealt edaspidi ka juba vajaduse luua
seoseid mitte ainult väljaannete vahel,
vaid ka väljaannetes sisalduvate andmete vahel. Algas semantilise veebi
ja lingitud andmete ideede areng.
Järjest rohkem viidati sellele, et vaatamata raamatukogudes leiduvatele
rikkalikele ning korrastatud ja rikastatud andmetele väljaannete kohta on
tänapäevaste veebitehnoloogiate ja
otsimootorite jaoks MARC-vorming
tundmatu ja tume maa ning seetõttu
ei ole ka raamatukogude poolt veebis pakutav piisavalt nähtav. Ajal,
mil enamik kasutajaist alustab oma
otsinguid veebi otsimootorites, sh
Google’is, ei saa raamatukogud endale
lubada mittenähtavust.

Täna, 18 aastat hiljem tuleb tõdeda, et
MARC21 on jätkuvalt raamatukogusüsteemides kõige rohkem kasutatav vorming, kuid seda asendama
loodud BIBFRAME’i arengut ning
huvilisi, kaasarääkijaid ja reaalselt
testijaid on maailmas järjest rohkem.
Teoreetilistest aruteludest on jõutud
juba konkreetsete rakendusteni.
BIBFRAME’i (BIBFRAME Framework
as a Web of Data) loomist alustas USA
Kongressi Raamatukogu koostöös firmaga Zepheira 2011. a.3 Selle esimene
versioon avalikustati 21. novembril
2012.4 2016. a avaldas Kongressi Raamatukogu uue, täiendatud versiooni
BIBFRAME 2.0. BIBFRAME on seega
bibliograafilise kirjelduse uus andmemudel, mis loodi eesmärgiga asendada MARC-standard ja kasutada

3

4

Schreur, Philip. The evolution of
BIBFRAME: from MARC surrogate
to web conformant data model,
http://library.ifla.org/2202/1/
141-schreur-en.pdf
Kroeger, Angela. The road to BIBFRAME:
the evolution of the idea of bibliographic transition into a post-MARC
future // Cataloging and Classification Quarterly (2013) ak. 51, nr. 8,
lk. 873-890.

• VÄLJENDUS [expression, abstraktse
idee ehk teose realiseerumine milleski, näiteks täht- ja numbermärgistikus tekstina, kirja pandud või
esitatava muusikana jms või nende
kombinatsioonina].

BIBFRAME’i põhikategooriad (olemid)
on võrreldavad RDA-s kasutatavate
kategooriatega.7 BIBFRAME’i olem
TEOS koondab endas RDA olemid:
• TEOS [work, kellegi intellektuaalne
looming, mis pole veel kuidagi väljendunud ega oma konkreetset füüsilist vormi, millele saaks viidata;
teos on pigem abstraktne olem] ja

Samas on BIBFRAME’i erinevad kogukonnad teoste linkimiseks või teoste
kogumike moodustamiseks lisanud
ka neljanda taseme (BIBFRAME’i
arendajad kasutavad nimetust HUB,
SHARE-VDE kogukond SUPERWORK
ehk OPUS). Ja kasutatakse seda näiteks
selleks, et koondada kõik Mark Twaini
Tom Sawyeri hispaaniakeelsed tõlked.

BIBFRAME’i olem KEHASTUS [instance] on samaväärne RDA olemiga
KEHASTUS [manifestation, teose väljenduse füüsiline kehand ehk see,
mida me traditsiooniliselt kataloogime, kirjeldame ja märksõnastame].
Olem EKSEMPLAR [item] on sama
nii BIBFRAME’is kui ka RDA-s (teose
väljenduse kehastuse konkreetne
esindaja ehk see konkreetne ese, mida
saame käes hoida ja millele raamatukogus ribakoodi peale kleebime).

Joonis 1.
BIBFRAME 2.0 mudel6

Klassid TEGIJA [agent], TEEMA [subject] ja SÜNDMUS [event] on praeguseski kataloogimises tavapärased
kategooriad.
TEGIJAD on inimesed, asutused, organisatsioonid, kes on seotud teose või
kehastusega, nt rollide autor, toimetaja, kunstnik, fotograaf, helilooja,
illustraator jt kaudu.
TEEMAD väljendavad teose sisu, nt
teema-, koha-, ajamärksõnad, teised
teosed, kehastused, eksemplarid ja
tegijad.
SÜNDMUSED on midagi, mis toimuvad/leiavad aset, nt muusikaetendus, jalgpallimäng, lahing,
raadiointervjuu, pressikonverents,
koosolek jt. Need toimuvad kindlas
kohas ja kindlal kuupäeval või kellaajal või kindla kuupäeva/ajavahemiku jooksul.
BIBFRAME’i mudel tuginebki suuresti ressursside (andmete) vahelistele seostele (TEOS-TEOS seosed,
TEOS-KEHASTUS seosed, TEOSTEGIJA seosed jne). Seoste haldamisel kasutatakse asjadele (inimestele,
kohtadele, keeltele jne) omistatud kontrollitud identifikaatoreid.
MARC21-vorming kasutab mõnda
neist ideedest juba ära (riigikoodid,
keelekoodid), kuid BIBFRAME püüab
muuta need pigem normiks kui erandiks. Lühidalt öeldes on BIBFRAME’i
mudel raamatukogudele sisenemispunktiks palju suuremasse andmevõrgustikku, kus esmatähtsad on
seosed asjade vahel.8
Tuleb tunnistada, et esimest korda
BIBFRAME’i mudelisse süvenedes
ajaski pigem segadusse, kuidas RDA
ja BIBFRAME omavahel suhestuvad.
Need on ühelt poolt sarnased nii
idee kui ka loogika poolest, kuid
samas ka piisavalt erinevad, kusjuures RDA on detailsem/komplekssem
kui BIBFRAME. Vastava järelepärimise tegid Euroopa BIBFRAME’i töötoas osalejad RDA juhtkomiteele juba
2018. a ning teema on võetud RDA
tööplaani aastaiks 2020–2021. Jälgigem uudiseid.

5
6

7

Kategooriate ja klasside nimetuste tõlkimisel on kasutatud RDA terminite tõlkeid.
Allikas: Kongressi Raamatukogu, https://www.loc.gov/bibframe/docs/
bibframe2-model.html
Makke, Jane. Tiigrihüpe kataloogimises ja kataloogide arengus. II // Raamatukogu
(2018) nr. 3, lk. 13-18.

8

BIBFRAME Frequently Asked
Questions, https://www.loc.gov/
bibframe/faqs/
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lingitud andmete põhimõtteid, et
muuta bibliograafilised andmed kasulikumaks nii raamatukogudele endile
kui ka väljaspool neid. Keerulisemalt
väljendatuna on BIBFRAME ressursside kirjeldamise raamistikul (Resource Description Framework, RDF)
põhinev lingitud andmete olemiseose mudel (entity-relationship
model), mis sisaldab:
• kolme põhikategooriat (olemid:
teos [work], kehastus [instance] ja
eksemplar [item]; esitatud joonisel 1
sinise taustaga) ning
• kolme põhikategooriatega seotud
täiendavat klassi (tegija [agent],
teema [subject], sündmus [event];
esitatud joonisel 1 oranži taustaga).5

Joonis 2.
Kuidas luua e-raamatukogu?10
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RDF

Ülalmainitud RDF on tänapäeval
veebis toimuva andmevahetuse standardmudel. Seda kasutatakse veebiressurssides sisalduvate andmete
kontseptuaalseks kirjeldamiseks või
modelleerimiseks. RDF võeti W3C
(World Wide Web Consortiumi) soovitusena vastu juba 1999. a. RDF-i
põhikonstruktsioon on subjekti ühendamine objektiga predikaadi abil.
Seda tuntakse kui avaldust. Antud
konstruktsioon esitatakse XML-is ja
iseloomustatakse sageli graafiliselt.
Näiteks on meil vaadeldav ressurss
identifikaatoriga isbn:9780123748577
(subjekt). Seda saab iseloomustada/
kirjeldada mitme tunnusega ehk sel
on seoseid erinevate objektidega.
Üheks objektiks on pealkiri How to
build a digital library (seos: pealkiri),
teiseks autor, kolmandaks väljaandja
jne. Kui me vaatleme autorit (ehk
autor muutub subjektiks), siis ka
teda on võimalik kirjeldada erinevate tunnustega ehk seoste kaudu

erinevate objektidega (nimi, e-posti
aadress, tema teised teosed jne). Sama
käib kirjastaja kohta. Kusjuures
kõik vaadeldavad andmed ja seosed
(seosetüübid) on ideaalis üheselt
tuvastatavad (varustatud ajas püsivate identifikaatoritega). Nii andmeid
omavahel sidudes saamegi üldise
andmevõrgustiku, mitte ainult lingitud väljaanded.9

kogutöötajad, on ees selleks loodud
kasutajaliidesed, mis peavad olema
lihtsad ja arusaadavad. Kel on aga
huvi näha, kuidas kirje nendes vormingutes välja näeb, võib tutvuda
USA Kongressi Raamatukogu teenustega MARC- ja BIBFRAME-vormingute võrdlemiseks.

MARC ja BIBFRAME

BIBFRAME => MARC21,
vaata http://id.loc.gov/tools/
bibframe/comparebf

Seda, kuidas andmed päriselt
MARC-vormingus või BIBFRAME’is
välja näevad, ei pruugi kasutajad
meie e-kataloogides ja sageli ka raamatukogutöötajad oma süsteemis
töötades kordagi näha. Kasutajatel,
olgu need siis lugejad või raamatu-

9

Witten, Ian H.; Bainbridge, David;
Nichols, David M. How to build a
digital library. 2010, https://doi.org/
10.1016/B978-0-12-374857-7.00006-2

MARC21 => BIBFRAME,
vaata http://id.loc.gov/tools/
bibframe/compare

Olgu siin näidiseks toodud Terry
Flanagani raamatu Snoopy on wheels
kohta koostatud kirje (kasutades teenust MARC21-vormingus kirje konverteerimiseks BIBFRAME’i).

10

Ibid.

Joonis 4.
Väljavõte
näidiskirjest
BIBFRAMEvormingus12

11
12

Allikas: USA Kongressi Raamatukogu, https://id.loc.gov/tools/bibframe/compare-id/full-ttl?find=5226
Ibid.

13
KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

Joonis 3.
Väljavõte
näidiskirjest
MARC21vormingus11
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Esmasel kokkupuutel võivad mõlemad vormingud näida keeruliste ja
arusaamatutena, kuid oma põhiolemuselt on nende eesmärk ühesugune:
kokku on lepitud reeglid, kuidas
andmeid ja nende seoseid tähistada,
et need süsteemidele üheselt arusaadavad oleksid. Oma praegustes
süsteemides oleme juba harjunud
MARC-i väljatunnuste (100, 245),
indikaatorite (1 0) ja alamväljadega
($a $c). BIBFRAME’is on tähistused
teistsugused (<bf:agent >, <bf:role >,
<bf:title > jne), lisandunud on viited
sõnastikele (vocabulary), autoriteetfailidele (authorities) ja ontoloogiatele
(ontologies). MARC kui vorming ei
välista nende viidete lisamist ja kasutamist, kuid BIBFRAME’i puhul on
need pigem reegel kui erand.
Näiteks autori
vormingus:

väli

MARC21-

BIBFRAME’i loomisel ja kujundamisel on oluline roll USA Kongressi
Raamatukogul.

Raamatukogus läbi aastatel 2014–
2015. MARC21-vormingust konverteeriti BIBFRAME’i 14 miljonit bibliokirjet ja pealkirjadele loodud normikirjed (igast normikirjest moodustus
BIBFRAME’i olem TEOS). Loodi eraldi
BIBFRAME’i keskkond andmete sisestamiseks, projektis osales 40 töötajat, andmeid sisestati rohkem kui
12 keeles ja 9 erineva kandja ulatuses.
Töötajatele tähendas see, et iga kirje
tuli sisestada kaks korda: kõigepealt
nende tavapärases, MARC21-vormingut kasutavas raamatukogusüsteemis ja seejärel BIBFRAME’i keskkonnas. Nii saadi olulist teavet töötaja
poolt kirjet sisestades tehtavatest
otsustest, et leida kitsaskohti ja täiendada nii BIBFRAME’i ennast kui ka
konverterit (st tarkvara, mis loodi
MARC21-vormingus kirjete teisendamiseks BIBFRAME’i), samuti koolitusmaterjale ja koolitust ennast.
Samuti ei olnud siis veel olemas
usaldusväärset tarkvara konverteerimaks BIBFRAME’i andmeid tagasi
MARC21-vormingusse. Kuna aga
raamatukogu põhitöölaud ja e-kataloog toimisid veel MARC21-andmete
baasil, siis tuligi töötajatel sisestada
samu andmeid kaks korda.

Esimene pilootprojekt BIBFRAME’i
reaalses igapäevases kataloogimises rakendamiseks viidi Kongressi

2017. aastal käivitati teine pilootprojekt, kus BIBFRAME’i konverteeriti
juba terve olemasolev andmestu

Saksamaa Rahvusraamatukogu
pakub oma e-kataloogis võimalust
kirjeid alla laadida mõlemas vormingus (MARC21XML ja BIBFRAME).
Vaata näiteks kirjet http://d-nb.
info/1207227595 . Kirje allalaadimise
valikud on menüüs akna paremas
servas. Nendes kirjetes on näha ka
iga nime ja märksõna juures viited
normandmetele (näiteks <bf:Agent
rdf:about=”https://d-nb.info/gnd/
123231892”> on isik „Sabine Bock”,
<bf:Place rdf:about=”https://d-nb.
info/gnd/4015587-0”> on kohanimi
„Estland”, <bf:Topic rdf:about=
”https://d-nb.info/gnd/4024581-0”>
on märksõna „Herrenhaus”). Viited
normandmetele ei anna ainult selgitusi antud kirjes esineva nime, mõiste
või märksõna kohta, vaid ka konteksti ja seosed teiste nimede ning
mõistetega.

100 1 $aFlanagan, Terry.
Ja sama BIBFRAME’is (vt joonis 5):
Toodud näidetest peab MARC21kirje puhul andmete kasutaja ise
teadma, mida tähendab väli 100,
mida tähendab, kui esimene indikaator on üks ja teine tühi jne.
BIBFRAME’i puhul on kirjele juba
lisatud viited selgitustele, kes on
autor, isik autorina, mida tähendab
roll contributor13 jne.

