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Raamatukapp – raamatukogu on avatud ööpäev läbi
Arti Kütt

PÄEVATEEMA: RAAMATUKAPID!

Hea lugeja!
Viienda numbri peateema on raamatukapid Eesti raamatukogudes: saame lugeda
viieteistkümne raamatukogu kogemustest.
Neis kogemusis on palju ühist, aga ka erinevat.
Kultuuriministeeriumi prognoosi kohaselt võib
meie raamatukogudel üle Eesti olla aastavahetuseks kokku juba üle viiekümne raamatukapi. Oma
vaate päevateemale annab raamatukappe valmistava Cleveroni juht Arti Kütt. Uudistame ka Eesti
esimest avatud rahvaraamatukogu: 21. septembril
avatud uuest teenusest saame ülevaate Kärdla
Linnaraamatukogu direktorilt Annely Veevolt.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguhoidjad Ülle Kuuse, Eve Pohlak ja Angela Räis
kirjutavad kujukalt uutest väljakutsetest ja suundadest kõrgkooli õppe- ja uurimistöö toetamisel.
Rahvusraamatukogu rahvusteavikute säilituskeskuse juhtiv spetsialist, värske magister Ülle Laos
selgitab digitaalarhiivi DIGAR võimalusi erisisulise ainese otsingul. Eesti Kirjandusmuuseumi
arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna vanemraamatukoguhoidja Kaie Oks tutvustab põhjalikus
ülevaateartiklis saksakeelseid raamatuid Karl
Eduard Söödi memoriaalkogus. Tiiu Valm meenutab raamatukoguteadlast ja lugemissotsioloogi
Kalju Oja. Margit Tammur tutvustab nelja uut erialast teost, Karl Martin Sinijärv soovitab viit uut
eestikeelset raamatut. Merle Tanilsoo teeb ülevaate
15. septembril Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna haruraamatukogus toimunud XVIII üleriigilisest lasteraamatukoguhoidjate päevast, Jaana
Tõnisson 12.–13. augustil Mustvee Raamatukogus
korraldatud ERÜ noorteklubi suveseminarist
BibliCamp 7 ning Jane Makke 23.–26. augustil
toimunud Balti digihumanitaaria suvekoolist
Digitaalsed meetodid humanitaarias ja sotsiaalias.
Õnnitleme teenekat lasteraamatukoguhoidjat
Helju Kottisset tema 90. sünnipäeval!
Soovin
head lugemist ja
toimekat sügist!
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Kas see on raamatukappide revolutsioon?
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Marina Jantsoni, Kati Maidla, Inga Kuljuse, Rutt Enoki,
Maili Uibo, Marika Salu, Triinu Rätsepa, Merike Karolini,
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Raamatukapp
– raamatukogu
on avatud
ööpäev läbi
Arti Kütt
AS-i Cleveron tegevjuht

Allikas: AS Cleveron

Raamatukapid koguvad üha enam
populaarsust: nende abil on mugav
laenatud teavikuid kätte saada ja
see aitab vähendada inimestevahelisi
kontakte, mis on oluline koroonaviiruse leviku ajal. Õues asuv raamatukapp on avatud ööpäev läbi ning
inimesed saavad laenatud teavikutele
järele minna neile sobival ajal. Raamatukapp aitab pakkuda meeldivat
kliendikogemust, kuna soovitu kättesaamine ei sõltu enam raamatukogu
lahtiolekuaegadest. Koroonapandeemia oli küll selle lahenduse kasutuselevõtu ajend, kuid teenus on
tulnud, et jääda.

Viljandi Linnaraamatukogu juurde,
kuna Cleveron on Viljandi tehnoloogiaettevõte ja võimalusel katsetame
uute toodete töökindlust n-ö kodu
lähedal. Järgmiste nädalate jooksul
said raamatukapid veel Lääne Maakonna, Lääne-Virumaa ja Saare Maakonna Keskraamatukogu. Nemad
kasutavad 23 uksega peamoodulit
Cleveron 351, mis on raamatukogudes ka kõige populaarsem. Praegu
on üle Eesti kasutusel 34 Cleveroni raamatuautomaati, lähinädalatel
paigaldatakse veel 14 ning soovijaid
on veelgi.

Raamatukappide idee
arenes sünergias

Klientidele rohkem
vabadust

Lääne Maakonna Keskraamatukogu
avaldas esimesena soovi katsetada
uudset lahendust. Kuna Cleveroni
arendusplaanides oli juba olemas
väiksemate ustega välikapp ning
raamatukogud hakkasid sellisest
tootest huvituma, siis töötasimegi
välja just nende soovidele vastava
lahenduse. Esimese raamatukapi
paigaldasime 2020. a oktoobris

Tõuke raamatukappide kasutuselevõtuks andis koroonakriis, kuna raamatukogud otsisid võimalusi, kuidas
olla keerulisel ajal oma kogukonna
jaoks olemas. Kuigi piirangud leevenesid, on pakikapp jätkuvalt lugejate seas populaarne. Mõne maakonna raamatukogu väljastab ühes
kuus kapi abil ligi 600 raamatupakki.
Raamatukapp on lihtsalt niivõrd

mugav teenus: õues asuvast automaadist saavad kliendid oma tellimused kätte kasvõi südaööl või
nädalavahetusel, mil raamatukogu
on suletud. Kuna raamatukogutöötajad saavad kappide haldussüsteemist vaadata, millisel kellaajal teavikuid kapist võetakse, on nii mõnigi
töötaja imestanud, kui hilja õhtul veel
raamatutel järel käiakse. Kui klient
ei saa ise oma laenatud teavikutele
järele minna, on mugav edastada
uksekood näiteks sõbrale, kes need
automaadist kätte saab. Nii ei pea
klient ka raamatukokku helistama
ning teatama, kes tema asemel raamatutele järele tuleb.
Eestlased on pakiautomaatide rahvas ja oleme selle mugavusteenusega
juba harjunud. Mujal maailmas on
pakikapid alles kasvav trend. Loodame, et saame seda raamatukogusüsteemi kodumaal tõestada ning
ka laiemasse maailma viia. Praegu
näeme, et mitu valda, kus raamatukapp juba kasutusel on, sooviksid
seda ka oma teistesse keskustes asuvatesse raamatukogudesse. See valmistab suurt heameelt, sest näitab,
et tegemist on väga vajaliku toote ja
teenusega.
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Kas see on raamatukappide revolutsioon?
Mihkel Voldile rääkisid raamatukappidest Reet Lubi, Ilme Sepp,
Kaili Õunapuu-Seidelberg, Marina Jantson, Kati Maidla, Inga Kuljus,
Rutt Enok, Maili Uibo, Marika Salu, Triinu Rätsepp, Merike Karolin,
Olga Einasto, Andres Kollist, Tuuliki Tõiste ja Maris Nool ning
Kristel Veimann ja Heleen Karja.
Fotod: Teet Malsroos, Marika Salu, Külli Ots, Lea Margus, Signe Pärnaste,
Liina Valdre, Vilge Elmi, Eve Eelmäe, Krista Visas, Varje Mägi, Maris Nool,
Olga Einasto, Roman-Sten Tõnissoo ja Merike Karolin

Raamatukapist saab raamatud kätte ka öösel! vastas mulle Viljandi Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi kõhklematult, kui pärisin temalt kõige
esimesena uue teenuse suurima võlu kohta. Jah, Eesti raamatukogudes
käib praegu omamoodi revolutsioon – raamatukappide revolutsioon.
Kultuuriministeeriumi digitaalse kultuuripärandi ja rahvaraamatukogude
peaspetsialisti Kristiin Meose sõnutsi on Eesti rahvaraamatukogudel juba
40 raamatukappi. Ta lisas, et aastail 2021–2023 plaanivad raamatukapi
soetada veel 24 rahvaraamatukogu, kusjuures vähemalt kuus kappi peaks
lisanduma juba selle aasta lõpuks. Selline on seis 30. septembril. Ka ELNET
Konsortsiumi kuuluvais raamatukogudes on raamatukapid kasutusel: neid
on praegu kuus. Uurisin Eesti raamatukoguhoidjailt, milliseid raamatukappe
nad kasutavad, kust nad need hankisid, kuidas on lugejad uue teenuse vastu
võtnud, milline on kolleegide kasutajakogemus ja millega nad julgustaksid
teisi raamatukogusid raamatukappe soetama.

