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Hea lugeja!
Kultuuriministeerium otsustas märtsis,
et 2022. aasta on raamatukoguaasta,
mille fookuses on raamatukogude rolli
fundamentaalne muutumine ühiskonnas ja
kogukondades. Info hulk suureneb ja info
digitaliseerub praegu üha kiirenevas tempos.
Seetõttu lisandub raamatukogudele uusi
ülesandeid nii ühiskondlikus kui ka kogukondlikus plaanis ning aina olulisemaks muutub
raamatukoguteenuste ja raamatukoguhoidjate
oskuste arendamine. Tuleb olla partner kõigile
õppuritele ning neid toetavatele asutustele.
Uued ülesanded, mida veel mõni aeg tagasi
polnudki, on nt meediapädevuse arendamine,
info analüüsimise ja hindamise õpetamine.
Selle kõrval peavad raamatukogud pidevalt
tugevdama ka oma vundamenti: tuleb olla
teadmistele ja kultuurile võrdse juurdepääsu
tagaja, kuid üha enam ka digiseadmete ja e-sisu
kättesaadavaks tegija. Kasutagem raamatukoguaastat üheskoos meie valdkonna
üle-eestiliseks tutvustamiseks, raamatukogude võimalustest teada andmiseks!
25 aastat tagasi loodi MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ehk lühemalt öeldes
ELNET Konsortsium. Tähistame seda Eesti
raamatukogundusele olulist sündmust 2. numbri
päevateemaga. Konsortsiumi tegevdirektori
Kristina Pai kirjutatud ja kolleegide meenutustest kokku pandud tekstid viivad meid
möödunud kolme kümnendi radadele.
Soovigem ELNET-ile palju õnne!
2. numbris on vaatluse all ka ERÜ mullune
ja tänavune tegevus ning preemiate laureaadid.
Räägime ka teenusedisainist, mäluasutuste talveseminarist, RR-i emakeelepäevast, EODOPEN-ist
ja e-raamatute kasutamise üleeuroopalisest
uuringust. Tutvustame uut erialakirjandust,
uusi eestikeelseid raamatuid, Theodor Heinrich
Beiset ja mullu Kirjastolehtis ilmunud
lugu raamatukogude tulevikust.
Soovin
head lugemist
ja kaasamõtlemist!

Edukat jätkuvat koostööd!
Kristina Pai
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Edukat
jätkuvat
koostööd!
Foto: Teet Malsroos

rahastajate üks nõue oli luua konsortsium. Mõnikord on hea, kui välised
asjaolud sunnivad midagi kiiresti
muutma. Aastaid hiljem oleks olnud
andmekogude liitmine tõenäoliselt
valulikum, väiksemas mahus kogesime seda kahe ESTER-i (Tallinna ja
Tartu) liitmisel.

Kristina Pai,
ELNET Konsortsiumi tegevdirektor

Konsortsium on olnud üks vääramatuid jõude, mis on meist paljude
tööelu saatnud pikki aastaid. Kaudselt on konsortsiumiga seotud kogu
Eesti raamatukogundus: kas siis
EMS-i, ESTER-it või ISE-t kasutades,
teadusinfot otsides või ELNET-i kolleegide ettekandeid kuulates.
Eesti raamatukogunduses on ELNET
suurim ja parim koostöönäide, kui
jätta kõrvale ERÜ, kuhu koondume
raamatukoguhoidjatena erialast lähtuvalt. ELNET-i peamine tugevus
on, et suured asutused teevad koostööd vabatahtlikult, omaalgatuslikult ja sooviga luua paremaid
teenuseid, kuigi üksi oleks mõnikord lihtsam ja kiirem (siiski mitte
tulemuslikum).
Tõsi, konsortsiumi loomine sai algtõuke rahanappusest, mitte suurest
koostöösoovist: rasket majandusseisu
leevendas Melloni fondi lahke pakkumine. Ka meie kultuuriruumis võõrana mõjuva nime algpõhjus on sama:

Praegu on peamiselt teaduskogusid
ühendaval ELNET-il lisaks algsele
e-kataloogi loomise ülesandele veel
mitu eripalgelist eesmärki. Soovime
luua innovaatilisi lahendusi ja arendada uudseid teenuseid, tegeleme
avaandmete ja RDA, teadusandmebaaside ja e-raamatutega, oleme
partneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Autorihüvitusfondile.
Oleme aastatega jõudnud seisu, kus
vähemalt 75% Eesti teadlastele vajalikust teadusinformatsioonist jõuab
nendeni konsortsiumi vahendusel.
Eelmisel aastal saime valmis uue veebilehe (elnet.ee). See tegevus oli valgustuslik: materjale korrastades sai
selgeks, et 25 aastaga on toimunud
uskumatult palju olulist – ühistest
retroprojektidest ja digiteerimiskeskusest avaandmete poliitikani.
Paraku on püstitatud eesmärgid
sageli suuremad kui jaks. Meie mured
on üldjoontes samad mis raamatu-

kogudel: eelarve ei võimalda kõiki
mõtteid ellu viia ning töötajaid ega
nende tööaega pole kunagi piisavalt.
Koosolekud võivad toimuda ka õhtul
kell üheksa, sest päeval on raamatukogude tippspetsialistidel vaba aega
sageli võimatu leida.
Samas on ka palju rõõme: kui saame
hakkama suurte projektidega, kui
suudame algul keerulisena näivad
plaanid vaatamata eriarvamustele
ikkagi ellu viia. Eks demokraatia olegi
alati aeganõudev, aga muul moel ju
koostööd teha ei saa.
25 aastaga on käidud pikk tee, mida
iseloomustavad meie hoolega koostatud andmekogud ja arendused.
ESTER, ISE, EMS, E-varamu, KRAS,
EPIK, avakogujuht, ELNET-ID, tippandmebaasid Eesti teadlastele ja
juhendid kõigile raamatukogudele –
need on koostöös sündinud teod,
mille üle võime rõõmu tunda. Rõõmustavad ka kasutajad, sest kuigi
inimesed käivad raamatukogudes
ehk harvem kui vanasti, siis seda
enam kasutavad nad meie tehtut üle
veebi.
Loodame, et just ELNET-i hangitud teadusinfo toel tuleb ükskord ka
Nobeli preemia Eestisse.

Kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui tahad jõuda
kaugele, mine koos, ütleb Aafrikast pärit vanasõna.
Meie tahame jõuda kaugele ja teeme seda üheskoos.
Edukat jätkuvat koostööd meile!
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ELNET Konsortsiumi
ajajoon
MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ehk ELNET Konsortsium
ehk ELNET sai alguse 1996. aastal raamatukogude ühise e-kataloogi,
tänase ESTER-i loomisest. ELNET-i eesmärk on raamatukogude
avalike huvide ühine teostamine ehk igakülgne koostöö andmekogude arendamisel ja teadusinformatsiooni hankimisel.

Meie tegevus
ELNET on Haridus- ja Teadusministeeriumi partner
Eesti teadlastele teadusandmebaaside hankimisel. Igal
aastal ostetakse juurdepääsu teadusinfole u 3,5 miljoni
euro eest, korraldades ühishankeid ELNET-i kaudu.
2021. a on sõlmitud lepingud 24 juhtiva teaduskirjastusega. Aastas laetakse alla üle 2 miljoni teadusartikli.
ELNET-i juhendeid saavad kasutada kõik raamatukogud. Koostame ja arendame järgmisi andmekogusid:
• e-kataloog ESTER;
• Eesti artiklite andmebaas ISE;
• Eesti märksõnastik (EMS);
• Eesti mäluasutuste E-varamu portaal.

Praegu koondab algselt seitsmest raamatukogust alguse
saanud konsortsium 19 suurt raamatukogu; koos kõigi
instituutide, kolledžite, filiaalide jm raamatukogudega
osaleb ühistöös ligi 100 raamatukogu. Kõigi kogud
kajastuvad e-kataloogis ESTER ja on peegeldatud ka
E-varamu portaalis. ESTER-is kajastuvad lisaks ametlike liikmete kogudele ka paljud väiksemad kogud,
liikmetega assotsieerunud asutused: Emakeele Selts,
Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Linnamuuseum, Tallinna Loomaaed, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing, Balti
Kaitsekolledž, Riigikohus, Soome Instituut, Tartu
Kõrgem Kunstikool, Tartu Observatoorium, Tartu
Kunstimuuseum jt.

ELNET-i ajajoon

• 4. aprill ELNETi asutamine,

18. juuni põhikirja
registreerimine.

Vt ka https://www.elnet.ee/
elnet-konsortsium/ajajoon

• ELNET-i asutajad 1996

Eesti Akadeemiline Raamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Maaülikool
Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

1996

1997

• avatakse ESTER amet-

likult (algul olid Tartu ja
Tallinna kataloog eraldi) ja
alustatakse kataloogimist.
• alustab tegevust ELNET-i
e-teavikute komplekteerimise koordineerimise
töögrupp.

1998

alustatakse e-kataloogi
ESTER loomist. Nimi
tuleneb kahest koodist:
EST tähistab eesti keelt
ja ER Eesti riiki.

1999

oli ESTER-is
1 miljon eksemplari.

2000

• toimub ELNET-i raames

esimene täistekstandmebaasi ühishange.
• algab ESTER-is laenutamine ja kogude retrospektiivne viimine e-kataloogi.

2001
algavad projektid
Digiteeritud
Eesti ajalehed
ja Eesti trükise
punane raamat.

telliti kogu Eestile
juurdepääs EBSCO
online-ajakirjadele.

2002

2003
loodi ELNET-i
digiteerimiskeskus
(skannerite ja
serveri hankimine).

1990

1995

1992

1996

jõudis Eestisse esimene internetiühendus,
mis toimis Küberneetika Instituudi ja Soome
UNIXi-kasutajate seltsi (FUUG) arvuti vahel.
Võimalik oli saata e-kirju ja lugeda interneti
(USENET-i) uudisgruppe. Küberneetika
Instituudi e-posti aadressi lõpus oli .su,
mis tähendas mõistagi NSVL-i.

hakati kasutama kiiremat internetti,
mis oli ühenduses välismaailmaga.
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avas McDonald’s Eestis esimese restorani;
Eesti kirjutas alla assotsieerumislepingule
Euroopa Liiduga; Tallinnas sündis Baltimaade esimene katseklaasilaps; Venemaa
andis Eestile üle Paldiski tuumaobjekti,
mis oli viimane Venemaa relvajõudude
käes olnud rajatis Eestis.

alustas tegevust Kultuuriministeerium.

2000

1993

võeti vastu seadus, mille eesmärk oli teha
internetiühendus võimalikuks üle Eesti.

hakkas Eestis tööle esimene sularahaautomaat.

ELNET-i algusaastad olid töised, kiired ja veidi
pöörased, sest korraga tuli selgeks õppida ja tööle
panna väga palju uut. Tuli luua uutmoodi koostöömudel,
saada tööle uus tarkvara, õppida (sageli ilma koolituseta) ära töö arvutitega ja teha muutuste vajalikkus
kolleegidele mõistetavaks. Tuli korraldada uutmoodi
töövood ja seda üksteisega arvestades, mitte üksi, nagu
oldi harjutud. Palju oli vastuseisu, segadust ja selgitamist. Kui praegu on tavaline, et aastas peetakse
3–4 üldkoosolekut, siis 1996. a toimus neid 17, järgmisel aastal 11. Tartu-Tallinna maantee oli mitmele
asjaosalisele algusaastatel koosolekute rohkuse tõttu kui
teine kodu.

ELNET-i juhtimisest: kõrgeim kogu on liikmetepartnerite üldkoosolek, jooksvate teemade üle arutleb juhatus ja igapäevatööd korraldab tegevdirektor.
Ka need tööd on palju muutunud, sest kõik mahud
on kordades kasvanud. Kasvanud on ka paratamatu bürokraatia, kõikvõimalikest juhenditest ametkondade nõudmiste ja tarkvarade kasutuselevõtuni.
Algselt olid palgalised töötajad vaid tegevjuht ja projektijuht. Praeguseks on ELNET-is palgal 14 inimest. Tõsi,
täiskoormusega on neist tööl vaid kaks (kõigi töötajate
koormus kokku 5,75), lisaks kuus tähtajalise käsunduslepinguga spetsialisti, kes panustavad vastavalt
vajadusele.

• loodi E-varamu portaal –

algas koostöö
Autorihüvitusfondiga
autorite laenutushüvitise
arvestamisel.

2005

2009

loodi aastaauhind
ESTER! (Eriti Silmapaistev Tegutseja
ELNET-i Raames).

2011

loodi Eesti artiklite
andmebaas ISE ja
Eesti märksõnastik EMS.

2014

ligi 18 miljoni objekti metaandmed ja ca 1 miljon
digitaalobjekti raamatukogude, muuseumide
ja arhiivide kogudest.
• loodi ESTER-isse sisselogimiseks kasutajate
registreerimis- ja autentimissüsteem (KRAS).
• toimus visioonikonverents ELNET 20.

2016

liideti ESTER-i Tallinna
ja Tartu andmebaasid.

2018

• loodi ESTER-i rikasta-

miseks kaanepiltide
andmebaas EPIK.
• toimus ELNET-i serverite
virtualiseerimine.
• oli ESTER-is 10 miljonit
eksemplari.

2019

loodi nutiseadmetele
kohalduv ESTER.

2020
• loodi uus kodu-

leht (www.elnet.ee)
ja siseveeb,
juhenditele viki.
• loodi aastaauhind
ELNET-i aasta tegu.

PÄEVATEEMA

Millisel ajal
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Nii nagu ELNET algas ESTER-i loomisest, on ESTER jäänud tänini kõiki
konsortsiumi liikmeid ja partnereid
ühendavaks lüliks. Mitte kõik ei osale
andmebaaside ühishangetes või artiklite kirjeldamises, aga ESTER-is osalevad kõik. Seetõttu on ka ESTER-i
üldhaldur olnud üks konsortsiumi
võtmeisikuid, sest vastutab kõigi
liikmesraamatukogude e-kataloogide
toimimise eest, on keskne suhtleja ja
abiline.
Infosüsteemi juurutamise algusest
peale on tehnilise nõuandja ja süsteemi arendajana ametis olnud Urmas
Sinisalu, kes praegu on ka rakenduste KRAS (kasutajate registreerimise ja autentimise süsteem) ja EPIK
(ESTER-i kaanepiltide rakendus)
haldur. Kuna serverid vajasid eraldi
hoolt ning infosüsteemi tarkvara
arendajad asjatundlikku partnerit
konsortsiumi riistvara haldamisel,
liitus 2006. a ELNET-iga riistvara haldurina Kalju Kill Kask, kes praegu jätkab tööd süsteemi administraatorina.
Veebidega tegeleb juba aastaid tublilt
Margit Teesalu-Kranich, abiks hangete korraldamisel ja muu juriidilise
nõuga on Sven Põder. Teadusandmebaaside ühishangetega tegelevad
Marika Meltsas ja Elena SipriaMironov. Marika on aktiivselt osale-

nud ka EIFL-is (Electronic Information for Libraries), mis on hea koostööplatvorm teiste maade kolleegidega suhtlemiseks. Tänu seda laadi
koostööle oleme paremini informeeritud ja suudame tagada teadlastele
parema valiku teadusväljaandeid
soodsamatel tingimustel.

•

RDA töörühm (juht Kadi Mälton);

•

ühishangete töörühm (juht Marika
Meltsas).
Igal aastal korraldame suveseminare, kus tutvustatakse maailmatrende ja arutatakse läbi uued arendused. Anname välja kahte auhinda:
aastaauhinda ESTER! (Eriti Suurepärane Tegutseja ELNET-i Raames)
ja ELNET-i aasta tegu.

Töörühmad
Suur töö tehakse ära ELNET-i
üheksas töörühmas, kus ühistöösse
panustavad kõigi raamatukogude
spetsialistid:
•

andmebaasi ISE töörühm (juht ja
ISE haldur Kristina Rallmann);

•

avaandmete töörühm (juht Urmas
Sinisalu);

•

digiteerimise töörühm (juht Signe
Tõnisson);

•

E-varamu portaali töörühm (juht
ja E-varamu portaali haldur Peeter
Kondratjev);

•

Eesti märksõnastiku toimetus (juht
Urve Erm);

•

haldurite kogu (juht Mario Lillemägi);

•

kataloogimise ja liigitamise töörühm (juht Kadi Mälton);

ELNET teeb koostööd järgmiste
rahvusvaheliste organisatsioonide
ja kogukondadega:
•

EIFL (Electronic Information for
Libraries) – rahvusvaheline konsortsium, mis peab kirjastajatega
läbirääkimisi, et sõlmida soodustingimustel juurdepääsulepinguid
olulistele teadusandmebaasidele;

•

IUG (Innovative Users Group) – firma
Innovative Interfaces tarkvara
kasutajate rahvusvaheline grupp;

•

Nordic IUG – firma Innovative Interfaces tarkvara kasutajate Põhja- ja
Baltimaade grupp;

•

Europeana – Euroopa Komisjoni
kultuuripärandi digitaalne platvorm, mille portaali edastatakse
E-varamu andmeid.
Kristina Pai

ELNET-iga
liitujad

Juhatuse
esimehed

Tegevdirektorid

ESTER-i
üldhaldurid

1998 Eesti Kunstiakadeemia,
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

1996–2012 Mihkel Reial

1996–1997 Arne Kurjamaa
(administratiivse
töö kõrval osales
ka infosüsteemi
loomisel)

2000–2006 Ülo Treikelder

1997–2001 Asko Tamme

2018–2019 Anneli Sepp

2000 Tallinna linn, Tartu linn
2002 Eesti Hoiuraamatukogu
2007 Eesti Kunstimuuseum
2008 Eesti Rahva Muuseum
2012 Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu
2013 Kaitsevägi
2015 Eesti Pank
2016 Sisekaitseakadeemia
2017 Rahvusarhiiv
2019 Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool

2012–2015 Janne Andresoo
2015–2021 Liisi Lembinen
alates 2021 Asko Tamme

2001–2005 Riin Olonen
(alates 2005
arendusjuht)
2005–2017 Mare-Nelli Ilus
alates 2017 Kristina Pai

2006–2010 Anneli Sepp
2010–2014 Peeter Kondratjev
2014–2018 Piret Zettur
2019–2020 Riina Felding
(alates 2020
lapsepuhkusel)
alates 2020 Mario Lillemägi
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Miks on ELNET oluline?
Kristina Pai küsimusele vastavad Jüri Järs, Ingrid Saare, Mihkel Reial,
Ehtel Taevere, Kalju Kill Kask, Reet Oruste, Mare-Nelli Ilus, Merike Kiipus,
Anneli Sepp, Janne Andresoo, Riin Olonen, Sirje Nilbe, Andres Kollist,
Krista Aru ja Marika Meltsas.
Fotod: RR-i (Teet Malsroos) ja ELNET-i arhiivid ning erakogud

ning integreeritud raamatukogutarkvara, kasutati neid üksikute tööprotsesside automatiseerimiseks. Tulemuseks oli, et igal raamatukogul oli
välja pakkuda midagi unikaalset ja
omapärast.

JÜRI JÄRS,

ERÜ rahvaraamatukogude automatiseerimise töörühma juht 1995−2003,
Kultuuriministeeriumi raamatukogude
automatiseerimise nõukogu esimees
ja liige 1995−2004 ja rahvaraamatukogude internetiseerimise nõukogu
liige 1998−2001, Tallinna Tehnikaülikooli
raamatukogu direktor 1999–2019
Esiteks, eelmise sajandi vaates: teadusraamatukogude e-kataloogi loomine. Teiseks, selle sajandi vaates:
e-ressursside ühishangete haldamine.
Kolmandaks: elav näide selle kohta,
et Eestis on võimalik teha koostööd
mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.
Esimesed personaalarvutid jõudsid
Eesti teadusraamatukogudesse teatavasti juba enne taasiseseisvumist.
Kuna puudusid koht- ja laivõrgud

Edasise arengu küsimustega (sh ühtlustamine ja standardimine) asus tegelema ERÜ automatiseerimise töörühm. 1993. a lõpuks suudeti paberile
panna teadusraamatukogude ühisprojekti esimene versioon. Aga elu
läks edasi vana rada mööda: kuna
integreeritud raamatukogutarkvara
ostuks raha ei jätkunud, kulutati eraldatud raha peamiselt IT-taristu arendamiseks. 1994. a lõpuks sai selgeks,
et ka KIRI arendustööd rahvusraamatukogus on ummikusse jooksnud
ning ühisprojekti teostamiseks tuleb
leida hoopis teises suurusjärgus finantseerimisallikas.
Algasid eelläbirääkimised Andrew
W. Melloni Fondiga, mis oli toetanud
analoogilisi projekte Visegrádi grupi
riikides. 1995. a märtsis tuli Eestisse
Melloni fondi nõunik prof Richard
E. Quandt, kes tutvus olukorraga ja
täpsustas grandi taotlemise tingimusi. Paar nädalat varem kirjutasid
Leedu, Läti ja Eesti esindajad alla

ühiste kavatsuste kokkuleppele Baltimaade raamatukogude infosüsteemi
loomiseks ühtsetel põhimõtetel. See
kokkulepe sündis väga raskelt, aga
kuna kardeti, et Melloni fond ei rahasta
Balti riikide projekte eraldi (Visegrádi grupi riikide kogemus), siis tuli
eriarvamustele vaatamata koostada
selline tekst, millele kõik olid nõus
alla kirjutama.
Suvel selgus, et Melloni fond ei kavatse
finantseerida kõiki Balti riike ja toimub võistlus, mille võidab parim
lahendus. Üks nõue oli aga algusest
peale teada: grandi saamiseks tuleb
moodustada teadusraamatukogude
konsortsium, mitte ühing, ühendus
või ühistu. Kahjuks ei olnud Eestis
ühtegi konsortsiumi, millest eeskuju
võtta. Mitmed ametnikud ja juristid
arvasid, et Eesti õigusruumis ei saagi
nii imeliku nimega asja olla. Siiski leidus heasoovlikke inimesi, kelle abiga
õnnestus kokku panna konsortsiumi
põhikiri. ELNET Konsortsiumi asutasid de facto 14. sept. 1995 seitse raamatukogu, võeti üle nii ERÜ automatiseerimise töörühma liikmed kui ka tegevus. Kahjuks keeldus valitsus põhikirja
registreerimisest ning de jure asutati
konsortsium alles järgmisel aastal.
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Konsortsiumiga liitumine tähendas
osalistele ühisel tarkvaral põhinevat
tulevikku, sh isiklikest ambitsioonidest ülesaamist, seniste arenduste
seiskamist ja nii mõnegi investeeringu korstnasse kirjutamist. Seda
tehti olukorras, kus Tartu Ülikooli
raamatukogul oli juba täiesti töötav
INGRID, rahvusraamatukogul KIRI
arendus pooleli, TTÜ raamatukogul
TINLIB testitud ja tõlgitud.
Grandi saamise teine eeldus oli kõige
otstarbekama lahenduse ja selleks
sobiva tarkvaratoote väljavalimine.
Seda tööd alustati juba 1995. a kevadel, kui pakkumiskutsed koos omapoolsete nõuetega saadeti enam kui
30 firmale. Vastuseks saadi üheksa
pakkumist. Aasta lõpuks jäi sõelale
viis, millest lõppvooru jõudsid ALEPH
(ExLibris) ja INNOPAC (Innovative
Interfaces). ALEPH-ile hinnangu andmiseks lähetati ekspertgrupp (Mihkel
Reial, Neeme Reinmets ja mina) ExLibrise Praha esindusse, kus nägime
oma silmaga, et ALEPH toetab vene
tähestiku ja ladina diakriitika kasutamist. Praha esinduse müügijuht
Robert Hernandez tegi ka uskumatult
hea hinnapakkumise. ALEPH-i valimine nurjus, kuna mõni aeg hiljem
tühistas ExLibrise tegevjuht Azriel
Morag senise hinna ja pakkus uue,
mis oli INNOPAC-iga samas suurusjärgus. Sellega sai tugevasti kannatada meie usaldus potentsiaalse
lepingupartneri vastu. Nendel, kes
praegusajal tarkvara valivad, on
mõnevõrra lihtsam – 2019. a omandas ExLibris Innovative’i ja mõlemad
kuuluvad ProQuestile.
Ameerikas oli sel ajal igal raamatukogul oma INNOPAC pluss koondkataloogid. Meie lahenduse geniaalsus seisnes selles, et terve Eesti peale
kavandasime ainult kaks INNOPAC-i,
mis ühe hiirekliki kaudu täidavad
ka koondkataloogi ülesandeid. Richard E. Quandtile, kes oli Princetoni
ülikooli majandusprofessor, avaldasid meie eesrindlikud ideed igatahes
muljet – ja tema kaudu ka Melloni
fondile.
Innovative Interfaces osutus oodatust innovaatilisemaks: UNICODE’i
rakendamise asemel töötati välja
unikaalne kodeerimine nende tähemärkide jaoks, mida ameeriklased ei
tunne. Sellest tulenevad jamad on alati

meie kaaslaseks olnud. Lisaks võime
öelda, et standardid on paindlikud ja
loominguliselt tõlgendatavad – see
selgus Tallinna ja Tartu süsteemide
ühendamisel.