Projektid, esimesed
rakendused

Joonis 5.
Autori väli BIBFRAME'is

13

Vt https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb.html

Käesoleva aasta 1. mail andis USA
Kongressi Raamatukogu teada, et tarkvara BIBFRAME’is sisestatud andmete
konverteerimiseks MARC21-sse on
valmis ja kõigile soovijaile kasutatav. Seega saab raamatukogu alles
nüüd loobuda andmete topelt sisestamisest ja vajadusel vaid kirjeid
MARC21-vormingusse konverteerida.15 BIBFRAME’i keskkonna uus
versioon peaks valmis saama 2021.
aasta augustiks. See ei tähenda, et
Kongressi Raamatukogu enam
MARC21-vormingus andmetega
kokku ei puutu. Kuna BIBFRAME’i
keskkonna kõrval jäädakse kasutama
MARC21-vormingus andmeid vajavat raamatukogusüsteemi ning raamatukogu andmeid soovivad kasutada tuhanded teised raamatukogud
jm asutused üle maailma (kes kõik
veel BIBFRAME’i ei kasuta), siis tuleb
loodud andmeid pidevalt MARC21vormingusse konverteerida.16
Vaatamata sellele, et Kongressi
Raamatukogu tegeles teemaga juba
ammu ja suures ulatuses, sai maailma
esimene BIBFRAME’i keskkond kata-

14

15

16

Vt https://www.casalini.it/
EBW2018/web_content/2018/
presentations/McCallum_1.pdf
Vt New BIBFRAME-to-MARC conversion tools : [pressiteade], 1. mai 2020,
https://www.loc.gov/bibframe/news/
bibframe-to-marc-conversion.html
Vt https://www.casalini.it/
bfwe2020/web_content/2020/
presentations/mccallum.pdf

loogijatele igapäevaseks tööks valmis
hoopis Rootsis. Rootsi Rahvusraamatukogu võttis Rootsi koondkataloogi LIBRIS koostamisel uue keskkonna LIBRIS XL kasutusele juba
juunis 2018. Seal otsustati loobuda
kataloogimisel seni kasutatud süsteemist Voyager ning hakatagi andmeid kohe sisestama uues keskkonnas
uute reeglite alusel. Kui keskkonda
2018. a Euroopa BIBFRAME’i töötoas
tutvustati, siis Kongressi Raamatukogu esindajad tunnistasid, et kohati
on see kasutajasõbralikumgi kui
nende enda rakendus.17

Euroopa BIBFRAME’i
töötoad

Eelnevalt mainitud Euroopa BIBFRAME’i töötoad on foorumiks,
kus jagatakse teadmisi, kuidas BIBFRAME’i rakendada, kuidas selle
rakendamist kavandada ja milline on
seejuures parim praktika. Töötoad
on keskendunud just BIBFRAME’i
praktilisele rakendamisele, mitte teoreetilistele lingitud andmete / semantilise veebi aruteludele. Tegemist ei
ole ametliku organisatsiooniga, mille
liikmeks saaks astuda, kuid kokku
saadakse nüüd juba regulaarselt kord
aastas.
Grupp sai esimest korda kokku
2017. a Saksamaa Rahvusraamatukogus. Sel sügisel saadi kokku juba neljandat korda. Kui tavaliselt on osalema
oodatud vähemalt üks spetsialist
igast riigist, siis kõik soovijad pole
paraku alati osaleda saanudki. Töö-

17

Vt https://www.casalini.it/
EBW2018/web_content/2018/presentations/Lindstrom_1.pdf

tubade korraldajail on olnud soov
hoida seda üritust pigem väiksema
osalejate arvuga, mille puhul on võimalik kohapeal korraldada ka arutelusid, luua töögruppe jms. Töötuba on
traditsiooniliselt toimunud septembris. Nii pidi see olema ka sel aastal,
22.–23. septembril Budapestis. Tänavuse eriolukorra tõttu toimus see aga
virtuaalselt, mis võimaldas töötoast
osa saada märksa suuremal huviliste
ringil. Kui 2019. a õnnestus Euroopa
BIBFRAME’i töötoast osa saada 93
inimesel 20 riigist, siis sel aastal oli
275 registreeritud osalejat 29 riigist,
sh ka kolm osalejat Eestist. Töötoa
materjalid (ja lingid ka varasemate
töötubade materjalidele) on avaldatud lehel http://www.casalini.it/
bfwe2020/ . Loodame, et järgmisel
sügisel on olukord maailmas paranenud ja töötuba saab Ungaris toimuda
ka reaalselt, mitte ainult virtuaalselt.
Ungari Rahvusraamatukogu ootab
huvilisi Euroopa BIBFRAME’i töötuppa 21.–22. septembril 2021.
NB! Seni soovitan tutvuda nende
2016. a käivitatud projektiga Ungari
raamatukogudele uue raamatukogusüsteemi loomiseks (Hungarian National Library Platform, http://hnlp.
oszk.hu/ ). Praegu on veel pooleli
uue, FOLIO-l baseeruva süsteemi
arendus, mis peaks raamatukogudes
kasutuselevõtuks valmima 2021. a-ks.
Juba praegu saab tutvuda projekti
raames valminud koha-, isiku- ja asutuste nimede keskkonnaga (hetkel
veel beetakeskkond) Nemzeti Névtér
(National Namespace, http://abcd.
hu/ ).18 See on hea näide sellest, mida
on võimalik saavutada uusi standardeid ja lingitud andmete põhimõtteid rakendades: millised andmed on
ühtsesse teenusesse haaratud, kuidas
neid esitatakse ning kuidas need on
omavahel seotud.19
Teine huvitav esitlus viimases Euroopa
BIBFRAME’i töötoas oli Kanadast.20

18

19

20

Vt https://www.casalini.it/
bfwe2020/web_content/2020/
presentations/lendvay.pdf
Vt http://www.casalini.it/
bfwe2020/
Vt https://www.casalini.it/
bfwe2020/web_content/2020/
presentations/bigelow_pretty.pdf
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(19 miljonit bibliokirjet, 1,2 miljonit
pealkirjadele loodud normikirjet –
ühtluspealkirjad), projektis osales
juba üle 60 töötaja (aastal 2019 juba
100 töötajat) ning kuna BIBFRAME’i
keskkonda oli juba tõhusamaks muudetud, siis muudeti kirjete sisestamise järjestust: esmalt sisestati kirje
BIBFRAME’i keskkonnas, seejärel
tavapärases raamatukogusüsteemis,
kuid endiselt iga kirje kaks korda.
Siinjuures olgu mainitud, et pilootprojektis osales ikkagi vaid väike osa
Kongressi Raamatukogu kataloogijatest. Sealses raamatukogus on kokku
300 kataloogijat, neist enamik jätkas
ainult tavapärast sisestust. Taustaks
veel: üldse on Kongressi Raamatukogus ligi 3000 töötajat, neist ca 2/3
tegelevad tavapäraste raamatukogunduslike ülesannetega.14

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
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Tulenevalt USA Kongressi Raamatukogu teadaandest võtta kataloogimises kasutusele BIBFRAME, viidi
Kanada raamatukogudes 2019. a
novembris läbi uuring eesmärgiga
saada teada, mil määral raamatukogud teavad, mis on BIBFRAME ning
kas see on juba kasutusele võetud või
plaanitakse kasutusele võtta. Kanada
5812 raamatukogust valiti uuringusse
1500 raamatukogu (järgides raamatukogude suhtarvu tüübiti), küsimustikule vastas 287 raamatukogu. Muuhulgas selgus, et vaid 30% neist teadis,
mis on BIBFRAME. Rohkem teati
seda teadusraamatukogudes, vähem
rahva- ja kooliraamatukogudes.
Koguni 85% vastanutest väitsid, et
nad ei tea BIBFRAME’ist veel piisavalt, et plaanida selle kasutuselevõttu.
Ainult 1% vastanutest oli BIBFRAME’i
kasutusele võtmas.21

Share-VDE

Aitamaks ühelt poolt raamatukogudel liikuda MARC21-vormingust
BIBFRAME’i ja lingitud andmete
suunas ning pakkumaks ka konkreetsemat platvormi ja organisatsiooni selleks tegevuseks, on loodud
Share-VDE (SHARE Virtual Discovery Environment). 22 Algatus
pakub raamatukogudele abi nende
MARC21-vormingus biblio- ja normikirjete konverteerimisel BIBFRAME/
RDF-i, täiendades andmeid püsiidentifikaatoritega (URI-d) ja võimaluse
korral andmetega välistest allikatest.
Saadud tulem avaldatakse lingitud
andmetena nii Share-VDE platvormil
kui ka kogu Share-VDE kogukonnale
kättesaadavas teadmusbaasis. Viimane kasutab semantilise veebi
mudelit, võimaldades osalevatel

21
22

Vt http://www.casalini.it/bfwe2020/
Vt https://www.share-vde.org/

raamatukogudel jätkata oma andmete käsitlemist võimalikult iseseisvalt. Lisanduva boonusena saab
raamatukogu loodud BIBFRAME/
RDF-andmestu endale tagasi oma
platvormides, teenustes ja projektides
kasutamiseks.
Pärast 2016. a koostöös USA Kongressi
Raamatukoguga käivitatud kahte
edukat uurimis- ja arendusetappi on
Share-VDE laiendanud nii ühistöösse
kaasatud raamatukogude võrku kui
ka oma tegevuse ulatust. Share Family
koosneb lingitud andmetega seotud algatustest Share-VDE (Virtual
Discovery Environment = virtuaalne
avastuskeskkond), Share-Catalog (s.o
Itaalia ülikooliraamatukogude võrgustik, mis rakendab Share’i põhimõtteid), Share-Art (praegu esindab
seda projekt Kubikat-LOD, sh Max
Plancki Instituudi kunstiajaloo raamatukogud) ja Share-Music (pilootprojekt muusikavaldkonnas).
Koostööalgatus on avatud kõigile
raamatukogudele ja seda juhib raamatukogude kogukond ise. Kutse
algatuses osaleda on saanud ka Eesti
raamatukogud, kuid praegu ei ole
veel ühtegi liitujat.

Millal meie BIBFRAME’i
kasutusele võtame?

Kuigi RDA ja BIBFRAME on rahvusvahelises pildis aruteluobjektiks juba
aastaid, ollakse nende juurutamisel
siiski alles algusjärgus. Rohkem on arutatud teoreetiliselt, vähem on reaalselt
kasutusele võetud. Samas on mõlemas osas viimastel aastatel olnud näha
suuremat aktiivsust astuda see otsustav samm rääkimisest tegutsemisele.

Ükski Eestis kasutatav raamatukogusüsteem ei paku veel võimalust töötada otse BIBFRAME’i keskkonnas,
pigem saab lisada võimaluse konverteerida olemasolevaid MARC21-vormingus kirjeid BIBFRAME-vormingusse. Seega MARC21-vorminguga
me lähiajal siiski hüvasti ei jäta: TA
ELAB SIISKI!
Küll aga võib meie kataloogimist
kiiremini muutma hakata üleminek
RDA kasutusele. ELNET Konsortsiumis on loodud töörühm, kes tegeleb
RDA-le ülemineku ettevalmistamisega e-kataloogis ESTER (ja süsteemis
Sierra). Praegu ollakse ELNET-i ja
RR-i koostöös lõpetamas RDA sõnastiku (RDA Registry) tõlget, RDA standard on juba kasutusele võetud nime
normikirjete loomisel. Arvestades
ESTER-i olulisust kopeerkataloogimise allikana Eestis, hakkab see edaspidi mõjutama tervet raamatukoguvõrku. Lisaks mõnede kirjeelementide lisandumisele (või liikumisele
ühelt väljalt teisele) on oluliseks muudatuseks see, et väljaande praegusele
identifitseerimisele (püsilink kirjele,
ISBN, ISSN vms) lisandub autorinimede, märksõnade jt andmete
identifitseerimine. Näiteks omistatakse igale autorile ja märksõnale
identifikaator, mis käib alati selle
nime või märksõnaga kaasas. See
kõik võimaldab luua uusi teenuseid
nii konkreetse e-kataloogi raames kui
ka sidudes seda teistes andmekogudes pakutavaga.
Seega, vaatamata jätkuvatele ennustustele ei ole MARC veel surnud,
kuid BIBFRAME areneb juba jõudsasti edasi. Hoiame raamatukogusid
ja meie raamatukogusüsteeme haldavaid/arendavaid firmasid kõnealuste
arengutega kursis.

ALLIKAID BIBFRAME’IGA TUTVUMISEKS
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DIALOOG KLIENDIGA

ON ARENGU VÕTI
Mari Arnover, kliendiuuringud.ee juht

Mis ettevõttega on tegu, kui sihtrühm on vanuses 6 kuni 90, õpilased, tudengid, töötavad, kodused;
nii need, kes vajavad rahu ja vaikust, kui ka need, kes tahavad arutada ja vestelda; nii need, kes otsivad
lohutust ja abi kuni nendeni, kes igatsevad põnevust, inspiratsiooni ja meelelahutust. Jah, see on
raamatukogu: võimalusterohke info- ja kogukonnakeskus, mis kõigile seniajani tasuta. Küsimus on,
kuidas hallata nii erinevaid sihtrühmi ja pakkuda muutuvas maailmas kõigile midagi väga hästi?

Raamatukogu keskkonna arendamine tähendab vajadust täiendada ja lihtsustada üha enam erinevate andmete ja materjalide
kättesaadavust, aga samas ka eeldust, et siin oleks hea olla,
kirjutas Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru
hiljuti Tartu Postimehes. Kusjuures hea hinnang on rohkem
kui kunagi enne isiklik ning selle mõistmiseks ei piisa enam
lihtsalt külastajate küsitlemisest, vaid selleks on vaja teada
inimeste ootusi, võimalusi, valmisolekut ehk kogu elu enda
ümber, lisas ta.

Õigete
küsimuste
küsimine

Pärnu Keskraamatukogu turundusjuhile Krista Visasele see mõte meeldis ja ta kutsus appi Mari Arnoveri
ettevõttest kliendiuuringud.ee eesmärgiga kaardistada,
mis inspireeriks pikaajalisi töötajaid oma tööle värskema
pilguga vaatama, kuidas kaasata lugejaid ja nende vaatenurka ning viia ellu asju, mida päriselt vaja on ja mis
elu paremaks teevad. Ideid kogunes terveks aastaks.
Kuidas?

Kuigi tagasisideküsitlusi on raamatukogus tehtud varemgi, siis sel korral lähenesime pisut
teise nurga alt ning valisime seegi kord kvantitatiivuuringu, et võimalikult palju lugejaid
saaks tagasisidet anda. Esimese tunniga oligi kirjalikke vastuseid ca 1700, paari päevaga
2886. Mida uurisime ja teada tahtsime?

Milliste märksõnadega me oma lugejate jaoks seostume?

Eesmärk: aru saada, mida oleme teinud hästi, mis häirib ja mis on meie tunnused.

Mis on lugeja jaoks meie juures oluline, mida ta väärtustab?

Siin andsime ette vastusevariandid, et näha, milline temaatika on prioriteetne ja milline
teisejärguline.

Millised on ettepanekud meile, mida võiksime kaaluda ellu viia, muuta, täiendada?
Kui kõigil on kogemusi, siis on lihtne öelda, mis meeldib, mis häirib. Ainult tagasisidest
saab kujundada paremat homset.

Lisaks vastaja taust: sugu, elukoht, sotsiaalne staatus (käib tööl, õpib, on kodune, töötu,
töövõimetu), kui tihti raamatukogus käib.
Ehk kokkuvõttes: konkreetne, lühike ja arusaadav küsimustik, millele vastamine ei võta
rohkem kui viis minutit, mis aga annab teenusepakkujale maksimaalselt infot.

Kas
tulemustega
keegi tegeleb ka?

Küsimustikega on kujunenud kehv tava, et inimesed (kliendid) võtavad aja, et oma panus
anda, kuid jääb selgusetuks, mis saab edasi, sest tagasiside puudub. Meie eesmärk oli
aga ka pärast uuringut olla teemadega pildil ja lugejale lähedal: sündis idee viia läbi
kampaania Lugeja küsib, kus iga natukese aja tagant antakse oma kanalites teada, mis on
tehtud, millega tegeletakse, mis oli lihtsalt arusaamatu ja mis on juba olemas.

Lisaks jagasime ettepanekud kategooriatesse: vaikus/lärm, keskendumine, mugavushubasus-interjöör, toit-jook, trepp ja liikumine, inimene ja teenindus, raamatute valik,
üritused-tegevused-näitused, kommunikatsioon ja turundus, raamatulaenutus-viivistähtajad, raamatute füüsiline leitavus ja suunaviidad, lahtiolekuajad, IT-küsimused ning
muu. Teemad omakorda:
1.
2.
3.
4.

Märksõnad

Juba toimiv ja olemas.
Kiirelt tehtav ja töös.
Vajab otsuseid ja oleks mõistlik ära teha.
Vajab linna abi, suuremat eelarvet ja jääb ilmselt kuhugi tulevikku.

Iga päev ringi liikudes saame kõikjalt kogemusi eri teenuste-kaupadega. Nii kujunevad
meie selged eelistused ja mitte-eelistused. Alateadlikult kanname seda infot kaasas kogu
aeg. Assotsieeruvaid märksõnu uurides saame teada oma teenuse-toote tugevad ja nõrgad
kohad: mis on hästi ja millega peaks veel tööd tegema.
Kui raamatukoguga üldiselt seostuvad ikka raamatud, lugemine, vaikus, siis Pärnu Keskraamatukogu kohta lisandusid:
•
•
•
•
•
•

Lugejale
on oluline

sõbralik, abivalmis ja hea teenindus (inimene);
avarus, valgus, klaasist, suurte akendega hoone (arhitektuur);
ilus, meeldiv, hubane, mõnus olemine (keskkond);
kesklinnas, lähedal/kaugel, kõige keskel (asukoht);
kaldtee-trepp ebatraditsioonilise sammupikkusega (ebamugavus);
hea ja mugav laenutada, tagastada, töötada, parkida, tulla (mugavus).