Viljandi Linnaraamatukogu direktor

REET LUBI:

Meie raamatukogu oli nii Eestis kui ka
maailmas esimene, kuhu Viljandi firma
Cleveron raamatukapi paigaldas, see
toimus 14. oktoobril 2020. Samasugused kapid said järgnevatel nädalatel veel mitu raamatukogu üle Eesti.
Esimestel kuudel teavitasime aktiivselt lugejaid uuest teenusest ja kasutajaid oli kahel esimesel nädalal 60,
novembris 100 ja detsembris 168.
2021. a on raamatukapi kasutajaid
olnud kuus keskmiselt 400. Kõige
aktiivsem kasutusaeg oli märtsis ja
aprillis: mõlemal kuul üle 600 kasutuskorra. Tõenäoliselt oli selle põhjus
koroonaviiruse leviku kõrge tase. Ligi
kolmandik kasutab kappi ajal, mil
raamatukogu on suletud: kas vara-

hommikul või hilisõhtul. Näiteks on
varased külastajad raamatuid kapist
välja võtnud juba kell pool kuus
hommikul ja hilised pool kaks öösel.
Raamatukapp on väga hea lahendus
inimesele, kes teab täpselt, millist
teost soovib laenutada, kes vähendab
viiruse leviku takistamiseks teistega
suhtlemist või kellele mingil põhjusel ei sobi raamatukogu lahtiolekuajad. Lugejate tagasiside raamatukapi kohta on hea. Selle aasta aprilli
lõpus testis Sakala ajakirjanik süsteemi mugavust ajakirjandusliku
eksperimendi raames ja leidis, et
raamatukapi reserveerimine raamatukoguprogrammi URRAM iseteeninduses (sarnaselt raamatu reserveerimisele) tundus algul kentsakas, aga
tellimuse täitmise kiirus oli meeldiv

kogemus. Raamatukapi kasutamine
on väga hea lahendus kiire elutempoga inimestele, kes ehk muidu raamatukokku ei jõuakski. Kindlasti ei
asenda raamatukapp raamatukogu
kui kohtumispaika. Inimesed soovivad raamatukogu klubides ja töötubades käia ning kirjanikega
kohtuda, raamatukapp seda asendada ei suuda.
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
direktor ILME SEPP:
Kontaktivaba laenutuse võimaldamiseks 2020. a andis Haapsalu linnavalitsus meie raamatukogule lisaeelarvega raha firmalt Cleveron kapi
ostmiseks. Kapp paigutati kultuurikeskuse hoone seina äärde raamatute

valikuvõimalusi ja vabadust. Kapi
kasutajakogemus on positiivne: vormistamine on lihtne ja kiire. Paaril
korral on olnud probleem ukse avanemisega, kuid Cleveroni tehniline
tugi on abivalmis ja probleemid on
kiiresti lahendatud. Kui midagi võiks
kapi disaini osas olla paremini, siis
see on katuse pikendus kaitseks
vihma ja lume eest nagu Omniva kappidel. Julgustuseks teistele raamatukogudele kapi soetamisel on lugejate
hinnangud: mugav ja kiire, privaatne,
lihtne kasutada, tasuta!?. Vastasin meie
töötajate arvamustele tuginedes.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
direktor

KAILI ÕUNAPUU-SEIDELBERG:

Hankisime raamatukapi eelmisel
sügisel, esimesed laenutused tehti
kapi vahendusel 3. novembril 2020.
Raamatukapi soetasime tuntud pakiautomaatide tootjalt Cleveron, kes
töötas selle mudeli välja just raamatukogude vajadusi silmas pidades:
kapil on tavalisest pakiautomaadist
rohkem just väikese mõõduga pakikohti. Praeguseks on Lääne-Virumaa
raamatukogudes kasutusel viis raamatukappi, peagi on lisandumas veel
üks. Meie lugejad võtsid teenuse kohe
hästi vastu: kahe esimese kuuga telliti
raamatukapi vahendusel raamatupakke 186 korda. 2021. a märtsis, kui
koroonaviiruse tõttu tuli raamatukogus taas üle minna kontaktivabale
laenutusele, algas aga raamatukapi
tõeline võidukäik: 11. märtsist 2. maini
telliti kapi abil raamatuid 428 korda.
Raamatukapil on ühelt poolt omad
truud kliendid, kes eelistavad raamatuid kapi vahendusel kätte saada
ka siis, kui raamatukogu on avatud.
Teiselt poolt oleme loodetavasti tänu
raamatukapile saanud juurde ka
päris uusi lugejaid, kes varem raamatuid ei laenanudki, sest raamatukogu
lahtiolekuajad ei olnud nende jaoks
sobivad. Kuigi raamatukoguhoidjatel
on vaja raamatukapi tellimusi täites
kasutada kahte tarkvara – raamatukoguprogrammi URRAM ja Cleveroni raamatukapi haldustarkvara –,
ei ole see protsess üleliia pikk ega
keerukas. Kokkuvõtvalt võib öelda,
et raamatukapi soetamine on end ära
tasunud, sest paljud meie lugejad on
rõõmustanud raamatute sellise kättesaamisvõimaluse üle.

Pärnu Keskraamatukogu
teeninduse peaspetsialist

MARINA JANTSON:

Pärnu Keskraamatukogul on praegu
üks raamatukapp, Cleveron 351, mis
paigaldati meile 2020. a detsembris.
Lugejad on selle väga hästi vastu võtnud. Meil on juba päris arvestatav
hulk nn püsikliente, kes on avaldanud
soovi saada reserveeritud raamatud
alati kätte raamatukapist. Lugejatele
sobib selline paindlik süsteem: nad
saavad oma soovitud raamatud kätte
olenemata raamatukogu lahtiolekuaegadest. Kohe raamatukapi kõrval
on ka tagastuskast, kuhu saab uutele
järele tulles poetada juba läbi loetud
raamatud. Äsja lisati URRAM-isse
võimalus tellida väljaandeid ka otse
kappi, mis teeb teenuse kasutamise
lugejaile varasemast veelgi lihtsamaks. Raamatukapi kasutamine ja
haldamine ei ole keeruline, kõik meie
peamaja töötajad tegelevad tellimuste
koostamisega iga päev. Raamatu
kättesaamine on lugejal täpselt sama
lihtne kui mistahes pakiautomaadi
kasutamine: tuleb vaid kapi klaviatuuril sisestada SMS-i või e-postiga saabunud kuuekohaline kood ja
saabki soovitud raamatud kapist
kätte. SMS-i või e-kirja saabumiseks
on muidugi lugejal endal vaja jälgida, et tema andmed oleks lugejate
andmebaasis värskendatud. Näiteks
kui meile ei ole teada antud, et lugejal
on telefoninumber vahetunud, saadetakse SMS vanale telefoninumbrile ja
lugeja ei saa koodi kätte. Raamatukapp
annab lugejatele võimaluse valida,
millal raamatutele järele tulla, nad
ei sõltu raamatukogu lahtiolekuaegadest. Meie kogemus näitab, et väga
palju käiakse raamatutel järel tundpaar pärast raamatukogu sulgemist
ja nädalavahetuse õhtutel. Tellimuste
vormistamine ja kapi haldamine on
töötajatele lihtne ja kergesti õpitav.
Põlva Keskraamatukogu direktor