INGRID SAARE,

Tartu Ülikooli raamatukogu
andmetöötlusosakonna töötaja
1987–1996
1991. a hakkasime Tartu Ülikooli
raamatukogus kolmekesi (Margus
Oja, Inga Ivanova ja mina) raamatukogusüsteemi projekteerima ja programmeerima. 1994. a alustas reaalselt
tööd see osa süsteemist, mis võimaldas raamatuid arvele võtta ja kataloogida. Raamatukataloog oli reaalajas kättesaadav ka internetis. Jätkväljaannete ega laenutuseni me ei
jõudnudki, sest vahepeal hakkasid
Eesti raamatukogunduses toimuma
pöördelised sündmused, millest
Tartu Ülikooli raamatukogu ei tahtnud kõrvale jääda.
1992. a loodi ERÜ juurde automatiseerimise töögrupp, mille eesmärk
oli koostada kõigi Eesti teadusraamatukogude automatiseerimise
projekt ning koordineerida selle elluviimist. Töögruppi kuulusid Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu,
Eesti Rahvusraamatukogu, Teaduste
Akadeemia raamatukogu ja Tallinna
Pedagoogilise Instituudi raamatukogu esindajad. 1993. a ühines töögrupiga ka Tartu Ülikooli raamatukogu esindaja.
1994. a-ks oli töögrupp koostanud
Eesti raamatukogude infosüsteemi
projekti, millele taotleti toetust Eesti
Teadusfondist ja Avatud Eesti Fondist esialgu baaskeskkonna parandamiseks ehk inimkeeli lihtsalt raamatukogudele arvutite ostmiseks. Selle
tulemusena oli Tartu Ülikooli raamatukogus aasta lõpuks kümmekond
terminali ja arvutit.

Sel perioodil vahetus Tartu Ülikooli
juhtkond ning muutus ülikooli allasutuste struktuur. Ülikooli arvutuskeskus oli rahulolematu, et raamatukogu hankis vahendeid neist mööda
minnes. Ülikooli juhtkond jälle ei
mõistnud üldse, milleks ülikoolil raamatukogu vaja on, sest varsti on ju
kõik internetis olemas. Pealegi ei too
raamatukogu ju midagi sisse. Meie
eelarvet kärbiti kõvasti ning kästi ise
teenima hakata.
1995. a moodustati automatiseerimise
töögrupi baasil Haridusministeeriumi
juurde raamatukogude automatiseerimise nõukogu, millel oli õigus riigieelarvest raha taotleda. Aga samas
oli selge, et Eesti riik nii suurt ostu
nagu teadusraamatukogude ühine
integreeritud raamatukogusüsteem
sel hetkel täies mahus rahastada ei
jõua. Tuli taotleda toetust suurematest fondidest.
Maailmakogemus näitas, et on väga
vähe väga rikkaid ülikoole või linnu,
kes suudavad üksi oma raamatukogule integreeritud süsteemi osta ja
seda ülal pidada. Mitte nii rikkad
raamatukogud peavad ühinema ja
ostma süsteemi ühiselt. Saime aru,
et ükskõik millisest fondist toetuse
saamiseks tuleks moodustada kõigi
Eesti suuremate raamatukogude ühine
katusorganisatsioon. Eesti on nii väike,
et rahakad fondid oleksid meelsamini näinud kolme Balti riigi peale
üht konsortsiumi, aga nii laialdase
üksmeele saavutamine oleks liialt
palju aega ja vaeva nõudnud. Siiski
leppisid Baltimaade suuremate raamatukogude esindajad kokku, et
kasutavad oma tarkvarades ühiseid
standardeid.
Niisiis alustasime ELNET Konsortsiumi asutamise eeltöid. Rahvusraamatukogul oli siinkohal kõige lihtsam: nemad astusid konsortsiumi
liikmeks omaenda nimel. Ülikoolide
raamatukogud ei ole sel tasemel juriidiliselt iseseisvad ja nende eest
pidid liikmeks astuma ülikoolid. Niisiis oli vaja veenda ülikoolide juhtkondi ja hankida ülikoolide asutamisdokumentide koopiad. Tartu Ülikooli asutamise üriku originaal a-st
1632 asub Rootsis, aga Tartu Ülikooli
muuseumis hoitakse selle ametlikku
koopiat. Mul oli vaja konsortsiumi
asutamise dokumentide juurde selle

Paralleelselt konsortsiumi asutamise
ettevalmistamisega käis töö Eesti teadusraamatukogudele sobivaima raamatukogusüsteemi väljavalimisega.
Ilmselgelt oli kõiki rahuldava süsteemi valimine keerukas ülesanne.
Tuli koostada dokument Funktsionaalsed nõuded raamatukogusüsteemile.
Algversiooni koostamine jäi Tartu
Ülikooli raamatukogule, teised raamatukogud täiendasid seda hiljem.
Enam-vähem vastasid nõuetele seitse
integreeritud raamatukogusüsteemi.
Lõppvalikul sai kaalukeeleks see, et
firma Innovative Interfaces Inc. süsteemi INNOPAC kasutajate hulgas
oli rahulolu tarkvara ja teenusepakkujaga kõrgeim.
Niipea kui ühine süsteem oli välja
valitud, ELNET Konsortsium ka juriidiliselt asutatud ning Eesti riik oli
lubanud projektile rahaliselt õla alla
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panna, oli ka Andrew Melloni fond
nõus ostu toetama.
1996. aasta 4. aprillil toimus ELNET
Konsortsiumi asutamiskoosolek. Esimeheks valiti Mihkel Reial Eesti Rahvusraamatukogust. Kui konsortsium
oli reaalselt asutatud ning oli teada,
et Eesti riik ja Andrew Melloni fond
ostu toetavad, sain aru, kui väsinud ma kogu sellest möllust olin.
Veetsin väga suure osa ühest aastast Tartu-Tallinna bussis ja töögrupi koosolekutel Tallinnas. Oma
raamatukogu seisukohad oli tulnud
üsna positsioonikate inimeste hulgas
kuuldavaks teha ja nende eest seista.
Olin püüdnud veenda oma raamatukogu kolleege, et üleminek arvutikataloogile on tänases maailmas
vältimatu. Loomulikult oli alguses
vastuseis üsna tugev. Kehastasin ma
ju elumuutust, milleks kõik töötajad
sugugi mitte valmis ei olnud. Ülikoolisisene võitlus raamatukogu vajaduste eest polnud samuti lihtne.
Ülikooli juhtkonnale terendas silmapiiril helge tulevik koos internetiga,
kus kõik on ilma raamatukogutagi
olemas.

PÄEVATEEMA

koopia koopiat. Nii kandsin tähtsa
rulli hellalt ülikooli raamatukokku,
kus oli võimalik suuremõõtmelisest
ürikust paljundusmasinaga koopia
teha ning viisin rulli kohe muuseumi
tagasi.

MIHKEL REIAL,

RR-i tehnoloogiadirektor 1983–2014,
Eesti raamatukogude automatiseerimise
töögrupi käivitaja ERÜ juures 1992,
ELNET Konsortsiumi juhatuse esimees
1996–2011
Kui mul paluti kirjutada ELNET Konsortsiumi olulisusest, siis tekkis mul
esimesena küsimus: kellele on konsortsium oluline? Kas Eesti riigile ja ühiskonnale või raamatukogudele ja lugejatele? Ilmselt igaühele erineval moel
ja määral. Arvan, et enamik raamatukogude tavalugejatest ei teagi, mis on
ELNET ja iseenesest polegi oluline, kes
virtuaalses maailmas asju korraldab –
peaasi, et teenused toimivad. Teenustega aga ollakse nii harjunud, et seda
kaost ja segadust küll ette ei kujuta,
kui konsortsium tegevuse lõpetaks.

9. juuni 1997: ELNET Konsortsiumi juhatuse esimees, RR-i tehnoloogiadirektor Mihkel Reial (paremal) ja Innovative Interfaces, Inc.’i
finantsdirektor Robert Walton allkirjastasid tarkvara kasutuslepingu.
Taamal Triin Soone (paremal) ja Tiiu Nõmm. Allikas: ELNET-i arhiiv

PÄEVATEEMA

10

Iga inimese jaoks on kõige olulisem
olla terve, tegus ja õnnelik, sõltumata
pandeemiatest, keskkonna saastamise tasemest, demograafilisest kriisist või nendega kaasnevast lakkamatust infomürast. Et kaosega võidelda
ja inimest tema unistustes toetada,
püüab ühiskond oma toimimist
pidevalt korrastada. Selleks on loodud õigussüsteem oma reeglite,
keeldude ja kitsendustega ning rahasüsteem koos õiglase või ebaõiglase
(sõltub vaatepunktist) jaotusmehhanismiga. Et ühiskonnaliikmed asjadest aru saaksid, on loodud kommunikatsioonisüsteem, mille üks osa on
ka raamatukogude võrk.
Eesti riigi oluline eesmärk on olla
innovatsioonisõbralik ja luua teadusning arendustegevuseks atraktiivne
keskkond. Selles mängib olulist rolli
ka hea ligipääs informatsioonile.
Kuna konsortsium on mittetulundusühing, mille põhieesmärk on teaduse,
kultuuri ja hariduse toetamine raamatukogude ühistegevuse arendamise kaudu, siis riigi seisukohast
peaks ELNET-i olulisus olema ilmne.
Seda tõestab ka stabiilne (kuigi mitte
alati piisav) riigipoolne rahastamismudel.
Ühistööle pühendumine ja ühiste eesmärkide seadmine on eduka tegutsemise eeldus – seda on mõistnud
paljud organisatsioonid, ka raamatukogud, kuigi mitte ühel ajal ja ühtemoodi. Konsortsiumi loomise ajal
oli selle teadmise levitamine üsna
töö- ja ajamahukas ettevõtmine.
Ajal, kui juurdepääs infole ja teadmistele tähendas paberväljaandeid,
piisas sellest, et teadsid, kus on
lähim korralike kogudega raamatukogu. Raamatukoguvõrgu moodustasid hooned ja seal paiknevad
kogud. Ehitati üha suuremaid ja
uhkemaid raamatukoguhooneid üha
suuremate hoidlate ning mugavamate lugemissaalidega.
Eelmise sajandi 90-ndate aastate alguseks oli juba selge, et ressursse kõigi
raamatukogude, ülikoolide, arhiivide
ja muuseumide füüsilise keskkonna
pideva arengu tagamiseks ei piisa.
Õnneks oli selleks ajaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng
jõudnud sinnamaale, et tekkis võimalus seda ka raamatukogusüsteemides rakendada – maailmaturule oli

tekkinud terve rida raamatukogude
integreeritud infosüsteeme.
Usun, et väga paljude raamatukoguhoidjate peas ja südames elab ilus
utoopiline unistus raamatukogust,
kus inimkonna kogu intellektuaalne
looming on kõigile igal ajal ja igas
kohas kättesaadav. Alguses üritasidki mitu suuremat raamatukogu
oma võimete ja oskuste tasemel isiklikku infosüsteemi välja arendada.
Aga oskusteavet oli sel ajal raamatukogudes väga vähe ja ka raha kümnete omavahel konkureerivate ja
mitteühilduvate süsteemide väljaarendamiseks ei olnud piisavalt. Et
raamatukoguhoidjate unistus osaliseltki täituks, tuli raamatukogudele
selgeks teha koosvõime ja ühistegevuse olulisus, riigile aga uue ja innovaatilise, arvutivõrgul baseeruva raamatukogusüsteemi vajadus.
1992. aastal loodi ERÜ juurde automatiseerimise töögrupp eesmärgiga
ühtlustada nõuded infosüsteemidele,
kehtestada ühtsed andmevahetusvormingud ning vajalikud reeglid ja
standardid. Sellele alusele rajati Eesti
teadusraamatukogude automatiseerimise projekt.
Kõige keerukamaks ülesandeks osutus projektile rahastuse leidmine.
Juhtimisgurud on öelnud, et kõige
tähtsam pole mitte olla innovaatiline
esimesena, vaid peamine on tabada
ära hetk, millal muudatus või ka
juhus enda kasuks tööle panna.
Meid aitas juhus: rahvusraamatukogu
külastas USA Melloni fondi esindaja,
Princetoni ülikooli professor Richard
E. Quandt. Tema eesmärk oli leida
Ida-Euroopa vastvabanenud riikides
olulisemaid haridus- ja kultuuriobjekte või projekte, mida Melloni fond
saaks rahastusega toetada. Tartu Ülikooli rektori, haridusministri ja paari
akadeemikuga kohtudes oli ta saanud üsna ebamääraseid lubadusi asja
kaaluda. Toetatavale projektile seati
ka tingimused: raha saab vaid mitmeid olulisi asutusi ühendav mittetulundusühing ning selge peab olema
rahastusplaan ja riigi panus. Kui Eesti
valitsus seda ei toeta, siis pole järelikult tegu ühiskonna arengu jaoks
olulise projektiga ja ka USA fondi
toetus jääb ära.
Kuna meil oli raamatukogude automatiseerimise kava just valminud,

pakkusin kohe välja meie teadusraamatukogudele infosüsteemi hankimise projekti. Lõime Quandtiga käed
ja see sai viimaseks tõukeks ELNET
Konsortsiumi loomisele.
Kõigepealt tuli asuda nii Eesti riigi
kui ka USA fondi jaoks juriidiliselt
vastuvõetava organisatsiooni loomisele. 2. märtsil 1995 saime rahvusraamatukogus kokku Jüri Järsiga
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust ja Asko Tammega, kes tollal
töötas akadeemilises raamatukogus.
Nad oskasid näha laiemat pilti kui
oma raamatukogu mätta otsast ning
olid kohe nõus alla kirjutama ühiste
kavatsuste protokollile, et töötada
ühiselt välja konsortsiumi tegevuse
ja ülesehituse põhimõtted ning põhikiri. Kolmekesi vedasimegi seda algatust järgmised paar aastat kuni
konsortsiumi loomise ametliku kinnitamiseni valitsuses, rahastamise käivitamiseni ja põhikohaga personali
tööle asumiseni.
Kõik ei läinud alati libedalt. Tahtsime põhikirjas kindlasti välja tuua,
et see on raamatukogude ühendus,
samas nägi mittetulundusühingute
seadus ette ainult füüsiliste ja juriidiliste isikute osalemist. Enamik raamatukogusid aga polnud ega ole ka
nüüd iseseisvad juriidilised isikud.
1995. a panime kokku põhikirja,
saime seitsme osaleva raamatukogu
esindaja allkirjad, aga ametlikku kinnitust ei saanud ja registrisse meid
ei kantud. Järgnes peaaegu aasta
kestev lobitöö juristide ja valitsuse
nõunike seas, selgitades, kui oluline
on säärane ühendus riigi edasisele
arengule. E-tiiger polnud veel hüpanud, ametnike arusaamu tuli murda.
Meie selgitused hakkasid tasapisi
mõjuma, ülikoolide raamatukogude
asemel said liikmeteks ülikoolid,
raamatukogud said volitused ülikoole esindada, aga kirjandusmuuseumi ja akadeemilise raamatukogu
jaoks loodi juriidiline termin riigi
volitusel tsiviilõiguslikes suhetes avalikõigusliku isikuna tegutsev raamatukogu,
kes pidi saama esindamiseks volituse
oma valdkonna ministrilt. Lõpuks
kinnitati põhikiri 4. aprillil 1996. a
ELNET-i asutamiskoosolekul ja seejärel kanti konsortsium ka valitsuse
korraldusega mittetulundusühingute
registrisse.

ELNET-i loomine ja teadusraamatukogude ühtse integreeritud süsteemi
käivitamine oli väga vajalik ja hästi
läbi viidud projekt. Ka Melloni fondi
esindaja professor Quandt on kirjutanud, et see oli üks nende kõige
edukamatest rahastamisprojektidest.
Konsortsiumi olulist rolli Eesti mäluasutuste maastikul kirjeldab ka see,
kui laialdaseks on aja jooksul muutunud tema liikmeskond ja kui palju
lisaülesandeid on talle võrreldes asutamisajaga usaldatud.

EHTEL TAEVERE,

Eesti märksõnastiku (EMS)
arendaja
ELNET-i algusajal olin Tartu Ülikooli
raamatukogu andmebaaside administraator. Suhteliselt uue töötajana
olin just hakanud selgeks saama
IT-osakonna varasemate töötajate
poolt INFORMIX-i baasil arendatud
tarkvara ja andmebaasimootori haldamist. Olin just osalenud esimestel koolitustel ja tundsin, et ma juba
enam-vähem oskan. Ja siis tuli otsus

vahetada kohapeal loodud tarkvara
INGRID ülemaailmselt paljude kasutajate kogemustega arvestava tarkvaraga. Välismaine uhke toode oli
kallis ja juhid pidid vaeva nägema
rahastuse saamisega. Ilmselgelt poleks
ükski Eesti raamatukogu üksinda
seda osta suutnud. Konsortsiumi loomine oli ainuvõimalik, vajalik samm.
Nüüd oli minu töö olemasolevad
andmed võimalikult sujuvalt uude
süsteemi ümber tõsta. Ühest küljest
oli kahju loobuda kodukootud tarkvarast, eks INGRID oli ju südamega
ja läbimõeldult tehtud. Teisest küljest
oli äge nn lapsekingadest tõeliselt
suurde maailma astuda. Andmete
ümbertõstmine poleks mul abita
õnnestunud. Väga hariv oli teha koostööd asjatundjatega, pidi sisusse
süüvima, et kõik andmed uues tarkvaras õigetele väljadele saaks. Päris
ELNET-i algusaegadel olin oma töölõiguga nii hõivatud, et ega ma suurt
pilti veel näinudki.
Kui uus tarkvara tööle sai, siis korraga ei olnud pildil mitte ainult
Tartu Ülikooli raamatukogu, vaid
kõik Eesti suuremad raamatukogud.
Maailmapilt muutus kohe avaramaks, enam ei olnud suurt kaalu väitel nii on alati tehtud. Tekkis võrdlus,
kuidas on tehtud ühel või teisel pool;
tekkis küsimus, miks meil just nii
tehakse. Ja tegelikult ei olnud pildil enam ainult Eesti raamatukogud,
vaid pilk läks lausa üle lombi: oli võimalus võrrelda, kuidas mujal maailmas tehakse.
ELNET Konsortsium saatis mind koos
kolleeg Tiina Kuusikuga kolmeks
nädalaks Philadelphiasse stažeerima.
Uskumatult põnev oli tutvuda täiesti
teistsuguse minevikuga ja täiesti teistsuguses ühiskonnas tegutseva raamatukoguga. Üheaegselt oli seal väga
palju konservatiivsust ja väga palju
õhinat kasutada kõiki interneti võimalusi. Tore ja väga värskendav oli
nende plaanidega tutvuda. Kohe
meenuvad kaks seal kuuldud mõtet.
Üks praktiline idee oli sülearvutite
laenutus tudengitele, mis oli sel ajal
suureks abiks. Teine idee oli üldisem ja siiamaani kehtiv – veebilehitseja kui tööriist. Sel ajal olid paljud
kodulehed staatilised, tarkvarad nn
paksud kliendid, mida pidi iga töötaja arvutisse installeerima. See, et

veebilehitseja ongi ainus tarkvara,
kliendi ainus tööriist, oli täiesti uus
lähenemine. (Muidugi on ka paksul
kliendil omad eelised, seega pole ka
selline lähenemine mitte päriselt kõrvale lükatud.)
Tänu ELNET-ile olen saanud osaleda ka
Innovative Interfaces’e tarkvara kasutajate konverentsil Ameerikas. Seegi
oli ainukordne võimalus tutvuda
teiste raamatukogude arengusuundadega, saada praktilisi viiteid, haarata
uusi ideid ja jagada enda mõtteid.
Miks on ELNET oluline? Sest meil on
vaja institutsiooni, mis hoolitseks, et
ei tehtaks topelttööd, et tööks vajalik
teadmine ja taristu oleks tegijal olemas. Et töö, mida tehakse ühes raamatukogus, oleks kasutatav ka teises.
Peab ju olema keskus, kus teatakse,
mida ja kuidas teha ja osatakse häid
kogemusi jagada. Mõistlik on ühtlustada töövood, kasutada ühesuguseid
tööriistu, jagada teadmisi ja kogemusi. Eks kõigil on omad eripärad,
nüansid, mis lisavad väärtust. Hea
koostöö puhul peab ja saab erinevustega arvestada, neid toetada. Soovin
ELNET Konsortsiumile innovaatilist
ja praktilist edulugu!