Valikvastused ja võimalus valida mitu vastust tõid esile inimese:
•
•
•
•
•

sõbralikud teenindajad (2368 vastust);
hubasus, interjöör (1460);
värske kirjandus ja ajakirjandus (1245);
erialakirjandus (1225);
keskendumine, vaikus (1048).

See näitab, et inimfaktor on tehnoloogia kõrval väga oluline, sest on seotud inimese
põhivajadusega olla mõistetud, suhelda, kuuluda kuhugi, saada tunnustust, lähedust,
mitte tunda end üksi. Klienditeenindaja üks oskus on märgata ja mõista, kuidas pakkuda
igale inimesele paremat teenust: kes tuleb suhtlema, kes ei julge küsida, kuigi vajaks abi,
kes otsib nukralt abi eneseabiraamatust, kellel on jäänud suhtlusringkond väikeseks ja kes
vajab suhtlust, kes vajab töötamiseks rahu ja vaikust jne.

Vaatasime oma
võimalused üle

Kaardistasime vastanute ettepanekud ja vaatasime oma võimalused üle: juba detsembris
saavad lugejad tellida raamatuid raamatukappi (Cleveron). Toimub kontaktivaba laenutus
ja reserveeritud raamatutele saab järele tulla ööpäev läbi.

Kokkuvõte

Sellised uuringud on alati kasulikud ja aitavad paremini mõista klientide vajadusi ja toovad teenusepakkujad oma elevandiluust tornidest välja. Tänu uuringule saime teada, et meie lugejad hoolivad
meist ning me oleme neile vajalikud, tõdes Krista Visas.
Raamatukogudega pole seda muretki, et tehnoloogia areng neid ära kaotama hakkaks,
sest rahuldatakse nii palju inimese põhivajadusi: kuulumine, suhtlemine, uudishimu,
eneseareng, kvaliteetaeg jpm. Inimestena eelistame kasutada teenuseid, mis on mugavad,
lihtsad ja mõnusad. Kui sina teenusepakkujana saad aru, milliseid vajadusi sa rahuldad ja
suudad seda teha hästi, on kliendid isegi tänases konkurentsis lojaalsed. Vähem eeldamist
ja rohkem dialoogi!
Pikemalt saab uuringuga tutvuda siin:
https://www.kliendiuuringud.ee/portfolio/raamatukogu-uuring/ .
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Uuring pani meid kliendi kingadesse ja märkama asju, mida iga päev ei oska enam tähele pannagi,
tõdes turundusjuht Krista Visas. Selliseks näiteks on viidad ja sildid, mida võiks olla
tunduvalt rohkem, mis võiks eri suundadest lähenedes olla märgatavamad ning ka
informatiivsemad: millises ruumis peaks sosistama, millises tohib vestelda, mis on kuu
TOP-raamatud jms. Töö disaineriga käib, et kaardistada kõik kohad.
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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

Käesolevas artiklis kirjeldatud kvantitatiivse uuringu eesmärk oli uurida lugejate teadlikkust
e-raamatutest ja valmisolekut neid kasutada, samuti e-raamatute eelistamise (või mitteeelistamise) 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.
Artikli esimene osa ilmus ajakirjas Raamatukogu nr 5/2020.

Open Access kui võimalus pakkuda
kõrgekvaliteedilisi teadusinfo allikaid

Adema kirjutab (2010, 11): Vaba juurdepääsuga monograafiaväljaandeid hakkas 1996. aastal katsetama National Academies
Press, kui avaldas veebilehel tasuta oma raamatuid, samal
ajal võttes tasu vastavate paberväljaannete eest. Paljudele
on teaduslike e-raamatute sisu kättesaamatu, sest neile
pääseb ligi vaid ülikooliraamatukogudes. Open Access
on seda olukorda suuresti muutnud, pakkudes kõigile
võrdset ligipääsu veebis (Polanka, 2012, 53). Budapest
Open Access Initiative (BOAI) defineerib mõistet Open
Access järgmiselt: Veebis tasuta kättesaadav teaduskirjandus
on teadlaste panus maailmale tasu ootamata. Open Access
tähendab avalikkusele tasuta ligipääsu, mis võimaldab igal
kasutajal lugeda, alla laadida, kopeerida, jagada, printida,
otsida või linkida nende artiklite või raamatute täistekste
rahaliste, seadusest tulenevate või tehniliste takistusteta.
Ainus tingimus on õigus olla õigesti ja korrektselt tsiteeritud
(BOAI, 2002).
Kui kõrgkoolil puudub raha e-raamatute ostmiseks,
on aeg otsida uusi võimalusi. Open Access võib anda
võimaluse säästa raha ja samal ajal pakkuda uusimaid
publikatsioone tunnustatud teaduskirjastustelt. Riiklik
rahastusskeem toetab avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogusid, ent rakenduskõrgkoolide raamatukogusid

Joonis 8.
Vastajate arvamus väite kohta,
et kõrgkool peaks andma kodulehel
senisest enam infot vaba juurdepääsuga e-raamatute ja e-lõputööde
kohta

Open Access võib osutuda jätkusuutlikuks ka tulevikus. Kui COVID-19
pandeemia tingis 2020. a kevadel
eriolukorra, lisasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu töötajad kodulehele rohkelt uut infot ja
linke Open Access-põhimõtete alusel
kättesaadavate e-raamatute kohta.
Üliõpilaste lõputööde valmimisaeg
on aprillis-mais ja kuna raamatukogu
oli lugejaile suletud, oli see ainus võimalus tudengeid aidata. Veelgi enam:
91% küsitlusele vastanutest tõi välja,
et kõrgkool peaks jagama senisest
enam infot vaba juurdepääsuga e-raamatute ja e-lõputööde kohta, mida
kodulehe kaudu leida võib. Joonis 8
annab detailsemat infot, kuidas arvamused eri vastajarühmade vahel
jagunesid.
Näeme, et 91% vastanutest sooviksid
kindlasti või pigem sooviksid saada
kõrgkooli kodulehelt rohkem infot
e-raamatute ja e-lõputööde kohta.
Vaid 1% vastanuist ei soovi saada
täiendavat informatsiooni.
Siiski tuleb rõhutada, et e-raamatuid
peab reklaamima, tõstmaks üliõpilaste ja õppejõudude teadlikkust. Vasileiou jt (2012) tõid välja, et kõige suurem väljakutse on e-raamatute sisu
reklaam ja levitamine lugejate hulgas. Folb jt (2011, 225) rõhutasid, et
küsitlus ise soodustas teadlikkust e-raamatutest: 17 vastajat lisas vabas vormis
tekstikommentaarina, et enne küsitluse
läbimist ei teadnud nad e-raamatutest
midagi. Käesolevas uurimuses vastas
üks osaleja, et ma ei ole seni e-raamatuid
kasutanud, aga tänu küsitlusele tekkis
huvi nende kasutamise ja otsimise vastu,
samal ajal tõi teine välja, et minu
arvates ei teavitata e-raamatutest piisavalt. Kuigi e-raamatute levitamist
kodulehe kaudu loetakse passiivseks
reklaamiks, soovivad paljud vastajad leida kodulehelt rohkem infot.
Open Access-materjale ei tohi alahinnata. Paljud kõrgelthinnatud teaduskirjastused (nt Springer, Wiley) on
avanud osa enda kogudest avalikuks
kasutamiseks. Kui raamatukogu ei
saa osta kalleid e-raamatuid rahaliste
vahendite puudusel, on aeg vaadata

just vabade veebiressursside poole
ja leida need, mida lugejad vajavad.
Kui kasutajatel puudub teadlikkus
raamatukogu vahendusel avatud ligipääsuga kogudest, otsivad nad infot
mujalt. Puudulik teavitamine ja sellele järgnev ressursside kasutamata
jätmine mõjutavad kogu kõrgkooli
edusamme.

Kasutamine vs. valmisolek
kasutada

12% vastajatest on kasutanud tihti
e-raamatuid ja 44% on vahel e-raamatuid lugenud. Siiski on 14% vastajatest
kasutanud e-raamatuid vaid korra
ja 30% ei ole neid kunagi kasutanud.
Ristanalüüs vastajate vanuse, staatuse
ja valdkonna vahel kirjeldab täpsemalt e-raamatute kasutussagedust.
Joonis 9 näitab, et eri vastajarühmad
kasutasid e-raamatuid väga erineva
sagedusega. Võttes aluseks vanuse,
kasutasid neid kõige rohkem üle
60-aastased: 86% on mitu korda või
tihti kasutanud e-raamatuid. Nemad
olid ainus vanuserühm, kus keegi ei
kirjutanud vastuseks mitte kunagi. Ka
70% vanuserühmast 30–39 aastat ja
60% vanuserühmast 40–49 kasutavad e-raamatuid tihti. Magistrandid
kasutasid e-raamatuid tihedamini
kui üliõpilased ja õppejõud. Kõige rohkem kasutasid e-raamatuid hambatehnikud (100% vastavalt sageli või
mõnel korral), järgnesid ämmaemanduse (61%), tegevusteraapia (58%),
optomeetria (53%), õenduse (50%)
ja tervisedenduse üliõpilased (50%).
Kõige harvem kasutasid e-raamatuid
farmaatsiaüliõpilased (37%).
47% vastajatest väitis, et nad on õppetöös kasutanud e-raamatuid, samal
ajal 32% vastajatest ei ole kasutanud
e-raamatuid õppetöös ja 21% pole
kunagi kasutanud e-raamatuid. Samal
ajal on 88% vastajatest valmis kasutama e-raamatuid õppetöös. 40%
üliõpilastest, 62% magistrantidest ja
70% õppejõududest on kasutanud
oma valdkonna e-raamatuid, samal ajal
on 87% üliõpilastest, 90% magistrantidest ja 91% õppejõududest valmis

Joonis 9.
E-raamatute kasutamise
sagedus
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Joonis 10.
Valmisolek kasutada vs. tegelik e-raamatute kasutamine
neid kasutama. 15% õppejõududest ei ole kunagi otsinud oma õppevaldkonna e-raamatuid. Joonis 10 näitab,
et enamik vastajatest pigem sooviks oma valdkonna
e-raamatuid kasutada kui et on juba kasutanud. Hambatehnika üliõpilased eristuvad selgelt teiste õppekavade
üliõpilastest: 100% sooviksid ja samuti 100% on juba
e-raamatuid kasutanud. Võib välja tuua ka terviseteaduse
magistrandid, kes kasutavad hoolega e-raamatuid: 87%
neist sooviks kasutada ja 66% on e-raamatuid kasutanud.
Kindlasti peaks tegelema rühmadega nagu tervisedendus, õendus ja farmaatsia, mille üliõpilastest vastavalt
8%, 4% ning 3% ei soovi e-raamatuid üldse kasutada.
Lisaks ei ole 33% tervisedenduse üliõpilastest, 37%
farmaatsiatudengitest ja 37% optomeetria üliõpilastest
kunagi otsinud oma õppevaldkonna e-raamatuid. Mis
võib olla sellise käitumise põhjuseks, võiks välja selgitada
järgmiste uuringutega.
91% vastanutest on valmis kasutama oma valdkonna
e-lõputöid, samal ajal on ainult 57% neid tegelikult
kasutanud ja 15% ei ole kunagi otsinudki.
Seetõttu võib argumenteerida, et hetkeseisuga on e-üliõpilastööde kasutamise tase madalam kui kõrgkooli
raamatukogu lugejate tõeline valmisolek neid lähitulevikus kasutada, mis on peaaegu 100%. Õenduse õppekava

üliõpilased on kõige agaramad e-üliõpilastööde kasutajad: 36% vastanud õdedest on õppetöös e-üliõpilastöid
kasutanud, järgnevad magistrandid (15%) ja tegevusterapeudid (12%).

Üldine hinnang ja e-raamatute
aktsepteerimine

Peatükk kirjeldab lugejate hinnanguid e-raamatutele.
Mitmed uurimused näitavad, et lugejad ei taha e-raamatuid kasutada, samal ajal püüavad teised uurimused
mõista, miks see nii on. Tulemused näitavad, et eelistatakse paberkandjaid ja on ka mainitud, et raamatukogu
peaks ostma nii paberkandjal kui ka e-raamatuid. Seega:
samal ajal kui lugejad soovivad mitte näida vanamoodsad ja toetavad mõtet e-raamatutest, hakkavad nad kahtlema, kui peavad valima kahe formaadi vahel. Paljud
vastajad tunnistasid, et neile meeldiks ikkagi ka võimalus lugeda paberkandjal raamatuid (nt Shrimplin jt,
2011; Revelle jt, 2012; Walton, 2013). Shrimplin jt (2011)
uurisid üliõpilaste, magistrantide ja õppejõudude suhtumist e-raamatutesse ja arvamusi neist Miami ülikoolis
Ohios. Autorid kasutasid hinnanguteks faktoranalüüsi ja
leidsid neli erinevat rühma, mille aluseks on arvamused

Joonis 11.
Valmisolek kasutada vs. tegelik e-lõputööde kasutamine

e-raamatutest: bibliofiilid, tehnofiilid, pragmaatikud ja printijad. Bibliofiilidel on trükitud raamatu kui objektiga emotsionaalne side, samal ajal tunnevad tehnofiilid tehnoloogia
suhtes sama. Vastandina on ülejäänud kaks rühma praktilisemad: printijad võivad arvata, et e-raamatud on paremad, kui
nende kasutusmugavust saaks suurendada, samal ajal sobib
pragmaatikutele nii trükitud kui ka e-raamatu formaat
(Shrimplin jt, 2011, 181).
Meie uuringu tulemused näitavad (vt joonis 12), et 6%
vastajatest on enam-vähem veendunud, et e-raamatud
on sama head kui paberkandjal raamatud. 28% arvab, et
e-raamatud ei ole sama head kui trükitud raamatud. Kui
küsiti, millises formaadis peaks nende arvates kõrgkooli
raamatukogu teavikuid hankima, siis enamik üliõpilasi
ja õppejõude (59%) oli tugevalt selle vastu, et ostetaks
ainult e-raamatuid. Samal ajal toetas suurem osa vastajatest (70%) ideed osta ainult paberkandjal raamatuid ja
mitte e-raamatuid. 89% näeb kompromissina võimalust,
kui kõrgkool ostab mõlemad: nii elektroonilise kui ka
paberraamatu.
E-raamatute aktsepteerimise tase on üllatavalt konservatiivne ja siin üliõpilaste ja õppejõudude arvamus ei erine
(vt joonis 13). Nii üliõpilased kui ka õppejõud ei aktsepteeri ainult e-raamatu formaati. Tulemused näitavad, et
üldjuhul soovib kasutaja, et raamatukogus oleks nii trükitud kui ka e-raamatuid. Seega: kui üliõpilased ja õppejõud nõustuvad, et kõrgkool peaks ostma nii e-raamatuid

Joonis 13.
E-raamatute vs. paberraamatute aktsepteerimine
üliõpilaste, magistrantide ja õppejõudude poolt
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Joonis 12.
E-raamatute
aktsepteerimine
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kui ka paberkandjal raamatuid, ei meeldiks neile, kui
kõrgkool hakkaks paberkandjal raamatute asemel ostma
e-raamatuid. 53% magistrantidest ja 48% õppejõududest
nõustuvad, et e-raamatud on sama head kui paberkandjal
raamatud, aga samal ajal ei aktsepteeri 36% magistrantidest ja 35% õppejõududest argumenti, et kõrgkool peaks
hakkama paberkandjal raamatute asemel ostma e-raamatuid. See asjaolu ei viita, et magistrantidel ja õppejõududel on tahe kasutada materjale mis tahes vormis.
Seega: parafraseerides uurimusi, mille viisid läbi Shrimplin jt (2011) ja Revelle jt (2012), võime järeldada, et Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli lugejaskond kuulub bibliofiilide ja
printijate gruppi. Ometi, nagu väidab Shrimplin jt (2011,
182), osutavad uuringud keerulistele ja mõnevõrra vastuolulistele hoiakutele ja arvamustele e-raamatute osas. Kuigi
mitmed uuringud on näidanud üldiselt positiivset lähenemist
e-raamatutele, peegeldavad paljud neist samal ajal kasutajate
vastuolulisi või lausa negatiivseid vastuseid. Mõnel juhul võib
vastuolu olla seotud e-raamatute spetsiifiliste tüüpidega (nt ei
täpsustata, kas tegemist on e-raamatute andmebaasidega või
n-ö title-by-title ostetavate e-raamatutega). Siiski, kuna enamik uurimusi käsitleb e-raamatuid laialdasemalt ning pigem
ei tooda välja konkreetseid nimetusi, kirjastuste kaubamärke
või tehnoloogiat, ei ole põhjus selge. Osa vastuste keerukusest
võib näidata, et kasutajate arvamused on nüansirikkamad kui
lihtsalt meeldib vs. ei meeldi dihhotoomia.