KATI MAIDLA:

Soetasime Cleveroni pakiautomaadiraamatukapi 2020. a detsembri lõpul.
Lugejad on raamatukapi kui uue teenuse väga hästi vastu võtnud. Isegi
need, kes kappi ei kasuta, ütlevad
meile tunnustussõnu. Raamatukapi
kasutus on optimaalne: meile sobib
23 pakikohaga kapp. Kõik lahtrid
pole korraga muidugi täidetud, kuid
kunagi pole kapp ka tühi: tellimusi
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tagastuskasti kõrvale. ERR-i korrespondent Juhan Hepner filmis kapi
saabumist ja seda kajastati õhtustes
Aktuaalse kaamera uudistes. Kapp
saabus 19. oktoobri hommikul tugeva
tuule ja lörtsisajuga, kuid seadistamise ajaks piilus juba päike. Kapi avas
20. oktoobril 2020 Haapsalu linnapea.
Esimene lugeja, kes soovis raamatut
kapist kätte saada, oli Vormsi raamatukoguhoidja Ene Rand. Temale
näitasime, kuidas raamatu tellimuse
kappi vormistamine toimub ja millal
ta saab oma mobiilile sõnumiteate.
Raamatukappi panevad meil teavikuid teenindus- ja lasteosakonna töötajad. Alates mullusest 20. oktoobrist
on lugejatel võimalus töötajalt ette tellitud või ise reserveeritud raamatudajakirjad kätte saada ööpäev läbi.
Selles osas töötas eriolukord raamatukogu kasuks, sest lahtiolekuajast
sõltumatut teavikute kättesaamise
teenust on raamatukogu soovinud
pakkuda juba varem. Peab ütlema,
et lugejad võtsid uue teenuse kiiresti
omaks. Meie töötajad on saanud
palju positiivset tagasisidet võimaluse kohta raamatuid laenata sõltumata raamatukogu lahtiolekuaegadest. Osa lugejaid on jäänud ka peale
eriolukorra möödumist kontaktivaba
teenust kasutama. Oleme saanud lugejaid, kes raamatukogus sees ei käigi:
nad kasutavad kontaktivaba tellimist,
raamatukappi ja tagastuskasti. Need
lugejad soovivad ainult raamatuid:
kuna nad raamatukoguhoidja nõu
ei vaja, siis pole neil ka vajadust
külastada raamatukogu siseruume.
Nende uute lugejate arv kasvab, kes
koju laenutavad, sest raamatu kättesaamine ei sõltu enam raamatukogu
lahtiolekuaegadest. Kõige rohkem on
kapi kasutajate hulgas tööl käivaid
lugejaid ja vanuse poolest riskirühma
kuulujaid. Iga päevaga lisandub uusi
kasutajaid, kes on teenuse olemasolust teada saanud. Ühe linnakodaniku arvamus oli, et see kapp ehk siis
õhtul raamatu kättesaamise võimalus
on ju lausa elupäästja. Raamatukapi
teenusega on tuntavalt kasvanud huvi
lugeja.ee iseteeninduse vastu: üha
rohkem reserveeritakse raamatuid
kodust lahkumata. Meie töötajad on
uue teenusega samuti rahul. Saime
oma lugejate jaoks olemas olla ajal,
kui uksed olid suletud. Praegu on
hea meel selle üle, et meie teenus
on paindlik, et lugejal on rohkem

Cleveroni Viljandis valminud kapid on kasutusel üle Eesti.
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jätkub igasse päeva. Hea, et lahtrid on
erineva suurusega: võtab ju uute raamatute saadetis maaraamatukogule
palju rohkem ruumi kui üks raamat
lugejale. Maaraamatukoguhoidjad
kasutavad kappi usinalt RVL-iks, sest
õhtul Põlvasse poodi, kinno, teatrisse,
kontserdile või ujuma tulles on tellijal
hea võimalus soovitud teavikud kätte
saada. Ka hommikul tööle sõites võetakse raamatuid kapist kaasa. Oleme
kappi pannud ka veebiviktoriinide
auhindu. Meie kasutajakogemus on
hästi positiivne, teenus toimib ja on
lugejatele arusaadav. Meie tublid
koostööpartnerid Meediasüsti noored valmistasid ka raamatukapi kasutamise video, mida saab vaadata meie
kodulehel. Julgustame ka teisi raamatukogusid kappe soetama, sest
raamatukapid ja raamatute tagastuskastid täidavad lugejaskonnale rohkem avatud ja kättesaadavaks olemise eesmärki. Raamatukoguhoidjad
peavad ületama hirmu uuenduste
ees, sest lugejad – ja raamatukoguhoidjad ju ise ka – kasutavad pidevalt
mitmesuguste teiste pakiautomaatide
teenuseid, seetõttu pole raamatukapi
kasutamine midagi eriti uut. Oma
maakonnas innustasime kultuuriministeeriumile raamatukapi soetamiseks taotlust kirjutama Räpina
Valla Keskraamatukogu. Taotlust
rahastati ja juba augusti lõpul alustas
raamatukapp Räpinas lugejate heaks
tööd.
Võrumaa Keskraamatukogu direktor

INGA KULJUS:

Kasutame Võrus Cleveroni raamatukappi. Raamatukapi idee või õigemini teadmise sellise võimaluse
olemasolust sain healt kolleegilt
Ilme Sepalt ühel veebikoosolekul.
Sain teada Haapsalu linna kavatsusest soetada selline kapp kriisiabiks
mõeldud toetusraha eest. Pöördusin
kohe meie kohaliku omavalitsuse
poole, et kas ka Võru lugejad saaksid
sellise kapi kaudu raamatuid kätte
saada. Võeti vastu positiivne otsus ja
4. veebruaril saabuski kapikese näol
õnn meie õuele. Sellega sai nalja ka.
Parajasti tööle saabunud raamatukoguhoidjale ütlesid toojad, et teile
on saadetis. Teadmata, et saadetis on
400-kilone, vastas raamatukoguhoidja,
et viige üles kolmandale korrusele.
Kusjuures tooja läkski vaatama, kas

lifti mahub. Kapi pidulik avamine
toimus Võru abilinnapea Toomas
Sarapuu õnnistusel vabariigi aastapäeva eelõhtul, 23. veebruaril 2021.
Kuna lapsel peab olema nimi, siis kuulutasime välja nimekonkursi. Pakuti
pea paarkümmend nime. Põhimõte
oli, et nimi peab olema seotud raamatuga. Nii saigi raamatukapp nime
Popi ja tagastuskastile panime endastmõistetavalt nimeks Huhuu. Popi
ristiema on raamatukoguhoidja Anu
Kasak, kes viis 21. aprillil läbi ka tseremoonia. Raamatukogu kauaaegne
koostööpartner OÜ Seridisain tegi
Popile ja Huhuule vahva ning pilkupüüdva kujunduse. Hea kolleegi Külli
Otsa tähelepanekule reageerides teavitasin Popist ja Huhuust ka Eesti
Kirjanike Liitu kui Friedebert Tuglase
pärandi hoidjat. Meie lugejad on Popi
väga hästi vastu võtnud: kuuleme
ainult kiidusõnu. Raamatud saab ju
kätte just sel ajal, kui inimesele sobib:
ei pea jooksma raamatukokku kohe
tööpäeva lõppedes. Raamatukoguhoidjad panevad lugejaile kappi lisaks
raamatutele ja kviitungile ka järjehoidjaid näiteks Lauri Sommeri või
Virve Osila luuletustega või infoga
raamatukogus toimuvate ürituste või
näituste kohta. Selgitasime lugejatele Võru Linna Lehes, kuidas raamatuid kappi tellida saab. Meie töötajate
kasutajakogemus on hea: kõik on
sujunud hästi. Paar korda on küll
juhtunud, et tugev tuul on kapiukse
kinni löönud. Sellisel juhul tuleb lihtsalt uus kood anda. Julgustasin Jõhvi
kolleege ja julgustan ka teisi kriisiabiks mõeldud raha ka kapi jaoks
küsima, sest näiteks aprillis laenutas
Popi ligi 400 raamatut. Vaevalt oleks
laenutuste arv tavateenusena nii suur
olnud. Teistel kuudel on raamatulaenutusi olnud nii 200 ringis. Muidugi
on olnud väga tänuväärne ka tagastuskast ehk Huhuu.
Harju Maakonnaraamatukogu direktor

