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Hea lugeja!
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing korraldas
juunikuu viimasel päeval juhatuse liikmeile ja
struktuuriüksuste juhtidele koolituspäeva, mille
teemad olid müksamine-nügimine ning raamatukogude aasta 2022 ideekorje. Käesoleva numbri
päevateema pärinebki sellelt ürituselt: Kate-Riin
Kont annab oma artiklis lühiülevaate nügimisehk müksamisteooriast ja selle rakendamise
võimalikkusest raamatukogudes ning raamatukogude aasta vastne projektijuht Liina Valdre
räägib tulevase teema-aasta kontuuridest.
Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu
värskelt direktorilt Kristina Pailt on neljandas
numbris kirjatööd nii jätkuva küsitlusena ELNET-i
tulevikust kui ka Utlib teatrist. Kristiina Kaju ja
Laura Annast kirjeldavad, kuidas rahvusraamatukogu alustas infokorratust ja -manipulatsioone
puudutava kirjanduse ning teabe aktiivset kogumist,
astumaks neile nähtustele julgesti vastu. Rahvusraamatukogu andmekaitsespetsialist Marianne
Meiorg noppis Andmekaitse Inspektsiooni (AKI)
aastaraamatust raamatukogudele vajalikku informatsiooni avaliku teabe seaduse täitmisest ja isikuandmete kaitsest 2020. aastal. Kadi Kaljula jätkab
kolme mäluasutuse digitaalsete fotoarhiivide
põhjalikku käsitelu. Markku Antero Laitinen
Soome Rahvusraamatukogust, Jouni Henrik
Juntumaa Helsinki kultuuri- ja vabaajaametist
ning Svetlana Kirichenko Helsingi Ülikoolist
selgitavad, mida ja kuidas mõõdab kasutajakogemuse indeks ehk liitindeks. Margit Tammur
tutvustab nelja uut erialateost ja Karl Martin
Sinijärv eesti autorite kolme värsket raamatut.
Lea Rand annab kujuka pildi ERÜ maaraamatukogude sektsiooni 30. suveseminarist Hiiumaal.
Lõpetuseks teatan trükikuradi vimkast. Nimelt
on eelmise numbri 37. leheküljele sattunud
kahetsusväärne viga: ülemise foto all peab olema
kirjas, et tegemist on kirjanik Kaia Raudsepaga.
Palun eksituse pärast vabandust!
Soovin
head lugemist ja
toimekat sügist!
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RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhtiv spetsialist
Laura Annast,
RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu kommunikatsioonispetsialist

Kui vale rändab juba pool teed ümber
maailma, paneb tõde alles kingi jalga,
ütles Mark Twain ega mõelnud ilmselt mitte seda, et saabub päev, mil
Bill Gates koroonaviiruse välja mõtleb ja laiali paiskab, arstid meile
parema interneti nimel kiipe käsivarde süstivad, Eestisse miljoneid
pagulasi saabub või Soomes neljapäevane töönädal kehtestatakse.
Mida rohkem on infot, seda suurem
on võimalus sattuda valeuudistele ja
desinformatsioonile – selge on see,
et infomaht maailmas vähenema ei
hakka ning seega on viimane aeg end
väärinfo anatoomiaga kurssi viia ja
sellele vastu astuda.
Aga mis vahe on üldse desinformatsioonil ja väärinfol? Mida on tohutu
valeuudiste tulv maailmas kaasa toonud? Mis on propaganda ja millised
on selle vormid kaasajal? Mis on infosõda?
Eesti Rahvusraamatukogu alustas
tänavu infokorratust ja -manipulatsioone puudutava kirjanduse ja teabe
aktiivset kogumist: koondame ülevaateid Eestis tehtud või Eesti teadurite/analüütikute koostatud teadustöödest ning analüüsidest. Jagame ka
viiteid olulistele ja huvitavatele uuringutele, raportitele ja infovaramutele
nii meil kui mujal. Infot täiendame
jooksvalt rahvusraamatukogu kodulehel (vt https://www.nlib.ee/et/
sisu/infomanipulatsioonid). Jälgime
mõttekodade ja organisatsioonide
veebilehti ning toome välja uuemaid
allikaid (nt Euroopa Liidul on valeinfoga võitlemine üks fookustest).
Koostame perioodiliselt teemakohast
uudiskirja, millega on võimalik liituda kodulehel oleva lingi kaudu.

Desinfoteemalisse kogusse raamatuid
valides oleme lähtunud laiast spektrist: valeuudised ja valeinfo sotsiaalmeedias ning ajakirjanduses, propaganda, desinformatsioon poliitika ja
julgeoleku mõjutajana, lisaks psühholoogiline sõda ja infosõda. Soovime
toetada õpetajaid, noorsootöötajaid
jt laste ja noortega tegelejaid meediaja digipädevuse arendamisel, seega
on meie kogudes ka info kriitilise hindamise ja kasutamise õpikuid ning
muid teemakohaseid raamatuid.
Tegutseme selle nimel, et meil oleks
hea ja kindel partnerite võrgustik,
kellelt saame regulaarselt materjalisoovitusi ja kes räägivad meiega desinfo teemadel kaasa. Juba praegu on
meile laekunud sadakond artikli- ja
raamatusoovitust. Lisaks kuulume
Eesti Teadusagentuuri koordineeritava
algatuse Kust sa tead? (vt https://
kustsatead.ee/) partnerite võrgustikku. Alustasime ka Infomüra videoürituste sarjaga, videod on järelvaadatavad rahvusraamatukogu
YouTube’i kanalilt (vt https://www.
youtube.com/c/EestiRahvusraamatukogu). Teemad on nt reklaamindus,
Euroopa Liit, vandenõud jm.
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Rahvusraamatukogu
vs. desinformatsioon
Kristiina ja Laura Paide
arvamusfestivalil. Foto: L. Luhats-Ulman
Raamatukogude roll väärinfo leviku
tõkestamisel on äärmiselt oluline ja
vajalik, sest just raamatukogu saab
aidata tõenduspõhise infoni jõuda.
Oleme rahvusraamatukogus võtnud
südameasjaks nii õpilaste kui ka raamatukogutöötajate meediapädevuse
arendamise. 7.–9. klasside ja gümnaasiumiastme õpilastele korraldame
(veebi)teematundi Libastudes libauudistele, mis pakub elulisi näiteid valeuudistest ja annab nippe, kuidas
meediatekste kriitiliselt hinnata.
Huvitavaid õppematerjale leiab
Hariduskeskuse veebipesast (vt
https://www.haridus.nlib.ee/). Näiteks võib igaüks testida, kui lihtne on
eristada ehtsat fotot võltsingust või
panna oma teadmised proovile meediapädevuse viktoriinis. Selle aasta
veebruarist aprillini toimus seeria
veebiseminare rahvusraamatukogu
infospetsialistidele, arutleti meediapädevuse, digitaalse turvalisuse ja
väärinfo tõrjumise üle. Igal aastal
korraldame koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga meediapädevuse nädalat, mille fookuses on väärinfo levik. Selle nädala raames toimub
mitmesuguseid üritusi nii suurtele
kui ka väikestele.

Palun olge head ja aidake meil infokorratust
ja -manipulatsioone puudutava kirjanduse
ja teabe kogu paremaks teha. Kui juhtute
millelegi huvitavale ja asjakohasele, siis palun
saatke info e-posti aadressile desinfo@nlib.ee.
Oleme tänulikud kõigi vihjete ja soovituste eest!

Müksamine – kas
sobiv meetod ka
raamatukogudele?

Kate-Riin Kont, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna juht

Päevateema:
ERÜ tõhus
koolituspäev –
müksamisest
raamatukogude
aastani
ERÜ jaanipäevajärgsel koolituspäeval oli kavas kaks teemat:
nügimise ehk müksamise kui
meetodi kasutamisvõimalused
raamatukogudes ja tulevase
raamatukogude aasta ideekorje.
Esimest teemat vaeb siin
põhjalikult Kate-Riin Kont.
Päeva teisel poolel toimunud
ideekorjel saime tuttavaks
raamatukogude aasta vastse
projektijuhi Liina Valdrega.
Temalt kuuleme, millistesse
suundadesse on kavas
teema-aastat juhtida.

30. juunil toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses ERÜ juhatuse
liikmetele ja struktuuriüksuste juhtidele koolituspäev teemal Nügimine.
Praxise koolitajad Jane Ester ja Anne Randväli tutvustasid nügimist
kui mõjutusvahendit: mis see on ja kuidas seda kasutada.
Praktilistes harjutustes keskenduti eelkõige sellele, kuidas rahvaraamatukogud saaksid nügida kohalikke omavalitsusi muutma oma
tegutsemist raamatukogudele positiivses suunas. Kuid loomulikult
sobib müksamistehnika nügima raamatukogutöötajaid välja töötama
uusi teenuseid, innovaatilisi suundi ja tehnoloogiaid ning kasutajaid
kõiki neid teenuseid kasutama ja teistelegi soovitama.
Käesolev artikkel annab lühiülevaate nügimis- ehk müksamisteooriast
(inglise k nudge theory, nudging theory) ja selle rakendamise võimalikkusest raamatukogudes.

Avalike teenuste osutamine toetub
kindlatele reeglitele ning nende kujundamisel ja elluviimisel on aina enam
hakatud lähtuma käitumisteoorial
põhinevast käsitlusest: inimeste otsused on intuitiivsed ning mõjutatud
emotsioonidest ja eelarvamustest.
Üha olulisemaks on ka raamatukoguteenuste arendamisel muutunud teenusedisaini põhimõtete rakendamine,
võimaluste kasutamine. Nügimine
ehk müksamine ehk nüke (nudge,
nudging) kui üks teenusedisaini meetod põhineb samuti käitumisteoorial
(Cherukodan, 2019, 255).
Müksamine on uuenduslik, maailmas
üha enam populaarsust võitev tegevus avalike teenuste parendamiseks
või nende paremini sihtrühmani viimiseks. Selle meetodi abil on võimalik inimeste otsustuskeskkonda
kujundada viisil, mis aitab sihtrühma
liikmel langetada otsuseid oma huvidest lähtuvalt, hoolimata tema kognitiivsetest eelarvamustest. Teisisõnu on müksamine inimeste leebe

suunamine tegutsema viisil, mille
valiks täiesti ratsionaalne inimene
(Gravert & Nobel, 2019). Käitumisteadlased tunnistavad, et inimesed
ei käitu otsuste langetamisel alati ratsionaalselt, seega võimaldab müksamine inimestel teha neile endile
parimaid otsuseid (Cherukodan, 2019,
255).
Digimüks (digital nudge) on inimeste
käitumise ja otsuste mõjutamine
e-kanalite vahendusel neile vähemärgataval moel. Digimüks on tavaliselt
tarbijale märkamatu väikesemahuline
tegevus, millega on võimalik suunata
isiku käitumist soovitud viisil. Digimüksuks võib e-keskkonnas pidada
vaikimisi nõusoleku, aktiivse valiku
või täiustatud aktiivse valiku pakkumist, mis lähtub käitumuslikust
ökonoomikast (Keller et al., 2011, 377378).
Müksamisteooriat kirjeldasid esmakordselt Richard H. Thaler ja Cass R.
Sunstein raamatus Nudge: improving

Richard H. Thaler töötas hiljem välja
müksamisraamistiku EAST (Easy,
Attractive, Social, Timely) (Service et al.,
2015). Rakendatavad müksud peavad
olema ühtaegu lihtsad, atraktiivsed,
sotsiaalsed ja õigeaegsed.
EAST-meetod koosneb neljast etapist:
1. Tulemuste määratlemise etapis
(define the outcomes) tehakse täpselt
selgeks, millist käitumist soovitakse mõjutada. Samuti otsustatakse, kuidas esile kutsutud muutust usaldusväärselt ja tõhusalt
mõõta ning kui suur muudatus
ja millise aja jooksul on vajalik, et
tulemust saaks lugeda edukaks.
2. Konteksti mõistmise etapis (understand the context) tutvutakse käitumisega seotud olukorra ja inimestega, et mõista olukorda nende
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Müksamine on uuenduslik,
maailmas üha enam populaarsust
võitev tegevus avalike teenuste
parendamiseks või nende paremini
sihtrühmani viimiseks.

vaatenurgast. Siin peaks tutvuma
samal teemal varem ilmunud uuringutega ning sihtrühma mõtteviisi
ja vajaduste väljaselgitamist toetavate meetodite valikuga.
3. Sekkumiste valiku etapis (build
your intervention) kaardistatakse
võimalikud müksud.
4. Testimise, õppimise ja kohandamise etapp (test, learn, adapt)
hõlmab valitud müksude pilootkatsetust väikeses sihtrühmas,
müksude mõju hindamist ning
vajadusel asjakohasema müksamise väljatöötamist. Kui müksamine ei saavutanud oodatud mõju,
tuleb pakkuda välja uued või
parandatud müksud.
Müksamisteooria on kasutusele võetud paljude riikide avalikus sektoris.
2010. aastal asutas Ühendkuningriigi
valitsus nn müksamisüksuse (nudge
unit) (Chu, 2017), samuti on Taani,
Austraalia, Kanada ja Holland üles
näidanud huvi nende ideede rakendamise vastu. Ka Eestis on avalik
sektor käesoleval aastal alustanud
müksamistehnikal põhinevate uuringutega. Nii on näiteks Sotsiaalministeerium kuulutanud välja kolm
projektikonkurssi, et mõjutada isasid
kasutama täiendavat vanemahüvitist,
töötuskindlustushüvitise saajaid tööturule naasma ja inimesi rohkem kasutama paindlikku vanaduspensioni.
Müksamised on jõudnud ka kõrgharidusse, et parandada sisseastumisprotsessi ja õpetamis- ning õppimiskvaliteeti, aidata õppuritel saavutada
kõrgemaid hindeid ning vältida väljalangemist. Castlemani (2017) sõnul
saab tudengeid müksata, saates neile
isikupärastatud tekstisõnumeid vajalike kursuste juhistega, näpunäiteid

lõputöö kaitsmiseni jõudmiseks ja
julgustussõnumeid, mis suunavad
neid rohkem kasutama ülikoolilinnaku ressursse. Just järjepidev tekstisõnumite kaudu müksamine eri kursuste raames näis olevat üliõpilaste
edukuse tagamisel kesksel kohal.
Kas ka raamatukogude kasutajaid on
võimalik müksamise abil juhatada
teatud teenusteni või koguni muuta
nad teenuste püsikasutajateks? Müksamis- ehk nügimisteooriat on raamatukoguteemalistes artiklites veel vähe
käsitletud. On püütud tutvustada erinevaid nügimisideid ja rakendada
neid nii akadeemilises kui ka rahvaraamatukogude keskkonnas ning leitud, et nügimisteooria kohaldamine
raamatukogu kontekstis pakub raamatukogutöötajatele uusi teadmisi ja
võimalusi kasutajate mõjutamiseks.
Müksamisteooria võib aidata raamatukoguhoidjail saada teenusedisaineriteks, kes vastutavad selle konteksti
loomise eest, milles inimesed otsuseid langetavad. Teisest küljest saab
müksamisteooria abil mõjutada raamatukogude kasutajaid neid teenuseid tarbima.
Müksamise valdkonda on Cherukodani (2019) sõnul võimalik liigitada ka struktuurimudeli APUPA
(Alien-Penumbral-Umbral-Penumbral-Alien) abil, selle autor on paljude
nutikate uuendustega välja tulnud
S. R. Ranganathan. Inimesed, kes tulevad raamatukokku konkreetse raamatu järele, leiavadki selle raamatu
konkreetsest kohast riiulil (Umbral).
APUPA mudel paigutab kõige asjakohasema raamatu keskele, teemaga
seotud raamatud selle raamatu mõlemale küljele ja täielikult mitterelevantsed raamatud kaugemale (Cherukodan, 2019, 256).
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decisions about health, wealth and happiness (2008). Raamat sisaldab rikkalikult praktilisi näiteid. Näiteks Rootsis
eelistasid inimesed trepile eskalaatori
kasutamist. Aga kui trepid muudeti
klaveriklahvideks, siis eelistas 65%
treppi, kuna nad said trepist üles
minnes samal ajal ka muusikat kuulata. Positiivne tulemus saavutatakse
mitte inimesi sundides, vaid neid
müksates. Väike muutus valikute
esitamises mõjutab inimesi nende
enese teadmata. Igapäevaotsuseid
kujundavad sageli üllatavalt juhuslikud tegurid. Kui inimene valib, millist hambapastat osta, teeb ta harva
täielikult ratsionaalse valiku: kaalub
kulusid ja tulusid või toote eeldatavat
kasulikkust hammastele. Selle asemel
kiputakse valima silmade kõrgusele
asetatud toode või kõige tuttavam ja
regulaarselt reklaamitav kaubamärk
(Thaler & Sunstein, 2008). Sotsiaalse
normi esiletõstmine (enamiku rühmaliikmete aktsepteeritud käitumisstandard) võib inimeste käitumist suuresti
mõjutada. Nt kui inimesed avastavad,
et 90% kaaslastest (mitte 10%) panevad prügi prügikasti, hakkavad nad
seda tõenäolisemalt ka ise tegema.
Sotsiaalsete normide sõnumside on
kulutõhus strateegia paljude käitumistavade muutmiseks, sealhulgas
nt energia säästmine (Benartzi et al.,
2017), antibiootikumide ülemäärase
väljakirjutamise vähendamine üldarstide seas (Hallsworth et al., 2016),
maksukontrolli suurendamine (Hallsworth et al., 2017) jne.
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Raamatukogus korraldatavatel näitustel ja üritustel, sh vestlustel ja kohtumistel kirjanike ning teiste tuntud
inimestega on samuti müksamise
tunnused: nende eesmärk on anda
inimesele põhjus raamatukogu külastamiseks ja meelitada üritusele tulnu
seeläbi tavakasutajaks.
Samuti on müksamisena käsitletud
soovitusindeksi küsimust Põhinedes
Teie kogemusele, kas soovitaksite seda
teenust sõbrale või kolleegile?. Müksamisteooria kohaselt võivad õigesti
sõnastatud küsimused mõjutada vastuseid positiivselt. Seega saavad soovitusindeks ja müksamine edukalt
koos toimida, sest soovitusindeksi
küsimus suunab positiivseid teeninduskogemusi saanud inimesi soovitama neid ka teistele (Chaffin, 2018).
Soovitusindeks on kõige kiirem ja
lihtsam viis saada tagasisidet näiteks
äsja toimunud spetsiifilisele kasutajakoolitusele või ükskõik millisele raamatukoguteenusele, mitte ainult raamatukogule tervikuna. Teenust äsja
kasutanud inimene annab eeldatavalt
kõige ausama vastuse, mis on ka teenust pakkuvale meeskonnale hõlpsasti mõistetav ja suurepärane alus
aruteludele ja kasutajate eelistuste
tulevastele uuringutele.
Raamatukogude kasutajate ja veel
mitte kasutajate nügimiseks aktiivsema kasutamise poole on Itaalias
katsetatud mängustrateegiat (gamification). Raamatukogu kasutajaid n-ö
premeeritakse teenuste kasutamise ja
ürituste külastamise eest punktidega
ja võimalusega saada aasta lõpus
väike sümboolne auhind (nt tasuta
raamatukogukaart, mis on väärt
10 eurot). Strateegia eesmärk oli julgustada seniseid lugejaid ja linnaelanikke suurendama raamatukogu
kasutamist, eriti raamatute laenutamist ning raamatukogu veebisaidile
laenutatud ja läbiloetud raamatute
kohta kommentaaride jätmist, et julgustada ka teisi lugema (Colasanti
et al., 2020). Mängimine kas või sümboolsele auhinnale sisaldab võistlusmomenti ja väljakutset või motivaatorit
käitumis- ja emotsionaalsete reaktsioonide ergutamiseks (Harwood & Garry,
2015).
Kõrgkoolide raamatukogud saavad
müksata kõiki uusi tulijaid (nii tudengeid kui ka töötajaid), arvates nad

Päeva teisel poolel toimus raamatukogude aasta ideekorje.

vaikimisi raamatukogu kasutajate
hulka, ilma et nad peaksid täitma
ankeete või allkirjastama pabereid
oma liikmelisuse kinnitamiseks. Raamatukogu saab kasutada sisseastumisandmeid, mis sisaldavad üksikasju
uue õppuri kohta. Kõrgkooliga seotust saab kontrollida asutuse kontaktide, e-posti aadressi vms abil. Kõrgkooliga liitumise vorm võib sisaldada
vaikimisi nõusolekut selle kohta, et
nõustutakse saama ka raamatukogu
kasutajaks, vastu võtma uudiskirja,
võlgnevusteateid jms (Cherukodan,
2019, 257). Arendades teemat edasi
rahvaraamatukogudele, saaks (vähemalt väiksemates kohtades) kõik uued
kohalike elanike registrisse kantud
inimesed automaatselt ka kohaliku
raamatukogu lugejateks.
Teadusraamatukogudel on oluline roll
ülikoolide ja teadusasutuste uuringutes ja innovatsioonis. Nad saavad
anda oma panuse akrediteerimisja evalveerimisprotsessi edukasse
läbimisse. Kõigis edetabelites võetakse arvesse teadusartiklite arvu ja
klassifikaatorit, viidete arvu. Just raamatukogutöötajad saavad pakkuda
koolitusi, mis suunavad ja juhendavad doktorante, õppejõude ja tead-

lasi, kuidas kirjutada head artiklit
ja rõhutavad mainekates ajakirjades
publitseerimise olulisust. Koolituse
nimetus võiks olla atraktiivne, nt pealkiri Just Sinu artikkel mõjutab kõrgkooli/ülikooli/õppekava akrediteerimise
ja/või evalveerimise edukust võiks olla
mõeldud teadlaste julgustamiseks
ning publitseerimise propageerimiseks. Raamatukogu saab korraldada
töötubasid, tutvustades mainekaid
kirjastusi, publitseerimisnõudeid, viitamisstiile või autoriprofiili loomise
protsessi, aga ka seda, kuidas kirjutada kirjandusülevaadet ja vältida
tahtmatut (enese)plagiaati, hoiatada
nn rämpsajakirjade eest, tutvustada
uurimiseetikat jpm. Raamatukogu
saab müksata teadlasi ja motiveerida neid rohkem kirjutama ja avaldama ka sellega, et teavitab sotsiaalmeedias igast ajakirja vastu võetud
ja avaldatud artiklist (Cherukodan,
2019, 258).
Avatud teadusest räägitakse ja kirjutatakse järjest enam. Avatud teadus
hõlmab mitmesuguseid käitumisviise, mille eesmärk on suurendada
teadusuuringute läbipaistvust. Kõik
avatud teadusega seotud reformid
nagu käsikirja eelregistreerimine, tea-

Chu, B. (2018). What is ‘nudge theory’ and
why should we care? Explaining Richard
Thaler’s Nobel economics prize-winning
concept. Independent, January 13.
https://www.independent.co.uk/news/
business/analysis-and-features/nudgetheory-richard-thaler-meaning-explanation-what-is-it-nobel-economics-prize-winner-2017-a7990461.html
Colasanti, N., Fiori, V. & Frondizi, R.
(2020). Promoting knowledge circulation
in public libraries: the role of gamification.
Library Management, 41(8/9), 669-676.
https://doi.org/10.1108/LM-04-2020-0064
Gravert, C. & Nobel, N. (2019).
Applied behavioral science. An introductory
guide. Impactually.
https://impactually.se/applying-behavioral-science-a-guide/

Foto: Teet Malsroos

dusandmete avalik jagamine, avatud retsenseerimisprotsess ja avatud
juurdepääsuga avaldamine on välja
töötatud teadusuuringute hõlpsamaks kasutamiseks, hindamiseks ja
jagamiseks. Kui tegeleda teadusmaailma eri sidusrühmadega (teadlased,
üliõpilased, teaduskonnad, ülikoolid,
akadeemilised raamatukogud, ajakirjad ja rahastajad), saab mõjutada
kõigi nende sidusrühmade käitumist,
visandades müksamised, mis soodustavad avatud teadust. Raamatukogud saavad edendada avatud teadust, koostades suuniseid, koolitusi ja
tegevuskavu, mille abil teadlased saavad oma töö läbipaistvamaks muuta.
Raamatukogud saavad ka luua repositooriume või digihoidlaid, edendades seeläbi üldist juurdepääsu
asutuse koostatud uuringutele ning
tagada, et asutuse väljaanded oleksid
veebis tasuta kättesaadavad. Samuti
saavad nad kasutada teadusuuringute andmete haldamise strateegiaid
nii, et andmed oleksid korrektselt
registreeritud, turvaliselt säilitatud
ja laialt kättesaadavad (Robson et al.,
2021).
Kokkuvõtteks võib öelda, et kui raamatukogud ja raamatukoguhoidjad

jõuavad arusaamisele müksamise
kasulikkusest, siis on võimalik välja
selgitada just need teenused, mida
nende kasutajad vajavad, seejärel neid
teenuseid pakkuda, kasutajate valikuid positiivselt mõjutada ning suunata neid teenuseid kasutama. Selle
tulemusel tõuseb raamatukogu väärtus, kasutajad on rahulolevamad,
õpilased/üliõpilased edukamad ning
teadussaavutused edukamalt ellu
viidud.
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Raamatukogude aasta
koputab uksele ehk
7 küsimust eestvedajale
Intervjuu Liina

Valdrega

Kultuuriministeerium on 2022. aasta kuulutanud raamatukogude teema-aastaks.
9. augustist on raamatukogude aasta projektijuhina ametis Liina Valdre. Uurin
temalt lähemalt, millises seisus on teema-aasta kavandamine, millel on tulevase
aasta fookus, mida ta ootab kolleegidelt, kust saab kavandatavate ürituste kohta infot,
kuidas saab temaga ühendust võtta ning kust ta tuleb ja mida on varem teinud.