Vastused näitavad, et lugejad tunnevad hästi mõlema
formaadi spetsiifilisi eeliseid ja olemust. Borchert jt (2009)
väidavad, et kasutajad on muutunud väga ajatundlikeks
ja kaugjuurdepääs kõrgkoolist väljaspool on tähtsam kui
kunagi varem. Uurimused on leidnud mitmeid e-raamatutega seotud puudusi, nõrkusi ja ebakindluse põhjusi.
Nt Cox (2004), Anuradha ja Usha (2006) ning Walton
(2008) leidsid, et üliõpilased ja õppejõud on kõige ebakindlamad allalaadimis- ja printimisvõimaluste osas
ning kõige sagedasem põhjus, miks e-raamatuid ei kasutata, on see, et need mõjuvad silmadele halvasti ja ekraanilt on neid halb lugeda. Puuduseks on veel ka raskused
e-raamatus navigeerimisel (Levine-Clark, 2006). Eeliste
hulgas on kõige paremaks peetud seda, et e-raamatute
kogu on sageli suurem, ligipääs kiire, võimalus alla laadida, printida ja kopeerida väiksema hulga piirangutega,
hõlbus kaasas kanda ja sisus navigeerida (Walton, 2013).
E-raamatute kasutamise ühe olulise eelisena mainiti ka,
et ei ole vajadust füüsiliselt raamatukokku kohale minna
(Ismail & Zainab, 2007).
Käesolevas uurimuses (vt joonis 14) meeldis vastajatele
e-raamatute puhul kõige rohkem just võimalus, et ei
pea füüsiliselt raamatukogusse kohale minema, ei pea

E-raamatute eelised ja puudused

Üks peamisi paberkandjal raamatute ja e-raamatute
tulevikku puudutavaid küsimusi on, kas e-raamatud
asendavad lõpuks paberkandjal raamatud (Zhang &
Kudva, 2014, 1695). Sisu poolest on e-raamatud ja trükitud raamatud sarnased, aga kasutajad peavad mõistma,
kuidas nad funktsionaalselt erinevad. Kui nende funktsioonid on sama situatsiooni kontekstis sarnased, võib
üks asendada teist. Kui ei ole, võib üks lihtsalt teist täiendada (Zhang & Kudva, 2014, 1697).
Kuigi paljudele inimestele meeldib endiselt käes hoida ja
tunda tõelist raamatut (Gomez, 2008), on mõned teadlased kinnitanud, et tulevik on digitaalne ja traditsioonilise
trükimeedia kadumine paratamatu (Gomez, 2008; Negroponte, 1995; Nunberg, 1996). Kui Gomez (2008) lisas, et
enamik inimesi hoiab nostalgia tõttu ikka paberraamatu
poole, siis Wilson (1997) väitis, et paberraamatud jäävad
e-raamatute võidukäigu korral ellu peamiselt seetõttu,
et inimesed ei taha maksta digitaalse sisuga seotud suuri
kulusid või puutuda kokku probleemidega, mis tekivad
digitaalse lugemismaterjali kättesaadavusega. Wilson
täpsustas, et see sõltub suuresti iga konkreetse inimese
funktsionaalsest vajadusest. Kvalitatiivse uuringu tulemuste põhjal väitsid Chen ja Granitz (2012), et inimesed
võtavad tehnoloogilised muudatused kiiremini kasutusele, kui need on kooskõlas nende väärtustega ja neid on
lihtne kasutada.
55% vastajatest rõhutas (vt joonis 13), et e-raamatud on
sama head kui trükitud raamatud. Miks eelistatakse või
ei eelistata e-raamatu formaati, kui seda saab võrrelda
trükitud raamatuga?

Joonis 14.
Põhjused, miks kasutajatele meeldisid
e-raamatud

E-raamat säästab loodust ja on keskkonnasõbralikum.

•

E-raamatute laenutamisel/kasutamisel ei ole oluline, palju
eksemplare on raamatukogus, vaid kõik, kellel on vaja, saavad
laenutada.

•

Nüüd, kui mul on kodus pisike beebi, siis kindlasti kasutaksin
e-raamatuid rohkem, sest beebit ja raamatut korraga tassida
on väga raske ja tüütu.

•

Kui omandasin bakalaureusekraadi, kasutasin peamiselt
elektroonilisi allikaid lõputöö kirjutamisel; paberkujul meedia
on tänapäeval juba saamas harulduseks.

•

Võiks olla digitaalne ligipääs ka üliõpilaste uurimistöödele,
mitte ainult lõputöödele – nii oleks võimalik teada saada, milliseid
teemasid (sh kes ja mis ulatuses) varasemalt uuritud on.

Nii e-raamatute kui ka paberkandjal raamatute toetajad
tõid välja mõlema formaadi kasutegurid, mis ei välista
üksteist ega raamatute formaate. Nimetatud vastajad
tunnevad hästi ja oskavad kasutada elektroonilisi materjale ja tunnistavad, et kõrgkooli jaoks on e-raamatud vajalikud, aga neile meeldib lugeda paberkandjal raamatuid.
•

Üks raamatuformaat ei välista teist. Mulle meeldivad paberkandjal raamatud, sest mulle meeldib paberit tunda ja lugeda
tõelist raamatut. E-raamatul on teised eelised. Mõlemad on
vajalikud :-)

•

Esindan 80-ndate põlvkonda, st olen juba piisavalt vana ja
tunnen, et mul on head oskused, et kasutada e-lahendusi
ja e-raamatuid, kui vaja. Siiski, olen harjunud paberkujul
raamatutega, ajakirjadega, prinditavate kokkuvõtetega ja
käsitsi kirjutatud konspektiga loengutes. Ometi ei usalda
ma täielikult e-õpet, mis on vahel segadust tekitav. Samas
suhtun positiivselt e-raamatutesse ja oleks muidugi tore, kui
kõrgkool saaks osta rohkem e-raamatuid ja lubaks üliõpilastel
neid kasutada ja alla laadida.

•

Kuigi paljudes õppeainetes on meil e-õppematerjalid, prindin
ma siiski kõige tähtsamad materjalid paberil välja. Mul on
nägemismälu ja kui tõmban paberil jooni alla ja õpin oma
süsteemi järgi, on mul kergem jätta meelde vajalikku infot ja
seda õigel ajal meelde tuletada. Kui lugeda paberilt, väsivad
ja kuivavad silmad vähem. Kui lugeda paberilt, võib toas
ringi liikuda ja ei pea ühe koha peal tunde istuma. Muidugi
on e-raamatutel oma koht, aga kõige tähtsamad spetsiifilised
teatmeteosed võiks olla paberkujul olemas.

Joonis 15.
Põhjused, miks vastajatele ei meeldi
e-raamatud
füüsiliselt laenutama ega muretsema viivise pärast, kui
tagastustähtaeg on möödunud; neile põhjustele järgnesid
ööpäevaringne ligipääs kodust, töölt või koolist ja võimalus
laadida e-raamat alla sülearvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni. Veebis viitamine ja kopeerimine, samuti sisuotsingu
funktsionaalsus võimaldab kasutajatel otsida vajalikku kogu
e-raamatust olid vastajatele samuti olulised.
Peamisteks põhjusteks, miks e-raamatud ei meeldi, olid
võimalused, et lugemise ajal võib seadme aku tühjaks
saada, järgnesid prinditavate lehekülgede arvu piirang
ja sellega kaasnevad kulud ning raskused ekraanilt lugemisel. Fakt, et õppimine paberkandjal raamatust tundub
olevat tõhusam, oli samuti tähtis tegur, mida mainiti.
Online-ligipääsu probleemid ei olnud nii tähtsad, et põhjustaks e-raamatute mittemeeldimist. Ülalmainitu näitab,
et kõrgkooli üliõpilased ja õppejõud usaldavad Eestis
pakutava interneti kvaliteeti, aga ei pruugi usaldada
oma arvuti, tahvelarvuti või mobiilseadme aku kestvust.
Viimane küsimus võimaldas vastajatel oma arvamust
vabas vormis avaldada. E-raamatute toetajad rõhutasid vabades vastustes ökoloogilist jalajälge, tõstes esile
e-raamatuid kui alternatiivi koopiate tegemisele ning kui
mugavat ja praktilist formaati noorele emale.

Paberkandjal raamatute toetajad ehk e-raamatute vastased rõhutasid nägemismälu tähtsust, ekraanilt lugemise
kurnavat mõju silmadele ja vajadust kasutada igapäevaelus vähem nutiseadmeid.
•

Paberraamatust lugedes suudan paremini keskenduda, kuid
ekraan paneb pika lugemise järelt pea valutama...

•

Mulle meeldib lugeda paberraamatuid, sest e-raamatute lugemine hakkab silmadele. Mul on päris tugev miinus (-5) ning
proovin oma silmi hoida. Olen küll teadlik, et e-luger säästab rohkem silmi kui arvutiekraanilt lugemine (pole sinist
valgust, e-ink ekraan), aga siiski eelistan raamatuid. Minu
jaoks pole probleem, et pean otsimiseks sisukorda kasutama.
Olen terve elu paberraamatuid lugenud ning eelistan neid
iga kell e-raamatutele. Olen siiski teinekord vajadusel ka
erialast kirjandust e-raamatutest otsinud.
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•

Püüan materjalid välja printida. Kindlasti on kogus suur,
aga paberversiooni kasutamine on õppides mugavam, sest
ma saan kohe märkmeid teha.

e-raamatute juurde raamatukogu kodulehekülg, on vaja
aktiivsemat juhendamist ja reklaami, et e-raamatute kogu
kasutamine raamatukogu lugejate hulgas suureneks.

•

Palun koolitöös vähem nutiseadmeid ja arvutisõltuvust!

Ajad on muutunud ja seega peavad ka raamatukogud
muutuma. Reklaam on võtmesõna, kui räägime kõrgkooli liikmeskonna teadlikkuse tõstmisest e-raamatutest ja nende kasutamise lihtsusest-mugavusest. Ainult
viimaste ostude lisamine kodulehele ei ole enam piisav.
Lugejad ootavad rohkem aktiivsust info levitamisel, nt
võiks raamatukogu reklaamida paremini e-raamatuid
kui ressurssi kõrgkooli sotsiaalmeediakanalite kaudu.
Ühendades hea kodulehekujunduse aktiivse reklaami
ja individuaalse või veebikoolitusega, on võimalik laiendada e-raamatute kasutamist.

Täiendav arutelu ja järeldused

Uuring näitas, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste ja õppejõudude teadlikkus e-raamatutest on kõrge,
aga seni on e-raamatuid vähe kasutatud. Siiski on lugejad
valmis e-raamatuid oma valdkondades rohkem kasutama
ja ootavad, et kooli kodulehele lisataks rohkem infot vaba
juurdepääsuga e-raamatutest ning e-lõputöödest.

Ei ole põhjust alahinnata
Open Access-dokumente.
E-raamatuid ja e-lõputöid
on eri veebiarhiivides,
digihoidlates, institutsioonide repositooriumites ja
andmebaasides, pakkudes
mitmeid loovaid võimalusi avardada ligipääsu
informatsioonile.
Kõigil vastajail olid piiratud teadmised e-raamatutele
ligipääsust kõrgkoolis ja nad kasutavad vajaliku info
leidmiseks pigem teiste raamatukogude kodulehekülgi
kui kõrgkooli raamatukogu e-kataloogi või e-õppe platvormi. Tulemused näitavad, et hea kogu avatud ligipääsuga e-raamatuid ja e-lõputöid aitavad nii üliõpilasi kui
ka magistrante lõputööde kirjutamisel. Ei ole põhjust alahinnata Open Access-dokumente. E-raamatuid ja e-lõputöid on eri veebiarhiivides, digihoidlates, institutsioonide
repositooriumites ja andmebaasides, pakkudes mitmeid
loovaid võimalusi avardada ligipääsu informatsioonile,
samuti muudavad e-allikad kasutajate õpikäitumist ja
seega võivad suurendada teadustöö kvaliteeti ja kiirendada tempot (Loan, 2011, 127). Raamatukogu saab
kaasa aidata teadlikkuse tõstmisele, kui tegeleb aktiivse
teavitustöö ja juhendamisega. Edasi mõeldes: uuringutulemuste põhjal peaks kaaluma mitmeid tegevusi.
Kuigi paljud raamatukogu kasutajad juhatab passiivselt

Raamatukogutöötajatel
on oluline roll e-raamatute
tutvustamisel õppejõududele.
Viimastel on omakorda
võtmeroll e-raamatute
soovitamisel üliõpilastele.
E-allikad muudavad
kasutajate õpikäitumist
ja seega võivad suurendada teadustöö kvaliteeti
ja kiirendada tempot.
Alire (2007, 550) kirjeldab, kuidas lugejatele suunatud
suusõnaliselt levival turundustegevusel (ingl k word-of-mouth
marketing process) võib olla suurem mõju kui traditsioonilisel turundustegevusel. Uuringud on näidanud, et raamatukogutöötajatel on oluline roll e-raamatute tutvustamisel õppejõududele. Viimastel on omakorda võtmeroll
e-raamatute soovitamisel üliõpilastele, näiteks kirjandusnimekirjade ja õppekeskkonna veebipõhiste moodulite
kaudu (Trusov jt, 2009; Vasileou jt, 2012). Seetõttu saab
järeldada, et teenindus on ainult pool tegevusest; lugejate
meelitamine teenust kasutama on koht, kus võimendub
suusõnalise turunduse mõjujõud (Silverman, 2001, 24).
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on väike, kompaktne ja
ühtehoidev kogukond, raamatukogu töötajad on töötanud kõrgkoolis pikki aastaid ning loonud laialdase
suhtlusvõrgustiku töötajate ja üliõpilastega. Raamatukogu roll on end ehk ka veidi peale suruda, luua PowerPoint-esitlusi, külastada üritusi ja koosolekuid, muuta
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end veelgi nähtavamaks ja aidata
lugejail niiviisi raamatukogu ressursside ja teenuste kohta infot saada.
E-raamatute raamatukogu kataloogi
lisamine võib samuti suurendada
nende kasutamist. Veelgi enam: raamatukogu peaks aktiivselt reklaamima
avatud ligipääsuga e-raamatuid oma
kodulehel, arvestades sihtrühmade
vajadusi ja spetsiifikat.
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TEOSTE KÄTTESAADAVUS

EUROOPA RAAMATUKOGUDES
COVID-19 PANDEEMIA AJAL
Henrik Uustalo, Eesti Rahvusraamatukogu autoriõiguse juhtiv spetsialist

Iga objektiivselt tajutav originaalne objekt on autoriõigusega kaitstud. Seega on raamatud, ajakirjad
jm tekstilised teosed, juhul, kui need on originaalsed, autoriõigusega kaitstud. Autorid võivad oma
varalised õigused kas tasu eest või tasuta anda üle teistele isikutele. Autorid saavad anda teose
kasutamiseks ka litsentsi alusel. Juhul, kui autor annab varalised õigused näiteks kirjastusele,
siis on kirjastusel õigus neid õigusi teostada ja kaitsta. Autoriõiguse kaitse all olevate teoste kasutamiseks on ette nähtud ka erandid, näiteks teoste raamatukogus kohapeal või koju laenutamiseks.
Ka digitaalseid teoseid on Euroopa Kohtu hinnangul võimalik laenutada, seda aga mitte autorite
tahte vastaselt. Milline on olnud teoste kättesaadavus Euroopa raamatukogudes praeguse koroonaviirushaiguse pandeemia ajal?