RUTT ENOK:

Saime Cleveroni raamatukapi tänavu
märtsis. Kohalik hooldusfirma korraldas raamatukapi paigaldamise ja
Keila Linnavalitsus koos raamatukoguga kapi kujundamise: kujunduses on kasutatud raamatukogu logo
elemente. Kapp on töös 25. märtsist
2021. Peab ütlema, et juba aprillis oli
sellel peaaegu 200 kasutajat. Nii et

teenus on hästi vastu võetud: mõnel
päeval on kapis tellimusi rohkem,
teisel vähem. Kuu jooksul ei ole me
enamasti 100 tasuta teavituse limiiti
ületanud, loomulikult mõningate
eranditega. On lugejaid, kes ainult
kappi tellivadki. Lapsevankriga emadele meeldib teenus samuti: ei pea
vankri või väikelastega raamatukogusse sisenema. Tegin kultuuriministeeriumi soovil statistikat: praegu
on Harju maakonna raamatukogudes
12 raamatukappi, aasta lõpuks lisanduvad veel mõned. 2022. a plaanivad kapi soetada kolm raamatukogu.
Raamatukappi puudutavat kajastame
raamatukogu infolehes, mis ilmub
kord kvartalis. Infolehti saab lugeda
meie kodulehel (www.hcl.ee) uudiste
rubriigis.
Käina Raamatukogu direktor

MAILI UIBO:

Pakiautomaadi põhimõttel töötav Cleveroni laenutuskapp on meil
Käinas kasutusel 2021. a juunikuust.
Kolme ja poole kuuga on raamatukapi vahendusel laenutatud 239 teavikut, s.o keskmiselt 68 teavikut kuus.
Sellest enamiku moodustavad raamatud, on olnud ka mõned ajakirjad
ja üks lauamäng. Kindlasti ei asenda
kapp raamatukogus käimist, vaid
pakub võimalust raamatuid kätte
saada ööpäev läbi, lugejale sobival
ajal. Kappi tellitakse tihti ootejärjekorra raamatuid ja raamatu järgnevaid osi, kui lugejale on raamatu esimene osa meeldinud. Noored tellivad
kappi muidugi soovituslikku kirjandust. Kappi kasutame ka RVL-teenuseks maakonnas. Meie lugejad on
uue teenusega väga rahul. Raamatute kättesaamine kapist on lihtne:
kui tellimus on kappi jõudnud, tuleb
lugejale SMS-teavitus uksekoodi ja
kapis hoidmise tähtajaga. Kood tuleb
sisestada raamatukapil olevale paneelile ning kapiuks avanebki. Üldjuhul
hoitakse raamatuid kapis ootel kuni
kolm ööpäeva, kuid kokkuleppel
saab raamatukogutöötaja väljastamistähtajaks määrata kuni seitse ööpäeva.
Tähtaja möödudes tellimus tühistatakse. Teenus on lugejale tasuta. Kapi
igakuine hoolduskulu on 30 eurot,
see sisaldab 100 tasuta paki saatmist.
Pimedal ajal on kapp hästi leitav, sest
sellel on tugev valgustus. Julgustan
kõiki, kel vähegi võimalik, raamatu-

Saue Linna Raamatukogu juhataja

MARIKA SALU:

Raamatukapi hankimise algatas Saue
vald. Aprillis-mais kolisime Saue
Gümnaasiumist ajutistesse ruumidesse Saue Ärimajas. Tegime seda
ruumipuuduses gümnaasiumi olukorra parandamiseks: olime seni ühe
katuse all. Peaksime jääma ajutisse
kohta 3–4 aastaks, kuni valmib uus
raamatukoguhoone. Kui Saue Vallavarahalduse juhataja Virko Kolks
küsis, kas me oleksime huvitatud
Cleveroni raamatukapist, vastasime
kindlalt jah. Raamatukapi kujunduse
idee oli kollektiivne. Kui oli teada,
et Saue valda esimene raamatukapp
tuleb, asus meie valla kultuurijuht
Kaija Velmet mõtlema, milline see
kapp võiks välja näha. Koos jõuti
mõttele, et kui raamatud, siis võiks
kapp kohe kaugelt teada anda, et siit
muud ei saa: saab küll ainult raamatuid, aga seevastu ööpäev läbi.
Kapiuste välimistel külgedel on kas
küsimus või tsitaat ja sisemistel külgedel vastus või tsitaadi autori nimi.
Kujunduse tegi kunstnik Kerstin
Hallik, kes oli 2007. a korraldatud
X noorte laulu- ja tantsupeo Ilmapuu
lävel ning 2017. a toimunud XII noorte
laulu- ja tantsupeo Mina jään trükiste
kunstnik. Oleme praeguseks kasutanud kappi kolm kuud. See on leidnud lugejate poolt hea vastuvõtu ja
aktiivse kasutuse. Igaühele ei sobi
raamatukogu lahtiolekuajad, kuna
tihti ei luba just töö päeval raamatukogu külastada. Tellides raamatud
kappi, on võimalik neid kätte saada
ööpäev läbi ja kontaktivabalt. Veel
sel aastal saavad raamatukapid ka
Riisipere Raamatukogu ja Saue Vallaraamatukogu.
Valga Keskraamatukogu direktor

TRIINU RÄTSEPP:

Hankisime raamatukapi Cleveron
351 tänavu augusti alguses, teenindus algas 5. augustist. 27. septembri
seisuga on uue teenuse abil jõudnud
tellijateni 112 raamatut. Näeme, et

kapi kasutamine kasvab. Lapsed ja
nende vanemad kasutavad raamatukappi veel vähe. Kuna kapp on meil
olnud lühikest aega, siis jätkame teavitustööd. Kapi täitmine tellimustega
on lihtne ja loogiline. Oleme täheldanud, et kappi kasutavad aktiivselt
inimesed, kes varem reserveerisid
raamatuid teenindusletti. Nüüd tellivad nad oma raamatud hoopis
raamatukappi. Tellimustele tullakse
väga kiiresti järele: samal päeval
mõne tunni jooksul. Kapp annab inimestele võimaluse eelistada raamatute kontaktivaba kättesaamist. Vähem
on raamatute väljavõtmisi kapist varahommikuti enne raamatukogu avamist ja õhtuti peale sulgemisaega.
Arvan, et suuremate raamatukogude
juures võiksid kapid olemas olla küll.
Raamatukapp on mugav viis teha
raamatud kättesaadavaks ka siis, kui
raamatukogu on suletud (näiteks
koroonaviiruse kõrge leviku ajal või
õhtuti). Kas iga raamatukogu üldse
vajabki sellise suurusega raamatukappi? Väiksemad raamatukapid
võiksid olla neis piirkondades, kus
näiteks külaraamatukogu ei ole, aga
sinna on võimalik pakke viia. Oluline
on, et raamatukapid ei põhjustaks
maapiirkondades raamatukogude
arvu vähendamist, sest raamatukogu pakub palju enamat kui ainult
laenutamine.
Tartu Linnaraamatukogu teenindusjuht