1.

Liina, oled raamatukogude
   aasta värske eestvedaja.
Millised saavad olema selle
teema-aasta eesmärgid?
Raamatukogusid võetakse sageli iseenesestmõistetavana: me kõik oleme
harjunud, et nad on lihtsalt olemas.
Raamatukogude teema-aasta on
suurepärane võimalus tuua järgmisel
aastal raamatukogud oma murede
ja rõõmudega avaliku tähelepanu
keskmesse ja mõtestada nii lahti raamatukogude roll. Selge on see, et
tänapäeva infoühiskonnas on see roll
muutumas. Praegu puudub aga
tegelikult ühine arusaam sellest,
mida raamatukogudelt 21. sajandil
oodatakse.
Soovime, et raamatukogude teemaaasta keskenduks eelkõige sündmustele ja projektidele, mis tutvustavad
nii raamatukogude tänaseid kui ka
tulevikufunktsioone. Raamatukogud
on olulised nii digipädevuse arendajatena kui ka kogukonnakeskustena.
Oleme võtnud eesmärgiks, et teemaaasta tegemistesse oleksid põnevate ühistegevuste, kampaaniate ja
ettevõtmistega kaasatud kõik raamatukogud üle Eesti.
Lühidalt öeldes on eesmärk see, et
raamatukogud oma tegemistega oleksid rohkem nähtaval.

Raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre. Foto: Teet Malsroos

2.

Millele tahad raamatukogude
aastal teravdatult tähelepanu
suunata?
Pean alustuseks oluliseks tõsta
inimeste teadlikkust sellest, milliseid teenuseid raamatukogud pakuvad. Tihti ei ole lugejad teadlikud isegi raamatukogudevahelisest
laenutusest või sellest, et paljud raamatukogud pakuvad koduteenindust.

Igapäevasele lugejateenindusele lisaks
toimub raamatukogudes palju põnevat: konverentse, näitusi, lugemisklubisid, kirjanduslikke kohtumisi,
raamatulaatasid ja muud, mille toimumisele saab teema-aasta kaasa
aidata ja nende läbiviimist toetada.
Raamatukogudel on ka mitmeid suuremaid probleeme, millele loodame
teema-aasta abil tähelepanu tõmmata
ja loodetavasti ka lahendusi leida.

3.

Liitindeks
(Composite Index):
raamatukogu
kasutajakogemuse
uus mõõdupuu

Mõtteid on juba kogunenud, aga kõik
head mõtted on ka tulevikus teretulnud, ärge hoidke neid endale ja
mõelge suurelt!
Edaspidi on plaanis projekti töörühma
kaasata kõikide raamatukogutüüpide
esindajad, et teema-aasta tuleks täpselt selline, nagu raamatukogud seda
näha tahavad.

4.

Markku Antero Laitinen1, Jouni Henrik Juntumaa2
ja Svetlana Kirichenko3

Kas on juba teada mõni suurem
ettevõtmine, mis võetakse
kindlasti teema-aasta kavva?
Praegu veel otsime koostööpartnereid ning kogume ideid ja valime
nende hulgast parimaid, ühtegi konkreetset sündmust praegu välja tuua ei
oska. Küll oleme mõelnud, et teemaaasta suurimad sündmused võiksid
leida aset oktoobri lõpus, raamatukogupäevade ajal. See loomulikult ei
tähenda, et varem midagi ei toimuks
– eesmärk on hoida raamatukogusid
fookuses läbi terve aasta.

Kasutajakogemuse indeks (The User Experience Index, IUX)
on liitindeks, mis on loodud raamatukoguteenuste üldise
kasutuskogemuse hindamiseks. Kasutaja rahulolu mõõdetakse valitud tunnuste (atribuutide) summana rahuloluuuringute tagasiside ja ekspertanalüüsi põhjal. Liitindeksi
peamine kasutegur seisneb selles, et seda kasutades on
võimalik tervikuks kokku koondada paljude tegurite mõju
kasutajakogemusele. Liitindeks võimaldab raamatukogudel
seada üksikute teenuseosade pikaajalise arengu plaane,
kasutades vaid ühte numbrit – tervikmõju koondavat indeksit.

5.

  Kust saab lähitulevikus raamatu  kogude aasta kohta infot?
Plaanis on teha raamatukogude teemaaastale eraldi kodulehekülg, kuhu
kogu info koondatud oleks. Jooksva
info jagamiseks kasutame loomulikult ka sotsiaalmeediat.

6.

Kuidas on võimalik sinuga
ühendust saada?
Minuga saab kõige kiiremini ühendust kirjutades liina.valdre@nlib.ee
või helistades 56 617 035.

7.

Palun räägi endast.
Kust sa tuled ja millega oled
enne praegust tegelenud?
Viimased viis aastat olen töötanud
Haapsalus Lääne Maakonna Keskraamatukogus, kus mu töö on olnud
peamiselt projektide kirjutamine, ürituste korraldamine ja näituste planeerimine. Enne seda töötasin pikalt
ajakirjanikuna. Õppinud olen Tartu
Ülikoolis teatri- ja kirjandusteadust
ning koolitanud ennast lisaks ka kultuurikorralduses.
Küsinud Mihkel Volt

Mis on liitindeks?

Raamatukogu kasutuskogemus sõltub paljudest teguritest, seda on võimatu
kõikehaaravalt kirjeldada ühe indikaatori põhjal. Teisalt pole paljude indikaatorite üheaegne vaatlemine sageli piisav olukorrast täieliku ülevaate saamiseks, vahel pole selleks ka aega, nt seoses eelarveläbirääkimistega või muudel
põhjustel. Nõnda võib olla lahenduseks liitindeks, mis koondab endasse mitu
komponenti, esitades üldise pildi mõõdetavast alast. Sellesse on koondatud
erinevaid muutujaid või indikaatoreid. Idee seisneb funktsioonis f Rn→R,
kus n on komponendi indikaatorite ehk muutujate arv.
Liitindeks koosneb rühmast eraldiseisvatest indikaatoritest ehk atribuutidest,
mis on mõeldud mitmetahulise nähtuse mõõtmiseks. Nende indikaatorite
või atribuutide abil saadakse mõõtmise tulemuseks summa. Liitindeksi abil
on võimalik neile atribuutidele omistada erinevaid kaaluväärtusi, mis on eriti
oluline näiteks otsinguportaali juures: on võimalik välja selgitada, kuidas
kasutaja leiab sealt endale vajaliku info või kas kasutaja ka naudib teenuse
kasutamist. Eeldame, et erinevatele atribuutidele on vaja omistada individuaalseid kaalukoefitsiente, et näidata iga terviku osa võrdeliselt teistega.
1
2
3

Soome Rahvusraamatukogu. E-post: markku.laitinen@helsinki.fi
Helsinki Kultuuri- ja Vabaajaamet. E-post: jouni.juntumaa@hel.fi
Helsinki Ülikool. E-post: svetlana.kirichenko@helsinki.fi
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   Millist panust ootad Eesti
raamatukogudelt?
Ootan kõikidelt raamatukogudelt
ideid, millised sündmused, ettevõtmised ja projektid võiksid teemaaastal toimuda, aga ka mõtteid nende
ootustest selles osas, mida võiks teemaaasta omakorda raamatukogudele
pakkuda.
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Raamatukogu kasutuskogemus sõltub paljudest teguritest, seda on võimatu kõikehaaravalt
kirjeldada ühe indikaatori põhjal. Teisalt pole
paljude indikaatorite üheaegne vaatlemine
sageli piisav olukorrast täieliku ülevaate saamiseks,
vahel pole selleks ka aega, nt seoses eelarveläbirääkimistega või muudel põhjustel. Nõnda võib
olla lahenduseks liitindeks, mis koondab endasse
mitu komponenti, esitades üldise pildi mõõdetavast alast.
Pakume selget, aga üsna spetsiifilist liitindeksi määratlust: et hinnata raamatukoguteenuse üldist kogemust, võtame iga valitud atribuudi kohta kasutusele
tulemuse normeeritud kaalud (normalized weights) ja normeeritud skoorid
(normalized scores). Normeeritud skoorid saame kasutajauuringute tulemustest. Võtame iga küsimuse (st atribuudi) vastuste väärtused, arvutame nende
aritmeetilise keskmise (mean), lahutame sellest väikseima tulemuse (minimum
score) ja jagame antud küsimuse keskmistatud tulemuse hälvete variatsiooniulatuse ehk haardega (range):
normeeritud skoor = (keskmine – miinimumskoor) / haare
Liitindeksi teine eripära seisneb atribuutide või kaalude prioriteetsuses,
mille me tuletame ekspertmeetodil ning samuti standardime. Atribuutide normeeritud kaalud (WR) ja kasutajauuringu tulemused (normeeritud

Liitindeks koosneb rühmast eraldiseisvatest
indikaatoritest ehk atribuutidest, mis on
mõeldud mitmetahulise nähtuse mõõtmiseks. Nende indikaatorite või atribuutide
abil saadakse mõõtmise tulemuseks summa.
Liitindeksi abil on võimalik neile atribuutidele
omistada erinevaid kaaluväärtusi, mis on
eriti oluline näiteks otsinguportaali juures:
on võimalik välja selgitada, kuidas kasutaja
leiab sealt endale vajaliku info või kas kasutaja
ka naudib teenuse kasutamist.

skoorid) liidetakse liitindeksis kokku
lineaarfunktsiooni abil, korrutades
iga küsimuse normeeritud skoori
vastava atribuudi normeeritud kaaluga ja summeerides kõik.
Kaalutud skoor (Sw) arvutatakse iga
atribuudi jaoks järgmiselt:
Sw = WR × normeeritud skoor
Kasutajakogemuse liitindeks arvutatakse seejärel atribuutide kaalutud
skooride summana:
IUX=⅀kj =1 (Swj),
kus k on atribuutide arv.
Tingimusel, et hinnatavate atribuutide
rühma koosseis ja nende osakaalud
jäävad samaks, on võimalik jälgida
liitindekseid ja uurida kasutajakogemuse arengut järjepidevalt (vastavalt
aegridade analüüsi laadile).
Meil on olemas Finna otsinguteenuse
ulatusliku riikliku kasutajauuringu
tulemused. Küsitlused viidi Soomes läbi
ühtses online-formaadis 3–4 nädala
jooksul aastatel 2016–2021. See võimaldas kasutajakogemuse indeksi
(IUX) jaoks kasutada samu atribuute.
Käesolevasse uuringusse liideti seitse
atribuuti, mille osakaalud üksteise
suhtes määrati kindlaks raamatukogude direktorite töötoas Loome tulevikuindikaatoreid. Eesmärk oli välja
selgitada, kui suurt kaalu omavad
need indikaatorid kasutajakogemuse
indeksi (IUX) atribuutide seas.
Töötoas paluti kõiki direktoreid hinnata atribuutide kaalukust skaalal 1-st
100-ni. Kaalude keskmised kohandati selliselt, et väärtus 100 anti kõige
kõrgema keskmise tulemuse saanud
atribuudile ja ülejäänud atribuutide
kaalud said vastavalt väiksema kaalu
(vt tabel 1).
Uuringu käigus hindasid vastajad
kõiki tabelis 1 esitatud väiteid enamasti skaalal 1–5, kus 1 oli kõige
madalam ja 5 kõige kõrgem hinne.
Kahes küsimuses, teenuse soovituses
teistele (soovitusindeks, SI) ja üldises
hinnangus, kasutati skaalat 0–10.
Lõpuks paigutati atribuutide kaalud ja kasutajauuringu tulemused
(kasutajate hinnangute keskmised
ja SI) ühele skaalale, et moodustada liitindeks. Viimane võtab arvesse
mõlemad kaaluväärtused: nii raamatukoguspetsialistide kui ka kasutajate kogemuse teenusest, mida nad
kasutasid.

Atribuut

Suhteline
kaalukus

[Teenuse] kasulikkus

100,00

Suudan leida, mida [teenusest] otsin

99,1

[Teenust] on lihtne kasutada

86,9

[Teenuse] kasutamine hoiab aega kokku

81,7

Kui tõenäoliselt soovitaksid [teenust] teistele?
(skaalal 0–10, kus 0 on kõige vähem ja
10 kõige rohkem tõenäoline)

78,4

[Teenuse] kasutamine on nauditav

62,4

Kuidas hindaksid [teenust] skaalal 0–10?
(0 on madalaim ja 10 kõrgeim hinne)

61,9

Aastate 2016, 2018, 2019 ja 2021 eksamiperioodil viidi ühtekokku läbi neli
kasutajauuringut. Pärast selliseid järjestikuseid küsitlusi sai kindlalt tõestatud
kasutajakogemuse positiivne arengusuund.
Järelküsitluste käigus saadud kasutajakogemuse indeksi tulemuste arvutused
on esitatud joonisel 1. Täheldasime Finna otsinguteenuse kõigi IUX-komponentide positiivsemaks muutumist.
Samal ajal, kui täheldati märkimisväärset kasvu kasulikkuse tajumise ja info
kättesaadavuse hinnangutes, tõusis ka hinnang teenuse kasutamise nauditavusele ja kasvas soov levitada positiivset sõnumit (SI).

Joonis 1.
Finna otsinguteenuse kasutajakogemuse indeksid (IUX) aastatel
2016–2021 (kõik kasutajagrupid)

Liitindeksi kasu
seisneb ühtlasi selles,
et see näitaberi faktorite mõju tervikule.
Kõige parem on seda
kasutada mõne konkreetse teenuse või ka
raamatukogu kui terviku
hindamiseks; see sobib
ka järelküsitluste käigus
pikaajalise muutuse
näitamiseks.
Hinnangute muutused atribuutidele
näitavad, millised kasutajakogemuse
komponendid vajavad erilist tähelepanu, ning osutavad, kui oluline on
atribuute hoolikalt valida. Muidugi
tuleb atribuutide kaalud erinevate
tsüklite ajal konstantsena hoida, et
aegread oleksid omavahel võrreldavad. Siiski tuleks neid regulaarselt
üle vaadata.
Liitindeksi kasu seisneb ühtlasi selles,
et see näitab eri faktorite mõju tervikule. Kõige parem on seda kasutada
mõne konkreetse teenuse või ka raamatukogu kui terviku hindamiseks;
see sobib ka järelküsitluste käigus
pikaajalise muutuse näitamiseks.
Usume, et liitindeksi ideed võib
laiendada ka teistele funktsioonidele, näiteks raamatukogu tegevuskomponentide (majandus, personal,
ruumid) eri faktorite koosmõju mõõtmiseks.
Tutvustasime IUX-indeksit 2021. a
mais 13. rahvusvahelisel konverentsil
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid raamatukogus (QQML 2021). Teadusartikkel ilmub väljaandes QQML
Journal käesoleva aasta jooksul.
Artikli tõlkija Kai Välbe tänab
Ene-Margit Tiitu ja
Liina-Mai Toodingut
lahkete nõuannete eest statistikaterminite tõlkimisel.
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Tabel 1.
Kasutajakogemuse atribuudid raamatukogu spetsialistide
hinnatud kaalukuse järjekorras
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Avaliku teabe seadusest
ja isikuandmete kaitsest:
noppeid AKI aastaraamatust
Marianne Meiorg, Eesti Rahvusraamatukogu andmekaitsespetsialist
14. mail avaldas Andmekaitse Inspektsioon (AKI) aastaraamatu avaliku teabe seaduse
täitmisest ja isikuandmete kaitse tagamisest 2020. aastal. Kuigi raamatukogusid ei olnud
selles otseselt mainitud, jäi ikkagi mitmes kohas silma mõtteid, mis väärivad jagamist.
Järgnevadki raamatukogude töö konteksti pandud nopped sellest aastaraamatust.

Foto: Teet Malsroos

Isikuandmete töötlemise õiguslik
alus oli teema, mis leidis aastaraamatus käsitlemist läbivalt. Sageli oli just
õigusliku aluse leidmine AKI esmaseks küsimuseks. Seda just põhjusel,
et konkreetsete isikuandmete töötlemise õiguslik alus konkreetses situatsioonis on tihti määrava tähtsusega.
Esiteks ei ole avalikule sektorile kõik
isikuandmete kaitse üldmääruses
(IKÜM-is) nimetatud õiguslikud alused vabalt kasutatavad.

IKÜM-i art 6 lg 1 viimasest lausest
ning põhjenduspunktist 49 tuleneb,
et avalik sektor ei saa õigustatud
huvile tugineda oma põhiülesannete
täitmisel, kuid põhitegevusega mitteseotud haldustegevuses, nt asutuse
majandamine, hoone ja infosüsteemide
turvamine, võiks ka õigustatud huvi
andmetöötluse alusena kõne alla tulla.
(Õigustatud huvi käsitlus sai juhendiks, lk 10)

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine peab lähtuma kuuest põhimõttest, millest
üks on õiguslik alus. Näiteks annab
teatud situatsioonides isikuandmete
töötlemiseks aluse õigusakt: nt annab rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi § 17 rahvaraamatukogule
ülesande luua ja hallata kodulooandmebaasi. Seega on sellel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus
õigusakt. Kui inimene tellib endale
raamatukogu uudiskirja, andes selleks oma e-posti aadressi (ja võib-olla
ka nime), siis on nende isikuandmete
töötlemise alus inimese enda nõusolek.

Konkreetsete isikuandmete töötlemise õiguslik
alus konkreetses situatsioonis on tihti määrava
tähtsusega. Esiteks ei ole avalikule sektorile kõik
isikuandmete kaitse üldmääruses nimetatud
õiguslikud alused vabalt kasutatavad. Teiseks
sõltub õiguslikust alusest see, mida konkreetsete
isikuandmetega võib teha ja kaua neid võib
säilitada, aga ka see, mis õigused on andmesubjektil, s.o inimesel, kelle isikuandmetest on juttu.