Rootsi

Henrik Uustalo

Pandeemia ajal on Euroopa
raamatukogud leidnud
erinevaid lahendusi erandite kasutamiseks. Riigid on
viiruse leviku tõkestamiseks
kehtestanud erinevaid piiranguid ja soovitusi, seetõttu
on ka raamatukogud riigiti
erinevalt käitunud.

Rootsi Rahvusraamatukogu on alates
kevadest kehtestanud ligipääsu raamatukogusse vaid eelneva broneeringu alusel. IFLA andmetel jäid
Rootsis omavalitsuste raamatukogud
90 protsendi ulatuses avatuks. Ligi
neljandik Rootsi omavalitsustest suurendas aprillikuuks raamatute e-laenutamise eelarvet. Aprillis võimaldati
lepingu alusel piiratud ajaks tasuta
ligipääsu ka digiteeritud ajalehtedele.
Rootsis võimaldati sarnaselt kiirtoidurestoranide läbisõiduteenusele ka
raamatute laenutamist autost.
Rootsi koos teiste Põhja-Euroopa
riikidega on 1960. aastatest kasutusele võtnud laiendatud kollektiivse
esindamise regulatsiooni, mis võimaldab näiteks kirjastajaid ja autoreid esindavatel kollektiivsetel esindusorganisatsioonidel anda litsentse
ka selliste teoste kasutamiseks, mille
õigusi neil ei ole. Selline regulatsioon
puudutab teoste kättesaadavaks tegemise valdkonnas kaubanduskäibest
väljaspool olevaid teoseid. Kui on
olemas õiguste omajaid esindav esindusorganisatsioon, siis on sellel õigus
anda litsentse, võimaldamaks kultuuripärandiasutustel kaubandusväliste

Kaubandusväliste
teoste kasutust laiendatud kollektiivsete
litsentside alusel
hõlmab ka uus direktiiv,
mis peab hiljemalt
2021. aasta 7. juuniks
olema autoriõiguse
seadusesse üle võetud.
Direktiivis on sätestatud
ka erand, mis võimaldab
teoste kättesaadavaks
tegemist ka juhul,
kui autoreid esindavat
kollektiivset esindusorganisatsiooni ei ole.

Kaubandusväliste teoste kasutust
laiendatud kollektiivsete litsentside
alusel hõlmab ka uus direktiiv, mis
peab hiljemalt 2021. aasta 7. juuniks
olema autoriõiguse seadusesse üle
võetud. Direktiivis on sätestatud ka
erand, mis võimaldab teoste kättesaadavaks tegemist ka juhul, kui autoreid esindavat kollektiivset esindusorganisatsiooni ei ole.

Belgia

Belgia Rahvusraamatukogu sulges
uksed 13. märtsil ning alustas osalist
taasavamist 16. juunil. Sulgemisel
asuti suurendama digitaalset ligipääsu teostele. Autoriõiguse kaitse all
olevatele teostele võimaldati ligipääs,
kui kasutaja oli eelnevalt deklareerinud, et vajab ligipääsu teadustöö
või õppetöö eesmärgil illustreeriva
materjalina.

Tšehhi

Ka Tšehhi Rahvusraamatukogu võimaldas akadeemilise ja teadustöö
eesmärgil teostele ligipääsu. Selline
ligipääs võimaldati laiendatud kollektiivse litsentsimise korra muudatuse alusel.

Taani

Taanis olid raamatukogud suletud
13. märtsist. Taani on nende riikide
hulgas, kes on sätestanud laiendatud
kollektiivse litsentsimise regulatsiooni. Epideemia ajal tehti laiendatud kollektiivse litsentsi alusel Taanis ajutiselt võimalikuks autoriõiguse

kaitse all olevatest teostest koopiate
tegemine. Koopiaid võis teha vaid
Taani kirjastustes välja antud teostest, mis ei olnud e-poodide kaudu
kättesaadavad.

Holland

Kuna Hollandi Rahvusraamatukogu
on pakkunud juba varem tasuta ligipääsu ajakirjadele ja ajalehtedele ning
on võimaldanud kirjastajatega sõlmitud lepingute alusel e-laenutamise
teenust, siis ei pidanud nad teoste
kättesaadavuse osas muutusi tegema.
Täielik ligipääs digitaalsele raamatukogule on Hollandis kättesaadav
aastatasu eest, mis on vähemalt
42 eurot aastas. Paljud raamatukogud
aga langetasid ligipääsutasu. Hollandi Rahvusraamatukogu tegi kõigile eraldi kättesaadavaks 100 e-raamatut. Samuti saatis ta koos kirjastajatega teistele Hollandi raamatukogudele teavituse, millega lubati
lastele internetis raamatute ettelugemist. Teoste selline kasutamine lubati
tingimustel, et ettelugemine toimub
otseülekandena ning seda ei salvestata.

Soome

Soomes pöörduti ajalehti ning ajakirju esindavate esindusorganisatsioonide poole sooviga perioodiliste
materjalide kättesaadavuse suurendamiseks, vastust aga organisatsioonidelt ei saadud.

Läti

Läti Rahvusraamatukogu sõlmis Läti
autorite esindusorganisatsiooniga
AKKA/LAA lepingu, mille alusel
tehti kättesaadavaks kaubandusväliseid raamatuid ning perioodikat.
Litsentsi alusel tasustatakse õiguste
omajaid vastavalt teose ligipääsukordade hulgale. Kui algselt toetas
litsentsimist kultuuriministeerium,
siis alates 1. septembrist 2020 pidi
rahvusraamatukogu sellega jätkama
ministeeriumi abita. Läti Rahvusraamatukogu tegi kättesaadavaks ka
kaubandusväliseid teoseid, mis ei
olnud litsentsiga hõlmatud. Selleks
anti õiguste omajatele õigus enda teosed sellisest kasutamisest välistada;
augusti lõpuks ei olnud ühtegi välistust tehtud. Kokku tehti kättesaadavaks umbes 2500 autori teosed.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et kuna
ligipääs füüsilistele teostele on pandeemia ajal olnud piiratud, siis on
ligipääs digitaalsetele teostele muutunud märksa olulisemaks.
Kui üldjuhul tehakse teoseid kättesaadavaks kas autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemisel, autoriõiguste
omajatega sõlmitud lepingute või orbteoste regulatsiooni alusel, siis riikides, kus on sätestatud laiendatud
kollektiivse esindamise funktsioon
ning kus on olemas vastavad kollektiivse esindamise organisatsioonid,
on olnud võimalik leida erinevaid
lahendusi teoste massilisemaks kättesaadavaks tegemiseks.
Üldine trend Euroopa raamatukogudes on olnud pandeemia ajal selline:
märtsis alustati raamatukogude sulgemist, suvekuudel taastati tavaline
töökorraldus ning sügisel on hakatud
raamatukogusid taas osaliselt sulgema. Raamatuid hoiti mõnes riigis
karantiinis 72 tundi, mõnes lausa kaks
nädalat. Norras, Taanis ning Soomes
ei olnud soovitust hoida raamatuid
karantiinis.

Teoste piiratud kättesaadavus
raamatukogudest mõjutab
kõige otsesemalt kindlasti
teadus- ja haridusvaldkonda.
Mõne riigi raamatukogud
on laiendanud erandeid
just nendel eesmärkidel.
Teoste piiratud kättesaadavus raamatukogudest mõjutab kõige otsesemalt kindlasti teadus- ja haridusvaldkonda. Mõne riigi raamatukogud
on laiendanud erandeid just nendel
eesmärkidel.
Andmed raamatukogude kohta
pärinevad Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi
(CENL) autoriõiguse töögrupi kirjavahetusest, Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide
Liidu (IFLA) uurimistulemustest ja
Euroopa rahvaraamatukogude eest
vastutavate riiklike asutuste foorumi
(NAPLE) raportist.
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teoste kättesaadavaks tegemist õiguste
omajate tegelikku volitust omamata.
Õiguste omajatel on tavaliselt võimalik teose selline kasutamine ka välistada. Varasem Euroopa Liidu õigus
ei keela laiendatud kollektiivsete litsentside regulatsiooni. Infoühiskonna
direktiivi preambula punkt 18 ütleb,
et eelmainitud direktiivi kohaldamine
ei mõjuta liikmesriikide tegevust seoses laiendatud kollektiivlitsentside
reguleerimisega. Eestis aga näiteks
raamatute autoritel sellist esindusorganisatsiooni ei ole ning seega oleks
olnud sellise laiendatud kollektiivse
esindamise regulatsiooni kasutuselevõtt kaubandusväliste raamatute
kättesaadavaks tegemise eesmärgil
praktiliselt tulutu.

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

30

OSKAR KALLASE PÄEV
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMIS

Helle Maaslieb, Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu projektijuht

Analoogis ja digitaalselt:
Virumaa pärimusekogujad
Mary Kaasik ja Gustav Kallasto

Päeva teises pooles rääkis Ave Goršič
Virumaa rahvapärimuse kogujaist
Mary Kaasikust ja Gustav Kallastost,
kes tegid tõhusat kaastööd Eesti Rahvaluule Arhiivile (ERA). Viimases on
nüüd lisaks nende kogutud arhiivimaterjalide uurimisele ja digiteerimisele uuritud ka rahvaluulekogujate
endi tausta.

26. oktoobril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis XXVIII raamatuteaduse
konverents ehk Oskar Kallase päev. Rõhk võiks olla ka sõnal toimus,
sest tavapäraselt iga kahe aasta tagant korraldatavat üritust ei pidanud
nihutama ega ära jätma, vaid see leidis Eesti Kirjandusmuuseumi
Ajaloolise pärimuse veebikodu
saalis aset täiesti planeeritult ja tavapäraselt, kõigi eriolukordade kiuste. tutvustas Maris Kuperjanov. Eesti
Kuna käimas on digikultuuriaasta ja
Eesti Kirjandusmuuseum on trükisepärandi digiteerimisprojekti eestvedaja, saigi teemaks valitud digivaldkonnaga seonduv.

Rahvuslik raamatupärand
digiruumis

Avaettekande Rahvuslik raamatupärand
digiruumis pidas Tiiu Reimo Tallinna
Ülikooli akadeemilise raamatukogu
retrospektiivse rahvusbibliograafia
keskusest. Ettekandja nentis, et rahvusbibliograafia koostamisel tuleb originaali puudumisel vajadusel pöörduda
digikoopia poole. Kas see digikoopia
on leitav ja loetav, see sõltub juba kirjeldamisest. Missuguseid vigu ja eksimusi võib leida digiruumi trükiste
kirjeldamisel? Reimo rõhutas, et metaandmestik ja selle leitavus pole vähem
tähtis kui kvaliteetne pilt ning tõi näiteid erinevatest otsikeskkondadest.

Eesti trükise müük digiajastul

Ülo Matjus juunior rääkis, mis toimub antikvaarsel raamatuturul, kuidas digiajastu seda mõjutab. Müük
on paljuski kolinud veebi ja toimub
tihti tavaraamatupoega paralleelselt.
Raamatut vajatakse/ostetakse ka kui
vormi või asja. Loodetavasti säilib
huvi raamatu kui raamatu vastu, hoolimata sellest, et raamatuturg, eriti
vanaraamatuturg, on Eestis õhuke.
Matjus tutvustas mitmeid bibliofiilse
eripäraga trükiseid: kasvõi pealkirja
erinev värv võib muuta trükise
väärtust (võrdluseks näiteks sarjas
Seiklusjutte maalt ja merelt ilmunud
Aleksei Tolstoi romaani Insener Garini
hüperboloid kaanepealkirja must või
valge värv). Ligi 80% Matjuse antikvariaadi tänavusest müügist on
olnud esoteerika. Raamatukogutöötaja jaoks polegi see nii väga üllatav,

kuigi protsent on märkimisväärselt ja
muretsemapanevalt suur. Osteti/
müüdi ka kaks luulekogu.

Kohaliku kogukonna
kaasamine üleeuroopalise
projekti EODOPEN näitel

Elena Sipria-Mironov Tartu Ülikooli
raamatukogust tutvustas käimasolevat projekti EODOPEN ja selgitas,
mida see tähendab projektis osalevatele raamatukogudele ning millised võimalused on lugejail. Kuidas
kaasatakse kohalikku kogukonda erinevates Euroopa riikides ja millised
on kasutajate huvid ja soovid teoste
digiteerimisel? Osalevatele raamatukogudele on väljakutse teada saada
lugejate huve. Nii jõutakse ka teadmiseni, kas seni on digiteeritud materjale lugeja või raamatukogu huvist
lähtudes. EODOPEN annab raamatukogudele ka teadmisi autoriõigustega
toimetulekuks, sest projekti keskmes
on eelkõige uuemad, 20.–21. sajandi
väljaanded.

Digitaalne Oskar Kallas?

Erik Mikk on Tartu Ülikooli raamatukogunduse eriala 3. kursuse tudeng.
Temal palusime rääkida kui tavakasutajal, kes otsib internetis Oskar
Kallasega seonduvat, sealhulgas ka
andmebaasidest, kataloogidest ja portaalidest ning jagada siis oma otsikogemust võimalikult suunamata ja ausalt.
Nii tekkiski ettekanne Digitaalne Oskar
Kallas?. Erik vihjas mõnede keskkondade multimeedialikule kujundusele,
otsitulemuste kuvamise kiirusele, mis
oli talle oluline ja mitmele võib-olla
elementaarsele avastusele, millele ta
otsingute käigus sattus. Olulised on
muidugi ka juhendid, neidki võib
lugeda ja neist on ka abi.

Kultuuriloolise Arhiivi kohapärimuse
materjalide põhjal on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond koostanud veebikogu http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/, kuhu on koondatud erinevate kihelkondade kohapärimus. Töö on toimunud mitmes etapis,
alustati Virumaast ja jõutud on Kose
ning Keilani. Kõige rohkem päringuid
on veebikodus tehtud Räpina, Kanepi
ja Põltsamaa kihelkondade kohta.

Tekstiainese digikasutus
rahvusraamatukogus: avatud
andmed ja avatud kood

– seda teemat tutvustas Peeter Tinits.
Huvitav oli kuulda, kuidas andmekaeve ja avaandmed on jõudmas
teadlasteni, kuidas rahvusraamatukogus valmistatakse selleks ette n-ö
töövahendeid. Suured tekstimassiivid on tekkinud/tekkimas ja uurijal
on vaja saada info töövoost tekstidmetaandmed-tööriistad enda töölauale.

Käsikirjalise teksti tuvastamisest Transkribusega

Kadri Tooming Rahvusarhiivist selgitas oma ettekandes, millistes projektides on osaletud ja mida silmas
pidada materjalide valikul, kuidas
valida avalikke mudeleid, millised
teenused on tasuta, millised tasulised
ning mis on Rahvusarhiivil edaspidi
plaanis. Mitmeid õnnestunud katsetusi on tehtud käsikirjaliste tekstide
tuvastamisel. Veidi pikemalt peatus ta
õigeusu kirikuraamatute teksti tuvastamise edukaks kujunenud projektil.
Arhiivraamatukogu
juhataja
Merike Kiipus võttis Oskar Kallase
päeva kokku nentides, et kõikidest
ettekannetest kumas läbi metaandmestiku vajalikkus. Oluline on, et need
andmed oleksid täpsed, informatiivsed ja avaandmetena kättesaadavad.
Me võime küll olla edukad digiteerijad
ja infosüsteemide täiendajad, kuid me
ei tohi ära unustada ka füüsilist raamatut, mis oli, on ja jääb.
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Foto:
A. Kõnno
erakogu

DIGIKULTUURIAASTA
AVAVEERG

Vastab raporti koostaja, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia,
kunstide ja kommunikatsiooni instituudi teadur ja lektor
Andres Kõnno:
Kultuuriministeerium otsustas mõne aasta eest kuulutada
2020. aasta digikultuuriaastaks. Aastatele teemade omistamine on meil Eestis teatavasti juba tavaks saanud. Näiteks
nimetasid keskkonnateemadega tegelejad 2020. aasta nahkhiire aastaks ammu enne seda, kui COVID-19 üle maailma
levis. Teema-aastad on lisaks avalikkuse teavitamisele ka
otsene trendide loomise vahend. Raporti koostamine digikultuuri valdkonna hetkeseisust Eestis on üks selle teema-aasta
kampaania tulemustest.
Kui otsida maailmas teisi sarnaseid ülevaateid, leiab
arvukalt raporteid ja loomemajandusega seotud kokkuvõtteid
eri sidusgruppidelt küll. Näiteks on Arts Council England
avaldanud sarnase ülevaate Inglismaa kohta 2017.
ja 2019. aastal. Eurobaromeeter on samuti andnud
märkimisväärse panuse, et teha Euroopa Liidu
kodanike digiharjumused omavahel võrreldavaks.
Selle valdkonna uurimustest tuleks esile tõsta
eelkõige OECD ja Maailmapanga raportid digiteerimise mõjust maailma majandusele, samuti
väärivad äramärkimist Freedom House’i raportid.
Arvukad ülevaated jätavad siiski õhku küsimuse,
mis ikkagi on digikultuur.