KALJU KILL KASK,

ELNET Konsortsiumi riistvara
haldur ja süsteemi administraator
Päris ELNET-i alguse juures ma ei
olnud. Sel ajal tegutses Tartu Ülikooli
raamatukogus aktiivselt Ingrid Saare.
Asko Tamme ja Ülo Treikelder tegelesid kuskilt saadud serveri ja arvutitega, mis minul tuli võrku ühendada.
Ka elnet.ee domeen (e-posti ja veebiga) oli teemaks. Arvasin, et oleks
hea, kui need oleksid olemas ja tööle
pandud need saidki. Minu põhitöö
seostus Tartu Ülikooli raamatukogu
süsteemiga INGRID (sisekasutuses tuntud ka nimega beeta), mis oli
esimene e-kataloog Eesti internetis
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Juriidiliste probleemide lahendamise
järel algas sisuline töö infosüsteemi
hanke korraldamiseks ja rahastuse
taotlemiseks. Ameeriklased soovisid
näha riigi toetuse kohta garantiikirja.
Mäletan oma kohtumist kultuuriminister Jaak Allikuga. Ega ta tollal eriti
hästi aru saanud mingi tarkvarasüsteemi vajalikkusest raamatukogude
töö tõhustamisel. Ta näitas mulle oma
laual asuvat kirjutusmasinat ja ütles:
see on minu arvuti, muud pole mulle
vaja. Aga pärast meie vestlust ta siiski
tabas ära, et midagi suurt ja huvitavat
on teoksil ning lubas toetada meie
taotlust rahandusministri juures.
Mõju avaldas ka Melloni fondi kiri,
milles lubati 1,5–2 miljoni dollari suurust panustamist projekti. See oli tol
ajal väga suur summa. Saime lõpuks
ka valitsuse garantiikirja.
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(algul oli tegemist online-Telnetiga,
mitte veebikataloogiga), kui väiksemaid kirjandusnimestikke mitte
arvestada. Vist Tõraveres oli toona
Gopheri ja Telnetiga ajakirjade ja
raamatute nimestikke väljas ja ehk
ka KBFI-s [keemilise ja bioloogilise
füüsika instituudis], aga kes seda ikka
täpselt mäletab.
Konkreetselt liitusin ELNET-iga siis,
kui arvati, et konsortsium vajab paremat Linuxi (Solarise, Unixi) kasutamise oskust. Eelnevalt oli Linuxi
(Solarise) süsteemihaldus jagatud
peahalduri, Innovative Interfaces’e ja
serveri tarnija ning toepakkuja (kas
oli see toona Eesti Microlink?) vahel.
Ilmselt arvati ka seda, et kui ma juba
räägin varukoopiatest, tulemüürist ja
muudest turvalisuse teemadest, siis
võiksin sellega ka tegeleda.
Juttudest on eriti meelde jäänud
kurioosne seik, kuidas ELNET-iga
liitumisel pidime esitama Tartu Ülikooli asutamisdokumendi. Seda aastast 1632 pärinevat dokumenti, mis
oli päris suurte mõõtmetega ja vana,
käsitleti ülikooli reeglite järgi tavalise
dokumendina, nagu mis tahes tavalist paberit, millest tehti koopia.
ELNET Konsortsium on mittetulundusühing, mille puhul on oluline
teadvustada ja järgida põhimõtet
teeme asju koos. Vale arusaam on, et
ELNET pakub teenust ja kliendid ostavad,
sest keegi peab ikkagi konkreetselt
tegutsema. Teatud tegevused tuleb
teha konsortsiumi raames, sest enda
raamatukogu piires kõike teha ei saa.

REET ORUSTE,

ELNET Konsortsiumi tehnilise
töögrupi liige 1997–2005,
juhatuse liige 1999–2000,
revisjonikomisjoni liige 2001–2004
Suuremad raamatukogud hakkasid
infotehnoloogilisele koostööle mõtlema

aastaid enne ELNET-i moodustamist.
ELNET-i eelloo juures olin 1989–1992.
Uuesti osalesin raamatukogunduse
infotehnoloogilistes protsessides
1997. a augustikuust, kui konsortsium oli juba moodustatud ja ühine
tarkvara (INNOPAC) välja valitud.
1989–1992 püüdsime korduvalt suuremate raamatukogudega infotehnoloogia arendamises ühist keelt leida,
aga need katsed jooksid liiva. Kõikidel suurematel raamatukogudel
olid oma arendused juba tehtud ja
kogemused olemas ning sellelt pinnalt oleks võinud ühisele lahendusele
jõuda vast mõnda eestimaist arvutifirmat kaasates. Võib-olla oli asi ka
selles, et siis ei kohtutud koosolekutel (ase)direktorite tasemel, vaid asju
arutasid pigem infotehnoloogia arendajad erinevatest raamatukogudest.
Mulle on jäänud kustumatu mälestus
konsortsiumi 1997. a septembris toimunud koosolekust, kuhu Asko Tamme
mind esimest korda kaasa võttis.
Kontrast 1992. a toimunud koosolekutega oli tohutu. Sellel koosolemisel sain kõike veel kõrvalt jälgida ja
kinnitust sai tõsiasi, et kõik siin elus
taandub inimestevahelistele suhetele.
Minu veendumus on, et konsortsium
sai teoks ainult tänu sellele, et Asko
Tamme ja Ülo Treikelder on sõbrad.
Toomas Liivamägi ja Jüri Järs toetasid ettevõtmist, Mihkel Reial nõustus
nendega ning tegi head tööd ELNET-i
juhatuse esimese esimehena.
Muljetavaldavad olid tarkvarakoolitused 1997. a sügisel ja 1998. a kevadel, kui käisime INNOPAC-i erinevate moodulite kasutamist õppimas.
Neil ühistel koolitustel tekkisid osalejate vahel suhted, mis olid abiks, kui
raamatukogud võtsid järgemööda
mooduleid kasutusele. Raamatukogude töötajad helistasid üksteisele,
kui vajasid abi mõne mooduli kasutamisel. Mullegi helistati vahel mõne
väga spetsiifilise küsimusega. Tarkvaramooduleid võeti raamatukogudes kasutusele eri aegadel ja siis oli
hea asja uurida neilt, kes juba olid uue
mooduliga tööle hakanud.
ELNET-i tehnilise töögrupi liikmeteks
said INNOPAC-i haldurid konsortsiumiga ühinenud raamatukogudest.
Koosolekud olid kasulikud ja huvitavad. Arutati kõikvõimalikke tarkvaraprobleeme, aga ka võimalikke
arendusi. Väga entusiastlik eest-

vedaja oli Riin Olonen. Nendel kogunemistel oli ühistunne tuntav ja ei
pääsenud mõjule raamatukogude
rivaalitsemine, mis konsortsiumi
juhatuse koosolekutel ikka aeg-ajalt
tunda andis. Juhatuse koosolekutel
osalesid direktorid või raamatukogude juhtkondade esindajad (osalesin 1999–2000).
Väga olulised on olnud ka algselt
raamatukogude, nüüd mäluasutuste
talve- ja suveseminarid. Just seetõttu,
et seal said käia valdkondade spetsialistid, mitte ainult tarkvarahaldurid ja
juhid. Sealgi tekkisid omavahelised
suhted, mis aitasid ühistööle kaasa.
Teemad olid seotud nii ühise tarkvara
probleemidega kui ka muude raamatukogunduse valdkondadega.
Kokkuvõtteks: ELNET Konsortsium
on nähtus, mis on võimaldanud
raamatukogundust arendada ühiselt. Alati ei olnud kokkulepped
kerged tulema, aga ikka leiti kõigile
enam-vähem vastuvõetav lahendus
ja sai ühiselt edasi minna.

MARE-NELLI ILUS,

ELNET Konsortsiumi tegevdirektor
2005–2017
Olen kirjutanud ELNET-i kolme
tähtpäeva (10., 15. ja 20. aastapäeva)
puhul südamest tulevaid ülevaateid,
kuid senini on mulle jäänud mõistatuseks päris algus. Küllap pidid poisid
tegutsema õhinapõhiselt ja äärmise
pühendumisega. Minu tulles konsortsiumisse vahetult enne 10. aastapäeva olid poisid igaüks juba taandunud oma õue asjaajamistele ja nii
tugevat ühisrinnet ma enam ei tajunud. Olen pidanud seda alguse
momenti kõige tähtsamaks, aga mõistatuseks on see mulle jäänudki.
Kui ma enne töölt lahkumist otsi
kokku tõmbasin ja arhiivi korrastasin, olin lausa üllatunud, kui palju

Praegusel hetkel pean kõige olulisemaks ettevõtmise jätkusuutlikkust.
Ükskõik kui palju on leitud vigu ühes
või teises tegemises, siis paremaid
lahendusi kui ühistöö ei ole ja selle
tulemusena on raamatukogunduse
suuremad ettevõtmised toimunud
just konsortsiumi raames. Ühistöö
on ühelt poolt ainuvõimalik, teisalt
aga ka ülimalt energiamahukas. Kuna
näen uusi ELNET-iga liitujaid jätkuvasti, siis järelikult on kõik hästi.
ELNET-i 20. sünnipäeva puhul kirjutasin: Tulevikumärksõnadeks ELNET-i
tegevuses on väikese riigi võimalused
ühtse infosüsteemi kasutamiseks erinevat tüüpi raamatukogudes, avaandmete
avaldamine, koostöö vajadus ning raamatukogunduse kogukonna kui terviku
tugevdamine, et valdkond jääks kestma
ümbritsevas info ja võimaluste tulvas.
Selle poole püüdlevad Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi liikmed ja partnerid ka edaspidi. Usun, et see kehtib
ka täna.
Kuigi tegevdirektori töös oli palju
bürokraatiat ja ka keerulist asjaajamist, võin konsortsiumi ajale tervikuna tagasi mõteldes Poirot’d tsiteerides öelda: these were good days.
Tervist ja jõudu ELNET-ile!
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suuri ettevõtmisi oli tegelikult
ELNET-i raames ära tehtud: kataloogide digiteerimine, ISE, EMS jne.
Praegu tundub tagantjärele, et ma ei
saanud dokumentide hunnikust isegi
mitte ninaotsa välja, sest seda kõike,
mille eest tegevjuht vastutas, oli väga
palju. Nii oli näiteks digiteerijate arvepidamine lausa hullumeelne, andmebaaside hankimisest ja eurorahade
arvestamisest rääkimata. Alguses käis
arvete tasumine pangas, läbides enne
mitme isiku allkirjastamise etappe.
Toona ju internetipanka veel ei olnud.
Raamatupidamine on konsortsiumis
algusest peale problemaatiline olnud,
ikka sellepärast, et sooviti saada läbi
võimalikult kokkuhoidlikult. Samas
üldised bürokraatlikud nõuded aina
kasvasid, seega tuli paberid korras
hoida ja selle eest ka eelarvet tehes
seista, kuigi ega bürokraatia pool
sisuga tegelejatele huvi ei pakkunud. See päris töö oli arendusjuht Riin
Oloneni ja andmebaaside eest vastutava Marika Meltsase pärusmaa. Ei
Marika ega Riin vajanud, et nende
asjadesse sekkutakse.

MERIKE KIIPUS,

Eesti Kirjandusmuuseumi
arhiivraamatukogu juhataja,
ELNET Konsortsiumi digiteerimise
töörühma liige, ELNET-i juhatuse liige
2011–2019
Ma ei olnud päris ELNET-i sünni juures, aga Eesti Kirjandusmuuseumi
arhiivraamatukogu oli üks konsortsiumi asutajaliikmetest. Juhataja oli
tollal Mihkel Volt, kes määras Neeme
Reinmetsa ERÜ automatiseerimise töögruppi, mille tegevusest kõik algas.
Alates 1999. a-st, kui käivitus ühtne
elektrooniline infosüsteem, olen olnud
seotud konsortsiumi tööga. Esimestest aastatest meenuvad mulle peamiselt tarkade meeste klubi (Mihkel
Reial, Asko Tamme, Ülo Treikelder,
Jüri Järs jt) ja pikad töökoosolekud,
kus kasutati imelikke tarkvaratermineid. Muidugi oli alati laua ümber ka
usinaid naisi, kes andmebaasindust
juba jagasid ja ELNET-i arengutele
hoogu andsid. Tore, et ühistöö tulemusena loodud e-kataloog on saanud
ilusa naisenime ESTER ja et ajalehtede andmebaas kandis nime DEA.
Kuigi jah, viimast keskkonda enam
sellisel kujul pole ning keegi ei mäletagi ELNET-i ühistööd ajalehtede
digiteerimisel.
Aga töörühmade tegevus areneb edasi
ning loodetavasti lähenevad raamatukogud ja nende töötajad tänu ELNET-ile
veelgi. ELNET-ist on alguse saanud
mitu digiteerimise ja teaduse teekaardi
projekti, mis on toonud uusi arenguid
kogu Eesti raamatukogundusse.

ANNELI SEPP,

ESTER-i üldhaldur 2006–2010
ja 2018–2019,
ELNET Konsortsiumi avaandmete
töörühma ja haldurite kogu liige
Kui ELNET-i loomisel osalesid vaid
suuremad teadusraamatukogud, siis
tänaseks on see raamatukogude peamine koostööorganisatsioon. Kui
mõelda ESTER-i süsteemi kasutuselevõtu töötihedatele aastatele, siis meenub kaasahaarav entusiasm, sisukas
mõttevahetus, tuumakad arutelud ja
läbimõeldud argumentatsioon oma
ettepanekute kaitsmiseks. Paljusid
haaras ESTER-i süsteemi ülesehitamise hasart ja rõõmus tuhin. Oli vaikimisi selge, et meie ühistegevus saab
olla täpselt nii edukas, kui palju jagub
selles kaasalööjaid. Keegi ei lugenud
töötunde ega tööpäevi. Oluline oli
tihe koostöö. Tohutu töö tehti ära
suure innu ja asjade edenedes isegi
vaimustusega. Üsna tavapärased olid
hilisõhtused telefonikõned kolleegidega, et täpsustada mõnda detaili või
arutada pähe tulnud idee rakendamise võimalusi ESTER-is. Kaasaelamisega uuriti teiste maade kogemusi
ja püüti leida võimalusi heade ideede
rakendamiseks ka meil. Innustunult
koostati ja kohandati Eestile sobivaid
kataloogimisjuhendeid ja palju muid
materjale. Me oleme olnud kõiges selles väga edukad! Tänaseks on algusaegade tegutsemisiha asendunud
rahulikuma koostoimimisega. Palju
õnne, ELNET!

Anneli Sepp:

Kui mõelda ESTER-i süsteemi kasutuselevõtu töötihedatele
aastatele, siis meenub kaasahaarav entusiasm, sisukas
mõttevahetus, tuumakad arutelud ja läbimõeldud argumentatsioon oma ettepanekute kaitsmiseks. Paljusid haaras
ESTER-i süsteemi ülesehitamise hasart ja rõõmus tuhin.
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JANNE ANDRESOO,

RIIN OLONEN,

SIRJE NILBE,

ELNET Konsortsiumil on olnud Eesti
raamatukogunduse arengus erakordselt suur roll. Sajandivahetusel oli just
konsortsium see, kelle eestvedamisel
toimus võiks öelda et esimene digipööre Eesti raamatukogudes. See oli
aeg, mil sõna õhinapõhine polnud veel
jõudnud juurduda eesti keeles, küll
aga konsortsiumirahva tegemistes.
Ja mul oli õnn sellest osa saada.

Minu kõige eredamad mälestused
konsortsiumi algusajast on seotud
ühise infosüsteemi juurutamisega.
Lühikese aja jooksul oli vaja palju
ära teha, aga see kõik oli meeldiv,
sest mitte ainult ühes raamatukogus,
vaid kõigis konsortsiumi tollastes
raamatukogudes elati ja hingati ühes
rütmis.

ELNET Konsortsiumi põhiülesanne
esimestel aastatel oli liikmesraamatukogude ühise e-kataloogi loomine. Selleks oli vaja kokku leppida kataloogimisreeglites ja ka märksõnastamise
alustes. Päris ühtset märksõnastikku
esialgu kasutada ei olnud: Tartu Ülikooli raamatukogu kasutas edasi oma
1994. a alguse saanud tesaurust ja
teised raamatukogud juhindusid rahvusraamatukogus koostatud Eesti üldisest märksõnastikust (ilmus trükisena
1999). Nagu arvata võib, ei olnud
selline töökorraldus kuigi mõistlik.

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor,
ELNET Konsortsiumi juhatuse liige.
Varem olnud ELNET-i juhatuse esimees,
ELNET-i kataloogimise ja analüütilise kirjeldamise töögrupi juht

Tagasi vaadates tundub ju kõik veelgi
ilusam. Olime täis kirge ja tahtmist
midagi ägedat ära teha. Tegimegi!
Praegugi paneb muhelema, kui kirglikult sai vaieldud näiteks selle üle,
milline üks või teine kirjeväli peab
välja nägema. Palju sai pusitud elektronkataloogi hingeelu kallal, lugedes küll inglis-, küll soomekeelseid
õpetussõnu, mis koosnesid enamasti
senikuulmatutest, täiesti võõrastest
terminitest. Aga see kõik polnud
sugugi raske, sest tegime oma avastusretke erakordses koostöövaimus.
Soovin, et meil, kes me Eesti raamatukogundust edasi viime, ikka jätkuks
koostegemise tahet, ja mis veelgi tähtsam: et jätkuks rõõmu ja sädet, mis
juba veerandsada aastat ELNET Konsortsiumi kandnud on!

ELNET Konsortsiumi tegevdirektor
2001–2005, alates 2005. a-st ELNET-i
arendusjuht, avaandmete töörühma,
E-varamu portaali töörühma, haldurite
kogu ja RDA töörühma liige

Innovative’i esindajalt ingliskeelse
koolituse saanud süsteemihaldurid
(või nagu me endid mõnikord kutsume – süsteemihaldjad) pidid kohe
olema valmis pakkuma eestikeelset
koolitust teistele raamatukogutöötajatele. Tore oli ka RR-is toimunud
Tour de INNOPAC ehk reaalsete tööprotsesside ja -voogude läbimäng
uues süsteemis, testimaks, kas tehtud otsused ja ümberkorraldused on
adekvaatsed ja efektiivsed.
Meeskonna ja laiemalt kogukonna
tunnetus tekkis kiiresti. Ja see ongi
minu jaoks olnud konsortsiumi suurimaid edulugusid: ühiselt tegutsedes ei ole enam oluline mina ega sina,
vaid meie.

Janne Andresoo:

ELNET Konsortsiumil on olnud Eesti raamatukogunduse arengus erakordselt suur roll.
Sajandivahetusel oli just konsortsium see,
kelle eestvedamisel toimus võiks öelda et
esimene digipööre Eesti raamatukogudes.

ELNET Konsortsiumi liigitamise
ja märksõnastamise töörühma juht
1998–2010, Eesti märksõnastiku haldur
2009–2019, kataloogimise ja nimenormandmete töörühma liige

Kulus siiski veel mitu aastat, enne
kui ELNET-is jõuti otsusele katsetada
kahe märksõnastiku poolautomaatset
liitmist üheks uueks märksõnastikuks.
Poolautomaatne liitmine tähendas seda,
et pärast kahe märksõnastiku kirjete
liitmist arvutiprogrammi abil tuli saadud andmekogu kiiresti üle toimetada, et kõrvaldada kõige ilmsemad
sisulised vastuolud ja vead. Katsetusest kasvas välja päris projekt, mida
koordineerisid rahvusraamatukogust
mina ja Tartu Ülikooli raamatukogust
Tiiu Tarkpea. Uus Eesti märksõnastik
(EMS) avati veebis kõigile kasutajaile
14. mail 2009. Sellest ajast on EMS
ELNET-i hallata: sisu eest vastutavad
rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli
raamatukogu, toimetajaid on praegu
ka Balti Kaitsekolledžist ja muusikaakadeemiast. Kasutajaiks on peale
ELNET-i raamatukogude ka teised
Eesti raamatukogud: märksõnastiku
uuendused jõuavad kord kuus ka
URRAM-i ja RIKS-i kasutajateni.
EMS on üks näide, kuidas ELNET-is
on võimalik oskusteavet ühendada,
et vältida topelttööd märksõnastike
koostamisel ja ühtlustada infootsingu
võimalusi eri kataloogides ja andmebaasides.

ANDRES KOLLIST,

Tallinna Ülikooli akadeemilise
raamatukogu direktor,
ELNET Konsortsiumi juhatuse liige
ELNET Konsortsium on 1996. aastal
padukapitalismi iga mees enese eest
hoos tekkinud kooperatiiv. Muigamisi siis kolhoos, kollektiivne majandamisviis. Sedaviisi oli ELNET oma
tekkimise ajal nagu ajast ees. Tõsi,
tuleb tunnistada, et n-ö unistuste
kapitalistlikus maailmas, kuhupoole
õhinaga liiguti, olid samalaadsed konsortsiumid eeskujuna juba olemas.
Nii ehk naa: tänagi on sedasi, et suured raamatukogud ja ülikoolid majandavad ELNET-is koos. Koostegemise
juures on oluline riigi tugi ja tellimus.
Haridus- ja Teadusministeerium tellib ELNET-ilt eeskätt ülikoolidele
oluliste teadusandmebaaside ostu ja
kättesaadavaks tegemist ning ühise

Tulevikku piiludes seisame suure
strateegilise valiku ees. Kas üks suur,
kõike konsolideeriv ja kõikide huve
rahuldav süsteem? Või täpsem sihtimine? Püüaks saavutada tipptaset ja
arengut nii, et erinevaid põhikirjalisi
ülesandeid täitvad organisatsioonid
saaksid nende ette seatut teha võimalikult hästi.
Rahvusraamatukogu igavikuline ja
suurim ülesanne on minu arvates säilitada kogu Eestis trükitud, nüüd ka
elektrooniliselt produtseeritud vaimuvara. Rahvaraamatukogud: mida väiksemas kohas, seda kasvavama tähendusega, kohalikud kokkusaamiskohad ja kultuurimajakad. Postkontor
kaob, kaob kool, apteek ja perearst,
poed nihkuvad keskuse poole. Kui
raamatukogu vastu peab, on ta midagi
enamat kui lihtsalt raamatukogu.
Ülikoolide raamatukogud kujunevad
ülikoolide infosüsteemi keskusteks.
Raamatukogu haldab ülikooli repositooriumit, teeb kättesaadavaks teadus-

andmebaasid ja toorandmed, digiteerib ja eksponeerib ülikooli enese
toodangut: doktori- ja magistritöid,
muid publikatsioone. Lisaks võimaldab kontrollitud juurdepääsu värsketele trükieelsetele failidele, avab
võimalused andmekaeveks, seob tervikuks kõigi ülikooli mäluasutuste
infosüsteemid...
Ülikoolide osa sai kõige pikem – seda
osa näen ma seestpoolt. Eespooltoodus on vihje, et tulevik ei pruugi
sugugi olla kõikehõlmavas ja vähem
erivajadusteni jõudvas infosüsteemis.
Tulevik on täpsemas sihtimises, erinevate ülesannete täitmise võimaluste
järjest paremal tasemel arvestamises.
Sihiks on erinevaid asutusi, aga lõpuks
juba üksikisiku, iga indiviidi erihuvisid rahuldav teenus.
ELNET, Estonian Libraries Network on
eeskätt infosüsteem, õigemini infosüsteemide kogum. Areng peab liikuma suunas, kus osaliste erivajadused
järjest enam kvaliteetset arvestamist
leiavad. Ideaalis nii, et kõige kohal
oleks üks ühine kiht, ühine võrk, mis
meie sarnasused ära tunneks, meid võrgutaks ja üksteisega kenasti suhelda
aitaks. Palju õnne juubilarile!