MERIKE KAROLIN:

Kasutame AS-i Hansab pakutavat
kappi Arfido, mille tarkvara ühildub
meil kasutusel oleva raamatukogusüsteemiga Sierra. Raamatukapp asub
meil peamaja juures. Kõigepealt lugeja
tellib ja siis paneb raamatukoguhoidja
need tellitud raamatud kappi lugeja
jaoks ootele. Kui lugeja avab kapi
ukse, siis raamatud vormistatakse
automaatselt tema nimele. Kui lugeja
ei tule tellitud raamatule järele, siis
läheb ootele jäänud raamat uuesti
ringlusse. Lugejal on võimalik kappi
ka raamatuid tagastada. Pärast tuvastamist saab tagastuse kohta sedeli
välja printida. Raamatud võetakse
lugeja kontolt maha raamatukoguhoidja vahendusel. Raamatukapi soetamiseks taotlesime lisaraha ja kuulutasime 2019. a lõpus välja hanke.
Lugejate kasutusse jõudis kapp 2020. a
aprilli esimestel päevadel. Uus teenus

sai kohe väga populaarseks, ooteaeg venis pikaks. Järgnevate kuude
jooksul olukord stabiliseerus: nüüd
saab tellitud raamatu kätte samal või
tellimisjärgsel päeval. Kui esimestel
kuudel oli lugejal võimalik tellida
korraga viis raamatut, siis ringluse
tõhustamiseks suurendasime seda
arvu kümneni. Lugeja saab raamatuid kappi tellida meie kõigist teeninduspunktidest. Sujuva logistika
eest hoolitsevad peamaja ajakirjanduse saali töötajad, tööd koordineerib
Marite Lõokene. Meie kasutajakogemus on valdavalt positiivne. Raamatukogu kasutamine peabki olema
lihtne ja mugav, sestap loodame, et
saame laenutus- ja tagastuskapid ka
meie harukogude juurde.
Tartu Ülikooli raamatukogu
teenindusosakonna juhataja

OLGA EINASTO:

Meie raamatukogul on Tark Kapp,
Poola firma Arfido toodang. Saime
selle 2018. a, peale raamatukogu suure
remondi lõppu. Hankimine toimus
küll varem, aga käivitasime teenuse
kevadel 2018. Kuna uut teenust pakuti
kohe peale kogu maja suurt renoveerimist, siis võtsid lugejad selle vastu
koos teiste uuendustega üsna loomulikult. Oli iseenesestmõistetav, et
renoveeritud raamatukogus on nüüd
palju uut: uus mööbel, uus RFID-tehnoloogia ja teised uued tehnoloogilised lahendused nagu ööpäev läbi töötav tagastusautomaat ja Tark Kapp.
Kapi abil saab lugeja laenutada meie
raamatukogust kontaktivabalt mitte
kõiki raamatuid, vaid eelkõige neid,
millele ta on järjekorras. Kui järjekorraraamat tagasi tuuakse, siis ei paigutata seda tagasi riiulisse, vaid raamat
liigubki kappi, kust järgmine soovija
saab selle kiiresti ja mugavalt kätte.
See uus võimalus lihtsustas oluliselt
järjekordade haldamist, sest õppekirjanduse eksemplaarsus pole meil eriti
suur ja paljud tudengid panevad end
väljalaenutatud õpikutele järjekorda.
Tavaliselt on kapi kõik 91 jaotust järjekorraraamatutega täidetud ja ükski
tühjana ei seisa. Koroonapandeemia
esimese laine ajal sai aga Tark Kapp
meie kontaktivaba lugejateeninduse
põhiliseks vahendiks. Siis programmeerisid meie IT-spetsialistid kapi
kiiresti ümber, et sinna oleks võimalik tellida avakogu raamatuid.
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kappi soetama: see ei peleta lugejaid
raamatukogust eemale, vaid pakub
neile mugavust, lisavõimalust. Koos
paigalduse, reklaamkleebiste ja ettevalmistustöödega peaks kapi maksumuseks arvestama 8,5 tuhat eurot.
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Tallinna Tehnikaülikooli ja
Tartu Ülikooli raamatukogu,
rahvusraamatukogu…

Täitsime sellega iga päev kuni 300
raamatutellimust. Üldiselt on Targa
Kapi kasutamine nii raamatukogu
kui lugeja jaoks üsna lihtne ja igaüks saab sellega hakkama. Meie Tark
Kapp asub mugavas kohas raamatukogu peafuajees ja selle kasutamiseks
ei pea turvaväravaid ega garderoobi
läbima – seegi on mugav ja meeldib
lugejatele. Samuti on hea, et kapp
asub majas: selle kasutamist ei takista
halb ilm ja ka raamatukoguhoidjal
on mugav kappi täita. Miinuseks on
siiski see, et kapp pole kättesaadav
ööpäev läbi, vaid raamatukogu lahtiolekuajal. Samas on meil see aeg päris
pikk. Et kõik ausalt ära rääkida, peab
siiski mainima, et kapi töös esineb
vahel ka mõningaid inimlikke ja/või
tehnilisi probleeme. Kapi kasutust
jälgides järeldasime, et esmakordne
kasutaja võib segadusse sattuda, sest
arvab, et meie Tark Kapp töötab samal
põhimõttel kui pakiautomaat, mille
uks avaneb, kui klient sisestab talle
saadetud koodi. Nii otsibki mõni
lugeja telefonist koodi, mida pole
olemas… Siis tõttame lugejale appi,
vahel teeme kapi avamise protsessi
koos temaga läbi. Tavaliselt inimesed rõõmustavad, et kasutamine on
tegelikult väga lihtne. Tehniliselt aga
võivad kapi kasutamist mõjutada
vead lugejakirjes, lugejakaardi aegumine, lugejatüübi muutumine või
võlgnevused. Ka vigased RFID-kiibid
võivad kasutust mõjutada: kui raamatukiip on mingil põhjusel valesti
kodeeritud või pole leitav, ei saa kappi
laadida. Lõpuks mõjutab Targa Kapi
sujuvat töötamist ka Sierra töökiirus.
Kui Sierra on aeglane, on ka kapp
aeglane: on olnud selliseid kahetsusväärseid juhtumeid, kus lugeja ei jaksanud oodata ja lahkus raamatukogust
raamatuta. Õnneks juhtub seda harva.
Lõppkokkuvõttes on nii meie kui ka
lugejate kasutajakogemused siiski
valdavalt positiivsed. Tunneme, et
meil on Targast Kapist rohkem kasu.
Paari aastaga oleme kapi hingeelu
tundma õppinud ning muresid on
üha vähem. Julgustan teisi raamatukogusid raamatukappe soetama eelkõige sellega, et Tark Kapp on meil
absoluutselt asendamatu uues (koroona)reaalsuses. Selle abil saab kontaktivabalt ja turvaliselt pakkuda
lugejatele vajalikku kirjandust, seda
saab vajadusel kasutada ka kontaktivabaks tagastuseks ning kommuni-

11
PÄEVATEEMA: RAAMATUKAPID!

katsiooniks lugejatega. Näiteks saab
sinna panna koos raamatutega lendlehti, raamatukogu ürituste reklaami
vms.
Tallinna Ülikooli akadeemilise
raamatukogu direktor

ANDRES KOLLIST:

Kasutame Arfido raamatukappi, mida
Eestis müüb ja tehniliselt toetab AS
Hansab. Samasugust lahendust kasutavad ka näiteks Tartu Ülikooli raamatukogu ja rahvusraamatukogu.
Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu hankis selle raamatukapi
2020. a. Lugejad on uue teenuse vastu
võtnud suurepäraselt. Kasutus on
praegu üle ootuste väga kõrge. Meie
endi kasutajakogemus on olnud samamoodi positiivne. Töötajail on lihtne
ja selge ülevaade raamatukapi seisust
ning seda ka online ehk raamatukappi
internetis administreerides. Teisi raamatukogusid julgustan raamatukappe
soetama kindlasti rõhutades seda, et
kasutajatel tekib võimalus raamatuid
kätte saada just neile sobival ajal.
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu
arendusjuht TUULIKI TÕISTE ja
teeninduse peaspetsialist / teeninduskeskuse juhataja MARIS NOOL:
Meie raamatukogu kasutab alates
2021. a augustist Arfido raamatukappi, mis on liidestatud raamatukogusüsteemiga Sierra. Ööpäev läbi
ligipääsetav raamatukapp paikneb
raamatukogu välisukse kõrval ning
teenus on lugejale tasuta. Tellimused
täidetakse raamatukogu lahtioleku
ajal. Raamatutele saab lugeja järele
tulla aga igal ajal, ka siis, kui raamatukogu on juba suletud. RFID-kiibiga
varustatud teavikud vormistatakse
lugeja nimele kapi laeka ukse avamise
hetkel. Lisaks pakume alates 2021. a
jaanuarist lugejatele võimalust tellida
raamatuid ka oma kodulähedasse
DPD pakiautomaati. See teenus on
lugejale tasuline.
Lugejad on mõlemad teenused hästi
omaks võtnud ning tellimusi on rohkesti. Raamatukappi hakati raamatuid
tellima kohe esimesel võimalusel, uue
teenuse esimestest päevadest alates.
Näiteks septembrikuu esimestel nädalatel kasutas teenust 60 inimest. DPD
pakiautomaatidesse telliti rohkem
siis, kui raamatukogude lugemisalad

… ning Tartu Linnaraamatukogu kasutavad Arfido kappe.
olid kevadel koroonaviiruse leviku
tõttu suletud. Teenuse tarbimine on
olnud stabiilselt menukas ka hiljem.
Meie töötajad on rahul mõlema teenusega. DPD pakub kliendikeskkonda,
mille kasutamine on lihtne ja mugav.
Kullerid teevad oma tööd täpselt, seni
pole tõrkeid esinenud. Nii iseteeninduslik kapp kui ka pakiautomaat
võimaldavad kojulaenutusteenuse
pakkumist ka pärast raamatukogu
sulgemisaega. Tänu sellele saame
juurde laenajaid, kes raamatukokku
lahtiolekuaegadel ei jõua. Eestis ollakse
harjunud sarnaseid teenuseid kasutama juba varem, seetõttu käivad raamatukogud ajaga kaasas ja pakuvad
mugavusteenuseid ka oma lugejaskonnale.
Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht
KRISTEL VEIMANN ja laenutuse
peaspetsialist HELEEN KARJA:
Meil on kasutusel kaks Arfido raamatukappi. Esimese kapi hankisime
2018. a lõpus, lugejatele avasime selle
2019. a. 2021. a sügisel avasime ka
teise raamatukapi, mille paigutasime
Viru Keskuse bussiterminali. Hankisime raamatukapid AS-i Hansab
vahendusel, oleme rahul. Kappide
hooldus ja kasutajatugi toimib hästi:
kõik probleemid on lahendatud kiiresti. Rahvusraamatukogu kasutajad
on aktiivsed raamatukappi tellijad.
Teise kapi soetamise põhjus oligi raamatukogu kasutajate aktiivsuse tõus,
mille tulemuseks oli pidev järjekord
raamatute kappi tellimisel. Meie raamatukappi saab raamatuid tellida ja
ennast järjekorda panna e-kataloogi
ESTER kaudu. Raamatukoguhoidjate

jaoks on protsessid muudetud võimalikult automaatseks: kapp saadab
lugejatele ise teateid, annab töötajatele infot raamatute staatuse jms
kohta. Iganädalased kasutajate tagasisideküsimustikud on täidetud positiivsete kommentaaridega ning aegajalt ka kasulike ettepanekutega kappide kasutuse parandamiseks. Iseteeninduslike teenuste kujundamine,
nagu seda on ka raamatukapi teenus,
avab kasutajatele uusi võimalusi,
laiendab raamatukoguteenuste kättesaadavust ning loob eelduse kasutada
raamatukogu ööpäev läbi. Tänu uuenenud teenusmudelitele on raamatukoguhoidjail võimalus vähendada
tegevusi, millega kasutajad suurepäraselt ise hakkama saavad, nagu näiteks
avariiulitelt raamatute laenamine ja
tagastamine. Kindlasti ei asenda tehnoloogia aga raamatukogutöötajat:
meie eesmärk on eelkõige saada
juurde väärtuslikku tööaega tegelemaks põhjalikult ja sisukalt lugejate
küsimuste ja päringute lahendamisega, sisuteenuste pakkumisega, ürituste ja haridusprogrammide korraldamisega. Kaasaegsed tehnoloogiad
ja uudsed ärimudelid loovadki uusi
võimalusi eelkõige selvelahenduste
kujul. Meie võimalus on leida just
õiged lahendused ning sobitada need
raamatukoguteenustesse. Saame pakkuda kasutajaile valikuid ja uusi
väärtusi, et neil oleks võimalik valida
endale sobivaim lahendus. Uued tehnoloogiad on vahendid, mis aitavad
kaasa lihtsate ja mugavate teenuste
kättesaadavaks tegemisele ning tagavad raamatukoguteenuste jätkusuutlikkuse ja olulisuse.
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Digitaalarhiivi DIGAR
võimalused erisisulise
ainese otsingul
Ülle Laos, RaRa rahvusteavikute säilituskeskuse juhtiv spetsialist
Artikkel rajaneb Tallinna Ülikoolis 2021. a kaitstud magistritööl
Erinevad teavikute laadid ja nende otsing digitaalarhiivis DIGAR 1
ja kirjeldab erinevaid teavikulaade sisaldava repositooriumi
võimalusi erisisulise ainese otsimiseks. Magistritöö eesmärk
oli nimetatud võimaluste väljaselgitamine.

Uurimisprobleemi sõnastasin järgmiselt:
1) kuidas toimub mittetekstilise arhiiviainese
otsivõimaluste kohandamine vastavalt teavikulaadile;
2) kuidas toimub kasutajate pöördumine digitaalarhiivi
DIGAR;
3) millised on võimalused erinevate teavikulaadide
otsikvaliteedi tõstmiseks;
4) millised aspektid piiravad kasutajate juurdepääsu
repositooriumi sisule.
Allikas: erakogu

1

bit.ly/3vJ2Hue

Uuringu osana viisin läbi kasutajate
ankeetküsitluse, et hinnata kasutusaspekte, mida ei saa välja selgitada
süsteemse statistilise andmestiku
kaudu. Küsitlus toimus suletud küsimustega, v.a viimane küsimus vabas
vormis tagasisideks. Viimast vastust
ehk tagasisidet hindasin kvalitatiivsel meetodil. Uuringus kasutasin
DIGAR-i kolme viimase aasta (2018–
2020) kasutusstatistika väljavõtteid,
mille sain Google Analyticsi (edaspidi
GA) abil. Magistritöö ühe osa moodustas ajalooline ülevaade DIGAR-i
arengust, mis aitas mõista digitaalarhiivi kogude kujunemise tausta ning
selgitas tehtud infotehnoloogiliste
muudatuste põhjusi. Huvi selle teema

vastu tekkis seoses tööga rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR peakasutajana. Uuringu järeldusi kasutatakse rahvusraamatukogu digitaalarhiivi platvormi kujundamiseks.
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi laekub kõik, mis on määratletud
säilituseksemplari seaduses (SäES)
ehk Eesti Vabariigis avaldatud, levitatud või üldsusele kättesaadavaks
tehtud väljaannete tootmiseks kasutatud digitaalsed algmaterjalid. Pideva
retrospektiivse digiteerimise ning
jooksvalt lisanduva digitekkelise
ainese arhiveerimise tulemusena tekib
pikemaajalises perspektiivis Eesti
väljaannete täielik digitaalne reposi-

