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Hea lugeja!

Tänavuse kolmanda numbri päevateema on
meie rahvaraamatukogude mullune tegevus.
Kultuuriministeeriumi digitaalse kultuuripärandi ja rahvaraamatukogude peaspetsialist
Kristiin Meos ning Eesti Rahvusraamatukogu
raamatukoguteenuste arenduskeskuse statistikateenuse juht Riin Olonen annavad päevateemast kujuka ülevaate nii sõnas kui arvudes.
Kai Välbe tutvustab meile EVS-ISO uusi infoja dokumendistandardeid. Kuna raamatukogustatistika standard vajab uuendamist,
uurib ta kolleegidelt Triinu Seppam-Saarelt,
Riin Olonenilt ja Kristina Pailt, mida tuleks
teha raamatukogude statistika kogumise
ühtlustamiseks. Samuti on ta palunud kommentaari Kultuuriministeeriumi muuseuminõunikult Marju Reismaalt seoses esimese
eesti keelde tõlgitud muuseumide töökorraldust puudutava ISO standardi ilmumisega.
Kadi Kaljula mitmeosaline artikkel rajaneb
Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis
2020. aastal kaitstud magistritööl Digitaalsed
fotoarhiivid Eesti mäluasutustes raamatukogu,
muuseumi ja arhiivi näitel. Margit Tammur
tutvustab nelja uut erialateost ja Karl Martin
Sinijärv eesti keeles vastilmunud välismaist
ilukirjandust. Kristina Pai küsib raamatukogujuhtidelt, millisena nad näevad ELNET
Konsortsiumi tulevikku. Veronika Raudsepp
Linnupuult kuuleme, mida tehti uue mõtte
töörühma mõttetalgutel Pärnus. Merle Tanilsoo
räägib Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti
Noortekirjanduse Ühingu koostöös korraldatud
esimesest noortekirjanduse päevast Noor loeb,
kus anti välja kaks uut Eesti noortekirjanduse
auhinda. Annely Veevo kirjutab Kärdla Linnaraamatukogu 150. sünnipäeva tähistamisest.
Soovin head lugemist
ja kaasamõtlemist!
Ilusat suve!
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150 aastat
Kärdla raamatukogu
Annely Veevo, Kärdla Linnaraamatukogu direktor

12. mail 2021 tähistas Kärdla Linnaraamatukogu 150. sünnipäeva. Raamatukogu on oma tegutsemisaja jooksul üle elanud
kaks ilmasõda, muutuvad riigikorrad ning koguni tulekahju.
Kantud on üle kümne erineva nime ja pea sama palju on
muutunud ka raamatukogu asukoht. Sündmusterohke ajaloo
juured viivad 19. sajandi Kärdlasse: Kärdla kalevivabriku raamatusõbrad otsustasid 1871. a asutada laenuraamatukogu.

„Minneval aastal wötsid siin
Kerdle wabrikus möned rahvasöbrad nöuks eestikele laenoramatukoggo assutada, pannid
selle tarvis liggi 50 rubl. kokko
ja murretsesid selle eest mönnesuggused öppetlikud ramatud,
kust siis iggaüks wägga weikese
hinna eest neid luggeda wöis
sada…”
– Eesti Postimees, 7. juuni 1872.

Pidustuste aja pidime paika panema
juba 2020. a sügisel, heas usus, et elu
toimib vanaviisi. Lisaks tavapärastele
pidustustele soovisime korraldada
kodulookonverentsi. Osalesime raamatukoguga Erasmus+ projektis
Cultural Heritage for the Future, mis
nägi ette rahvusvahelise konverentsi
korraldamist koos välislektoritega.
Sel ajal ei teadnud me keegi, et
2021. a kevadel oleme pandeemiast
tulenevate piirangute tõttu samas
olukorras kui 2020. a või mõnes
mõttes hullemaski. Meie valitud kuupäev sattus aega, mil lubati taas kuni
150 osalejaga väliüritusi. Ja sellel
päeval oli ka selle kevade kõige
ilusam ilm.
Meie pidustustest Kärdla keskväljakul võttis osa ca 60 inimest. Muusikalist elamust pakkus akordionist
Indrek Liit, oma luulet luges Taaniel
Palmiste. Tema aitas meil ka üritust korraldada ja tänu temale said
toimuda suured videoettekanded.
Tervituskõned pidasid Hiiumaa
vallavanem Hergo Tasuja, Kärdla

Kangas töötas kunagi Soome rahvusraamatukogu arendusjuhina, praegu
on ta Soome rahvusringhäälingu Yle
arhiivi juhataja. Oma ettekandes Kohalik raamatukogu ja kodulugu rääkis
ta koduloomaterjalide säilitamise
võimalustest.

Koostööleppe sõlmimine 12. mail 2021: Kärdla Linnaraamatukogu direktor Annely Veevo ja SA Hiiumaa
Muuseumid juhataja Toomas Kokovkin. Foto: Enn Veevo

jätta ja hiljem edasi kuulata. Ja kui
midagi peaks eriti meeldima, saab
lausa mitu korda kuulata ja vaadata.

osavallavanem Triin Masing ja
Kärdla Linnaraamatukogu nõukogu
esimees Katrin Sarapuu. Raamatukogu direktor Annely Veevo pidas
minevikku meenutava ettekande,
kus rääkis aastate jooksul toimunust. Hiiumaa teised raamatukogud
lisasid oma tervituse ja rääkisid naljakatest juhtumistest raamatukogus.
Üritus lõppes ajaloolise hetkega:
SA Hiiumaa Muuseumid ja Kärdla
Linnaraamatukogu direktorid allkirjastasid hea tahte akti, millega fikseeriti ühised sammud selle nimel,
et muuseum saaks raamatukogule
üle anda aastatega soetatud teaduskirjanduse kogu. Füüsiliselt jäävad
teavikud muuseumisse, kus nendega
saab kohapeal tutvuda. Kahe organisatsiooni koostöö ja raamatukogu
üleandmine olid tingitud sellest, et
muuseumil ei ole kompetentsi teavikute komplekteerimiseks ja nendega
tegelemiseks. Ka soovis muuseum
muutuda avatumaks ja teha teavikud avalikkusele paremini kättesaadavaks.
Samal ajal avasime koduloolise
veebikonverentsi Kas oma juurte
eest saab põgeneda? (vt raamatukogu.
hiiumaa.ee). Veebikonverentsi eelis on,
et kuulamise saab vahepeal pooleli

Sissejuhatuses avas Annely Veevo
konverentsi sisu ja lektorite tausta.
Tervitasid Ülle Talihärm (Kultuuriministeerium), Janne Andresoo (Eesti
Rahvusraamatukogu) ja Meili Andreller (Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühing).
Ieva Pranckūnaitė rääkis kodulooprojektist Cultural Heritage for the
Future. Projekti juhib Leedu ning osalevad raamatukogud Rootsist, Taanist, Sloveeniast ja Eestist.
Üheks kodulooteemaks valisime
paadipõgenikud. Rootsi Eestlaste
Liidult saime seda teemat uurinud
inimese kontaktid. Facebookis on
loodud paadipõgenike grupp, kes
omavahel ka fotosid ja dokumente
jagavad. Ettekande pidas ema poolt
hiidlane Thomas Niit, kelle vanaisa
oli üks 1944. a põgenikke vedanud
mootorpurjeka Triina omanikest.
Teine esineja oli samuti rootsieestlane,
Riina Noodapera, kes elab Gotlandil
ja on olnud oma tegevuses seotud
Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaaga.
Tema juured on Läänemaal ja ta rääkis oma vanemate 1944. a Läänemaalt
ja Pärnumaalt põgenemise lugu.
Soome esinejate valikul oli oluline
pakkuda uut vaadet koduloomaterjalide säilitamisele, et keegi räägiks
ka muudest võimalustest kui vaid
dokumentide skaneerimine. Aki

Turu Linnaraamatukogu direktor
Rebekka Pilppula rääkis raamatukogu tööst sisserändajate ja pagulastega. Korraldatakse keelekohvikut,
etnopäevi jms, et neile kohalikku
keelt ja kultuuri õpetada, kuid aidata
neil ka võõrsil elades iseenda juuri ja
kultuuri mõista.
Koduigatsusest võõrsil elades rääkis
väga ilmekalt loodusfotograaf ViiveKai Rebane, kes on elanud aastaid
mujal, kuid ikka koju tagasi tulnud.
Ta rääkis igatsusest Hiiumaa looduse
järele ja valutas südant keskkonnateemade pärast, ettekande taustaks olid
imeilusad looduspildid.
Teine noor esineja oli Frederik Klanberg. Tema vanemad tutvusid omal
ajal Ida-Saksamaale sõitvas rongis;
ta rääkis, mis tunne on olla pidetu ja
elada kahe riigi vahel. Frederik õpib
Hollandis dokumentalistikat ja on
dokumentaalfotograaf.
Martin Lundsgaard-Leth rääkis
Taani raamatukogude arhiividest.
Ingrid Polis Eesti Rahvusraamatukogust tegi ülevaate koduloomaterjalidest digitaalarhiivis DIGAR. Lisaks
on võimalik näha ülevaadet Hiiumaa
koduloo veebilehest (vt hiiumaakodulugu.ee), mille koostasime projekti
Cultural Heritage for the Future raames. Kõige lõpus on Taaniel Palmiste
videointervjuu Kärdla Linnaraamatukogu direktori Annely Veevoga,
kes räägib raamatukogule olulistel
teemadel.
Kui mõelda veel kord ajas 150 aastat tagasi, siis vaevalt et see väike
grupp inimesi, kes tookord kalevivabriku juurde laenuraamatukogu
rajas, sel hetkel kaugemale mõtles.
Ei osatud aimatagi, et 150 aastat hiljem
keegi nende raamatukogu meenutab
või et nende väikesest teost kasvab
välja pikaajaline traditsioon. See on
hea näide, kuidas meie teol või tegevusel võib olla laiem mõju kui vaid
meie ise ja tänane päev; igast väikesest algatusest võib välja kasvada
midagi suurt.

Rahvaraamatukogud
koroona-aastal: läbi raskuste
tähtede poole!
Kristiin Meos, Kultuuriministeeriumi digitaalse kultuuripärandi ja rahvaraamatukogude peaspetsialist

2020. aasta algas raamatukogudele nagu iga teine. Tehti plaane, organiseeriti üritusi
ning valmistuti digikultuuri teema-aastaks. Aasta alguses ei osanud ilmselt veel keegi
arvata, millise rolli digitehnoloogiad vaid mõne kuu pärast saavad.
12. märtsil 2020 kehtestas Vabariigi Valitsus koroonaviiruse ülemaailmse pandeemilise
leviku tõttu eriolukorra, mis kestis kuni 18. maini 2020. Raamatukogude sulgemist või
teenuste pakkumist valitsus ei reguleerinud, see jäi kohalike omavalitsuste otsustada.
Artikli fookuses on koroonaviiruse leviku mõju Eesti rahvaraamatukogudele ning
raamatukoguhoidjate nutikad ja uudsed lahendused teenuste ümberkorraldamiseks.
Veel on juttu sellest, miks on raamatukogud teel digipöörde suunas, kuidas tähistati
digikultuuri teema-aastat ning milliseid uusi oskusi vajavad nii raamatukoguhoidjad
kui ka raamatukogu kasutajad.

Esimene laine:
leidlikkusel pole piire

Rahvaraamatukogud pakkusid oma
teenuseid koroonaviiruse esimese
laine ajal üle Eesti erinevalt. Osa raamatukogusid suleti täielikult, sh koolide ja lasteaedadega samas hoones
asuvad rahvaraamatukogud või raamatukogud, mille töötajad kuulusid
riskirühma. Paljud raamatukogud
olid külastajatele füüsiliselt suletud,
kuid huviliste teenindamine jätkus
sellegipoolest. Lugejad soovisid kõige
enam laenata väljaandeid ja kasutada
internetti.

Kontaktivaba laenutus

Kristiin Meos,
Foto: Kultuuriministeerium/Kadri Purje

Uue teenusena hakkas enamik raamatukogusid pakkuma (inim)kontaktivaba laenutust. Raamatukogude
võimalused olid erinevad ja oluliseks sai töötajate leidlikkus ning loomingulisus. Mõnel raamatukogul oli

võimalik raamatute jaoks soetada
eraldi kapp või riiul. Teised pakendasid raamatud paberkottidesse ja
panid lauale või toolile fuajees või
koridoris. Kui selline võimalus puudus, anti raamatud lugejatele üle
kokkulepitud ajal õues, läbi akna või
viidi lugejale koju ja jäeti postkasti
või trepile. Mõnele lugejale riputati
raamatud kotiga koduaia külge. Enamikul raamatukogudel polnud tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi
lugejate mugavaks kontaktivabaks
ööpäevaringseks teenindamiseks,
kuid sellegipoolest ei jäänud huvilised raamatutest ilma.
Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu
Linnaraamatukogu käivitasid väljaannete pakiautomaati tellimise tasulise teenuse. Tallinna Keskraamatukogu saatis eriolukorra ajal pakiautomaatidesse kokku 1170 raamatupakki. Peale eriolukorra lõppu teenus
ajutiselt peatati ning kujundati ümber
nii, et sellega saaks jätkata ka tavaolu-
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korras. Tartu Linnaraamatukogu saatis 2020. aastal pakiautomaatidesse
kokku 1009 pakki. Tartus pakutakse
raamatute tellimist pakiautomaati
mugavusteenusena ka edaspidi.
Raamatukogud astusid juba enne
koroonapandeemiat samme kasutajatele iseteeninduse võimaldamise suunas. Raamatute tagastuskaste soetati
üle Eesti. Koroonaviiruse levikuga
hoogustus ka tagastuskastide hankimine. Kuigi eriolukorra ajal lühendati raamatukogude lahtiolekuaegu,
tegid tagastuskastid võimalikuks
väljaannete tagastamise ööpäev läbi.
Kultuuriministeerium pidas oluliseks
suurendada uuema kirjanduse regionaalset kättesaadavust ja toetas 2020.
aastal lisaks 1,88 miljoni suurusele teavikute soetamise toetusele erakorraliselt rahvaraamatukogudesse väljaannete soetamist veel 230 000 euroga.
Samuti eraldas ministeerium Eesti
Lastekirjanduse Keskusele lugemisprogrammi Lugemisisu läbiviimiseks
70 000 eurot. Selle programmi raames
täiendasid raamatukogud oma kogusid lastekirjandusega. Kultuuriministeerium toetas ka Autorihüvitusfondi
100 000 euroga rahvaraamatukogude
laenutuste hüvitamiseks. Kuna inimeste liikumine oli piiratud, aitas
lisatoetus laiendada lugemisvalikut
ja hoida inimeste vaimset tervist,
leevendades seega omamoodi ka
liikumispiirangut.

E-teenuste võidukäik

Teenuste aktiivne pakkumine jätkus
ka siis, kui raamatukogud olid füüsiliselt külastajatele suletud. Lisaks
kontaktivabale laenutusele nõustasid raamatukoguhoidjad lugejaid
telefoni ja e-kirja teel ning sotsiaalmeedia vahendusel. Raamatukoguhoidjatele esitati palju küsimusi toidu
koju toomise, pindade ja ruumide
desinfitseerimise, viiruse leviku, aga
ka aadresside, telefoninumbrite ja
ühistranspordigraafikute kohta. Telefoni teel vesteldi nii laste kui eakatega. Lastele loeti ette raamatuid ja
mängiti sõnamänge, eakatele pakuti
suhtlemisvõimalust ja tuge. Tallinna
Keskraamatukogu hakkas pakkuma
e-teenust Loeme ette, mille raames
loeti telefoni või Skype’i vahendusel

lastele jutte või lugesid lapsed raamatukoguhoidjatele ette. Teenuse
eesmärk oli ulatada abikäsi kodukontorisse jäänud lapsevanematele ja
tähelepanu vajavatele lastele. Seenioritele pakuti võimalust, et raamatukoguhoidjad loevad neile telefoni või
Skype’i vahendusel ajaleheartikleid
ette. Nõusoleku selle teenuse pakkumiseks eriolukorra perioodil andsid kõik suuremad päeva- ja nädalalehed. Peagi selgus, et selle teenuse
raames sooviti tegelikult rohkem
raamatukoguhoidjaga päevakajalistel
teemadel suhelda. Eakad olid jäetud
üksinda, kuid ka nemad soovisid riigis toimuva üle kellegagi arutleda.
Eakatega vesteldes aitas raamatukogu vähendada nende isolatsioonist
ja suhtlemisvaegusest põhjustatud
üksindustunnet ja stressi.
Koroonaviiruse levikust tulenevate
piirangute tõttu avas Tallinna Keskraamatukogu 18. märtsil 2020 oma
e-raamatukogud kõigile Eesti elanikele. Nende kasutus tõusis mitmekordselt. Kõige populaarsemaks
osutus e-raamatukogu ELLU, kuhu
lisandus palju uusi lugejaid ning
e-raamatuid laenati kolm korda enam
kui 2019. aastal. 52,6% ELLU kasutajatest olid tallinlased, ülejäänud mujalt
Eestist või teistest riikidest. 2020.
aasta lõpuks tehti Tallinna Keskraamatukogust 130 663 e-laenutust,
sh ELLU laenutusi oli 111 467. Kultuuriministeerium toetas 2020. aastal
Tallinna Keskraamatukogu e-väljaannete litsentside hankimist üle-eestilise kättesaadavuse parandamiseks
92 500 euroga. Lisaks panustasid litsentside soetamisse ka raamatukogud ja eraisikud üle Eesti.
Inimeste informeerimiseks ja toetamiseks jagasid rahvaraamatukogud
oma kodulehtedel ning sotsiaalmeediakanalites uudiskirjanduse nimestikke, andmebaaside kasutamise
õpetusi, tutvustasid raamatuid, korraldasid virtuaalnäitusi, -üritusi ja
-koolitusi. Lastele koostati ristsõnu
ja korraldati veebipõhiseid võistlusi.
Põltsamaal filmiti piirangute ajal
raamatukoguhoidjate argipäeva tutvustav video ning iseteenindusmooduli RITA õpetusvideo. Narva Keskraamatukogu käivitas virtuaalse
kodulooteabeteenuse ning abistas
kooliõpilasi kodutööde tegemisel.
Viljandi Linnaraamatukogus loeti

autorite nõusolekul Facebooki otseeetris ette raamatuid. Tallinna Keskraamatukogu YouTube’i kanalil sai
koolitusmaterjalide abil iseseisvalt
digioskusi omandada. Võrumaa Keskraamatukogu kuulutas välja pokuteemalise fotojahi pokuloenduse toetuseks, et anda lastega peredele rohkem
põhjust looduses liikuda ajal, mil avalikes kohtades viibimine oli piiratud
ja kogu suhtlus maailmaga toimus
ekraanide vahendusel. See on vaid
väga väike valik tegevustest, millega
raamatukoguhoidjad lugejatele vaimselt keerulisel ajal tuge ja positiivseid
elamusi pakkusid.
2020. aastal toimus Eesti rahvaraamatukogudes üle 1030 virtuaalürituse, kus osales 42 780 inimest ja
üritusi vaatas hiljem järele üle
81 600 inimese. Toimus üle 800 virtuaalkoolituse ja neil osales reaalajas
või järele vaadates rohkem kui 6500
inimest. Toimus üle 90 virtuaalnäituse ja neid külastas rohkem kui
11 400 inimest.

Teenused raamatukogus
kohapeal

Mõningaid teenuseid oli raamatukogudel võimalik pakkuda ka füüsiliselt, näiteks said uudse lahenduse
näitused. Raamatukogud, mis asuvad esimesel korrusel, panid võimalusel näitused üles akendele. Lisaks
pakkus mitu raamatukogu oma
ruume kaugtöö tegijatele. Paljud inimesed sõitsid koroonaviiruse tõttu
oma suvekodudesse, kuid seal polnud tihti mugavat töökeskkonda
ja kiiret internetti. Oma konverentsisaali pakkus videokoosolekuteks ja
kaugtööks Järvamaa Keskraamatukogu. Raamatukogu kasutati kaugtöö tegemiseks väga aktiivselt ka
näiteks Hiiumaal ning Haanjas ja
Sännas. Küll aga ei ole kõigil rahvaraamatukogudel sobilikke ruume ja
tehnoloogilisi vahendeid kaugtöökohtade loomiseks. Koroonaviiruse
levik on muutnud kaugtöö tavapäraseks. Tänu sellele on inimesed aina
liikuvamad ning võib eeldada, et nn
tööturism on edaspidi kasvutrendis.
Raamatukogud kaugtöökeskustena
on üsna loogiline valik, on ju raamatukogud usaldusväärseks aknaks
maailma.

Turvalisus ennekõike

Kultuuriministeerium alustas eriolukorra väljakuulutamise järel kohe
raamatukogude kohalike olude regulaarset kaardistamist ning informatsiooni, sh Riigikantselei ja Terviseameti juhiste raamatukogudele ning
partneritele jagamist. Maakonnaraamatukogud, suuremad linnaraamatukogud ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing jagasid infot ja parimaid kogemusi üle-eestiliselt. Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing ja Eesti
Rahvusraamatukogu koostasid info
jagamiseks temaatilised veebilehed.
Aprillist hakkas Kultuuriministeerium kiiremaks infovahetuseks korraldama rahvaraamatukogude direktoritega virtuaalkoosolekuid, kuhu
olid kaasatud ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, ELNET Konsortsium, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti
Rahvusraamatukogu. Maikuus alustas Kultuuriministeerium raamatukogude tegutsemisjuhendi koostamist ja uuendas seda pidevalt.
Kohalikud omavalitsused ja raamatukogude omanikud määrasid raamatu-

koguteenuse ulatuse vastavalt kohalikele oludele ja olukorrale.
Raamatukogudes, mis olid eri- ja
hädaolukorra ajal lugejatele avatud,
järgiti Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi soovitusi ning juhiseid.
Lugejatel paluti kanda kaitsemaski,
desinfitseerida käsi ja olla ruumis
hajutatult. Võimalusel paigaldati
teeninduslettidele kaitseklaasid. Töötajad kandsid üldjuhul maske ja
kummikindaid. Samas tõdeti mitmel
pool, et kevadel kandsid maski vaid
üksikud külastajad. Isikukaitsevahendite, eriti maskide hankimine oli
viiruse esimese laine ajal raamatukogudele probleem, kuna vajadus
nende järele kasvas plahvatuslikult
nii Eestis kui ka maailmas tervikuna.
Mõnele raamatukogule hankis vahendid kohalik omavalitsus, teised pidid
neid ise soetama. Sõltuvalt tööülesannetest ja seadmete olemasolust töötasid mõned raamatukoguhoidjad
vahel kodukontoris. Kaugtöö tegemise võimalust kasutati pigem vähe,
sest raamatukogudel puudusid sülearvutid, videokaamerad, mikrofonid,
mobiiltelefonid raamatukoguhoidjatele ning töötajatel kodune kiire internetiühendus.

Teine laine:
head ja vead

Kui suvel said raamatukogud pisut
kergemalt hingata, siis sügisel hakkas
koroonaviirus taas levima. Küll aga
oldi viiruse teiseks laineks rohkem
valmis. Kevadine kogemus andis
vajalikud teadmised, kuidas hoida
ennast ja külastajaid. Raamatukogudesse varuti ka isikukaitsevahendeid.
Sügisel jäid enamik raamatukogudest
avatuks ning nende lahtiolekuaegu
ei muudetud. Raamatukogud pakkusid teenuseid piiratult vastavalt
oma piirkonna oludele. Lähtuti Vabariigi Valitsuse korraldustest ning
Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi juhenditest, aga ka ühistel
veebikoosolekutel jagatud parimatest
kogemustest.
Koroonaviiruse teiseks laineks olid
raamatukogudes mitmed uuendused
juba juurdunud. Teenuseid pakuti
sarnaselt kevadise eri- ja hädaolukorra ajaga. Raamatukogud pakkusid

küll ka tavapärast kojulaenutust, kuid
paljud lugejad olid kontaktivaba teenindusega harjunud ning jäidki seda
kasutama. Sügisel jätkus tagastuskastide soetamine. Sarnaselt Tallinna
Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukoguga alustas pakiautomaadi
vahendusel väljaannete laenutamist
ka Lääne Maakonna Keskraamatukogu. Saare Maakonna Keskraamatukogu lugejatel võimaldati raamatuid
pakiautomaadi vahendusel tagastada.

Raamatukapid tulid, et jääda

2020. aasta sügisel pandi alus arenguhüppele Eesti rahvaraamatukogude
ööpäevaringses iseteeninduses. Lääne
Maakonna Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, LääneVirumaa Keskraamatukogu, Põlva
Keskraamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Saaremaa Maakonna
Keskraamatukogu ja Kose Raamatukogu Harjumaal soetasid endale Cleveroni raamatukapi, kust lugejatel
on võimalik tellitud väljaanded kätte
saada ööpäev läbi ja kontaktivabalt.
Võib öelda, et tänu koroonaviirusele
võtsid lugejad uue teenuse kiiresti
omaks. Raamatukapi hankimist planeerivad ka mõned teised rahvaraamatukogud. Raamatukoguhoidjad
on kindlad, et tagastuskaste poleks
n-ö tavalisel ajal kindlasti nii palju
soetatud ja raamatukogule sobiva
raamatukapi mudelit välja töötatud.
Kriisisituatsioonis võeti kasutusele
lahendused, mis muudavad raamatukoguteenused senisest mugavamaks
ja kättesaadavamaks. 2021. aasta maikuuks on raamatukapid juba 20 kohalikul omavalitsusel.