KRISTA ARU,
Tartu Ülikooli raamatukogu direktor, ELNET Konsortsiumi juhatuse liige,
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor ELNET-iga liitumise ajal
ELNET Konsortsium on oma algusest peale, aastast 1996, tähendanud hoopis rohkem kui
ühist elektroonilist kataloogi. ELNET on kujundanud ühist arusaama, sarnast mõtteviisi ja
ühes sihis mõtlevat kogukonda – kõike seda, mis tugevdab raamatukogu kui ühiskondlikku institutsiooni. ELNET on raamatukogude kogukonna keskpunkt, mis, olles ise pidevalt
muutuv, arenev ja täienev, hoiab ja väärtustab püsivat ja jäävat – raamatut ja kirjasõna.

MARIKA MELTSAS,

ELNET Konsortsiumi e-väljaannete ühishangete projekti juht, ühishangete töörühma juht
Ühistegevuse põhiline argument on eelkõige kulude, nii raha kui inimtööjõu kokkuhoid.
Teadusandmebaaside ühishangete korraldamisel on olulised märksõnad koordineeritus,
kompetents ja hea koostöö.
Infovahetus teiste rahvusvaheliste konsortsiumitega annab vajaliku tausta ja saame kirjastajaid
ühiselt mõjutada teadusraamatukogudele parimate tingimuste saavutamisel. Ülimalt oluline
on ka aastatepikkune partnerlus Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kes on taganud ühishangete stabiilse rahastuse ning seeläbi teinud võimalikuks kulutõhusamad mitmeaastased
lepingud kirjastustega.
Oleme aastatega jõudnud seisu, kus vähemalt 75% Eesti teadlaste teadusinformatsiooniga
varustamisest (mitte ainult e-teadusinfot arvestades) toimub konsortsiumi vahendusel.
Ajal, kui rahastust saadi Euroopa Liidu tõukefondidest, oli see osakaal veel suurem.
ELNET Konsortsium saab ühishangete korraldamisega tagada Eesti teadlastele vajaliku info
olemasolu ja kergendada raamatukogude tööd.

15
PÄEVATEEMA

e-kataloogi ESTER ja Eesti suuremate
mäluasutuste andmebaase ja portaale
ühendava E-varamu haldamist. Saavutatu on tähelepanuväärne, kindlasti juubelivääriline.
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Teenusedisainist –
mis, kellele ja milleks?
Kerti Kulper, RR-i kommunikatsioonispetsialist

Sõna teenusedisain kohtab riigiasutuste kontekstis üha enam.
Nii ministeeriumid kui ka kultuurivaldkonna asutused pööravad
järjest rohkem tähelepanu teenuste (ümber) disainimisele.
Mida teenusedisain endast kujutab ja mis kasu on sellest raamatukogule,
uurime rahvusraamatukogu teenusedisainerilt Margus Veimannilt.

Mis on teenusedisain?

Teenusedisaini võib vaadelda kui
mõtteviisi, mille vundament on
inimkesksus. Eesmärk on luua just
kasutaja vaatepunktist maksimaalselt väärtuslik teenus, mis on seejuures elujõuline ja teenusepakkujale
teostatav. Kõige aluseks on teenuse
kasutaja oma vajaduste ja ootustega. Võtame näiteks veebilehe arenduse,
sõnas Margus Veimann. On olemas
tellija ja arenduspartner, kes asuvad
oma kompetentsi ning parema äranägemise järgi lehte looma, aga unustavad
ära, et lehel on ka reaalsed kasutajad,
kel on omad vajadused. Me eeldame,
et teame kasutaja vajadusi, aga nii see
kindlasti ei ole. Seda iseloomustab
hästi ka Bain & Company uuring
(https://media.bain.com/bainweb/
PDFs/cms/hotTopics/closingdeliverygap.pdf), kus 80% ettevõtetest
ja organisatsioonidest arvas, et nad
pakuvad suurepärast teenust, kuid
nendega nõustus tegelikult ainult 8%
kasutajatest.

Innovatsioon on toote, teenuse või süsteemi parandamine, kohandamine
või arendamine, mille eesmärk on inimestele suurema väärtuse pakkumine.
Rahvusvaheline teenusedisainiettevõte IDEO
Siin tulebki mängu teenusedisain. Üks igapäevasemaid meetodeid teenusedisaineri tööriistakastis on klienditeekonna kaardistus, mis aitab organisatsioonil selgelt mõista erinevaid puutepunkte kasutajatega, s.t mida ja kuidas
parendada. Kui see on selge, mõeldakse välja erinevaid lahendusi (ehk ideestatakse), valmistatakse kiiresti ja odavalt prototüüp ning lõpuks kaasatakse
kasutajaid ideede otstarbekuse valideerimisse.

Üks igapäevasemaid meetodeid teenusedisaineri tööriistakastis on klienditeekonna
kaardistus, mis aitab organisatsioonil selgelt
mõista erinevaid puutepunkte kasutajatega,
s.t mida ja kuidas parendada.
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LAHENDUSTE
VÄLJATÖÖTAMINE

PROBLEEMI MÕISTMINE

visuaalne ja kaasav
Koostöö ja koosloome

Küsimus, visioon või
kavatsuse kirjeldus

Töötav ja testitud
prototüüp

Iteratiivne

Mis ja Miks

Kuidas

Topeltteemandi mudeli töötas 2004. aastal välja Suurbritannia disaininõukogu.
Praegu on see mudel disainiringkondades ülemaailmselt tuntud ja kasutusel.
Allikas: UK Design Council,
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

Seega on kogu disainiprotsess orienteeritud lahenduste leidmisele ja nende
otstarbekuse hindamisele praktiliselt lähenedes. Koos kasutajatega testitakse
paljusid erinevaid ja üksteisega seotud lahendusi. Ideede paljusus ja koosloome ongi nii organisatsiooni kui kasutaja vaates need üliolulised faktorid,
sest erinevaid ideid katsetades ja elimineerides jõutakse lõpuks sihile.

Mis kasu on teenusedisainist organisatsioonile?

Teenusedisain on oluline osa organisatsiooni terviklikust toimimisest.
Teenusepõhise organisatsiooni eesmärk on muuta oma teenused võimalikult inimkeskseks ja kasutajale väärtust loovaks. Teenusedisaini metoodika
tugevus on, et organisatsioon saab kohe alguses aru, kas probleem, mida
soovitakse lahendada, üldse vajab lahendust ja mis on kasutaja suhe sellesse.
Mõtestatakse lahti oma toimimise põhimõtted ja leitakse uusi lahendusi ning
võimalusi, kuidas asju teisiti, efektiivsemalt ja kasutajasõbralikumalt teha.
Me ei disaini kasutajale väärtustloovaid teenuseid koosolekuruumis ega oma arvuti
taga. Tuleb minna kasutajatega suhtlema, lisas Margus Veimann.
Tema sõnul on väga hea näide disaini juurutamisest IT-ettevõte IBM. Nende
analüüs näitas, et eksimise ja läbikukkumise hind disainifaasis on üks rahaühik, aga arendusfaasi liikudes on see hind kümme korda kõrgem. Jõudes
toote või teenusega lõppfaasi ehk tarbijateni, võib eksimus maksta kolmkümmend korda rohkem. Disainiprotsessi kaudu on võimalik minimeerida
riske ja veenduda, et seda toodet või teenust, mida me loome, on reaalselt
kellelegi vaja.

Teenusepõhise
organisatsiooni
eesmärk on

muuta oma teenused
võimalikult inimkeskseks
ja kasutajale väärtust
loovaks. Teenusedisaini
metoodika tugevus on,
et organisatsioon saab
kohe alguses aru, kas
probleem, mida soovitakse lahendada, üldse
vajab lahendust ja mis on
kasutaja suhe sellesse.

ARENDUSTEGEVUS

17

ARENDUSTEGEVUS

18 Kuidas jõudis teenusedisain
rahvusraamatukokku?

Rahvusraamatukogu hakkas tasapisi
teenusedisaini poole liikuma 2017. a,
kui algas teenuste kaardistamine.
Aasta hiljem toimus esimest korda
teenuste analüüs ja umbes samal ajal
viidi läbi ka teenusedisaini koolitus
Marko Karu juhendamisel.
Samasse perioodi jääb ka rahvusraamatukogu teenuste juhi Kristel
Veimanni ja peadirektori Janne Andresoo tutvumine Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi
dotsendi Anu Leppimaniga, millest
sai alguse raamatukogu ja ülikooli
koostöö. Margus Veimann meenutas,
et tehnikaülikooli teenusedisaini ja
elamusturunduse magistrandid tulid
raamatukokku ning lahendasid disainiülesandeid, mis olid seotud RR-i
reaalsete teenustega. Tudengid asusid neid ülesandeid lahendama teenusedisaini metoodikat kasutades.
Nende juhendajateks olid Anu Leppiman ja Jana Kukk. Koostöö tulem oli
see, et tudengid said tegeleda reaalsete
probleemide lahendamisega ja meie õppisime selle protsessi abil tundma teenusedisaini, sõnas Margus Veimann.
Teenusedisainiga õnnestus raamatukogul kokku puutuda ka Siseministeeriumi innovatsiooniprogrammis,
mis oli suunatud kultuuriasutustele.
Programmi pääsemiseks tuli kirjeldada loodavat teenust, mis on mõeldud
kolmandatest riikidest pärit kodanikele. Teenuse eesmärk oli lõimida
kolmandate riikide kodanikke Eesti kultuuriruumi ja tutvustada neile
Eesti kultuuri. Programmi aitasid läbi
viia Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
ja teenusedisainiettevõte DesignMinds. Tegime põhjaliku disainiprotsessi samm-sammult läbi. Disainisime
ja viisime läbi noortele suunatud digipädevuse programmi. Saime kogeda seda,
kuidas esialgne idee disainiprotsessi
käigus muutus, seda just noortega koosloomes, meenutas Margus Veimann.

Kus oleme praegu?

Praeguseks on koostöös tehnikaülikooliga juba kaks aastat korraldatud
osalustasuta teenusedisainikonverentse. 2019. a oli teemaks teenusedisain kui väärtuste loomine, 2020. a
avaliku ruumi disaini inimkeskse-

maks muutmine. Kõik ettekanded on järelvaadatavad RR-i YouTube’i kanalil
(vt lingid allpool). Konverents toimub ka sel aastal, ent praegu on veel vara
kuupäevadest rääkida.
Eelmisel aastal koostati RR-is ka teenusedisaini koolitusprogramm, mis on
mõeldud töötajate kompetentsi ja koostöövõime suurendamiseks. Koolitusprogrammi üheks tulemiks on näiteks RRi peatne koostöö Solarise keskusega
Tallinnas.

Kuidas teenusedisainiga alustada?

Kust siis ikkagi peale hakata, kui soovite oma organisatsioonis rakendada
teenusedisaini põhimõtteid ja tagada kasutajate rahulolu? Järgnevalt on välja
toodud mõned soovitused.
1. Kaardista olukord. Millised on organisatsiooni eesmärgid ja strateegia?
Kaardista olemasolevad teenused ja defineeri kitsaskohad, lahendamist
vajavad probleemid.
2. Tutvu topeltteemandi mudeliga. Seda mudelit võib nimetada teenusedisaini alustalaks (vt joonis).
3. Selgita välja kliendi vajadused. Suhtle oma kasutajatega ja uuri neilt,
kas ja kuidas saaks probleemi lahendada. Kuidas kasutatakse praeguseid
teenuseid, kus asuvad peamised murekohad ja milles need seisnevad?
4. Defineeri/täpsusta kliendi vajadusi. Kaardista klienditeekonnad ja tee
kindlaks, kuidas klient sinu teenust kasutab. Kuidas ta selleni jõuab?
Millised on puutepunktid sellel teekonnal? Kui klient ei jõuagi sinu
teenuseni, siis uuri, miks see nii on.
5. Kaardista analoogid. Kas mõni teine organisatsioon pakub samalaadseid
teenuseid? Mida nad teistmoodi teevad? Kuidas nad seda teevad?
6. Leia lahendusi, loo prototüüpe ja testi.
Inglise keele valdajatel soovitame tutvuda ka veebiplatvormidega (nt Interaction Design Foundation, Coursera, Skillshare), kust leiab soodsa hinnaga
disainikoolitusi.

Lugemissoovitusi
https://teenusedisain.info/
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/
what-framework-innovation-design-councilsevolved-double-diamond
https://www.apollo.ee/kuidas-tootest-rohkemkasu-loigata.html
https://pood.aripaev.ee/vaartuspakkumise-disain
https://designabetterbusiness.com/
https://good.services/
https://www.ester.ee/record=b4674123*est
https://www.ester.ee/record=b5044360*est
https://www.ester.ee/record=b3083061*est
Videod
Teenusedisaini konverents 2019
Virtuaalne teenusedisaini konverents 2020:
avaliku ruumi disain inimkeskseks

ARENDUSTEGEVUS

19

Mis on
EODOPEN
Elena Sipria-Mironov,
Tartu Ülikooli raamatukogu projektijuht

Marta Hang,
Eesti Rahvusraamatukogu turundusspetsialist

Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu
Ülikooli raamatukogu osalevad üleeuroopalises projektis EODOPEN,
mille eesmärk on nelja aasta jooksul
digiteerida ja teha soovijatele tasuta
kättesaadavaks 15 000 raamatut, mis
on välja antud 20.–21. sajandil. Viimasel ajal on lugejate huvi e-raamatute
vastu märgatavalt kasvanud ning
aina sagedamini soovitakse interneti kaudu tellida huvipakkuvast
teosest digikoopia. Kui tasulise
teenusena pole raamatu digikoopia
tellimine paljudele lugejatele taskukohane, siis EODOPEN-i raames
digiteerivad raamatukogud teoseid
tasuta. Ainus tingimus on, et raamatu
digiteerimine ja täisteksti avalikustamine peab olema kooskõlas kehtiva
autoriõigusega.
Eelmise aasta algusest on Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli

raamatukogu panustanud projekti,
kogudes ettepanekuid eestikeelsete
materjalide digiteerimiseks ja kättesaadavaks tegemiseks. Oma soove
on esitanud nii tudengid kui ka
õppejõud, aja-, kirjandus- ja kultuuriloo uurimisega tegelevad organisatsioonid, kirjanikud, raamatute
koostajad ja raamatukogutöötajad.
COVID-19 viiruse põhjustatud kriisiolukord näitas, et digiteerimine muutub vajalikumaks kui kunagi varem.
EODOPEN-i abil on raamatukogud
distantsõppel ja kaugtööl olijatele abi
pakkunud ja märkimisväärset kasu
toonud.
Eestis on alates 2020. aasta algusest
projekti käigus kogutud üle 1700
ettepaneku ja digiteeritud ligi 500
teost. Digiteeritud raamatute lugemiseks on e-kataloogis ESTER raamatu
kirje juures täisteksti link. Tartu Üli-

kooli digitaalarhiivis DSpace on loodud eraldi EODOPEN-i kollektsioon,
kuhu jooksvalt lisatakse e-raamatuid,
mida huvi korral saab pdf-vormingus
alla laadida. Eesti Rahvusraamatukogu lisab EODOPEN-i raamatud
digitaalarhiivi DIGAR.
Projekti üheks oluliseks eesmärgiks
on pakkuda ka nägemispuudega
inimeste vajadustele kohandatud
e-raamatuid. Et paremini mõista nii
tavalugejate kui ka nägemispuudega
lugejate e-raamatute kasutamise
kogemusi ning nende vajadusi tehniliste abivahendite osas, viidi mullu
kevadel kümnes Euroopa riigis läbi
uuring. Eestist analüüsiti kokku 269
vastust. Eesti Pimedate Liidu eestvedajate abiga jõudis küsitlus ka
nägemispuudega inimesteni, kellest 20 leidis aega ja võimalust oma
kogemusi jagada.

www.eodopen.eu
https://utlib.ut.ee/eodopen
www.nlib.ee/eodopen
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Üleeuroopaline uuring:
kõige rohkem loetakse
e-raamatuid sülearvutist
ja nutitelefonist
Uuring (lühiraport): https://eodopen.eu/news/7
Tõlge inglise keelest: Herdis Olmaru, Tartu Ülikooli raamatukogu

Üleeuroopalise projekti EODOPEN raames viidi tavakasutajate ja vaegnägijate hulgas eelmisel aastal läbi e-raamatute kasutajakogemuse uuring.
Selle eestvedaja oli ühte EODOPEN-i töögruppi juhtiv Sloveenia rahvus- ja
ülikooliraamatukogu. Uuringu tulemused on kirjas lühiraportis, detailsem
analüüs ilmub artiklina rahvusvahelises raamatukogundusajakirjas.

Kahest küsitlusest koosnenud uuringu raames koguti
2020. aasta aprillist juunini koostöös EODOPEN-i
viieteistkümne partnerorganisatsiooniga andmeid
kümnest riigist (Austria, Eesti, Leedu, Poola, Portugal,
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari).
Esimese küsitluse eesmärk oli saada teavet tava-

lugejate e-raamatute kasutajakogemusest, teisel aga
pimedate ja vaegnägijate vajadustest e-raamatute
kasutamisel. Lisaks kasutajakogemuse analüüsile aitas
esimene küsitlus välja selgitada ka e-raamatutega kaasnevad probleemid, samuti saadi ülevaade, milliseid
seadmeid kasutatakse ning mis tüüpi faile eelistatakse.

Tulemused
1. Ülevaade Vähemalt 80%-le küsimustest vastast 1718 lugejat. Suur osa neist
e-raamatute olid vanuses 20–29, seega võib ootuspäraselt eeldada, et enamik
kasutamisest neist olid tudengid. Vastajate seas oli ka raamatukogude töötajaid

ja õppejõude. Alljärgnevalt on antud ülevaade küsitlustega kogutud
andmetest, mis on aluseks edasisele tegevusele.

Juurdepääs
e-raamatutele ja
nende kasutamine

Uuringust ilmnes, et enam kui pooled kasutajad hangivad e-raamatuid
peamiselt e-raamatukogudest. Veidi üle 40% vastajatest (peamiselt tudengid,
raamatukogude töötajad ja õppejõud) ka ostab neid. Umbes sama palju vastajaid
(peamiselt tudengid) eelistab e-raamatuid siiski raamatukogude kaudu laenata
või alla laadida.

Enamik ehk 86% vastajatest eelistab e-raamatuid oma seadmesse alla laadida ning
seejärel lugeda. Peaaegu kaks kolmandikku vastajatest loeb rohkem kui 30 minutit
järjest. Oluliseks või väga oluliseks peetakse e-raamatute puhul allalaadimist, täistekstiotsingut, sirvimist, lehekülje suurendamise ja leheküljenumbri järgi otsimise
võimalust.
Probleemidena toodi välja täisteksti kasutamise piirangud, leheküljenumbrite
erinevus trükitud raamatu lehekülgede numeratsioonist, keeruline navigatsioonisüsteem ja seadmega kohalduva kujunduse puudumine.

E-raamatute
failitüübid ja tarkvara,
failitüübi muutmine

Failitüüp oli oluline enam kui 60%-le vastanutest. Vähem kui viiendik vastajatest
kasutab spetsiaalset tarkvara, et soovi korral konverteerida tekst ühest failitüübist
teise. Enim eelistatakse pdf-formaati (45%), seejärel EPUB-i (38%). HTML-, TXT- ja
RTF-formaati pidasid sobivaimaks ainult 1–4% vastanutest.

E-raamatute
lugemise seadmed

2. Ülevaade
pimedate
ja vaegnägijate
e-raamatute
kasutamisest

Uuringust selgus, et kõige rohkem loetakse e-raamatuid sülearvutist ja nutitelefonist.
Samas peavad lugejad e-raamatute lugemisel kõige sobivamaks seadmeks siiski
e-lugerit (seda kinnitavad peaaegu pooled vastajad), sellele järgnevad tahvelja sülearvuti. Vastustest selgub, et nutitelefoni peavad e-raamatute lugemiseks
sobivaks vähesed, alla 10%.

Vähemalt pooltele küsimustele vastas 525 inimest. Suur osa vastanutest olid vanemad kui 40-aastased ja enamik neist pensionärid.
Vastajad jagati nägemisvõime kolmest astmest lähtuvalt kolme
gruppi: pimedad, peaaegu pimedad ja vaegnägijad. Pimedatel
ja vaegnägijatel, aga ka vanematel inimestel ilmnenud vajadusi
mobiilseadmete kasutamisel peab uuringu korraldanud töögrupp
väga oluliseks.

Juurdepääs
e-raamatutele ja
nende kasutamine

Ligi 60% vastajaid eelistab e-raamatuid raamatukogust laenutada/alla laadida,
veidi üle 40% kasutab e-raamatukogu. Kolmandik vastanutest ostab ka ise raamatuid
ja alla 10% kasutab e-raamatute piraatversioone.
Ligi 85% vastanutest eelistavad raamatuid lugeda pärast nutiseadmesse alla laadimist.
Reaalajas loeb neljandik vastanutest.

E-raamatute
lugemise
harjumused
ja kasutusvõimalused

Suur osa ehk 73% vastanutest väitsid, et loevad raamatu algusest lõpuni läbi ja
rohkem kui 30 minutit järjest. Enam kui poolte vastajate jaoks oli oluline ka sisukord,
viiendikku huvitas lühikokkuvõte ja veidi üle 15% vastanutest vajavad ka viiteid.
Kõige olulisemaks peeti allalaadimisvõimalust, seda rõhutas 83% vastajatest.
Täistekstiotsingu vajadust märkis 62% vastanutest.
Probleeme tekitavad aga enam kui pooltele vastanutele spetsiaalne lugemiseks
mõeldud tarkvara, e-raamatute navigatsioonisüsteem (43%) ja täistekstipiirangud (34%).