Kasutades GA väljavõtteid a-il 2018–
2020 DIGAR-i mõlema kasutuskeskkonna (DIGAR.EE ja DIGAR-i Eesti
artiklite) kasutussessioonidest ning
kasutuskeskkonda pöördumise allikatest, koostasin koondtabelid, mis
annavad ülevaate DIGAR-i kasutussessioonide algusest neljast erinevast
allikast: veebiotsingust, otselingilt, sotsiaalmeediaplatvormilt ning DIGAR-i
arhiiviotsingust nii protsendiliselt
(ühe aasta lõikes) kui ka arvuliselt.
Uurimistöö tulemusel jõudsin järeldusele, et enamik pöördumisi DIGAR-isse
said alguse veebiotsingu vahendusel,
moodustades kõigist pöördumistest
DIGAR.EE keskkonnas 67% ning
DIGAR-i Eesti artiklite keskkonnas
90%. Kolme aasta vaates kasvas mõlemas kasutuskeskkonnas veebipöördumisest alanud kasutussessioonide
arv, kuigi artiklipõhises keskkonnas
vähenes veebipöördumiste osakaal
2020. a teiste pöördumisallikatega
võrreldes 1% (eelneva aasta veebisessioonide koguarvuga võrreldes
arvuliselt 16% suurenedes). DIGAR.EE
ja DIGAR-i Eesti artiklite kasutuskeskkonna kasutussessioonide üldarv
tervikuna on a-il 2018–2020 märgatavalt suurenenud, jõudes DIGAR.EE
keskkonnas üle poole miljoni ning
artiklipõhises keskkonnas peaaegu
kahe miljoni kasutussessioonini.
DIGAR-i ankeetküsitlusele vastanute
tagasiside analüüs veebipöördumiste
kõrget eelistust teiste keskkondade
ees ei kinnitanud: DIGAR.EE puhul
jäi veebiotsingu kaudu digitaalarhiivi
jõudmine teisele ning artiklipõhises keskkonnas koguni kolmandale
kohale. Tulemuste erisuse põhjus
võib olla asjaolu, et DIGAR-i ankeetküsitlusele vastanute enamik on suure
tõenäosusega digitaalarhiivi püsikasutajad.
Digitaalarhiivi DIGAR kasutuskeskkondades tehtud otsing jääb pöördumiste allikate lõikes tulemuselt teisele
kohale. DIGAR.EE kasutuskeskkonnas toimunud otsingute puhul on
kasutussessioonide osakaal pöördumiste osas tervikuna marginaalselt langenud, moodustades pöördumistest

Uurimistöö tulemusel jõudsin järeldusele,
et enamik pöördumisi DIGAR-isse said alguse
veebiotsingu vahendusel, moodustades kõigist
pöördumistest DIGAR.EE keskkonnas 67% ning
DIGAR-i Eesti artiklite keskkonnas 90%.
18%. Kasutussessioonide arv tervikuna
on digitaalarhiivi kasutuskeskkonnas
a-il 2018–2020 tõusnud. Ankeetküsitlusele vastanud kasutajad eelistavad teiste pöördumisvõimaluste ees
oluliselt kasutuskeskkonna kaudu
arhiivisisuni jõudmist. DIGAR-i Eesti
artiklite kasutuskeskkonnas on arhiivisiseste pöördumiste osakaal kahekordistunud, jõudes 5%-ni. Kasutuste
koguarvu arvestades on tõus märkimisväärne. Ankeetküsitlusele vastanud eelistasid kasutuskeskkonna
vahendusel tehtud pöördumisi teistele
kanalitele. Minu hinnangul on otsingute arv suurenenud koos kasutuse
üldarvu hüppelise suurenemisega.
GA kasutussessioonide tulemuses
tõin terviklikkuse mõttes välja ka marginaalsed pöördumisallikad: pöördumised sotsiaalmeediaplatvormidelt ning otselinkidelt. Otselinkidelt
pöördumiste osakaal on vähenenud,
samas kui sotsiaalmeedia kaudu pöördumiste arv on märgatavalt suurenenud. Sotsiaalmeedia osakaalu kiire
kasv viimasel aastal on olnud ilmselt
suures osas tingitud Eestis 2020. a
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks
kehtestatud liikumispiirangutest.
Näen selle teema puhul võimalust
uueks uurimuseks, et hinnata sotsiaalmeediakanalite osalust digitaalarhiivi kontekstis.

DIGAR-is teostatava otsingu otsiparameetrina eelistati ankeetküsitluse tulemustes DIGAR.EE kasutuskeskkonnas pealkirjaotsingut, millele
järgnes napilt väiksema tulemusega
täistekstotsing. Artiklipõhises otsikeskkonnas oli täistekstotsing kasutajate esimene eelistus. Pildilise ja helilise ainesega arhiiviobjekte kirjeldava
metaandmestikuga olid kasutajad
pigem rahul. Küsitluse tulemusena
ilmnes, et kasutajad oleksid pildilises
ja helilises aineses huvitatud sisulisest
otsingust. Kuna kasutajad eelistavad
eelkõige kaugkasutust, võib näiteks
helilise ainese kättesaadavuse suurenedes (välisvõrgus on see praegu
kõigest 7,9% kõigist helisalvestistest)
ainesesisese otsingu vajadus suureneda. Eelnimetatut hinnates järeldan,
et kasutajad on huvitatud sisupõhisest otsingust kogu arhiivis sisalduvas aineses.
Digitaalsete repositooriumite kasutuskeskkonnad on reeglina orienteeritud eeskätt tekstilise ainese kättesaadavaks tegemisele. Mittetekstiline
aines on otsisüsteemide jaoks defineeritud enamasti üksnes kirjeldava
metaandmestiku kaudu. Mittetekstiliste väljaannete puhul ei otsita mitte
väljaande sisu, vaid sisu kirjeldust,
mis võib otsitulemuste vastavust
ning adekvaatsust vähendada. Fotode

DIGAR.EE ja DIGAR-i Eesti artiklite kasutuskeskkonna kasutussessioonide üldarv tervikuna
on a-il 2018–2020 märgatavalt suurenenud,
jõudes DIGAR.EE keskkonnas üle poole miljoni
ning artiklipõhises keskkonnas peaaegu kahe
miljoni kasutussessioonini.
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toorium. Arhiiviainese sisu laadiline
mitmekesisus ning infotehnoloogiline erisus muudab selle kasutajatele
optimaalselt kättesaadavaks tegemise
arhiivipidajale keerulisemaks.
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kirjeldamisel peetakse reeglina oluliseks pildil kujutatud isikut, kuid
mõnikord võivad muutuda oluliseks
pildil paiknevad hooned või esemed.
Kirjelduse alusel pole võimalik neid
kujutisi leida, selleks on vajalik materjalile sisuliselt läheneda. Ilma sisulise
otsinguta on võimatu leida helisalvestisi, kui otsingu sooritaja teab küll
audiomaterjali sisu, kuid mitte väljaannet kirjeldavaid metaandmeid. Erinevat laadi väljaannete otsing ning
kasutamine ei toimu arhiiviainese eri
vormingute lõikes ühesugusel kvalitatiivsustasandil.
Digitehnoloogiline areng on jõudnud
ajajärku, mil sisupõhist otsingut on
hakatud rakendama ka pildilises ning
helilises aineses. Esialgu on lahendused leitud küll kitsamates sellesisulistes digitaalsetes repositooriumites,
mis sisaldavad spetsiifilist temaatikat. Tarkvaraliste erilahendustena
loodud sisupõhiseid otsivõimalusi
hindasin magistritöö kirjutamise ajal
veel liiga keerukateks ning ressursimahukaiks. Küll hindan aga nootteavikute helilisele kujule viimist avatud MusicXML-koodi abil DIGAR-ile
sobivaks. Vältimaks tulevikus hetkevajadusel arendatud (olemasolevate
arhiiviobjektide baasil loodud) arhiivi
ümberehitamise vajadust, pean otstarbekaks arendustes kasutada pigem
API liidestusi. Selline lähenemine
aitaks vältida olukorda, mil arhiiviobjekt, mis on laadiliselt defineeritud raamatuna, ei võimalda kasutuskeskkonnas helilise faili kasutusvõimalust. Siiani on püütud DIGAR-is
mittetekstilise ainese (helisalvestiste)
avamisel kasutada täiendavat tekstilist kirjeldust.
Arvestades uuringu tulemusi ehk
veebiotsingu kaudu tehtud pöör-