Saame kokku
kokku saamata

Koroonaviiruse levik andis tõuke
virtuaalkoosolekutele ja -koolitustele. Kultuuriministeerium alustas
regulaarsete virtuaalkoosolekutega
maakonnaraamatukogude direktorite ja partneritega. Kohalikes omavalitsustes ja maakondades hakkasid
raamatukoguhoidjad võimaluse korral omavahel jagama eri- ja hädaolukorras toimetuleku kogemusi. Sellest
kasvasid välja regulaarsed lokaalsed
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Nagu artikli alguses sai tõdetud,
soovisid lugejad eriolukorras kõige
enam laenata väljaandeid ja kasutada internetti. Mõned raamatukogud võimaldasid ligipääsu oma
Wi-Fi võrgule raamatukogu õuealal.
Narva Keskraamatukogu paigaldas
lugejaarvuti raamatukogu fuajeesse.
Mitmed teised raamatukogud võimaldasid interneti kasutamist etteregistreerimisega. Tartu Linnaraamatukogu lõi eraldi arvutitöökoha
näiteks Zoomi kaudu linnaametnikega suhtlemiseks. Paraku ei olnud
kõigis kohalikes omavalitsustes võimalik internetile või Wi-Fi võrgule
ligipääsu tagada. Sageli seadsid sellele piirid raamatukogu ruumide
asukoht ning vajalike seadmete puudumine. Raamatukogud on enamasti
ainus koht, kus inimesed saavad
e-riigi teenuseid kasutada, kui neil
kodus arvutit või internetti ei ole.
Piirangud ei mõjutanud mitte ainult
inimeste liikumist ja kultuuritarbimist, vaid teatud juhtudel ka riigiga
suhtlemist ja seeläbi igapäevaelus
hakkamasaamist.
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ja üleriigilised infokoosolekud, mida
on plaanis jätkata ka pandeemia
möödudes. Virtuaalürituste korraldamine andis raamatukoguhoidjatele
võimaluse osaleda koolitustel ja seminaridel toimumispaigast olenemata.
See hoidis kokku raamatukoguhoidjate aega ja sõidukulusid. Mitmes
piirkonnas vaadati üle raamatukogude riist- ja tarkvara, et töötajatel
oleks võimalik osaleda virtuaalkoolitustel, aga ka pakkuda lugejatele
virtuaalteenuseid. Võimaluse piires
soetati veebikaameraid, mikrofone
ja sülearvuteid. Samas joonistusid
väga teravalt välja raamatukogude
tehnilise võimekuse puudused. Vananenud tehnika ja piiratud eelarve ei
võimaldanud suurel osal raamatukoguhoidjatest virtuaalüritustel osaleda ja lugejatele e-teenuseid pakkuda.
Tõdeti ka, et raamatukoguhoidjatel
ja kasutajatel napib digipädevust.
Tuli kiiresti ümber orienteeruda ja
õppida kasutama uusi seadmeid ja
tarkvarasid. See ei olnud kõigile raamatukoguhoidjatele lihtne. Raamatukogud loodavad tulevikus kohalike
omavalitsuste ja riigi abile tänapäevase riist- ja tarkvara soetamisel ning
digipädevust arendavate koolituste
korraldamisel.

Suurimad õppetunnid

Eriolukord andis rohkem tunda
raamatukogudes, mis asusid sama
katuse all kooli, lasteaia või hooldekoduga. Raamatukogude sulgemine
või teenuste ümberkorraldus sõltus
samas hoones asuvate asutuste sulgemisest. Lisaks tuli raamatukoguhoidjatel kiiresti omandada uusi teadmisi
ja oskusi nii töökeskkonna ohutuse
kui töötervishoiu nõuete osas. Selgusid raamatukogude töökeskkonna
ohutuse nõrgad aspektid. Osa raamatukogudest tuli kontaktteeninduseks sulgeda nii esimese kui teise
laine ajal, sest ventilatsioon ei vastanud nõuetele.
Koroonapandeemia õpetas, et vajadusel on nii raamatukoguhoidjad kui
kasutajad võimelised kiiresti uute
väljakutsetega kohanema. Aeg-ajalt
on räägitud, et inimesed loevad
aina vähem. Samas laenutati eriolukorra ajal raamatuid korraga rohkem, kuna kardeti, et raamatukogu

suletakse. Tihti algas lugeja pöördumine raamatukoguhoidja poole
sõnadega ma võtan täna rohkem raamatuid, sest mine tea, kui kauaks te veel
avatuks jääte. Eriolukord näitas, et
raamatukogud on ühiskonnale väga
vajalikud.
Raamatukogud nimetavad aasta kogemuseks tõdemust, et teenuste arendamine ja kasutamine on jätkusuutlik
ka kriisisituatsioonis. Pandeemiast
tulenenud piirangud aitasid raamatukogudes muuta arusaamu, mõelda
raamidest välja ja mõista, milliseid
teenuseid tuleks rohkem turundada.
Saadud kogemused aitavad ka tulevikus vaadelda pakutavaid teenuseid
teise nurga alt ning disainida uusi
teenuseid kasutajasõbralikult. Kriis
näitas, mida on raamatukoguhoidjatel vaja õppida, et tänapäevaseid teenuseid pakkuda. Eriolukord tõi välja
raamatukogu kui organisatsiooni
paindlikkuse ning oskuse ühendada
vanu äraproovitud ja uusi innovaatilisi lahendusi. Inimesed väärtustavad
raamatukogusid kogukonnakeskustena ja ootavad traditsiooniliste teenuste jätkumist, samas on hulgaliselt
kiidusõnu pälvinud ka uued nutikad
lahendused. Mitmed lugejad on tõdenud, et raamatukogu päästis koroonapandeemias neid masendusse langemisest ja hoidis neid rõõmsate ning
tervetena.

Ärgem unustagem:
2020. aasta oli ka
digikultuuri teemaaasta

Raamatukogud on tegelenud kasutajate digipädevuse suurendamise
ja temaatiliste ürituste ning teenuste
pakkumisega aastaid. Digikultuur
on raamatukogu töösse põimunud.
Digikultuuri teema-aasta aitas raamatukogude teenustele suuremat
tähelepanu juhtida. Koroonapuhangu
tõttu laienesid digikultuuriaastaks
seatud eesmärgid ka praktiliste tööülesannetega toimetulekule ja esitasid väljakutseid uute digioskuste
omandamiseks kriisisituatsioonis.
Üle kogu Eesti viidi läbi digipädevust arendavaid tegevusi. Pärnu

Keskraamatukogu muusikaosakond
pakkus huvilistele võimalust luua
muusikat spetsiaalse tarkvara abil.
Lääneranna valla raamatukogud
kaardistasid koostöös kohaliku
omavalitsuse infospetsialistiga valla
turismiobjekte ja külasid ning viisid
läbi piirkondlike vaatamisväärsuste
andmekorje, et koostada kohalik
turismiveeb. Haapsalu raamatukoguhoidjad tutvusid infotunnis nutiseadmetes kasutatavate noorte seas
populaarsete sotsiaalmeediaplatvormidega, sh Instagrami ja TikTok-iga.
Kärdla Linnaraamatukogus meisterdati digiseadmetele kaasi. Asuküla
raamatukogus toimus lastele veebis
robootikaring. Rapla Keskraamatukogu korraldas lastele filminädala
Rao Heidmetsa filmitalus. Tartu Linnaraamatukogu pühendas digikultuuri
teema-aastale kaks raamatunäitust:
Digikultuur ja raamatukogud ning Digimaailm kirjanduses. Andmebaasi Tartu
ilukirjanduses baasil valminud kirjanduslikud marsruudid said digikuju
mobiilirakenduse TartuFic abil. Toimus ka virtuaalne ettekandepäev
Digiteemad rahvaraamatukogus. Elva
Linnaraamatukogu korraldas digikunsti õpitoa, Roiu raamatukogus
toimus näitus Digipädevus – elutähtis
oskus. Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad osalesid ülemaailmsel digikoristuspäeval, kunstiklubi loengutel propageeriti ja tutvuti digitaalsete
kunstinäitustega ning kutsuti üles
kasutama teemaviidet #digikultuur.
Narva Keskraamatukogus alustati eri
sihtrühmadele virtuaalsete haridusprogrammide väljatöötamist. Heimtali raamatukogus toimus noortele
kõnevõistlus Digimaailma võlu ja valu.
Tallinna Keskraamatukogu peamine
digikultuuriaastat tähistav projekt
oli Digiloojad raamatukogus, mille eesmärk oli arendada noorte digioskusi
ja julgustada neid olema ise digitaalse sisu loojad, mitte lihtsalt vaatajad ja edastajad. Aasta jooksul toimus
Tallinna Keskraamatukogus kokku
32 animatsiooni, robootika ja mängudisaini digitöötuba. Kännukuke raamatukogus toimus 3D-modelleerimise koolitus, kus Avatud Kooli
kaks klassi õppisid Tinkercad programmiga 3D-kujundamist ning valmistasid endale 3D-võtmehoidjad.
Paljud raamatukogud üle Eesti osalesid Riigi Infosüsteemi Ameti kampaanias Ole IT-vaatlik!.

Raamatukogud on olenemata
koroonaviiruse levikuga seotud piirangutest ja digikultuuri teema-aastast
olnud juba aastaid inimestele e-riigi
tugi. Koolitusteemade valik laieneb
aasta-aastalt. Huvilisi nõustatakse
arvuti, tahvelarvuti ja nutitelefoni
kasutamisel, digiallkirjastamisel ja
ID-kaardi sertifikaatide uuendamisel, Smart-ID loomisel ja kasutamisel, dokumentide vormistamisel,
CV koostamisel ja töö otsimisel,
Hoia mobiilirakenduse ja riigi e-teenuste kasutamisel (näiteks juhilubade
taotlemine, tuludeklaratsiooni täitmine, Patsiendiportaali või Maaameti kaardirakenduse kasutamine),
pangatoimingutel, ühistranspordipiletite ostmisel ja sõidukaardi
isikustamisel, sotsiaalmeedia kasutamisel, e-posti aadressi loomisel ja
e-postkasti kasutamisel, e-poodidest
tellimisel, tarkvarauuenduste ja viirusetõrje installimisel, kaugtöövahendite kasutamisel, fotode töötlemisel,
PRIA toetuste taotlemisel, saadete
järelkuulamisel ja -vaatamisel, tänapäevaste tehnikaseadmete kasutamisel (näiteks robotid, 3D-printerid,
graafikalauad). Võib tekkida õigustatud küsimus, kas on üldse teemasid,
mida raamatukoguhoidja valdama
ei pea?
Koroonapandeemia valguses on paslik välja tuua, et raamatukogud on
aastaid seisnud ka oma kogukonna
tervise ja heaolu eest. 2020. aastal
toimus näiteks Sõmeru raamatukogus praktiline nõuandetund seljavalu
põhjuste ja valudest vabanemise
teemal. Uulu raamatukogus räägiti seeniorite tervisepäeval veresoontest, meridiaanidest ja tervisest. Suigu raamatukogus tutvustati

huvilistele suitsu- ja vinguandureid.
Saulepi raamatukogus toimus chaga
ehk musta pässiku kasvatuse koolitus.
Laeva raamatukogus viidi läbi loengud prügi sorteerimise ja jäätmete
teemal. Valga Keskraamatukogu
Koikküla haruraamatukogus toimusid tervisliku toitumise koolitused.
Lähte Ühisraamatukogus pidasid
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased vanemaealistele loengu koos
tervisenäidikute mõõtmisega. KarksiNuias toimus õpituba Tervis Mulgimaa taimedest. Ruusmäe raamatukogu rühmakoolituste teemadeks
olid ravimtaimed. Viljandi Linnaraamatukogus räägiti meeste tervisest.
Kultuuriministeerium toetas 2020. aastal programmi Raamatukogude arendamine raames 16 projekti 31 612
euroga. Kõiki projekte ei olnud võimalik koroonaviiruse leviku tõttu
ellu viia ning osa toetusest tagastati. Samas leiti siiski ka nutikaid
lahendusi koolituste ja ürituste läbiviimiseks.
Lugejate nõustamine eeldab ka raamatukoguhoidjatelt pidevat enesetäiendamist. Lisaks lugemise edendamise ja kirjandusega seotud koolitustele olid 2020. aastal tugevalt fookuses
ka viiruse ja stressiga hakkamasaamisega seotud ning raamatukoguhoidjate digipädevust arendavad koolitused: tänapäevased tehnikaseadmed,
andmekaitse, heli- ja pildifailide
töötlemine, täiskasvanute ja vanemaealiste õpetamine, meediapädevus,
küberturvalisus, videokoosolekute
läbiviimine, sotsiaalmeedia haldamine ja kasutamine, interaktiivne
kaasamine, turundusmaterjalide ning
veebilehtede loomine.
Tallinna Keskraamatukogu korraldas
kahepäevase veebikoolituse Interaktiivsed raamatukogutunnid ja harivad
online-mängud Sinu raamatukogus,
millest said osa võtta raamatukogu-

Koroonapandeemia valguses on paslik välja
tuua, et raamatukogud on aastaid seisnud
ka oma kogukonna tervise ja heaolu eest.

hoidjad üle Eesti. Lisaks osaleti Eesti
Rahvusraamatukogu veebiseminaril
Meediapädevus raamatukogudele ja koolitusel Ideest ürituseni – interaktiivne
kaasamine, visuaalid ja sotsiaalmeedia,
Tallinna Ülikooli veebiseminaril
Vanemaealiste digimentorlus ning
ETKA Andrase seminaril Kuidas täiskasvanud õpivad ja kuidas neid tõhusamalt õpetada.
Nimetatud koolitusteemad peegeldavad selgelt kasutajate vajadusi ja
ootusi rahvaraamatukogudele. Raamatukoguhoidjaid on õigustatult
nimetatud nn elavateks otsingumootoriteks, kuid tegelikult on nad palju
enamat. Raamatukoguhoidjad on
kogukonna hinged, usaldusisikud,
digitargad, ainulaadsed inimesed
kogukonnas, kelle poole saab pöörduda kõigi küsimuste või muredega.
Raamatukoguhoidjad on auga välja
teeninud kasutajate usalduse. Koroonakriis ja digikultuuri teema-aasta
tõid koostoimes välja ühiskonna vajaduse nii traditsiooniliste kui uudsete,
iseteeninduslike raamatukoguteenuste järele. Üks ei välista teist, mõlemad on olulised. Seetõttu tuleb jätkata raamatukoguhoidjate digi- ja
meediapädevuse arendamist ning
rahvaraamatukogude vormimist
tänapäevasteks lugemist, innovatsiooni, hakkamasaamist, töötamist,
elukestvat õpet, tervist ja heaolu toetavateks keskusteks.
Kultuuriministeerium on nimetanud
2022. aasta raamatukogude aastaks.
See annab väga hea võimaluse meile
kõigile üheskoos tõmmata laiemat
tähelepanu raamatukogudele olulistele teemadele nii kohalikul kui
riigi tasandil, teavitada kogukonda
raamatukogude mitmekesistest teenustest ja kogudest ning anda hoogu
raamatukogude kauaoodatud digipöördele, unustamata samas raamatukogu kui kohtumispaika. Turvaliste
taaskohtumisteni raamatukogus!

Artikli koostamisel on kasutatud maakonna- ja linnaraamatukogude 2020. aasta
tegevuse aruandeid, mis on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi kodulehel
(www.kul.ee) ning raamatukogunõuniku
Ülle Talihärmi ettekannet Mis muutis
meid ja mida muutsime meie?
16. märtsil 2021 toimunud
XXIII mäluasutuste talveseminaril.
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on õppimine –
Jaapani vanasõna
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Eesti rahvaraamatukogud 2020 numbrites:
kogudest kasutamiseni
Riin Olonen,
Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse statistikateenuse juht

Taas on lõppenud üks raamatukogude statistiliste aruannete esitamise ring:
andmed on Statistikaametile esitatud. Nüüd on võimalik teha lühikokkuvõte,
milline oli Eesti raamatukoguvõrk aastal 2020 arvudes. Selles ülevaates
keskendun rahvaraamatukogude mullustele näitajatele, raamatukogude
tegevuse ja mõju süvaanalüüs jäägu järgmistesse artiklitesse.

Tabel 1. 
Rahvaraamatukogud
31.12.2020

Teadus- ja
erialaraamatukogud
31.12.2020

Kooliraamatukogud
31.08.20202

Kokku

Raamatukogud

5201

36

315

871

Lugejad

354 281

190 486

156 300

699 086

Kogud 10 340 785

13 660 894

6 507 894 30 509 573

Riin Olonen

Foto: Teet Malsroos

Loogem kontekst

Lakooniliselt saab raamatukoguvõrgu kohta öelda järgmist: seisuga
31.12.2020 oli Eestis 871 raamatukogu,
neist 520 rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ning 36 teadus- ja erialaraamatukogu. Aasta jooksul vormistati
12 250 707 laenutust, keskmiselt 17,5 laenutust lugeja kohta. Kokku oli raamatukogudes 699 086 lugejat, nende kasutada
kogud suurusega 30,5 miljonit arvestusüksust (vt tabel 1).
Igaks juhuks olgu meeldetuletuseks
mainitud, et kui rahva- ning teadusja erialaraamatukogud esitavad oma
aruanded kalendriaasta kohta (käesolevas ülevaates andmed seisuga
31.12.2020), siis kooliraamatukogude
aruandlus käib õppeaasta kaupa,
1. septembrist 31. augustini (nende
andmed on seisuga 31.08.2020).

Raamatukogude põhiandmed

Laenutused

9 802 000

828 107

1 620 600 12 250 707

Külastused

4 467 384

943 451

2 427 773

7 838 608

Virtuaalkülastused

3 363 516

2 038 770

–

5 402 286

1

Rahvaraamatukogude arv: 516 kohaliku omavalitsuse raamatukogu,
kolm vanglaraamatukogu ja Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu.

2

Kuigi Statistikaameti andmebaasis on kooliraamatukogude viimased
andmed kirjas 2019. a seisuga (viimane täisaasta, mil andmed on olemas),
olen mina käesolevas ülevaates lisanud kooliraamatukogude andmed
nende esitamise kuupäevaga, s.o 2020. a juurde.

Vaadates ainult Eesti raamatukogude
viimase viie aasta üldarve, võiksime
kergelt ja lühinägelikult järeldada,
et suuri muudatusi ei ole olnud
(vt joonis 1).
Muudatused kajastuvad siin eelkõige
kohalike omavalitsuste rahvaraamatukogude võrgu struktuuris. Haldusreformi käigus on raamatukogusid
liidetud, varem iseseisvad raamatukogud on nüüdseks haruraamatukogud jne. Olgu siinkohal näitena
toodud rahvaraamatukogud viimase
viie aasta jooksul, kus vaatleme raamatukogude lõikes eraldi ka nende
harukogusid ja teeninduspunkte.
Kuigi raamatukogude üldarv (nn
keskkogu staatuses raamatukogud
ja nende harukogud) on püsinud
suhteliselt samasugusena, on selgelt näha a-il 2018–2019 toimunud
muudatused. Kui 2016. a oli meil 414
raamatukogu 117 harukoguga, siis
eelmiseks aastaks olid need suurusjärgud vahetunud: nüüd on Eestis
212 rahvaraamatukogu 308 harukoguga (vt joonis 2).

Töötajad

Viie aasta taguse ajaga võrreldes
töötab meie rahvaraamatukogudes
94 inimest vähem (vt joonis 3). Raamatukoguhoidjate vähenemine on
väiksem (14 inimest), põhiliselt on
vähenenud teiste töötajate arv (80 inimest). Küll aga on oluliselt suurenenud osalise tööajaga töötavate raamatukoguhoidjate arv: 2016. a töötas
1217 töötajast osalise tööajaga 240
(19,7%), möödunud aastal 1203 töötajast 281 (23,4%).
Meeldetuletuseks: rahvaraamatukogude statistika esitamise juhendi
järgi on raamatukoguhoidjatena
arvestatud kõik raamatukogunduslikule elukutsele vastaval ametikohal
töötavad isikud, kelle töö on seotud
raamatukogu põhitegevusega, k.a
raamatukogu juhtkond ning muud
raamatukogus töötavad spetsialistid
(köitjad, mikrofilmijad, restauraatorid, raamatupidajad, personalitöötajad, infotehnoloogiaspetsialistid jt).
Teised töötajad on tehniline ja majanduspersonal (koristajad, majahoidjad,
töömehed jt).

Joonis 1.
Raamatukogud 2016–2020
Rahvaraamatukogud
Kooliraamatukogud

Teadusja erialaraamatukogud

Joonis 2.
Kohalike omavalitsuste rahvaraamatukogud 2016–2020
Teeninduspunktid
Harukogud

Raamatukogud

Joonis 3.
Rahvaraamatukogude töötajad 2015–2020
Töötajate
arv kokku
Teised

Raamatukoguhoidjad
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Joonis 4.
Töötajate koosseis rahvaraamatukogudes 2015–2020


Koosseis
(töötajad
kokku)
Koosseis
(teised)

Kogud

Rahvaraamatukogude kogud moodustavad kokku umbes kolmandiku (10 340 785 teavikut) kõigi Eesti
raamatukogude kogudest (30 509 573
teavikut; vt joonis 5).

Koosseis
(raamatukoguhoidjad)

Joonis 5.
Rahvaraamatukogude kogud vs.
Eesti raamatukogude kogud 2016–2020.
Teavikute hulk




KOKKU

Rahvaraamatukogud

Koosseis (ehk raamatukogutöötajate
täis- ja osakoormused summeerituna) on rahvaraamatukogudes viie
aastaga vähenenud 82 võrra (1301-lt
1219-ni), neist raamatukoguhoidjate
osas 34 võrra ja teiste töötajate osas
48 võrra (vt joonis 4).

Kogude üldmaht on viie aasta jooksul veidi vähenenud (8,5%), kuid
oluline on jälgida ka mõõdikut, mitu
teavikut ühe teenindatava kohta on
kohalike omavalitsuste rahvaraamatukogudes. 2020. a lõpu seisuga oli neis
7,3 teavikut (ehk statistilistes aruannetes – 7,3 arvestusüksust) ühe
teenindatava kohta. Edasist analüüsi
tehes pakuks huvi ka see, kui suurt
osa kogudes olevaist teavikuist aasta
jooksul vähemalt üks kord laenutati.
Need andmed on raamatukogudel
oma süsteemides olemas ja kohapeal
on seda analüüsi võimalik teha, aga
statistilistes aruannetes me neid
praegu ei küsi.
Tore on näha, et kogude ringlus (mitu
korda on iga teavikut aasta jooksul
laenutatud) on veidi tõusnud, jõudes
0,82-lt (2016. a) 0,95-ni (2020. a). Seejuures ei saa unustada, et 2020. a oli
mõjutatud koroonaviiruse levikust:
juurdepääs raamatukogudele ja
nende teenustele oli piiratud ning
laenutuste arv vähenes seetõttu veidi.
2019. a oli kogude ringluse näitaja
0,97.

Rahvaraamatukogud õpetavad digitarkusi ja väikseid lugejaid. Fotod: Teet Malsroos

Joonistel 6 ja 7 on toodud rahvaraamatukogude registreeritud kasutajate arv ja aastane laenutuste arv
viimasel viiel aastal. Võrdluseks on
lisatud ka kõigi Eesti raamatukogude
koondandmed.
Kui rahvaraamatukogude kogud
moodustavad kolmandiku kõigi Eesti
raamatukogude kogudest, siis rahvaraamatukogudes tehtavad laenutused on koguni 80% kõigist aasta kestel tehtud laenutustest. Keskmiselt
laenutab Eestis üks lugeja aastas
17,5 korda. Teadus- ja erialaraamatukogudel oli 2020. a keskmiselt 4,3
laenutust, kooliraamatukogudel 10,4
ja rahvaraamatukogudel koguni
27,7 laenutust ühe registreeritud kasutaja kohta.