E-raamatute
failitüübid ja tarkvara,
failitüübi muutmine

E-raamatute
lugemise seadmed
ja abivahendid

Üle poolte vastajate jaoks on oluline, millist failitüüpi e-raamatu puhul on kasutatud.
Enim eelistatakse raamatuid, mis on PDF-, TXT- või EPUB-formaadis. Võib eeldada,
et failitüübi eelistus sõltub nägemisvõimest ja spetsiaalsete abivahendite kasutamise
oskusest. Kolmandik vastajatest kasutab teksti konverteerimise tarkvara. Kõige
sagedamini kasutatud programmid ja rakendused on ABBYY FineReader, Balabolka,
Calibre, Voice Dream Reader, MS Word, RoboBraille ja Adobe Acrobat. Kõige rohkem
konverteeritakse tekst TXT-failitüüpi, sellele järgneb MS Word.
Ligi 60% vastajatest eelistab e-raamatute lugemisel sülearvutit ja pooled nutitelefoni.
Võib aga eeldada, et veel ei osata kõiki abivahendeid hästi kasutada. Enim ehk 62%
kasutatakse emakeelset ekraani lugemise tarkvara, võõrkeelset tarkvara mainis ligi
veerand vastanutest. Emakeelset ekraani lugemise tarkvara kasutatakse kõikides
mobiilseadmetes, Braille´ ekraani ja klaviatuuri kõige rohkem aga sülearvutites.
Erinevused e-raamatute võimaluste kasutamises, failitüübi, seadme ja abivahendite
valikus võivad olla tingitud erinevast nägemisvõimest. Seetõttu on oluline käsitleda
eraldi gruppidena pimedaid, kes peavad kasutama üksnes abivahendeid, ja vaegnägijaid, kes vajavad lugemiseks teatud kohandusi.
Uuringutulemusi kasutatakse eriformaatide ja konverteerimisvõimaluste soovituste
ja juhiste koostamisel ning tehniliste võimaluste kaardistamisel, mille eest vastutab
EODOPEN-i vastav töögrupp.
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E-raamatute
lugemise
harjumused
ja kasutusvõimalused
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vabakasutuses ja Creative Commonsi
litsentsiga materjalid).
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E-õppe kogukonnad, virtuaalsed
mentorprogrammid, infotehnoloogia
võimaluste tutvustamine – kõik see
on autori arvates kaasaegse raamatukogu tegevussfääris.

Uut erialakirjandust
MARGIT TAMMUR

RR-i sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, soovitan teile nelja uut teost,
millega olen just äsja tutvunud.

Kõigepealt e-õppest
• Libraries supporting online learning : practical strategies and
best practices / Christina D. Mune.
Santa Barbara, California ; Denver, Colorado : Libraries Unlimited, 2020. 169 lk.
https://www.ester.ee/record=b5357877*est
https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A5662P
Raamat valmis vahetult enne COVID-19 pandeemia algust. Koolide sulgemine andis tõuke e-õppe laiemale kasutuselevõtule kogu maailmas ning
nüüdseks on e-haridusest saanud oluline abivahend ka tervise kaitsel.
E-haridus aitab kaasa võrdsete võimaluste loomisele, on säästlik, kuid
nõuab eriomast vormi; mõjub osale õpetajatest inspireerivalt, teistele pigem
pelutavalt.
2020. a kevadel tuli kõigil raamatukoguhoidjatel e-raamatukogundust praktiseerima asuda. Autori eesmärk on aidata meid e-õppurite toetamisel,
harimisel ja ühendamisel. Vaatluse all on kolm põhiteemat: inforessurssidele
juurdepääsu hõlbustamine, e-õppe kogukonna loomine ja õppurite kaasamine
(s.t infokirjaoskuse ja digipädevuse arendamine).
Kui e-raamatukogu kasutajale ja füüsiliselt kohal viibivale kasutajale ei pakuta
võrdseid võimalusi, ei ole autori arvates piisavalt pingutatud.
Eraldi peatükk on pühendatud raamatukoguteenuste hindamisele:
milliseid teenuseid ja ressursse raamatukogu pakub, kellele need on
mõeldud ja kuidas toimivad. Oluline
on ka teada, kas ja milliste kanalite
kaudu on kasutajad neist teenustest teada saanud. E-raamatukogunduse aluseks on pakkuda võimalikult paljudele kasutajatele juurdepääsu võimalikult rohkematele infoallikatele ning vajadusel abistada
nende kasutamisel. Tutvustatakse erinevaid hindamismeetodeid (sh fookusgrupid, SWOT, SOAR, SCOREanalüüs).
Kasutajal tuleb aidata vajalikku
infot leida: antakse ülevaade otsivõimalustest, -vahenditest ja allikatest
(Google Scholar, linkandmed, kataloogi sidumine semantilise veebiga,

E-õpe on teatavas mõttes isoleeriv.
Selle vältimiseks soovitatakse kasutada klientide/õppuritega suhtlemiseks erinevaid sotsiaalmeediakanaleid, virtuaalset vestlust.
Kõige olulisem on õpetada klienti
end ise aitama, s.t arendada info- ja
digipädevust.
Raamat on varustatud digitaalse tööriistakastiga (ülevaatega e-õpet toetavatest abivahenditest) ja väiksemahulise seletava sõnastikuga.

Samal teemal
soovitaksin veel teost:
• Library services for online

patrons : a manual for facilitating
access, learning, and engagement / edited by Joelle E. Pitts,
Laura Bonella, Jason M. Coleman,
and Adam Wathen.

Santa Barbara, California : Libraries
Unlimited, 2019. 200 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5264444*est
https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/24520/32354

• Think big! : a resource manual for teen library programs
that attract large audiences / edited by RoseMary Ludt.
Lanham : Rowman & Littlefield, 2020. 137 lk.
https://www.ester.ee/record=b5355607*est
https://rowman.com/ISBN/9781538128411/Think-Big-A-Resource-Manual-for-Teen-Library-Programs-That-Attract-Large-Audiences
Käsiraamat sellest, kuidas teismelisi raamatukokku meelitada. Selleks tuleb ilmselt midagi suurt ja põnevat ette võtta,
aga kuna suurejoonelised projektid algavad väikestest praktilistest sammudest, ongi selles raamatus üksipulgi lahti harutatud ürituste logistika, eelarve, ajakava, kommunikatsioonija turundusküsimused, hilisem hindamine muidugi ka.
Analüüsitud on USA avalike raamatukogude konkreetseid
projekte. Eraldi on käsitletud kirjanduse ja kirjanike,
kunsti ja muusika, STEAM-oskuste (Science, Technology,
Engineering, Arts and Math; eesti keeli loominguline mõtlemine käsikäes reaalainetega), popkultuuri, kooli ja tööga
seotud programme.

Teismeliste raamatukokku meelitamiseks tuleb ilmselt midagi suurt ja põnevat ette
võtta. Kuna suurejoonelised projektid algavad väikestest praktilistest sammudest,
ongi selles raamatus üksipulgi lahti harutatud ürituste logistika, eelarve, ajakava,
kommunikatsiooni- ja turundusküsimused, hilisem hindamine muidugi ka.

Lõpetuseks:
tagasihoidlik raamat hoiatava sõnumiga
• Reader, come home : the reading brain in a digital
world / Maryanne Wolf ; illustrated by Catherine
Stoodley.
New York [etc.] : Harper, 2019. 260 lk.
https://www.ester.ee/record=b5373337*est
https://www.maryannewolf.com/reader-come-home-1
Autor (teadlane, ema, õpetaja, düsleksia asjatundja) pöördub
oma lugejate poole seitsme südamliku kirjaga, et väljendada oma muret ja ootusi seoses digitehnoloogia arenguga.
Kuidas mõjutab digivahendite kasutamine meie aju, lugemisoskust, süvenemis- ja empaatiavõimet, kriitilist mõtlemist?
Kuidas kasvatada lapsi digiajastul?
Ilus raamat, kus mõtiskletakse oluliste asjade üle, võrreldakse lugemisoskust kanaarilinnuga kaevanduses ja meenutatakse igivana tarkusesõna festina lente…

Kuidas mõjutab digivahendite kasutamine meie aju, lugemisoskust, süvenemisja empaatiavõimet, kriitilist mõtlemist? Kuidas kasvatada lapsi digiajastul?
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Vahelduseks
midagi lustakamat
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Raamatukogu
viib tulevikku
Meri Parkkinen, vabakutseline ajakirjanik, Helsingi

Foto: Antti Pynnönen

Elustiil, eluase ja väärtushinnangud võivad küll muutuda,
kuid tundub, et see ei mõjuta raamatukogude populaarsust.
Raamatukogu võib olla kohtumispaik ka aastal 2050.

vaba aja veetmise, töö- ja õppimiskohad. Soome tulevikukodude ekspert Kimmo Rönkä näeb raamatukogude tegevust sobimas igapäevaellu
ka tulevikus. Raamatukogu on üks
õnnestunumaid sotsiaalseid uuendusi ja
jätkuvasti heas seisus, näide mõjusast ja
ajatust kontseptsioonist, ütleb ta.

Ringmajandus
on tõusuteel

Kuigi eluase ja igapäevaelu tulevikus ootuspäraselt muutuvad, näivad
raamatukogud olevat ka järgnevail
aastakümneil vajalikud nii ruumi
kui ka teenusena. Eeldatavasti mõjutab siis igapäevaelu üha suurem
keskkonnateadlikkus ja digiteeritus.
Tulevikus on eelkõige linnades elavate inimeste kodud üha väiksemad;
see trend võib tähendada, et raamatukogudest saavad üha olulisemad

Mullu muutis koroonapandeemia
ka soomlaste igapäevaelu ja pani
tuleviku üle mõtlema uue nurga alt.
Kimmo Rönkä arvab, et praegune
kriis võib kiirendada liikumist keskkonnateadlikuma elu suunas. Soomes
on kasvanud ringmajanduse populaarsus. Ringmajanduse eesmärk on
kasutada kõiki toodetud materjale
võimalikult säästlikult. Raamatukogu,
kus ühte raamatut loeb suur hulk inimesi,
on väga hea näide edukast ringmajandusest, ütleb Rönkä.
Tampere ülikooli sotsioloog Riie Heikkilä, kes on uurinud soomlaste kultuuritarbimist, ei usu, et keskkonnateadlikkusest johtuvalt loobutaks
kodudes raamatuist-riiuleist. Isegi

kui loobutakse tarbetust tarbimisest,
tahetakse siiski omada raamatuid.
Tundub, et raamatud on endiselt kultuursete kodude tähiseks, ütleb Heikkilä.
Uuringute kohaselt käivad soomlased raamatukogudes usinasti. Heikkilä tõdeb, et mida haritum inimene,
seda rohkem ta ka raamatukoguteenuseid kasutab. Pole siiski näha, et raamatukogus käimine oleks samasugune
staatuse näitamine kui isiklike raamatute
omamine. Raamatukogu raamatud pole
ju ainult sinu omad, neid ei saa kodus
näidata, ütleb Heikkilä.

Neljas tuba
Raamatukogud on kõigile võrdselt
avatud ja Riie Heikkilä peab seda
valdkonna trumbiks. Tema uuring
näitab, et ka lugemishuvita inimesed
võivad siiski käia raamatukogus näiteks lehti sirvimas või aega veetmas.
Kimmo Rönkä rõhutab ka avalike
ruumide sotsiaalset tähtsust. Üks
minu lemmikkohti Helsingi kesklinnas
on ülikooli teadusnurk Tiedekulma. Seal
võib ühe laua ümber olla kuus inimest.
Nad istuvad seal koos ja töötavad väga
keskendunult. Inimesed on karjaloomad,
ütleb Rönkä.

Tema sõnutsi vajavad tulevikus suuremat paindlikkust nii kodud kui ka
avalikud teenused. Raamatukogu asukoht on muutumas üha olulisemaks,
sest sinna jõudmine peaks olema
võimalikult lihtne ja mugav.

Mure muutuste pärast

Kuigi uued raamatukogud vastavad
igati inimeste vajadusile (seal on koosoleku- ja mänguruumid, õmblusmasinad), pole arvamus neist olnud siiski
ainult positiivne. Näiteks pärast Helsingi keskraamatukogu Oodi avamist
tekitas sealne raamatute suhteline
vähesus arutelu, kas raamatute pakkumine polegi enam raamatukogude
ülesanne. Selle arutelu põhjal uuris
Riie Heikkilä, kuidas säilitatakse raamatukogu traditsioonilist rolli praegustes muutustes. Välismaistes raamatukogudebattides tuleb esile, et raamatukogust on saanud n-ö sotsiaalne ruum.
Näiteks Inglismaal ollakse mures, et raamatukogu ei täidagi enam oma kultuuripatrooni rolli. Kardetakse, et raamatukogu polegi enam kultuuritempel, vaid
elutuba, ütleb Heikkilä.
Riie Heikkilä peab võimalikuks, et
raamatukogud peavad ka tulevikus
oluliseks elamuste pakkumist, traditsioonilisest rollist enam ei piisa.

25

Tulevikus vajavad suuremat paindlikkust
nii kodud kui ka avalikud teenused.
Raamatukogu asukoht on muutumas
üha olulisemaks, sest sinna jõudmine
peaks olema võimalikult lihtne ja mugav.
Euroopas tehtud uuringud on näidanud, et paljudele vaesematele inimestele on raamatukogu ainus koht, kus
saab töö otsimiseks internetti kasutada,
printida või sotsiaalabi taotleda. Heikkilä sõnutsi ei ole Soomes küll sellist
tendentsi näha, kuid ta peab selliseid
muutusi tähelepanu väärivaks.

Tundub, et raamatukogude roll tulevikus on olla koht, kuhu kõik on
võrdselt oodatud aega veetma. Raamatukogude külastamine võib olla

Löök vanureile

Kui raamatukogud pidid Soomes
erakorralistel asjaoludel uksed sulgema, said digiteenused uue väärtuse.
Veebiteenuste nagu e-raamatud ja
audioraamatud populaarsus näib kasvavat ka tulevikus. Soovitakse võimalust nautida kirjandust mugavalt
ning igal pool ja igal ajal. Riie Heikkilä tuletab aga meelde, et isegi kui
digitaalne areng näib teenuste kättesaadavust suurendavat, võib see
inimesi ka tõrjuda. Kõige madalama
haridustasemega ja vanemad inimesed
kaotasid tõenäoliselt koroonaolukorras
kõige rohkem. Neil ei pruugi olla vajalikke võimalusi, s.t seadmeid ega oskusi
digitaalsete teenuste kasutamiseks, ütleb
Heikkilä.

Raamatukogud peavad ka tulevikus oluliseks
elamuste pakkumist, traditsioonilisest rollist
enam ei piisa. Euroopas tehtud uuringud
on näidanud, et paljudele vaesematele
inimestele on raamatukogu ainus koht,
kus saab töö otsimiseks internetti kasutada,
printida või sotsiaalabi taotleda.

Raamatukogude roll
tulevikus on olla koht,
kuhu kõik on võrdselt
oodatud aega veetma.
Raamatukogude külastamine võib olla igati
keskkonnateadlik,
kultuurne, taskukohane
ja trendikas valik.
igati keskkonnateadlik, kultuurne,
taskukohane ja trendikas valik. Näiteks Oodi näib olevat stiilne koht, kus kohtuda tuttavatega, pidada koosolekuid või
juua kohvi, teha ilusaid pilte. Raamatukogud on tõeliselt trendikad. Ma ei näe,
et raamatukogu oleks sotsiaalselt eriti
eristav koht, ütleb Riie Heikkilä.
Allikas: Kirjastolehti, 3/2020
http://kirjastolehti.fi/files/Kirjastolehti_3_2020__web.pdf
Soome keelest tõlkinud Mihkel Volt.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

Kimmo Rönkä räägib ka elamisest
väljaspool kodu, n-ö kolmas tuba kvartalis ja neljas linnas. Kortermajas jagatakse naabritega ju praegugi pesupesemisruumi, sauna ja sisehoovi,
tulevikus võib ruumi jagamine olla
aga veelgi trendikam. Neljas tuba
linnas – selle all mõtlen kohvikuid, restorane, muuseume, kontserdisaale ja raamatukogusid, kirjeldab Rönkä.

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL
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Mäluasutuste ühisseminaril arutleti
koroona-aasta
järelmõjude üle

Tartu Ülikooli raamatukogu
korraldatud traditsiooniline
mäluasutuste talveseminar
toimus tänavu olude sunnil
veebis. Keerulisest ajast inspireeritud teema Aasta viirusega –
mida me õppisime? kõnetas
aga raamatukogude ja muuseumide töötajaid Eestimaa igast
nurgast ning tõi 16. märtsil
neljaks tunniks Zoomi vahendusel ekraanide taha ligi 250 osalejat.

Herdis Olmaru,
Tartu Ülikooli raamatukogu kommunikatsioonijuht

Seminari esimese osa sisustasid ülevaated raamatukogude toimimisest
eelmisel aastal eriolukorra ajal. TÜ raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto tõdes, et koroonaviiruse ohus muutus raamatukogu
jaoks eriti oluliseks just suhtlemine
lugejatega. Lisaks oma raamatukogu
tegevustele andis ta põhjaliku läbilõike ka kolleegide hakkamasaamisest mujal maailmas, tuues näiteid
teenuste kohandamisest Venemaal,
Ungaris, Bulgaarias, Hispaanias ning
veel mitmes riigis.
Kristi Veeber Tallinna Keskraamatukogust tõi oma ettekandes muuhulgas
välja, et eelmise kevade kaks kuud
suurendasid oluliselt raamatukogu
populaarsust laste ja noorte hulgas.
Rahvusraamatukogu teenuste juht
Kristel Veimann rääkis põhjalikult
eriolukorras tehtud muudatustest,
mis on tulnud, et jääda: avakogust
laenutatavate raamatute arvu suurendamine, viivisevabadus, Omniva
pakiteenus jt. Nagu kõik teised, tunnistas ka tema, et möödunud aasta
oli kriisiaasta, mil õpiti väga palju
ja seetõttu oli tänavune sulgemine
nii asutusele kui töötajatele oluliselt
lihtsam: kõigil oli teada, kuidas teenuseid saab edasi pakkuda.

Raamatukogunõunik Ülle Talihärm
kirjeldas, kuidas Kultuuriministeeriumist sai mõne päevaga infokeskus,
kes ühelt poolt kogus teavet raamatukogudes toimuvast ja muutustest teenuste pakkumisel, teisalt aga nõustas
koostöös Terviseameti, Riigikantselei
ja omavalitsustega raamatukogude
töötajaid, kuidas mingis olukorras
tegutseda.
Muuseumide esindajad tunnistasid,
et nende probleemid olid paljuski
sarnased raamatukogude omadele.
Muuseuminõunik Marju Reismaa
tõdes, et eriolukord andis mõnes
mõttes teistsuguse hoo sisse digikultuuriaastale, kuna paljud muuseumid
tegid videoklippe ja virtuaalseid
giidituure ning koostasid digitaalseid õppematerjale, millega koolides
õppetööd mitmekesistada; nii kujunes justkui uus teenuseliik – digitaalne kultuuriteenus.
Viljandi Muuseumi juhi Jaak Pihlaku sõnul asuti eelmise aasta
märtsis, kui muuseum päeva pealt
uksed pidi sulgema, intensiivselt
kogudega tegelema. Ühiselt leiti ka,
et nüüd, kui igapäevane töö on taas
pausile pandud, peavad museaalid
saama korralikult kirjeldatud. Seda

tööd tehti ka peale eriolukorda. Õnne
Mets rääkis oma ettekandes, kuidas
Meremuuseum läks 2020. aastale
kui asutuse juubeliaastale vastu
suurte plaanide ja ootustega, kuid
juba märtsis tuli üle vaadata nii eelarve kui näituste ja ürituste plaan.
Edasisse tegevusse võetakse aga
kriisiajast kaasa algatus teha näitustest kvaliteetsed videolindistused,
mida saab edukalt õppetöös või muuseumi tutvustuseks kasutada siis, kui
näitus on lõppenud.
Ka Kaari Siemer Eesti Rahva Muuseumist tunnistas, et keeruline aasta
tõi varasemaga võrreldes kaasa nii
poole väiksema arvu üritusi kui ka
külastajaid. Digikujul päevakajalisteks tõusnud virtuaalnäitustel, veebituuridel ja veebipõhistel haridusprogrammidel on tema sõnul aga
kindlasti tulevikuski kasutust. Lisaks
kasutas ERM kriisiaega ära argielu
kirjeldavate koroonateemaliste materjalide kogumiseks.
Ettekannetele järgnes diskussioonipaneel, kus ERM-i direktor Alar
Karis, riigiarhivaar Priit Pirsko, TÜ
raamatukogu direktor Krista Aru,
rahvusraamatukogu direktor Janne
Andresoo ja Kultuuriministeeriumi
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Juhid olid üksmeelselt seisukohal,
et positiivse poole pealt võetakse
kaasa kaugtöö ja hübriidkonverentside korraldamise kogemus, samuti
uued tehnoloogilised lahendused,
mille tulemusena valmisid virtuaalsed koolitused ja videoklipid, mida
saab kindlasti kasutada ka tulevikus.
Samas tõdeti, et päeva pealt muutunud olukord näitas kätte nii mõnedki
kitsaskohad, millega on edaspidi vaja
tegeleda: töötajate, aga ka lugejate
ja külastajate digipädevuse suurendamine, veebikeskkonnas esinemise
oskuse õpetamine, suhtlemisoskuse
arendamine. Priit Pirsko tõi eraldi
välja töötajate psühholoogilise toetamise, rõhutades, et inimeste ärevustase on erinev ning sellega peavad
kõik juhid kindlasti arvestama.
Kuigi strateegilisi muudatusi mäluasutuste juhid edasises tegevuskavas
vajalikuks ei pea, tunnistasid nad, et
nii mõnigi muudatus või uuendus
jääb elujõuliseks kindlasti ka pärast
koroonakriisi. On selge, et suureneb
digiteerimismaht ja teenuste valik
mitmekesistub, digimaterjale hakatakse järjest enam kasutama ka haridusprogrammides ning kaugtöö saab
osaks igapäevaelust. Samas uskusid
kõik panelistid, et lähiajal ei kao mäluasutuste sotsiaalne funktsioon kohana,
kus saab käia ja suhelda. Krista Aru
rõhutas eriti raamatukogude püsimist ja säilitamist väikekohtades, kus
neil on oluline roll kohalike elanike
kultuurielus ja ühistegevuses.

RR-i teenuste juht Kristel
Veimann rääkis eriolukorra
ajal tehtud muudatustest,
mis on tulnud, et jääda.
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kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman arutlesid,
milliste ülesannetega seisid nemad
kui juhid eriolukorras silmitsi, millised muutused tulevad kaasa ka
asutuste järgnevate aastate tegevusse
ning mil määral mõjutas koroonakriis asutuste strateegiat ja pikaajalisi
plaane.

Meremuuseumi kommunikatsioonijuht Õnne Mets
innustas kriisiajast kaasa võtma parimat ja
külastama näitust Läänemeri maailmameres.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman
selgitas praegust olukorda.
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Kellele
kuulub keel

Paar mõttekest Eesti Rahvusraamatukogu emakeelepäevale
pühendet konverentsist
12. märtsil 2021. aastal.