Millest räägib

EESTI DIGIKULTUURI
RAPORT
2020?

Vastus sõltub tegelikult vaatenurgast. Esimene ja
kõige loomulikum oleks andmetest lähtuv tõlgendus,
mis sarnaselt brittide ülevaatele seostab digikultuuri
mõiste andmete koondamisega ning mitut masti tootjate
ja lõppkasutajatega. Selles tõlgenduses on tegemist justkui
ambitsioonika ülesandega, mille eelised avalduvad pikaajalises
perspektiivis.

Lisaks huvigruppide viimastel aastatel kogutud teisestele andmetele tasub uurida ka
muid allikaid. Sellest vaatenurgast defineeritakse digikultuuri sellega tegelemise ja
valdkonna reguleerimise või regulatsiooni puudumise kaudu. Vähem oluline ei ole ka
kirjeldada kõige uuemaid suundumusi, mis hakkavad mõjutama Eesti digikultuurimaastiku tulevikku.
Viimati mainitu seondub muidugi arvutimängutööstuse edulugudega, samuti riigi
algatustega meediapädevuse, keeletehnoloogiate ja digiarhiivinduse tegevuskavade
väljatöötamisel. Teisalt räägib kaasa ka pettumus riigi meetmete puudumise üle,
seda väljendavad eelkõige e-raamatute kirjastajad, muusikatööstus ja rahapoliitika
asjatundjad (puudub initsiatiiv internetihiidude digitoodangu maksustamiseks).
Siia lisandub riigi meediaturu kui terviku olematu regulatsioon, mille ilmekaimaks
näiteks on Eesti Meediaettevõtete Liidu kaebus rahvusringhäälingu (ERR) veebiuudiste
ja meelelahutusportaalide rahastamise osas.
Lähemalt saavad kõik huvilised Eesti digikultuuri hetkeseisuga tutvuda raporti
täisteksti lugedes: https://digikultuuriaasta.ee/ .

https://digikultuuriaasta.ee/

Ent on ka teine tõlgendus, mis keskendub digitemaatika kvalitatiivsetele tahkudele:
digikultuuri tähendus a) avaliku sektori ja b) erasektori vaatenurgast ning c) kodanikuühenduste vaade, mis tõukub eri huvigruppide väga spetsiifilistest vajadustest.
Eestis koostatud digikultuuriteemaline ülevaade lähtub just sellest viimasest tõlgendusest.

EESTI RAHVAJUTU AASTA
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EESTI
RAHVAJUTU
AASTA

KIIDJÄRVEL

Krista Pikk, Aastaid on Kiidjärve raamatukogus tegutsenud klubi
Teisipäevalised, kes kord kuus käivad koos arutamas
loetu ja päevateemade üle. Selle aasta algul tekkis plaan
tutvustada igal kuul eesti rahvajutu aasta raamatut ja
lugeda sealt üksteisele ette. Kahjuks rikkus koroonaviirus
selle plaani, sest märtsist maini ei saadud kokku tulla.

Põlva Keskraamatukogu
Kiidjärve haruraamatukogu
raamatukoguhoidja

Tammari Hundihüüdja, Annika Lõhmuse Pooltoonid, Piret Raua Verihurmade aed, Kai Aareleidi Linnade
põletamine, Aidi Valliku Minu
Haapsalu, Urve Tinnuri Õed ja Rabasaar, Jesper Parve Mees 2, Susan
Luitsalu Ka naabrid nutavad, A. H.
Tammsaare Põrgupõhja uus Vanapagan,
Bernard Kangro Taeva võtmed ja Hando
Kase Ketserid ja patused. Folkloristi ja
usunditeadlase Reet Hiiemäe huvitav

loeng-vestlusring Usunditest Eestis
läbi aegade, mis oli kavandatud
kevadesse, toimus oktoobris. Novembris lugesime kuu raamatut Sõsara
sõrmeluud. Naised eesti muinasjuttudes (koostanud Merili Metsvahi) ja
mõtisklesime hingedeajast, detsembris aga võtame aasta kokku. Sõsara
sõrmeluud sobib väga hästi aastat
lõpetama oma uudsuse, suursugususe, kauniduse ja huvitavusega.

Krista Pikk.
Foto: Mati Määrits

Marjakobar ja teisi setu muinasjutte
sai loetud jaanuarikuus ja Puujalaga katk veebruaris. Uuesti saime
kokku septembris, mil olid käsil Kilplased. Oktoobris lugesime Imesõrmust.
Kahjuks jäid vahele märtsikuu
Tere, tere, Tiipajalga!, aprilli Tark mees
taskus, mai Emand kaseladvas, juuni
Metsavaimu heategu, juuli Esivanemate varandus ja augusti Kaarnakivi.
Oktoobris eesti raamatu päeva
tähistades arutlesime lisaks rahvajuturaamatule ka eesti kirjanduse
teemal. Lugejate lemmikud on Mari

Klubis Teisipäevalised oli Marjakobar ja teisi setu
muinasjutte arutlusel 14. jaanuaril. Foto: Krista Pika erakogu
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Lapsed on raamatukogus alati teretulnud.
Lugemisisu tunnustusüritus 14. juunil. Foto: Krista Pika erakogu

Rahvajutu lugemise
nurgake

Mulle meeldivad väga eesti rahvajutu
aasta plakatid, mille ajel kujundasin
raamatukogu fuajeesse väikese rahvajutu lugemise nurgakese vaatega
järvele. Sinna on kogutud kõik
teemakohased raamatud ja plakatid:
lugeja saab seal end mugavates tigutugitoolides mõnusalt tunda ning

raamatuid uurida-lugeda. Lugejaid kõige rohkem paelunud kogumikud on
olnud Marjakobar ja teisi setu muinasjutte, Puujalaga katk, Tark mees taskus ning
Kilplased.

Rahvajutuaasta + digikultuuriaasta

Natuke sai rahvajutuaastat ka digikultuuriaastaga ühendatud, nimelt kevadel,
kui lugejad ei saanud raamatukogu külastada. Laenutamine toimus siis vaid
raamatukogu koridoris kontaktivabalt. Samal ajal kolisin rahvajuttudega
Facebooki: igal teisipäeval tervitasin oma lugejaid Kiidjärve raamatukoguseltsimaja FB-lehel, kus neid postitusi saab ka praegu vaadata. Ettelugemisele
tulid Koer käib kohut kogumikust Tere, tere, Tiipajalga!, eesti muinasjutt Tuul
ja päike, Helgi Mulleri luuletus Võilill, Jüri Parijõgi Maa-alune linn ja Leivajätk
kadus ning Jakob Kõrve Veteema heategu kogumikust Tark mees taskus. Samuti
jagan iga kuu Piret Pääri imearmsaid lugusid kuu raamatust ja tutvustan uusi
raamatuid ning enda lugemiselamusi.
Kiidjärvel on pikima traditsiooniga sündmused lipuheiskamine Eesti
Vabariigi sünnipäeval, ühislaulmine ja külaelanike abiga näituse korraldamine. Sel aastal oli näituse teema digikultuuriaastale kohane Nutitelefoni
eelkäijad.

Millest veel?

Juulis-augustis olid raamatukogu ja Kiidjärve park suve suursündmuse Vana
klaver ehk Suusabaasis on tantsupidu kasutuses, sest laulja Kalmer Tennosaar on
pärit just Kiidjärvelt Kaljumäe talust.
Kaunis helerohelises majas Kiidjärve kaldal on raamatukogu 2003. aasta
2. septembrist. Majas on raamatukogu, laulja Kalmer Tennosaare isikliku
arhiivi nurgake (vt Raamatukogu nr 6/2017, lk 40-41), Kiidjärve ajaloo nurgake
ja avalik internetipunkt, teisel korrusel aga kogukonnale vajalik kaminasaal.
2018. aasta 1. juunist on Kiidjärve raamatukogu Põlva Keskraamatukogu
harukogu. Raamatukogu tegutseb Kiidjärvel 1957. aasta 18. veebruarist.

ERÜ
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XXX RAAMATUKOGUPÄEVADE AVAMINE:
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
juhatuse esimehe
TUULIKI TÕISTE kõne

avakõne
ja tervitus

raamatukogupäevade
avamisel Eesti Rahvusraamatukogus 20. oktoobril 2020:

Head raamatukoguhoidjad ja raamatukogude sõbrad siin- ja sealpool
ekraani: tervitan teid algavate raamatukogupäevade puhul!

ERÜ juhatuse
esinaineTuuliki Tõiste

2020. a plakat

Raamatukogupäevade, mis juba kolmkümmend aastat järjepanu on toimunud
20.–30. oktoobrini, traditsioon hakkas
kasvama 1991. aastast; kümne päeva
sisse mahub hulgaliselt põnevaid sündmusi. Igal aastal tähistatakse Eesti
raamatu päeva nt ettelugemisega või
kirjanikega kohtumistega; infootsingu
võistlusega tähistatakse infokirjaoskuse
päeva, peetakse maaraamatukoguhoidjate, teadus- ja erialaraamatukogude
päeva, mõnel aastal peetakse kongressi, seminari, konverentse; raamatukogupäevade avamisel võtavad raamatukoguhoidjad mõõtu mälumängus.
Raamatukogud üle Eesti sisustavad raamatukogupäevad sadade eriilmeliste
tegevustega, mis kõik toovad raamatukogusid üldsusele lähemale.

pidama kahe meetri reeglit. 22. oktoobril toimuval Balti raamatukoguhoidjate
kongressil hoiame vahet sadu kilomeetreid: sel korral kohtume ja teeme riikidevahelist koostööd veebi vahendusel.
Väljapääsmatuid olukordi pole olemas;
kui sulgub uks, siis avaneb aken; seekord
avanes aken digimaailma.

Ka 2020. aastal on kõik traditsioonilised
tegevused kalendris. Kuid sel aastal tuli
kevad teisiti ja sügiseks on eriline olukord
saamas uueks normaalsuseks. Raamatukogupäevade peamise eesmärgi olla raamatukogupäevadel veelgi avatumad täitmiseks on sel aastal vaja läheneda nutikalt,
seda nii otseses kui kaudses mõttes.

2020. aasta digikultuuri teema-aastaks
nimetamisel vaevalt osati oodata, et
kultuur kolib veebi nii suures mahus ja
elab seal edukalt. Eesti rahvas on alati
hinnanud teatrit, muusikat, kirjandust,
kunsti. Kõik kultuuriasutused tahavad
pakkuda inimestele kultuuri nautimise
võimalust. Nii leiutati nutikaid lahendusi,
käivitati digiprojektid ja virtuaalrännakud. Kultuuripärand leidis kiirema tee
digikeskkondadesse kui ehk mõnel tavalisel aastal. Täna kuuleme, kuidas avardus
juurdepääs kultuurile inimestele, kellel
mingil põhjusel varem oli kultuurisündmustest osa saamine piiratud. Samas on
suures digimaanias hea meelde tuletada,
kuidas mõjutab meie ajutegevust raamat
ja kuidas nutiseade.

Raamatukogud kutsuvad selgi aastal kõiki
kohtuma raamatukogus, kuid seekord
klausliga: tule, aga ole hea, hoia kaaslastega distantsi. Tavapärased juturingid,
töötoad, kohtumised, koolitused ja
juhendamised on varjatud maski taha
või viidud veebikeskkondadesse; ka raamatukoguhoidjad peavad oma erialastel
üritustel suhtlemisel kolleegidega silmas

Raamatukogudki reageerisid suletud
ustele raamatukoguteenuste e-keskkonda viimisega. Kevadine kogemus sai
suvel lihvitud ja sügisesed raamatukogupäevade üritused on osaliselt planeeritud
e-keskkondadesse. Näiteks pakutakse
mitmes raamatukogus IT-tuge ja arvutite
ning digioskuste algõpet, aga ka spetsiaalseid koolitusi suhtluskeskkondade

Peamiselt on raamatukogupäevad suunatud inimeste kutsumisele raamatukokku kohale. Raamatukogus toimuvad
töötoad, näitused ja tegevused kutsuvad raamatukokku ka neid, kes ehk igapäevased raamatukogukülastajad ei ole.
Näiteks korraldatakse sel aastal mitmes
raamatukogus filmiõhtuid, kavas on Salmonid 25 aastat hiljem, Lotte ja kadunud
lohed, aga ka filmifestivali Kino maale
filmid; vaadatakse reisifilme ja kuulatakse
reisimuljeid. Lisaks tehakse vestlusring,
kus räägitakse just neist eesti raamatutest, millest on tehtud film.
Meisterdustundides tehakse oma raamat, paberit, kammkeraamikat ja nahakunsti ning sinna juurde loetakse luulet
või rahvajutte; korraldatakse kunstiklubi
üritus, kus vesteldakse arhitektuurist,
aga on ka võimalus raamatukogus maalida ja koos süüa teha.
Infokirjaoskuse päeval tehakse viktoriine,
mälumängu, ristsõnade lahendamise
võistlust, tutvustatakse raamatukogu
kataloogi ja teisi inforessursse.
Traditsiooniks on saanud raamatukogudesse kutsuda tuntud inimene oma kodukandist; selgi aastal haaratakse raamatukogutöösse abivallavanem, haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja, noorsootöö
spetsialist, kultuuritöö spetsialist, vallavolikogu liikmed ja koolidirektor. Aga ka
lugejatele antakse võimalus raamatukogutööd proovida.
2020. aasta on ka mitme tähtsa sünnipäeva aasta. Raamatukogud tähistavad
ajakirja Täheke 60. ilmumisaastat, näituste ja sündmustega tõstetakse esile
Arvo Pärt, Veljo Tormis, Vello Salo, Henrik Visnapuu, August Mälk, aga ka Ingrid
Rüütel ja Merle Jääger.