Joonis 6.
Rahvaraamatukogude kasutajad
2016–2020

KOKKU

Rahvaraamatukogud

Joonis 7.
Rahvaraamatukogude laenutused
2016–2020

Üritused, koolitused

Eesti raamatukogud muutuvad järjest proaktiivsemaks, neis käib väga
vilgas ja mitmekülgne tegevus: lugejatele korraldatakse erinevaid üritusi
ja koolitusi. Praegu esitavad andmeid
toimunud ürituste ja nendel osalenud
inimeste kohta ainult rahvaraamatukogud, kuigi ka teised raamatukogud on aina aktiivsemad ürituste
korraldajad.
Perioodil 2016–2019 on näha igaaastaste ürituste ja neil osalenute
hulga kasv. Väike langus on näha
2020. a, aga see on koroonaviiruse
leviku tingimustes ka igati ootuspärane. Pigem on kiiduväärt, et see
langus ei ole olnud suurem: raamatukogud kohanesid kiiresti muutunud
oludega ja viisid üritused võimalusel
üle virtuaalsesse keskkonda.
Nii ürituste kui ka koolituste osas on
kindlasti põhjust statistika kogumise
põhimõtted üle vaadata, kuna see osa
raamatukogutööst saab aina tähtsamaks. Ka koolitused ei ole enam
ainult raamatukogu ja selle teenuste
tutvustamine: kasutajaile pakutav
valik on märksa rikkalikum ning
mitmekesisem.

KOKKU

Rahvaraamatukogud

Joonis 8.
Üritused ja üritustel osalejad
rahvaraamatukogudes 2016–2020
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Kasutajad, kasutamine

Kai Välbe

Foto: Teet Malsroos

Standardimine: mis
tehtud ja mis teoksil?
Kai Välbe,
RR-i juhtiv spetsialist, erialastandardite koostamise koordineerimise teenuse juht

Kes loob standardeid?

Standardimise valdkonnas korraldab
globaalset tegevust Rahvusvaheline
Standardiorganisatsioon (International Organization for Standardization, ISO). See on valitsustest sõltumatu ülemaailmne organisatsioon,
millel on praegu 334 tehnilist komiteed. Nende komiteede liikmed
on omakorda rahvuslikud komiteed,
mis tegelevad erinevate teemadega
165 riigis.
Info- ja dokumendihalduse Eesti
standardeid koostab standardimise
tehniline komitee EVS/TK 22 Informatsioon ja dokumentatsioon,
mis on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse (EVS) struktuuriüksus. Tehniline komitee (TK) 22
suhtleb EVS-i kaudu ISO komiteedega,
esindades neis Eesti konsensuslikku
seisukohta raamatukogunduses,
dokumendihalduses, kirjastamises,
arhiivinduses, muuseumitöös, indekseerimis- ja refereerimisteenuste
ning infoteaduste valdkonnas.
Komitee on mainitud valdkondade
standardimisest huvitatud juriidilistest
isikutest vabatahtlikel ja võrdsetel
alustel moodustatud kogu. Praegu
kuuluvad TK 22 liikmete hulka Rahvusarhiiv, Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Keele Instituut, Eesti
Arhivaaride Ühing, Eesti Äriarhiiv,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, Dokumendihaldurite Ühing ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. Komitee sekretariaat
tegutseb rahvusraamatukogu juures.
Standardeid saab tellida EVSi kaudu,
vt https://www.evs.ee/et/ . Nende
tasuta lugemine on võimalik ka teadusraamatukogudes autoriseeritud
töökohtadel, vt https://www.evs.ee/
et/standardite-lugemispunktid .

Me kõik peame oma eriala rahvusvaheliste standarditega
kursis olema. Seepärast tutvustan teile EVS-ISO uusi infoja dokumendistandardeid. Esimest eesti keelde tõlgitud
muuseumide töökorraldust puudutavat ISO standardit
kommenteerib Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
Marju Reismaa. Seoses raamatukogustatistika standardi
uuendamisvajadusega uurin raamatukoguhoidjaist kolleegidelt Triinu Seppam-Saarelt, Riin Olonenilt ja Kristina Pailt,
mida vajavad raamatukogud statistika kogumise ühtlustamiseks.
Loodan, et arutelu raamatukogude statistika standardi üle saab
uue tõuke, sest vajadus kokkulepete järele on suur.

2020. aastal ilmunud
Eesti standardid
TK 22 eestvedamisel koostati ja võeti
Eesti standarditena vastu järgmised
ISO info- ja dokumendistandardid:
EVS-EN ISO 3166-1:2020 Maade ja
nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1:
Maatähised (vt https://www.evs.
ee/et/evs-en-iso-3166-1-2020)
Standardi tõlkis Peeter Päll, projekti
juhtis Eesti Keele Instituut. See dokument annab juhised maatähiste kasutamiseks mis tahes rakendustes, milles vajatakse kehtivate maanimede
esitust kodeeritult. ISO 3166-1 määrab kindlaks tähised, mis esindavad
maade ja muude erilist geopoliitilist huvi pakkuvate alade kehtivaid
nimesid, võttes aluseks Ühinenud
Rahvaste Organisatsioonilt saadud
maanimed.
EVS-ISO 30300:2020 Informatsioon
ja dokumentatsioon. Dokumentide
haldamine. Põhimõisted ja sõnastik
(vt https://www.evs.ee/et/evsiso-30300-2020)
Standardi tõlkis Hanno Vares, projekti
juhtis Rahvusarhiiv.

Selged, kokku sobivad ja sidusad standardid vajavad selget, järjekindlat ja
sidusat terminoloogiat. See dokument sisaldab termineid ja määratlusi, mis kuuluvad dokumentide
haldamise põhimõistete hulka (organisatsioon, dokument, hindamine,
dokumentide haldamine ja ohje, süsteem ja dokumendisüsteem).

2021. aastal ilmunud
Eesti standardid
EVS-ISO 3297:2021 Informatsioon
ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber
(ISSN) (vt https://www.evs.ee/et/
evs-iso-3297-2021)
Standardi ümbertrükk kehtib Eesti
standardina. Projekti juhtis rahvusraamatukogu. Dokumendis iseloomustatakse jadaväljaannete ja teiste pidevväljaannete ühest identimist võimaldavat standardnumbrit (ISSN) ning
propageeritakse selle kasutamist. Iga
rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber (ISSN) on kindlal kandjal, trükisena või elektrooniliselt ilmunud jadaväljaande või muu pidevväljaande ainukordne identifikaator.

• juhtimine (nt omatulu protsent kogu-

Standardi tõlke projekti juhtis Kultuuriministeerium. Selles dokumendis
on määratletud kogum muuseumide
kvaliteedi hindamise võtmeindikaatoreid, mis on vajalikud

Võrdluseks mõned raamatukogude
tulemusindikaatorid (EVS-ISO 11620:
2015 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Raamatukogu tulemusindikaatorid):

• muuseumide

töö strateegiliseks
planeerimiseks ja sisemiseks juhtimiseks;
• aruandluseks huvirühmadele, näiteks rahastamisasutustele, poliitikakujundajatele või avalikkusele;
• muuseumide rolli ja väärtuse edendamiseks õppe- ja teadustöös,
hariduses ja kultuuris, sotsiaal- ja
majanduselus;
• tulemuste võrdlemiseks aja jooksul
ja muuseumide vahel.
Selle dokumendi eesmärk on pakkuda
välja valik võtmeindikaatoreid, mis
oleks kohaldatavad paljudele muuseumidele, välistamata muude selles
nimetamata indikaatorite kasutamist.
***
Raamatukogudel on oma võtmeindikaatorite standard olemas juba 2015.
aastast: EVS-ISO 11620:2015 Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid
(vt https://www.evs.ee/et/evsiso-11620-2015).
Kui võrrelda muuseumide ja raamatukogude võtmeindikaatorite standardeid, on näha, et muuseumide tulemusindikaatorite loend on raamatukogude vastavast loendist lühem.
Mõned näited muuseumide tulemusindikaatoritest (EVS-ISO 21246:2021
Informatsioon ja dokumentatsioon. Muuseumide võtmeindikaatorid):
• kogud (nt kõigi kirjeldatud museaa-

lide protsent);
• näitused (nt rändnäituste protsent);
• digiteerimine (nt kõigi digiteeritud
museaalide protsent);
• külastused / külastajad / üldine
teadlikkus (nt protsent küsitlusele
vastanutest, kes teavad muuseumi);
• haridustegevused ja üritused (nt
haridusteenustes osaleva personali
protsent);
• teadustöö (nt teadusväljaannete arv
kutselise töötaja1 kohta);
1

tulust, täienduskoolitustel osalenud
töötajate osakaal, vabatahtlike protsent kogu muuseumi personalist).

(nt nõutavate nimetuste protsent kogus);
• juurdepääs (nt teaviku hoidlast toomise mediaanaeg);
• vahendid (nt kasutajakohtade arv
teenindatava kohta);
• personal (töötajate arv teenindatava
kohta);
• kogu kasutus (nt kogu ringlus);
• juurdepääs kogule (nt kasutajakoolituses osalejate arv teenindatava
kohta);
• üldist (nt kasutaja rahulolu, sihtrühmade hõlmatuse protsent, kasutaja
valmisolek uuesti raamatukokku
pöörduda);
• tõhusus (nt kogu ühe kasutusjuhu
maksumus);
• potentsiaal ja areng (nt e-teavikute
protsent komplekteerimiskuludest)
jne.
• kogu

Rahvusraamatukogu näitel võib öelda,
et EVS-ISO 11620:2015 Informatsioon ja
dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid on leidnud nii praktilist
kasutust kui pakkunud mõtteid teenuste kvaliteedi parandamiseks ja
saavutatud taseme tutvustamiseks
koostööpartneritele ning ühiskonnale
tervikuna. Indikaatorite rakendamine
pole olnud kerge, aga see on hea tahtmise juures võimalik, ja mis peamine
– vajalik.
Mõned näited kasutatud indikaatoreist:
• RR-i

digikogude osakaal Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi (ERB)
alusel;
• digikogude kasutus, seansside
arv digiteeritud väljaande kohta
DIGAR-is ja seansside arv digiteeritud väljaande kohta DEA-s
(DIGAR-i Eesti artiklid);
• trükifailide arv füüsilisel kandjal hangitud säilituseksemplaride kohta;
• kasutajate rahulolu (soovitusindeks
ehk soovitajate protsent vastajatest)
jm.

Vt EVS-ISO 21246:2021, 3.44: kutseline töötaja (professional staff member) –
muuseumi töötaja […], kes on lõpetanud ülikooli või erikoolituskursuse muuseumivaldkonnas ja kelle töökohustus nõuab erialast haridust või kogemust.
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Kuna EVS-ISO 21246:2021 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Muuseumide võtmeindikaatorid
on esimene eesti keelde tõlgitud
muuseumide töökorraldust puudutav ISO standard, siis pöördusime
uudishimust kantud küsimustega
Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku Marju Reismaa poole.
Kuidas iseloomustate muuseumide võtmeindikaatorite ISO
standardi ilmumist ja selle tähtsust muuseumide töös üldiselt?
Marju Reismaa: Selle ISO standardi
tõlge oli väga oodatud. Muuseumitöö kvaliteedi hindamist ja muuseumide omavahelist võrdlemist peetakse väga keeruliseks või lausa
võimatuks. See standard näitab,
et see ei ole nii. Standardis toodud
indikaatorite abil saab anda ratsionaalse ja erapooletu hinnangu
muuseumidele ning nende
panusele ühiskonda.
Olemas on ju ka standard
ISO 18461:2016 International
museum statistics, mis ei ole
Eesti standardiks üle võetud.
Miks muuseumid tõlkisid just
võtmeindikaatorite standardi?
M. R.: Otsustasime võtmeindikaatorite standardi tõlkimise kasuks,
kuna selle kasutajate ring on
kindlasti palju laiem kui statistika
standardi puhul. Lisaks kasutab
võtmeindikaatorite standard mitmeid statistika standardi mõisteid
ja seega on informatiivsem.
Mis on ilmunud standardis
kõige tähtsam?
M. R.: Kõnealune ISO standard on
suurepärane alusmaterjal, millest
muuseumide tõhususe hindamisel
lähtuda. Plaanime seda kasutada
riigimuuseumidele ning riigi sihtasutuse muuseumidele riigi kui
omaniku ja asutaja ootuste sõnastamisel. Samuti on standard abiks
muuseumidele enesehindamisel.

ARENDUSTEGEVUS

EVS-ISO 21246:2021 Informatsioon
ja dokumentatsioon. Muuseumide
võtmeindikaatorid (vt https://www.
evs.ee/et/evs-iso-21246-2021)

ARENDUSTEGEVUS
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***
Palju universaalseid indikaatoreid on
lülitatud ka spetsiifilisse, maailma
rahvusraamatukogude tulemusindikaatoreid käsitlevasse standardisse
EVS-ISO 21248:2019 Informatsioon
ja dokumentatsioon. Rahvusraamatukogude töö kvaliteedi hindamine (vt
https://www.evs.ee/et/evsiso-21248-2019).
***
Nii muuseumide kui ka raamatukogude tulemusindikaatorite standardid mainivad ühe tähtsaima ja
olulisema allikana standardit EVSISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika (vt https://
www.evs.ee/et/evs-iso-2789-2014).
Seda raamatukogude statistika alusstandardit, mis ilmus ingliskeelsena
juba 2013. aastal (eesti k 2014), pole
ammu uuendatud. Vajadus standardi
kaasajastatud väljaande järele on suur,
kuid käesoleva aasta jooksul ei ole
selle ilmumist veel ette näha. Pöördusin Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektori Triinu Seppam-Saare,
RR-i raamatukoguteenuste arenduskeskuse statistikateenuse juhi Riin
Oloneni ja Eesti Raamatukoguvõrgu
Konsortsiumi tegevdirektori Kristina
Pai poole sooviga teada saada, mida
oodatakse uuelt standardilt.

Mida vajavad raamatukogud statistika kogumise
ühtlustamiseks?
Triinu Seppam-Saar: Praegu kehtiv
statistikastandard jätab osades definitsioonides andmete kogumiseks
üsna palju tõlgendusruumi, mis tähendab seda, et meil endal peaksid olema
raamatukogudega väga kindlad kokkulepped, kuidas me üht või teist statistikat arvestame, et see oleks võrreldav. Segadust on juba n-ö traditsiooniliste näitajate arvestamisel, aga
juurde tuleb aina uusi näitajaid, mida
peaksime koguma, et otsustajatele
oma tööd näidata. 2020. aasta tõi
raamatukogudele palju uusi väljakutseid, viis raamatukogud senisest enam füüsilisest ruumist virtuaalruumi. Reaalajas koolitused ja
üritused eri platvormidel, salvestatud
koolitused ja üritused, nõustamised ja
raamatute ettelugemised Skype’i teel,
koolitundide abistamine jututubades

jne – need on vaid mõned näited
sellest, milliste andmete kogumine
ootab selgemaid juhiseid.
Standardis on samas ka definitsioone,
mida tuleks just laiendada. Nii näiteks on virtuaalkülastus minule oluliselt laiem mõiste kui raamatukogu
veebisaidi külastus, viimane peaks
olema üks osa virtuaalkülastustest.
Ei saa üle ega ümber sellest, et osasid näitajaid takistab kogumast ja
esitamast raamatukogude tehniline
võimekus: kasutusel olevate tarkvarade piiratud võimalused, kuid ka
raamatukogutöötajate pädevus IKT
valdkonnas.
Riin Olonen: Raamatukogustatistika
standardiga puutusin esimest korda
kokku selle eesti keelde tõlkimise
protsessis osaledes. Nüüd statistikateenuse värske juhina ja raamatukogude küsimustele vastates tuleb
sellega uuesti aktiivsemalt tegeleda.
Meie raamatukogustatistika baseerub
rahvusvahelisel standardil ja seetõttu
oleme ka muudatusi kavandades oodanud standardi uuendusi. Eriti, mis
puutub e-teenustesse ja tegutsemisse
virtuaalsetes keskkondades. See osa
raamatukogude töös on viimastel
aastatel jõudsasti kasvanud. Eelmisel,
digikultuuri- ja eriti COVID-19 pandeemia tingimustest mõjutatud aastal
oli kasv lausa plahvatuslik. Seetõttu
ongi kavas sel kevadel korraldada
taas arutelud raamatukogustatistika
üle, kokku tuleb leppida ühiselt mõistetavates määratlustes ja mõõdikutes.
Seejuures on meile probleemkohtade
kaardistamisel suureks abiks olnud raamatukogudest juba laekunud tagasiside ja kahtlemata ka siin ajakirjanumbris välja toodud küsimused.
Kindlasti uurime ka seda, milliseid
muudatusi teised riigid on standardi
uuendusi oodates teinud. Samas on
oluline, et statistika kogumise põhimõtteid ei muudetaks käigu pealt igal
aastal. Peame tagama, et meie tegevuse mõõtmine toimuks ühtsetel alustel ja andmed oleksid ajas võrreldavad.
Kristina Pai: See teema tundub nagu
Gordioni sõlm, mida pole võimalik
lahti harutada. Aastate pikku on see
olnud probleem, mida on arutatud nii
ERÜ kui ka ELNET-i raames. Üleüldine probleem on e-kogude statistika,
mida tõlgendatakse raamatukogudes
erinevalt, sest standard jätab piisavalt
tõlgendusvõimalusi. Nt kuidas loet-

leda e-ajakirju andmebaasides või
kuidas kajastub e-muusika (standardis puudub) jm. Füüsiliste kogude
laenutusi arvestab osa raamatukogusid vaid kojulaenutustena, osa lisab
ka kohalkasutuse. Lisaks vajab läbimõtlemist, kuidas võiks kohandada
aastaid muutumatuna püsinud riikliku statistika tabelit raamatukogude
tegelike vajadustega. Lugejate üle
arvestuse pidamine on samuti problemaatiline. Kuidas hinnata raamatukogu kasutust ajal, kui suur osa kasutajaid, eriti ülikooliraamatukogudes,
kasutab vaid e-kogusid? Seega praegu
ei näita ka lugejate arv tegelikku olukorda. Me loeme registreerunud lugejaid, s.t kes on lugejaks vormistatud.
Samas saab meie majadesse sisse
registreerumata, need külastajad jäävad arvestamata. Arvestamata jäävad
ka kõik need, kes raamatukoguhooneisse ei tule ja kasutavad miljonite
eest ostetud e-ressursse veebi kaudu.
Kui juhtisin ERÜ kogude toimkonda,
käsitlesime seda teemat mitmel aastal
ja tegime ettepanekuid, mida võiks
statistika kogumises muuta. Kuid
jätkuvalt kajastame mingeid näitajaid erinevalt. Vaatasin ERÜ kogude
toimkonna aruandeid: juba 2004. a on
see teema olnud päevakorral (veebis
on info alates 1999. a-st). Väljavõte
2004. a aruandest ütleb: Lisaks tavapärasele tegevusele olid toimkonna liikmed
aastaringselt hõivatud raamatukogude
statistika töörühma tegevusega. 2012. a
aruandes on teema taas aktuaalne.
2013. a oli see jälle toimkonna üks
peamisi aruteluteemasid. Väljavõte
kogude toimkonna 2013. a aruandest:

E-väljaannete ja e-andmebaaside statistika

Üleüldiseks probleemiks on e-kogude
statistika, mida tõlgendatakse raamatukogudes erinevalt (standard
jätab piisavalt tõlgendusvõimalusi).
Kogud, mis kajastuvad ESTER-is, on
üsna sarnaselt käsitletavad, kõik muu on
väga segane. Raamatukogud arvestavad
statistikat lähtudes nii oma võimalustest (kuidas andmed kajastuvad, nt RR
portaalis nimetuste kaupa, seega dubleerimist pole) ja kogu iseloomust (nt
muusikaakadeemia raamatukogule on
oluline tõsta esile auviseid).2
2

Margit Jõgi: Riiklikus statistikas on
alati küsitud auviseid eraldi, ka võrgus
olevaid auviseid. Seda on tehtud ajast,
kui e-kogude statistikat koguma hakati.

• Kus avaldatakse teaduskogude statistika?

Riiklik statistika kajastab teadusraamatukogusid koos, mitte raamatukogu
kaupa – seega sealt ei näe, mida erinevalt oleme teinud. RR-i kodulehel on
vaid rahvaraamatukogud.
• Kui andmebaas sisaldab mitut väiksemat baasi, kas siis loetakse kõiki eraldi?
• Kas kajastada andmebaasides olevaid
materjale neid liigiti (e-ajakirjad, e-raamatud) üle lugedes?
• Kuidas kajastada digiteeritud muusikat?
Kas lisada e-raamatute alla?
• Kuidas näidata ajakirju, mis kajastuvad
mitmes baasis? Kas arvestada kordused
välja või mitte?

2012. Oli päris keeruline arve kokku
saada nii, et need võrreldavad oleksid. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) oleks e-kogude osas
päris kesisena tundunud, kuigi neil
oli juba toona (2012. a) tellitud hulgaliselt e-väljaandeid ja ka kohapeal
tehtud palju salvestusi, mida sai
mp3-dena iga üliõpilane kuulata.
Seega: iga raamatukoguga tuleks arutada, mis on nende eripära ja püüda
seda arvestada.
Kuigi ma praegusel tööpostil ELNET-is
ei ole kogude statistikaga nii otseselt
seotud, siis usun, et mitmed eelpool
kirjeldatud probleemid on alles (kas
või osaliselt) ka praegu.

ISO statistika töörühm on välja töötanud
statistikastandardi (2789) uue versiooni.
2014. a. tuleks püüda selle alusel viia
statistika kogumine ühtsetele alustele.

1. Väiksem probleem on füüsiliste
kogude kohalkasutusega seonduv:
osa raamatukogusid loeb neid, osa
mitte.

Teisena toon väljavõtte kogude toimkonna 2014. a aruandest, milles on
peamiste probleemidena toodud:

2. Põhiprobleem on e-kogudega: kuidas arvestada andmebaase, e-ajakirjade pakette, e-raamatute baase?
Kas 1 pakett on 1 ühik või loeme selles sisalduva kokku? Kui sama ajakiri/raamat kajastub mitmes andmebaasis, kas loendamegi topelt?
Kuidas loendada allalaadimisi, vaatamisi? See, millist statistikat koguda
saab, sõltub suuresti ka andmebaasist. Üks lahendus oleks see,
et teeksimegi e-kogude statistika
väljavõtte ühiselt. Kuidas kajastame e-muusikat? Kuidas kohapeal
valmistatud koopiaid (ostetud
plaadist tehtud mp3-sid)? Veebikülastused on ju veel lisaks.

e-kogude statistika: kuidas lugeda e-ajakirju, mis on andmebaasides (RR loeb
eraldi, teised vaid neid, mis väljaspool
andmebaase)? Kuidas kajastub e-muusika
(standardi järgi sellist asja pole, oleme
tinglikult käsitlenud e-raamatuna)? Füüsiliste kogude laenutused – osa raamatukogusid arvestab vaid kojulaenutust, osa
lisab ka kohalkasutuse (loetakse mõnel
korral aastas saalides tagasipandavaid
raamatuid) jne. Leitakse, et oluline on
leppida täpselt kokku, mida mingi number näitab.
Lisaks vajas läbimõtlemist, kuidas võiks
kohandada aastaid muutumatuna püsinud riikliku statistika tabelit raamatukogude tegelike vajadustega. Kerkis näiteks
üles küsimus, kas laudimeetrite näitamine riiklikus statistikas on ikka vajalik.3
Varasemast ajast on kogemus ELNET-i
vastava töörühma loomisest eesmärgiga ühtlustada eelkõige e-kogude
statistikat. Paraku see sisuliselt tööle
ei hakanud ja lõpetasime tegevuse.
Veel oli kokkupuude probleemiga
siis, kui koostasime koos Anneli
Sepaga raamatukest Let’s meet in the
library! Estonian libraries / edited by
Kristina Pai, Anneli Sepp. Tallinn,
3

Margit Jõgi: ELNET-i töörühmas oli
2018. a laudimeetrite suhtes kahesuguseid
arvamusi. Teatud laadidele otsustati see
näitaja ikkagi alles jätta.

3. Lugejate üle arvestuse pidamise
probleem. Kuidas raamatukogu
kasutust hinnata ajal, mil suur
osa lugejaid (eriti ülikooliraamatukogudes) kasutab vaid e-kogusid?
Sageli ei olda isegi lugejaks registreeritud, sest selleks ei ole mingit
vajadust. Kui oled ülikooli liige, siis
on kõik ülikoolile ostetud andme-

kogud ju ülikooli võrgus kasutatavad, milleks veel raamatukogu
lugejaks registreeruda. Seega ei
näita praegu ka lugejate arv tegelikku olukorda. Ei oska öelda,
kumb arv praegu suurem on: kas
need, kes on end lugejaks registreerinud või need, kes pole. Mida
aeg edasi, seda lihtsam on lõpetada
ülikool ilma raamatukokku jalga
tõstmata, sest pakume veebis juba
sellist hulka materjale, mida keegi
pole suuteline omandama.
4. Kasutajate loendamise probleem.
Me loendame registreerunud lugejaid – neid, kes on saanud lugejapileti. Samas saab meie majadesse
sisse registreerumata (s.t lugejapiletita või lugejaks vormistamata)
– need külastajad jäävad loendamata (nende suhtarv kajastub
muudes tegevustes, kui nad neis
registreeritult osalevad). Lisaks
veel kõik need, kes majja ei tule
ja kasutavad miljonite eest ostetud andmekogusid veebis. Nad ei
tule selle pealegi, et need kogud on
ostetud raamatukogu kaudu. Nende
arv peaks siis kajastuma kuidagi
e-väljaannete kasutamise juures.
Kui rääkida lugejate arvust, siis tegelikkusele lähedase tulemuse saamiseks tuleks leida mingi kombinatsioon, mingi tehe, mida oskab
ehk mõni matemaatik soovitada.
Veel üks teema on ühiselt tehtavad
tööd, ühiselt loodud andmekogud
ja nende kajastamine riiklikus statistikas. Kui näiteks ELNET-i raames
koostame koos ESTER-it, ISE-t, EMS-i
ja E-varamut, siis oleks mõistlik nende
andmekogude näitajaid ka koos välja
võtta. Kui andmed esitab iga raamatukogu eraldi, siis on võimalik, et osa
tegevusi-arve jääb kajastamata, sest
neid töid on tehtud suurema n-ö
katuse all.