Maire Liivamets,

Foto: Teet Malsroos

kirjanduskriitik,
RR-i emakeelepäeva korraldaja 2019. a-ni

Pealkirjas esitatud retoorilist küsimust on igat masti mõtlejad, nii filosoofid kui keeleteadlased ilmselt
kordi esitanud, ent piisavat vastust
sellisele pärimisele ei ole ju võimalik anda. Jah, lihtne on üldistada, et
rahvale, riigile. Keeleoskajale. Kõigile. Igaüks meist peaks aga seejuures teadma, et keel avab ja tutvustab
indiviidi mõttemaailma, meelelaadi,

haritust, väärtusi, ka poliitilisi vaateid, isegi seltskondlikku kuuluvust.
Tavapäraselt eraldame üsna hästi
tarbekeelt teaduskeelest, lisaks oleme
kokku puutunud nt poliitikute, arstide ja juristide keelega. Eksisteerib
mingi raskesti tabatav ametkondade
(kirjalik) keel, millega teatavasti võib
igapäevastes toimingutes isegi hätta
jääda. Iga subkultuur võib üllatada
eripärase väljendusvõimega. Omaette naudingut jagab lugejale teadagi
kirjanduskeel ehk vaimukeel (väljend T. Hennoste ettekandest), millest omakorda tõuseb esile erakordse
jõudlusega luulekeel. Lõppeks kuulub inimloomuse juurde lahutamatult
veel armastuse ja hoole keel, aga ka
väikeste laste kõnepruuk.
Kuulates konverentsil esinejaid, tabasin end mõttelt, et virtuaalsel jälgimisel tajud isikupärast väljenduslaadi
täpsemalt kui mõne saali esimeses või
viimases reas istudes. Iga sõna ja repliigiga avaneb teksti ettekandja keeleline nõtkus ja intellektuaalsus, mõnel
juhul väidaks koguni, et ühe või teise
mõtteid saabki ainult tema valitud
keelepruugi kaudu edasi anda.
Kunagi murest ja armastusest eesti
keele vastu sündinud rahvusraamatu-

kogu emakeelepäeva tähistamise tava
ehk traditsiooni pole suutnud katkestada isegi COVIDi-tõve kohalolek
kahel viimasel aastal. Ürituse ülesehituses ja põhimõtetes pole uusi tuuli ja
isesugust kevadet veel tunda, kuigi
korraldajad on suuresti teised. Teadagi ei suuda e-keskkond asendada
varasematel aastatel õhkunud tunnetuslikku aurat, suhtlust üksteisega
ning kohtumisrõõmu, seda tunnet ei
anna edasi ka kõige võimsam arvuti
või laiem ekraan. Niisiis aitab järjepidevus kinnistada teadmist, et keel
ühendab meid endiselt, et kuulajaid
jagub (ca 350 inimest) ning raamatukoguhoidjatele läheb korda eesti
keele saatus ja unikaalsus. Taolised
üritused kinnitavad eelkõige, et ühe
väikese keele tuleviku mõtestamine
ei jää vaid erialaliseks tegevuseks või
kohustuseks.
Üldpealkiri Eesti keele elujõust pakub
mõistagi võimaluse arutleda kõige
erinevamatel alateemadel, sest märksõna elujõud koosneb kahest väge täis
sõnast, mis kannavad endas ometigi
igavikulist mõõdet. President Toomas Hendrik Ilves esines RR-i emakeelepäevaüritusel juba teist korda
ja teades tema huvi sõnade sünni,
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parandamise ja loomise vastu, oli mõistetav tähelepanu pööramine Johannes Aaviku kunagisele keeleuuenduslikule tegevusele. Kuulake, kuis
kõlavad raev, relv, roim, mõrv, laip!
T. H. Ilvese üleskutse leida asendus
mõistele poliitika on uhke ja värskendav ettepanek, isikupäraselt kõlas
tema suus ka aaviklik tet-vorm. Isiklikult võlus mind abituriendi Callista
Krassi kena keeleline väljendusoskus
ja noore inimese huvi mõiste angloeestlased vastu. Muide, olen märganud, et nii mõnigi Eestisse saabunud
võõrkeelne persoon (intellektuaal)
omandab mõne aastaga rikkalikuma,
väljendusküllasema keele kui üks või
teine hoolimatum emakeeles rääkija.
Mis näitab, et igaüks meist peab
nägema talle kuuluva keele korralikuks omandamiseks vaeva! Siinkohal
on siiski paslik tsiteerida Väino Klausi
Sirbis kirjutatut (26.02.2021): Kõnekeel
võib muutuda, kuid kõik see ei pea jõudma
kirjakeelde, olgu põhjuseks võõrmõju,
kõnekeelsus, keeletunde lõdvenemine,
teadmatus, lohakus või koguni mood.
Muidugi on ingliskeelsusega eputamine hirmutav, üle pakutud, maneerlik, vanemaid põlvkondi pahandav,
aga keel peab uuenema. Keel moderniseerub meie tahtest olenemata igal
ajajärgul. Oleme ju üle elanud saksa
keele ning eriti jõulise vene keele
pealetungi, samal ajal eesti kirjakeelt
arendades ja täiustades. Andra Teede
ettekanne Kuidas siis normaalsed inimesed üldse räägivad? osutas asjalikult
ja rahulikult rahva argielulisele väljenduslaadile ehk kõnekeelele, mida
peavad just kirjanikud hästi valdama

Sõna on president Toomas Hendrik Ilvesel
ja tabavalt sõnastama. Nõnda kui
ülalpool juba kergelt viidatud, oleneb
keele- või sõnakasutus nii üksikisiku
kui ka tegelase east, haridusest, elukohast, sotsiaalsest positsioonist ühiskonnas jms. Teisalt, tihti kostub nt
eduka poliitiku või jõuka ettevõtja
keel igavamana ja sõnaliselt kitsimana kui külaraamatukogu tubli
lugeja raamatuhuvist täienenud keel.
Tiit Hennoste vaimu- ja võimukeele
võrdlev analüüs oli vaimukalt sümpaatne; eks me tea hästi, kes meid
käsib, kes aga küsib… Kindlasti kuulaksin edaspidi ettekandeid, kus vaadeldaks omaortograafia ilminguid
internetis. Sotsiaalmeedia lõputu keelevara uurimine pakuks tööd arvatavasti kümnetele tudengitele. EKI

Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi abiturient Callista Krass

leksikograafi Fred Pussi käsitlus eestlaste perekonnanimedest pakkus väärt
infot, kuidas need nimed on ajas säilinud või siis kurvalt hääbunud. Igatahes perekonnanime Koer me enam
ei kohta, Tarkus aga eksisteerib edasi.
Juba tükk aega Eestis elanud Justin
Petrone, keda küsitles kirglikult sõnamängu harrastav konverentsijuht
Karl Martin Sinijärv, on juba aastaid
eestlasi hinnanud mitme rakursi alt
nii kirjalikult kui suuliselt. Petrone
räägib meie riigi keelt korralikul tasemel, ent e-intervjuu ajal võis Viljandis
olla õhurõhk madal ja seega mõjuda
kõnelejale piinavalt. Tõik, et tema
laps eelistab nõbuga inglise keeles
rääkida, vääriks samuti sügavamat
uurimist kui näide ühest võimalikust
ühiskonnas arenevast protsessist.
Olen ise kohanud võõrsil õppinud
vendi-õde omavahel inglises jutustamas, mis võib tähendada, et nende
emakeel kipub köögikeeleks muutuma. Samas on tore, kui inimesel on
mitu keelt suus!
Lõpetuseks tahan meile kõigile meeldetuletuseks kirja panna, kuidas pisut
enne emakeelepäeva sattus riigikeel
piinlikuvõitu poliitilise kisma keskele:
kuidas siis teisiti mõista erakonna
Eesti 200 juhi ja kodanikuliikumise
Eesti kool on eesti keele kodu eestkõnelejate üksteist riivavaid ütlusi ajakirjanduses. Toimunus võib peituda
teema edaspidiseks, sest igal emakeelepäeval esile tõstetu on ühtlasi keele
igavesti säilimise põhi ja põhjendus.
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Tartu ülikooli juubeliväljaanne ehk mida raamatute
vahelt leida võib
Sirje Lusmägi, RR-i vanaraamatu spetsialist

1852. aasta oli Keiserliku Tartu Ülikooli juubeliaasta – tähistati 50 aasta möödumist
ülikooli taasavamisest. Tähtsa daatumi auks üllitati ka juubelitrükis Die Kaiserliche
Universität Dorpat während der ersten funfzig Jahre ihres Bestehens und Wirkens.
Denkschrift zum Jubelfeste am 12ten und 13ten December 1852 (Keiserliku Tartu
Ülikooli tööd ja teod esimese viiekümne aasta jooksul. Mälestuskirjutis juubelipidustusteks 12. ja 13. detsembril 1852). Mida me selle vahelt leidsime?

Autor oli ülikooli sündik1

Teose autori, ülikooli sündiku Theodor Heinrich Beise (1818–1878) elu
oli tihedalt seotud Liivimaa kahe
pealinna, Riia ja Tartuga. Ta sündis
Riias Tartu ülikooli vilistlasest pastori
Jakob Georg Friedrich Beise pojana
ning õppis Riia kubermangugümnaasiumis. Järgnesid juuraõpingud Tartu
ülikoolis, mille ta 1838. aastal lõpetas
kandidaadikraadiga. Tagasi kodulinnas Riias, tegutses Beise kahel rindel:
aasta ametnikuna kindralkuberneri
kantseleis, siis raeadvokaadina ning
Riia Ajaloo- ja Muinasuurimise Seltsi
sekretärina. Sama muster kordus ka
Tartus, kus Beise 1851–1869 ülikooli
sündiku ja kantselei direktorina võttis
aktiivselt osa Õpetatud Eesti Seltsi
tegevusest ja toimetas nädalalehte
Das Inland.

1

Sündik – kõrgem ametnik, kes tegeles
peamiselt õigusküsimustega

Tartu ülikooli sündik Theodor Heinrich Beise.
Allikas: www.geni.com

Tartu ülikooli juubeliväljaande koostamine sai Th. H. Beise elus oluliseks
tähiseks: just selle teose alusel omandas ta Jena ülikoolis filosoofiadoktori
kraadi. Uurimistöö vormistamisraskusi aga illustreerib üks ootamatu leid
Eesti Rahvusraamatukogus. Aastakümneteks märkamatuks jäänuna
peitus meie kogus ülikooli juubeliväljaande korrektuurieksemplar (oli
kataloogis kirjas tavalise eksemplarina). Leidsime selle õigupoolest
kahes etapis. Kõigepealt leiti 2. korruse hoidlas juubeliväljaande ühe
eksemplari vahelt saksakeelne kiri
Keiserliku Tartu Ülikooli kirjaplangil (päises: Ministerium der Volks-Aufklärung. Universität Dorpat). KristaViivika Kats, kes oli leidmise ajal RR-i
kogude osakonna raamatu töörühma
juht, andis selle minule uurimiseks.
Kirja kirjutaja käekiri tundus nii
kummaline, et ilma spetsiifilise kogemuseta seda ilmselt lahti ei muugikski. Lähemal vaatlusel osutus läkitus juubeliväljaande autori Theodor
Heinrich Beise kinkekirjaks või selle
mustandiks.
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Pärast sündik Beise käekirja dešifreerimist tärkas minus huvi nii tema
isiku kui ka kirjutiste vastu. Tundub,
et õigusteadus oli talle rohkem leivatöö jaoks, aga tõelist huvi tundis ta
ajaloo, sh genealoogia vastu. Ka Tartu
ülikooli ajaloo juurde pöördus ta hiljem tagasi, tegeldes ka rootsiaegse
ülikooliga. Seega ei tähendanud väljend esimesed 50 aastat juubelikirjutise
pealkirjas 17. sajandi Tartu ülikooli
mahasalgamist, vaid oli arvatavasti
lihtsalt omalaadne poliitkorrektsuse
märk.

Ülejäänud eksemplarid
RR-is

Kirja leidmise tõttu tekkis mõte ka
juubeliväljaande ülejäänud eksemplarid RR-i kogudes üle vaadata – äkki
leiab veel midagi huvitavat (kuulsaid
omanikke, erilisi köiteid). Kokku on
juubelitrükiseid meie raamatukogu
erinevais kogudes seitse: albumiformaadis (26×32 cm) raamatud ilmetute
paberist kirjastuskaantega. Teatud
pidulikkust lisab neile vaid antiikva-
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Korrektuurieksemplar

Tartu ülikooli juubelialbum aastast 1852
tähestik tavapärase gooti kirja asemel.
Välimuselt ei kannata üllitis kuidagi
välja võrdlust 1827. aastal ilmunud
tunduvalt esinduslikuma veerandsaja
aasta juubelialbumiga. Tolle mõõdud
on kaks korda suuremad (32×50 cm),
tekst (taas antiikvas) trükitud paremale

Millest kirjutatakse?
Saksakeelne tekst:
Dorpat, den 26 Decbr 1852
Hochgeborener Herr,
Hochzuverehrender Herr Wirklicher
Staatsrath und Ritter.
Eure Exzellenz erlaubt sich der Unterzeichnete ein Exemplar der den Ihm
zum Jubelfeier der Universität Dorpat
verfassten „Gedächtniss“schrift zu
überreichen indem er sich mit vorzüglichen Hochachtung zu zeichen die Ehre
hat als Eur Exzellenz gehorsamster
Theodor Beise, Syndicus der Universität
Seda kõrgstiilis kirja on raske eesti
keelde täpselt tõlkida, kuid tehkem
proovi:
Kõrgestisündinud, auväärne härra,
tõeline riiginõunik ja rüütel.
Teie Ekstsellents lubab allakirjutanul
endale üle anda Dorpati ülikooli juubelipidustuste puhul tema poolt koostatud
mälestuskirjutise, kogu austusega Teie
Ekstsellentsi vastu Teile kuulekaim
Theodor Beise, ülikooli sündik.
26. dets. 1852.

Autori kaaskiri kinkeraamatule ülikooli kirjaplangil
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Lisaleht korrektuurieksemplaris, autori käekirjaga
mõlemalt poolt tihedalt täis kirjutatud
paberile ning raamatut ehivad Friedrich Krause illustratsioonid (graveerija Karl Julius Senff). Aga nagu öeldakse: aastad pole vennad.

Neli käekirja

1852. aasta juubeliraamatute läbivaatamise käigus sattusingi proovi- ehk
korrektuurieksemplarile: trükisele,
mille algus ja lõpp (s.t tiitelleht ja viimane leht) on teiste eksemplaridega
identsed, sisus aga leidub mitmeid
erinevusi. Eelkõige puudus tiitellehe
pöördelt trükiluba: Zum Druck befördert auf Verfügung des Conseils ([Ülikooli] nõukogu otsusel trükki lubatud, alla kirjutanud rektor E. Haffner
9. dets. 1852). Esimesel leheküljel on
oma allkirjad jäädvustanud neli Tartu
õpetlast (retsensendid?): eksegeetika
ja idamaade keelte professor Johann
Karl Friedrich Keil (1807–1888),
füsioloogia- ja patoloogiaprofessor
Friedrich Bidder (1810–1894, hilisem
rektor), astronoomiaprofessor ja tähetorni direktor Johann Heinrich Mädler
(1794–1874) ning filosoofiaprofessor
Ludwig Strümpell (1812–1899). Raamatust võib leida täiendusi, parandusi, küsi- ja hüüumärke, mis on tehtud nelja käekirjaga.

Nikolai I Tartus

Kui enamik parandusi piirdub mõne
tähe asendamise või nime lisamisega,
siis 101. lehekülje kõrvale on kleebitud
autori käekirjaga lisaleht, mõlemalt

poolt tihedalt täis kirjutatud. Tekst
asendab mahatõmmatud lõiku: Seine
Majestät der regierende Herr und Kaiser
beglückten die Stadt Dorpat im Jahre
1829 in Begleitung Ihrer Majestät der
Kaiserin (Tema Majesteet, valitsev
isand ja keiser, rõõmustas Dorpati
linna 1829. aastal, saatjaks Tema Majesteet keisrinna). Selgub, et see tähtis sündmus leidis aset hoopis 1830.
aasta juunis. Nikolai I peatus teel
välismaalt Peterburi Tartus ja talle
tutvustati ülikooli kunstikogusid,
observatooriumi, raamatukogu ning
kliinikut. Üldtiraaži eksemplarides
on keisri külaskäigu kirjeldus paigutatud lehekülg edasi (1830. aasta
sündmuste juurde) ja on nüüd hoopis
üksikasjalikum. Küllap oli niisugune
viga autori jaoks ehmatav.

Läti kaudu Tallinna

Kuidas aga jõudis ilmselt autorile
kuulunud korrektuurieksemplar rahvusraamatukokku? Omanikumärkidest raamatus nähtub, et Tartust alanud teekond lõppes vahepeal Lätti
põigates Tallinnas.
Nagu näitab esikaane siseküljele kleebitud hilisbarokses stiilis mõisahoone
kujutisega kahevärvitrükis eksliibris, on raamat kuulunud krahvinna
Alexandrine Medemi raamatukokku
Zaļenieki (Zala) mõisas Kuramaal.
Lievenite ja Medemite vapid eksliibrise ülaosas tähistavad kahe aadlisuguvõsa, Medemite ja Lievenite,

Krahvinna Alexandrine
Medemi eksliibris
ühinemist. Krahvinna Alexandrine
Medemi (1835–1914) isa, vürst Johann
Georg von Lieven (1775–1848) oli Krimulda mõisa omanik ja Vene kindralleitnant, kes võttis osa sõjast
Napoleoniga. Oma suguvõsa esiisaks
pidasid Lievenid aga liivlaste vanemat Kaupot, kelle paavst Innocentius III juba aastal 1202 või 1203
aadliseisusse tõstis. Alexandrine abiellus kaks korda, perekonnanime
Medem sai ta teiselt abikaasalt krahv
Theodor Carl von Medemilt, kelle
mõisas ta surmani elaski. Tema seose
üle Th. H. Beisega võib teha ainult
oletusi. Eks õppinud Tartu ülikoolis nii Lievenid kui ka Medemid,
muuseas ka krahvinna noorim poeg
Theodor von Medem. Mõisa kohta
on teada, et see Kuramaa hertsogi
kunagine jahiloss on tänapäevani
päris hästi säilinud. Maareformi käigus sai lossi omanikuks Läti Vabariik,
alates 1920. aastast tegutseb mõisa
peahoones kool.
Koolile ilmselt mõisaraamatukogu
ei sobinud. Raamatu järgmist peatuspaika tähistab tiitellehel tempel Valsts
Biblioteka. Latvia (Läti Riigiraamatukogu). Samas leidub ka märge dbl.,
s.t dublett, mis näitab, et tegemist
polnud esimese eksemplariga. Küllap seetõttu saadetigi raamat Eestisse,
Tallinna – n-ö kodumaale tagasi.
Lõpetuseks võiks öelda, et Lätist tulevaid kingitusi pole vaja karta, need
rikastavad meid ja selle eest suur
aitäh meie lõunanaabritele!

Jätku lugemis(t)ele!
KARL MARTIN SINIJÄRV
luuletaja, RR-i kultuurinõunik

Eesti digikultuuri manifest.

Koostanud Indrek Ibrus,
Marek Tamm ja Katrin Tiidenberg
Dominique Cardon
Digikultuur

Mineva aasta oli nõnda, et rahvusraamatukogul
tuli vedada digikultuuriaastat. Ei jõudnud see
aasta omadega veel veerandi pealegi, kui tuli
kuriviirus ja otsustas kogu kultuurilise käitumise
suisa sunniviisiliselt digilikuks teha. Kes ja mis
saivad, läksivad virtuaalseks, muud poed pandi
lihtsalt kinni. Loodetavasti ajutiselt.
Ma pole kunagi liiga virtuaalne inimisik olnud,
eelistan elavat suhtlust, on todagi terake liiast.
Sotsiaalvõrgustikes jokutamisele kuluva aja
jooksul jõuab läbi lugeda mitu raamatut. Ühtlasi olen veendunud, et senisel
kujul see netivärk kaua ei kesta, ta on liiga ressursimahukas nii energia kui
lolluse suhtes. Kas keeratakse osa kinni või hakatakse rämedat raha küsima.
Umbes nagu veega võiks olla: pang päevas on tasuta, edasi maksad natuke,
kümnendast pangest alates on võimalik, aga väga kallis. Eks me näe.
Samuti näen, et digi on vorm, mitte sisu. Mõnegi võimalusega oleme harjunud
nõnda, et tähelegi ei pane. Kunas viimati telefoniarvet pangas maksmas käisid, kunas telefoniraamatut kasutasid? Või paberentsüklopeediat, et midagi
teada saada? Jah, kui on hädasti vaja Usbeki NSV rahvakirjanikke või parteifunktsionääre leida, on mõnus vana ENE tolmu alt välja võtta. Ta on väga
tolmune. Meie asi on noile uutele võimalustele vana hea sisu sisse toppida.
Ei ma usu, et sisu teab mis kiiresti muutub ega sedagi, et uued vormid vana
aju plaksti ümber kujundavad. Nood kaks raamatut annavad siiski päris hea
viisi vaadata kaugemale ning ka oleviku sügavikku. Nii üldisemas suures
plaanis kui kodulähedasemalt. Tasub läbi lugeda korraga ning ilmapilt
avardub päris kähku.
Ei ka tea, kauaks neid arvuteid on (tegelikult kirjuteid, sest kesse nii väga
ikka noil arvutab, pigem lobisetakse kirjutada), aga seni tuleb nendega elada.
Targem on teha seda targalt.