Keeruliseks muudab asja [---] see, et
erinevad andmetöötluse õiguslikud
alused – lepingu täitmine, nõusolek
ning õigustatud huvi võivad eksisteerida kõik kõrvuti ühe ja sama andmesubjektiga tekkinud suhte raames.
Andmekaitsetingimustes tuleb neid
eristada andmekoosseisude kaupa,
tuues selgelt välja, missuguseid andmeid millisel õiguslikul alusel töödeldakse. (Õigustatud huvi käsitlus sai
juhendiks, lk 8)
Ka raamatukogude töös võib õigusliku aluse selgitamine olla üsna segadusttekitav. Praktikas kasutatakse
tihti ühe ja sama lugeja ühtesid ning
samu andmeid erinevatel õiguslikel
alustel. Nt kui inimene registreerib
ennast raamatukogu lugejaks, annab
ta oma nime, kontaktandmed ja isikukoodi. Kohustuslike andmete nimekiri on loetletud rahvaraamatukogu
seaduse (RaRS) §-s 151 (ja rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi
§-s 13) ning Eesti Rahvusraamatukogu seaduse (ERRS) §-s 7. Seejärel
ta laenutab raamatu ning kui tagastustähtaeg läheneb, saadetakse tema
antud e-posti aadressile meeldetuletus.
Mis on kirjeldatud olukorras õiguslik
alus? Tundub loogiline, et õigusakt,
kuna õigusakt on ju see, mis määrab
ära, milliseid andmeid kogutakse ning
paneb paika ka laenutus- ja tagastusprotsessi. Aga tegelikult on sellel
situatsioonil kaks õiguslikku alust.
Lugejaks registreerumisel andmete
kogumise (ja hilisema säilitamise)
aluseks on lugeja nõusolek. Ta võib
igal ajal paluda oma konto sulgeda ja
enda andmed kustutada, st ta võib igal

Kui uudiskirja tellija mõtleb ümber ja ei soovi
seda enam, siis on tal täielik õigus võtta oma
nõusolek tagasi ning siis ei tohi talle enam
uudiskirja saata. Kui ta aga leiab, et talle ei meeldi,
et tema nimi ja tegemised kajastuvad kodulooandmebaasis, siis see ei tähenda, et teda
puudutava peab sealt kustutama.

ajal võtta tagasi oma nõusoleku enda
isikuandmete töötlemiseks lugejaandmebaasis.
Laenutusprotsessi aluseks on aga
leping, täpsemalt tasuta kasutuse
leping. Kuigi laenutamiseks ja hiljem
tagastustähtaja meeldetuletuse saatmiseks kasutatakse registreerumisel
antud andmeid, siis neid kasutatakse
selleks, et täita lepingut lugeja ja raamatukogu vahel. Seega on lugejal
tegelikult õigus nõuda oma andmete
kustutamist lugejaandmebaasist üksnes juhul, kui kõik laenutusega seotud kohustused on täidetud: raamat
on talle laenutatud ning ta on raamatu tagastanud või selle kompenseerinud, kui ta raamatut ei tagasta.
Seega on lugejakonto ja laenutusprotsessi jaoks isikuandmete töötlemisel
erinevad õiguslikud alused ja sellest
tulenevalt ka lugejal erinevad õigused. Samas on need protsessid oma-

vahel seotud ja nendel eesmärkidel
isikuandmete töötlemised teineteisest
sõltuvuses.
Teine ja võib-olla veelgi segasem
on olukord näiteks raamatukogude
üritustel tehtud piltide või videosalvestustega. Siin oleneb õiguslik alus
piltide ja videote tegemise ja hilisema kasutamise eesmärgist. Enamasti
tehakse neid turunduslikul eesmärgil: postitatakse hiljem raamatukogu
kodulehele või sotsiaalmeediakontole,
et tutvustada üldsusele raamatukogu
üritusi. Avalikel üritustel on piltide
ja videosalvestiste tegemise õiguslik alus inimeste nõusolek. Tavaliselt
küsitakse seda kas otse (võttes osalejatelt allkirjad) või teatatakse piltide
ja videote tegemise võimalusest ürituse teates ning kui inimene tuleb siis
üritusele, on ta sellega andnud oma
nõusoleku (vt isikuandmete kaitse
seadus (IKS), § 11). Kui ta hiljem aga

Laenutusprotsessi aluseks on leping, täpsemalt
tasuta kasutuse leping. Kuigi laenutamiseks ja
hiljem tagastustähtaja meeldetuletuse saatmiseks
kasutatakse registreerumisel antud andmeid,
siis neid kasutatakse selleks, et täita lepingut
lugeja ja raamatukogu vahel. Seega on lugejal
tegelikult õigus nõuda oma andmete kustutamist
lugejaandmebaasist üksnes juhul, kui kõik
laenutusega seotud kohustused on täidetud.
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Teiseks sõltub õiguslikust alusest see,
mida konkreetsete isikuandmetega
võib teha ja kaua neid võib säilitada,
aga ka see, mis õigused on andmesubjektil (inimesel, kelle isikuandmetest on juttu). Nt kui uudiskirja
tellija mõtleb ümber ja ei soovi seda
enam, siis on tal täielik õigus võtta
oma nõusolek tagasi ning siis ei tohi
talle enam uudiskirja saata. Kui ta aga
leiab, et talle ei meeldi, et tema nimi
ja tegemised kajastuvad kodulooandmebaasis, siis see ei tähenda, et
teda puudutava peab sealt kustutama.
Ta ei ole täielikult kodulooandmebaasi koostajate meelevallas, kuid
lihtsalt sellest, et talle tema andmete
seal kajastumine ei meeldi, ei piisa.
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ümber mõtleb, siis on tal õigus nõuda,
et eemaldataks need pildid ja/või
videod, kus tema on jäädvustatud.
Samas võivad nendel piltidel ja videotel olla ka teised eesmärgid. Nt nende
avalikustamine ajakirjanduslikul eesmärgil: meedia avaldab mõned pildid
raamatukogus toimunud üritusest,
kuna neil on uudisväärtus, misjuhul
on õiguslikuks aluseks õigustatud
huvi. Isikuandmete töötleja ei ole siin
raamatukogu, vaid ajakirjanik ja ajakirjandusväljaanne.
Olgu öeldud, et ka ajakirjanduslikul
eesmärgil avaldamine (ning sellekohane säte isikuandmete kaitse seaduses) tugineb IKÜM-i õigustatud huvi
sättele. (Õigustatud huvi käsitlus sai
juhendiks, lk 10)
Fotosid ja videosid saab kasutada ka
kunstilise või kirjandusliku eneseväljenduse eesmärgil. Seda mainib
IKS-i § 5 ning õiguslik alus on siin
õigustatud huvi. Ka siin ei ole isikuandmete töötleja raamatukogu, vaid
kunstnik või kirjanik ehk inimene,
kes väljendab ennast kunstiliselt või
kirjanduslikult. Raske on siin näha
raamatukogu sellises rollis.
Fotod ja videod võivad olla ka ajaloolise ja kultuurilise väärtusega ning
võivad seetõttu sattuda kodulooandmebaasi, arhiivi või ajaloouuringutesse. Sellisel juhul tuleneb õiguslik
alus enamasti õigusaktist. Nt kodulooandmebaasi koostamine on rahvaraamatukogudele ette nähtud õigusaktiga (vt eespool). Arhiivi pidamist
reguleerib arhiiviseadus. Samas on
rahvusraamatukogul isikuarhiivide
kogu, mille kogumise ja säilitamise
aluseks on Eesti Rahvusraamatukogu
seadus. Ajaloouuringuid ja isikuandmete töötlemist nende õigusaktide
raames käsitleb detailselt IKS-i § 6.
Kui õiguslik alus on õigusakt või
õigustatud huvi, siis on andmesubjekti õigused piiratumad kui nõusoleku korral. Nende andmete kasutamise lõpetamiseks ei piisa üksnes
sellest, et andmesubjekt soovib seda
keelata. Siin tuleb arvestada ka avalikku huvi ja andmesubjektile tekkivat kahju.
Seega võivad ühel ja samal üritusel
tehtud fotode ja videote edasisel säilitamisel ning kasutamisel olla erinevad õiguslikud alused, olenevalt
kasutamise eesmärgist.

Isikuandmed töösuhetes

Ei tohi ära unustada, et raamatukogudes ei töödelda mitte ainult lugejate ja
muude teenuste kasutajate isikuandmeid, vaid ka töötajate endi isikuandmeid. Need väärivad samamoodi kaitset nagu lugejate andmed. Siin mõned
nopped AKI aastaraamatust sel teemal.

Tööle kandideerimisel:

Üldiseks aluseks kandidaadi isikuandmete töötlemiseks on kandidaadi nõusolek,
samas võib kandidaadi kohta koguda andmeid ka tema nõusolekuta (näiteks avalikest
allikatest, mida kandidaat on ise avalikustanud sotsiaalmeedias jms). Lisaks on
potentsiaalsel tööandjal võimalus võtta ühendust eelmise tööandjaga, kuid seda
üksnes juhul, kui isik on andnud selleks enda selgesõnalise nõusoleku. (Andmekaitsest töösuhetes, lk 22)

E-kirjad töösuhte ajal:

Reeglina töödeldakse töösuhte ajal isikuandmeid töötajaga lepingu täitmiseks,
kuid nt töötaja e-kirjade, internetikasutuse jälgimine või muu taoline kontroll liigitub tööandja õigustatud huvi alla. Töötaja kontrollimine on küll tihedalt seotud
töölepingust tulenevate kohustustega, kuid see ei ole samal ajal kindlasti vajalik
töölepingu täitmiseks. [---] Tööandjal ei ole mingit takistust säilitada ja lugeda töökohustuste täitmisega seotud e-kirju, mis on töösuhte (lepingu) ajal tööalase e-posti
aadressi kaudu liikunud. Küll aga ei ole õigust töötaja erakirju avada ega lugeda.
Selleks, et vältida või vähendada tõenäosust, et erakirju loetakse, tuleb kehtestada
korrektsed reeglid e-postkasti kasutamiseks. (Andmekaitsest töösuhetes, lk 21–22)

E-kirjad pärast töösuhte lõppu:

Pärast töösuhte lõppu ei ole töötaja nimelise e-postiaadressi töötlemiseks enam
algset seadusest tulenevat alust (puudub tööleping). Pärast töösuhte lõppu võib
aluseks olla töötaja nõusolek (kui e-posti kasutamise reegleid ettevõttes loodud
ei olnud) või e-posti kasutamise reeglite olemasolul tööandja õigustatud huvi. [---]
Kui e-posti kasutamise reegleid ettevõttes reguleeritud pole ning endine töötaja
nõusolekut e-posti avatuna hoidmiseks ei anna, peaks tööandja nimelise e-posti
aadressi koheselt pärast töösuhte lõppemist sulgema. Sulgemisega on sealjuures
tegemist siis, kui e-postile ei saa kirju kohale toimetada. Kui tööandja ei ole siiski
töötaja nimelist e-postkasti sulgenud ja selle jätkuvalt avatuna hoidmiseks
puudub õiguslik alus, on inimesel õigus nõuda endiselt tööandjalt oma isikuandmete kustutamist toetudes isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artiklile 17.
(Andmekaitsest töösuhetes, lk 22)

Lisaks tasub lugeda peatükki Andmekaitsest koroonapandeemia ajal. Selle
esimene alapeatükk käsitleb just töötajate isikuandmete töötlemist pandeemia
kontekstis.

Raamatukogutöö kontekstis tuleb silmas
pidada, et oma üritusest otseülekannet tehes
on vaja esinejaga (ja kui näidatakse ka teisi
osalejaid, siis ka nendega) kokku leppida,
kellele tohib otseülekanne nähtav olla.
Kui on kokku lepitud, et otseülekanne on
nähtav üksnes üritusele registreerunutele,
siis ei tohi panna otseülekande linki sotsiaalmeediasse või mujale kõigile vaatamiseks.

Ligipääs otseülekandele saab olla vaid selleks ettenähtud isikutel. Kui teenus võimaldab, võiks juurdepääsu ülekandekeskkonnale täiendavalt kaitsta salasõnaga.
Õpetajal peaks olema võimalik veenduda, et ülekannet jälgivad vaid ettenähtud
lapsed, sh ei või seda ilma kokkuleppeta jälgida ka lapsevanemad. (Andmekaitsest
koroonapandeemia ajal, lk 28)

Raamatukogutöö kontekstis tuleb silmas pidada, et oma üritusest otseülekannet tehes on vaja esinejaga (ja kui näidatakse ka teisi osalejaid, siis ka nendega)
kokku leppida, kellele tohib otseülekanne nähtav olla. Kui on kokku lepitud,
et otseülekanne on nähtav üksnes üritusele registreerunutele, siis ei tohi panna
otseülekande linki sotsiaalmeediasse või mujale kõigile vaatamiseks.
Samuti on koolitajal õigus nõuda, et ülekannet jälgib üksnes see inimene, kes
on koolitusele registreerunud. Miski ei takista tegemast ka muid kokkuleppeid. Oluline on üksnes see, et koolitaja teab täpselt, kes jälgib otseülekannet.
Olukorras, kus paljud töötasid kodudes ja suhtlus käis tihti videokõnede kaudu,
oli uudne oma mõtteid ja tähelepanekuid olukorra kohta sotsiaalmeedias jagada,
sageli koos piltidega. Enne aga tuleb vestluskaaslastelt küsida nõusolek või muuta
pilti enne postitamist nii, et inimesed ei ole enam äratuntavad. (Andmekaitsest
koroonapandeemia ajal, lk 27)
Lisaks tasub meeles pidada, et töises keskkonnas videokõnedest ja nendes
osalevatest inimestest piltide tegemiseks ning nende jagamiseks peab olema
kõigi seal osalevate inimeste nõusolek.

E-kirjade saatmine

Inimeste kaebustest peegeldus, et probleemiks olid jätkuvalt erinevate füüsiliste
isikute e-posti aadresside saamine ning nendele e-kirjade saatmine ilma eelneva
nõusolekuta. (Elektrooniline otseturustus ja telefonimüük tõid jätkuvalt palju
kaebusi, lk 31)

Alates IKÜM-i rakendumisest on uudiskirjade ja rämpsposti saatmisest palju
räägitud. Kuigi IKÜM tegelikult ei muutnud olukorda üldse (ka enne ei tohtinud ilma eelneva nõusolekuta selliseid kirju saata), suurenes märgatavalt
nii kirjade saatjate kui ka saajate teadlikkus.
Olgu see siis ka nüüd üle korratud: üldreeglina tohib uudiskirju ja muud
turunduslikku infot inimestele nende e-posti aadressidele saata üksnes siis,
kui nad on selleks andnud eelneva nõusoleku. Seega: kui nad annavad oma
e-posti aadressi näiteks lugejaks või mõnele üritusele registreerudes, siis ei
tohi seda aadressi hiljem kasutada uudiskirja saatmiseks, kui inimene ei ole
seda ise selgesõnaliselt soovinud.
Erandiks on olukorrad, kus asutus saadab infot järgnevate sarnaste ürituste
või toodete kohta. Nt lugeja tuli kirjanikuga kohtuma ning raamatukogu
saadab talle infot ka järgmise sellise kohtumisõhtu kohta. Sellisel juhul ei
ole tingimata vajalik inimese eelnev nõusolek, kui tal on võimalus edaspidi
sellistest kirjadest keelduda.
Enamat peale selgitustöö ei saa inspektsioon teha ka siis, kui juriidilised isikud
pöörduvad inspektsiooni poole murega, et neile saadetakse ilma eelneva nõusolekuta
elektroonilist otseturustust. Kui füüsiliselt isikult peab võtma eelnevalt nõusoleku
reklaami saatmiseks, siis juriidilisele isikule võib saata seda ilma eelneva nõusolekuta, kuid e-kirjas peab sisalduma keeldumise võimalus elektroonilise võrgu
kaudu ehk loobumiselink. Kui peale keelamist siiski saadetakse uus kiri, on tegemist
elektroonilise side seaduse nõuete rikkumisega. (Elektrooniline otseturustus ja
telefonimüük tõid jätkuvalt palju kaebusi, lk 31)
Juriidilisi isikuid IKÜM ega IKS ei puuduta, kuna juriidilisel isikul ei ole
isikuandmeid. Seega ei puuduta need õigusaktid kirjade saatmist asutuse
üldisele e-posti aadressile. Kuid nagu AKI oma aastaraamatus märgib, peab
ka selliste kirjade puhul olema võimalus nendest keelduda.

Videovalve

Üks tähtsamatest nõuetest on videovalve alasse jäävate inimeste teavitamine nii andmetöötluse õiguslikust
alusest kui täpsematest valve eesmärkidest, sh tuleb võimaldada töötajatel tutvuda kõigi asjakohaste
dokumentidega. Kahjuks näitas ka
möödunud aasta, et sageli seda ei
tehta, kuigi teavet ja selgitusi peab
tööandja suutma töötajatele igal hetkel anda. Samuti peavad väljas olema
kaamerast teavitavad sildid. (Miks on
saanud valvekaamerate kasutamisest
tüliõun?, lk 30)

Teave videovalvest on oluline nii töötajatele kui ka lugejatele. Valve kasutamise kohta on vaja üksnes lihtsat
silti, mis ei jäta ebamääraseks, kus ja
miks videovalvet kasutatakse ning
kelle poole saab pöörduda lisainfo
saamiseks.
AKI on koostanud videovalve
jaoks põhjaliku juhendi:
https://www.aki.ee/et/teavitus-juhised/videovalve-korraldajale.
Samuti on AKI loonud tööriista,
millega saab videovalve sildi
koostada:
https://melon.rik.ee/videovalve-sildi-genereerija.

Lõpetuseks

AKI aastaraamatut tasub lugeda ka
tervenisti. Artiklis said välja toodud üksnes teemad, mis võivad olla
aktuaalsed raamatukogutöös. Samas
on aastaraamatus palju infot, mida on
kasulik teada andmesubjektina – inimesena, kelle andmeid töödeldakse.
Andmesubjektid on ju ka töötajad ise.
Teadmiste täiendamine on alati kasulik. Soovitan enese proovilepanekuks
kaht AKI veebitesti. Neid on põnev
ise sooritada, aga samuti hea teistele
soovitada:
• Andmekaitse ja raketiteadus? –
https://melon.rik.ee/andmekaitse-ja-raketiteadus
• Digivegan – https://melon.rik.ee/
digivegan
AKI aastaraamatut saab lugeda aadressil https://aastaraamat.aki.ee. Sealt
saab alla laadida ka pdf-versiooni.
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Ürituste otseülekanded
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Uut erialakirjandust
MARGIT TAMMUR

RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, soovitan teile nelja uut raamatut,
mida suvel lugesin.

Raamatukogu on
tarkuse teeviit
•

Inspired thinking : big ideas
to enrich yourself and
your community /

Dorothy Stoltz with Morgan Miller,
Lisa Picker, Joseph Thompson,
and Carrie Willson.
Chicago : ALA Editions, 2020.
123 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5415617*est
https://www.alastore.ala.org/content/
inspired-thinking-big-ideas-enrichyourself-and-your-community
Milline on raamatukogude roll kiiret rahulolu otsival ajastul? Tehnoloogia
tormiline areng on lihtsustanud juurdepääsu infole, võimaldanud õppida ja
töötada kus iganes. Kuid tehnoloogia üksi ei suuda tagada ideede sügavate
avastusteni viivat lähemat uurimist ega õpetada intelligentset, kriitilist,
terviklikku mõtlemist.
Raamatukogude ülesanne on aidata inimkonnal jõuda suurte ideedeni, mis
on aluseks põhiväärtustele. Avatud meel, abivalmidus, ärksus, rõõm, uudishimu, hea tahe, loov mõtlemine, alandlikkus, ühtekuuluvus, lugupidamine…
Raamatukogud on pungil täis raamatutesse topitud ideid. Sealt tuleb suured
ideed üles leida, neile teed sillutada.
Raamatukogu on kui valguse ja tarkuse teeviit, mis kutsub meid elu uurima,
oma teadmisi ja oskusi avardama. See kehastab teeninduse kuldreeglit: kohtle
teisi nii, nagu tahaksid, et sind koheldaks. Raamatukogu ei diskrimineeri,
vaid pakub igaühele võimaluse. Selle hea mõju ilmneb pikemas perspektiivis.
Lugejate koolitamise, haridusprogrammide, kaasavate ürituste kaudu õhutatakse uudishimu, arendatakse iseseisvat mõtlemist.
Suurejoonelised mõttekäigud, viited Platonile, Albert Schweitzerile, Mark
Twainile jt suurtele mõtlejatele. Aga miks ka mitte? On ju tore näha puude
taga metsa ja tunda end osana millestki ilusast ja idealistlikust, mis oma
igapäevase igati praktilise tegevusega kogukonna vaimsele lendutõusmisele
kaasa aitab.

Loovuse edendamine,
kogukonna ühendamine
•

Incubating creativity at your
library : a sourcebook for
connecting with communities /
Erinn Batykefer and
Laura Damon-Moore.

Chicago : ALA Editions, 2019. 180 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5415615*est
https://www.alastore.ala.org/content/incubating-creativity-your-library-sourcebook-connecting-communities
Raamat raamatukogude võimalustest loovuse edendamisel, kogukonna
ühendamisel.
Kuidas luua sidus, mugav platvorm,
mille kaudu klient saab vajalikku
informatsiooni sobival ajahetkel?
Näiteks: kohalik kirjamees pääseb
vanade ajalehtede andmebaasi kaudu
ligi temale vajalikele algallikatele,
seejärel korraldab oma värske käsikirja arutelu raamatukogu ruumides,
kontakteerub raamatukogu vahendusel kirjastajatega ja lõpuks esitleb
ilmunud teost. Kuidas selliseid täispakette kokku panna ja laiemale avalikkusele turundada?
Raamatus analüüsitakse loova raamatukogu elemente: ressursid (füüsilised ja digitaalsed kollektsioonid,
füüsiline ruum, tehniline varustus
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ja mõistagi inimesed: töötajad, partnerid); kutsed avalikkusele (nagu aknad
või peeglid, mis kutsuvad õppima või proovima midagi uut); partnerlus ja
kaasamine (nt koostöö koolide, seenioride keskuste või kohalike ettevõtetega);
tulemuste hindamine. Tuuakse konkreetseid näiteid USA avalike raamatukogude inkubaatorprojektidest (nt ümbertöödeldavatest jäätmetest lillede
valmistamine, loov kirjutamine, koostöö naabruses asuvate kohvikute ja
söögikohtadega, eksperimentaalse muusika projektid jne). Rõhutatakse
vajadust pidevalt klientide arvamust küsida ja sellega arvestada. Kaasaegne
biblioteek pole mingi tukkumise koht, seal peab elu pulbitsema.

Ürituste korraldamise käsiraamat
•

Great library events : from planning to promotion to evaluation /
Mary Grace Flaherty.

Lanham : Rowman & Littlefield, 2021. 129 lk.
https://www.ester.ee/record=b5420744*est
https://rowman.com/ISBN/9781538137062/Great-Library-Events-From-Planningto-Promotion-to-Evaluation
Raamatukogude haridusliku missiooni osa on ürituste korraldamine. Autori
sõnul kasvas Ameerika Ühendriikide avalikes raamatukogudes toimunud
ürituste külastatavus aastatel 2004–2014 üle 30 protsendi.
Käesolevas raamatus võetakse üksipulgi läbi ühe korraliku raamatukogusündmuse korraldamise etapid: planeerimine (eesmärk, ulatus, sihtgrupp,
teema valik), finantseerimine (vajaduste määratlemine, eelarve kujundamine,
toetajate leidmine), turundamine ja kommunikatsioon, hindamine (andmete
kogumine, kvantitatiivne ja kvalitatiivne lähenemine), aruandlus. Juttu on ka
eriolukordade arvesse võtmisest, näiteks värkstubade (makerspaces) korraldamisest COVID-19 viiruse leviku tingimustes. Arutletakse, mida edukuse all
üldse silmas pidada, analüüsitakse raamatukoguprogrammide elutsüklit ja
rõhutatakse keskkonnasäästlikkust.

Kuidas koostada näitusi ja väljapanekuid?
•

Exhibits and displays : a practical guide for librarians /
Carol Ng-He, Patti Gibbons.

Lanham : Rowman & Littlefield, 2021. 135 lk.
https://www.ester.ee/record=b5420743*est
https://rowman.com/ISBN/9781538144039/Exhibits-and-Displays-A-Practical-Guide-for-Librarians
Raamatukogudes korraldatavate näituste ja väljapanekute osakaal ja keerukus
on viimastel aastatel üha kasvanud. Need on elamuskesksed, harivad, inspireerivad, suunatud kriitilise mõtlemise ja dialoogi arendamisele.
Raamatus analüüsitakse näituste korraldamise põhjuseid, kooskõla organisatsiooni eesmärkide ja missiooniga, eelarve ja meeskonna kokkupanemist,
ruumilisi võimalusi. Oluline on oma publiku tundmaõppimine ja loo leidmine. Eraldi peatükid on füüsiliste ja digitaalsete näituste, pop-up ehk
hüpikväljapanekute ja rändnäituste kohta. Käsitletud on ka autoriõiguse probleeme, näitustega kaasnevaid tegevusprogramme ja interaktiivseid võimalusi,
lisaks turunduskanalite rikkalik loetelu ja tulemuste hindamise meetodid.
Näitused räägivad lugusid, suhtlevad klientidega viisil, mida traditsioonilised
raamatukoguteenused ei võimalda, edendavad õppimist. Näitused on fun –
mida ootamatumad ja unikaalsemad, seda parem.

Näitused räägivad
lugusid, suhtlevad
klientidega viisil,
mida traditsioonilised
raamatukoguteenused
ei võimalda, edendavad
õppimist.
Näitused on fun –
mida ootamatumad
ja unikaalsemad,
seda parem.
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Millisena näete
ELNET-i tulevikku?
II osa
Kristina Pai küsimustele vastavad Asko Tamme, Riin Olonen,
Marika Meltsas, Urmas Sinisalu, Signe Tõnisson, Kadi Mälton,
Peeter Kondratjev ja intervjueerija ise.
Fotod: ELNET-i, RR-i (Teet Malsroos) ja ERÜ (Teet Malsroos) arhiivid,
Kaisa-Maarja Pärtel, Kadi Vest ning erakogud

ülesannet viia töö arvutisse ja luua
online-kättesaadavad kataloogid on
koostööna oluliselt lihtsam ning majanduslikult kasulikum lahendada.
Konsortsiumi senises edukuses pole
põhjust kahelda. Et sama edukalt jätkata, peab hindama, mis on olnud
senise edu alus ja kuidas jätkata oma
tugevustele toetudes.