Artikli lõpetuseks: miks on raamatukogustatistika oluline?
Standardis EVS-ISO 16439:2016 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused (p 6.2.2.1)
on osutatud sellele nii:
Raamatukogustatistika tegeleb sisendi ja väljundi kvantiteediga.
See ei näita raamatukogu tulemuslikkuse kvaliteeti ega raamatukoguteenuste
mõju kasutajatele, aga teatud juhtudel on võimalik statistikat kasutada
selliste arengute väljaselgitamiseks, mis viitavad raamatukogu mõjule [---].
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Kokku tuleks leppida:

Võimekatest ülemustest
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Uut erialakirjandust
MARGIT TAMMUR

RR-i sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, soovitan teile taas nelja
uut teost, mida olen just äsja lugenud.

Abiks töökeskkonna
parendamisel
•

The library workplace
idea book : proactive steps
for positive change /
edited by Heather L. Seibert,
Amanda Vinogradov, and
Amanda H. McLellan.
Chicago : ALA Editions, 2020.
170 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5365776*est
https://www.alastore.ala.
org/content/library-workplace-idea-book-proactive-steps-positive-change

On ilmunud hulk raamatuid sellest, kuidas üha paremini rahuldada raamatukogu klientide vajadusi. See raamat on aga abiks raamatukogutöötajate töökeskkonna mugavamaks muutmisel: kuidas toetada tööle tagasi pöörduvaid
noori emasid, aidata kaasa pere- ja tööelu ühitamisel, pakkuda kaugtöövõimalusi (nt veebivestluse teel klientide nõustamine). Eraldi peatükk on
lapsetoitmisvõimalustest töökohas. Raamatukogu füüsilise ruumi puhul
on positiivne psühholoogiline mõju hästi valitud ja paigutatud elaval taimestikul. Autor väidab, et ameeriklased veedavad 90% oma ajast siseruumides
– järelikult tuleb taimed tuppa tuua. Lisatud on loetelu raamatukoguruumidesse sobivatest taimedest.
Juttu on ka raamatukogutöötajate tervist ohustavatest teguritest ja nendega
hakkamasaamisest: haige, stressis, töökiusamise all kannatav töötaja tööandjale kasu ei too. Oma tervisele tähelepanu pööramine, kõndimine, joogatunnid lõunapausi ajal, salliv suhtumine kolleegide eripäradesse, igasuguse
ründava käitumise vältimine – nende põhimõtete tähtsust tuleb teadvustada. Käsitletakse ka raamatukogutöötajate tunnustamise ja hindamise võimalusi. Soovitatakse korraldada veebiseminare kultuuriteemade arutamiseks.
Ookeanitagused näited ja kogemused tulevad meilegi siin Maarjamaal
tuttavad ette.

Töötajate heaolu tagamisel on oluline
osa võimekatel ülemustel:
•

Emotional intelligence
and critical thinking for
library leaders / Gary L. Shaffer.
Bingley : Emerald Publishing, 2020. 144 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5355442*est
https://books.emeraldinsight.
com/page/detail/Emotional-Intelligence-and-Critical-Thinking-for-Library-Leaders/?k=9781789738728

Raamatus on loetletud lausa 96 emotsionaalse intelligentsuse aspekti,
mida raamatukogujuht peaks silmas
pidama. Need on koondatud nelja
põhiteema alla:
• teadlikkus iseendast (oma emotsioonidest, tugevatest külgedest, väärtustest, motiividest; siia liigitub ka
tugev eneseusaldus, huumorimeel
ja isegi mõõdukas nartsissism);
• sotsiaalne teadlikkus (arusaamine
kollektiivi toimimisest, inimsuhetest, huvitatus, avatus, oskus kuulata
ja tunnustada, lugupidav suhtumine
inimestesse, empaatiavõime jmt);
• enesejuhtimine (oskus hoida emotsioone kontrolli all ja olla sihiteadlik, muuhulgas mainitakse optimismi tähtsust);
• suhete korraldamine (veenmisoskus, konfliktide lahendamise oskus,
teiste inspireerimise, mõjutamise,
arengule kaasaaitamise võime).
Üliinimest siin raamatus siiski ei kirjeldata, näited on toodud konkreetsetest

Muutuste läbiviimise protsessist
organisatsioonis
•

Leading change in academic
libraries / edited by Colleen Boff
and Catherine Cardwell.

Chicago, IL : Association of College &
Research Libraries, 2020. 324 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5354459*est
https://www.alastore.ala.org/content/
leading-change-academic-libraries
Ülikooliraamatukogude näitel analüüsitakse muutuste läbiviimise protsessi
organisatsioonis tervikuna. Aluseks
võetakse John P. Kotteri kaheksaastmeline muudatuste juhtimise
mudel. Selle ülesehitus on järgmine:
• nn soojendusfaas (suurenda vältimatustunnet, pane kokku juhtgrupp,
koosta visioon ja strateegia, edasta
sõnum visioonist sellele toetuse
saamiseks);
• uudse praktika rakendamise faas
(anna tegevusvabadus, saavuta
lühiajalised tulemused, kindlusta
senised saavutused ja jätka tegutsemist järgmiste muudatuste nimel);
• põhjapanev faas (kinnista muudatused).

Raamat on jaotatud viide ossa: strateegiline planeerimine, reorganiseerimine,
muutused organisatsioonikultuuris, raamatukogude ja raamatukogutöötajate uued rollid, tehnoloogilised muutused. Räägitakse kasutajauuringutest,
kasutajate kaasamisest, e-teenuste ja infopädevuse arendamisest, koostööst
klientidega (personaalne, täpsemalt suunatud infoteenindus (ingl k liaison
librarian, embedded librarian)), kodulehe kujundusest, töövoogude terviklikust
organiseerimisest. Suurem eesmärk on muutuda kogudepõhisest raamatukogust tulevikku vaatavaks teenustepõhiseks raamatukoguks.

Raamatukogude
tulevikust
Last but not least – julgete päralt
on tulevik:
•

Bold minds : library leadership
in a time of disruption /
edited by Margaret Weaver
and Leo Appleton.

London : Facet Publishing, 2020.
246 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5373342*est
https://www.facetpublishing.
co.uk/page/detail/bold-minds/?k=9781783304530
Milline on raamatukogude roll
21. sajandi ühiskonnas? Kuidas
saada hakkama majanduslike,
tehnoloogiliste, kultuuriliste
muutustega?
Autorid esitavad algul provokatiivsed väited: raamatukogud on välja suremas; raamatuid pole vaja, sest kõik on internetis olemas; raamatukogud ja raamatukoguhoidjad on minevikku takerdunud; raamatukogutöötaja ei suuda
juhtida midagi peale raamatukogu; raamatukogu on järelkäija, mitte liider;
raamatukogundus on aegunud valdkond, mis otsib oma kohta ja eesmärki,
mida enam ei eksisteeri; raamatukogud on liiga kallid ja ebasäästlikud; raamatukogu ei suuda tõestada oma mõju – milleks seda siis üldse ülal pidada;
kena, kui raamatukogu on olemas, aga eluliselt vajalik see küll ei ole.
Seejärel püütakse vastupidist tõestada. Sõna saavad eri tüüpi raamatukogude
juhid, kes arutlevad poliitiliste ja globaalsete väljakutsete, uute ärimudelite
ja teenuste, kasutajate kaasamise, kaasaegse raamatukoguhoidja uute professionaalsete nõuete üle. Infospetsialisti digioskused peavad võimaldama
aktiivset osalemist avatud infoühiskonnas. Tuleviku raamatukogutöötaja
tähistamiseks kasutatakse paljulubavat ingliskeelset terminit databrarian.
Kaasaegse raamatukogu juhtidele esitatakse kõrgeid nõudmisi. Liider ei
ole mänedžer ega projektijuht, tema roll töötajate motiveerimisel ja inspireerimisel on märksa vastutusrikkam. Kõne all on erinevad juhtimisstiilid
(autokraatne, demokraatlik, bürokraatlik, karismaatiline jne), mis otseselt
mõjutavad organisatsioonikultuuri. Tutvustatakse nii uusi hooneid kui ka
uusi mõtteviise. Näited on eeskätt Suurbritanniast ja Kanadast, aga ka mujalt
(nt Helsingi keskraamatukogu Oodi ja Tianjin Binhai raamatukogu Hiinas).
Kaasaegset raamatukogu võrreldakse nutitelefoniga. Raamatukogutöötajate
ülesanne on luua platvorm, kuhu on kogutud erinevad rakendused ehk äpid,
et rahuldada erinevate huvigruppide vajadusi. Raamatukogu põhiliseks
missiooniks jääb aidata kaasa teadmiste levikule, inimeste arusaamisele iseendast ja maailmast ning tugevate, teadmispõhiste kogukondade loomisele.
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situatsioonidest. Ja kuna väidetakse,
et kõrge EQ-ga (emotsionaalse intelligentsusega) inimesed on sageli edukamad kui kõrge IQ-ga (intelligentsuskvoodiga) inimesed, siis ehk tasub
siinseid nõuandeid tähele panna.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

20

Millisena näete
ELNET-i tulevikku?
I osa
Kristina Pai küsimusele vastavad Martin Eessalu,
Andres Kollist, Ilvi Rauna, Kaie Holm, Janne Andresoo,
Krista Aru, Tiina Tohvre ja Merike Kiipus.
Fotod: RR-i (Teet Malsroos) ja ELNET-i arhiivid ning erakogud

Teadusandmebaaside puhul on koordineeritud ühishangetega saadud
vähema rahaga rohkem sisu ning
kui vaadata olevikku ja tulevikku,
ei ole näha, et sedalaadi mehhanismi
väärtus väheneks. Avatud teadus
on endaga toonud laiema, Euroopaülese arusaama, et koos on lihtsam
ja odavam teha suurkirjastustega
kokkuleppeid, mis võimaldavad
artiklite lugemisõiguse hankimise
kõrval ka avaldamisõiguse ostmist.
Seda koostöövormi, mis Eestis on

ELNET-i näol juba aastatepikkune,
hakatakse mitmel pool Lääne-Euroopas alles sisse töötama.
Raamatukogusüsteem on vahend,
mis peab abistama teadusraamatukogusid missioonis toetada tipptasemel teadust ja kõrgharidust.
See süsteem peab pakkuma võimalusi, mida kaasaegne teadustöö
nõuab ja siin on ELNET riigile oluline partner hoidmaks kätt uuenduste
pulsil.

MARTIN EESSALU
Haridus- ja Teadusministeeriumi
teadusosakonna nõunik
ELNET Konsortsium on Haridus- ja
Teadusministeeriumile hinnatud ja
pikaajaline partner teadusinformatsiooni puudutavates tegevustes,
millest põhilised on teadusandmebaaside ühishankimine ning teadusraamatukogude tuumikust alguse
saanud raamatukogusüsteemi ESTER
arendamine. Selline huvide ühisosa
leidmine ja konsortsiumina nende
eest seismine on väikeses riigis ja
väikeriigina oluline.

Martin Eessalu:

Avatud teadus on endaga toonud laiema, Euroopaülese arusaama, et koos on lihtsam ja odavam teha
suurkirjastustega kokkuleppeid, mis võimaldavad
artiklite lugemisõiguse hankimise kõrval ka avaldamisõiguse ostmist. Seda koostöövormi, mis Eestis
on ELNET-i näol juba aastatepikkune, hakatakse
mitmel pool Lääne-Euroopas alles sisse töötama.

ANDRES KOLLIST
ELNET-i juhatuse liige, Tallinna Ülikooli
akadeemilise raamatukogu direktor
25 aastat tagasi, 1996. aastal loodud
ELNET Konsortsium on suurepärane
näide omavahelisest koostööst. Jätsin siin meelega lausumata raamatukogudevahelisest koostööst, kuna jutt
ongi laiemast ühistegevusest. ELNET
on näide sellest, kuidas suudavad
ühiselt ja südikalt koos tegutseda
ülikoolid, linnad ja Eesti Rahvusraamatukogu, lisaks Rahvusarhiiv, muuseumid ja teised mäluasutused kuni
kaitseväe ja Eesti Pangani.
ELNET-i ampluaa piirdub raamatukogundusega, see tähendab raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muu
taolisega, aga üha enam tähendab see
ka tegelemist infosüsteemidega.
ELNET-i töörühmad korraldavad
teavikute liigitamist, kataloogimist
ja märksõnastamist. Omavahel püütakse koordineerida digiteerimist,
avaandmete kasutamist ja ühise raamatukataloogi ESTER haldamist.
ELNET-i kaudu toimub ka teadusandmebaaside hankimine.
ELNET-i tugevus on tema lai raamatukogunduslik haare kataloogimisstandarditest infosüsteemide valiku ja
haldamiseni. ELNET-i tugevus on
ka konsortsiumi töös osalejate lai ja
järjest kasvav ring. Tõsi, see on samas
ka nõrkus.
Tuleb küsida, kas tulevikku vaatavalt
on oluline pidev laienemine ja kõigile
samade standardite kehtestamine või
on üha enam tarvis n-ö rätsepaülikondi?
Pean väga oluliseks rahvaraamatukogusid, eriti neid, mis asuvad kaugemates maanurkades ja millest on
paljuski kujunenud kooskäimise
kohad, kohaliku seltsi- ja vaimuelu
keskused. On suur tarkus tellida sellistesse raamatukogudesse enim huvi

ELNET-i tugevus on tema lai raamatukogunduslik
haare kataloogimisstandarditest infosüsteemide valiku
ja haldamiseni. ELNET-i tugevus on ka konsortsiumi
töös osalejate lai ja järjest kasvav ring. Tõsi, see on
samas ka nõrkus.
Tuleb küsida, kas tulevikku vaatavalt on oluline pidev
laienemine ja kõigile samade standardite kehtestamine
või on üha enam tarvis n-ö rätsepaülikondi?

pakkuvaid raamatuid ning toetada
lugejaid e-kataloogi ja arvutite kasutamisel nii kohapeal kui ka kodus.
Enim tean ma ülikooliraamatukogude komplekteerimispoliitikast ja
infosüsteemide arendamisest. Toimunud on selge muutus. Ülikoolid
tellivad paberväljaandeid mitu korda
vähem kui kümme aastat tagasi. Valdav osa kõrgharidusele ja teadusele
vajalikust kirjandusest on võrgus.
Teatava proportsioonitunnetuse saab,
kui võrrelda neid rahasummasid,
mida kasutab teavikute tellimiseks
rahvusraamatukogu ja mida avalikõiguslikud ülikoolid. Aastas tellib
rahvusraamatukogu teavikuid ligi
140 tuhande euro eest, kuus avalikõiguslikku ülikooli kokku umbes
7 miljoni euro eest, vahe on 50-kordne.
Kuna ülikoolide kasutatavad väljaanded on üha enam elektroonilised, siis on arusaadav, et ülikoolide
raamatukogude vastutus digitaalse
teabe kasutatavuse ja seda toetavate
infosüsteemide käigushoidmise ja
arendamise eest on ülikoolide normaalse töö tagamisel möödapääsmatult oluline. Ülikoolide raamatukogudele on oma lugejate teavikutega
varustamine nende kõige olulisem
põhikirjaline kohustus. Tallinna Ülikooli näitel on akadeemiline raamatukogu tegev veel digiteerimise ja
e-teadusraamatukogu ETERA ülesehitamisel, teeb koostööd ülikooli
kirjastuse ja Eesti Teaduste Akadeemiaga, osaleb ajaloo instituudi andmebaaside koostamises, projektis Digitaalne Liivimaa ja muus e-valdkonda
kuuluvas. See kõik tähendab infosüsteemide loomist, ühildamist, teenuste
väljatöötamist ja kasutajatele muga-

valt kättesaadavaks tegemist. See,
nagu ka eespool viidatu, tähendab
n-ö rätsepaülikondade õmblemist.
Selliseid ühiseid ja samas erilisi vajadusi leiab iga ülikooli raamatukogu
infosüsteemi lähemalt uurides.
Muidugi lisandub siia ülikooliraamatukogude, rahvusraamatukogu, Tartu
ja Tallinna linnaraamatukogude
ning teiste liitunute ühine e-kataloog
ESTER.
Nagu eespool öeldud, on ELNET-i
tegevuse lai ampluaa nagu ka selle
töös kaasalööjate ja huviliste suur
hulk nii tema tugevus kui samas ka
nõrkus. Tulevikku vaadates on otstarbekas püüda elu korraldada nii,
et saaks nõrkustest üle, kuid tugevus
jääks alles.
Ülevaatamist vajavad järgmised
aspektid:
1. ELNET-i ülesannete omanike
defineerimine ja sellega kaasnev
vastutus.
2. Rahastamine.
3. Kaasaegne organisatsioon.
Võiks öelda, et praegu on ELNET-i
põhiomanik Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), mis rahastab ELNET-i
kolme suurimat tegevussuunda: teadusandmebaaside tellimist, e-kataloogi ESTER ja E-varamu portaali
ülevalpidamist. Ühtegi mainitud tegevust ei rahasta HTM täielikult: ülikoolid lisavad andmebaaside hankimisel oma osa, samaviisi rahastavad
ELNET-i liikmed ja partnerid täiendavalt ESTER-it ning E-varamut.
Mis andmebaaside rahasse puutub,
siis siin tuleb veel kord üle korrata
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Andres Kollist:
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eesmärk: tagada ühiste jõududega
(HTM ja ülikoolid) olukord, kus Eesti
ostaks teaduskirjandust vähemalt
sellisel tasemel, nagu üks hea maailmatasemel ülikool ehk siis umbes
10 miljoni euro eest aastas. On üsna
loomulik, et suurema osa rahast
annab siin riik ning ülikoolid panustavad vastavalt oma profiilile ja
võimalustele.
ESTER, suurte raamatukogude ühine
kataloog on oma arengus takerdunud. Meie partnerfirma on e-kataloogi tarbeks turule toonud kaks
uut tarkvaratoodet. Reljeefselt: ESTER
toimib tarkvaral, mis pole eilne, vaid
üleeilne päev, põhjuseks arengusuuna ähmasus ja selge tellimuse
puudumine. On arusaadav, et ülikoolidel, suurtel linnaraamatukogudel,
rahvusraamatukogul, rahvaraamatukogudel ning kõigil teistel on oma
erihuvisid; siit leiab ka alarahastuse
ühe põhjuse.
Peaaegu sama võib öelda E-varamu
kohta. E-varamu on üles ehitatud
maailma turuhindadega võrreldes
peaaegu eimillegi eest. Hea on, et seni
on leidunud selle tegevuse edendamiseks vapraid entusiaste. Ka siin on
probleem, et ühed kujutavad ette ja
tahavad üht, teised teist ja paljud ei
ole jõudnud asja olemusse süveneda.
Näiteks kas või see, kuidas ühe või
teise asja lõpliku väärtuse hindamisel klikke arvestada. Veider, kui
infosüsteemide väärtuse hindamisel
mõõdetakse linkide kättesaadavaks
tegemist ja täisteksti esitamist sama
joonlauaga. Isegi nii, et veidike sissepoole vaadates selgub, et viiendikuni
täistekstidest jõuti just nendesamade
linkide kaudu. Viimane näide illustreerib olukorda, kus ühised eesmärgid ähmastuvad, vastuolud võimenduvad ja areng pidurdub.
Kuna ELNET-i funktsioonide omanik
on ebaselge, on laialivalguv ka selle
juhtimismudel. ELNET-i kõige tähtsam otsustuskogu on üldkoosolek.
9 liiget ja 9 partnerit annavad koosolekul kindlasti oma parima. Kui
juhtub, et hoogsad, improviseeritud,
mitte kuigi suure ettevalmistusega
sõnavõtud loovad koosoleku tonaalsuse, võib oluline ja vähem oluline
kergesti segamini minna. Sassi võivad minna liikmete ja partnerite
rollid.

Konsortsiumi liikmeteks olevate ülikoolide eelarved on kümnetes, kahe
kõige suurema ülikooli ning Tartu
ja Tallinna linna eelarved aga sadades
miljonites eurodes. Rahvusraamatukogu eelarve läheneb ka 10 miljonile.
Kui konsortsiumi liikmetele, see
tähendab lugejatele oluliste teenuste
loomise või käigus hoidmise maksumuse omavahelise jaotuse, otse
öeldes mõne tuhande euro üle vaidlemiseks kulub koosolek koosoleku
järel, siis paistab küll, et midagi on
viltu. Muidugi, raha loevad kõik
hoolsalt. Siiski – oma ülikoolile, linnale, raamatukogule olulise teenuse
eest on iga arengule mõtlev juht
valmis õiglast hinda maksma.
Minu arvates on probleem ka selles,
et ELNET-i juhil ei ole piisavalt
võimu. Tema käsutuses olevad ressursid on tagasihoidlikud, aga ootused – teinekord väga erinevad, ka
lausa vastandlikud ootused – väga
suured. Väljakujunenud juhtimisstruktuur ei võimalda tegusate
inimeste potentsiaali optimaalselt
kasutada.
ELNET-i 25. tegevusaasta peab saama
muutuste aastaks. Tulevikule mõeldes on minu arvates õige suund
n-ö rätsepaülikondade õmblemine
ja tipptaseme poole püüdlemine.
ELNET-i omanikuks ja põhiliseks rahastajaks peaks jääma HTM. ELNET-i
esmane vastutusala peab olema ülikoolide ühise raamatukogundusliku
infosüsteemi haldamine ja arendamine. See tähendaks teadusandmebaaside ühishankeid, e-kataloogi ning
E-varamu portaali ülevalpidamist ja
arendamist. Ülikoolide raamatukogud on muutumises. Nende e-võimekus ja omavaheline rätsepaülikondasid tootev koostöö on siin tuleviku
võti.
Samas: ELNET-i teine tugevus – koostöö ja laiapõhjalisus – ei kao. Esiteks
arendatakse ESTER-it arusaadavalt
koos seniste partneritega. Teiseks on
kõik teretulnud ülikoolide e-väärtusi
kasutama. Ülikoolidelt ühiskonnale
on siin märksõnaks. Kolmandaks
looks selline areng hea platvormi
kõige laiemaks ühistegevuseks, nii et
iga osaleja siht oleks selgem ja kõigile
arusaadavam.
Palju õnne, uuenev ELNET!

ILVI RAUNA
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
raamatukogu juhataja
Kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) raamatukogu 1998. aastal ELNET-iga liitus, ei teadnud me
keegi, kas see suur samm toob endaga
kaasa rohkem rõõme või muresid.
Praeguseks on selge, et raamatukogude ühistegevuses osalemisel on
igal juhul rohkem eeliseid kui puudusi. EMTA liitumine e-kataloogiga
ESTER läks esialgu konarlikult. Nii
raamatute kui ka muusika erilaadide
kirjete konversioon meil kasutusel
olnud andmebaasisüsteemist ProCite
integreeritud raamatukogusüsteemi
INNOPAC oli töömahukas ja mõned
teavikuliigid (näiteks EMTA-s tol
hetkel olnud 4500 CD-d) oli 2000.
aastate alguses otstarbekam uuesti
kataloogida. Sellegipoolest ei kujuta
meie töötajad ega lugejad nüüd elu
ette ilma ESTER-i ja selle lisavõimalusteta (KRAS, EPIK, avakogujuht,
ELNET-ID, juhendid jm).
Meil oli võimalus olla ka 2009. aastal kasutamisvalmis saanud EMS-i
ja ISE loomise juures, mõlema koostamises osaleme tänaseni. Algusest
peale oleme silma peal hoidnud ka teadusandmebaaside ühishankel. Siingi
oleme väikese raamatukoguna saanud
tänu ELNET-ile pakkuda oma lugejatele kitsamate erialabaaside kõrval
ka laiema profiiliga humanitaar- ja
sotsiaalvaldkonna andmebaase.
Küllap oleksime ka üksi toimetades
tänaseks välja jõudnud mingisuguse
e-kataloogi, e-laenutamise ja lugejate
veebis registreerimiseni, kuid päris
kindlasti ei oleks see protsess olnud
nii tõhus ja hoogne kui üheskoos.
Leian, et Eesti suurim raamatukogude
koostöökogu on hästi toiminud ja
omal ajal tehtud otsused on olnud
õiged. Eelmisel sajandil ESTER-is esindatud raamatukogude arv (üheksa)

rakendamist Eesti raamatukogudes
laiemalt eesmärgiga teha raamatukogu kasutamine lihtsaks ja mugavaks, siis siin on arenguvõimalusi
üksjagu.