Raamatukogud korraldavad kohtumisi
kirjanike ja oma ala asjatundjatega, näiteks on raamatukogudes külas Susan
Luitsalu, Heli Künnapas, Ain Kütt, Wend,
Aleksei Turovski, Anneli Lamp, Valdur
Mikita, koduloolane Ülo Pärn, Heiki Vilep,
David Vseviov, Anti Saar, Keiti Vilms, Epp
Petrone, Kristina Ruder, Ülle Lätte, Doris
Kareva, Jaanus Vaiksoo, Mihkel Raud, Elo
Selirand, Indrek Koff jpt.
Raamatukogudes räägitakse kõigest,
sealhulgas ilmast. Lääne-Virumaa Keskraamatukogus on külas atmosfääriteadlane Jüri Kamenik. Tallinna Keskraamatukogus räägitakse rahast ja selle väljapetmisest. Kiskjate ja inimeste suhetest
räägib ulukiuurija Peep Männil Tartu
Linnaraamatukogus. Mägironija Andres
Karu kohtub huvilistega Saaremaa raamatukogudes.
Raamatukogudes pööratakse tähelepanu ka füüsilisele ja vaimsele tervisele.
Tapa raamatukogus tehakse kabinetijoogat, Siimustis on külas füsioterapeut;
Sõmeru raamatukogus on nõuandetund,
kus räägib eripedagoog-logopeed sellest, mis juhtub, kui lapsed meid tõsiselt
ei võta. Põltsamaa raamatukogus on raamatunäitusele Hingelind kokku kogutud
teosed, mis aitavad, toetavad ja julgustavad olema sina ise. Viimsi raamatukogus annab nõu pereterapeut, Märjamaal saab kohtuda apteekriga ja Hellamaal pereõega.
2020. aasta on ka eesti rahvajutu aasta.
Raamatukogud on aasta jooksul tähistanud rahvajutuaastat lugejatele rahvajutte
tutvustades, ette lugedes ja korraldades uute juttude väljamõtlemist. Ettelugemispäeval loetakse eesti rahvajutte.
Rahvajutuaasta eestvedajat Piret Pääri
võib raamatukogupäevade ajal kohata
lugusid vestmas mitmes Eesti raamatukogus.
2020. aasta on eriline aasta. Isegi raamatukogupäevade avamisüritus on
teistsugune. Esimest korda kutsume
osalema veebi vahendusel. Raamatukogud on mures oma kogukonna tervise
pärast ja ei kutsu sel aastal nii suurelt
raamatukogudesse kogunema. Püütakse
leida võimalusi lugejatega suhelda, töötubasid, vestlusringe ja koolitusi läbi viia
e-kanalite vahendusel või viiakse tegevused õue. Värskes õhus korraldatakse
kirjandusmatk, mänge ja piknikke.
Raamatukoguhoidjad on kohusetundlikud ja arukad inimesed, kes suudavad

luua turvalise keskkonna, me hoolime
oma külastajatest, lugejatest ja raamatukogude tulevikust.
2012. aasta raamatukogupäevade avamisel küsis Mikk Meelak: mis juhtub
ruumiga, kui informatsioon digiteerub?
Täna, kaheksa aastat hiljem, oleme sama
küsimuse juures: mis saab raamatukoguruumist, kui informatsiooni kättesaadavus ei sõltu enam sellest, millises geograafilises paigas asub otsitav infokild?
Nihe on toimumas. Raamatukogud pakuvad üha enam ruumi- ja tegevustepõhiseid teenuseid. Raamatukogu füüsiline ruum on populaarne, sest pakume
turvalist rahulikku keskkonda, kus on
olemas kiire ühendus digimaailmaga,
otsene juurdepääs usaldusväärsetele
infoallikatele ja spetsialist, kellelt vajadusel infonõu küsida. Raamatukogu aitab
aega veeta, teadmisi koguda ja neid
teistega jagada. Raamatukogu võib olla
kogukonnale kokkusaamise, kohtumise
ja kodukandile oluliste sündmuste tähistamise paigaks. 24. oktoobril tähistavad
Eestimaa rahvamajad oma päeva. Mitmes vallas on rahvamaja ja raamatukogu
ühe katuse all, koostöö juba toimib. Sel
aastalgi osalevad mõned raamatukogud
kohalike rahvamajade üritustel. Kas võiksime oma raamatukogupäevadesse mahutada ka koostöö tegemise päeva? Esimene samm oleks näiteks kohalike rahvamajadega kampa lüüa: mõlemal on oma
erisused, aga eesmärk on üks: tahame,
et Eesti inimesed oleksid kultuursed,
intelligentsed ja elus hästi hakkama saavad kodanikud.
Nüüd ja praegu on aeg seada raamatukogudele edasiminemiseks uued sihid.
Arendame raamatukoguteenuseid nii, et
juurdepääs infole ja ka meelelahutusele
oleks kättesaadav ka e-kanalite kaudu
ning raamatukogu ruum oleks valmis ja
avatud ka neile, kes eelistavad kohapeale
tulla. Raamatuid laename kohapeal, kuid
laename ka e-raamatuid ning saadame
raamatuid postipakiga. Teeme koolitusi
ja ettelugemisi ning vestlusringe nii
raamatukogus kui ka veebi vahendusel.
Õpilased, üliõpilased ja õpetajad toimetavad hübriidõppes, raamatukogutöötajad
ja lugejad on sisenemas hübriidraamatukokku. Avame raamatukogude uksed ja
veebiväravad raamatukogupäevadeks ja
igal päeval, et ajaga ühte sammu astuda
ja muutusterongist mitte maha jääda.
Kohtume raamatukogus,
kõik on oodatud!
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kasutamiseks. Digikultuurist osa saamiseks tuleb ju enne tutvuda vahendite ja
võimalustega. Raamatukoguhoidjad on
võtnud õpetaja ja vahendaja rolli ja lisaks
toonud raamatukokku IT-spetsialiste,
kes oma teadmisi lugejatega jagavad.
Nt Mustvee raamatukogus laenab raamatuid ühel päeval just valla IT-spetsialist, lugejatele õpetatakse, kuidas
lugeda e-ajalehti ja e-ajakirju; VäikeMaarja raamatukogus räägib veebikonstaabel noortele ja lapsevanematele,
mida internetis toimetades silmas
pidada ning Tallinna Keskraamatukogu
kohtub seenioritega Skype’is. Mitmed
raamatukogud meenutavad arvutikasutajaile, kui oluline on olla IT-vaatlik.
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Raamatukogupäevade avamist
juhtis Karl-Martin Sinijärv.

Eesti Pimedate Liidu esimees Jakob Rosin
tutvustas tehisintellekti kui nägemispuudega
inimese igapäevast abivahendit.

Tartu Ülikooli vanemteadur Jaan Aru
rääkis ettekandes raamat vs. nutiseade
nutisõltuvuse ohust.

Digikultuuriaasta eestvedaja Martin
Aadamsoo andis ülevaate kampaania-aastal
toimunust.

Tartu O. Lutsu nimelise Linnaraamatukogu võistkond (Tiina
Sulg, Irina Möldre ja Tiina Tarik) jagas tänavusel mälumängul
II-III kohta koos Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tiimiga.

Raamatukogupäevade mälumängu võitis Tartu Ülikooli
raamatukogu esindus.

Kallid kolleegid, tunnen rõõmu, uhkust
ja tänulikkust, et suutsite kevadisest
eriolukorrast tingituga nii leidlikult ja
paindlikult hakkama saada ning tõestada
ühiskonnale meie valdkonna vajalikkust!
Minu usk Eesti raamatukoguhoidjate
suurepärasesse õpivõimesse ja suutlikusse osaleda innovatsioonis tugevnes
selle kevadega veelgi!

Lugupeetud raamatukogupäevade
avamisest osavõtjad!
Kallid kolleegid!
Mul on suur au ja rõõm tervitada teid rahvusraamatukogu poolt tänavuste raamatukogupäevade Kohtume raamatukogus
avamisel. Tänavused üleriigilised raamatukogupäevad on kolmekümnendad.
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium kuulutas 2020. aasta digikultuuri teema-aastaks, mille eesmärgiks on kultuuri tõstmine
e-Eesti eduloo vankrile. Tuleb tõdeda,
et peaaegu kogu meid ümbritsev kultuuriruum on kas loodud, levitatud või
kasutatud digitaalselt.
Digikultuuriaasta üritused olid juba aasta
alguses kenasti kavandatud, aga nagu
ikka, sekkub vanasõna inimene mõtleb,
jumal juhib… Kevadel tabas meid midagi
erakorralist, mis andis digikultuuriaastale
hoopis teise tooni, teise värvi. Selle kohta
võib öelda ka nii, et digitaalsed vahendid
muutusid raamatukogudele eriolukorras
hädavajalikeks instrumentideks.

Olen seda meelt, et Eesti raamatukoguhoidjad tulid eriolukorra väljakutsetega
toime väga hästi. On imetlust väärt, kuidas
raamatukoguhoidjad suutsid nii kiiresti
ja paindlikult oma raamatukogude töö
ümber korraldada. Tänu raamatukoguhoidjate suurele loovusele, jaatavale
hoiakule ja infotehnoloogia võimalustele
tagati kiiresti juurdepääs raamatukogude
e-ressurssidele, kodulehekülgedel jälgitavatele uutele üritustele, e-kataloogidele ning raamatukogude sotsiaalvõrgustikele. Eriolukorra tingimusis hakati
raamatukogudes kõike üha rohkem
tegema elektrooniliselt.

Tahan lõpetuseks jagada teiega digikultuuri teema-aasta projektijuhi Martin
Aadamsoo tõdemust: Eesti raamatukogud on vististi kõige suurem ja kõikjale
ulatuvam füüsiline sotsiaalvõrgustik
Eesti riigis. Raamatukogude roll digimaailmas muutub, aga ei kahane.
Raamatukogupäevad lõpevad 30. oktoobril, mil Tarvastus toimub XX maaraamatukoguhoidjate päev. 30. oktoober
on ka Tarvastu Raamatukogu 160. sünnipäev. Soovin Tarvastu Raamatukogule
palju õnne ja jätkuvat tarmukust oma
kogukonna teenimisel!
Kallid kolleegid, soovin teile kõigile häid
raamatukogupäevi! Kohtume raamatukogus!

Raamatukogupäevade
mälumäng toimus
esimest korda hübriidvormis: osa võistkondi
osales RR-i suures
konverentsisaalis,
osa veebi vahendusel.
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Eesti Rahvusraamatukogu
peadirektori JANNE ANDRESOO
tervitussõnad:
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XX MAARAAMATUKOGUOIDJIDE PÄEV
Lea Rand, Toila Vallaraamatukogu direktor, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja

Raamatukogupäevad on selleks aastaks jälle läbi ja nagu tavaks saanud,
lõpevad need maaraamatukoguhoidjate päevaga. Tänavu said raamatuhaldjad
üle Eesti kokku juba 20. korda; kohtumispaik oli Mustla rahvamaja ja -päev
30. oktoober. Koos piduliku ametipäevaga tähistasime seekord ka Eesti
vanima, Tarvastu Raamatukogu, 160. sünnipäeva.
Kohe päeva alguses oli tunne, et oleme väga oodatud ja kogu
päev kulgeski päevajuhi Priit Oksa eestvedamisel mõnushubaselt. Eesti eri paikadest kokku tulnud kolleegidele sai
Mulgimaa koos oma väärtustega selle päeva jooksul palju
tuttavamaks.

160. sünnipäeva pidukuuk. Foto: Reet Olevsoo
Lõuna tõi kaasa toreda üllatuse. Või kas
see ongi Mulgimaal üllatus, kui lauale
tuuakse suur kausitäis mulgiputru? Igatahes meenus seal laua taga siinkirjutajale üks seik ühe tuttava jutust: pere
istus õhtul laua taha, laual oli mulgipuder. Pereema küsimusele, kuidas
puder maitseb, vastas poeg: Muidu on
hea, aga mulke on vähe! Meile pakutud pudrus oli nii mulke kui ka muud
head-paremat täpselt parasjagu!
Pealelõunal tutvustas mulgi keele ja
kultuuri õpetaja Alli Laande Mulgimaa
tähtsamaid kirjamehi ja oligi aeg tunnustada tänavusi aasta maaraamatukoguhoidja auhinna nominente. Tunnustuse
saamiseks oli sel aastal esitatud üksteist
nominenti, kes kõik moel või teisel oma
tegemistega silma jäänud ja esiletõstmist väärt:
· LEMBI OPER – Harku raamatukogu
peavarahoidja Harjumaalt;
· MARIS PAAS – Vaimastvere raamatukogu direktor Jõgevamaalt;
· HELI PETROVITS – Oisu raamatukogu
raamatukoguhoidja Järvamaalt;
· ENE RAND – Vormsi raamatukogu
raamatukoguhoidja Läänemaalt;
· MERVI LILLEOJA – Viru-Nigula Valla
Raamatukogu direktor Lääne-Virumaalt;
· MALL KÕPP – Põlva Keskraamatukogu Vastse-Kuuste haruraamatukogu
juht;

Peale ommukukohvi ja tervituste sai sõna Mulgi Kultuuri
Instituudi mulgi keele ja kultuuri asjatundja Kristi Ilves, kes
tutvustas Mulgimaad, mulgi kiilt ja kultuuri. Heimtali muuseumi juhataja Tiina Jürgen tegi huvitava ettekande Tarvastu
kandi rahvarõivastest.

XX maaraamatukoguoidjide päev toimus
Mustla rahvamajas.
Ühtlasi tähistati ka
Tarvastu Raamatukogu
160. sünnipäeva.
Foto: Reet Olevsoo

ERÜ

39

Aasta maaraamatukoguhoidja nominente: Ene Michelis (vasakul),
Ene Rand, Mall Kõpp, Mervi Lilleoja, Heli Petrovits ja Maris Paas. Foto: Elari Alumets

· ENE MICHELIS – Tori Valla Raamatukogu direktor Pärnumaalt;
· MALLE TALVOJA – Raplamaa Keskraamatukogu Juuru haruraamatukogu
raamatukoguhoidja;
· HELLE KESKÜLA – Abruka raamatukogu juhataja Saaremaalt;
· SIRJE LEINI – Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktor Tartumaalt;
· LIANA ALLAS – Linda raamatukogu
direktor Võrumaalt.
Kõik nominendid said ERÜ tänukirja ja
väikese tänumeene. Aasta maaraamatukoguhoidja 2020 tunnustuse saaja kuulutatakse koos teiste ERÜ tunnustuse
saajatega välja ühingu järgmisel aastakoosolekul.
Päev jätkus õnnitluste ja tervitustega
Tarvastu Raamatukogule, emotsionaalse
muusikalise tervituse tõid Tarvastu Gümnaasiumi lapsed.
Päeva lõpetas pidukuuk.
Suur tänu sooja vastuvõtu ja toreda
päeva eest Tarvastu Raamatukogu ja
Mustla rahvamaja töötajatele! Aitäh kõigile, kes aitasid päeva ettevalmistustel ja
neile, kes sellest osa saama tulid!
Päeva korraldasid Tarvastu Raamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu ja Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing.
Tänu toetuse eest ka Viljandi vallale.
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TERMINITE KOSMOSEST
XV OSKUSKEELEPÄEVAL
Kai Välbe, RR-i raamatukoguteenuste arenduskeskuse
juhtiv spetsialist, ERÜ terminoloogiatoimkonna sekretär

2020. aasta 13. oktoobril toimus Eesti Rahvusraamatukogu suures
konverentsisaalis XV oskuskeelepäev, mis kandis pealkirja Terminite
kosmos. Digikultuuriaastale kohaselt keskenduti digi-, aga ka teistele
terminitele. Raamatukoguhoidjad peavad ju olema kursis võimalikult
paljude valdkondade oskuskeelega. Sündmus kanti üle ka veebis
Webexi abil, ülekannet jälgis 207 huvilist.
Ettekanded olid põnevatel teemadel: fotopärandi digiteerimine, digiterminid raamatukogusõnastikus, kosmose-, andmestunud ühiskonna ja teenuste valdkonna
terminid. Kaks ettekannet tutvustasid terminitöö lipulaeva Eesti Keele Instituudi
uuemaid töid ja tegemisi.
Tervitussõnad lausus Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, päeva
juhtis Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees
Kalju Tammaru.

Digimisjuhiste ja autoriõigusliku seisundi
deklaratsioonide tõlgetest – kuidas sündisid
ja mis neist saanud on

Esimene ettekandja oli Vahur Puik MTÜ-st Eesti Fotopärand. Ta rääkis, kuidas kulges kultuuripärandi digiteerimise ja säilitamise reegleid ühtlustava rahvusvahelise
töögrupi FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative) koostatud juhendi
Guidelines: technical guidelines for digitizing cultural heritage materials tõlkimine.
Igapäevaselt on Vahur Puik kokku puutunud ka digiteeritud dokumentide autoriõiguslike aspektidega, sh kultuuripärandi kasutusõigusi kirjeldavate standarditega.
Kõneleja fookuses oli seejuures kõik digitaalse fotopärandiga seotu: on ta ju populaarse veebisaidi ajapaik.ee ja Eesti fotograafide eluloolise andmebaasi eestvedaja. Peamised probleemid on nii kujutise kvaliteet ja fotopärandi kättesaadavaks tegemine kui ka kõik, mida kätte saadud digiteeritud pärandiga edasi saab
teha. Suurim väljakutse on ühtlustatud mõistete loomine, et igas valdkonnas, kus
kultuuripärandit digiteeritakse, ei leiutataks ratast omal moel, aga ka juba tõlgitud
dokumentide kasutuselevõtt.

Päeva juhtis Kalju Tammaru.

Esimene ettekandja oli
Vahur Puik.