ASKO TAMME
ELNET-i tegevdirektor 1997–2001,
alates 2021. a-st juhatuse esimees,
Tartu abilinnapea
Edu võti on õigesti seatud eesmärgid
ja konsensus
ELNET Konsortsiumil on Eesti raamatukogunduses unikaalne koht. Ja
seda paradoksaalselt just sellepärast,
et konsortsium võiks ka olemata olla.
See on raamatukogude enda loodud
vabatahtlik ühendus. Ühel rahval peab
olema rahvusraamatukogu, vahel ka
mitu, samuti avalike raamatukogude
võrk. Ka ülikoolil ja koolil peab olema
raamatukogu, sest õppetööd ning teadust ju ilma ei tee. Ei pea olema aga
ühist konsortsiumit, mis tekkis meil
vabatahtlikult ja täiesti pragmaatilistel põhjustel. Ühel hetkel oli selge, et
kõigi raamatukogude ette kerkinud

Kui tagantjärele vaadates tundub, et
kõik olid toona ühtmoodi oma tee
alguses ja ühiste eesmärkide leidmine
oli iseenesestmõistetav, siis päris nii
see ei olnud. Samasuunalise liikumise
sees olid kõigil oma lõpetamata projektid ja huvid, olukorrad olid vägagi

erinevad. Selles ebaühtlases ja ka
omavahel konkureerivas seltskonnas
sai konsortsium oma piisava ebaametlikkusega ja valmisolekuga kõik
asjaosalised ära kuulata kõige efektiivsemaks edasiliikumise vahendiks.
See on õppetund, mida ei tohi unustada, lasta kaotsi minna. Tookord,
kakskümmend viis ja enamgi aastat
tagasi, panime paika kõige parema
võimaliku keerukate ühisprojektide
juhtimismudeli: see on konsensuslik,
igaühe õigusi ja valikuid austav läbirääkimiste protsess. Grupikonsensusest kasvas välja institutsionaalne
konsensus: seesama hoiak – kõik kuulatakse ära, kõigi arvamust austatakse

Asko Tamme:

Raamatukogud hinnaku oma lugejate vajadusi,
vaadaku kriitilise pilguga läbi oma arengukavad
ja siis otsustagu, milliste tööde tegemine ühisprojektidena on tulemuslikum ja milliste tööde
puhul tasub omal käel pusida. Tuleb otsustada,
millistesse tegemistesse panustada kollektiivselt,
konsortsiumis, ning mida on lihtsam ja jõukohasem
ise teha.

Mis ei muutu? Millega peab arvestama
tulevikule mõeldes?
Raha, millega teha kõike vajalikku,
ei ole raamatukogudel olnud, ei ole
praegu ega saa tulevikuski olema.
Me peame arvestama, et töötame ka
edaspidi ühtlases majanduslikus kitsikuses, mis periooditi võib olla ka
päris kriitiline. Teiseks ei muutu raamatukogude mitmekesisus: erinevad
põhikirjalised ülesanded, erinevad
sihtgrupid. Ja siit ka kolmas koostööd
mõjutav faktor: lai omanike ring ja
vägagi erinevad juhtimis- ning alluvusmustrid. Kõigepealt rahvusraamatukogu, siis suuremad ja väiksemad ülikoolid, siis riigi otsealluvuses
raamatukogud, siis rahvaraamatukogud. Suur hulk meist on ühes või teises
suhtes riigiga, aga kogu raamatukoguvõrgu vaates on ka omavalitsused vägagi oluline omanikerühm.
Eriti kui mõelda, et lisaks tavalistele
munitsipaalraamatukogudele on Eestis ka sadu kooliraamatukogusid.
Küsimus, millega edasi minna, on
väga lihtne: kas ka kakskümmend
viis aastat hiljem on Eesti raamatukogude (ja nende omanike) ees ülesandeid või probleeme, mille lahendamine koordineeritud koostöös, ühiselt
eesmärke ja eesmärkidele jõudmise
teid otsides on otstarbekas? Või on
nii, et kõik saavad isegi hakkama?
Kas nii nagu on, ongi hästi? Või on
nii, et ülesandeid ja perspektiivseid
plaane oleks muidugi, aga lihtsam on
jätta need riigile või kellelegi muule
lahendada?
Siit üleskutse: raamatukogud hinnaku oma lugejate vajadusi, vaadaku
kriitilise pilguga läbi oma arengukavad ja siis otsustagu, milliste tööde
tegemine ühisprojektidena on tulemuslikum ja milliste tööde puhul
tasub omal käel pusida. Tuleb otsustada, millistesse tegemistesse panustada kollektiivselt, konsortsiumis,
ning mida on lihtsam ja jõukohasem
ise teha.

RIIN OLONEN
ELNET-i arendusjuht,
rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist
Oma senise 25 tegutsemisaasta vältel on ELNET pakkunud raamatukogudele platvormi/tuge koostöö
korraldamisel ja ühiste projektide
koordineerimisel. Ka praegu kehtivas arengustrateegias (aastaiks 2019–
2022) on ELNET-i missioon olla koostöövõrgustik, mis korraldab ühistegevust raamatukoguteenuste arendamisel, rakendab uuendusmeelseid
lahendusi, tagab informatsiooni võimalikult laia kättesaadavuse ning toetab oma tegevusega liikmesraamatukogude põhikirjaliste ülesannete
täitmist.
ELNET-i tegevuse fookuses on eelkõige liikmesraamatukogude ühistöös loodavad andmekogud ning Eestile olulise e-teadusinfo hankimise
koordineerimine. ELNET haldab ja
arendab e-kataloogi ESTER, Eesti
artiklite andmebaasi ISE, Eesti märksõnastikku (EMS) ja Eesti E-varamu
portaali ning töötab välja vajalikke
juhendmaterjale.
ELNET-i andmekogude andmete
kättesaadavuse suurendamiseks ja
uute teenuste arendamiseks koostati
avaandmete poliitika ja selle elluviimise tegevuskava. Tehakse esimesi
samme uue kataloogimisstandardi
RDA kasutuselevõtmiseks. ESTER-i
normikirjeid edastatakse jooksvalt
VIAF-i (Virtual International Authority File) andmebaasi. ESTER-ile lisatud kaanepilditeenuse EPIK loomine
kuulutati mullu ELNET-i aasta teoks.
Lähiajal seisab ees lahenduse loomine ESTER-i ja ISE kirjete valideerimiseks ja topeltkirjete automaatseks
mestimiseks, töötades seeläbi järjepidevalt meie ühiste andmekogude
andmekvaliteedi tõstmise nimel.
Järgmisel aastal asuvad ELNET-i
liikmesraamatukogud taas arutama

ühistööd, et panna kirja järgmise
perioodi 2023–2026 arengustrateegia,
kujundades seeläbi otseselt ELNET-i
tulevikku. Olulist mõju avaldavad
kõik Eesti raamatukoguvõrgus ja
mujal maailmas päevakajalised teemad: uute standardite kasutuselevõtt, avaandmete ja lingitud andmete põhimõtted ning uute teenuste
kujundamine, huvigruppidega koostöövõimaluste leidmine väljaspool
konsortsiumit ning oma andmekogude
kaasajastamine. Järjest olulisemad
märksõnad on kasutajakesksus, intuitiivsus, mängulisus, taaskasutus, kohalolek. Teenused peavad lähtuma kasutajatest ja olema lihtsalt arusaadavad.
Juba tehtut peab maksimaalselt ära
kasutama ning tuleb olla oma teenustega aktiivselt seal, kus on nende
kasutaja.

MARIKA
MELTSAS
ELNET-i e-väljaannete ühishangete
projektijuht ja ühishangete töörühma juht,
Eesti Teadusagentuuri Eesti teadusinfosüsteemi osakonna juhataja,
Tartu Ülikooli raamatukogu elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist
Konsortsiumina tegutsemine teaduskirjandusele juurdepääsu hankimisel
on jätkuvalt õigustatud ja asjakohane,
kui sellega kaasneb kulude ja inimtööjõu kokkuhoid.
Viimase kahekümne aasta jooksul on
palju räägitud avatud juurdepääsu
tähtsusest, moraalsest vastutusest
maksumaksja raha eest tehtud teadusuuringute tulemuste publitseerimisel ja nende nn maksumüüri tagant
välja toomise vajadusest. Julgemad
unistajad on rääkinud raamatukogudele eraldatud komplekteerimissummade järkjärgulisest vabanemisest
uute innovatiivsemate ettevõtmiste
rahastamiseks.
Meie tänast päeva iseloomustab avatud juurdepääsuga publikatsioonide
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– sai kõigi lahenduste aluseks. Tihti
läksime keerulisemat ja töörohkemat
teed, sest see oli mõne osalise arvates
vajalik. See tähendas mitte ainult
üksikute inimeste töist motiveerimist, vaid ka institutsioonide innustamist iseseisva otsustusõiguse, jõukohaste ülesannete ning tegevuse
tunnustamisega.
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kasv, kuid üldise üleilmse ja eriti
Aasiast pärit teadusproduktsiooni
kiire kasvu taustal ei ole avatud
juurdepääsuga teaduspublikatsioonid valdavaks saanud. Seetõttu ei
pääse me teadusandmebaaside tellimisest. Võrreldes aastatetaguse situatsiooniga on teaduskirjastused üha
enam koondunud ja umbes 80% publikatsioonidest avaldatakse 20% suuremate kirjastuste väljaannetes.
Teaduskirjandusele nn kuldse viivituseta avatud juurdepääsu loomine on
olnud viimastel aastatel prioriteetne
arengusuund eelkõige Lääne-Euroopa
teadusraamatukogude konsortsiumites. Avatud juurdepääsule ülemineku
kiirendamiseks on hakatud sõlmima
tavapäraste lugemisõigusi pakkuvate
litsentsilepingute asemel nn üleminekulepinguid, mis hõlmavad nii
lugemis- kui ka kirjastamisõigusi.
Konsortsiumilepingute raames kaetakse nii artiklitele juurdepääsu kui
ka liikmesorganisatsioonide teadlaste artikliavaldamistasud, et tagada
artiklitele avatud juurdepääs.
Et tagada võimalikult lai avalik juurdepääs ülikooli või riigi teadlaste publikatsioonidele ja need nn maksumüüri
tagant välja osta, püütakse sõlmida
lepinguid eelkõige nende kirjastustega, kus avaldatakse kõige rohkem
publikatsioone. Seetõttu on uut tüüpi
lugemis- ja avaldamisõigusi sisaldavaid lepinguid enamasti sõlmitud
suurte kommertskirjastustega, kelle
turuosa on kõige suurem: Elsevier,
Springer Nature, Wiley, Taylor &
Francis.
Rahvusvahelise levikuga ajakirjades
2020. aastal avaldatud Eesti teadlaste
artiklitest, mida refereerib Web of
Science ja kus Eesti ülikooli või teadusasutusega seotud teadlane on
juhtivautor, on tasulised pisut üle
poole. Neist umbes 80% on ilmunud
kirjastustes, millega ELNET-i vahendusel on sõlmitud lepingud artiklitele
juurdepääsuks.
Hetkel on ELNET sõlminud vaid ühe
uut tüüpi (read and publish) lepingu
kirjastusega Cambridge University
Press. Tegemist on pigem pilootprojektiga, artiklite väike arv ei suurenda
avatud juurdepääsu osakaalu kuigi
palju. Väikese riigina ei suuda Eesti ka
hea tahtmise juures üleminekut avatud juurdepääsu majandusmudelile

kiirendada. Olulise tähtsusega on
kõige suurema produktsiooniga riikide tahe. Näiteks kirjastuse Elsevier
artiklite juhtivautoritest üle poole on
pärit viiest riigist: Hiina (23,3%), USA
(16,3%), Suurbritannia (4,2%), India
(4%) ja Saksamaa (3,5%).

portaal (https://avaandmed.eesti.ee),
mis kasutab andmekogude ja andmete kategoriseerimisel Eesti märksõnastikku (EMS). Hea meel on, et
raamatukogude spetsialistide pikaajaline töö on leidnud väärilist kasutust ka riigi kesksetes teenustes.

Kas ja mis tingimustel ELNET Konsortsiumi sõlmitud lepingud ja läbirääkimised kirjastustega hakkavad
suuremas mahus sisaldama ka artikliavaldamistasusid, on konsortsiumi
liikmete otsustada, määravaks on eelkõige teaduse rahastajate teaduspoliitilised otsused, majanduslik analüüs
ning võimalike äriprotsesside kujundamine, mis ühtsetel alustel kataksid
artikliavaldamistasud nii tõelistes
avatud juurdepääsuga ajakirjades kui
ka suurte kommertskirjastuste hübriidmudelit kasutavates ajakirjades.

Avaandmete kontseptsioon ütleb, et
need on andmed, mis on kõigile vabalt
kasutamiseks, taaskasutamiseks ja
jagamiseks kättesaadavaks tehtud
ning mida võib kasutada nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel,
uuringute läbiviimiseks ning andmepõhiste otsuste tegemiseks.

URMAS SINISALU
ELNET-i IT-spetsialist,
rakenduste KRAS ja EPIK haldur,
avaandmete töörühma juht,
rahvusraamatukogu andmehalduse
peaspetsialist
Milline on meie avaandmete poliitika
täna ja homme?
Andmetega liigume aina rohkem
avatuse ja ristkasutuse poole. Hea
näide on vastavatud Eesti avaandmete

Saame olla rahul, et peale pikki läbirääkimisi jõudis avaandmete töörühm
konsortsiumi avaandmete poliitika
kinnitamiseni. Poliitika fikseerib põhimõtted, milliseid andmeid ja kuidas ELNET avaandmetena avaldab.
Avaldame suurema osa e-kataloogi
ESTER, artiklite andmebaasi ISE ja
Eesti märksõnastiku EMS andmestikest, mis on peagi leitavad veebilehelt
https://data.elnet.ee. Et andmed oleksid iga päev uuendatud, ajakohased
ning püsivalt kättesaadavad, oleme
lisanud märksõnadele URI-d (universaalsed ressursiidentifikaatorid).
Kataloogis esinevate individuaalautorite nimedele moodustatud normikirjetele on kavas lisada kohalikud
püsiidentifikaatorid (URI-d) ning
rahvusvahelised identifikaatorid
nagu ISNI (https://isni.org/), VIAF
(http://viaf.org/) ja Wikidata ID.
Täiendavalt on plaanis rikastada
nimenormikirjeid selliste nimekujude
ja -vormidega, mida kasutavad raamatukogud üle maailma. Identifikaatorid tagavad andmete koosvõime
rahvusvahelisel tasemel ja eri nimekujud annavad kasutajale parema
otsingukogemuse. Kasutaja ei pea
tulevikus enam täpselt teadma, kuidas meie süsteemides autori nime

Urmas Sinisalu:

Saame olla rahul, et peale pikki läbirääkimisi jõudis avaandmete töörühm konsortsiumi avaandmete poliitika
kinnitamiseni. Poliitika fikseerib põhimõtted, milliseid
andmeid ja kuidas ELNET avaandmetena avaldab.
Avaldame suurema osa e-kataloogi ESTER, artiklite
andmebaasi ISE ja Eesti märksõnastiku EMS andmestikest.

Ees on ootamas suured muutused ka
kohanimede osas. Oleks aeg kasutusele võtta Maa-ameti kohanimede
register. Tulles tagasi Eesti märksõnastiku juurde, siis seda kui kõikehõlmavat märksõnastikku kaaluvad
kasutusele võtta ka teised Eesti riigiasutused ja -ametid.

riistvara soetamine ja pidev kvaliteedi jälgimissüsteem. Kogemuste
vahetamine, ühised nõuded ja digiteerimise kõrge tase kõikides digiteerivates raamatukogudes ning teistes
mäluasutustes peaks olema ELNET
Konsortsiumi digiteerimise töörühma
peaeesmärk.

SIGNE TÕNISSON

KADI MÄLTON

ELNET-i digiteerimise töörühma juht,
rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse
juhataja

ELNET-i kataloogimise ja liigitamise
töörühma ja RDA töörühma juht,
rahvusraamatukogu kataloogimisteenuse juht

Milline võiks olla koostöö
digiteerimisel?
Digiteerimise töörühma juhina näen –
tulevikus hea tahte korral – mitmeid
võimalusi koostööks ja digitegevuse
arendamiseks. Tulevikuteemad on
kindlasti digiteerimise kvaliteedi
küsimused, sest digihumanitaaria kui
teadusvaldkond, digiainese ja -informatsiooni rohkus ning selle süstematiseerimise vajadus eeldab kvaliteetset digitaalset algmaterjali.
Me ei saa mööda vaadata FADGI/
METAMORFOZE´i standardite kasutuselevõtust digiteerimisel. Vähem
tähtis ei ole ka kõrgekvaliteedilise

Uue kataloogimisstandardi poole
Kui ELNET-i loomisaastatel oli kataloogijate kõige olulisem ülesanne
sujuv üleminek kaartkataloogilt elektronkataloogile, siis nüüd oleme maailma juhtivate raamatukogude eeskujul tegemas järgmist olulist sammu:
oleme üle minemas uuele kataloogimisstandardile RDA. Otsustasime
ELNET-i raamatukogudes uue standardi kasuks, sest soovime pakkuda
kasutajatele mugavamat ja kaasaegsemat teenust.
Uue standardina on RDA välja töötatud eelkõige lõppkasutajat silmas

Signe Tõnisson:

Tulevikuteemad on kindlasti digiteerimise kvaliteedi
küsimused, sest digihumanitaaria kui teadusvaldkond,
digiainese ja -informatsiooni rohkus ning selle süstematiseerimise vajadus eeldab kvaliteetset digitaalset
algmaterjali.

pidades. Eesmärk on koondada info
autori teose ja selle eri väljenduste
ja kehastuste kohta kasutaja jaoks
võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt.
Kasutajal peab olema lihtne orienteeruda erinevate trüki-, audio- ja digiväljaannete vahel ning leida otsitav
väljaanne kiiresti. Et kirjed kataloogis
hõlpsamini loetavamad ja arusaadavamad oleksid, on loobutud lühendite kasutamisest. Tänapäeva infotehnoloogia kiire areng on toonud
raamatukokku uusi andmekandjaid
(mälupulgad, veebis ilmuvad audioraamatud, eri teavikulaade ja failivorminguid koondavad väljaanded jne).
Nende väljaannete kataloogimiseks
on vaja paindlikku standardit. RDA
kohta võibki öelda, et see ei ole mitte
range reeglistik, vaid eri olukordade
lahendamiseks välja pakutud reeglite kogum. RDA ei ole seotud ühegi
kindla andmevorminguga ja selle loomisel on arvestatud, et lisaks raamatukogudele saaksid seda kasutada ka
teised mäluasutused (muuseumid,
arhiivid). RDA-s on olulisel kohal
olemite ja objektide vahelised seosed, oluline on kasutada kontrollitud sõnastikke ja ontoloogiaid. Standardi kasutuselevõtuga lisanduvad
kirjetesse identifikaatorid, rahvusvahelised klassifikaatorid. RDA kasutamine loob raamatukogudele võimaluse liikuda MARC21-vormingust
lingitud andmete ja semantilise veebi
suunas.
Uue standardi juurutamisel liigume
ELNET Konsortsiumis edasi sammhaaval. Isikunimede normikirjete loomisel oleme RDA standardi juba
kasutusele võtnud. Sel aastal on
kavas uuendada ka laadipõhiseid
kataloogimisjuhendeid. Kuid RDA
täieliku juurutamiseni läheb veel
pisut aega. Lisaks muutuvatele kirjevormingutele tuleb ajakohastada ka
veebikataloog, et see vastaks RDA
uutele andmenõuetele ja võimaldaks
kõige olulisemat: andmeid lihtsalt ja
arusaadavalt kasutajale kuvada.
RDA reeglistiku juurutamine võtab
küll aega, kuid võimaldab andmeid
omavahel sidudes luua hästi toimivaid andmevõrgustikke, olla paindlik, käia ajaga kaasas ning luua bibliograafiliste andmete põhjal uusi e-teenuseid kasutaja soovidest ja vajadustest lähtuvalt.
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kirjutatakse. Nt Luts, Oskarile lisaks
saame otsida ka Oskar Luts või Лутс О
ja ikkagi õige tulemuseni jõuda.
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kiirust ja tulemuste täpsust. Intelligentsete otsivõimaluste kaudu luuakse
hästi organiseeritud süsteem E-varamu
suurest ja järjest kasvavast andmemahust soovitud andmete leidmiseks. Projekti tulemusena tuuakse eri
asutuste digitaalne info kasutajateni
ühest kohast.

PEETER KONDRATJEV
E-varamu portaali haldur
ja E-varamu portaali töörühma juht,
Tallinna Ülikooli akadeemilise
raamatukogu infotehnoloogia
teenistuse juhataja

E-varamu eesmärk on
luua kvaliteetne ja laiaulatuslik Eesti teadus- ja
kultuuripärandi kogum,
mis hõlmab võimalikult
paljude Eesti mäluasutuste kollektsioone.

Eesti E-varamu portaali arenduse
lähitulevik
E-varamu portaali eesmärk on koondada kokku Eesti digitaalne kultuur
ja teadus, mis tähendab, et portaalist
leiab suure valiku arhivaale, raamatuid, fotosid, kujutavat kunsti, heliloomingut, videoid ning digitaalset
teadusinfot. Eesti oludes on E-varamu
portaal unikaalne, sest loob värava,
mis seob omavahel eri valdkondi, nii
teadus- kui ka mäluasutusi.
Portaal on loodud võimalikult laia
kasutajate ringi silmas pidades: teadlased, ajaloolased, ajakirjanikud, tudengid, õppejõud ja teised kasutajad, sõltumata sellest, kas nende eesmärk
on teha teadustööd, uurimistööd või
kannustab otsijat isiklik huvi.
Projektiga Eesti E-varamu ja kogude
säilitamine (teine etapp) on kavas arendada E-varamu portaali otsimootori

ELNET Konsortsium, kelle hallata
on E-varamu portaal, teeb järjepidevat tööd, et oleks kaasatud veel rohkem andmeallikaid ning digitaalsete
objektide hulk püsiks kasvutrendis.
Sellest võidavad nii E-varamu kasutajad kui ka andmeallikate omanikud.
Kuna E-varamu portaal kajastab liidestatud andmebaase, siis tehakse
andmete kvaliteedi parandamiseks
ja ühtlustamiseks partneritega pidevat koostööd. E-varamu projekti teises
etapis on planeeritud luua ka võimalus ühisotsinguks Eesti teadusandmebaasides, alustades näiteks
ETIS-est. Lisaks luuakse isikupõhine
otsing, mis baseerub E-varamu portaalis indekseeritud metaandmetel,
milles on isikuid nimetatud.
Teises etapis tõhustatakse ka E-varamu
portaali koostalitlusvõimekust Euroopa digiraamatukogu Europeana
infrastruktuuriga. Projekti algusest
peale on üks eesmärk olnud jõuda
Eesti digiobjektidega Euroopasse
ehk siis Europeana portaali. 2015. a
sõlmiti Europeanaga andmevahetusleping. 2020. a lõpuks on Europeanale edastatud üle 400 000 kvaliteetse
andmeobjekti ja partnerite andmekogud on nüüd leitavad nii Euroopas
kui ka laiemalt.
Kõige rohkem on mäluasutused küsinud, kas E-varamu võtab teise mäluasutuse digiteeritud ressursid ja paneb
need oma lehele üles. Kindlasti mitte.
E-varamu portaalis ei säilitata ühtegi
digitaalset objekti, vaid sinna luuakse
eri mäluasutustes olevat digitaalset
infot koondav indekseeritud baas,
tuues välja digiainese põhiandmed
(metaandmed). Digitaalse objektiga
lähemalt tutvumiseks suunatakse
kasutajad andmete omaniku leheküljele.
Portaal teeb andmed kättesaadavaks,
kasutades OAI-PMH ja API protokolle ning EDM (European Data
Model)-formaati. Lisaks oleme suurt
rõhku pannud just tehnoloogiale ja
protsesside automatiseerimisele.