Soovin ELNET-ile meelekindlust ühe
oma peamise strateegilise eesmärgi
saavutamisel, jätkuvas püüdes jõuda
teaduses ja kultuuris uue kvaliteedini. Palju õnne sünnipäevaks!

JANNE ANDRESOO
ELNET-i juhatuse liige, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

KAIE HOLM
Tallinna Keskraamatukogu direktor
Selle laua ääres ei saa keegi nuriseda,
et ta on laua paremas või halvemas
otsas, madalamal või kõrgemal kui
mõni teine. Kõik mehed on võrdsed.1
Ümarlaua rüütlite kombel on ka
ELNET Konsortsiumi liikmed ja partnerid võrdses positsioonis probleeme
ja lahendusi lauale tooma. Selles ringis ei loe, kas oled suur või väike. Jah,
vahel võiksid asjad konsortsiumis
käia kiiremini. Kuid läbiarutamine
ja kompromisside leidmine võtabki
aega ning loodetavasti on otsuste
tegemine vaid ühes majas ja kabinettide vaikuses jäänud ühte teise aega
(vähemalt ma loodan). Jah, toetus
riigieelarvest võiks olla suurem ning
tulla lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile ka Kultuuriministeeriumi
kaudu. Kuid riigieelarvelist toetust
suurendada saame me tulemuslikult
nähtavasti kõigi meie kasutajate vajadusi ühiselt põhjendades, mitte vaid
kitsalt enda vajadusi silmas pidades.
Jah, meie huvid on üsna tihti erinevad. Kuid igaühe huvisid lauale tõstes ja läbi arutades saame kasutada
kõigi liikmete/partnerite teadmisi
ning nii leida parima lahenduse kogu
riigi jaoks.
1

James Riordan. Kuningas Arthuri lood.
Tallinn, 1995.

ELNET Konsortsium on vaieldamatult
olnud Eesti raamatukogundusmaastikul nähtus, mis suunas raamatukogud tehnoloogilises mõttes, aga
mitte ainult, liikuma 21. sajandi suunas. Tegelikult jätsid Eesti raamatukogud maailmas laialt kasutatava
infosüsteemi rakendamisega tehnoloogilises arengus mitu astet vahele
ja nii oli võimalik saada osa välismaa raamatukogude varasematest
õppetundidest. Väärtuseks omaette

ELNET Konsortsiumi õhinapõhine
toimimine, kus palju tehakse vabatahtlikkuse alusel, ei toimi enam
tänapäeval sama edukalt kui sajandivahetusel. Pean väga väärtuslikuks
koostöövaimu, mida ELNET Eesti
raamatukogudele on õpetanud ja olen
veendunud, et saame seda hoida ja
arendada ka konsortsiumi toimimismudelit muutes. Miks seda muuta
on vaja, ega ometi lihtsalt muutmise
pärast? Ei, kindlasti mitte. Tänapäeva
raamatukogult eeldatakse ajaga (loe:
tehnoloogia arenguga) kaasas käimist ja nii võib konsortsiumi puhul
nagu mis tahes organisatsiooni juhtimisel saada takistuseks see, mis
meid eelmisel sajandil edasi viis. Me
ei saa lubada kasutajale kohmakate,
ajale jalgu jäänud digikeskkondade
arendamist nagu seda on E-varamu

Janne Andresoo:

Miks ei võiks Eesti uut tiigrihüpet eest vedada raamatukogud? Piiratud ressurssidega tuleb targalt toimetada,
vältida kulude dubleerimist ning toetuda üksteise
tugevusele. Lihtne, mugav, kergesti leitav, personaalne,
asukohast sõltumatu, teadmisi avardav ja inspireeriv
terviklik raamatukoguteenus võiks olla meie ühine siht.
Anname seeläbi oma osa ka Eesti digiriigi arengusse
ja kujundame raamatukoguteenuse, mis on oluline
igas vanuses inimesele, toetab tema elu ja püüdlusi
ning kõnetab igaüht.

tuleb ELNET Konsortsiumi puhul
aga kindlasti pidada Eesti raamatukogude arenduskoostöö käivitamist
ja eestvedamist.
Milliseks võiks aga kujuneda
ELNET-i tulevik? Konsortsiumi kaalukas roll teadusinfo hankijana (75%
Eesti teadusinfost hangitakse ELNET-i
kaudu) on nii praegu kui kindlasti ka
tulevikus ELNET-i olulisemaid ülesandeid. Vaadates aga infosüsteemide

portaal. Me ei tohi endale seada
ebamääraseid sihte, unustades,
kellele me seda teeme. Ilmselt ei
ole vaja isegi põhjendada, miks. Me
ei saa rahul olla sellega, et mõnda
e-kataloogi arendust (nt kaanepildid ESTER-isse) peame ootama ligi
20 aastat, teisisõnu märkimisväärse
osa inimpõlvest. Muidugi on küsimus
ju lõpuks ka piiratud ressursis, kuid
see ei saa kunagi olla ainus põhjus.
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on praeguseks kasvanud enam kui
kümme korda ja on arusaadav, et
selles toredas kirevas seltskonnas
kipub organisatsiooni fookus mõnikord ähmastuma.
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Siinne sõnavõtt ei ole mõeldud näpuga
näitamisena. Hoopis vastupidi: pean
ise ELNET-i juhatuse liikmena peeglisse vaatama, sest tegelikult läheb
mulle korda kõik, mida ELNET on
oma 25 tegutsemisaasta jooksul teinud ja kuhu me koos teel oleme.
Eesti raamatukogude kasutajad, kelle
heaks on ELNET Konsortsium töötama kutsutud ja seatud, on kõik
väga erinevate vajadustega. Rahvaraamatukogu ja ülikooliraamatukogu
kasutajad võivad raamatukogu vajada
täiesti erinevatel põhjustel ja olla
täiesti erinevate ootustega, kuigi mitte
alati. Riskin murda sisse lahtisest
uksest, rõhutades, et rääkides mis
tahes raamatukoguteenuse arendusest, on kõige olulisem alati raamatukogu kasutaja. Teisisõnu: kui alustada raamatukoguteenuse arendamist,
tuleb esmalt välja uurida, mida kasutajad või potentsiaalsed kasutajad
vajavad ja ootavad – kas siis tänapäevaselt e-kataloogilt või digiainestut
vahendavalt keskkonnalt.
Eesti eelis on väiksus ja olen täiesti
kindel, et saame seda eelist meie raamatukogude arendamisel ära kasutada. Uued ja pidevalt arenevad tehnoloogiad pakuvad meile võimalusi:
meie ülesandeks on neid märgata
ja teenuste arendamisel targalt ära
kasutada. Mõelgem ühiselt ja tulevikku vaatavalt terve valdkonna
arengule läbi kasutaja silmade ja eri
osapoolte tugevusi arvestades. Miks
ei võiks Eesti uut tiigrihüpet eest
vedada raamatukogud? Piiratud ressurssidega tuleb targalt toimetada,
vältida kulude dubleerimist ning
toetuda üksteise tugevusele. Lihtne,
mugav, kergesti leitav, personaalne,
asukohast sõltumatu, teadmisi avardav ja inspireeriv terviklik raamatukoguteenus võiks olla meie ühine
siht. Anname seeläbi oma osa ka Eesti
digiriigi arengusse ja kujundame raamatukoguteenuse, mis on oluline igas
vanuses inimesele, toetab tema elu ja
püüdlusi ning kõnetab igaüht.
Mul ei ole kõiki vastuseid küsimusele,
kuhu liigub ELNET Konsortsium
järgneval 25 aastal. ELNET-i liikmed,
Eesti raamatukogude eestvedajad!
Olen kindel, et jõuame nende vastusteni ühiselt, ikka pidades kõige
tähtsamaks raamatukogu lugejaid
ja väärtustades kolleege ning head
koostöövaimu.

KRISTA ARU
ELNET-i juhatuse liige,
Tartu Ülikooli raamatukogu direktor
ELNET-i juures näen, mis on hästi ja
ka seda, mis pole nii hästi. ELNET
on ja peabki olema raamatukogusid
ühendav, igast üksikust suurem,
uut sünergiat tekitava koostöö keskpunkt. ELNET on meile vajalik.
Kaasaegses maailmas ei saa päris ilma
keskpunkti või keskpõrandata: üksinda
jääb iga raamatukogu hätta, sest üksik
hääl lihtsalt ei kostu. Me vajame
raamatukogude kogukonna keskust.
Vajame keskust, mis aitab luua ühist
mõistete- ja infovälja, lähendada arusaamu, sõnastada sihte, mis haakuvad maailma suundumuste, aga
ennekõike ikka meie enda avalikkuse vajadustega. Me vajame raamatukogunduses julgust ja ambitsioonikust, sest kommunikatiivse mälu ühe
kõige tõhusama kandjana on raamatukogude võimalused selles aina
kiirenevas ja rikkalikumas infovoos
suuremad kui kunagi enne. Kui
ELNET praegu arenguks vajalikku
ambitsioonikust ühes paindlikkusega

ei paku, tuleks igaühel, kes me raamatukogudena konsortsiumi kuulume, endale otsa vaadata ning
küsida: äkki oleme ise osa tööd tegemata jätnud või ehk pole iseenda ja
ELNET-i suhtes piisavalt innovaatilised ning nõudlikud olnud? Taaskasutuse ja otstarbekohase säästlikkuse pooldajana eelistan alati vana
parandamist. Seda isegi juhul, kui
uue ehitamine oleks mõneti efektiivsem. Me ei tohi unustada, et ELNET
on alguse saanud vajadusest, selles
on paljude inimeste parimad ideed
ja tööd, mis on andnud meie raamatukogudele võimalusi ning uut
hingamist. Meil on, kust edasi minna,
et olla ühise teaberuumi ja sellest võrsuvate kaasaegsete uuenduste suhtes
avatumad ning koostööaltimad.
Parandada annab ELNET-is palju ja
enamik neid parandusi on kiiresti
tehtavad, kui on lahendatud üks
küsimus – finantseerimine. Seda on
vaja, et palgata tööjõudu, kelle põhitöökoht ongi ELNET. Veerandsada
aastat tagasi, ELNET-i sünniajal, oli
lahendus, et kõik suured raamatukogud panustavad ühisesse ettevõtmisesse oma tööjõuga, ainuõige ja
võimalik. Praegu see enam ei tööta,
sest töö hulk on kasvanud nii põhitöökohtadel kui ka ühisarendustes.
Kõik arendused venivad, me tüdineme ootamisest ja ajuti näib, et
midagi ei toimugi, sest oodates
hajub nii nõudlikkus kui ka vastutus. Tegelikult täidab ELNET, olles
raamatukogude ühendus, ühiskonna
kultuuriväljal silmapaistvalt tähtsat

Krista Aru:

Me vajame raamatukogunduses julgust ja ambitsioonikust, sest kommunikatiivse mälu ühe kõige tõhusama
kandjana on raamatukogude võimalused selles aina
kiirenevas ja rikkalikumas infovoos suuremad kui kunagi
enne. Kui ELNET praegu arenguks vajalikku ambitsioonikust ühes paindlikkusega ei paku, tuleks igaühel,
kes me raamatukogudena konsortsiumi kuulume,
endale otsa vaadata ning küsida: äkki oleme ise osa
tööd tegemata jätnud või ehk pole iseenda ja ELNET-i
suhtes piisavalt innovaatilised ning nõudlikud olnud?

Tiina Tohvre:

Praegusel üha kiireneva tempoga e-ajastul
peaksime analüütiliselt
vaatama suuremat pilti.
Mida meil tegelikult vaja
on? Peaksime kujundama
täpsema visiooni.
tuleks meil tõsisemalt ja paindlikumalt tegelda. Peaksime ühiselt mõtlema, mida Eesti kõrgharidusele ja
teadusele vaja on. Peaksime olema
rohkem avatud uutele väljakutsetele.

TIINA TOHVRE
Eesti Maaülikooli raamatukogu juhataja
Konsortsium on ehe näide sellest, et
ühtsuses peitub jõud. Tööd on tehtud ja vaeva on nähtud – üksi poleks
ükski raamatukogu suutnud seda,
mida suudeti ühiselt. Töö on käinud
suuresti entusiasmist ja õhinapõhiselt. Kuid praegusel üha kiireneva
tempoga e-ajastul peaksime analüütiliselt vaatama suuremat pilti. Mida
meil tegelikult vaja on? Peaksime
kujundama täpsema visiooni. Selge
see, et olgu ühine kataloog. Aga mis
tähtsust on sellel, kas mõne ikooni
värv on sinine või punane? Tahame
kõike teha liiga hästi: me arutame ja
arutame... ning nii võtabki kõik aega.
Kelle jaoks me seda kõike teeme: kas
meie endi, s.o raamatukoguhoidjate,
või lugejate jaoks?
Ülikooliraamatukogudele on väga
olulised teadusandmebaasid. Varem
suutsime neid hankida vaid ühiselt.
Mida aeg edasi, seda rohkem on raamatukogud hakanud ka ise spetsiifilisi baase või kollektsioone muretsema.
Ühishangete nimekiri on välja kujunenud aegade algusest. Olemasolevatega liituda või hoopis uusi välja
pakkuda on keeruline. Selle teemaga

MERIKE KIIPUS

kindlasti alles jääma. Loodan, et sellest kataloogist kaovad topeltkirjed,
topeltautorid jne. Kindlasti ei ole
see aeg enam kaugel, kui me ei pea
oma lugejatele enam selgitama, miks
ühte trükist või isikut tuleb otsida eri
kirjete alt või miks e-kataloog mingit raamatut millegipärast ei näita.
Kui me vaatame e-kataloogi koostavaid raamatukogusid, siis praegu
on neid palju rohkem kui ELNET-il
liikmeid ja partnereid. Milline on
nende raamatukogude staatus ja seos
ELNET-iga? Kas nad jäävadki n-ö
hõlmaalusteks? Kas neid tuleb veelgi
juurde? Kui jah, siis on tõesti vaja
e-kataloogi riiklikku mõtestamist
mõlemas ministeeriumis.
Kas Eesti riigi kõik raamatukogud
peaksid olema ühes infosüsteemis,
selles ma siiski kahtlen. Arvan, et
teadusraamatukogud ei pea ühise
infosüsteemi vahendusel hakkama
laenutama uiske või matkatarbeid,
broneerima ruume jne. Ükski infosüsteem ei tööta paraku tõrgeteta. Iga
päev tuleb ju ette hetki, kui näiteks
autentimine ei toimi, mingi süsteem
hangub või peale tarkvaraversiooni
uuendust tekivad otsingusüsteemis
vead vm. Me ei ole nii rikkad, et lasta
seiskuda terve riigi raamatukogusüsteemil mitmeks tunniks korraga ja
halvata kõigi teadus-, eriala-, rahvaja kooliraamatukogude teenused.

Eesti Kirjandusmuuseumi
arhiivraamatukogu juhataja
ELNET kui töövorm jääb kindlasti
alles. Raamatukogunduse ühistööd ei
ole võimalik edendada ilma konsortsiumi ja selle raamatukogudeta. Millisel moel raamatukoguteenus tulevikus areneb, saavad ikkagi kõige
paremini otsustada valdkonda tundvad
spetsialistid. Kindlasti on ELNET-i
spetsialistidele vaja ka järelkasvu
ja kust see ikka mujalt tuleb kui
raamatukogudest. Seega: ELNET-i
raamatukogud peavad mõtlema järelkasvule juba praegu. Mõnevõrra
takistab ühistööd liikmete või partnerite kuuluvus eri ministeeriumide või
kohalike omavalitsuste haldusalasse,
aga ministeeriume ja Tartut või Tallinna me ühendada ei saa.
Milliseid e-teenuseid tulevikus vajatakse rohkem või mida vähem,
eks seda näitab aeg. Ühiskataloog
ESTER kui ELNET-i põhituumik peab

Merike Kiipus:

Kui me vaatame e-kataloogi koostavaid raamatukogusid, siis praegu on
neid palju rohkem kui
ELNET-il liikmeid ja partnereid. Milline on nende
raamatukogude staatus
ja seos ELNET-iga? Kas
nad jäävadki n-ö hõlmaalusteks? Kas neid tuleb
veelgi juurde? Kui jah,
siis on tõesti vaja e-kataloogi riiklikku mõtestamist
mõlemas ministeeriumis.
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funktsiooni ning selle ülalpidamine ei
peaks enam ammu olema vaid Haridus- ja Teadusministeeriumi mure.
ELNET-i finantseerimine on riiklik
küsimus eelkõige ja ennekõike seepärast, et teadmiste ning info võimalikult kiire ja laiapõhjalise kättesaadavuse tagamiseks pole raamatukogude
keskkohast paremat ega sobivamat
võimalust. Selle tõsiasja kuuldavaks
ja mõistetavaks tegemine lahendaks
enamiku ELNET-i kitsaskohti ja
annaks kogu tegevusele sootuks uue
hingamise.
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Eesti mäluasutuste
digitaalsed fotoarhiivid:
põhimõtted ja praktika.
I osa
Kadi Kaljula, Xolo OÜ klienditugi-konsultant

Fotograafia on oma saja viiekümne aastase eluea jooksul läbi teinud nii tehnoloogilisi
kui ka kontseptuaalseid muutusi. Praegu, mil iga päev jäädvustatakse miljoneid digitaalselt sündinud fotosid, tekib küsimus, kuidas hoitakse fotopärandit ja milliste
probleemide ees seisavad mäluasutuste digitaalsed fotoarhiivid. Käesolev artikkel
rajaneb Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis 2020. a kaitstud magistritööl1,
milles võeti kvalitatiivset uurimisviisi kasutades vaatluse alla kolme Eesti mäluasutuse
digitaalsed fotoarhiivid. Magistritöö eesmärk oli välja selgitada kolme eri tüüpi mäluinstitutsiooni (raamatukogu, muuseumi ja arhiivi) fotopärandi digiteerimise, digitaalse
säilitamise ja kirjeldamise põhimõtted ja praktika ning mäluasutuste vahelise koostöö
ulatus fotokogudega seoses. Kuigi varem on Eestis ilmunud paar uurimust, mis keskenduvad digitaalsetele fotoarhiividele, siis sellist lähenemist pole varem kasutatud.
Mäluasutuste valimisse kaasati Tartu Ülikooli raamatukogu, Eesti Ajaloomuuseumi ja
Rahvusarhiivi fotokogud nende mahukuse ning fotoainese varieeruvuse ja erilisuse põhjal.

Uurimisprobleem
ja -küsimused ning
kasutatud meetodid

Kadi Kaljula

Foto: erakogu

Magistritöö Digitaalsed fotoarhiivid
Eesti mäluasutustes raamatukogu, muuseumi ja arhiivi näitel uurimisprobleem
oli fotopärandi digiteerimise praktika
varieeruvus mäluasutuste lõikes ning
väljakutsed digitaalsete fotokogude
haldamisel, digiobjektide metaandmetega varustamisel ja digitaalsetesse
fotoarhiividesse kirjelduste lisamisel.
Uurimistöö lähtus kolmest küsimusest:
•

1

Kadi Kaljula. Digitaalsed fotoarhiivid
Eesti mäluasutustes raamatukogu,
muuseumi ja arhiivi näitel.
Magistritöö. Tallinna Ülikool, 2020.
https://www.etera.ee/zoom/85007/
view?page=1&p=separate&tool=info

•

Millised on mäluasutuste fotokogude digiteerimise, digitaalsete
kogude haldamise ja digikujutiste
säilitamise praktika erinevused
ning sarnasused?
Milliseid metaandmeid (sh kirjeldused ja märksõnad) lisatakse digiteeritud fotofailidele?

•

Kas ja kuidas toimib mäluasutuste
koostöö digitaalsete fotokogude
kontekstis?

Uurimistulemusteni jõuti dokumendianalüüsi, eksperdiintervjuude ning
digiteeritud fotopärandi metaandmete analüüsi abil.2 Artikli I osa keskendub järgmistele uurimistulemustele:
•

vaatluse all olevate mäluasutuste
üldised väärtused ja fotokogude
karakteristikud;

•

asutuste digitaalseid fotoarhiive
majutavate tehniliste platvormide
eritelu tulemused;

•

üksikobjektide metaandmete analüüsi tulemused.3

2

Ibid, lk 28-34.
Ibid, lk 35-52.

3

Tartu Ülikooli raamatukogu hoone
valmis 1982. W. Struve 1, Tartu. Fotod: Teet Malsroos

Tartu Ülikooli raamatukogu fotokogu

Tartu Ülikooli raamatukogu (edaspidi TÜR) ning seal paiknev fotokogu kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse, asutuse
tegevust reguleerib Tartu Ülikooli
seadus. TÜR-i missioon lähtub üldisemalt ülikooli põhiväärtustest ning
Tartu Ülikooli raamatukogu arengukava
2016–2020 kohaselt on oluline tagada
juurdepääs Eesti kultuuripärandile.
Raamatukogu on seega olulist kultuurilist ning teadusajaloolist tähendust kandev Eesti mäluasutus. Asutuses on koostatud kogude pideva
arendamise ja säilitamise ning positiivse kasutajakogemuse pakkumise
strateegia. Kogude täiendamisel lähtutakse peamiselt ülikooli õppetegevuse ja teadustöö vajadustest ning
oluliseks peetakse nii ülikooli ajaloo,
Eesti akadeemilise pärandi kui ka
teadus- ja kultuurilooliste kogude
ligipääsetavust ja säilitamist. TÜR
teeb nii Eesti kui välisriikide raamatukogudega koostööd peamiselt
andmekogude loomisel, toetades
sellega õppe- ja teadustööd paljude
teadusvaldkondade lõikes (Tartu Ülikooli raamatukogu, 2016).

originaalfotosid, negatiive, slaide ja
koopiaid. Fotokogus leidub materjali
1865. a-st tänapäevani. Märkimisväärsed kollektsioonid on näiteks
William Henry Fox Talboti fotode
kogu, Tartu Ülikooli botaanikaprofessori Edmund Russowi stereofotode kollektsioon ja Ottocar von
Ungern-Sternbergi fotokogu. TÜR-i
kogusse on fotod jõudnud peamiselt
annetuste kaudu (Lembinen, 1998).
Intervjuust TÜR-i fotokoguhoidjaga
selgus, et praegu moodustavad asutuse fotokogu põhikogu, üheksa erikollektsiooni ning käsikirjaarhiivides
sisalduvad fotod.
Füüsiliselt säilitatakse põhikogus
fotosid formaadi järgi (positiivid:

Lisaks toodi intervjuus välja, et
2019. a 1. jaanuari seisuga oli fotokogus 66 478 fotot, millest käesolevaks ajaks on digiteeritud 25,5%.
Fotode digiteerimisega alustati 2000.
a-te alguses. Intervjuust selgus ka,
et fotosid digiteerib tavaliselt koguhoidja ning digiteeritud failide info
lisatakse nii digitaalarhiivi DSpace
kui ka e-kataloogi ESTER. Digiteeritakse eelkõige enimkasutatavaid
fotosid ning tagatiskoopiad salvestatakse TIFF-vormingus (vt tabel 1) ja
arhiveeritakse DSpace´is.

Rahvusarhiivi
filmiarhiivi fotokogu

Rahvusarhiiv (edaspidi RA) kuulub
samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse, asutuse tegevust reguleerib arhiiviseadus. Dokumendis Rahvusarhiivi kogumispõhimõtted (Rahvusarhiiv, 2017) on RA
missioon Eesti ajalugu, kultuuri,
riiklust ning ühiskondlikke olusid
dokumenteeriva teabe kogumine ja

TÜR-i fotokogu loodi 1965. a ning
selle peamine teema on Tartu Ülikooli
ajalugu, sealhulgas üliõpilaste ja
õppejõudude portreed ning ülikooli
hooneid ja raamatukogu tegevust
kujutavad fotod. Lisaks kogutakse
Eesti teadus- ja kultuurilooliselt olulisi fotosid, näiteks portreed ja grupifotod ning ajaloolised vaated. Fotokogu on jaotatud põhikoguks ning
erikollektsioonideks, mis sisaldavad

Rahvusarhiivi filmiarhiiv: fotokogu on siin. Ristiku 84, Tallinn
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A-, B-, C- ja D-formaat; negatiivid:
35 mm, A-, B- ja C-formaat) ning
positiivid ja negatiivid hoitakse
eraldi. Käsikirjaarhiivide ja erikollektsioonide puhul on moodustatud
temaatilised säilikud, mis vastavalt
vajadusele on organiseeritud formaadipõhiselt.