Uut Eesti Keele Instituudis

Eesti Keele Instituudi (EKI) värske direktor
Arvi Tavast alustas oma asutuse väärtuste meeldetuletamisest ja märkis, et
eesti keele tavapärase uurimise, kirjeldamise ja arendamise kõrval on kaasaja
märk ka keeletehnoloogia koordineerimine ning keelekoolitused. Terminite
tõlkimine võõrkeelest eesti keelde on
Eestis olnud suhteliselt paindlik tegevus,
sest uut terminit on vaja kohe täna. Sellist
paindlikkust on kavas veelgi suurendada,
luues terminivõrgustiku MVP (ingl k minimum viable product) ehk eesti keeles
öelduna minimaalse töötava toote. Eesmärk on luua terminibaas, mida igaüks
võib muuta ja täiendada. Wikipedia eeskuju on tõestanud sellise mudeli elujõulisust. Muidugi peab ettevõtmine läbima
katsetamise faasi, näiteks peavad terminikirjed olema võrdlemisi lihtsalt sisestatavad. EKI unistus on terminibaas, kus
oleks võimalik esitada keeleküsimusi ka
anonüümselt ning saada kõigile küsimustele usaldusväärseid vastuseid. Selles interaktiivses terminibaasis oleks
koht ka kommentaaridel ja debatil. Kasu
oleks ilmne: suureneks kasutajate hulk
ning terminiinfo kättesaadavus ja kiirus.
Usaldusväärsus samas ei kahaneks, sest
oleks ka andmete parandamise võimalus.

Kuidas õpetada
külmkapile eesti keelt
ehk Andmestunud ühiskonna terminoloogia
refleksioonid

Sellise pealkirjaga ettekande autor on
Liina Deutschler ja kaasautor kaasprofessor Anu Masso Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja
valitsemise instituudist. Liina Deutschler
on TTÜ magistrant ning A. Masso, K. Tiidenbergi ja A. Siibaku kogumiku Kuidas
mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht üks toimetajatest.
Viimati mainitud väljaanne avaldatakse
eeldatavasti 2020. a lõpus Tallinna Ülikooli Kirjastuses sarjas Gigantum Humeris. Liina Deutschleri peamine ülesanne
oli selle kogumiku autorite, 38 eri valdkonna eksperdi, kasutatud terminoloogia
ühtlustamine, eestikeelsete vastete leidmine ja terminite sisu selgitamine lugejaile, peamiselt tudengeile. Seejuures
lähtus ta kahest põhimõttest: hea termin peab aitama eristada lähimõisteid
(nt rühmitamine vs. klasterdamine) ja

XV oskuskeelepäevale tuli terminitöö
tegijaid üle Eesti.

Kosmosevaldkonna terminitest – pagumanöövriga
ärastusorbiidile

Uno Veismann ja Laurits Leedjärv
TÜ Tartu observatooriumist keskendusid
kosmosevaldkonna termineile. Ettekandja Laurits Leedjärv nentis, et kosmosetermineid mõistetakse ajakirjanduses, populaarteaduslikes väljaannetes,
teaduskeeles ja tootmisdokumentatsioonis erinevalt. Algselt mõisteti kosmose all korrastatud harmoonilist maailma, mille vastandiks peeti kaost. Seda
terminit on kasutatud ka kogu maailmaruumi tähistamiseks, kuid parem termin
selleks on universum. Praegu nimetatakse kosmoseks kitsamas tähenduses
Maa pinnast vähemalt 100 km kõrgusel
asuvat planeetidevahelist ruumi. Ettekande autorid on kirjutanud ja tõlkinud
hulga entsüklopeediaartikleid, aga ka
kosmosesõnastikke. Näiteks väikses kosmoseterminoloogia eesti-inglise-eesti
sõnastikus (www.aai.ee/eterkosm ) on
umbes 1000 terminit ja see sisaldab
ka mõistete lühiseletusi eesti keeles.
2018. aastal alustati kosmosetehnoloogia terminibaasi loomist, mis on varsti
kavas kättesaadavaks teha EKI keeleportaalis sõnaveeb.ee. Lisaks erialaterminitele on kosmoseteaduses (ingl k space
science) kasutusel arvukalt akronüüme
ja lühendeid (nt NASA, ESA jne).

Kas külalislahkust
saab juhtida?

Anne Roosipõld (TÜ Pärnu Kolledž, teenuste disaini ja juhtimise terminikomisjon) esines ettekandega Kas külalislahkust saab juhtida?. Tema sõnul alustas
teenuste terminikomisjon 2016. aastal
300 termini määratlemisega. Nüüd on
sellesse terminibaasi lisandunud palju
uusi termineid, mis vajavad seletusi ja
ingliskeelseid vasteid. Probleeme on palju, üks levinumaid terminite klient, tarbija,
külastaja või kasutaja erinev tõlgendamine (ingl k customer vs. consumer).

Näiteks võiks vabaõhukohviku laualt terakesi nokkivat varblast nimetada tarbijaks, aga
külaline on klient, kelle vastuvõtul kasutatakse külalislahkuse põhimõtteid. Jätkuvasti
tekitab küsimusi, millal sobiks termini service tõlkeks teenus, millal teenindus või
hoopis teenindamine. Ja mida tähendab valdavalt digitehnoloogiaga seotud termin
teenustamine? Või hospitality management – külalisettevõtlusega tegeleva ettevõtte
juhtimine? Kusjuures management of hospitality on märksa laiem ja raskemini eesti
keelde tõlgitav mõiste.

Digiterminid raamatukogu terminoloogiasõnastikus

Kate-Riin Kont (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, ERÜ terminoloogiatoimkond) nentis,
et terminoloogiatoimkonna alguseks võib lugeda 1971. aastat, kui tollase Eesti NSV
Kultuuriministeeriumi juurde loodi vastav komisjon. ERÜ terminoloogiatoimkond on
siiani raamatukogudevaheline nõuandev ja koordineeriv üksus erialaterminoloogia
vallas. 2001. a avati veebis raamatukogusõnastik. 2006. aastal tähistati toimkonna
35. juubelit esmakordselt oskuskeeleseminariga, millest on saanud iga-aastane
traditsioon. 2008. a laaditi veebi elektroonilise raamatukogusõnastiku uus versioon
https://termin.nlib.ee/ . Sõnastiku kasutusstatistika järgi ei tehtud a-il 2019–2020
paraku mitte ühtegi otsingut digiterminite leidmiseks. Samas on need raamatukogusõnastikus küllalt hästi esindatud: nt digitaalne, digitaal-, virtuaal- ja e-raamatukogu, digi- ja e-info, digikirjaoskus ja -pädevus (praegu puudub küll digitaalse
kompetentsi mõiste), digitaalteaviku mõlemad määratlused (nii digitekkelise kui ka
digiteeritud infoüksuse tähenduses). Sõnastikust leiab isegi mõistete digiallkiri ja
digihumanitaaria selgituse ning vasted.

Euroopa keskne terminibaas – unelm või tõelisus?
Projektist Federated eTranslation Termbank Network

Kelly Lillese ja Mari Vausi (EKI) ettekanne märkis, et kuni 2019. aastani oli projekti
Federated eTranslation Termbank Network eesmärk koguda võimalikult palju
terminibaase masintõlkesüsteemi eTranslation kolmes valdkonnas: tervis, äriõigus ja
tarbijakaitse. Partnerid olid Läti, Eesti, Sloveenia, Rootsi, Austria, Taani, Leedu ja Island.
Uus projekt, mis kestab kuni 1. juunini 2022, seab eesmärgiks 150 terminiressursi
kogumise ühtsesse terminibaasi kõigis EL-i ametlikes keeltes ning norra ja islandi
keeles. Ettekandja Kelly Lillese sõnul on EKI peamine ülesanne liita sellesse Euroopa
kesksesse terminibaasi Eestis loodud terminibaasid, eelkõige Ekilex, võimalikult
täpselt ja kaasaegsel tasemel.
XV oskuskeelepäeva ettekannetega on võimalik tutvuda rahvusraamatukogu kodulehel: https://www.nlib.ee/et/uudised/oskuskeelepaeva-ettekandeid-on-nuud-voimalik-jarelkuulata .
2020. aasta oskuskeelepäeva korraldasid Eesti Rahvusraamatukogu ning Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing, toetas Haridus- ja Teadusministeerium (vt Eesti
oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027 ).
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on alati lühim võimalik vorm. Paraku on
ingliskeelseid termineid väga raske ühe
sõnaga väljendada, sest nüansid võivad
kontekstist sõltuvalt kaduma minna. Raamatu lisaväärtus on 159-st terminist
koosnev sõnastik andmestunud ühiskonna uurimise ja mõistmise teemadel,
näiteks meta-, para- või lähteandmed,
onlain-, veebi-, neti- või internetikommunikatsioon jne.
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FIRST
COLUMN
3
Do libraries take themselves
seriously?
Maarja Vaino
“Libraries are developing into
more and more universal public spaces especially in smaller
locations, where other institutions have been curtailed
and libraries have to perform
various social obligations.
Recently, the fact that the
library is a place that instils
the sense of security became
perfectly obvious after the
Oodi Library was opened to
the public in Helsinki. Even
in a metropolis, indeed the
library became a place where
one just wants to be. It means
that libraries have weight in
society. What means, in turn,
that it should be culturally
thought out what the libraries
mediate to people,” Maarja
Vaino, a literary scholar and
the Director of Tallinn Literary
Centre, insists in her address
to librarians.

FOCUS:
THE 11 CONGRESS OF
BALTIC LIBRARIANS

9
CoBaL 11: The Impact of
Libraries in the Society
Tuuliki Tõiste
“This year’s Library Days had
an additional international
dimension: on the 22nd of October, the Estonian Librarians’
Association organised the 11th
Congress of Baltic Librarians
(CoBaL 11), titled The Impact
of Libraries in the Society. Latvian colleagues initiated the
organisation of congresses
as an output of Baltic library
cooperation in 1930; then, the
congresses were held every
five years in one of the Baltic
countries. The tradition was
broken off during the Soviet
occupation, but revived after
the restoration of independence. So far, up to twenty representatives of each country
have participated in the congress; meetings for listening to
the papers and informal communication have taken place
in different countries. The
year 2020 is special and, this
time, we had to organise virtual congress,” Tuuliki Tõiste,
the President of the Board of
the Estonian Librarians’ Association and the Development
Manager of Tallinn University
of Technology Library.

TH

4
This is how the congress
went digital
Mihkel Volt
The preparations for the 11th
Congress of Baltic Librarians
were in a respectable position
in the Estonian Librarians’
Association’s action plan for
the current year. The event
was planned to be held in
Tartu, but everything changed
by this spring. There was no
other way left but to organise
it online. We – together with a
photographer, Teet Malsroos
– visited the Mektory building of Tallinn University of
Technology to take a closer
look how the congress was
going digital.

QUO VADIS,
LIBRARY?
10
MARC is dead!
Long live BIBFRAME!
Riin Olonen
In her article that introduces
BIBFRAME to Estonian librarians, Riin Olonen, the Library
System Manager of the National Library of Estonia, admits
that MARC 21 is still the most
used format in library systems, but the development of
BIBFRAME, created to replace
it, is advancing as well as the
number of its followers, contributors, and actual testers
increasing worldwide. Theoretical discussions have
already been replaced by gen-

erating specific applications.
The author states: “None of
the library system used in
Estonia does not yet
enable to work directly in the
BIBFRAME environment; an
option to convert the existing
records in the MARC 21 format to the BIBFRAME format
can be rather added.”

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
18
Dialogue with clients is a key
for development
Mari Arnover
“There is no need to worry
about libraries’ disappearance
because of the development
of technology, as the libraries
satisfy so many basic human
needs: listening, communication, curiosity, self-development, quality time, etc. As human beings, we prefer to use
services that are convenient,
simple, and nice. If you, as a
service provider, understand
what kind of needs you satisfy and are capable of doing it
well, then the clients are loyal
to you even in today’s competitive market. Less assumptions
and more dialogue!” Mari
Arnover, the head of kliendiuuringud.ee, maintains. She
has conducted a user survey
at Pärnu Central Library; further information about the
survey is available online
on the following address:
https://www.kliendiuuringud.ee/portfolio/raamatukogu-uuring/ .
20
E-books in Tallinn Health
Care College: students’ and
college teachers’ awareness
of and needs for special
literature.
Part II
Kate-Riin Kont, Siret Piirsalu
The quantitative research,
described in this article by
Kate-Riin 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.

MEMORY
INSTITUTIONS
IN ESTONIA AND
ABROAD
28
The availability of works in
European libraries during the
COVID-19 pandemic
Henrik Uustalo
There are also prescribed
exceptions in the use of copyright-protected works, for
instance, lending these for
in-house use or for the use outside the library. According to
the Opinion of the European
Court of Justice, digital works
can be lent, too, but not against
the author’s free will. Henrik
Uustalo, the Senior Specialist
on Copyright at the National
Library of Estonia, provides a
brief overview of the situation
with the availability of works
in the libraries of Sweden,
Belgium, the Czech Republic,
Denmark, the Netherlands,
Finland, and Latvia during the
ongoing pandemic of coronavirus disease.
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30
The Oskar Kallas Day at the
Estonian Literary Museum
Helle Maaslieb
“On the 26th of October, the
28th Conference of Estonian
Book Science, or the Oskar
Kallas Day, was held at the
Estonian Literary Museum.
The expression was held should
be stressed, because we had no
need to shift in time or cancel
the event, traditionally held
every two years, and it took
place as usual and planned
in the hall of the Estonian Literary Museum in spite of all
emergency situations,” Helle
Maaslieb, a Project Manager at
the Archival Library of the Estonian Literary Museum, says.

THE YEAR OF
DIGITAL CULTURE
31
What does the Estonian
Digital Culture Report 2020
say?
Andres Kõnno
Andres Kõnno, a researcher
and lecturer at the Baltic Film,
Media, Arts and Communication School of Tallinn
University, the author of the
report, answers to the question
posed in the title of this article. Those interested can take a
closer look at the state of art in
the Estonian sphere of digital
culture, reading the full text
of the report on the
Web address:
https://digikultuuriaasta.ee/ .

THE YEAR OF
THE ESTONIAN
FOLKTALE
32
The Year of the Estonian
Folktale at Kiidjärve
Krista Pikk
Krista Pikk, the Librarian at
the Kiidjärve Branch of Põlva
Central Library, reports, in

words and pictures, how the
ongoing Year of the Estonian
Folktale has passed in the village in south-eastern Estonia.

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
34
Opening of the 30th National
Library Days: the opening
speech and address to
the participants
Tuuliki Tõiste,
Janne Andresoo
“Today and right now is the
time to set new targets for the
libraries to move forward. Let
us develop library services in
a way that access to information and leisure time activities,
too, will be available also via
the electronic channels and the
library space will be ready and
open to those who choose to
visit us on the spot,” Tuuliki
Tõiste, the President of the
Board of the Estonian Librarians’ Association, spoke at the
opening of the Library Days at
the National Library of Estonia
on the 20th of October. “Dear
colleagues! I am glad, proud,
and grateful that you so resourcefully and flexibly coped
with everything conditioned
by the emergency situation in
the spring and proved to the
society that our field is necessary! My faith in the excellent
learning abilities of Estonian
librarians and in their capability of partaking in innovation was made even stronger
this spring!” Janne Andresoo,
the Director General of the
National Library of Estonia
said in her welcoming speech.
38
The 20th Rural Librarians’
Day
Lea Rand
“National Library Days are
over for this year, traditionally ending with Rural Librarians’ Day. This year, the book
fairies from all over Estonia

convened for the 20th time
already, the venue being
Mustla Community Centre
and the date – the 30th of
October. Together with the
festive day for our profession,
we celebrated the 160th anniversary of Tarvastu Library,
the oldest operating rural
library in Estonia,” Lea Rand,
the Director of Toila Community Library and the Head of
the ELA Rural Libraries Section, writes about the event,
held in Viljandi County.
40
About the cosmos of terms
on the 15th Terminology Day
Kai Välbe
“The 15th Terminology Day,
titled The Cosmos of Terms, was
held in the Main Conference
Hall of the National Library
of Estonia on 13 October 2020.
Suitable for the Year of Digital Culture, the event focused
mostly on digital terms, but
also dealt with terminology of
other fields. Librarians need
to be acquainted with the terminology of as many fields as
possible indeed,” Kai Välbe,
a senior specialist at the Library
Services Development Centre
of the National Library of Estonia and the Secretary of the
Committee on Terminology of
the Estonian Librarians’ Association, speaks about the
event.
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