Partnerite andmekogud on erineva
andmekvaliteediga, mis tähendab, et
igale liidestamisele tuleb läheneda
personaalselt. Sellele vaatamata oleks
vaja lisaks andmekvaliteedi tõstmisele leida ka paljudele partneritele
sobivad ühised andmekoosseisustandardid. See on suur väljakutse
ja eeldab asutustevahelist tihedat
koostööd. Andmekvaliteet ei tähenda
ainult metaandmete ja digitaalsete
andmete kvaliteeti, vaid ka tihedat
koostööd oma partneritega nii tehnilisel kui ka juriidilisel tasandil.
E-varamu portaal kasvab igal aastal
ning praeguseks on sinna koondatud
pea 18 miljonit objekti 11 partneri
andmekogust.

KRISTINA PAI
ELNET-i tegevdirektor,
Tartu Linnaraamatukogu direktor
Kuidas edasi?
Kas ELNET jääb?
Kindlasti jääb, sest ühine tegutsemine
on end õigustanud.
Millisena ELNET jääb?
On kaks teed: pidev kasvamine ja
laienemine või kitsam keskendumine.
Suurem osa ELNET-iga liitunutest
tegeleb mõne spetsiifilise valdkonnaga ja see kajastub ka tema huvides
ja kogudes (ülikoolid, KUMU, ERM,
loomaaed, kunstikool jne). Seega on
ESTER-is kajastuvate kogude ühisjoon eelkõige teaduslik või spetsiifiline sisu. Muidugi leidub ESTER-is ka
muud, kuid teaduskogudest alguse
saanud kataloog on võrreldes teiste
Eesti e-kataloogidega pigem orienteeritud teadlasele, uurijale ja õppijale, olles jätkuvalt teaduse ja teadmiste poole kaldu. Ka uute liitujate
puhul on see üks aspekt, mida nii

Usun, et aastal 2031 on ELNET-i fookus jätkuvalt
teadusinfol ja tagatud on teaduse arenguks vajalik
taustsüsteem: tippteaduse tulemusi kajastavad
e-andmebaasid ja kvaliteetsed andmekogud
meie kogudes oleva leidmiseks.

MTÜ? Kas jätkame sellises vormis?
Või teeme sihtasutuse?
See on küsimus, mis tekib mõne aasta
tagant ikka ja jälle. Meie tänane põhitoetaja Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on öelnud, et ei pea muutmist vajalikuks. Kui teine tegutsemisvorm annaks mingi eelise, võime
seda muuta.
ELNET-i töötajad?
Sel sügisel saime esmakordselt palgata lisaks tegevdirektorile esimese
täiskohaga spetsialisti. Kõik teised
ELNET-i töötajad on suurema koormusega hõivatud oma raamatukogus. Palju tööd tehakse vabatahtlikult töörühmades. Sel moel on asju
keeruline, kui mitte võimatu ajada.
Arendused jäävad venima, sest inimesed ei jõua piisavalt mitmel kohal
panustada. Naeruväärsena mõjub ka
teadmine, et 75% Eesti teadlastele
ostetavast teadusinfost hangib poole
koormusega töötaja. Tuleks palgata
vähemalt viis täiskohaga inimest, et
tagada andmekogude haldus ja vajalikud arendused, mitte pidada koosolekuid õhtul kell 21.00, sest varem
ei ole võimalik leida kõigile sobivat
aega. Ka halduskoormus on oluliselt
kasvanud ja sellele kulub ebaproportsionaalselt palju tegevjuhi tööaega.
Eelarve?
ELNET-i peamine rahastaja on HTM,
ülejäänud kulude katteks kogutakse
liikmetelt ja partneritelt vajaminev
summa. Lisaks üksikud projektid,
millele on saadud lisarahastust ka
mujalt. Raamatukogude eelarvete
suuruse juures ei ole vajaliku summa
kokkusaamine lihtne. Oluline oleks
riigi panuse oluline suurendamine.
Praegu HTM-ilt saadav toetus kulub
suures osas teadusandmebaasidele,
olles ka selles osas ebapiisav. HTM
on summat küll aastate jooksul veidi
suurendada suutnud, kuid meie
andmekogude kasv on olnud kiirem.
Suuremateks arendusteks tuleb aastaid raha koguda, sellest ka arenduste
venimine.
Lähiaja plaanid?
Selle aasta suuremad tööd on kahe
ESTER-i liitmisest jäänud topeltkirjete mestimine, avaandmete portaal,
kataloogimises RDA juurutamine,
E-varamu portaali uuele tasemele

viimine ja liikmelepingute uuendamine. Lisaks neile tegemistele on
palju väiksemaid, kuid mitte vähem
tähtsaid töid.
ELNET 2031 visioon?
Usun, et aastal 2031…
•

•

on ELNET-i fookus jätkuvalt teadusinfol ja tagatud on teaduse arenguks vajalik taustsüsteem: tippteaduse tulemusi kajastavad e-andmebaasid ja kvaliteetsed andmekogud
meie kogudes oleva leidmiseks;
mäluasutuste digikogud on mugavalt leitavad E-varamu portaali
kaudu ning peegeldatud ka Europeana portaalis;

•

ESTER on saanud kasutajasõbralikumaks ja atraktiivsemaks, võimaldades Google’ile sarnast otsingut;

•

ISE-s kajastuvad ka digiteeritud
ajaleheartiklid, mis genereeritakse
automaatselt digiarhiividest;

•

EMS on üleriigiliselt kasutatav
sõnastik;

•

oleme suutnud mitmeid töölõike
automatiseerida ja vähendada
topelttööd;

•

ELNET-i juhenditest saavad abi
kõik Eesti raamatukogud;

•

oluliselt on kasvanud riigi toetus;

•

konsortsium on kui kvaliteetteenust pakkuv klubi, kuhu kuulumine on jätkuvalt prestiižne.

Kuhu õhin kadus?
Mitmed kolleegid meenutavad, kuidas ELNET-i algusaeg oli hoogne ja
õhinapõhine. Sellele on lihtne selgitust leida: Eesti oli toona mõne aasta
eest taasiseseisvunud, ehitasime üles
oma riiki, lisaks tulid internet ja
arvutid, mis tõotasid uut ja teistsugust elu. Olime mitme põneva asja

sünni juures. No ja muidugi olid kõik
tollal noored ja teotahtelised.
Selle õhina toel oleme ehitanud üles
suurepärased teenused, nüüd tuleb
asuda aastatega tehtut edasi arendama, et püsida kasutajate ootuste
tasemel. Tänaste andmemahtude ja
kasutajate aina nõudlikumate ootuste
juures ei piisa enam ainult õhinast.
On vaja tugevat meeskonda, kes täiskoormusega nende teenuste eest
vastutaks. On vaja stabiilset riiklikku
rahastust, mille toel oleks võimalik
teenuseid edasi arendada.
Seejuures ei ole sobivate töötajate
leidmine sugugi lihtne: ikka tuleb
välja, et IT-ga pikitud raamatukoguteemad on väljast tulijale üle ootuste
keerulised. Jah, raamatukogundus ei
olegi turvaline ja lihtne valdkond või
kõige vähem stressi tekitav töökoht.
See on jätkuvalt põnev ja innovatiivne ning nõudlik eriala ning töö,
mille tulemus on väga paljudele
vajalik.

Sünnipäevasoov ELNET-ile?
Usku, et kõik saab vaid
paremaks minna. Jaksu seni
vastu pidada. Tugevat, koostööd hindavat meeskonda.
Parimal tasemel teenuseid
meie kasutajatele. Tunnustus
kõigile tegijatele, kellest
mitmel on veel ka õhin alles!
25 aastaga oleme üheskoos
ehitanud üles midagi, mille
üle tasub uhkust tunda!
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Kristina Pai:

liituda soovijad kui ka ELNET oluliseks peavad.

24
MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

Eesti mäluasutuste
digitaalsed fotoarhiivid:
põhimõtted ja praktika.
II 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 (TÜR-i), Eesti Ajaloomuuseumi (AM-i) ja Rahvusarhiivi (RA) fotokogud nende mahukuse ning fotoainese
varieeruvuse ja erilisuse põhjal.

Intervjuude tulemused

Kadi Kaljula

Foto: erakogu

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

Intervjuude ülevaates lähtutakse
vastuste temaatilisest ülesehitusest.
Esmalt tuuakse välja asutuste fotokogudega tegeleva personaliga seonduvad aspektid. Seejärel esitatakse
fotode digiteerimisele omased iseärasused ning eesmärgid, protsessid
ja tehnoloogiad asutuste lõikes. Edasi
keskendutakse fotode digitaalse säilitamise ning kasutatavate tehnoloogiliste platvormidega seotud omapäradele. Viimaks antakse ülevaade
asutustevahelise koostööga seonduvatest hoiakutest ning kogemustest.
Uuritud asutuste fotokogudega tegeleva personali puhul on mõned erinevused, mis tulenevad paljuski kogude
mahukusest. Näiteks intervjuust RA
filmiarhiivi spetsialistiga selgus, et
on keeruline hinnata täpset inimeste
arvu, kes fotokogudega oma igapäeva-

töös kokku puutuvad, kuid üldisemalt jaguneb personal kahe osakonna
– kogumis- ja kasutusosakonna ning
säilitusosakonna vahel.
Kogumis-, kasutusosakond tegeleb sellega, et läbi osakonna liigub sissetulev
aines, mis on kas füüsilised fotokogud,
mis lähevad digiteerimisele või siis digina
sündinud, ja siis see osakond tegeleb ka
digiteerimisega. Säilitusosakond tegeleb
siis füüsilise säilitamise osaga – milline
on temperatuur, kuidas fotod on hoidlatesse paigutatud, mis tingimused seal
on [Int. 1].
TÜR-is tegeleb fotokoguga üks inimene – fotokogu hoidja, kelle tööülesannete alla kuuluvad kõik tegevused,
mis fotokogu haldamise ja korraldamisega seotud on. Niisiis on koguhoidja ülesanded inventeerimine,
kataloogimine ja märksõnastamine elektronkataloogis ESTER, digiteerimine,

AM-i puhul, mille koosseisu kuulub
ka Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
(ETMM), on asutuses kaks inimest,
kes on otseselt seotud fotokogudega:
eraldi fotokoguhoidja tegutseb nii
AM-i foto- ja negatiivikogus kui ka
ETMM-i negatiivikogus. AM-i fotokoguhoidja tööülesannete hulka kuulub fotode skaneerimine. Suureformaadiliste või eritehnikas fotode
puhul pildistab kujutised asutuse
fotograaf.
Fotode digiteerimise eesmärgid ja
prioriteedid on asutustes sarnased.
Intervjuust RA filmiarhiivi spetsialistiga selgus, et peamine eesmärk on
säilivuse tagamine. Saada info kätte
enne kui foto hävib, [---] aga filosoofiline
küsimus on see, et kas digiteerimine on
üldse õige praktika selleks [Int. 1]. Prioriteedina on samuti nimetatud info säilimise tagamine, kuid RA tegeleb ka
fotomaterjalide tellimuste täitmisega,
mis samuti suunab analoogkandjal
fotosid digiteerimisele. Samas on
nüüdseks tekkinud vajadus digiteerida uuesti need fotod, millest loodi
digifailid 20 aastat tagasi.
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Digiteerimisjuhendite ja tegevuskavade osas on asutustel erinevad
lähtekohad. RA järgib fotode digiteerimisel erinevaid dokumente. Tegevuskavade koostamisel tullakse kollektiivselt kokku igal aastal, vaadeldakse
tehtud töid ja kavandatakse edasisi
samme. Tegevuskava kindlasti lähtub
sellest, et mis on säilivusoht, mis fotod on
säilivusohus, need saavad kõrgema prioriteedi [Int. 1]. Digiteerimisjuhiste osas
on RA-s olemas digiteerimispraktika
dokument.
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digiteeritud fotode arhiveerimine Tartu
Ülikooli digitaalarhiivis DSpace-is [Int.
2]. Loetelule lisandub veel fotokoguteemalistele päringutele vastamine
ning raamatukogu kasutajate tellimuste täitmine (nt digikoopiate
valmistamine).

TÜR-is konkreetset tegevuskava ei
koostata, kuid üldisemalt juhindutakse asutusesisesest dokumendist
Fotode digiteerimise ja elektronkataloogimise tööprotsess. Samas võetakse
arvesse Eesti ja rahvusvahelisi digiteerimissoovitusi.
AM-is puudub praegu digiteerimise
tegevuskava, kuid fotokoguhoidja
tõdes intervjuu käigus selle koostamise vajadust. Fotode digiteerimisel
juhindutakse kahest dokumendist:
Technical Guidelines for Digitizing
Cultural Heritage Materials. Creation
of Raster Image Files. U.S. National
Archives and Records Administration, 2016 (FADGI) ja Tasapinnaliste
museaalide digiteerimine. Versioon 2.0.
– Järgime nende juhendite sisu vastavalt
oma võimalustele ja sageli kohandame
juhtumi põhiselt. FADGI juhend eeldab
kalliste testitabelite ja tarkvara olemasolu
[Int. 3].

TÜR-i fotokogu puhul on fotode digiteerimise peamine eesmärk originaalide kasutatavuse vähendamine
ning kättesaadavuse parandamine.
Digiteerimisel prioriseeritakse enimkasutatavaid fotosid, näiteks Tartu
Ülikooli õppejõudude portreed ning
muud Tartu Ülikooliga seotud fotod,
seejärel digiteeritakse ülejäänud
fotod.

Fotode digiteerimise protsessi ning
kasutatava tehnoloogia osas on märgata asutustevahelisi sarnasusi. Nt
valitakse digiteeritava fotomaterjali
puhul sobiv digiteerimismeetod (nt
lameskanner) ning suuri muudatusi
järeltöötluses üheski asutuses ei tehta,
digiteeritud kujutis jäetakse originaalilähedaseks.

AM-is on digiteerimise peamine eesmärk fotode kättesaadavuse ja kasutatavuse suurendamine ning samal
ajal ka füüsiliste originaalfotode kasutamise vähendamine. Asutuses on
seatud eesmärgiks fotokogu täielik
digiteerimine ning MuIS-is kättesaadavaks tegemine, mis eeldatavasti
saab täidetud 2029. a. AM-i prioriteet
on kõikide paberfotode ning võimalusel ka negatiivide digiteerimine.
Klaasnegatiivide digiteerimist korraldatakse konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut abiga.

RA filmiarhiivis digiteeritakse väiksemaid negatiive ja positiive lameskanneritega. Suuremate negatiivide
ja positiivide puhul kasutatakse peegelkaamerat kujutiste ümberpildistamiseks. Filmiarhiivis ei tehta digiteerimisprotsessis järeltöötlust esteetilistel
eesmärkidel. Lõikame digitaalselt kaadri
paika ja vajadusel manipuleerime toonikurvi selleks, et negatiivil olev info rohkem
esile tuua. Selles protsessis väldime infokadu. Digitaalselt me fotosid ei teravusta
[Int 1]. RA kasutab ümberkujutamisel
Epsoni skannerit ja Nikoni peegelkaa-

Näide RA fotoinfosüsteemist FOTIS
(https://www.ra.ee/fotis/): Riigikogu
abiesimees Mihkel Martna (1920).
G. J. ja P. Parikase arhiiv. EFA.3.0.83199

merat ning tarkvarast on kasutusel
Photoshop, Lightroom ja Breach.
TÜR-i fotokogus algab digiteerimisprotsess kirjeldamisega ning esmalt
kantakse digiteerimiseks välja valitud fotode andmed elektronkataloogi
ESTER. Seejärel kirjeldatud fotod digiteeritakse ning digifailid arhiveeritakse Tartu Ülikooli digitaalarhiivis
DSpace. Suureformaadilised fotod
digiteeritakse TÜR-i infosüsteemide
osakonnas. Digiteerimise tulemusel
tekkinud digitaalset kujutist TÜR-i
fotokogus ei töödelda ning üldjuhul
ei lõigata foto tervikliku dokumenteerimise eesmärgil ka ääri. Fotokogu
hoidja kasutab Epson Perfection V750
PRO lameskännerit (A4), suuremad fotod
digiteeritakse infosüsteemide osakonnas
Zeutschel OS 14000 TT (A2) pealtvalgustusskänneriga [Int. 2].
AM-i fotokogus digiteeritakse A3skanneriga mitu fotot korraga ning
seda mõlemalt poolt. Seejärel lõigatakse fotod eraldi failideks. Skaneerimisel kasutatakse profileeritud
skannerit ning pildiparanduse funktsioonid on välja lülitatud. Skanner on
profileeritud, selle skanneriga on testitabelid kaasas; ma skaneerin põhimõtteliselt värvikaardi sisse, annan teisele programmile, teine programm loob profiili
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ja paneb profiili skanneri külge, see teeb
värvid õigemaks [Int. 3]. Digiteeritud
fotosid töödeldakse minimaalselt.
Paberfotode ja negatiivide puhul muudatusi ei tehta, positiivfailid keeratakse ümber. AM-is kasutatakse fotode
digiteerimiseks lameskannereid Epson
Perfection 700 PRO ja Epson Perfection 10 000 XL ning AM-i fotograaf
kasutab kaamerat Nikon D800. Tarkvarast kasutatakse mooduleid Epson
Scan, Adobe Photoshop CC, Adobe
DNG Converter, Adobe Camera Raw,
Color Checker Camera Calibration ja
i1Profiler Scanner Profiler.
Intervjueeritavate sõnul on neil kõigil peamised eeldused erinevat tüüpi
fotoainese digiteerimiseks asutusesiseselt olemas. AM-i puhul tõi intervjueeritav välja, et kuna kaamera on
üldiselt fotograafi kasutada, siis on
tehnika jagamine keerulisem. Sealjuures märgiti ka vajadust spetsiifiliste lisavahendite järele (valguslaud,
raam). Seega puudub vaadeldud asutustes otsene vajadus teenust sisse
osta, kuid kõik intervjueeritavad mainisid plaani osaleda fotopärandi digiteerimise projektis Eesti fotopärand
(klaas- ja filminegatiivid) 1900–1960,
mille eestvedaja on RA. AM saadab
igal aastal kuni 500 negatiivi (k.a
klaasnegatiivid) konserveerimis- ja
digiteerimiskeskusesse Kanut.
Fotoainese digiteerimise puhul ei
osanud TÜR-i fotokoguhoidja erilisi
probleeme esile tõsta. RA filmiarhiivi
spetsialist tõi välja, et fotode digiteerimine on ajamahukas töö, sest see
algab kirjeldamisest, mille järel fotoaines digiteeritakse. Tulevikus loodetakse digiteerimisprotsessi muuta:
digiteerida korraga suuremas mahus
ja hiljem lisada kirjeldused. Olulise
märkusena lisas intervjueeritav, et
kuna 90% arhiivikülastustest toimub
veebis, siis on parem, kui avalikkusele on kogud nähtaval just veebis.
AM-i fotokoguhoidja tõi intervjuus
välja pigem tehnilist laadi probleemid, nt digifotode värvisügavuse
varieeruvuse ja värviruumi erinevused. Kuid samas leidis ta, et neid
probleeme annaks ennetada asutusesisese digiteerimisjuhendi kasutusele
võtmisega.
Fotode digitaalsel säilitamisel on igal
asutusel oma praktika ning kasutatakse erinevaid platvorme, kuid üldised põhimõtted ning suhtumine on

Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu on kättesaadav
Eesti Muuseumide Veebiväravast (https://www.muis.ee).

sarnased. Üks peamine erisus on, et
kui RA ja TÜR-i fotokogude puhul
toimub säilitustegevus asutusesiseselt, siis AM-i fotofailide säilimise
eest vastutab riik.
RA-s säilitatakse digitaalseid fotosid
kahel tasandil. Intervjuus selgus, et
aktiivne säilitamine toimub RA Tartus ja Tallinnas asuvates serverites

ning passiivse ehk pikaajalise säilituse
jaoks kasutatakse LTO (Linear TapeOpen) andmesalvestustehnoloogiat.
Intervjueeritava arvates on keeruline
hinnata, kui pikaks ajaks see tehnoloogia andmete säilimise tagab.
Põhimõtteliselt senikaua, kui on võimalik ilma infokaota edasi kanda seda
digiteeritud ainest, senikaua see säilib
[Int. 1].

Fotode digitaalsel säilitamisel on igal asutusel
oma praktika ning kasutatakse erinevaid platvorme,
kuid üldised põhimõtted ning suhtumine on sarnased.
Üks peamine erisus on, et kui RA ja TÜR-i fotokogude
puhul toimub säilitustegevus asutusesiseselt,
siis AM-i fotofailide säilimise eest vastutab riik.

Digiteeritud fotode metaandmete ning
kasutatavate standardite puhul oli
näha asutustevahelisi erinevusi. RA
puhul lisatakse fotofailidele digiteerimise käigus tekkivad tehnilised
metaandmed. Praegusel hetkel on olukord selline, kus lisame need metaandmed, mis kaasnevad n-ö tehnilises küljes
digiteerimisel. Peegelkaamera puhul on
see toores info, mis ütleb sulle ära, mis
parameetritega on digiteeritud [Int. 1].
Samas on RA tulevikuplaanides ka
kirjeldusinfo lisamine failile. Fotomaterjalide metaandmete standardeid
RA ei kasuta. Fotode puhul ongi see,
et [---] kuna me salvestame ainult seda
tehnilist infot, siis põhimõtteliselt ei ole
kindlat standardit; on need standardid,
mis Adobe programmid aitavad meil
lisada ja genereerida. Breach annab päris
hea valiku nendest [Int. 1].