Eesti digikultuuri manifest.
Ilmumisaasta: 2020  Lehekülgi: 174 
Kirjastus: Tallinna Ülikooli Kirjastus 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5396021*est
Digikultuur
Ilmumisaasta: 2020  Lehekülgi: 339 
Kirjastus: Tallinna Ülikooli Kirjastus 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5391011*est

Pihtimus harimatusest.
Esseid, artikleid ja müstifikatsioone
kirjandusest
Kalle Käsper on omamoodi kirjanduslik frukt ja digikultuuriga pole tal
vähimatki pistmist. Seepärast sobib
teda siin soovitada just.
Käsper on vana kooli mees. Paberraamatute ja klassikalise kirjanduse
austaja. Ma pole küsinud, aga usutavasti meeldib talle ka arhitektuur, mis
on paika laotud enne Jüri Kuuskemaa
sündi. Ja kui ta juhiks autot, sõidaks
ta ilmselt Volvoga või Volgaga.
Pihtimust… lugedes saab Käsperiga
päris hästi tuttavaks. Tema omakorda
tutvustab meile hulka raamatuid, mis
kõik väärivad ettevõtmist ja (üle)lugemist. Ses mõttes on siin eriti hea raamatusoovitus, kuna sisaldab mitut
tosinat soovitust ja ka mõned hoiatused. Tõsi küll, nii mõnigi Käsperi soovitus võib teismeelsele isikule toimida
hoiatusena ja vastupidi. Hulk aastakümnete jooksul ilmunud olulisi raamatuid saab siin uuesti pildile toodud
ning meenutatakse neidki, mis meie
keeles alles võiksivad olema tulla.
Käsper lammutab siin-seal täie rauaga,
ega tal automaatset respekti vanema
kirjanduse suhtes ei ole. Ja seda on
põnev jälgida, kuna ta teab, millest kirjutab. Kohati vast kiidab mõnd teksti
üle, ent jäägu loojale ta maitse ja vabadus. Äge ongi, et kohati tahaks kirglikult vastu vaielda ja teinekord sulavõina nõusse jääda, samas igav ei hakka
hetkekski. No vast ehk paaril korral,
kui tekst veidi tüütuks tampimiseks
läheb (tuleb ju ka kriitiline olla). Tüütust on siin vähe, tarkust on rohkem.
Targemaks hakata tulebki.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 213 
Kirjastus: EKSA  ESTER: https://
www.ester.ee/record=b5395681*est

33
KMS SOOVITAB

Kalle Käsper

Karl Martin Sinijärv,
luuletaja, RR-i kultuurinõunik
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Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
tegevus 2020. aastal
Tuuliki Tõiste, ERÜ juhatuse esimees

Tegevuse kavandamisel lähtub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ)
arengukavast aastateks 2019–2024, dokumendist Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukavast aastateks 2018–2021 jt dokumentidest. Ürituste korraldamisel pöörati tähelepanu
digikultuuri teema-aastale, mis andis raamatukogudele võimaluse keskenduda
kultuuri vahendamisele, jagamisele ja loomisele digitaalse maailma kontekstis.
Ühistegevustesse kaasati suur osa eri tüüpi raamatukogude töötajatest.
2020. a tegevusele jättis erilise jälje ülemaailmne koroonapandeemia.

Peamised tegevussuunad

ERÜ osales partnerorganisatsioonina uue
arengukava Kultuur 2030 loomises ning
oli kaasatud strateegia Eesti 2035 arvamuskorjesse.
2020. a alustas Kultuuriministeerium kultuuri arengukava koostamist, selle kinnitab Vabariigi Valitsus. Kultuuri arengukava
aastani 2030 sisaldab nii põhialuseid, millele kultuuripoliitika kujundamisel tugineda, peamisi eesmärke ja mõõdikuid kui
ka valdkondlikke prioriteete. Raamatukogunduse valdkonna aruteludes osalesid
ERÜ juhatuse liikmed.
2020. a tegi ERÜ ettepanekuid ka teistesse
strateegilistesse dokumentidesse, sh haridusvaldkonna arengukavasse 2021–2035.
Juunis andis juhatus tagasisidet rahvaraamatukogude seaduse muutmise väljatöötamiskavatsusele ning osales rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava
2021–2030 aruteludel.
Koostöös Creativity Labiga koostas ERÜ
rahvaraamatukogude teenuse kvaliteedi
hindamiseks mudeli, mille alusel viidi läbi
enesehindamine 2018. ja 2020. a. Enesehindamise üks eesmärk on muuhulgas näidata laiemalt raamatukogude tegevuse
olulisust ja laiahaardelisust, mis on võtmetähtsusega ka kriisiajal. Kvaliteedihindamise kokkuvõte valmis 2021. a alguses,
seda saab lugeda ERÜ veebilehelt (vt https:
//www.eru.lib.ee/images/stories/dokumendid/Rahvaraamatukogude-kvaliteedihindamise-raport-2020.pdf).

ERÜ oli eriolukorra ajal Kultuuriministeeriumi partner: ühingu esindajad osalesid
ministeeriumi raamatukogude valdkonna
virtuaalkoosolekutel ning panustasid
dokumentide koostamisse. ERÜ vahendas infot kahes suunas: eriolukorraga
seotud infot ministeeriumilt raamatukogudele ning raamatukoguteenusega
seotud infot avalikkusele üle Eesti.
2020. a kevadel saatsime kõigile kohalikele omavalitsustele märgukirja raamatukogude toetuseks, rõhutades, et raamatukogud on ühed vähestest kultuuriasutustest, kus reageeriti väga kiiresti uute
teenuste väljatöötamisega.
Paljudel teistel asutustel olid olemas
koroonaviiruse infomaterjalid. Juhatus
leidis, et ka raamatukogudel peab olema
oma plakat. Kiiresti koostati tekstid, mis
tõlgiti inglise keelde ja Narva kolleegide
abiga ka vene keelde.
ERÜ on koostööpartner Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) korraldatud küberturvalisuse kampaaniates. Osalesime
ka 2020. a teavituskampaanias Ole
IT-vaatlik!.
ERÜ kuulub sihtasutuse Eesti Koostöö
Kogu võrgustikku. Nende algatusel ja
koostöös ERÜ-ga valmis näitus Kodukoha kompass, mida tutvustati Paides
arvamusfestivalil ning hiljem raamatukogudes. Näitusega juhitakse tähelepanu
raamatukogule kui avalikule ruumile ja
kogukonna kohtumispaigale.

Kolm küsitlust

1. Ühingu juhatus kutsus Eesti, Läti ja
Leedu raamatukoguhoidjaid mõtlema
iseendale, oma tööle ja raamatukogudele nüüd ja tulevikus. Esitati kuus küsimust eesmärgiga teada saada, kuidas
raamatukogude töötajad end praegusel
ajal oma raamatukogus ja ühiskonnas
tunnevad. 25.02.–10.03.2020 toimunud
küsitlusele vastas Eestist 402, Lätist 561
ja Leedust 488 raamatukogutöötajat.
Küsitluse eesmärk oli tugevdada raamatukoguhoidjate minapilti, aidata sõnastada
koolitusvajadusi ning leida ühiskonnas
laiemat kõlapinda muutuvale raamatukoguteenusele. Põhjalik ülevaade ja küsitluse kokkuvõte ilmus ajakirjas Raamatukogu nr 3/2020.
2. Mais korraldas ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhatus küsitluse eesmärgiga saada vastused Haridus- ja
Teadusministeeriumi (HTM) küsimustele
õppekirjanduse kvaliteedist, valikust ja
rahastamismudelist ning õppekirjanduse
kogu kujundamise aluspõhimõtetest ja
töökorraldusest. Lisaks uuriti kooliraamatukoguhoidjate rahulolu oma elukutsega ja arvamust tööülesannetest seoses
õpi- ja koolikeskkonna arenguga. Küsitlus puudutas ka palka, puhkust ja töökoormust, samuti erialase hariduse ning
kutse olemasolu. Küsitlusele vastas 84
kooliraamatukoguhoidjat. Enamik vastajaid väärtustas oma elukutset ja tööd
koolis. Tunnetatakse vajadust ja nähakse
perspektiivi olla osa kooli meeskonnast.

Kutse andmine

3. Kevadel peale eriolukorra lõppu korraldas küsitluse maaraamatukogude sektsioon. Uuriti, kuidas möödus eriolukorra
aeg maaraamatukogudes, kuidas oli töö
korraldatud, milliseid muutusi see nii
lugejatele kui ka töötajatele kaasa tõi.
Vastajaid oli 170-st raamatukogust ja kõigist maakondadest. Vastustest selgus,
et eriolukorra ajal muutus töökorraldus
159 raamatukogus. Ettepanekud töökorralduse muutmiseks tegi enamikel juhtudel kohalik omavalitsus. Rõhutati, et
otsuste tegemisel on oluline kaasata ka
neid, keda need otseselt puudutavad.
Kokkuvõttes leidis veelkord kinnitust tõsiasi, et maaraamatukogu on kogukonnale
väga vajalik ja seda külastatakse sõltumata eriolukorrast. Saadi kinnitust teadmisele, et raamatukogutöötajad on väga
kokkuhoidev ja nutikas rahvas, kes saab
igas olukorras hakkama. Kõige tähtsam
teenus raamatukogus on endiselt raamatute laenutamine: vahet pole, kuidas
või mis vormis seda teha saab. Ülevaadet
küsitlusest saab lugeda ajakirja Raamatukogu eelmise aasta 4. numbrist.

Olulisemad üritused

Kutse taotlemise avaldusi ja dokumente
võeti vastu ERÜ büroos 1. septembrist
1. oktoobrini 2020. Raamatukoguhoidja
kutse taotlejaid oli kokku kaheksa. Vestlus taotlejatega toimus 14. oktoobril
rahvusraamatukogus. Kutsekomisjoni
6. novembril toimunud e-koosolekul
otsustati anda raamatukoguhoidja 6. astme kutse kõigile kaheksale taotlejale.

28. veebruaril 2020 pidasime kõnekoosoleku teemal Digikultuur ja lugemine,
tunnustasime oma parimatest parimaid
ja valisime juhatuse liikmeid.
22. oktoobril toimus veebikeskkonnas
Worksup rahvusvaheline Balti raamatukoguhoidjate 11. kongress The impact
of libraries in the society.
20.–30. oktoobrini toimusid üleriigilised
raamatukogupäevad Kohtume raamatukogus, mille avaüritus toimus esimest korda
hübriidettevõtmisena: väike osa kuulajaist oli saalis, aga enamik arvutite taga.

Koolitused

21. sajandi raamatukogu visioonidokumenti ning rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudelit edasi arendades
alustas ERÜ koostöös partneritega Creativity Labist juba 2019. a rahvaraamatukogude juhtidele mõeldud strateegilise
juhtimise koolitusprogrammi. Koolitus
jätkus 2020 ja jätkub ka käesoleval aastal.

Kevadises eriolukorras selgus kiiresti,
et kõigil raamatukogudel pole võimalik
lugejaid operatiivselt oma infokanalite
kaudu muutustest teavitada, sest puudub oma veebileht. Koostöös firmaga
Kasulik Koolitus korraldati veebipõhine
koolitus kodulehe loomiseks süsteemis
WordPress. Osales 30 peamiselt rahvaraamatukogus töötavat raamatukoguhoidjat. Koolituse tulemusena said aasta
lõpuks valmis ka raamatukogude uued
veebilehed.
Kevadel suurenes järsult veebipõhiste
infoallikate kasutamise vajadus ning kiired muutused nõudsid kiiret kohanemist. Raamatukoguhoidjatele korraldati
koostöös Creativity Labiga mitu veebiseminari toetamaks raamatukoguhoidjate
praktilisi oskusi ning andmaks moraalset
tuge.

Konkursid

2020. a korraldas ERÜ neljandat korda
valdkonnaülese projektikonkursi Raamatukogud-muuseumid-noored, toetust
sai 10 projekti. Tulemusi tutvustati videote
vahendusel veebipõhisel kokkuvõtval
üritusel detsembris.
ERÜ korraldas õpilastele fotokonkursi
Lugemise lummuses koolivaheajal. Konkursi eesmärk oli jäädvustada lugemist
eriolukorras ja kutsuda osalema kooliõpilasi, kes hindavad lugemist ja fotokunsti.
Oodatud olid jäädvustused lugemishetkedest koolivaheajal kodus või õues
soovitusega püüda pildile elamused ja
inspiratsioon, mida raamatud lugejale
pakuvad. Kokku laekus 12 tööd.

Kommunikatsioon
ja koostöö

Struktuuriüksuste tegevusest anti põhjalik ülevaade jaanuaris, mil veebiülekandena toimus ERÜ juhatuse laiendatud
koosolek. Üksuste aruandeid saab lugeda
ERÜ veebilehelt.
ERÜ veebileht sai vaegnägija- ja mobiilisõbralikuks. Infot jagame ka ühingu liikmete meililistis ja FB-kontol, suuremate
ürituste eel saadame välja pressiteate
ning ajakirjas Raamatukogu kirjutame
ühingu rubriigis.

Tuuliki Tõiste ERÜ aastakoosolekul 26. veebruaril 2021.
Foto: Teet Malsroos

ERÜ on mitme organisatsiooni liige nii
Eestis kui välismaal. Rahvusvaheline koostöö jätkub IFLA ja EBLIDA tegemistes
osaledes ning Balti riikide raamatukoguühingutega.
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Ollakse valmis ennast konkreetse kooli
vajadustest lähtuvalt täiendama ja soovitakse saada erialaseid täienduskoolitusi. Sektsiooni juhatus lubas tegeleda
kooliraamatukoguhoidjate pikaajaliste
ootustega, et leida lahendus kirjeldatud
muredele ja probleemidele. Positiivne
oli, et oma tööga oli rahul ja väga rahul
75% küsitletutest, ülejäänud vastused
olid vaid väikeste mööndustega enamvähem rahul.
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Andsime välja ERÜ aastaraamatu 2019
ja koostöös RR-iga ajakirja Raamatukogu
6 numbrit.

kond HTM-i terminoloogiatoetust. Tunnustusi saime jagada Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali abil.

Organisatsioon
ja finantseerimine

Aastavahetusel oli liikmemaks 2020. a
eest tasumata 300 liikmel, pooltel neist
ka 2019. a eest.

Seisuga 31.12.2020 oli ERÜ-l 749 tegevliiget ja viis toetajaliiget. 2020. a vähenes
liikmete arv nelja võrra. Aastakoosoleku
ja raamatukogupäevade ajal toimunud
kampaania Liitu ERÜ-ga! tõi ühingusse
14 uut liiget.

Ühingu tulud ja kulud olid eelmisel aastal üldiselt tasakaalus. Aasta lõpuks olid
kulud ligi 300 eurot suuremad kui tulud,
täpsemalt saab infot finantsaruandest.

Kogu ERÜ tegevus saab toimuda tänu
Kultuuriministeeriumi partnerorganisatsiooni tegevustoetusele ja liikmemaksudele. 2020. a taotlesime projektidele
raha ka ministeeriumi raamatukogude
arendamise programmist ja Põhjamaade
Ministrite Nõukogu esindusest Eestis.
Kooliraamatukogude sektsioon sai HTM-ilt
toetust Õpetajate Ühenduste Koostöökoja vahendusel ja terminoloogiatoim-

Oli keeruline aasta: mitmed üritused tuli
viia veebi või ära jätta, nappis otsekontakte ja loobuda tuli pikalt planeeritud
reisidest. Hoolimata sellest oli tegus
aasta ja piirangute ning muudatustega
tuldi toime. 2020. a tegevuse planeerimisel ei osanud keegi arvata, et kohtumised, seminarid ja koolitused ei saa
enam toimuda tavapäraselt ühises ruumis kokku saades. Raamatukoguhoidjate

Lõpetuseks

nutikus ja kiire muutustele reageerimise
oskus aitasid aga suure osa planeeritust
ellu viia ühises veebiruumis kohtudes.
Veebikoosolekute positiivne külg on,
et osaleda saab laiem ring teemast
huvitatuid.
2020. aasta jääb meelde koostöö tugevnemise ja uute lahenduste leidmise aastana. Kevadine kriisiaeg pani raamatukogud valiku ette, kuidas edasi tegutseda. Üle-eestilised veebikohtumised
kolleegidega aitasid nii mõnelgi raamatukogul teenuste pakkumisega jätkata ja
kogukonnale kasu tuua. Oli tunda, et
ühenduses peitub jõud ja ühing sai oma
liikmeid ning seeläbi Eesti raamatukogusid toetada.
Lisaks sellele lühiülevaatele saab ERÜ
eelmise aasta tegevusest põhjalikumat infot ühingu, selle toimkondade,
sektsioonide ja töörühmade aastaaruannetest.

Uute liikmete
valimine
ERÜ juhatusse
Seekord toimus juhatuse
valimine e-hääletussüsteemi
Helios Voting Bot abil.
Koosolekule registreerus
385 ühingu liiget, kes said
juurdepääsu e-hääletussüsteemile. Hääletamine
lõppes 1. märtsil 2021
kell 11.00, hääletajaid oli 322.
ERÜ juhatusse valiti
kolm uut liiget:
Meili Andreller, Halliki Jürma
ja Kristi Veeber.
Ametiaeg juhatuses
lõppes tänavu Piia Salundil
ja Ülle Kuusel.
Aasta tagasi lahkus juhatusest
Asko Tamme.
Aitäh teie panuse eest!

Halliki Jürma (vasakul),
Kristi Veeber (paremal)
ja Meili Andreller (all).
Fotod: erakogud
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Meie parimad 2020
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinnad on tähelepanuavaldus Eesti raamatukogudes toimuvale ning samas võimalus tuua avalikkuse jaoks rohkem esile raamatukogutöö erinevaid tahke. Tunnustamine on üks võimalus näidata, et oma tööd hästi
tegevaid raamatukoguhoidjaid märgatakse ja hinnatakse. Kuna raamatukogud on
väga erinevad, siis anti tunnustused välja kaheksas kategoorias. Auhindadega kaasneb
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukiri, Kultuuriministeeriumi tänukiri, klaasikunstnik Riho Hüti loodud unikaalne vitraaž ning rahaline stipendium Eesti Kultuurkapitalilt. Lisaks tunnustame raamatukogude sõpru ja ajakirjanikke.
Allikas: ERÜ

asjana peab nimetama, et tarvidus raamatukogu kui koha, kui avaliku, kõigile
kättesaadava ruumi järele ei kao kuhugi.
Inimesed muutuvad, raamatud muutuvad, lugemisharjumused muutuvad, aga
vajadus, kui soovite, sund tutvuda maailmaga, käia inimeste hulgas, lugusid
rääkida ja neid lugeda, õppida ei kao
kuhugi. ERÜ tunnustab 2020. a teenetepreemiaga Asko Tammet.

KAIE HOLM

ERÜ AASTAPREEMIA 2020
ERÜ aastapreemia saab raamatukoguhoidja, kelle juhtimisel on raamatukogu
kujunenud toetavaks jõuks ja suunanäitajaks teistele rahvaraamatukogudele.
Ta leiab alati aega jagada oma teadmisi
ja kogemusi teenindus- ning töökorraldusteemadel. Teenuste arendamisel
lähtub ta eesmärgist tagada raamatu-

Asko Tamme
ASKO TAMME

ERÜ TEENETEPREEMIA 2020
ERÜ teenetepreemia saab inimene, kes
mõistab ja mõtestab raamatukogude
tähtsust ning näeb raamatukogude missiooni ja ülesannet ühiskonnas laiemalt.
Ta tunneb raamatukogu olemust ja lugejate vajadusi ning annab oma teadmisi
edasi mitte ainult erialaringkonnas, vaid
ka ühiskonnas laiemalt. Oma tegevusega
toetab ta raamatukogude arengut, et
raamatukogud muutuks kultuurikeskusteks, sotsiaalsemateks, funktsionaalsemateks, digitaalsemateks. Aastatel 2008–
2020 kuulus ta ühingu juhatusse ning
ajakirja Raamatukogu toimetuskolleegiumi, lisaks esindab ta ERÜ-d Autorihüvitusfondi nõukogus. Tema aktiivsel
kaasalöömisel valmisid visioonidokument 21. sajandi raamatukogu ning
rahvaraamatukogude teenuse kvaliteedi
hindamise mudel. Ta on öelnud: Esimese

Kaie Holm ja tema kolleegid. Allikas: Tallinna Keskraamatukogu

ERÜ

kogu paindlik reageerimine ühiskonna
vajadustele, toetada kõigi Eesti inimeste
õppetööd, kultuurist osasaamist ning
kultuurset ajaviidet ja tuge vaimse tervise hoidmisel. 2020. aasta kevadise
eriolukorra ajal loodi tema eestvedamisel uued raamatukoguteenused ning
laiendati audio- ja e-raamatute kättesaadavust kogu Eestis, kõigil huvilistel on
praegugi võimalik lugeda eestikeelseid
kaasaegseid e-raamatuid e-raamatukogu ELLU vahendusel. Ta on öelnud:
Kui kodus püsimine aitab hoida füüsilist
tervist, siis raamatute lugemine sellisel
keerulisel ajal aitab kindlasti hoida vaimset tervist.

Allikas: Tln KRK

ERÜ aastapreemia 2020 pälvib Kaie
Holm ja tema meeskond Tallinna Keskraamatukogust.

Kristel Palk
KRISTEL PALK

meistritega puutöö töötoad jms. Ise on ta
öelnud: Koolitused hoiavad vaimu värske,
aitavad ajas püsida, elus paremini toime
tulla, annavad julgust, positiivsust, pidepunkte, et tööturul paremini hakkama
saada.

Mall
Kõpp

Aasta maaraamatukoguhoidja 2020 on
Mall Kõpp Vastse-Kuuste raamatukogust.

RITA RAUDSEPP

Allikas: erakogu

MALL KÕPP

AASTA MAARAAMATUKOGUHOIDJA 2020
Parimat maaraamatukoguhoidjat nimetavad kolleegid sädeinimeseks ja kogukonnaveduriks, nad tunnustavad teda
tegusa ja uuendusmeelse toimetamise
eest raamatukogus ning koosmeele arendamisel kogukonnas. Mõned tegevused
2020. aastast: raamatukoguhoidja veab
naisteklubi Kolmapäev, kus korraldatakse
kontserte, koolitusi, tervisevõimlemist,
kokatakse ja tegeletakse aiandusega.
Ta osales IT-vaatliku kampaanias IT-spetsialistina, korraldas lastele Põhjamaade
kirjandusnädala peo, kutsus kohtuma
loomeinimestega, toimetas lastega
välilugemissaalis, korraldas koostöös

AASTA LASTERAAMATUKOGUHOIDJA
2020
Aasta lasteraamatukoguhoidja kohta ütlevad kolleegid nii: Kui on lubanud, teeb ära,
rohkem villa, vähem kära. Oma järjepideva enesetäiendamishuviga on temast
saanud laste- ja noortetöö koordineerija
vallaraamatukogudes, oma kogemuste
lahke jagaja. Lugemisklubi Lugemistuhin, hunditopis või mereteemalises kostüümis tegelane ettelugemispäeval ja
lugemiskoer Norbert raamatukogus on
ainult mõned tema juhitud projektidest.
Ta on öelnud: Lugemine ja kirjutamine
on lapse põhilised ja vajalikud oskused,
siin ei tohi midagi logisema jääda. Lugemine kujundab meie väärtushinnanguid,
õpetab ja paneb elu üle järele mõtlema.
Laste lugemisharjumus ei saa tekkida
tühjale kohale, selleks on vaja vanemate
ja õpetajate tuge.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2020 on
Rita Raudsepp Tori Valla Raamatukogu
Sindi haruraamatukogust.

PARIM NOOR RAAMATUKOGUHOIDJA
2020
Parim noor raamatukoguhoidja sobib
kolleegide sõnul kaasaegse raamatukoguhoidja kuvandiks: ta on julge, enesekindel, edukas ja humoorikas. Ta reageeris
muutunud olukorras kiiresti ning näitas
initsiatiivi ja sihtrühma vajaduste head
tunnetust, pakkudes liikumispiirangute
tõttu koduseinte vahel igavlevatele
lastele arendavaid tegevusi ning lapsevanematele vabu hetki töö või koduste
tegemiste jaoks. Tema loodud, YouTube´ist vaadatavad lastesaated Meisterda minuga ja Raamatusuve rännakud
on kaasahaaravad ja teostatud tehniliselt
kõrgel tasemel. Lisaks algatab ja juhib ta
mitmeid innovaatilisi projekte, mis edendavad lugemisharjumust ja laiendavad
raamatukogude tegevusulatust. Ennast
tutvustab ta nii: Tere, mina olen raamatukoguhoidja!
Noor raamatukoguhoidja 2020 on Kristel Palk Tallinna Keskraamatukogust.