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

28

säilitamine ning selle mugava kasutamise tagamine. RA kogutav teave
peab andma paljudele ühiskonnaliikmetele võimaluse mäletada, peegeldades kogu Eesti ühiskonda. Kogutakse ainult arhiiviväärtuslikku teavet
ehk dokumente, mille arhiiviväärtuse
selgitab RA välja hindamise teel.
Kogutav teave võib olla mis tahes
kandjal, kujul või vormis. Kogumispõhimõtteid on RA kooskõlastanud
teiste mäluasutustega ning tegevuse
käigus vahetatakse infot, et vältida
dubleerimist või komplekssete arhiivide lõhkumist (Rahvusarhiiv, 2017).
Arhiiviseaduses on sätestatud, et arhivaale tuleb säilitada nõuetekohaselt
ning neis sisalduva info võib vajadusel üle kanda teisele teabekandjale.
Lisaks märgitakse seaduses, et üldjuhul on RA-s säilitatavatele arhivaalidele tagatud vaba juurdepääs, kui
neile ei laiene avaliku teabe seaduse,
isikuandmete kaitse seaduse või teiste
seadustega sätestatud piirangud
(Arhiiviseadus, 2011). Arhivaalide
hindamise, üleandmise, kirjeldamise,
korrastamise, säilitamise jms täpsemad juhised on esitatud arhiivieeskirjas. Arhiivi korrastamisel järgitakse
hierarhilist struktuuri, mille tasandid
on arhiiv, sari ja säilik (Arhiivieeskiri,
2011). Arhiivikirjeldamisel võetakse
aluseks rahvusvahelised kirjeldusstandardid ISAD(G) (General International Standard Archival Description) ja ISAAR(CPF) (International
Standard Archival Authority Record
for Corporate Bodies, Persons and
Families). Arhivaalide kirjeldamisel
kasutatakse mitmetasandilist lähenemist, s.t arhiivi, säiliku või arhivaali
kohta saab koostada üksikkirjelduse,
kusjuures kõrgema tasandi kirjeldused on põhjalikumad ning madalama
tasandi kirjeldustele lisatakse vaid
täpsustavat teavet. Muuhulgas märgib arhiivieeskiri, et arhivaalidele on
juurdepääs tagatud avalikus arhiivis,
veebikeskkonnas või päringu vahendusel. Informatsioon juurdepääsupiirangutega arhivaalide kohta on
avalikustatud (Arhiivieeskiri, 2011).
Filmiarhiivi missioon lähtub RA üldistest põhimõtetest, kuid spetsiifilisemalt on allüksuse peaülesanne
koguda Eesti kultuurilooliselt olulisi
filme, fotosid ning heli- ja videosalvestisi ja tagada nende mugav kättesaadavus avalikkusele. Fotode kogu-

misel juhindutakse uurimisväärtusest
ning analoogfotode puhul eelistatakse
negatiive, kuid arhiiviväärtusliku
materjalina võetakse vastu ka slaide
ja paberfotosid ning erandjuhtudel
fotode digitaalseid koopiaid. Lisaks
kogutakse digitaalselt sündinud fotokujutisi. Filmiarhiiv peab oluliseks
Eesti ja välismaa mäluasutuste valdkondlikku koostööd filmi-, foto- ja
helipärandi kogumisel, säilitamisel
ning avaliku kasutamise võimaldamisel (Rahvusarhiivi filmiarhiiv, 2018).
RA fotokogude kujunemist on mõjutanud 1935. a arhiiviseadus ning
hilisem nõukogudeaegne arhiivikorraldus, mille tulemusena suunati
põhifookus ajaloolisi ja poliitilisi
sündmusi, isikuid ning üldist eluolu
kujutavate fotode kogumisele. RA
fotokogu kõige vanem foto on 1840.
a-te lõpus üles võetud dagerrotüüp,
eriliseks võib pidada ka ferrotüüpide
kollektsiooni. Kogus on palju 19. sajandi
teisest poolest pärinevat fotoainest,
mis on sinna jõudnud peamiselt isikute ning seltside arhiivide kaudu.
Üldisemalt leidubki fotokogus palju
isikukollektsioone, mille hulka kuuluvad fotograafide, kollektsionääride
ning Eesti ajaloos silmapaistvate isikute kogud. Filmiarhiivis on ka rohkelt fotosid, mis pärinevad ajalehtede
toimetustest, aga ka organisatsioonide ja ettevõtete kaudu saadud
materjali. Arhiiv kogub ka Eesti filmiajalooga seonduvat filmimaterjali
(Rahvusarhiiv, kuupäev puudub).
Intervjuust RA spetsialistiga selgus,
et asutuse fotokogu on mitmekesine
ning esindatud on kõik, mis puudutab isikuid, poliitilisi jm sündmusi,
vaateid, meelelahutust, argielu, arhitektuuri ning RA asutusesiseseid
jäädvustusi. Vähem on kogus fotosid, mis on seotud kujutava kunsti ja
kombestikuga.
Filmiarhiivis säilitatakse analoogfotod algsel kujul, vormis ja kandjal
ning säilitamine on kriitilise tähtsusega funktsioon. Asutuses säilitatavad füüsilised objektid on tihtipeale
haprad, kuid nende säilitamiseks
on olemas nii eriteadmised kui ka
spetsiaalsed materjalid ja vahendid.
Fotode füüsilisel säilitamisel neid
algsest vormistusest ei eraldata, v.a
siis, kui ümbritsev materjal ohustab
objekti säilimist. Säilitamisel lähtub
RA arhivaali tüübist, kandjast, for-

maadist, koostismaterjalidest, vormistusviisist jt tunnustest. Arhivaalide
säilitamisel ning hoidlate keskkonnatingimuste loomisel järgitakse arhiivieeskirja (Rahvusarhiivi filmiarhiiv,
2018).
Terve fotokogu mahtu on RA puhul
keeruline hinnata, kuid eksperdiintervjuu käigus selgus, et veebis on
fotod avalikustatud mahus, mis võimaldab asutuse kogudega tutvumist.
2019. a detsembrikuu seisuga sisaldas FOTIS (koos platvormi kasutavate eraldiseisvate asutuste fotodega) ühtekokku 622 340 digikujutist
(Pirsko, 2020, lk 24). Intervjuust selgus,
et kogude maht muutub pidevalt ning
eksperdi hinnangul on nähtavaid
kujutisi FOTIS-es 600 ja 700 000 vahel.
Fotode digiteerimise meetod valitakse digiteeritava fotomaterjali omaduste, seisukorra ja tüübi põhjal ning
eesmärk on luua koopia, mis võimaldab A3-suuruses väljatrükki. Fotoainese digiteerimise resolutsioon sõltub objekti mõõtmetest ning fotonegatiivide puhul luuakse digitaalne
fail positiivkujutisena. Fotod digiteeritakse kompresseerimata TIFFvormingus (vt tabel 1). Üldiselt kasutatakse RA fotoainese digiteerimisel
RGB-värviskaalat. Paberfotode pöördest tehakse koopia juhul, kui seal
on lisainformatsiooni ning fotoalbumite puhul digiteeritakse tavaliselt terve lehekülg. Nii kasutus- kui
tagatiskoopiaid säilitatakse digitaalarhiivi kettamassiivides (Rahvusarhiiv, 2012).

Ajaloomuuseumi
fotokogu

Eesti Ajaloomuuseum (edaspidi AM)
kuulub sarnaselt teiste Eesti muuseumidega Kultuuriministeeriumi haldusalasse, asutuse tegevust reguleerib muuseumiseadus. AM-i missioon
on Eesti rahva ja riigi aja- ning kultuuriloo väärtustamine, inimeste
maailmapildi avardamine oma
varamu kaudu, ainulaadse ja hariva
külastajakogemuse ning professionaalse koostöö pakkumine. Asutuse
iseloomustamisel on välja toodud
avatus, koostöövõimelisus, ajakohasus, professionaalsus, julgus ja
loomingulisus (Eesti Ajaloomuuseum,
aastaarv puudub).
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Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu asub Maarjamäe lossis. Pirita tee 56, Tallinn
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Eesti Ajaloomuusemi põhimääruse
kohaselt on AM-i põhiülesanne Eesti
maa, riigi ja rahva ajaloo seisukohast olulise materjali kogumine,
uurimine ning säilitamine ja teabe
vahendamine üldsusele. Sealjuures
korraldab AM kogutud museaalide
dokumenteerimist, säilitamist ja kirjeldamist ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist. Lisaks teeb
AM koostööd teiste asutustega Eestis
ja välismaal, pakub erialaseid konsultatsioone ja ekspertiise ning viib
läbi koolitusi (Eesti Ajaloomuuseumi
põhimäärus, 2013).
AM-i foto- ja negatiivikogu on kujunenud Õpetatud Eesti Seltsi, provintsiaalmuuseumi ja Eestimaa Kirjanduse Ühingu fotokogude põhjal.
Fotokogu moodustavad klaasnegatiivid, üksikfotod, negatiivid, albumid ja digikujutised. Kogus leidub
museaale 19. sajandi lõpust tänapäevani. Esindatud on suur osa varajasest
fotograafiast, sealhulgas enamike selleaegsete Eesti fotograafide ülesvõtted,
nt vendade Parikaste negatiivid, Carl
Amandus Borchardti portreed ja linnavaated, Heinrich Tiidermanni etnograafilised albumid ning Bernhard
Laisi, Reinhold Sachkeri jpt ülesvõtted. Kogu väärtuslikemaks osaks
võibki pidada 19. sajandist pärinevat
fotoainest ning haruldustena võib
esile tõsta 1910.–1920. a-test pärinevad autokroomplaadid (Sarv, 2015).
AM on võtnud vastu fotosid, negatiive ja fotoalbumeid, mis kajastavad
Eesti sotsiaalset, kultuurilist ning
poliitilist ajalugu ja ühiskonda; on
kogutud ka ajalooliste isikute, rahvusvaheliste suhete, sündmuste, ettevõtete tegevuse, ühiskondlike liikumiste ja filmi- ning fotoajalooga seonduvat ainest (Sarv, 2015).

Tabel 1.

Intervjuust AM-i fotokoguhoidjaga
selgus, et negatiivi- ja fotokogu säilitatakse stabiilsete tingimustega hoidlas, mille kliimatingimused ning sisustus lähtuvad fotode, negatiivide ning
teiste fotomaterjalide eripäradest. Eri
tüüpi fototeavikute säilitamisel kasutatakse sobivaid ümbriseid ja karpe.
Fotokogu üldine seisukord on intervjueeritava hinnangul hea.
MuIS-i andmetele toetudes on kogus
80 287 fotot ja 50 046 negatiivi, kokku
130 335 ühikut. Kõik AM-i fotod on
kantud MuIS-i, kuid kirjeldatud ja
digikujutisega varustatud fotosid on
hinnanguliselt alla veerandi.
Sarnaselt teistele muuseumidele lähtutakse AM-i fotokogus ainese digiteerimisel dokumendist Tasapinnaliste
museaalide digiteerimine. Versioon 2.0.
Dokumendi kohaselt peaks esmajoones lähtuma nii hävimisohus ainese
kopeerimise vajadusest kui museaalide kasutuse intensiivsusest. Digiteerimisel tuleb kasutada õigesti kalibreeritud seadmeid ning üldjuhul ei
tohiks faili töödelda. Võimalusel võib
kasutada nii värvikaarti kui mõõteskaalat. Digiteeritud fotode tagatiskoopiad salvestatakse TIFF-vormingus (vt tabel 1), millest hiljem luuakse
kasutuskoopiaid.
Vaadeldavate mäluasutuste eesmärgid ning missioon on üldjoontes sarnased ning peamine ülesanne on
ühel või teisel viisil Eesti kultuuri
ja ajalooga seonduva teabe kogumine ja säilitamine parimaid teadmisi
ja kogemusi kasutades. Vaadeldud
mäluasutuste kogutav fotopärand on
unikaalne ja väärtuslik ning fotokogud on moodustatud erinevatel
alustel, sõltudes konkreetse asutuse
vajadusest ja võimalustest.

Fotode säilitusfailide parameetrid mäluasutustes
TÜR

RA

AM

Arhiivifaili
vormindus

TIFF

TIFF
(vähemalt 5000 px)

TIFF

Lahutusvõime

600–800 dpi

600–2400 dpi

600–800 dpi

Värvisügavus

24 bit

24 bit

16 bit

Digitaalsed platvormid

TÜR-i fotokogu digiteeritud fotokujutised on leitavad Tartu Ülikooli
digitaalarhiivis DSpace4, mille valdaja on ülikooli raamatukogu. Repositooriumi eesmärk on digitaalse
informatsiooni kogumine, kättesaadavaks tegemine ning säilitamine.
Digitaalarhiivis leiduv aines on leitav
internetiotsingu teel ning andmestik
on liidestatav andmevahetusprotokollide vahendusel. Ainese arhiveerimisel ning sellele juurdepääsu võimaldamisel lähtutakse autoriõiguse
seadusest. Repositoorium sisaldab
muuhulgas analoogkandjate koopiaid,
mis peavad olema vastavuses ELNET
Konsortsiumi dokumendiga Soovitused digitaalsete tagatiskoopiate valmistamiseks. TÜR kasutab andmete kirjete
salvestamiseks ka e-kataloogi ESTER,
millega objektid on seotud, DSpace´i
metaandmete aluseks on kirje
ESTER-is. Arhiveeritavate failide
metaandmete kohustuslikud väljad
on autor, pealkiri, väljastamise kuupäev, keel, dokumendi tüüp, märksõnad ja identifikaator (Tartu Ülikooli
raamatukogu, 2011).
DSpace on vabavaraline ning avatud
lähtekoodiga digitaalraamatukogu
tarkvara, mis võimaldab digitaalsel
kujul jäädvustada ja säilitada tekstilist infot, kujutisi, video- ja audiofaile
jms. Tuhandete asutuste kasutatav
repositoorium pakub vahendeid digitaalse teabe säilitamiseks, indekseerimiseks ning levitamiseks (Verma
& Kumar, 2018). DSpace on asutuste
vajadustele lihtsasti kohaldatav ning
eri riikide tarkvaraarendajad ja eksperdid teevad koostööd platvormi
arendamiseks. Repositooriumi kolm
põhiülesannet on:
•

digitaalse teabe ja sellega seotud metaandmete jäädvustamine ja
hoiustamine;

•

sisuelementide süstemaatiline
esitamine ning metaandmetel ja
märksõnadel põhineva otsingu
võimaldamine;

•

digitaalse teabe pikaajalise säilitamise tagamine.

DSpace’i miinusteks võib pidada piiratud metaandmestikku, limiteeritud liidestus- ja linkimisvõimekust,
4

https://dspace.ut.ee/

TÜR-i digiteeritud fotod ning nende
metaandmed on DSpace’i vahendusel kasutajatele kättesaadavad, kuigi
mõnel juhul peab fotode suurema
versiooni nägemiseks ja allalaadimiseks olema Tartu Ülikooli raamatukogu registreeritud kasutaja. Avalik
juurdepääs võimaldatakse fotodele,
mis on vabakasutuses ning mille
autoriõigused on aegunud või asutusele loovutatud. Kasutajatel on võimalik kuvada fotokujutisi veebis või
vajadusel nii JPEG-kujutisena kui ka
kompresseerimata TIFF-failina alla
laadida. Fotode metaandmed on kasutajatele täielikult kuvatud ning neis
on viide kirjeldusele ESTER-is, mille
vahendusel on kasutajal võimalik
saada kõikide digiteeritud fotode
kohta lisainfot. DSpace´i keskkond
võimaldab digiteeritud fotosid ning
nende metaandmeid vaadelda ja
otsinguga leida. TÜR-i digitaalarhiivis on teave jaotatud materjali omaduste kaupa allüksusteks ning fotod
asuvad eraldi allüksuses, mis omakorda on jaotatud kollektsioonidepõhiselt. DSpace võimaldab teostada
otsinguid nii fotode seast üldiselt kui
ka kollektsioonidesiseselt.

FOTIS-e keskkonnas on võimalik
kasutajatel vaadata ja alla laadida
madalama resolutsiooniga kasutuskoopiaid, kvaliteetsema trükifaili
omandamiseks tuleb vajalik arhivaal tellida RA virtuaalse uurimissaali VAU kaudu. FOTIS võimaldab
mugavat otsingut mitmete tunnuste
järgi ning sirvida tuhandeid fotosid galerii-, detail- või tabelvaatena.
Lisaks on kasutajatel võimalik koostada temaatilisi kollektsioone.

RA fotode infosüsteem FOTIS5 avati
kasutajatele üksteist aastat tagasi,
2010. a märtsikuus. See on arhiiviülene platvorm, mis sisaldab fotosid
RA erinevatest allüksustest. Nüüdseks majutab FOTIS ka mõnede teiste
asutuste fotosid. FOTIS-e kasutajaliides on üks osa RA infosüsteemist
ning lisaks kasutajatele on andmebaasi loomisel arvestatud arhiivitöötajate vajadustega. RA tööplatvorm
on administratiiv- ja säilitusliides.
FOTIS-es avalikustatakse fotode info
osaliselt, administratiivsed andmed
(nt toimingud, arhiivi vastuvõtmine)
ei ole kõigile nähtavad. Samas pakub
süsteem kasutajatele võimalust olemasolevat kirjet tagasiside vormi
kaudu täiendada. FOTIS võimaldab
seega kuvada kasutajatele nii fotofail
kui ka sellega kaasnev kirjeldus, kuid
juurdepääsu piiravad mõnel juhul
loovutaja sätestatud piirangud ning
autoriõigused (Tomingas, 2011).

AM-i fotokogu asub muuseumide
infosüsteemis MuIS 6, mis loodi
2010. a ning mille tegevust reguleerib dokument Muuseumide andmekogu
asutamine ja põhimäärus (2013). Määruse kohaselt on infosüsteemi eesmärk kultuuriväärtusega museaalide
arvele võtmise ühtne korraldamine
ning süstemaatiline säilitamine. Sealjuures on oluline museaalidega tehtavate toimingute ja seisundi andmete
uuendamine ja museaalide avalikustamine veebiliidese kaudu. MuIS-iga
liitunud muuseumid peavad üldjuhul
lisama infosüsteemi registreeritud
museaalile kirjelduse ning digitaalse
kujutise. MuIS-i veebiliidese kaudu
avalikustatud digitaalsed kujutised
ning kirjeldavad andmed on kasutajatele kättesaadavad tasuta, kuid arvestada tuleb autoriõiguse seadusest
lähtuvate nõuetega ning kasutatud
aines tuleb varustada vastava viitega
(Muuseumide andmekogu asutamine
ja põhimäärus, 2013). MuIS-is toimub
digitaalsete objektide kirjeldamine
mitmel tasandil. Esmase dokumenteerimise käigus lisatakse objektile
üldine teave (nimetus, autor, esmane lühikirjeldus, seisund, kahjustused), millele lisatakse tulmelegend ja
üleandja andmed. Seejärel täpsustatakse museaali kirjeldamise esimese
etapi jooksul objekti olemus, mõõdud, materjal, tehnika, värvus, seisund ja kahjustused. Lisatakse veel
temaatiline täpsustus, dateering,
koht jms. Edaspidi täiendatakse
kirjeldust ning andmeid erinevaid
allikaid kasutades, täpsustades näiteks dateeringut, kujutatud isikuid
ja sündmusi. MuISis on kasutusel
kolm sõnastikku: olemuse sõnastik,
materjali ja tehnika sõnastik ja sündmuse sõnastik (Nigulas & Niinemaa,
2019).

5

6

http://www.ra.ee/fotis

https://www.muis.ee/

MuIS võimaldab kasutajatel teostada
otsingut erinevate väärtuste põhjal
ning vaadelda muuseumide kogusid ainese tüpoloogia järgi. Fotode
puhul on MuIS-is üldiselt kuvatud
madala resolutsiooniga kasutuskoopia JPEG-vormingus, kuid avalikku
omandisse kuuluvaid museaale, mille
autoriõigused on aegunud, on võimalik ka TIFF-vormingus alla laadida. MuIS-i platvorm võimaldab
kasutajatel edastada museaalide
kohta kommentaare ja arvamusi
konkreetse objekti kohta tagasiside
vormi kaudu. MuIS-is on objektide
avaandmed kõikidele kättesaadavaks
tehtud XML-vormingus.
Analüüsitavate asutuste fotokogud
asuvad platvormidel, mis erinevad
nii sisult kui vormilt. TÜR-i kasutatav DSpace on vabavaralise tarkvarana edukalt kohandatud asutuse
vajadustele ning digitaalse fotoarhiivina täidab platvorm oma ülesande.
Juurdepääs fotodele on võrdlemisi
lihtne, kuid kasutajakogemuse osas
on arenguruumi. Ebamugav on näiteks suurema kujutise kuvamine veebis, mille jaoks peab failinimele (JPEG)
klikkima, tagatiskoopia (TIFF) failinimele klikkides alustatakse kujutise
allalaadimist veebist automaatselt.
FOTIS-e puhul on tegemist RA-siseselt
arendatava platvormiga, mis on välja
töötatud arhiivi enda ja uurijate vajadustest lähtuvalt. FOTIS-e keskkond
võimaldab kasutajatel kuvada otsingu
tulemusi meelepärasel viisil nii tabel-,
galerii- kui ka detailvaates. Nii arhiivitöötajatel kui teistel kasutajatel on võimalik luua kollektsioone ja grupeerida fotosid, mis muudab kogemuse
põnevamaks. Kuna FOTIS on juba üle
kümne aasta vana, siis on kasutajaliidese puhul märgata mõningaid iganemise märke, kuid üldiselt toimib
digitaalarhiiv praeguse ajani hästi.
MuIS on digitaalne ühishoidla ning
sisaldab kümnete Eesti muuseumide
kogusid. Otsingut on küll lihtne teostada nii kogu platvormist kui ka konkreetse muuseumi kogudest, kuid
kasutajaliides on mõneti aegunud
ning kohati aeglane. Iseenesest on
muuseumikogude koondamine
MuIS-i igati positiivne ning võimaldab uurijatel kergemini vajaliku
materjalini jõuda, kuid kindlasti tuleb
kasuks tehniliste lahenduste uuendamine, mis ongi praegu töös.
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ebapiisavat raporteerimisvõimet,
piiratud skaleerimisvõimekust ning
kasutajaliidese puudulikku disaini
(Verma & Kumar, 2018).
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andmed ja kirjeldused

FOTIS-e andmeväljade kuvatõmmis RA filmiarhiivi
foto andmetest (seisuga 17.05.2020)

Metaandmete analüüsimise käigus
vaadeldi digitaalsete objektide andmevälju ja nende sisu ning kõrvutati
tulemusi asutuste lõikes. Andmeväljad on asutuste digitaalarhiivides
kuvatud erinevate nimetuste ning
liigendustega.
RA digitaalarhiivis FOTIS on peamisi
andmevälju (vt joonis 1) seitse, milles
omakorda on väljad lisaandmetega.
Fotode kohta esitatud andmed jagunevad järgnevalt: üldandmed, sisuandmed, autor, isikud fotol, administratiivne, lisakirjeldus, toimingud,
tehnilised andmed. Üldandmete osas
on välja toodud konkreetse arhiivi
nimetus, kuhu foto kuulub ning foto
leidandmed. Täpsustavalt on üldandmete seas esitatud veel objekti liik
ning nähtavus. Kõikidel fotodel oli
objekti liigiks märgitud foto (üksikfoto)
või foto (albumifoto) ja veebis nähtavus
avalik.
Sisuandmete väljal on eraldi välja
toodud foto sisukirjeldus nii algupärasel kui korrastatud kujul. Kirjeldavad andmed on esitatud struktuurselt
ja loogiliselt ning need on kuvatud
fotokujutisega samal lehel foto all.
Uuema lisandusena on esitatud arvuti
poolt tuvastatud objektide kategooria
ning foto dateeringu lahter. Eraldiseisvad andmeväljad on nii autori
kui kujutatud isikute kohta, peale
nime on võimalik lisada täpsustavaid
märkusi. Administratiivsele informatsioonile ning toimingutele viitavad andmeväljad on kasutajavaates
tühjad ning lisakirjelduse väljal on
mõnede fotode puhul esitatud avalikult kättesaadav lisainfo. Viimasel
andmeväljal on esitatud fotoainese
tehniline ja füüsiline kirjeldus.
TÜR-i digitaalarhiivis on objekti metaandmed avalikustatud ning andmeväljad (vt joonis 2) põhinevad DC
metaandmete standardi elementidel.
DSpace´is kuvatud metaandmed
annavad infot foto autori, dateeringu
ja objekti identifikaatori kohta. Lisaks
on kuvatud link foto kirjeldusele
e-kataloogis ESTER. Andmete hulgas
on ka teabe tüüpi näitav andmeväli
(dc.type), milleks on kujutis ning temaatiline liigendus (dc.subject), millega
määratakse eseme olemus – fotod.

Joonis 2.

DSpace’i metaandmete andmeväljade kuvatõmmis
TÜR-i foto andmetest (seisuga 17.05.2020)

Andmete hulka kuulub digitaalse
objekti lisamise täpne kuupäev. Analüüsitud TÜR-i fotodest kahe puhul
on täidetud foto kasutamisõigustele
viitav andmeväli (dc.rights), mis viitab vabakasutusele (open access).