Näide: 9. üldlaulupidu – vaade
lauluväljaku lavalt (1928).
Autor – Karl Akel. AM F 31340

TÜR-i fotokogu digitaalsed säilikud
hoiustatakse digitaalarhiivis DSpace,
mis on loodud kestvaks säilitamiseks.
Failid (nii fotode kui kõigi teiste teavikute
digitaalkoopiad) peaksid säilima põhimõtteliselt ja ideaaljuhul nii kaua kui
vaja, aga kui kaua see võiks olla, seda ei
tea ilmselt keegi [Int. 2]. TÜR-i fotokoguhoidja selgitas intervjuus, et kui
mustvalge mikrofilmi puhul võib
info säilida isegi üle 500 aasta, siis
digitaalse info säilimine on sellega
kõrvutades pigem ebakindel.
AM-i puhul hoitakse kõik digitaalsed
failid MuIS-is ning säilitamise on organiseerinud riik. Üldiselt on taoline
säilitamiskorraldus positiivne, sest
aitab vältida olukordi, kui asutuse
hallatavate serverite või kõvaketastega peaks midagi juhtuma. See on
hea, kui riik tegeleb, aga teisest küljest on

TÜR-is on metaandmete lisamine
reguleeritud: DSpace’is peab objektidele minimaalselt lisama autori,
pealkirja ja aastaarvu. Lisaks genereeritakse digifailide puhul automaatselt säilitusandmed ja kontrollsumma (checksum). Praktikas lisatakse
DSpace’i foto kirjesse (inglise keeles nimetatakse DSpace’i kirjet item) üldjuhul
järgmised metaandmed: autor; pealkiri;
ilmumisaeg (aasta, aasta ja kuu või täpne
kuupäev (päev, kuu ja aasta)), olenevalt
sellest, kui palju andmeid teada on või
välja selgitada õnnestub; kohaviit; link
ESTER-i kirjesse; üldine märksõna (fotod)
[Int. 2]. Fotofailidele manustatakse
vaid failinimi ning mõnikord lisatakse kohaviit ja kujutatu lühikirjeldus. TÜR-is on kasutusel Dublin
Core’i metaandmete standard ning
selle tuletised.
Sarnaselt RA-le ei lisa AM fotofailidele eraldi metaandmeid ning salvestub vaid digiteerimise tulemusel
tekkinud tehniline metainfo. Kirjeldavate metaandmete lisamine toimub
MuIS-i platvormil, kuid konkreetset metaandmete standardit AM-is
kasutusel ei ole.
Fotofailide kirjeldamise ja märksõnastamise puhul võib samuti välja

tuua erinevusi. Digiteeritud fotofailide kirjeldamisel kasutab RA olemasolevat infot, mis konkreetse foto
juurde kuulub. Fotode märksõnastamisel andmebaasis FOTIS kindlat
sõnastikku praegu ei kasutata.
TÜR kasutab fotode kirjeldamisel
ELNET Konsortsiumi juhendeid, eelkõige kunstierilaadide kataloogimisjuhendit ja märksõnastamisel Eesti
märksõnastikku (EMS).
AM-is lähtutakse fotode märksõnastamisel MuIS-i andmebaasi võimalustest. Märksõnad MuIS-is on piiratud,
mõni valdkond on väga tihedalt kaetud
nende märksõnadega, aga mõnes pole jälle
peaaegu midagi [Int. 3].
Kirjelduse lisamisel kasutatakse AM-i
tulmeraamatus olevat infot, mida üldiselt MuIS-i lisamisel täiendatakse.
MuIS-is kirjeldamine on mitmeastmeline. Esmase kirjelduse puhul lisatakse mõõdud ja fototehnikad ning
seejärel on võimalik lisada infot näiteks sündmuste ja isikute kohta. MuIS
võimaldab objektide juures kuvada
infot, mis on isiku, fotograafi jne kohta
juba varem lisatud. Kui on isikud, kes
on pildi peal kujutatud, seal on Konstantin Päts, siis kui keegi on kirjutanud tema
eluloo sinna juurde, siis on see ka näha
ilusti [Int. 3].
Avalikustatavate fotode autoriõiguste
kaitsmisel on mäluasutustel varieeruvad meetmed, kuid vastustes tuuakse
välja sarnaseid vaatenurki, nt kasutajate omavastutus. FOTISe platvorm ei
võimalda fotode tagatiskoopiaid alla
laadida ning seega kindlustatakse RA
filmiarhiivis autoriõiguste tagamine
tellimusteenust osutades ja tellitavate
fotode autoriõiguse staatust kontrollib eraldi digifotohaldur. Inimene,
kes tegeleb tellimustega, vaatab, et kui
autoriõigused on meie käes või siis meil
on luba neid kasutada, siis on lihtne,
aga kui on olukord, kus me peame edasi
suunama inimest, et ta peab autoriga sel
teemal suhtlema, siis on eraldi protsess
[Int. 1]. RA on võtnud plaani rakendada arhiiviainesele spetsiifilist autoriõiguste deklaratsiooni, muutmaks
protsessi konkreetsemaks.
TÜR ei avalikusta autoriõigustega
kaitstud fotosid digitaalarhiivis ning
sarnaselt RA-le tuleb nende fotode
kasutamiseks kontakteeruda asutusega. TÜR-i fotokoguhoidja toob välja
ka kasutajate vastutuse. Üldiselt on ka
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kõik jälle ühes kohas, et kui midagi juhtuks [---], on kõik muuseumi varad ühes
kohas. See on igasuguste ühishoidlate
probleem [Int. 3]. Digitaalsete andmete
säilimisaja kohta MuIS-i digihoidlas
ei osanud intervjueeritav oletusi teha,
kuna säilimise eest vastutab riik.
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nii, et autoriõiguse seadusest kinnipidamine on ka teaviku kasutaja ülesanne ja
vastutus. TÜR-i kodulehel oleval digitaalkoopiate tellimisvormil on järgmine
punkt: Olen teadlik, et autoriõiguse kaitse
all oleva teose reprodutseerimine on lubatud isiklikeks vajadusteks; teose kasutamine
illustreeriva materjalina või reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel on
lubatud motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi
eesmärke [Int. 2].2
Suure osa AM-i fotokogus olevate
fotode autorid on tuvastamata, mistõttu on autoriõiguste määramine
raskendatud, kuid osaliselt on autoriõigused ka lõppenud. Sarnaselt teistele
intervjueeritavatele märkis ka AM-i
fotokoguhoidja ära kasutaja omavastutuse. Muuseum ei võta fotode eest
mingisugust avaldamis- ega litsentsitasu,
kuid autoriõiguse all olevate fotode autoriõiguste täitmise eest vastutab avaldaja
[Int. 3]. MuIS võimaldab määrata vastavaid litsentse (Creative Commons),
mille mõnede fotode puhul on lisanud AM, kuid enamasti on fotod
märgitud määramata või vabalt
kasutatava staatusega.
Fotode säilitamiseks ja avalikustamiseks kasutatavate digitaalsete platvormide osas leidsid nii TÜR-i kui RA
eksperdid, et praegused portaalid on
digitaalsete fotoarhiividena igati sobivad. RA kohta märkis intervjueeritav,
et suur eelis on infosüsteemi arendamine asutuse enda sees. Intervjueeritava hinnangul on RA FOTIS
fotode hoiustamisel ja kirjeldamisel
üks paremaid näiteid Eestis. TÜR-i
fotokoguhoidja tõi esile, et DSpace on
fotode hoiustamiseks sobiv, töökindel ning paindlik, võimaldab mugavalt andmeid sisestada ja otsida ning
on ka elektronkataloogiga ESTER
hästi integreeritud.
AM-i fotokoguhoidja leidis, et MuIS-i
digihoidla, milles fotosid säilitatakse,
on kasutajasõbralik ning MuIS-il on
sisseehitatud rakendused, mis võimaldavad töötajal lihtsasti määrata
andmeid paljudele digitaalsetele objektidele korraga, kuigi osad andmed
tuleb lisada käsitsi. Samas nentis interv2

Autoriõiguse seadus. (1992).
RT I 1992, 49, 615. §§ 18, 19.
Loetud aadressil:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/128122011005

Juurdepääsu TÜ raamatukogu fotokogule tagab DSpace
(https://dspace.ut.ee). Näide: Tartu ülikooli raamatukogu direktor Friedrich
Puksoo oma kabinetis laua taga töötamas (1930). Autor teadmata. Fo 3136 B

jueeritav, et MuIS on mõnevõrra aegunud ning kasutuskogemus võiks
parem olla, MuIS-i versiooni 2.0 arendus juba toimub.

sektor teeb hästi palju koostööd omavahel
ja teine asi on see, et meil on kuraatorid,
kes toimetavad kogu aeg, ja päris palju on
selliseid koostööprojekte [Int. 1].

Märkuste ning väljakutsetena ei lisanud TÜR-i fotokoguhoidja digitaalkogu haldamise ning säilitamise teemal midagi. AM-i fotokoguhoidja
leidis, et MuIS-i digihoidla moodul
toimib hästi ja digifailidele on juurdepääs tagatud. Intervjuus RA spetsialistiga ilmnes haldamise puhul vajadus parema meediahaldustarkvara
järele ning soov parandada platvormi
kasutajasõbralikkust. Säilitamise osas
on olemas hea praktika ning selle
kohta eraldi midagi esile ei tõstetud.

TÜR-i fotokogul puudub varasem
koostöökogemus, kuid TÜR osaleb
eelpoolmainitud RA koordineeritavas projektis Eesti fotopärand (klaas- ja
filminegatiivid) 1900–1960.

Mäluasutustevahelise koostöö osas
tuli intervjuudes välja mitmeid huvitavaid vaatenurki ning uuritavatest
asutustest on RA-l kõige paremini
välja kujunenud võrgustikud ning
suhtumine koostöösse.
Vaid RA-l on olnud varasemaid kogemusi suuremate koostööprojektidega,
millest üks toimus eelmise kümnendi
alguses ning teine on käimas nüüd.
Praeguses projektis on plaan ära digiteerida 100 000 negatiivi kahe aasta jooksul
22 asutusest [Int. 1]. Seda projekti juhib
RA. Väiksemaid projekte ja ettevõtmisi toimub igal aastal. Koostööprojekte on tõesti väga palju, sest avalik

Sarnaselt TÜR-le pole ka AM oma fotokoguga suurtes koostööprojektides
osalenud, kuid samamoodi osaletakse
eelnimetatud negatiivide digiteerimise projektis. AM-i fotokoguhoidja
märkis, et väiksemal määral on ettevõtmisi olnud ning muuseumidevaheline suhtlus toimib samuti.
Senistele koostöökogemustele oskas
hinnangut anda vaid RA ekspert, leides, et üldiselt on kogemused positiivsed, kuid koostööprojektid on
väga ajamahukad, kuna avalikus sektoris võtavad tegevused kauem aega.
Asutustevahelise suhtluse ning fotokogude ja -päranditeemalise diskussiooni kohta jättis TÜR-i fotokoguhoidja vastamata. RA-l on võrdlemisi
arenenud võrgustik ning koostööd
tehakse nii avaliku sektori kui teiste
asutustega. Tihedamalt lävitakse
MTÜ-ga Eesti Fotopärand, mida veab
Vahur Puik ning mille abil on toodud

Sarnaselt toimib kahepoolne nõustamine AM-i ja Kanuti vahel, kuid
muuseumide kohta märkis intervjueeritav, et mitmel juhul on muuseumidel omaenda meetodid, näiteks fotokogude digiteerimisel, ning
seetõttu varieeruvad muuseumide
digifailide tehnilised parameetrid.
Üldisemal hinnangul aga väga palju
omavahel ei suhelda.
Eesti mäluasutuste digitaalsete fotokogude koondamisse ja integreerimisse suhtuti pigem positiivselt, kuid
viidati ka juba olemasolevatele ühisplatvormidele.
RA filmiarhiivi fotokogu spetsialist
leidis, et digitaalset informatsiooni
koondav ühine platvorm oleks tervitatav, kuid sellisel juhul on oluline
väga hea kasutajakogemus ning selle
arendamine jääb alles kaugemasse
tulevikku. Peamine on siiski, et uurijad saaksid endale vajamineva informatsiooni kergesti kätte, kuid eksperdi hinnangul see praeguse seisuga
kõikide kogude puhul Eestis nii ei ole.
TÜR-i fotokoguhoidja tõstis esile raamatukogude, muuseumide ja arhiivide otsinguportaali E-varamu, mis
võimaldab otsida ka fotosid. Eesti
mäluasutustes leiduvate fotode ühisandmebaas oleks ju teoreetiliselt väga
hea ja sellel oleks oma lisaväärtus, aga
kuna E-varamu juba seda funktsiooni
täidab, siis ilmselt ei ole sellise dubleeriva andmebaasi loomiseks praktilist vajadust ega ole see ka finantsiliselt ega sisuliselt mõistlik [Int. 2]. Intervjueeritav tõi
välja uurijate vajaduse leida isikute
ja teemade kohta mitmesugust infot

Fotokogude digiteerimise praktika on asutuste lõikes
spetsiifiline, kuigi võib täheldada ka üldisi sarnasusi.
Kõikide asutuste jaoks on oluline edasi anda võimalikult
originaalilähedane digikujutis. Fotokogude digiteerimine toimub enamikel juhtudel asutusesiseselt, kuid
positiivsena on välja toodud käimasolevaid projekte,
mis koondavad seda tegevust ning võimaldavad
seega Eesti fotopärandi ühtlast ümberkujutamist.
(k.a tekstilised materjalid, kunstiteosed) lisaks fotodele, mida E-varamu
hetkel võimaldab.
Intervjuus AM-i fotokoguhoidjaga
ilmnes samuti, et MuIS-i kaudu on
muuseumide kogud juba ühendatud,
kuid digitaalsete objektide omavaheline linkimine võiks olla paremini
lahendatud. Hetkel saab digifotosid
linkida vaid asutusesiseselt, kuid see
võimalus võiks olla nii teiste muuseumide kui ka mäluasutuste puhul. Kui
ma näiteks otsin [---] ühte fotot, et mis
foto see on, [---] kui ma selle foto leian,
siis ma olen üldiselt üritanud MuIS-i
kirjelduses kirja panna selle lingi või [---]
museaali numbri. Näiteks rahvusraamatukogus on see olemas, selle numbriga foto
originaal, meil on koopia näiteks. Sellist
linkimist võiks rohkem olla andmebaaside
vahel [Int. 3].
Intervjuud võimaldasid väärtuslikku
sissevaadet mäluasutuste fotokogude
digiteerimise hetkeolukorda ning protsessidesse ja digifotode säilitamisesse.
Fotokogude digiteerimise praktika

Kõikide fotoarhiivide puhul on võetud kasutusele
vajalikud meetmed digitaalse fotopärandi eesmärgipäraseks säilitamiseks ning üldjuhul täidavad
asutuste kasutatavad digitaalsed keskkonnad oma
eesmärki. Suuremateks puudusteks võib nimetada
fotoainesele sobivate metaandmete ja standardite
ebapiisavat rakendamist ning autoriõigustega
seonduva praktika varieeruvust.

on asutuste lõikes spetsiifiline, kuigi
võib täheldada ka üldisi sarnasusi.
Kõikide asutuste jaoks on oluline
edasi anda võimalikult originaalilähedane digikujutis. Fotokogude digiteerimine toimub enamikel juhtudel
asutusesiseselt, kuid positiivsena on
välja toodud käimasolevaid projekte,
mis koondavad seda tegevust ning
võimaldavad seega Eesti fotopärandi
ühtlast ümberkujutamist.
Lisaks on kõikide fotoarhiivide puhul
võetud kasutusele vajalikud meetmed digitaalse fotopärandi eesmärgipäraseks säilitamiseks ning üldjuhul
täidavad asutuste kasutatavad digitaalsed keskkonnad oma eesmärki.
Suuremateks puudusteks võib nimetada fotoainesele sobivate metaandmete ja standardite ebapiisavat rakendamist ning autoriõigustega seonduva
praktika varieeruvust. Intervjueeritavad andsid fotoarhiive majutavatele
platvormidele küllaltki positiivsed
hinnangud, kuigi MuIS-i puhul toodi
välja keskkonna tehnoloogiline aegumine. Mäluasutustevahelise koostöö
osas on RA-l välja kujunenud praktika
ja võrgustikud ning on positiivne,
et RA eestvedamisel praegu käimasolev projekt kaasab ka analüüsitud
asutuste negatiivikogusid. AM-i fotokogul on samuti välja kujunenud
partnerlus näiteks Kanutiga, TÜR-i
fotokogu puhul on koostöö väga
vähene. On ilmne, et kolme intervjueeritu puhul on tegemist väga
spetsiifilisi teadmisi omavate ekspertidega, kelle omavaheline lävimine tuleks kindlasti kasuks Eesti
fotopärandi edasisel esiletõstmisel,
väärtustamisel ning eesmärgipärasel
levitamisel.
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Eestisse valdkonna eksperte. Samamoodi toimib suhtlus konserveerimis- ja digiteerimiskeskusega Kanut.
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Utlib teater 25
Kristina Pai, Utlib teatri trupi liige

Raamatukoguhoidjad on teadagi ülimalt andekas ja kultuurne
seltskond, kes võtavad ette ka erinevaid hullusi. Tartu Ülikooli
raamatukogus tegutseb sellise hullusena juba aastaid oma teater.
Tõsi, esietendusi (ja mängukordi) on aastas vaid üks, kuid et etendused salvestatakse, jäävad need kõigile vaatamiseks ka veebi. Otsides
saidil uttv.ee märksõna Utlib teater, saab kõiki salvestusi vaadata.
Fotod: TÜ raamatukogu arhiiv

Ajaloost

Sel aastal peame oma teatri järjepideva tegutsemise 25. sünnipäeva,
kuid see ei tähenda, et enne seda
midagi ei toimunud. Teatritegemise
traditsioon ulatub raamatukogus 1950ndatesse aastatesse. Vanas majas Toomel oli tavaks konverentsidel, näituste avamistel ja naistepäeval midagi
ette kanda. 1950.–60-ndatel olid moes
karnevalid, moeetendused ja muud
show’d, millest võeti lustiga osa. Korra
tehti peadpööritavate numbritega
tsirkust ja võimalik, et tegime ka Eesti
esimese performance’i, teemaks rariteetide läbitöötamine.
Esimeseks pärislavastuseks võib
lugeda 1960-ndate algul etendatud
haleduslugu Irmgard, mille teksti
kohandas Heljo Lammas. Kujunduses mängis mõjusalt kaasa vana toomkiriku interjöör oma rõdude ja võlvidega, tegevus toimus rahva seas ja eri
korrustel. Legendid jutustavad isegi
ühest ooperist: Esmeralda ja Olivante
lavastati 1973. a endakirjutatud libreto järgi. Ülikooli peahoone kohvikus etendus 1978. a Jakob Jobso
seatud vanas kõnepruugis kurbmäng
Hohrosi lossipreili. 1990-ndatel asus
näiteringi vedama Külli Laugaste,

1995–2005 oli eestvedaja praegu Eesti
Rahva Muuseumis tegutsev ja sealset teatrit vedav Sirje Madisson. Kui
tema läks tööle ERM-i Sõprade Seltsi
ja umbes samal ajal lahkus Tartu
Linnaraamatukokku pikaajaline esinäitleja Ülo Treikelder, oli oht, et
traditsioon katkeb. Siis võtsid teatepulgaüle Anneli Sepp, Piret Zettur ja
Kristina Pai.

näitlejate võimetele ja vaatajate kannatusele vastavaks. Teksti vürtsitame
päevakajaliste vihjetega, mis haakuvad raamatukogu elu ja päevapoliitikaga. Sageli lisame või muundame
tegelaskujusid, muutes vajadusel ka
nende sugu ja sugulussidemeid. Kui
sügis saabub, hakkavad kolleegid
küsima, kas etendus ikka tuleb. See
annab kindlust: teatritegemine peab
jätkuma.

Järjepidev tegevus

Proovid algavad umbes kuu aega
enne esietendust ja seal valitseb eriline meeleolu: kõik elavad kaasa.
Teeme kõike omal jõul: toome lavale mitmevaatuselise näidendi, loome
lavakujunduse, valime muusika,
õpime pähe osad, otsime tähelepaneliku ja selge diktsiooniga etteütleja,
hangime ajastutruud kostüümid (kas
Vanemuise või 2020. a, kui naaberteatrit ründas koroona, ka Ugala abiga),
paneme kokku kavalehe ja kutsume
kohale ülikooli UTTV filmimeeskonna,
et suursündmus vääriliselt salvestada. Lisaks tellime mõnikord mõnelt
kolleegilt hiljem ka arvustuse.

Alates 1995. a-st on teatritegemine
järjepidev. Juba 25 aastat tuleb Utlib
teater jõulude paiku kokku vaid ühe
etteaste nimel, astudes üles raamatukogu saalis kolleegide ja sõprade
ees ning tuues lavale kas tragöödia,
komöödia, kriminulli või farsi, vähetuntud eesti tüki või maailmaklassika. Olude sunnil (põhjuseks remont
või koroona) oleme teinud ka kolm
filmi.
Tavaliselt hakkame oktoobris otsima
sobivat teksti raamatukogu kataloogist ja hoidlast, mõnikord tellime teatriagentuurist, mõnikord kirjutame ise.
Näidendi valimisel lähtume sellest,
et osaleda saaksid võimalikult paljud. Siis algab teksti lühendamine

Meie sihiks on vaid ühel õhtul – jõulupeol – kolleege üllatada. Kuid mitte
ainult esietendus ei ole tähtis, prooviperiood iseenesest on kogemist väärt.

Meie etendused toimuvad raamatukogu konverentsisaalis. Vaid 2005. a
mängisime Gogoli Naisevõttu äsja
suletud humanitaarraamatukogus –
ülikooli vanas kirikus. See oli ka ainus
etendus, kus saime kasutada eesriiet
nagu päris teatris. Kuna tegemist on
raamatukogu teatriga, siis kajastuvad originaalkäsikirjad, etendused
ja osatäitjad muidugi ka e-kataloogis
ESTER.
Iga aastaga on lavastused muutunud
keerukamaks: oleme eelnevalt sisse
laulnud etenduses kõlavaid laule ja
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näidanud videot, ehitanud keerukaid
konstruktsioone. See nõuab teistlaadi
eeltööd ja väga head ajastamist etenduse ajal. Aastate jooksul kogunenud
papile joonistatud ahjude, riiulite,
akende jm eest oleme tänulikud raamatukogu kunstnikele. Saame neid
aina taaskasutada. Õnneks saime
peale remonti teatri rekvisiitidelekostüümidele ka eraldi hoiupinna.