Foto: Teet Malsroos
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Rita Raudsepp
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Allikas: erakogu

raamatukogude veebilehed, seda kõike kevadise eriolukorra ajal. Tulemuseks on
hästitoimiv ja lugejatele paremaid võimalusi pakkuv erialaraamatukogu.

ERÜ

Aasta tegu erialaraamatukogus 2020 on Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu liitmine Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukoguga.

AASTA TEGU TEADUSRAAMATUKOGUS 2020

See on teenus, mida praegu pakub ainult üks raamatukogu Eestis. Ülikooliraamatukogu ülesanne on tagada oma tudengitele juurdepääs uusimale teaduskirjandusele
ja võimalus õppida ja töötada mugavas ning funktsionaalses keskkonnas. Tänapäeva
tudeng on hõivatud ja toimekas, seetõttu õpib ta ka öösel, pühapäeval ning pühade
ajal. Võimalus õppida raamatukogus hoolimata päevast ja kellaajast on ülikooliraamatukogu panus üliõpilaste parematesse õpitulemustesse ja seeläbi paremasse
toimetulekusse edasises elus.
Aasta tegu teadusraamatukogus 2020 on Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu
24/7 ligipääsetava õpitoa uuendamine ja ruumi funktsionaalsuse laiendamine.

AASTA TEGU
LINNARAAMATUKOGUS 2020
See tegu on raamatukoguhoidja algatatud ettevõtmine, mille õnnestumisele
aitasid kaasa nii lapsed kui lapsevanemad. Välitingimustesse sobiv rändnäitus pakub võimalust korraks igapäevamelust kõrvale astuda, raamatumaailmal
end võrkkiiges veidikeseks kaasa viia
lasta ning fotonäitust uudistada. Juunist augustini toimunud lastekirjanduse,
lavastamise ja fotograafia töötubades
valminud fotodel on kujutatud stseene
eesti lastekirjanduse paremikku kuuluvatest teostest. Kolleegid tunnustavad
eestvedajat ja korraldajat lasteüritustel
raamatukogule tähelepanu tõmbava töövahendi loomise ning projektis osalenud
lastele põnevat raamatumaailma sukeldumist võimaldava linnalaagri läbiviimise
eest.

RAIMU HANSON
MATI MÄÄRITS
REET WEIDEBAUM

AJAKIRJANDUSE AUHIND 2020
ERÜ tunnustab ajakirjanikke, kes on märkimisväärselt tutvustanud raamatukogusid
avalikkusele ja kajastanud raamatukogudele olulisi küsimusi meedias, kas trüki-,
raadio-, tele- või internetiajakirjanduses. Sel aastal tunnustame kolme ajakirjanikku,
kes möödunud aastal käsitlesid raamatukogusid põhjalikult ja reageerisid aktuaalsetele teemadele.
Raimu Hanson on Tartu kultuurivaldkonda, sh raamatukogus toimuvat kajastanud
Tartu Postimehes pikki aastaid. Eelmisest aastast tõstavad raamatukoguhoidjad esile
tema Tartu linnaraamatukogu juhtimisega seotud konflikti kajastusi Tartu Postimehe
artiklites ja raadiosaates. Teema oli avatud väga professionaalselt, mõlema osapoole
seisukohti tutvustades, tasakaalukalt, skandaalimaigulist populaarsust otsimata,
eesmärgiga selgitada välja põhjused. Konflikt leidis kajastamist algusest lõpuni,
lahenduse saabumiseni. Raamatukogu kollektiivi hinnangul aitas teema kajastamine
ajakirjanduses kaasa lahenduse otsimisele.

Allikas: erakogu

Grete Nootre

Aasta tegu linnaraamatukogus 2020
on fotolavastuse projekt Kiigeraamatukogu, mille looja ja eestvedaja on
Grete Nootre Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnast.

AASTA TEGU
ERIALARAAMATUKOGUS
2020

Bill Bethel on öelnud: Edukas meeskond
on paljude kätega ja ühe mõistusega
meeskond. Aasta tegu erialaraamatukogus kujunes edukaks paljude väiksemate
projektide elluviimisel: juurutati ühtne
raamatute tellimissüsteem ja koolituskeskkond, loodi ühesugune juurdepääs
andmebaasidele, ühtlustati dokumentatsioon, seati sisse regulaarne suhtlus
ning ühendati sotsiaalmeediakanalid ja

Raimu Hanson
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Mati Määrits on avatud ja sõbralik suhtleja ning võtab artiklite toimetamisel
arvesse raamatukoguhoidjate soovitusi.
Ta on väga huvitatud uuendustest ja
nende kajastamisest, tema roll raamatukogude, raamatute ja lugemise kajastamisel Lõuna-Eesti Postimehes oli möödunud aastal märkimisväärne, kirjutiste
nimestik ei mahu ühele lehele.

Allikas: erakogu

Mati Määrits

Joonas Hellerma
JOONAS HELLERMA

Foto: Kairit Leibold/ERR

RAAMATUKOGUDE SÕBER 2020
Raamatukoguhoidjad tunnustavad aunimetusega Raamatukogude sõber 2020 Eesti
Rahvusringhäälingu kultuurisaadete juhti
Joonas Hellermad. Oma saadetega toetab ta raamatukogude tegevust, näidates,
et raamatukogud laiendavad maailmapilti, aitavad kultuuri lahti mõtestada ning
annavad tuge kirjanduses orienteerumiseks. Saade Plekktrummi raamatud
ärgitab lugema väärt raamatuid.

Raamatukogudes on tõesti märgata, et
pärast iga saadet tulid huvilised laenama
raamatuid, mille üle saates arutleti, nagu
ka Plekktrummi külaliste soovitatud lugemisvara. Näiteks tekkis huvi raamatu
suhtes, mille viis eksemplari olid hoidlas
seisnud 15 aastat, ilma et keegi nende
vastu huvi oleks tundnud.
Tuuliki Tõiste

Reet Weidebaum
Reet Weidebaum Eesti Rahvusringhäälingu kultuuritoimetusest on raamatukoguhoidjate sõnutsi alati avatud
raamatukogu ettepanekutele raamatukogu-uudiseid kajastada. Tema raamatukoguteemalised kajastused ETV kultuuriuudistes on professionaalsed ja
huvitavad vaadata. Reet võtab lugude
filmimiseks alati aega ning teeb seda
põhjalikult ja osavõtlikult. Ta tunneb siiralt huvi raamatukogude käekäigu vastu
laiemalt. Reet Weidebaum on raamatukogudele toetav ja väärt koostööpartner. Tänu talle on raamatukogud pildil
ja saavad väljateenitud tähelepanu ka
kõige magusamal eetriajal – Aktuaalse
Kaamera uudistesaates.

Uus auliige
ERÜ auliikmeks valiti
tänavu Tartu Ülikooli
raamatukogu käsikirjade
ja haruldaste raamatute
osakonna juhataja,
raamatukogu endine
direktor Malle Ermel,
kes on rohkelt
panustanud ühingu
eri tegevusvaldkonnis.
Allikas: TÜR

Katre Riisalu, ERÜ juhatuse aseesimees
Tegevusplaani aluseks on ühingu struktuuriüksustelt juhatusele antud info.
Tegevuse laiemal kavandamisel lähtume eelkõige ERÜ arengukavast aastateks
2019–2024, kus on selleks perioodiks välja toodud kolm olulist fookust.
I fookus: ERÜ seisab valdkonna arendamise ja populariseerimise eest,
korraldades valdkonna esindus- ja
üleriigilisi üritusi. Traditsiooniliselt toimuvad 20.–30. oktoobril üleriigilised
raamatukogupäevad Kohtume raamatukogus. Kevadel algab visioonidokumendi
21. sajandi raamatukogu uuendamine ja
kaasajastamine. ERÜ seisab raamatukogutöötajate huvide eest, osaledes erinevates töörühmades. Ühingul on esindaja
Kultuuriministeeriumi juures tegutsevas
rahvaraamatukogude nõukogus, mis on
ühtlasi rahvaraamatukogude seaduse
kaasajastamise ja muutmise töörühm.
Partnerorganisatsioonina osaleb ERÜ juhatus uue riikliku alusdokumendi Kultuur
2030 loomises. Oleme esindatud Autorihüvitusfondis ja kultuuri kutsenõukogus.
II fookus: ERÜ on raamatukoguhoidjate professionaalset arengut toetav
organisatsioon. Raamatukoguhoidjate
kutsesüsteem toetab töötajate konkurentsivõimet ning tagab, et oleme kompetentsed, meil on edukaks tegevuseks
vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.
ERÜ juures tegutseb kutsekomisjon, mis
tagab kutse andmiseks ja hindamiseks
vajalike dokumentide ajakohasuse. Komisjon korraldab kutse taotlejatele sügisel
taas infopäeva, taotluste vastuvõtmine
toimub septembris.
Ühing korraldab erialaseid seminare ja
koolituspäevi ning julgustab kõiki oma
häid kogemusi kolleegidega jagama.
ERÜ korraldatud üritustel ja koolitustel
osalejaid on aastas ligi 1000. Me korraldame vähemalt 30 raamatukoguhoidja
kutsepädevust suurendavat koolitust,
teabepäeva, õpituba või seminari aastas.
• Kevadised teabepäevad on plaanis
eriala-, kooli- ja maaraamatukoguhoidjatel, sügisel kooliraamatukoguhoidjatel.
• Suveseminarid on plaanis kooli- ja maaraamatukoguhoidjatel ning noorteklubil.

Häid kogemusi tutvustavaid õppereise
on kavas Eestis korraldada erialaraamatukogudel, kogude ning terminoloogiatoimkonnal. Lasteraamatukoguhoidjad lähevad taas Kogemuste tuurile.
• Terminoloogiatoimkond korraldab
koostöös RR-iga sügisel traditsioonilise oskuskeelepäeva.
• Uue mõtte töörühmal on maikuus kavas
mõttetalgud, et arutada ÜRO säästva
arengu eesmärke (aastani 2035) ning
raamatukogude rolli nende eesmärkide
valguses.
• Kogude toimkonna sügisene seminar
keskendub erikujulistele ja vigurraamatutele raamatukogus.
• Sügisel toimuvad traditsiooniliselt teadus- ja erialaraamatukogude, maa- ning
lasteraamatukoguhoidjate päevad.
• Jätkub mahukas koolitusprogramm
vallaraamatukogude juhtidele ning
toimub koolituspäev vanaraamatu
spetsialistidele.
• EKS-klubi jätkab aktiivset tegevust:
ees on ootamas tegus aasta, igakuised
kokkusaamised ja üritused.
Tõstmaks esile eri tüüpi raamatukogudes töötavaid raamatukoguhoidjaid, on
ERÜ loonud tunnustamise süsteemi ning
taotlenud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt toetust raamatukoguhoidjatele tunnustuspreemiate väljaandmiseks.
•

III fookus: ERÜ on professionaalselt
juhitud ja tulemuslik organisatsioon.
Toimub aktiivsem koostöö teiste mäluasutustega ning erialaste koostöövõrgustikega Eestis. Jätkub koostööprojekt
Raamatukogud-muuseumid-noored, et
tihendada koostööd noorte ja mäluasutuste vahel. Lasteteeninduse toimkonnal
on tihe koostöö Eesti Lastekirjanduse
Keskusega (projekt Lugemisisu, ettelugemispäev, teematunnid Ilon Wiklandi
kohvernäitusel jt). Koostöös RR-iga on
ettevalmistamisel raamatukogusõnastiku

ülekandmine Ekilexi terminibaasi. Haridus- ja Teadusministeeriumiga suhtleb
aktiivselt ERÜ kooliraamatukogude sektsioon. ERÜ on jätkuvasti kahe rahvusvahelise erialaorganisatsiooni, IFLA ja
EBLIDA liige. ERÜ finantsvõimekus on
stabiliseerunud: viimastel aastatel on
Kultuuriministeerium nimetanud ühingu
partnerorganisatsiooniks, mis annab võimaluse taotleda tegevustoetust.
Kui vaadata veidi kaugemasse tulevikku,
siis kahe aasta pärast, s.o 2023, täitub
ERÜ asutamisest 100 aastat ning 100 aastat tagasi hakkas ilmuma ka meie erialaajakiri Raamatukogu. Kui vaadata veel
paar aastat edasi, siis 2025 tähistame
eesti raamatu juubeliaastat: 500 aastat
tagasi ilmus esimene eestikeelne raamat.
Tulles nüüd tagasi käesolevasse aastasse, siis tänavuses tegevuskavas on
kirjas 51 üritust, koolitust, ettevõtmist,
projekti. Üritame plaanitu maksimaalselt ellu viia, aga teatavasti mõjutab
meid endiselt maailmas toimuv ehk
pandeemia.
Samas on Eesti raamatukogud just viimasel aastal näidanud, et oleme oma kasutajatele olemas ka siis, kui kõik ülejäänud
asutused on uksed eriolukorra tõttu sulgenud. Lugemisvara saab kätte ning aina
rohkem räägitakse ka sellest, et kirjandus
on see, mis rasketel ja keerulistel aegadel
aitab ning psühholoogilist tuge pakub.
Rõõmustame koos Elviira Sidorovaga,
kelle tööd Sillamäel tunnustas Vabariigi
President Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Küll mul oli hea meel, kui 23. veebruari uudistesaates AK tehti tunnustatuist esimene intervjuu just Elviiraga.
Ja veelgi rohkem rõõmustas see, kui president peale pidupäevakõnet antud intervjuus ütles, et kui tunnustuse saab Sillamäe raamatukoguhoidja, siis on see tunnustus kõigile raamatukoguhoidjatele.
Palju õnne Elviirale ning aitäh kõigile, kes
ühistesse ettevõtmistesse oma aega ja
kogemusi panustavad!

ERÜ

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
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THE FLOOR IS YOURS!
3
Let us continue our successful
cooperation!
Kristina Pai
“The Estonian Libraries Network Consortium (ELNET
Consortium) has been one of
the unstoppable forces that
have accompanied many of
us throughout their working
lives for many years. In twentyfive years, we have come a
long way – characterised by
databases that we have diligently compiled, and developments. These are the acts of
cooperation that we can rejoice
in. All Estonian librarianship
is indirectly related to the
ELNET Consortium,” Kristina
Pai, Executive Director of the
ELNET Consortium, writes.

FOCUS:
ELNET CONSORTIUM 25
4
Timeline of the ELNET
Consortium
Kristina Pai
“The ELNET Consortium was
born in 1996 with creating
the libraries’ shared online
catalogue that is today called
ESTER. The Consortium’s
goal is the joint pursuit of the
public interests of libraries,
that is, all-round cooperation
in the development of databases and the acquisition of
scientific information,” Kristina Pai begins her overview
of 25-years-long activities of
the organisation.
7
Why is the ELNET important?
Kristina Pai’s interview with
Jüri Järs, Ingrid Saare, Mihkel Reial, Ehtel Taevere,
Kalju Kill Kask, Reet Oruste,
Mare-Nelli Ilus, Merike
Kiipus, Anneli Sepp, Janne
Andresoo, Riin Olonen, Sirje

Nilbe, Andres Kollist, Krista
Aru, and Marika Meltsas.
Fifteen colleagues, who have
made major contributions to
the activities of the ELNET
Consortium during twentyfive years, answer to the question about the importance of
the Consortium.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
16
About service design –
what, to whom, and why?
Kerti Kulper
“The word service design has
been increasingly coming up
in the context of state agencies. Both ministries as well as
cultural institutions pay more
and more attention to service
(re)design. We are asking from
Margus Veimann, the Service Designer of the National
Library of Estonia, what is
service design and how can a
library benefit from it,” Kerti
Kulper, the Communications
Specialist of the National
Library of Estonia, introduces
the story.
19
What is the EODOPEN?
Elena Sipria-Mironov,
Marta Hang
The National Library of
Estonia and the University of
Tartu Library participate in
a Pan-European project, the
EODOPEN, which four-year
goal is to digitise and make
freely available 15,000 books
from the 20th and 21st century.
While ordering a digital copy
of a book as a paid service is not
affordable for many users, then
libraries digitise literary works
for free within the framework
of the EODOPEN. The sole
condition is that digitising the
book and making the full text
publicly available has to be
in accordance with applicable
copyright laws.

20
Pan-European survey: notebooks and smartphones
are mostly used for reading
e-books
Last year, within the framework of a Pan-European
project, EODOPEN, a survey
of users’ experience of reading e-books was conducted
amongst ordinary and visually
impaired users. The National
and University Library of
Slovenia, who leads one of the
EODOPEN working groups,
headed the survey. A brief
report on the survey findings is available in English
on the Web address: https://
eodopen.eu/news/7.
22
New acquisitions of
professional literary
Margit Tammur
Margit Tammur, an information specialist at the National
Library of Estonia, introduces
and recommends to read
four recently acquired books:
Libraries supporting online learning: practical strategies and best
practices by Christina D. Mune
(2020), Library services for online
patrons: a manual for facilitating
access, learning, and engagement,
edited by Joelle E. Pitts, Laura
Bonella, Jason M. Coleman,
and Adam Wathen (2019), Think
big!: a resource manual for teen
library programs that attract
large audiences, edited by RoseMary Ludt (2020), and Reader,
come home: the reading brain in
a digital world by Maryanne
Wolf (2019).

QUO VADIS,
LIBRARY?
24
Library leads to the future
Meri Parkkinen
We mediate an article, published in the journal for Finnish librarians, Kirjastolehti,
(3/2020). Its author, Meri

Parkkinen, a freelance journalist, begins her piece as follows:
“Lifestyle, housing, and values might indeed change,
but it seems that it does not
influence the popularity of
libraries. The library can be
a meeting place in the year
2050, too. Though housing and
everyday life are expected to
change in the future, libraries appear to be necessary as
spaces and services also in the
decades to come. Presumably,
the increasing environmental
awareness and digitisation
will then affect everyday life.
In the future, the homes of
people will be smaller and
smaller, particularly of those
living in cities; this trend
might mean that libraries
will become more and more
important places for leisure,
work and study.”

MEMORY
INSTITUTIONS
IN ESTONIA AND
ABROAD
26
The aftermath of the corona
year was discussed at the
joint seminar of memory
institutions
Herdis Olmaru
“Due to circumstances, the
traditional winter seminar of
memory institutions, organised by the University of
Tartu Library, took place online this year. However, the
theme, inspired by the complicated time, A Year with the
Virus – What Did We Learn?
mattered to the staff of libraries and museums from all corners of Estonia and brought
nearly 250 participants behind
screens for four-hour Zoom
meeting, held on the 16th of
March,” Herdis Olmaru, the
Communication Manager of
the University of Tartu Library, provides an overview
of the event.
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28
To whom does the language
belong
Maire Liivamets
On 12 March 2021, the National Library of Estonia celebrated the Mother Tongue
Day with a conference, where
President Toomas Hendrik
Ilves, Fred Puss, a lexicographer at the Institute of the
Estonian Language, Callista
Krass, a school-leaver of Tallinn Gustav Adolf Grammar
School, Tiit Hennoste, the
Associate Professor in Estonian Language at the University of Tartu, and Andra Teede
and Justin Petrone, writers,
took the floor. The event was
moderated by Karl Martin
Sinijärv, an author. Writing
about the conference, Maire
Liivamets, a literary critic,
claims: “Such events confirm,
in particular, that understanding the future of a small language does not lie only within
the domain of professional
activity or responsibility.”

of December 1852”), came out
in honour of the important
date. Sirje Lusmägi, a rare
book specialist, describes what
interesting we found between
the pages of the copy in the
collection of the National
Library of Estonia.

KMS RECOMMENDS
33
Keep on reading!
Karl Martin Sinijärv
Karl Martin Sinijärv, a poet
and the Culture Advisor of
the National Library of Estonia, recommends to read three
books: Eesti digikultuuri manifest (“The Manifesto of Estonian Digital Culture”), compiled by Indrek Ibrus, Marek
Tamm, and Karin Tiidenberg,
Digikultuur (“Digital Culture”)
by Dominique Cardon, and
Pihtimus harimatusest. Esseid,
artikleid ja müstifikatsioone kirjandusest (“A Confession of
Ignorance. Essays, Articles and
Mystifications about Literature”) by Kalle Käsper.

HABENT SUA
FATA LIBELLI
30
The jubilee publication of the
University of Tartu, or what
can be found between the
pages of books
Sirje Lusmägi
1852 was a jubilee year for
the Imperial University of
Tartu – fifty years from the
re-opening of the university
was celebrated. Also a jubilee publication, Die Kaiserliche
Universität Dorpat während der
ersten funfzig Jahre ihres Bestehens und Wirkens. Denkschrift
zum Jubelfeste am 12ten und
13ten December 1852 (“The
Works and Deeds of the
Imperial University of Tartu
During the Initial Fifty Years
of Its Activities. A Memoir
Written for the Jubilee Celebrations on the 12th and 13th

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
34
The activities of the Estonian
Librarians’ Association in 2020
Tuuliki Tõiste
Tuuliki Tõiste, President of the
ELA Board, started her report,
presented at the ELA Annual
Meeting on 26 February 2021,
as follows: “In planning its
activities, the Estonian Librarians’ Association follow the
ELA Development Plan for the
Years 2019–2024, a basic document Fundamentals of Cultural
Policy until 2020, the Development Plan 2018–2021 of the
Area of Government of the
Ministry of Culture, and other
documents. When organising

events, much attention was
paid to the ongoing theme
year – the Year of Digital Culture – that provided the libraries with an opportunity to focus
on mediating, sharing and
creating culture in the context
of digital world. A large number of the staff members of
various types of libraries were
involved in the joint activities.
The global coronavirus pandemic left a special imprint on
the activities of 2020.”
37
The best amongst us 2020
Tuuliki Tõiste
The awards of the Estonian
Librarians’ Association are the
statement of attention to what
is going on in Estonian libraries and, at the same time, give
an opportunity to highlight
to the public different aspects
of library work. Recognition
is a way to show that librarians who do their job well are
noticed and valued. Awards
were given in eight categories. In addition, the friends of
libraries and journalists were
recognised.
41
The ELA Action Plan for 2021
Katre Riisalu
In her speech delivered at
the ELA Annual Meeting on
26 February 2021, Katre Riisalu, Vice President of the
ELA Board, emphasised that
planning the Association’s
activities is based on the ELA
Development Plan for the
Years 2019–2024, which concentrates on three vital focuses:
1. The Association is responsible for the development and
popularisation of the field.
2. The Association is an organisation that supports the
professional development of
librarians. 3. The Association
is a professionally managed
and effective organisation.
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