AM-i fotode avalikud andmeväljad
(vt joonis 3) MuIS-is kajastavad eelkõige fotoga seotud teavet. Sarnaselt
FOTIS-ele ei ole ka seal avalikustatud
administratiivseid ja toimingutele
viitavaid metaandmeid. MuIS-is on

Kõikidel platvormidel oli iga foto
kohta märgitud tema identifikaator.
Platvormide lõikes on FOTIS-es nimetuseks leidandmed, MuIS-is number ja
DSpace’is identifier. Samamoodi on
igal platvormil osutatud objekti kategooria – foto(d) või fotonegatiiv, mis
FOTIS-es on nimetusega liik, MuIS-is
olemus ja DSpace’is subject.

Joonis 3.

Kõigepealt analüüsiti enamasti kontekstuaalset informatsiooni peegeldavaid pealkirju ja sisukirjeldusi.
FOTIS-e keskkonnas on kontekstuaalset infot sisaldav andmeväli liigendatud sisuandmete alla ning nimetuseks
on sisu kirjeldus. Lisatud on märge,
kas tegemist on korrastatud või algupärase kirjeldusega. MuIS-i keskkonnas leiab selle informatsiooni väljalt
nimetus ning DSpace’is väljalt title.
Analüüsitud sisukirjeldused konstateerisid fotol kujutatut üheselt ja selgelt. Kokku 17 foto sisukirjelduses oli
kirjas jäädvustamise asukoht, kas siis
linna, tänava või muu haldusüksuse
tasemel. Selline kirjeldamispraktika
ilmnes kõikide vaadeldud mäluasutuste puhul: fotod, millel on kujutatud tänavat, hoonet, sündmusi või
interjööri, on varustatud kohapõhise
infoga. Näitena võib tuua Oskari tänava
vaade Pelgulinnas. Oskari (Ristiku) tänav
Pelgulinnas (EAA.1770.1.138.81), Balti
rügemendi lõpetamise tähistamine Rakveres 1920. aasta augustis, grupifoto
(EAA.1843.1.212.12), Pärnu Mudaravila
(AM F 23385), Tartu. Sotsiaaldemokraatide 1. mai rongkäik suundumas mööda
Jakobi tänavat Jakobi mäest üles Tähtvere parki (Fo 3626:18B), Eesti Rahva

MuIS-i andmeväljade kuvatõmmis
AM-i foto andmetest (seisuga 17.05.2020)

Muuseumi hoone Raadil (Fo 3754:4A)
ja Valmistumine heinaniiduks prof. Aadu
Lüüsi kodutalu Lüüsi talu õuel Antsla
lähedal (Fo 3421:9A).
Lisaks kasutavad kõik asutused olulise terminina sõna vaade, osutamaks
perspektiivi või ülevaadet millestki.
Analüüsitud fotode seas olid peamiselt linna- ja tänavavaated, hooned,
interjöörid ja ühel juhul sündmus. Näiteks Vaade Narvale (EFA.2.0.206284),
Vaade Haapsalu piiskopilinnuse varemetest üle linna merele (AM F 20629),
9. Üldlaulupidu - vaade Lauluväljakule
lavalt (AM F 31340), Lai tänav, vaade
Vainu/Vana tänava nurga juurest Nunne/
Vaksali tänava suunas (AM N 5631:30)
ja Tartu. Lai tänav. Vaade Emajõe suunas
vasakpoolsele tänavaküljele (Fo 3512:3A).
Inimesi kujutavate fotode sisukirjeldused lähtuvad samuti otseselt
visuaalsest kujutisest. Üksikisikut
kujutavate piltide kirjelduste sisu
sõltub sellest, kuidas pildistatav on
kujutatud ning kas kujutatava isiku
nimi on teada. Üldiselt on nime olemasolul see foto allkirja lisatud. Portreefotode puhul on lisatud täpsustav
sõna: AM-i puhul portree ja TÜR-i
puhul rindportree. RA foto juures on
näidatud isiku nimi ja lisatud üldine
kirjeldus: Martna, Mihkel - poliitikategelane ja ajakirjanik. Riigikogu abiesimees Mihkel Martna (EFA.3.0.83499).
Fotosid, millel kujutatud isikud on
tegevuses, on iseloomustatud ümbruse või tegevuse kaudu. Nt Tallinna
Toomkool. Kantselei sisevaade. Laua
taga direktor P. Blossfeld (AM _ 8400
F 11400) ja Tartu ülikooli raamatukogu
direktor Friedrich Puksoo oma kabinetis laua taga töötamas (Fo 3136B). Kui
isiku nimi puudub, on kirjeldamisel
lähtutud kujutisel nähtavast. Nt Plastiknegatiiv naisest lilledega. Suvekübaras
ning kleidis naine seisab väikese künka
veerel ning hoiab käes suurt lillesülemit
(EAA.1414.2.270.89) ja Laps toas, jõulupuu juures (AM F 24873:88).
Fotodel, millel on kujutatud mitu inimest, on see info enamasti näidatud
sõnaga grupp, grupipilt, seltskond vms.
Nt Grupp Eesti Maapanga töötajaid
(EFA.10.5.84), Seltskond istumas talveaias või verandal, mõni lugemas, mõni
arvatavasti tegelemas käsitööga (EAA.
1423.1.198.12), Balti rügemendi lõpetamise tähistamine Rakveres 1920. aasta
augustis, grupifoto (EAA.1843.1.212.12),
Tallinn, Harjuoru võimla. Grupipilt
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fotode osas kuvatud muuseumikogu
(analüüsitud fotode puhul siis vastavalt foto- või negatiivikogu) ja
museaali numbri andmeväljad. Lisaks
on eraldi väljadel kuvatud autori
nimi, foto nimetus ja dateering.
Samuti on andmeväljadel esitatud
museaali olemus, füüsilise objekti seisund ning kirjeldatava objekti versioon (originaal). Eraldatavate osade
andmeväli kuvab museaali tehnilised
omadused väga detailselt. Eeltoodud
peamistele andmeväljadele lisaks on
võimalik kuvada rohkem infot, milles
on täpsustatud füüsilist kirjeldust,
mõnel juhul on lisatud objekti omandamise legend ja lisainformatsioon
füüsilisele fotole lisatud teksti kohta.
Samuti leiab sellelt andmeväljalt
mõnel juhul isikute ja fotograafide
täpsemad kirjeldused ning üldisemad
märkused ja märksõnad.
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Tabel 2.

Fotode tehniliste kirjelduste näide

TÜR

RA

AM

2 fotot:
1 orig., 1 repr.;

Versioon: originaal;
Versiooni alaliik:
negatiiv;

Tehnika: fotograafia>
mustvalge fotograafia

12×16 ja
13×17,5 cm

Värvus: must-valge;
Kandja: klaas;

1 negatiiv:

Kaader: 9×12;

repr.; 35 mm

Paber: 9×12;

(AM N 5654:34) ja Kunstikooli „Pallas”
õpilasi ja õppejõude u. 1923. a. Grupipilt
(Fo 4252:3B). Ühe foto puhul lähtub
kirjeldus kujutatud isikust ning tegevusest: Valmistumine heinaniiduks prof.
Aadu Lüüsi kodutalu Lüüsi talu õuel
Antsla lähedal (Fo 3421:9A).
Kõikide analüüsitud fotode metaandmetes oli esitatud dateering. FOTIS-e
keskkonnas on ajaline määratlus lisatud sisuandmete alla eraldi väljale
ning MuIS-i ja DSpace’i puhul on
dateering samuti eraldi andmeväljal.
Fotode ajaline määratlus on võimalusel täpne kuupäev, kuid analüüsitud
fotode puhul tähistas kõige täpsem
dateering kuud ning aastat. Üldiselt
on fotod varustatud aastaarvu või
kümnendiga ning mitmel juhul on
määratud ajavahemik, millesse jääb
fotografeerimise eeldatav aeg. Analüüsitavate objektide põhjal joonistub välja, et teadaoleva informatsioonita on fotode täpne retrospektiivne
dateerimine keeruline, kuid kõikides
analüüsitud fotokogudes on igale
objektile ajaline väärtus määratud.
Sarnaselt dateerimisele on autorluse
määramine vanemate fotode puhul
keeruline, kui seda infot fotol ei ole.
Analüüsitud 28 fotost oli autori nimi
näidatud vaid kümnel objektil. Autorlus oli määratud RA fotodest kolmel,
AM-i fotodest neljal ja TÜR-i fotodest
samuti kolmel juhul. Kõikidel platvormidel on olemas eraldi andmeväli
autori jaoks.
Fotode struktuursed andmed ehk
informatsioon füüsiliste omaduste
kohta on kättesaadav kõikide analüüsitud objektide kirjeldustes. FOTIS-e

Materjal: fotomaterjal>
fotopaber>hõbeželatiinpaber
Mõõdud: kõrgus: 13.3 cm;
laius: 8.6 cm

ja MuIS-i platvormil on see info
foto juures, TÜR-i digifailide puhul
on tehniline informatsioon kirjas
ESTER-i kataloogis, kuhu saab liikuda metaandmetesse lisatud veebilingi kaudu. TÜR-i fotokogus on
füüsiline andmestik lisatud väljale
nimega kirjeldus, FOTIS-es on andmeväljaks tehnilised andmed ja MuIS-is
eraldatavad osad (vt tabel 2).
Igast analüüsitud fotost on olemas
informatsioon selle kohta, kas digiteeritud objekt on originaal või reproduktsioon. Lisaks on enamike fotode
(v.a üks analüüsitud foto) juurde
lisatud füüsilise eseme mõõdud, mis
annavad teavet foto pikkuse ja laiuse
või negatiivi suuruse kohta. Fotoainese olemuse osas jagunevad TÜR-i
fotokogu analüüsitud objektid fotodeks, negatiivideks ja fotopostkaartideks. FOTIS-es on välja toodud ka
versiooni alaliik, mis täpsustab filmilindi olemust (negatiiv, positiiv, duubelnegatiiv). Lisaks on FOTIS-e keskkonnas tehnilistele andmetele lisatud
infot fotode värvuse (nt must-valge)
ja kandja (nt paber, klaas, film) kohta.
MuIS-is on lisatud täpsustava elemendina tehnika (fotograafia) ja lisainformatsiooni leiab ka fotomaterjali
kohta. MuIS-is on AM-i fotode füüsiline kirjeldus avaldatud terviklikult.
Andmetes on täpsustatud nii üldine
(fotograafia) kui ka konkreetne tehnika (nt mustvalge fotograafia). Lisaks
on materjali all välja toodud fotopaberi tüüp (nt hõbeželatiinpaber, kolloodiumpaber) ja fotonegatiivide osas
on kirjas info nii kandja (nt fotoplaat)
kui emulsiooni kohta (nt hõbeželatiinemulsioon). Struktuurne informat-

sioon sisaldab AM-i fotode puhul ka
infot füüsilise foto seisukorra kohta.
Analüüsitud fotode hulgas olid osaliselt välja toodud lisakirjeldused. RA
fotode puhul oli lisakirjeldus avaliku
märke kujul lisatud kahele fotole, millest ühel juhul oli esitatud foto pöördel
olev kirje Pöördel sõnum 07.04.1924
(EAA.1770.1.138.81) ja teisel oli välja
toodud foto tehniline täpsustus K-853
repro 17x22 (EFA.9.0.28194).
AM-i fotode puhul olid lisakirjeldused kõikidel analüüsitud fotodel,
kuid need erinesid sisuliselt. Lisakirjelduses on osutatud täpsemalt
asukohale ja täpsustatud füüsilise
objekti olemust (fotopostkaart, panoraamfoto). Mõnedel fotodel on esitatud lisainformatsioon füüsilisel fotol
oleva kirje kohta (viiel fotol) või siis
toodud välja seosobjekt. Lisakirjelduse väljadel oli ühe foto kohta esitatud ka legend ning kolmel fotol
täpsustavad märkused autorite või
kujutatavate isikute kohta. Ühe foto
kohta oli lisakirjelduse väljal esitatud
foto algupärast kirjastajat puudutav
informatsioon R. von der Ley kirjastus
(AM F 20629).
TÜR-i fotode lisakirjeldused ja märkused on nähtavad ESTER-i kataloogis, DSpace’i andmeväljadel neid ei
ole. Analüüsitud fotode seas oli lisakirjeldus olemas viiel fotol üheksast.
Lisainfo sisaldas märkusi kujutatud
isikute kohta, ühel juhul foto hankimise kohta ja sarnaselt eelnevate
fotokogudega leiab lisamärkusi foto
pöördel olevatest kirjutistest. Lisaks
oli kahele fotole märgitud, et need
kuuluvad konkreetsesse albumisse.
Kahel fotol oli ESTER-is lisatud täpsustus fotol kujutatu kohta: Hobuste
rakendamine heinaniidumasina ette
(Fo 3421:9A) ja Vaade hoonele üle tiigi
(Fo 3754:4A).
Märksõnade osas on asutuste fotokogude vahel märgata kõige rohkem
erinevusi. TÜR-i fotode puhul on
märksõnad sisestatud kõige komplekssemalt, näidates asukohta, ajaperioodi, asutust, isikut, fotol kujutatut,
foto liiki jms. Sarnaselt lisakirjeldusele ei ole need kuvatud DSpace’is,
vaid ESTER-is, kus on võimalik lisada
märksõnu Eesti märksõnastikust
(EMS) lähtuvalt. Seetõttu on mõnel
juhul fotode märksõnapõhine otsimine tulemuslikum ESTER-is. TÜR-i

FOTIS-e puhul on märksõnad lisatud eraldi andmeväljal vaid neljale
fotole üheksast ning need tähistavad
konkreetset isikut, asutust või ühingut (nt korporatsioon Estonia, Eesti
Maapank, Eesti Pank, Amandus
Adamson). Temaatilisi märksõnu
FOTIS-e keskkonnas avalikult esitatud ei ole. Märksõnade puudumine
otseselt otsingut ei takista, kuna see
toimub kõikide andmeväljade piires,
kuid märksõnade olemasolu aitaks
fotosid paremini leida ning liigitada.
MuIS-is ei ole märksõnad eraldi
andmeväljal kuvatud, kuid osaliselt
on need esitatud lisakirjelduse andmeväljadel. Näiteks kuulub kõikide
fotode juurde märksõna pildistamine,
asukoht ja dateering. Mõnel juhul on
esitatud märksõnad kujutatava kohta
(nt sport, spordirajatised, jõulud,
hoone, rajatis vms), kuid need esinevad vaid üksikute objektide puhul.
Fotode metaandmete analüüsi käigus
ilmnes, et kuigi eri asutuste fotokirjeldused pole omavahel kooskõlastatud, leidub siiski olulisi sarnasusi
näiteks fotode sisukirjelduste puhul.
Sarnastel kujutistel on kasutatud
samasuguseid termineid ning kõikidel juhtudel on fotol kujutatu kirjeldamisel esitatud võimalikult täpne
nimetus. Samamoodi on kõikide analüüsitud fotode puhul esitatud täpne
aastaarv või oletatav dateering, mis
lisatakse täpse info puudumise korral. Sarnane probleem kerkib esile
autorluse määramisel, mistõttu on
informatsioon autori kohta lisatud
vähestele fotodele. Struktuursed ehk
fotomaterjalide füüsilised kirjeldused
on väga täpselt esitatud nii RA kui ka
AM-i fotokogude puhul. TÜR-i fotokogu objektidel on see informatsioon
samuti olemas, kuid võiks olla täpsem, näidates nii foto menetlusviisi
kui ka materjali olemust.

Fotode märksõnastamisel on TÜR-il
kõige parem praktika: märksõnad
lisatakse ESTER-i kataloogi. FOTIS-e
ja MuIS-i keskkonnas on märksõnastamine pigem tagaplaanile jäänud.
Kuigi MuIS-is on eesmärgipäraselt
koostatud sõnastikud olemas, siis on
võimalik, et need vajavad täiendamist just fotograafiaterminitega.
Analüüsitud fotode lisakirjeldused
annavad mõnel juhul põnevat infot
foto legendi ja päritolu kohta. AM-i
fotode puhul oli lisakirjeldusel võrreldes teiste asutustega suurim väärtus, kuna see andis osaliselt juurde
infot fotode algupära ja hankimise
kohta ning täpsustas fotode füüsilist
kirjeldust ja isikutega seotud andmeid. TÜR-i ja RA fotode puhul on
lisakirjeldustele vähem tähelepanu
pööratud, kuid on positiivne, et
mõnede fotode andmetesse oli sisestatud füüsilisele fotole kirjutatud
tekst.
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fotodel on märksõnad sisestatud kõikide fotode juurde ning need sisaldavad mitmesugust infot. Näiteks võib
tuua Osvald Haidaku foto Eesti Rahva
Muuseumi hoone Raadil (Fo 3754:4A),
mille kohta on sisestatud märksõnad:
Eesti, Tartu, Raadi (Tartu), Raadi
mõis, Eesti Rahva Muuseum, kohavaated, linnavaated, hooned, muuseumid, mõisahooned, fotod, postkaardid, fotopostkaardid, 1930-ndad,
20. saj I pool.
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Tallinna Keskraamatukogu
korraldas 14. aprillil koostöös
Eesti Noortekirjanduse
Ühinguga esmakordselt
noortekirjanduse päeva
Noor loeb, kus anti välja
kaks uut Eesti noortekirjanduse auhinda.

Noortekirjanduse
päeval Noor loeb
anti välja kaks uut
kirjandusauhinda
Merle Tanilsoo,
Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist

Margus Karu auhinnaga tunnustas Tallinna Keskraamatukogu eelmisel aastal raamatukogust kõige enam laenatud
Eesti noorteromaani autorit.
Tänavu pälvis auhinna kirjanik Kaia Raudsepp raamatuga Nähtamatu tüdruk.
Ma ei suuda seda ikka veel uskuda, et päriselt loetakse mu
raamatut, ütles Kaia Raudsepp, kelle Nähtamatu tüdruk
on tema esikromaan. Ma olen nii tänulik kõigile neile, kes on
mu raamatut lugenud ja kellele see meeldinud on. Ma poleks
kunagi uskunud, et see saab sellise tähelepanu osaliseks.
Nähtamatu tüdruk kirjeldab heitlusi ühe noore neiu sisemaailmas. Peategelane Lena on sattunud justkui nõiaringi. Ühelt poolt süvendab tema ebakindlust koolikaaslaste kiusamine, teisalt sisendab Lena endale ise, et ta
ei vääri sõprust ja tahab olla nähtamatu. Kaia Raudsepp
ei kiirusta lugejat tagant: lugeja saab koos Lenaga analüüsida kõiki tema mõtteid, hirme ja ootusi.
Esimest korda korraldatud hääletusel Noor loeb valisid noored eelmisel aastal ilmunud raamatute hulgast
oma lemmikud: algupärase romaani kategoorias võitis
samuti Kaia Raudsepa Nähtamatu tüdruk, tõlkekirjanduse kategoorias sai enim hääli Stephenie Meyeri

romaan Keskööpäike. Need raamatud tunneb Tallinna
Keskraamatukogus edaspidi ära kleepsu Noor loeb järgi.
Hääletus toimus samuti koostöös Eesti Noortekirjanduse
Ühinguga.
Peale auhindade väljakuulutamist jätkus üritus Tallinna
Ülikooli eesti kirjanduse dotsendi Ave Mattheusi ülevaatega noortekirjanduse kujunemisest ning Pirita
Majandusgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Jaanika Regi kirjandi kirjutamise töötoaga. Toimus ka
intervjuu noortekirjanik Heli Künnapasega, noortekirjanduse vestlusring ja lauamänguõhtu.

Ave Mattheuse loengu kohta
jätkus noortel vaid kiidusõnu.
14-aastane Katarina rääkis:
Kohtumistel saadud info kasvatas tõsiselt
minu huvi raamatute vastu. Mul ei ole
varem väga kellegi loenguid kuulates
tekkinud tunnet, nagu ma tahaksin kümmet
erinevat raamatut kohe ja korraga läbi lugeda.
Eriti meeldis mulle Ave Mattheuse loengus,
sest ta oli kõik olulised punktid nii täpselt

Ka 17-aastane Aliis jäi loenguga väga
rahule: Ave Mattheusi esitluses oli väga
palju uut ja huvitavat infot ning Ave
kasutas lihtsat ja arusaadavat sõnastust,
mida oli hea kuulata. Kõrvu jäi kajama
fakt, et tänapäeva noortekirjanduses
domineerivad probleemlood.
Peale loengut toimus kohtumine Eesti Noortekirjanduse
Ühingu (ENÜ) liikmete ning noortekirjanike Ene Sepa ja
Lille Roometsaga. ENÜ koondab Eesti kirjanikke, õpetajaid, raamatukoguhoidjaid ja kõiki teisi noortekirjanduse
huvilisi, kes soovivad kirjandust populariseerida ja selle
arengule Eestis kaasa aidata.
Raamatukogu noore vabatahtliku Diana Veilbergi intervjuu Heli Künnapasega kujunes nii kuulajatele kui kirjanikule väga positiivseks kogemuseks. Heli Künnapas
rääkis peale usutlust: Intervjueerijal olid mõnusad küsimused ja väga mõnusalt suutis kohe kiiresti teemaga kaasa
minna ning minu jutust uusi mõtteid välja tuua. Hästi vahva!

Merle Tanilsoo. Allikas: Tallinna Keskraamatukogu
Kindlasti kaasab raamatukogu ka edaspidi noori lugejaid
kirjanikega kohtumistel intervjueerija rolli.
Jaanika Regi praktilises töötoas Kirjandi kirjutamine kehtis
vanasõna, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama.
Noored olid töötoa esimeses pooles tagasihoidlikult kuulaja rollis, aga ürituse edenedes hakati järjest aktiivsemalt
osalema: võeti julgemalt sõna ja esitati küsimusi. Nii
saidki osalejad lõpuks vastused kõigile oma küsimustele
ja palju kasulikke nõuandeid, millele lõpukirjandi kirjutamisel tähelepanu pöörata ja mida vältida.

Noortekirjanduse päeval sai alguse
2021. aasta lõpuni kestev noorte lugemisprogramm Noor loeb, millega kutsume noori raamatuid lugema ning
nende kohta tagasisidet andma. Noorte
loetud ja soovitatud raamatutest valmib Infogram-kokkuvõte.

Kaia Raudsepa

Nähtamatu
tüdruk ja
Stephenie Meyeri
Keskööpäike.
Allikas: Tallinna
Keskraamatukogu

Esimene noortekirjanduse päev kujunes menukaks. Otse-eetris jälgis päeva
691 osalejat. Salvestus oli Tallinna
Keskraamatukogu Youtube’i kanalil
järelvaadatav kuni 14. juunini. Üritusest sai osa ka Tallinna Keskraamatukogu Noorteka Instagrami-postitusi
jälgides, seal edastati lühireportaaže
toimuvast. Rõõmu tegi see, et noortekirjanduse päeva tähistamisega ühinesid ka teised raamatukogud: näiteks
oli Jõhvi Keskraamatukogus 14. aprilli
hommikul kohtumine noortekirjanik
Berit Sootakiga.
Plaanime edaspidi igal aastal aprillikuus noortekirjanduse päeva tähistada ning kutsume kõiki noortekirjanduse sõpru meiega ühinema, sest
noored loevad!
Noortekirjanduse päeva korraldamist
toetas Eesti Kultuurkapital.