Tegijad

25 aasta jooksul on kaasa löönud ligi
100 kolleegi raamatukogu kõigist osakondadest, mitmed neist üle 15 korra.
Enne etendust ollakse majas põnevil, sest kolleegid saavad alles esietendusel teada, kes sel korral laval
üles astuvad. Tavaliselt on osatäitjaid
kümmekond.
Kõik kolleegid on andekad ja avanevad igas etenduses isemoodi. Kuna
meie teatritegemine on n-ö omadelt
omadele, siis ei saagi oodata professionaalset taset, kuid meie seas on
ka mõned sündinud näitlejad, kes
võiksid vabalt kutselises teatris kaasa

2012 tuli lavale Neil Simoni
Kes kuulis pauku?.
Esineb Svea Pärsimägi.
lüüa. Varasemast perioodist tuleks
esile tõsta Ülo Treikelderit ja Maret
Konsonit, hilisemast väärib naiskõrvalosade Oscarit Svea Pärsimägi –
tema etteasted on tõelised pärlid. Ja
ärme unustame teatri kõige staažikamat näitlejat – 24 korda osalenud
Tiit Võllit! Võrratu oli Heiki Epneri
ja Avo Kartuli duett Arseenikus: Avo
äpardunud kriminaalse arsti ja Heiki
tema metsaläinud kätetööna. Elavalt

Koidutähe valgus Dorpati kohal.
Pildikesi Johann Karl Simon Morgensterni elust (2020): ÕES-i koosoleku stseen.
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Milliseid andeid raamatukogu peidab! Mille kõigega kolleegid üllatada
võivad! Väga eriline kogemus on teha
meeskonnana midagi hoopis muud
kui igapäevast tööd: mõelda välja
oma tegelaskuju käitumisloogika,
kujundada lava, valida kostüüme,
ehitada-õmmelda vajalikud rekvisiidid, valida parukad ja vuntsid-habemed ning koos naerda üksteise äparduste ja teksti unustamisest tekkinud
situatsioonikoomika üle. See on tore
kogemus, mis seob inimesi ka igapäevatöös tugevamalt.
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Utlib teatri
lavastused
1995
Jaan Mets,
Uniküla iludusvõistlus
1996
Rohelised mehikesed
(autor teadmata)
1997
Molière, Õpetatud naised
1998
Hugo Raudsepp,
Vedelvorst
1999
Maurice Maeterlinck,
Püha Antoniuse kiusatus
2000
Victor Hugo, Hernani
2001
Friedrich Dürrenmatt,
Herakles ja Augeiase tall
2002
Paul Pinna, Arnold Kõiv,
Lõpp läheneb!
2003
Gustav von Moser,
Bibliotekaar ehk
Raamatukoguhoidja
2004
Carlo Goldoni,
Kahe isanda teener
2005
Nikolai Gogol, Naisevõtt
2006
Richard Kõiv
(Alfred Delacouri ja
Alfred Hennequini alusel),
Roosad doominod
2007
Erich Bergmann,
Ma olen sportlane
ehk Poksimeister
2008
Joseph Kesselring,
Arseenik ja vanad pitsid
2009
Robert Thomas,
Armastavad naised

on meeles Svea Pärsimägi ja Olga Einasto ülikooli professoritena Biblioteegis, Anneli Sepa jaburalt särav etteaste pritsumehena Lustivere Karlas, Piret
Zettur ja Lilian Neerut Laine Peebuna kahes erinevas tükis, Risto Mustoneni
erakordselt sarmikas Lydia Koidula Vaimlises segaduses jpt. Andku kolleegid
mulle andeks, et vaid mõned välja toon. Meie tugevus on kogu trupp ja ühiselt
naudinguga tegutsemine.
Lisaks raamatukoguhoidjatele on mitmed teatritegijad ka ülikooli õppejõud: Janika Päll (TÜ klassikalise filoloogia professor) ja Meelis Friedenthal
(TÜ mõtteloo kaasprofessor) on mõlemad tööl raamatukogu teaduskeskuses.
Ivo Volt õpetab klassikalisi filolooge ja on TÜ kirjastuse peatoimetaja. Omal
ajal teatri hingeks olnud Sirje Madisson on täna ERM-i Sõprade Seltsi hing
ja Asko Tamme Tartu abilinnapea.
Oleme teatritükkide kaudu omavahel keerukates sugulussuhetes, millest
võiks kokku panna omapärase sugupuu: kes on olnud kellegi naine, mees,
laps, kallim. Seni on see tegemata, sest ei ole leidnud head tehnilist lahendust.
Kui ühel aastal oled kellegi poeg ja järgmisel ta abikaasa, kuidas seda sugupuus kajastada? Oleme omavahel olnud nii kamraadid, noored armunud,

Joseph Kesselringi Arseenikut ja vanu pitse tegime 2008. a.

Etendus või film?

Lisaks teatrietendustele oleme teinud ka kolm filmi, neist kaks seetõttu, et
remondi ajal ei saanud lava kasutada ja viimase koroonapandeemia aegsete
piirangute tõttu, kui kogunemised ei olnud lubatud. Meie jaoks on olnud tähtis
tuua esile ka raamatukogu. Teatri 20. aastapäevaks lavastasime raamatukogu
ajaloost rääkiva Biblioteek on pääasi. Filmiga Me ehitame maja kajastasime raamatukogu õnnetult veninud remondisaagat. Filmis Vaimline segadus Struve uulil ehk
Raamatukoguolümpia kondasid raamatukogus Baer, Peterson, Koidula ja Kalevipoeg ja kohtusid siin Laine Peebuga. Viimase filmiga Koidutähe valgus Dorpati
kohal. Pildikesi Johann Karl Simon Morgensterni elust kajastasime oma esimese
direktori elu: 2020. a tähistasime nimelt tema 250. sünniaastapäeva. Filmis kõlav
muusika on aga austusavaldus teisele sama vanale klassikule – Beethovenile.

Vasakult: Piret Zettur, Maret Konson,
Kristina Pai, Heiki Epner ja Avo Kartul.

2010
Wilhelm Jacoby,
Struwe pansion
2011
Rick Abbot,
Tuleproov ehk
Kõige ilgem mõrv
2012
Neil Simon,
Kes kuulis pauku?
2013
Kaarlo Kõivola,
Lustivere Karla ehk
Ära anna alla, ütel ätt!
2014
Kristina Pai
I. S. Turbini ainetel,
Tuupääle olen ma meister
ehk Meil on täna vastuvõtt
2015
Kristina Pai, Biblioteek
on pääasi ehk Hallid Kitlid
(pühendatud Utlib teatri
20. aastapäevale)
2016
Kristina Pai,
Me ehitame maja. Remondijant kümnes pildis (film)
2017
Kristina Pai,
Vaimline segadus Struve
uulil ehk Raamatukoguolümpia (film)
2018
Paul Kondas, Sõnajalaõis
2019
Kristina Pai Kotzebue,
Moinaux’ ja Otstaveli ainetel,
Kurt kosilane ehk Türgi
hobuse muna
2020
Kristina Pai,
Koidutähe valgus Dorpati
kohal. Pildikesi Johann Karl
Simon Morgensterni elust
(pühendatud Morgensterni
250. sünniaastapäevale ja
Utlib teatri 25. aastapäevale,
film)
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abikaasad, vanemad-lapsed, mitme kolleegiga oleme laval abielus olnud ja ka
abielu rikkunud, kord mänginud peremeest, teine kord sulast, saanud esineda
nii noore kui vana, nii naise kui mehena, rahvustest ja ametitest rääkimata.
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Vaimline segadus Struve uulil ehk Raamatukoguolümpia (2017). Filmi plakatil:
Ivo Volt, Lilian Neerut, Risto Mustonen, Avo Kartul, Tiit Võlli ja Heiki Epner.
Me ehitame maja oli eriline ka selles
mõttes, et olude sunnil oli see mõnda
aega tsensuuri all. Nimelt ironiseerisime seal pikalt veninud remondi üle,
aga et samal ajal oli ülikoolil ehitusfirmaga kohtuasi käsil, paluti film
mõneks ajaks veebist maha võtta.
Tänu keelule levis film mingil hetkel
hulga laiemalt kui oleks keelamata
levinud. Nüüd saab seda veebist takistusteta vaadata.
Kuigi filmitegemine on lihtsam, kuna
ärevust on vähem, sest on teada, et
kui ikka päris metsa läheb, tehakse
uus võte, siis ise tunneme, et teatrietendus on ehedam. On see üks ja
ainus etteaste, mis võetakse ka üles,
nii et kõik, mis valesti läheb, on ka
pärast valesti. Laval on olnud hetki,
kus tekst läheb meelest ja siis algab
palavikuline improvisatsioon, et jutulõng õigesse kohta tagasi tuua. Filmi
puhul kaob ära prooviperioodi lustlikkus ja hoopis ära jääb ainuesietendusele eelnev n-ö eksamiärevus ja
järgnev mõnus pingelang. Ära jääb
ka etendusejärgne suur rõõmutunne
koostegemisest ja rahuolu, kui näed
saalis rõõmsaid kolleege, kes plaksutades näitavad tänulikkust saadud
elamusest.
Filmi eelis on aga see, et saab kasutada erinevaid mängukohti ja monteerimisel üht-teist põnevat lisada.
Kuigi teeme oma etendusi eelkõige

ülikooli esimese rektori Parroti ja
raamatukogu esimese direktori Morgensterni vahele Utlib teatri sümboli
– Kurja Tädi portree. Tädi jääb sinna
veel ka mõneks ajaks peale etendust
ja on tekitanud näiteks Tartu volikogu liikmete seas küsimuse, kes
see tähtis tegelane on.

kolleegidele, siis mitmeid salvestusi
on UTTV-s vaadatud üle 12 000 korra,
mis tekitab kerget kõhedust.
Meil on olnud suurepärane koostöö
ülikooli multimeedia talitusega, kes
lõpuks lõikab episoodidest kokku
sujuva salvestuse. Esialgsest Paul
Vesiku staatilisest kaamerast (pea
olematu heliga) on saanud mitme
kaameraga ja režiipuldist juhitav professionaalselt salvestav meeskond
ETV endise režissööri Juho Jalviste ja
Toomas Peterselliga eesotsas. Hilisem
montaaž ja suured plaanid on oluliselt tõstnud etenduste visuaalset kvaliteeti. Samas tähendab see, et ka meie
apsud on paremini dokumenteeritud.

Utlib teatri traditsioone
•

Tavatseme öelda, et oleme teater, kellel on kõige suurem raamatukogu.

•

Mängime iga etendust vaid üks
kord.

•

Oleme üks viimaseid teatreid, kellel
on etteütleja.

•

Alati osaleb etenduses raamatukogu direktor ja mõni uus, seni
avastamata anne.

•

Alati ilmub etenduse käigus lavale
faasan (mõnikord kana või pardina).

•

Etenduse ajaks riputame raamatukogu konverentsisaali seinavaibale

•

Etenduse eel pakub mõnusat äratundmisrõõmu päevakajaline humoorikas kavaleht, kus kajastatakse
raamatukogus aasta jooksul toimunud olulisi sündmusi.

Teatri siseveebi
rubriigist Üks tark küsib,
seitse lolli vastavad
K: Kas te pole märganud, et teatri raamatukogu on muutunud juba mõttetult
suureks? Te ei jõua kõike seda iialgi ära
mängida!
V: Ei saa olla nii lühinägelik! Euroopas
mõõdetakse teatriteenuse osutajate efektiivsust juba ammu mitte lava ruutmeetrite
või valguspargi kilovattide arvu põhjal,
vaid ikkagi teatri raamatukogu jooksvate
meetrite abil. Samas ei saa ka kuidagi
väita, et raamatukogu fondides leiduv
meie trupile ülejõukäivaks ülesandeks
osutuks: meil on kavas truppi suurendada,
võimalik on etendada mitut etendust samaaegselt, kasutada kiiremat kõnet ja lühendada vaheaegu. Nii et – reserve on!

KARL MARTIN SINIJÄRV
luuletaja, RaRa kultuurinõunik

tasub ära katsetada. Hull loostik, ja
väga inimlik, ja äärmiselt eestilik.
Seda lausa tuleb lugemislauale võtutada. Üksnes heameel!
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 182  Kirjastus:
Varrak 
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5432488*est

Marju Kõivupuu

Eesti põrgute lood.
Põrgu pärimuses ja maastikul

Piret Päär

Õnneliku inimese särk.
Eesti rahvajutud
Rahvajutus on kange kraam ja hull
kamm. Ma ei julgeks neid esmalt/
pigem/kohe soovitadagi. Aga kuna
Piret Päär on üks parimaid rahvajutuvestjaid üldse, siis vana hea etnofuturist minus liigutas kõrvu ja ütles,
et saada need tõrvikutega libakonnad
kukele ja soovita ise midagi head.
Otsustasin saata tõrvikutega valeetnofuturistid puu taha ning tulla
ise puu tagant välja. Õnneks on puu
tagant väljudes kaasa võtta võimas
raamat. Lugege ja nautige. Rahvajutud ei ole mingi arusaamatus keeles
jama, vaid inimlikult loetavas keeles
lood aegade tagant. Jutustet ja kirja
märgit nõnda, et lugemine ja ettelugemine on puhas nauding ka tänapäevasele isale ja emale ja vanaisale
ja vanaemale. Kui sellisi on, antagu
tuld! Mul pole maavanaemu olnud,
ma pole lehma ega vikatit elusat peast
näinud, minu elukogemus on teoreetilisevõitu. Tunnen autoaknast sõnniku ja katkiste kõrreliste lõhna ära,
ent sellega ruum ka piirdub.
Piret Pääri ümber pandud lugudes
on lehad ja logelused olemas. Vanade
asjade ja inimeste maailm sõidab
laksti kohale. Te vahest ei usu, ent

Marju Kõivupuu on öelnud, et teinekord tahaks kõik põrgu saata ning
et selle raamatuga on tal see lõpuks
õnnestunud. Tõsi mis tõsi, Eesti põrgute
lood saadavad kõik soovijad päris paljudesse põrgutesse korraga. Põrgud
asuvad üle kalli kodumaa laiali ning
ringirändamist soosival aastaajal siseturismi eelistaval ajastul võiks neid
üle vaadata küll. Isegi kaart on juures,
ohtrast pildimaterjalist rääkimata.

Tuleb igaks juhuks mainida, et üks
asi, mis paljusid põrguid ühendab ja
kehtib enam-vähem kõigi koobaste
kohta – üksi ja ettevalmistamatult ei
tasu neisse ronida, sest varinguid on
ette tulnud pea kõigis. Aga põrgut
võibki rahumeeli eemalt vaadelda,
ilus on ta ikka. Pealegi jääb müstika
alles, kui pole ihusilmaga päris kõike
järele kaenud.
Kõhutunne ütleb, et Eesti põrgute
lood võib osutuda üheks populaarsemaks reisijuhiks. Rahulolust mõmisev lugeja jääb ootama raamatut Eesti
taevastest…
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 214  Kirjastus:
Varrak
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5447961*est

Sven-Olav Paavel

Sure, koer! Eesti poiste mängurelvad
Kõivupuu on kirjutaja, kes suudaks 20. sajandil
ilmselt ka rehapulgast või vihmasest
ilmast paksu põneva raamatu kokku
kirjutada, kui tahtmine peale tuleb,
mis siis rääkida sedavõrd põnevast
paigast kui põrgu. Kes veel mõistaks
Eesti seest säherduse hulga põrguid

Läheme siis 20nda sajandiga rõõmsasti edasi ja üldse mitte ilukirjanduslikul lainel. Suts lustakamal vast küll,
kuigi egas relvandus nüüd liig lustakas teema ka ole. Mängurelvadest on
muidugi lapsinimestel alati rõõmu
olnud ning on tänagi, ehk küll nood
relvad suuresti ekraanide maailma
kolinud on. Me nendest paikadest
praegu ei kõnele, kus toimuvad jätkuvalt koledused ning mängurelvadeks
on pärisrelvad, eks. Ärgem siinkohal
unustagem, et veel põlvkonnakest
kaks tagasi oli ka Eesti niisugune
paik. Suur sõda ja sellele järgnev oli
võpsikusse jätnud kõikvõimalikku
militaarkola ning leida võis kõike.
Hea õnne(tuse) korral võib tänagi,
kuigi eks rooste tee oma töö.
Igatahes mängurelvakultuuri muutumisest möödunud sajandil pakub
Sure, koer! suurepärase ja pildirohke
ülevaate. Usutavasti leiab igaüks, kes
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Jätku lugemis(t)ele!

välja nuuskida ja noist igaühe kohta
lugusid leida või ise pajatada. Lugusid
on nii lustakaid kui jubedavõitu, pärimus vaheldub pärisajalooga ja üldiselt saab meiemaise põrgustiku kohta
teada kõvasti rohkem kui keskmisele
kodanikule tingimata tarvis. Ehk siis
– tegemist on targendava teosega
ning sellisena tervitatavaga. Vaevalt,
et paljud võtavad kõigi põrgute läbimise ühe hooaja ülesandeks, järelikult jätkub siin juhatust aastateks.

ERÜ
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tol sajandil poiss olnud, siit mõne
vidina, mis tuttav ette tuleb ja mis
endalgi olemas olnud. Mina leidsin
päris mitu ja mu isa leidis samuti.
No tema leidis lausa ühe tikupüssi,
mäherdust ise valmistanud on. Kui
kusagilt õnnestub mõni puust tehtud
vanakooli pesulõks leida, siis saab
järele vaadata, kas noorepõlve oskused püsivad. No ja isetegemisest rääkides on siin ohtralt igasugu kartulipüsse ja sutspüsse ja… Viimaste
nahka läks muidugi hulk noori silmi
ja näppe ja elusidki, nii et päris kõike
ei maksaks kodustes tingimustes
järele proovima hakata.

Ega see nüüd ainult nostalgialainetel
purjetamine ei ole, ikka pigem täiesti
eluterve ja mõnusa huviga loetav raamat, mis teeb mõnedki aegadetaguse
poisiksolemise telgitagused lõbusasti
lahti ning usun, et on maitsvaks lugemiseks ka tänapäeva lastele, sõltumata nende soost või huvialadest.
Jajaa, mäletan küll, et omal ajal koolis oli enam-vähem kõige igavam,
kui seletati midagi vana aja mänguasjadest ja sellest, kuidas tuli puust
lehmasid ja põrsikuid voolida. Ent
usutavasti oli asi tädilikus manitsevas
esitlusstiilis. Kõigest siin maailmas on
võimalik rääkida ja kirjutada kaasakiskuvalt ning kasulikult. Sure, koer!
on sellise teadusejagamise rõõmustavaks näiteks. Lisaks võib vaadata ka
tootedisaini arengut ja taandarengut
mänguasjanduse vallas – pildimaterjal annab selleks hea võimaluse.

Maaraamatukogude
30. suveseminar
Lea Rand

Toila Vallaraamatukogu direktor, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja

Kui Elle Tarik tegi ühel esimestest ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni kokkusaamistest ettepaneku hakata korraldama
maaraamatukoguhoidjatele suviseid seminare, siis oskasid
toonased korraldajad vaevalt arvata, et sellest nii pikaajaline
traditsioon kujuneb. Aga siiski-siiski: tänavu said maaraamatukogude hoidjad juba kolmekümnendat korda kokku. Ikka
selleks, et natuke vabamas suvises õhkkonnas arutada erialateemasid, tutvuda korraldava maakonna raamatukogude ja
kultuurieluga. Seekord toimus seminar 16.–18. juunil Hiiumaal,
teema oli Raamatukogu muutuste keskel. Tundub, et hiidlastel oli ka ilmataadiga meie jaoks positiivne kokkulepe sõlmitud
ja olid taas kolm sisukat, harivat ja huvitavat päeva. Tore oli
kohtuda vanade laagrihuntidega ja tervitada uusi tulijaid.
Loodame, et need, kes tänavu meie seminaril esimest korda
osalesid, said n-ö maitse suhu: et ka nendega kohtume järgmistel seminaridel uuesti.

Mida me siis seekord tegime-nägime ja kus käisime?

Üle videosilla kohtusime Hiiumaa vallavolikogu esimehe, ajakirjaniku ja Riigikogu
liikme Aivar Viidikuga, kes on ka MTÜ-de Hiiu Öko ning Hiiu Elulood juhatuse liige.
Aivar Viidik rääkis Hiiumaast ja hiidlastest ning mida on ette võetud, et säiliks hiiu
keel. Kirjastuse Paljasjalg tegemistest ja väljaannetest rääkis Andre Abner, kes teab
õnneliku elu retsepti: tehke sporti ja luuletage emotsioonid endast välja!

Hea raamat, kuigi koer muidugi
ei sure. Seega teda ka ei lohistata.
Autor: Sven-Olav Paavel  Lehekülgi: 120
 Kirjastus: Eesti Raamat
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5428062*est

Nautisime Sääretirpu…
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Traditsiooniliselt möödus suveseminari
teine päev ringsõidul, mille käigus tutvusime kohalike raamatukogude ja kultuuriväärtustega. Seekord külastasime
Käina ja Palade raamatukogusid, Eiffeli
torni ja Vaemla villavabrikut. Tutvusime
Orjaku sadama külamajadega, millest
tegi ülevaate Margit Kääramees. Reigi
kirikus rääkis pühakoja ajaloost Naima
Kukkur ning koos giidi Lea Tamjärvega
sai Suuremõisa loss keldrist pööninguni
läbi käidud.
Kärdla Linnaraamatukogu direktor Annely
Veevo tutvustas toimunud veebikonverentsi Kas oma juurte eest saab põgeneda? (vt https://raamatukogu.hiiumaa.
ee/veebikonverentsi-tutvustus). Ootamatu, ent seda meeleolukam ja toredam oli kohtumine Ave Alavainuga
tema koduaias. Teise päeva lõpetas
Naaditeatri meeleolukas etendus Meite
elu: tunni jagu mõnusat hiiu huumorit,
mis pani saalitäie raamatuhaldjaid kaasa
elama.
Traditsiooniliselt möödub kolmanda
päeva hommikupoolik erialateemasid
arutades, nii ka tänavu.
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Vau-elamuse tekitas Käina Tuuletorni
külastus. Seal lasti valla oma lapsemeelsus ja nii mõnigi meist proovis ära ka
lastele mõeldud lõbustused. Lisaks saime
palju uut ja huvitavat teada Hiiumaa ajaja kujunemisloost. Esimese päeva lõpetasid Hiiu õlle lugu – õlledegustatsioon,
mille käigus saime teada, kuidas Hiiumaal
läbi aegade õlut on pruulitud, ja loodusgiidiga matk Sääretirbi otsa.

… ja tutvusime Kassariga laiemalt.
Fotod: Reet Olevsoo

Tegime rühmatööd meie jaoks aktuaalsetel teemadel: rahvaraamatukogu seaduse
muutmine, raamatukogude teema-aasta 2022, raamatukogu kui kogukonnakeskus
ja projekt Raamatud liikuma.
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni leheroheline lipp sai üle antud Põlvamaale ja
järgmisel aastal alustame oma suveseminaride kolmandat ringi kohas, kus see tore
traditsioon alguse sai. Suur tänu Hiiumaale, Kärdla Linnaraamatukogule ja muidugi
meie oma Mailile [Maili Uibo], kes tegi ära kõige suurema töö, et need kolm päeva
õnnestuksid. Tundsime, et oleme oodatud ja hoitud!
Suur tänu toetuse eest ka Kultuuriministeeriumile, ERÜ-le ja meie armsale Reedale
[Reet Olevsoo], kes ikka hoolitseb selle eest, et paberid oleksid korras ja arved makstud... ja kes alati fotoaparaadiga ringi käib.
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Sellised sündmused aitavad meil paremini olla kursis sellega, kus tegelikult
asuvad üle Eesti raamatukogud ning arutelude vormis tuleb välja, millised on meil
erinevates kohtades rõõmud ja mured.
Samuti saame uusi teadmisi, mida võtta
kaasa oma raamatukokku, uusi kontakte.
Võimalusel võiks sellistest sündmustest
osa saada veel rohkem raamatukoguhoidjaid.

Käina raamatukogu laenutuskapi
juures: Maili Uibo ja Lea Rand

Kuimetsa haruraamatukogu
raamatukoguhoidja Elerin Vilumets:
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminaril osalesin esimest korda ja muljed sellest on ainult positiivsed. Tooksin välja kolm enda jaoks olulist aspekti:

Lasva Raamatukogu direktor
Tea Kallaste:
Selle aasta suveseminarist on väga head
muljed. Maili Uibo oli suurepärase programmi koostanud: toredad kohtumised
ja paigad, mis aitasid laiendada silmaringi.
Mulle meeldivad enim arutelud rühmades, mille käigus saab huvitavaid ja uusi
näiteid teistest raamatukogudest.
Leian, et sellised kohtumised on vajalikud. Minu arvates liidavad suveseminarid
omavahel maaraamatukogusid. Hea on
näha teiste edusamme ja mõnikord ka
oma muresid kurta. Minu arvates on ka
sisuline formaat paigas: üldteadmised
(erinevad kohtumised, huviväärsused),
raamatukogude külastus (saab võrrelda
enda koguga) ja rühmatöö (kui teemasid
jätkub) või erialane loeng.
Jõgeva Raamatukogu direktor
Kristi Pukk:
Osalesin suveseminaril esimest korda ja
emotsioonid on väga head. Kindlasti
mõjutas positiivselt ilus Hiiumaa ja ladus
korraldus. Kõike oli parasjagu. Minul isiklikult oli hea tutvuda n-ö tegijatega raamatukogumaastikul – head mõtted kuluvad ikka marjaks ära. Oli hea kuulda ja
tõdeda (millest võib-olla ise alati arugi ei
saa), et Jõgeva vallas on raamatukoguhoidjate elu üsna heal järjel. Edaspidi on sellised suvised kokkusaamised vajalikud, nii
tööalaselt kui ka lihtsalt seltsieluna.
Tarvastu Raamatukogu direktor
Aili Anderson:
Osalesin maaraamatukogude suveseminaril esimest korda ning olen väga rahul.

Kuna Hiiumaa pakkus rohkelt valgust, tuli ühispilt päikseline.
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teiste erialainimestega tutvumine ja
suhete loomine, kohaliku kultuurieluga
tutvumine ja rühmatöö. Kuna olime
Raplamaalt neljakesi, siis salamisi lootsin,
et saan tuba jagada kellegagi, keda juba
tunnen. Ometi nägi tubadesse jaotamise
plaan ette midagi muud: pidin ööbima
veel esialgu võõrastega ühes toas ja oligi
hea. Sain lähemalt tuttavaks ühe väga
toreda inimesega. Raamatukogud on ju
ka osa kohakultuurist, lisaks külastatud
paigad ning kuulatud loengud-ettekanded – kõik need tegevused olid mõnusalt
harivad ja andsid hea ettekujutuse, mida
Hiiumaal pakkuda on ning kuidas seal
elatakse. Vabal ajal tutvusime Kassari
kabeli ning Aino ja Oskar Kallase suve-

Väisasime Käina raamatukogu,
mida tutvustas Maili Uibo.

kodu ümbrusega. Rühmatöö käigus sai
läbi arutatud oma rühma teema. Teiste
ettekanded pakkusid samuti head ülevaadet käsitletud teemadest. Kõige huvitavam oli vast rahvaraamatukogu seadusega seonduv teema. Minu arvates on
sellised kohtumised väga vajalikud. See
oli suurepärane suveseminar.
Lümanda Raamatukogu direktor
Urve Vakker:
Ausalt öeldes ei ole ma arvet pidanud,
mitmendat korda osalesin. Esimene kord
oli nn eelmise ringi alguses Saaremaal,
siis Hiiumaal, aga sellest edasi ei ole igal
aastal osa võtnud. Pakun, et olen osalenud 11 korda. Kõik oli väga tore: Hiiumaa
ise oma erilise, samas koduselt tuttava
looduse ja inimestega on alati külastamist väärt. Tänu heale planeerimisele olid
päevad vaheldusrikkad, täis erinevaid
huvitavaid ettevõtmisi, kohtumisi ja vaatamisväärsusi. Väga hea mulje jäi kõigist
külastatud raamatukogudest ja nende
entusiastlikest töötajatest, samuti vaatamisväärsustest, kindlasti jalgsimatkast
Sääretirbi otsa ning Naaditeatri etendusest. Kõige ägedam oli kokkusaamine
Ave Alavainuga! Sellised kohtumised on
kindlasti väga vajalikud. Kõige hea kõrval,
mida korraldajad pakuvad, on väga oluline võimalus kolleegidega kord aastas
silmast silma kohtuda ja muuhulgas ka
tööasju arutada. Häid sõpru on alati tore
näha! Minu meelest õigustavad praeguseks välja kujunenud suveseminari korraldamise põhimõtted end igati ja mingeid suuri muutusi pole vaja.
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Mis puudutab haridusnõuete muudatusettepanekuid, siis oldi ühiselt nõus, et
teatud nõuded peavad jätkuvalt kehtima
ka haruraamatukogude töötajatele. Vastasel korral oleme varsti olukorras, kus
meie raamatukogudes töötavad erihariduseta inimesed, kes pole ka kutsekoolitust läbinud. See toob aga kaasa teenuste
kvaliteedi languse.

Vaagisime rahvaraamatukogude seaduse muutmist.

Kokkuvõte maaraamatukogude 30. suveseminari
rühmatöödest

Traditsiooniliselt oleme suveseminari viimase päeva pühendanud erialateemadele.
Seekord tegime rühmatööd maaraamatukogudele olulistel teemadel: rahvaraamatukogu seaduse muutmine, raamatukogude teema-aasta 2022, raamatukogu kui
kogukonnakeskus ja projekt Raamatud liikuma.

Rahvaraamatukogu seaduse muutmine

Rahvaraamatukogude kui kohaliku omavalitsuse asutuste töökorraldust reguleerib
1998. a jõustunud rahvaraamatukogu seadus, mille viimased olulisemad sisulised
muudatused tehti 2007. a. Kuna infoühiskond on sellest ajast alates kiiresti arenenud
ning elanike infovajadused ja riigi haldusterritoriaalne jaotus ja korraldus on muutunud, ei ole kehtiv seadus enam piisavalt paindlik, et parandada raamatukoguteenuse
kvaliteeti ning arendada rahvaraamatukogude võrku ja teenuseid. Seadusemuudatus
mõjutab kogu Eesti elanikkonda, sest arvesse võetakse tuleviku infoühiskonna arengut ja sellest tulenevalt lugejate ning omavalitsuste muutuvaid vajadusi. Seadusemuudatus puudutab otseselt 521 rahvaraamatukogu, 15 maakonnaraamatukogu
ning raamatukogude 413 200 külastajat.

Uues seaduses kavatsetakse muuta ka
viiviste võtmist ja korraldust rahvaraamatukogudes. Mõtteid rühmatöödest:
viivise plussidena toodi välja, et see siiski
distsiplineerib teatud lugejaid ja kui raha
läheb valla eelarves raamatukogu kasutusse, siis on sellest ka mingil määral
kasu. Paraku ei ole see paljudes kohtades
nii: viivistega teenitud tulu läheb valla
üldisesse eelarvesse. Pakuti välja, et viivise võtmine ei peaks olema kohustus,
kuid kui omavalitsus nii otsustab, siis
võiks võimalus võlglaste korralekutsumiseks siiski jääda. Leiti ka, et viivise summa
võiks sõltuda hilinenud päevadest, mitte
teaviku hinnast. Kui alla 18-aastastelt
lugejatelt ei võtaks rahvaraamatukogu
enam viivist ega nõuaks tagastamata
teaviku eest hüvitist, saaks loobuda
nende puhul vanema nõusoleku küsimisest. See tooks kaasa halduskoormuse vähenemise, suurendaks kasutajakesksust ja lihtsustaks oluliselt noorte
lugejate registreerimist raamatukogu
kasutajaks.

Praegu kehtivas seaduses on kirjas, et rahvaraamatukogu on kohaliku omavalitsuse
asutus. Ettepanek on uues seaduses lisada juurde ühendasutuse võimalus: rahvaraamatukogu võib olla kohaliku omavalitsuse asutuse struktuuriüksus, kui on täidetud
seadusest ja selle alusel kehtestatud määrustest tulenevad tingimused.
Rühmatöö käigus püüti välja tuua, kas ja milliseid muutusi raamatukogude võrgus ja
töökorralduses see muudatus endaga kaasa võiks tuua. Lisaks arutati haridusnõudeid
puudutavat ja ka maaraamatukogude viiviste teemat.
Arutelude tulemusel leiti, et raamatukogud peaksid jääma jätkuvalt omavalitsuse
allasutusteks eraldi eelarve ja juhtimisega. Kui raamatukogu saab kohaliku omavalitsuse asutuse struktuuriüksuseks, võib see endaga kaasa tuua juhtimiskvaliteedi
halvenemise, eelarve ja teenuste vähenemise. Allasutuse struktuuriüksusena sõltub raamatukogu käekäik asutuse juhist, kelle prioriteet ei pruugi olla raamatukogu
arendamine ning vähetähtis pole ka see, et kui praegu kehtiva seaduse järgi otsustab
raamatukogu (kui iseseisva asutuse) tegevuse lõpetamise üle vallavolikogu, siis ühe
struktuuriüksuse tegevuse lõpetamine on asutuse juhi ja vallavalitsuse otsustada.
Plussidena toodi välja, et ehk on struktuuriüksusena tegutsemise puhul rohkem lootust, et raamatukoguteenus (mingil moel) siiski säilib ja toodi välja ka ühistegevuse
pool. Viimase puhul tahaks öelda, et asutuste koostöö toimib ka praegu hästi – kõik
sõltub inimestest, kes kogukonnas tegutsevad.

Külastasime Palade raamatukogu.
Ka siin on nutikas laenutuskapp.

Arutati, mida võiksid maaraamatukogud
korraldada, et tähistada meie teema-aastat ja rohkem n-ö pildile saada. Eesmärk oli
mõelda laiemalt, mitte ainult oma kodukoha kontekstis. Mõelda välja midagi sellist, mida me kõik saaksime teha ühel ajal
või teatud aegadel – à la 100 tundi ettelugemist Eestile, mis oli maaraamatukogude eestvõttel 2018. a väga edukas.
Pakuti välja järgmised ideed: üleriigiline
raamatukogutants, millesse kaasata noori
tegijaid (taustamuusika võiks olla mõne
eesti helilooja loodud); raamatukoguteemaline laua- või kaardimäng; raamatukogude ja nende töötajate tutvustamine
nii kohalikus kui ka üleriigilises meedias;
taskuhäälingute (podcastide) sari raamatukogutöötajatega; lugemis- ja/või luuleminutid (eri kohtades loetakse ühel ajal
ette mõne eesti autori teost või luuletusi);
ööraamatukogu või lugemisööpäev (raamatukogud on ööpäev läbi avatud ning
tutvustavad oma teenuseid ja võimalusi);
raamatukogude ajaloo ja teenuste tutvustamine välinäitustel; kogukondlik puude
istutamine (iga raamatukogu juurde istutatakse üks puu, selle sündmusega saab
siduda ka teisi (kirjandus)üritusi); raamatukogude teema-aastal võiks olla patroon
(näiteks president), kes kuulutab aasta
alguses välja teema-aasta esseekonkursi,
näiteks teemal Minu unistuste raamatukogu aastal 2050 vms.

Projekt Raamatud liikuma

Projekti eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse, mis töötab olemasolevate e-kataloogide alusel ning võimaldab
kasutajal soovitud raamatuid koju tellida
kõikjalt Eestist. Projekti tulemusena valmib platvorm raamatukogudele, veebikeskkond ja mobiilirakendus, kus kasutaja saab otsingu teostada, tellimuse
esitada, selle staatust jälgida, raamatu
saabumisest ja tagastustähtaegadest
teavitusi saada, loetud raamatut sõbrale
soovitada jne. Raamatukogudesse hangitud teavikud muutuvad mobiilseks ning
lugeja koduraamatukoguks saab terve
Eesti raamatukoguvõrk. Paljudel maaraamatukoguhoidjatel ei ole veel piisavalt
infot, kuidas see projekt päriselt käima
läheb ja milliseid muudatusi see meie
igapäevatöösse kaasa toob. Et see teenuste kvaliteeti ja raamatute kättesaadavust parandab, ei kahtle ilmselt keegi.

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

Arutelu käigus toodi välja nii plusse kui miinuseid. Positiivselt märgiti, et tänu sellele
projektile paraneb kindlasti raamatute kättesaadavus ja raamatukogud on rohkem
nähtaval, saavad uusi lugejaid ning raamatukoguhoidja kuvand paraneb. Ent on ka küsimusi, mis vajavad enne projekti käivitamist põhjalikku arutelu. Näiteks rahaline pool:
kes tasub raamatute saatmiskulud? Või kes tasub maapiirkonnas kulleri- või transporditasu? Kahjuks on meil maal palju piirkondi, kus raamatukogule lähim postkontor või
pakiautomaat on mitmekümne kilomeetri kaugusel. Ehk oleks siin lahendus riiklik
programm, millega toetatakse raamatukappide paigaldamist raamatukogude juurde.
Lisaks tekkis veel mitmesuguseid küsimusi lisaülesannete, vastutuse ja raamatute
korrashoiu kohta. Raamatukogul peaks säilima võimalus või õigus teatud raamatuid
mitte n-ö avalikuks teha. Siin mõeldi seda, et oleks võimalik teatud osa fondist jätta
mitteliikuvaks. Muidu võib tekkida olukord, et maaraamatukogud laenutatakse tühjaks ja oma lugejad jäävad ilma. Loodame, et projekt läheb kenasti käima ja seda nii,
et kõik osapooled oleksid rahul.

Raamatukogu kui kogukonnakeskus

Raamatukogude roll on ajas muutunud mitmekülgsemaks ning järjest enam räägitakse raamatukogust kui kogukonnakeskusest, kus saab peale raamatute laenamise
ning ajalehtede-ajakirjade lugemise teha palju muudki. Paljudes maapiirkondades,
kus pole teisi kultuuri- ja haridusasutusi, ongi raamatukogu juba praegu kogukonna
keskus: koht, kuhu tullakse, et kogukonnale olulisi asju arutada, koolitustel, õpitubades, huviringides, perepäevadel ja muudel üritustel osaleda. Sageli on raamatukogu
ainus koht piirkonnas, kus toimib kiire internet ja see pakub võimalusi kasutada
ruume kaugtöö tegemiseks. Paraku on ka vastupidiseid näiteid: meil on veel raamatukogusid, kuhu kiire internet ei jõua ja seal on raskendatud nii igapäevane töö kui
ka lugejatele võimaluste pakkumine. Paljudes kohtades on raamatukogud võtnud
kultuurikeskuse rolli: korraldatakse kontserte, kohtumisi, näitusi, raamatulaatu,
ettelugemisi, kultuuriloolisi jalutuskäike jm. Just raamatukogudes tegeletakse oma
kodu- või paikkonna kultuuri- ja ajaloo kogumise ja säilitamisega ning siingi on suur
roll koostööl kogukonnaga. Nii et tegelikult võime öelda, et vähemalt maal toimib
enamik meie raamatukogudest kogukonnakeskusena: just seal liigub info ja toimuvad ühised ettevõtmised. Kui aga piirkonnas on säilinud ka teised asutused, mis
pakuvad sarnaseid võimalusi, siis tuleb teha nendega koostööd ja mõelda, kuidas
teha asju ühiselt nii, et ei oleks dubleerimist.
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THE FLOOR IS YOURS!
3
The National Library vs disinformation
Kristiina Kaju, Laura Annast
Kristiina Kaju, a Senior Specialist at the Parliamentary
and Social Sciences Centre
of the National Library of
Estonia, and Laura Annast,
the Communications Specialist at the Parliamentary and
Social Sciences Centre of the
National Library of Estonia,
write about how, this year,
the library started to actively
acquire literature and information on information disorder and manipulation. What is
being done? Overviews of the
scientific research and analysis prepared in Estonia or by
Estonian scholars/analysts have
been accumulated. References
to vital or interesting studies,
reports and information repositories both in Estonia as well
as abroad have been shared.
The information on the National Library’s web page is
updated on an ongoing basis
(see https://www.nlib.ee/et/
sisu/infomanipulatsioonid).
FOCUS:
THE ESTONIAN
LIBRARIANS’ ASSOCIATIONS’ EFFECTIVE
TRAINING DAY – FROM
NUDGING TO THE YEAR
OF LIBRARIES
4
Nudging – a suitable method
for libraries, too?
Kate-Riin Kont
A training day on nudging
was held for the members of
the ELA Board and the heads
of its structural units on the
30th of June at the Estonian
Children’s Literature Centre.
Jane Ester and Anne Randväli,
educators from a think tank,
Praxis, introduced “nudging”
as a tool of influence: what it
is and how to use it. Practical
exercises focused, in particular,
on how public libraries could

“nudge” local governments to
change their activities in a positive way for libraries. But, of
course, nudge techniques are
suitable for “nudging” library
staff to develop new services,
innovative trends and technologies and library users to
exploit all these services and
also to recommend those to
other people. The present
article provides a brief overview of the nudge theory and
the possibilities of implementing it in libraries.
8
The Year of Libraries
is knocking at the door, or
seven questions to its leader.
An interview with
Liina Valdre
Mihkel Volt
The Ministry of Culture of the
Republic of Estonia has announced the year 2022 to be
the Year of Libraries. Since the
9th of August, Liina Valdre
has been holding the position
of the Project Manager of the
Year of Libraries. In the interview, she talks about in what
state is the planning of the thematic year, what is the focus
for the coming year, what she
expects from her colleagues,
from where one can get information about planned events,
how to reach her, where she
is coming from, and what she
has done in the past.
DEVELOPMENT
ACTIVITIES
9
Composite index:
a new measure of
library user experience
Markku Antero Laitinen,
Jouni Henrik Juntumaa,
Svetlana Kirichenko
“The User Experience Index
(IUX) is a composite index
devised for evaluating overall
user experience of library services. User satisfaction is measured by counting the sum of
selected attributes on the basis
of the feedback received from

satisfaction surveys and expert
analysis. The main benefit of
the composite index is that it
can be used to aggregate the
impact of many factors on the
user experience. The composite
index enables the libraries to set
long-term plans for developing individual service components, using only one number –
the index that aggregates overall impact,” Markku Antero
Laitinen from the National
Library of Finland, Jouni Henrik Juntumaa from the Culture
and Leisure Division of the
City of Helsinki, and Svetlana
Kirichenko from the University of Helsinki explain in
their article.
12
About the Public Information Act and personal data
protection: some picks from
the Yearbook of the Data
Protection Inspectorate
Marianne Meiorg
“On the 14th of May, the Data
Protection Inspectorate published its yearbook on the compliance with the Public Information Act and ensuring the
protection of personal data in
2020. Although libraries were
not explicitly mentioned in
the yearbook, some thoughts
worth sharing still stood out.
The following is a selection of
examples from the yearbook
placed in the context of library
work,” Marianne Meiorg, the
Senior Specialist on Data Protection at the National Library
of Estonia, begins her overview.
16
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)
Inspired thinking : big ideas to enrich yourself and your community by Dorothy Stoltz with Morgan Miller, Lisa Picker, Joseph

Thompson, and Carrie Willson (Chicago : ALA Editions,
2020); (2) Incubating creativity
at your library : a sourcebook for
connecting with communities by
Erinn Batykefer and Laura
Damon-Moore (Chicago : ALA
Editions, 2019); (3) Great library
events : from planning to promotion to evaluation by Mary Grace
Flaherty (Lanham : Rowman &
Littlefield, 2021); (4) Exhibits
and displays : a practical guide
for librarians by Carol Ng-He
and Patti Gibbons (Lanham :
Rowman & Littlefield, 2021).
QUO VADIS, LIBRARY?
18
How do you see the future of
the Estonian Libraries Network Consortium? Part II.
An interview with
Asko Tamme, Riin Olonen,
Marika Meltsas, Urmas
Sinisalu, Signe Tõnisson,
Kadi Mälton, Peeter
Kondratjev, and myself
Kristina Pai
Asko Tamme, the Chairman of
the Management Board of the
ELNET Consortium and a Deputy Mayor of Tartu, Riin Olonen, the Development Manager of the ELNET Consortium
and the Senior Specialist on
Library System of the National
Library of Estonia, Marika Meltsas, the ELNET Consortium’s
Project Manager on Joint Acquisition of Electronic Publications
and the leader of the Working
Group on Licencing of E-Resources of the ELNET Consortium, the Head of the Department of the Estonian Research
Information System of the Estonian Research Council, and the
Senior Specialist for Electronic
Databases of the University of
Tartu Library, Urmas Sinisalu,
the IT Specialist, the administrator of KRAS and EPIK
services and the leader of the
Working Group on Open Data
of the ELNET Consortium and
the Senior Specialist on Data
Management of the National
Library of Estonia, Signe Tõnis-

4/2021

son, the leader of the Working
Group on Coordinating the Digitising Activities of the ELNET
Consortium and the Head of
the Digitisation Centre of the
National Library of Estonia,
Kadi Mälton, the leader of the
Working Groups on Cataloguing and Classification and on
RDA of the ELNET Consortium
and the Head of the Cataloguing Service of the National
Library of Estonia, Peeter Kondratjev, the Manager of E-Varamu Portal and the leader of the
Working Group on Estonian
e-Repository of the ELNET
Consortium and the Head of
the IT Service of the Academic
Library of Tallinn University,
and the interviewer herself
answer to the questions posed
by Kristina Pai, the Executive
Director of the ELNET Consortium and the Director of
Tartu Public Library.
MEMORY
INSTITUTIONS IN
ESTONIA AND ABROAD
24
Digital photographic
archives of Estonian
memory institutions:
principles and practice.
Part II
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. 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.
30
Utlib teater 25
Kristina Pai
“Librarians are, of course, a
highly talented and cultural
bunch, who also commit various madness. Its own theatre
that has been active already
for years is one of such crazes
in the University of Tartu
Library. True, there is only one
premiere (and the number of
plays) a year, but as the performances are recorded, these
also remain on the Web for
everyone to watch. By searching on the site uttv.ee for the
keyword Utlib teater, one can
view all the recordings,” Kristina Pai, a member of the Utlib teater troupe that has been
active for 25 years already, says.
KMS RECOMMENDS
35
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 Õnneliku
inimese särk. Eesti rahvajutud
(“The Shirt of a Lucky Man.
Estonian Folktales“) by Piret
Päär, Eesti põrgute lood. Põrgu
pärimuses ja maastikul (“Hell
in Folklore and Landscape.
Stories of Estonian Hell“) by
Marju Kõivupuu, and Sure,
koer! Eesti poiste mängurelvad
20. sajandil (“Die, Dog! Estonian Boys’ Toy Weapons in the
20th century“) by Sven-Olav
Paavel.
ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
36
The 30th Summer Seminar
for Rural Librarians
Lea Rand
“When, at one of the first
meetings of the ELA Rural
Libraries Section, Elle Tarik
proposed to start organising
summer seminars for rural
librarians, the organisers of
the then events barely guessed
that it will turn out to be such
a long tradition. And yet, rural
librarians convened for the
thirtieth time this year. Still in
order to discuss professional
topics in a slightly freer summer atmosphere and to get
acquainted with the libraries
and cultural life of the organising county. This year, the
seminar, titled Library Amidst
Changes, was held from the
16th up to the 18th of June on
the island of Hiiumaa. It seems
that the people of Hiiumaa
also had a positive agreement
with the weather and we spent
three meaningful, educational
and interesting days again.
It was nice to meet old familiar “camp wolves” and welcome newcomers. Let’s hope
that those who attended our
seminar for the first time this
year got a taste for it: that we
will meet them again at the
next seminars,” Lea Rand, the
Director of Toila Library and
the Head of the ELA Rural
Libraries Section, describes
the event.
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