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

37

välja toonud, millest muidu palju ei räägita.
Igal juhul leidsin endale terve virna raamatuid,
mida tahaksin esimesel võimalusel lugeda.
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Jätku lugemis(t)ele!
KARL MARTIN SINIJÄRV
luuletaja, RR-i kultuurinõunik

John Dos Passos

42. laiuskraad. USA triloogia. I
John Dos Passose USA triloogia on Ameerika
kirjanduse üks vägevamaid teoseid ja selle eestindamine tõsist kiitu väärt. Saja aasta tagune,
just täiskasvanuks saav ja üleilmseks suurriigiks
kerkiv USA oma ajaloo murdeaastatel – põnev
paik, põnev periood. Siit lööb vastu samasugune
üleminekuaastate ja uue tundmatu maailma
ootuse hõng, millega meiegi päris hästi oma
lähiajaloost peaksime tuttavad olema.
Triloogia üheksakümmend aastat tagasi kirjutatud esimene osa 42. laiuskraad mõjub vormiliselt
tänagi nõtkelt modernsena. Olgu siiski öeldud,
et uudset võttestikku on meistrikäega ja jaopärast doseeritud, see toetab ja
ergastab aja ja inimeste lugusid, mitte ei muuda jälgimist tüütuks ega püüa
sisunõrkust peita. Ajalehepealkirjade kasutamine, tegevusliinide kiire vaheldamine, tihe ja kujundirikas keelekasutus, nii reaalsed kui ka väljamõeldud
tegelased ning aeg-ajalt ette tulevad kaamerapilgud, kus mõne lõigu vältel jäetakse kirjavahemärgid ära ning tulistatakse tihedat poeetilist teksti, mis natuke
meenutab Allen Ginsbergi, Toomas Liivi või Jürgen Rooste lüroesseistliku
luule helgemaid hetki – kokku selge lugemisrõõm.
Raamatus on ka eestlane, korraks läbi vilksatav tegelane, kes jaurab idas
alguse saavast inimkonna uuestisünnist ja eestlaste peatsest iseseisvusest.
Iseloomulik lõik: New Yorki jõudsid nad lumetormis. Doc ütles, et Vabadussammas
näeb välja, nagu oleks tal valge öösärk seljas. Eestlane vaatas ringi, ümises Marseljeesi ja ütles, et Ameerika linnad pole kunstipärased, sest neil pole viilkatuseid nagu
Euroopas Läänemere ääres.
Mõned asjad ei muutu. Ei eestlase maitse ega tõsiasi, et heas raamatus saab
alati natuke nalja ka. Isegi klassik – mida Dos Passos tänaseks vaieldamatult
on – ei pruugi surmtõsine olla.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 419  Kirjastus: Koolibri 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5389896*est

Veikko Huovinen

Lambasööjad

Veikko Huovinen on eesti lugejale tuttav juba üle
kuuekümne aasta ja nõnda pole ime, et ka Lambasööjad näikse kiiresti leidvat nii tunnustamist
kui tutvustamist. Seda enam, et jo pealt kümne
aasta ei ole temalt maakeeles midagi ilmunud.
Ja kuna Lambasööjad on kiirpilgul vaadates üks
lihtne muhe lugu kahe taadi söömisest ja joomisest viiekümne aasta taguses Soomes, siis ma ei
imestaks, kui ka rahvalikuma naljaviske sõbrad
teose üles leiavad ja omaks võtavad.

Söömine on tõesti isuäratavalt ja
inspireerivalt kirja pandud, joomist
on pigem tagasihoidlikult ja see on
kultuurne, kogused mõõdukad. Eriti
kui võrrelda mitmegi Soome uuema
aja kirjandusteosega, mis teadlikult
ja tahtlikult alkoholikesksed. Huovise puhul on söömajooma maitsekaks raamiks, pildi enese joonistavad
sinna sisse tegelaste jutud ja kulgemine läbi Soome.
Poole sajandi eest kirja pandud
Soome-kuvand on üsna lähedane
tänasele Eestile. Seda nii majanduslike kontrastide, ääremaastumise,
piirikaubanduse, naaberriigis tööl
käimise kui üldise elulaadi poolest. Nojah, Lambasööjate kirjutamise
aegu oli ilmasõja lõpust möödunud
umbes-täpselt sama palju aega kui
meil praegu Vene vägede lahkumisest. See pool sajandit jääb meid
mõnes mõttes ilmselt igaveseks lahutama. Pole mõtet üritada järele
jõuda, pigem keskenduda oma tugevustele ja katsuda mööda minna seal,
kus see võimalik on. Egas väiksed
rahvad saagi kõik kõiges ühtviisi
kõvad olla. See püüdlus viib läbipõlemisele.
Lambasööjates mainitakse Eestit vaid
kord, nimelt leiab peategelaste moonapauna tee ka Eesti subrovka. Jah,
kunagi 60ndate lõpul või 70ndate
algul seda algselt Poola päritolu
maarjaheinanapsu Eestis tõepoolest
toodeti. Aga hea näha, et alkoside oli
ka poole sajandi eest vennasrahvaste
vahel sama tugev kui sada aastat
tagasi või täna.
Soomlase rahulikust ja veidi eriskummalisest mõttelaadist saab siit ettekujutust küll. Ja tõesti, lugedes kõrvuti Dos Passost ja Huovist, tikub
vägisi kummitama mõte, et mingil
tasandil oleme me Eestis oma mõttemaailmaga just umbes seal, kus ameeriklased saja ja soomlased viiekümne
aasta eest. Mis ei ole üldse halvustamisi öeldud – meil on uute sihtideni
jõudmiseks teistsugune lähtekoht,
kasutagem seda parimal võimalikul
moel. Igal trendil ei maksa ka sabas
joosta.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 164 
Kirjastus: EKSA  ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5397766*est

Kallasteta jõgi. Teine osa, esimene ja teine raamat
Üks tihe ja pöörane lugu, millest ühe hooga läbi puurimine võib vaimsele
tervisele tuntavat mõju avaldada, ühesõnaga tasub tarvitada ülima ettevaatusega ning kaebuste püsimisel konsulteerida arsti, apteekri või raamatukoguhoidjaga.
Kallasteta jõel on eellugu, Puulaev, mis ilmus eesti keeles kaks aastat tagasi.
Raamatupoe kodulehel öeldakse Puulaeva tutvustades muu hulgas järgmist:
Raamatut on aegade jooksul peetud nii mereromaaniks kui ka kriminaalromaaniks.
Kumbki neist määratlustest ei anna edasi raamatu tõelist olemust, mis ongi jäänud
tabamatuks. Jumala õige jutt, veelgi tabamatumaks jääb Kallasteta jõgi, mis nüüd
mahukate köidetena eestikeelsesse kirjandusse sisse astub, ähvardades ligi
kahe tuhande leheküljega, kui kohale jõuab.
Mati Sirkelil jagub andi kaevata saksakeelsest kirjandusest eksimatu vaistuga
välja nauditavalt arusaamatud raamatud ja need veelgi nauditavamasse
maakeelde ümber panna. Esmalt meenuvad muidugi Robert Musil ja Fritz
von Herzmanovsky-Orlando. Nüüd siis Jahnn. Kallasteta jõgi ajab mind lugejana igas seitsmes mõttes segadusse, tõesti on raske mõista, mis värk on, või
kas. Aga Sirkeli eesti keel on nii mõnus, et isegi kui asi hämaraks jääb, on see
hämarus hubane ja kulgemine teda pidi rõõmurohke. Ja küllap leiab seegi
raamat edukalt oma mõlemad lugejad üles; palju rohkem ei julge ennustada, kuid ikkagi on uhke tunne, et ka sellist kraami saab nüüd meiegi
keeles manustada. Kraami, mille puhul on küsimusele Millest see raamat
räägib? praktiliselt võimatu vastata. Või vähemalt võimatu praktiliselt
vastata.
Peab kiitust avaldama, et kolmeköiteline täiskomplekt Puulaevast ja Kallasteta jõest näeb pagana hea välja. Niimoodi tulebki paberraamatuid välja
anda, siis mõni ostab juba puhta ilu pärast. Musili klotsi kõrvale väärikas
täiendus.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 720  Kirjastus: Eesti Raamat 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5401790*est
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 655  Kirjastus: Eesti Raamat 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5401792*est

Mihhail
Zoštšenko
Maga
kiiremini

Vene nõukogude absurdikirjandus
on klass omaette. Pole ka ime – kogu
sovetiriik oli otsast otsani absurdil
rajanev, absurdist toituv ja absurdi
tootev üksus. Piisavalt tuhm sealjuures, et siiski lasta eksisteerida
sedasorti nähtuskirjanikel nagu Bulgakov, Ilf ja Petrov, Platonov või
toosama Zoštšenko, otsapidi Dovlatovini välja. Kõigil noil õnnestus
kuidagimoodi piisavalt ullikese nägu
ette manada, et kuidagimoodi oma
kirjatööd ikkagi ära teha ja neid aegajalt avaldadagi. Aga eks kõik said
suuremal või vähemal määral oma
kolaka kätte ka.
Üpris kindlasti kvalifitseerub Zoštšenko klassikaks. Üsna kindel seegi,
et tasub ja tuleb uuesti välja anda, et
meelest ei läheks ja uus põlvkond
näeks. Ma ei kujuta hästi ette, mis
pilguga loeb Zoštšenkot noor inimene, kes bolševike mänguriiki ihusilmaga näinud ei ole, kas tajub ta
toda absurdi, mis on teise absurdi
sees peidus ja oluliselt suurem kui
välimine. Miks ta ei võiks tajuda. Küllap teisiti, aga mingi pildi ta saab.
Lõppeks ei ole me keegi elanud üheski
teises ajas peale iseoma eluaja ning
ainuke võimalus teistmoodi elusid
proovida on raamatute kaudu.
Zoštšenko puhul on muidugi see hea
lugu, et ei pea tingimata püüdma
tabada teab mis tahkusid, võib rahulikult lugeda kui naasama naljajutte
ja pole muretki, et naerda ei saaks.
Teatavate taustateadmiste olemasolul
saab lihtsalt rohkem. Väga palju järjest lugeda ei jaksa, vähehaaval nautimiseks aga imetore raamat. Jätkubki
kauemaks.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 454 
Kirjastus: Tänapäev 
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5398821*est

KMS SOOVITAB
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Hans Henny Jahnn

ERÜ

Fotod: Reet Olevsoo
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Mida tehti uue mõtte
töörühma mõttetalgutel?
Neljapäeval, 10. juunil toimusid Pärnu Keskraamatukogus mõttetalgud
Raamatukogud elu heaks!. Tänavune teema oli jätkusuutlik areng,
strateegia Eesti 2035 ning raamatukogud selles kontekstis.
ERÜ uue mõtte töörühma juht Veronika Raudsepp Linnupuu
räägib üritusest lähemalt.

Veronika, pärin Sinult kõigepealt ürituse resultaadi kohta. Päeva teises
pooles toimusid maailmakohviku vormis arutelud. Eesmärk oli välja nuputada, kuidas raamatukogud saaksid
mitmesuguste ettevõtmistega kaasa
aidata inimeste heaolu kasvule,
toetades samas Eesti 2035 strateegiliste sihtide saavutamist. Milliseid
ideid välja käidi ja milles kokkuleppele
jõuti?
Jõudsime kokkuleppele, et juba septembris, Euroopa säästva arengu nädala
raames katsetame üle-eestilist kampaaniat, mis toetab Eesti 2035 sihte ja toob

esile raamatukogud. Ideid, mis eeldavad vaid üleskutset ning paari plakatit,
oli palju.
Kuna teemasid on palju, mainin vaid
mõnda septembrisse sobivat mõtet: plakatid, mis juhatavad inimesed raamatukogudes kraanivett kasutama, prügisorteerimise ja asjade parandamise töötoad
või üleskutse tuua raamatukokku kodust
tassid, et kogukond saaks neid üritustel plasttopside asemel kasutada. Lisaks
juba kogunenud mõtetele on kavas
teha raamatukoguhoidjate seas ideekorje: mida saaksime üheskoos ülemaaliselt teha.

Juba septembris, Euroopa säästva arengu
nädala raames katsetame üle-eestilist
kampaaniat, mis toetab Eesti 2035 sihte
ja toob esile raamatukogud.

Kultuuriministeerium on kuulutanud
2022. aasta raamatukogude aastaks.
Kui palju on Sinu arvates võimalik
talgutel esitatud mõtteid rakendada
tulevasel teema-aastal?
Raamatukogude aasta puhul tuleb leida
tegevused, mida on võimalik läbi viia üle
Eesti samaaegselt. Nii on lootust pildile
saada ja meelde jääda. On mitmeid ideid,
mis aitaksid suurendada raamatukogude
nähtavust. Kindel soov on, et ka raamatukogudeni juhataksid teeviidad nagu muuseumidesse ja kirikutesse ning et kõik
saaksid teada, kuidas ja kus saab raamatukogus kasutada WiFi-t ja muid teenuseid.
Selleks tuleb kujundada meie teenused
võimalikult selgelt: nii sõnastuses, sisus
kui piktogrammidena, et ka mujalt Eestist
või teisest riigist tulnud inimene saaks
aru, mida see raamatukogu pakub.
Soovime iga tegevusega rõhutada, et
raamatukogud aitavad elukvaliteedi
parandamisele aktiivselt kaasa. Raamatukogude aasta raames on meie unistus
jõuda teadlikkust suurendavate vaheklippidega televisiooni. Ideid pakuti
maailmakohvikus väga palju. Töörühma

blogis teeme põhjaliku kokkuvõtte mõttetalgutel arutletust ja esitatud ideedest.
Talgupäeva esimeses pooles astusid
üles kaks esinejat. Eili Lepik Riigikantseleist tutvustas strateegiat Eesti
2035, Läti kolleegide kogemust ÜRO
säästva arengu eesmärkide (SDGs)
vaates tutvustas Kristīne Deksne Läti
Rahvusraamatukogust. Mis teadmise
neist ettekannetest said?
Raamatukogud ei seosta end majandust
ja poliitilisi otsuseid mõjutavate arengudokumentidega ning see on suur takistus
valdkonna jõustamisel. Kui me ise ei näe
ega too esile raamatukogude rolli kogukonna toimimisel, hariduse, majanduse ja
kultuuri elujõu hoidmisel, siis miks peaksid seda nägema teised? Muidugi oleme
alati olemas inimeste abistamiseks, kuid
see ei tähenda, et raamatukogud on
iseenesestmõistetavad. Strateegia Eesti
2035 on koos tegevuskavaga Riigikogus
kinnitatud, seega on otsustajail raamistik
kokku lepitud. Kui raamatukogud suudavad oma tegevusi samas mõisteruumis
tutvustada, võime leida suuremat tuge.
Peame vaid teadvustama raamatukogu

ERÜ

Raamatukogude aasta
puhul tuleb leida tegevused, mida on võimalik
läbi viia üle Eesti samaaegselt. Kindel soov on,
et ka raamatukogudeni
juhataksid teeviidad ning
et kõik saaksid teada,
kuidas ja kus saab
raamatukogus kasutada
WiFi-t ja muid teenuseid.
Meie unistus on jõuda
teadlikkust suurendavate vaheklippidega
televisiooni.
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Kristel
Veimann
ja Veronika
Raudsepp
Linnupuu
põhiväärtusi, rääkima oma lugu ja tooma
seosed raamatukogust väljaspool toimuvate protsessidega selgemalt esile.
Lõpetuseks küsin uue mõtte töörühma kohta. Kuidas jõudsite arusaamisele, et töörühmal peab olema
kaks juhti? Sina oled juht ja Kristel
Veimann on juht. Kuidas teil kahe
juhiga lahendus toimib?
Palusin töörühma liikmetelt abi või siis alternatiivina võimalust olla rühma lihtliige.
Jõudsime ühiselt sellise lahenduseni ning
selgus, et Kristel on suurepärane paariline.
Meie töörühm toimib võrratult, sest
tegutseb meeskond, mis koosneb motiveeritud inimestest. Kõik oluline sünnib
vaid tänu liikmetele. Püüame aastas kohtuda vähemalt kaks korda. Enamiku töid
ja arutelusid saame veebi kaudu tehtud.
Kas uue mõtte töörühm on keskendunud ainult iga-aastaste mõttetalgute
läbiviimisele?

Praegu küll. Mõne mastaapsema teema
puhul on töörühma liikmed käinud lisaks
seminaridel ja konverentsidel rääkimas.
Julgen arvata, et mõttetalgud on andnud hoo mitmetele teistele raamatukogunduse valdkonna teemadele: ERÜ
ja Kultuuriministeerium on mõned talgutel sõnastatud ideed omaks võtnud ja
neid edasi arendanud. Saime kaasa
aidata ühtse arenguvisiooni väljatöötamisel, andmekaitsele keskendunud
talgute järel hakati maakondade keskraamatukogudes aktiivsemalt samateemalisi koolitusi-seminare korraldama
jpm. Loodetavasti jõuame ühel hetkel selleni, et raamatukogude arendamisel leitakse tasakaal väikeste raamatukogude
ootuste-vajaduste ja suurte raamatukogude nõuete vahel. Mõttetalgute formaat on osutunud sobivaks eri tüüpi
raamatukogude kokkusaamisel ja ühisosa aktualiseerimisel.


Küsinud Mihkel Volt.

OBS!

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
võtab raamatukoguhoidja kutse taotlemise
ja taastõendamise avaldusi vastu
1. septembrist 1. oktoobrini 2021.
Kutse taotlemisel palume tutvuda
raamatukoguhoidja kutsete kutsestandarditega,
kutse andmise korra ja hindamisstandarditega.
E-arengumapi koostamist abistavad videod.
Rohkem infot ERÜ kodulehel:

https://eru.lib.ee/index.
php/kutse/andmine
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THE FLOOR IS YOURS!
3
Is it possible to escape from
one’s roots?
150 years of Kärdla library
Annely Veevo
“On 12 May 2021, Kärdla
City Library celebrated its
150th anniversary. During
its existence, the library has
survived two world wars,
changing regimes, and even
fire. The library has had more
than ten different names and
it has been relocated almost
as many times. The library’s
eventful history has its roots in
the 19th-century Kärdla: book
lovers from Kärdla Broadcloth
Factory decided to establish
a lending library in 1871,”
Annely Veevo, the Director
of Kärdla City Library in
Hiiu County, says in her
introduction to the article.

FOCUS:
ESTONIAN PUBLIC
LIBRARIES IN 2020
5
Public libraries in the year
of coronavirus: through
hardships to the stars!
Kristiin Meos
“The year 2020 began like
any other year for libraries.
Plans were made, events were
organised, and preparations
for celebrating the Year of
Digital Culture were underway. At the beginning of the
year, probably no one could
have guessed what role digital
technologies would play in
just a few months. On 12 March
2020, the Government of the
Republic of Estonia declared
an emergency situation due
to the global pandemic of
coronavirus disease, which
lasted until 18 May 2020.
Neither the closure of libraries
nor the provision of library
services were regulated by

the Government; it was up
to the local governments to
decide. The article focuses on
the impact of the spread of the
coronavirus on Estonian public
libraries and on librarians’
smart and innovative solutions
for re-engineering services.
The piece also touches upon
why libraries are on the way
to a digital revolution, how
the Year of Digital Culture
was celebrated, and what new
skills both librarians as well as
library users need,” Kristiin
Meos, the Chief Specialist of
Digital Heritage and Public
Libraries at the Ministry of
Culture of the Republic of
Estonia, writes.
10
Estonian public libraries 2020
in figures: from collections
up to the use of services
Riin Olonen
“Once again, a round of submitting reports on library statistics is over: the data have
been submitted to Statistics
Estonia. Now, it is possible to
make a brief summary in the
language of figures of what
the Estonian library network
looked like in 2020. In this
article, I focus on last year’s
indicators for 520 public
libraries,” Riin Olonen, the
Head of Statistical Service of
the Library Services Development Centre of the National
Library of Estonia, writes.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
14
Standardisation:
what has been done and
what is underway?
Kai Välbe
“We all need to be aware of
the international standards of
our profession. That is why
I am introducing the new information and documentation

standards of EVS-ISO to you.
Marju Reismaa, the Adviser
on Museums at the Ministry of
Culture, comments on the first
ISO standard concerning the
work organisation of museums
that has been translated into
Estonian. Due to the need
for updating the standard of
library statistics, I ask from my
librarian colleagues, Triinu
Seppam-Saar, Riin Olonen, and
Kristina Pai, what libraries
need to harmonise the collection of statistics. I hope that
the debate on the standard
of library statistics will be
given a new impetus, because
there is a great need for agreements,” Kai Välbe, a senior
specialist and the Head of the
Coordination Service for
Drawing up Professional Standards at the National Library
of Estonia, begins her overview.

18
New acquisitions of
professional literature
Margit Tammur
Margit Tammur, an information specialist at the Parliamentary and Social Sciences
Centre of the National Library
of Estonia, introduces four
recently acquired works:
(1) The library workplace idea
book : proactive steps for positive
change, edited by Heather L.
Seibert, Amanda Vinogradov,
and Amanda H. McLellan
(Chicago : ALA Editions, 2020);
(2) Emotional intelligence and
critical thinking for library leaders
by Gary L. Shaffer (Bingley :
Emerald Publishing, 2020);
(3) Leading change in academic
libraries, edited by Colleen
Boff and Catherine Cardwell
(Chicago, IL : Association of
College & Research Libraries,
2020); (4) Bold minds : library
leadership in a time of disruption,
edited by Margaret Weaver
and Leo Appleton (London :
Facet Publishing, 2020).

QUO VADIS,
LIBRARY?
20
How do you see the future
of the Estonian Libraries
Network Consortium
(ELNET Consortium)?
Part I.
An interview with Martin
Eessalu, Andres Kollist, Ilvi
Rauna, Kaie Holm, Janne
Andresoo, Krista Aru, Tiina
Tohvre, and Merike Kiipus
Kristina Pai
Martin Eessalu, an adviser at
the Research Policy Department of the Ministry of Education and Research of the
Republic of Estonia, Andres
Kollist, a member of the ELNET
Consortium’s Board and the
Director of Tallinn University
Academic Library, Ilvi Rauna,
the Chief Librarian of the
Estonian Academy of Music
and Theatre, Janne Andresoo,
a member of the ELNET Consortium’s Board and the Director
General of the National Library
of Estonia, Kaie Holm, the
Director of Tallinn Central
Library, Krista Aru, a member
of the ELNET Consortium’s
Board and the Director of the
University of Tartu Library,
Tiina Tohvre, the Head of the
Library of the University of
Life Sciences, and Merike Kiipus, the Head of the Archival
Library of the Estonian Literary Museum, answer to
Kristina Pai’s question.

3 /2021

MEMORY INSTITUTIONS
IN ESTONIA AND
ABROAD
26
Digital photographic
archives of Estonian memory
institutions: principles
and practice.
Part I
Kadi Kaljula
“During its lifetime of one
hundred and fifty years, photography has undergone both
technological as well as conceptual changes. At present,
when millions of digitallyborn photographs are being
captured every day, the questions arise about how photographic heritage is preserved
and what problems digital
photographic archives of
memory institutions face. This
article is based on a Master’s
thesis, Digital Photo Archives in
Estonian Memory Institutions.
An Analysis Based on a Library,
a Museum and the Archives,
defended at the School of Digital Technologies of Tallinn University in 2020, in which the
digital photographic archives
of three Estonian memory institutions were examined, using
a qualitative research method.
The goal of the Master’s thesis
was to ascertain the principles
and practice of digitisation,
digital preservation and description of photographic heritage in memory institutions of
three different types (library,
museum, and archives), and
the scope of cooperation between memory institutions in
relation to photographic collections. Although a few studies focusing on digital photographic archives have been
published in Estonia in the
past, such an approach has
not been used before. The
photographic collections of the
University of Tartu Library,

the Estonian History Museum
and the National Archives of
Estonia were included in the
selection of memory institutions on the basis of their size
and the variability and uniqueness of photographic material
in the collections,” Kadi Kaljula,
MA, says about her research.

36
Two new literary awards
were presented on
a Youth Literature Day,
Young Literature
Merle Tanilsoo
“On the 14th of April, Tallinn
Central Library, in cooperation
with the Estonian Youth Literature Association, organised a
Youth Literature Day, Noor loeb
(„Young Literature“), for the
first time; two new Estonian
youth literature awards were
presented at the event. Tallinn
Central Library awarded the
Margus Karu Prize to the
author of the Estonian youth
novel that was most frequently
borrowed from the library last
year. This year, Kaia Raudsepp
was honoured with the prize
for her book Nähtamatu tüdruk
(“Invisible Girl”). For the first
time, in the literary poll, Noor
loeb, young people chose their
favourites from among the
books published last year. Kaia
Raudsepp’s Invisible Girl
won again in the original
novel category, and Stephenie
Meyer’s novel Midnight Sun
received the most votes in the
translated literature category.
In the future, these books
will be recognised in Tallinn
Central Library by a sticker,
saying Noor loeb. The poll was
organised in cooperation with
the Estonian Youth Literature
Association, too,” Merle Tanilsoo, the Chief Specialist on
Children’s Services of Tallinn
Central Library, writes.

KMS RECOMMENDS
38
Keep on reading!
Karl Martin Sinijärv
Karl Martin Sinijärv, a poet
and the Culture Advisor of the
National Library of Estonia,
continues to recommend books.
In the current journal issue,
he reviews foreign literature
published in the Estonian language in 2021: The 42nd Parallel,
the 1st part of John Dos Passos’s
U.S.A trilogy – in Estonian,
42. laiuskraad. USA triloogia. I;
Veikko Huovinen’s Lampaansyöjät (“The Sheep Eaters”) –
in Estonian, Lambasööjad; the
1st and the 2nd books of the
1st part of Hans Henny Jahnn’s
Fluss ohne Ufer (”River without Banks”) – in Estonian,
Kallasteta jõgi. Teine osa, esimene
ja teine raamat; and Mikhail
Zoshchenko’s Spi skorei (“Get
on with the Sleeping”) –
in Estonian, Maga kiiremini.
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ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
40
What was going on at the
Library Brainstorming Day of
the Working Group on Fresh
Approach?
An interview with Veronika
Raudsepp Linnupuu
Mihkel Volt
This year, the Working Group
on Fresh Approach of the Estonian Librarians’ Association
held the Library Brainstorming
Day at Pärnu Central Library.
Veronika Raudsepp Linnupuu,
a librarian at Viljandi City
Library and one of the leaders
of the ELA Working Group on
Fresh Approach, talks about
the event in detail.
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