dumiste suurt osakaalu DIGAR-i
kasutussessioonides, pean mõistlikuks kasutada otsiressursina ka veebi
otsingumootorite võimalusi, mida
suured korporatsioonid pidevalt arendavad, võimaldades juurdepääsu erinevasisulisele ainesele. Google’i lihtsa
ning kiire otsivõimaluse kasutamise
miinus on kaotus otsingu kvaliteedis; võrreldes digitaalarhiivi otsinguga on see siiski suur, vaatamata
sellele, et Google´i otsingute täpsust
küll pidevalt täiustatakse. Seetõttu
olen arvamusel, et kuigi praeguseid
veebi otsimootoreid on mõistlik digitaalarhiivi sisu kättesaadavaks tegemisel ära kasutada, ei asenda see võimalus arhiivi enda otsikeskkonda.
Arhiivikeskkond peab võimaldama
oma kasutajatele kvaliteetset ning
usaldusväärset otsingut. Arvestada
tuleb ka asjaoluga, et kõik DIGAR-i
arhiiviobjektid ei ole veebiindekseerimisele kättesaadavad.
DIGAR-i arhiiviobjektidest ei ole välisvõrgu vahendusel kasutajatele kättesaadav neljandik arhiivi sisust. Eelkõige on enamik autoriõiguse alla
kuuluvaist väljaandeist kättesaadavad autoriseeritud töökohal (kuigi
väljaandjad on teinud juurdepääsu
osas ka erandeid ning eelkõige perioodilistele väljaannetele on sageli määratud lühiajaline embargo). Uuringus
tuvastasin, et DIGAR-i kasutajad ei ole
rahul arhiivi kasutusvõimalusega
autoriseeritud töökohal. Ankeetküsitluse tulemuste analüüsimisel selgus,
et üle poole kasutajatest ei kasuta
autoriseeritud töökoha võimalusi.
Vabas vormis vastustes avaldati arvamust, et autoriseeritud töökoha kasutamine on ebamugav. Kasutajad eelistasid mitmes kommentaaris kaugjuurdepääsu isegi juhul, kui tegemist
oleks tasulise teenusega. Tähele-

Lahendamist ootab ka autoriõiguse alla kuuluvate
väljaannete kasutamiseks juriidiliselt õigustatud
kasutajagrupi (vaegnägijate vm trükikirja lugemise
puudega isikute) juurdepääsu küsimus, seda nii
juriidilisel kui ka infotehnoloogilisel tasandil. Minu
hinnangul on digitaalarhiivi edaspidisel arendamisel see probleem tulevikus kindlasti lahendatav.

panekutena märgiti, et autoriseeritud
töökohal töötades tuleb teha märkmeid paberit ja pliiatsit kasutades
ning need töökohad asuvad üksnes
Tallinnas ja Tartus. Näen autoriseeritud töökoha kasutamise probleemides
materjali uueks uurimuseks. Lahendamist ootab ka autoriõiguse alla
kuuluvate väljaannete kasutamiseks
juriidiliselt õigustatud kasutajagrupi
(vaegnägijate vm trükikirja lugemise
puudega isikute) juurdepääsu küsimus, seda nii juriidilisel kui ka infotehnoloogilisel tasandil. Minu hinnangul on digitaalarhiivi edaspidisel
arendamisel see probleem tulevikus
kindlasti lahendatav.
Tekstilise ainese otsingut ning seega
ka digitaalarhiivi sisu kättesaadavust
piirav tegur on vanema kirjanduse
puhul digiteeritud materjali kvaliteet. OCR-i märgituvastuse tase sõltub suures osas digiteeritava trükise
kvaliteedist. Ankeetküsitluse vabavastuses märkisid kasutajad mitu
korda nii lugemisel kui ka täistekstotsingul tekkinud tekstituvastuse kvaliteediprobleeme. Automaatne tekstituvastus ei suuda siiani ka parima
masinõppe korral veel jõuda 100%-lise
märgituvastuseni. Samas on inimeste
tehtavad tekstiparandused ka parima
tehnika korral aeganõudev ning suuremas mastaabis mitte väga efektiivne
tegevus, kuid õigustatud väiksemate
digitaalsete kogude puhul. DIGAR-i
puhul pean seda vähemalt osaliselt
õigustatuks.
Üheks DIGAR-i otsingu tulemuslikkust piiravaks teguriks võib pidada
ka otsitava väljaande keeleotsingu
piiratust. DIGAR.EE keskkonnas on
keeleline otsing küll võimalik, kuid
tarkvaralises lahenduses kasutatav
keelekood ei võimalda sisestada
väiksemaid keelerühmi või murrakuid. DIGAR-i edasistes arendustes
on minu hinnangul vajalik üleminek
laiema väärtuste skaalaga keelekoodi
ISO 639-2 standardile.
Informatsiooni kasutatavuse tagamise alus on digitaalne säilitamine.
Magistritöös kirjeldatud DIGAR-i
laadiline mitmekesisus toob kaasa
ka arhiivipidaja suurema vastutuse
kõigi erinevate arhiiviobjektide pikaajalisel säilitamisel nii, et arhiiviainese kasutatavus oleks lugejatele
tagatud ka tulevikus.

Signe Heiberg, RaRa kommunikatsioonispetsialist

Eesti Rahvusraamatukogu otsib hankega partnerit, et arendada välja
Eestis avaldatud e-väljaannete laenutamise keskkond, mis koondaks nii
e-raamatuid, -ajalehti, -ajakirju kui ka audioraamatuid. Loodavat keskkonda peab saama kasutada nii nutiseadmes kui ka veebilehitsejas.
RaRa raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja Jane Makke selgitas,
et raamatukogu soovib uute e-teenuste arendamisel pidada sammu klientide
ootustega ning tagada, et info ja kultuur oleks kõigile Eesti elanikele kättesaadav. Inimesed ootavad kasutajamugavusest lähtuvaid kaasaegseid raamatukoguteenuseid ning kõikidel digiseadmetel mugavalt kasutatav e-väljaannete laenutuskeskkond on suur samm selles suunas.
Ka üleeuroopalisest uuringust on selgunud, et inimesed tahavad tavaliste raamatute
kõrval laenutada raamatukogudest samuti e-raamatuid. Uue teenusega see võimalus
kõigile Eesti elanikele tagatakse. Üleeuroopalises uuringus küsitleti Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu kaudu ka 2500 eestlast, kõneles Makke.
Tulevaselt koostööpartnerilt oodatakse, et laenutuskeskkonna haldusliides
võimaldab hallata e-väljaandeid ja nende litsentse, kasutajate kontosid ning
kasutajate ja töötajate õigusi.
Uus teenus soovitakse siduda ka rakenduskõrgkoolide vajadustega, et toetada õppetööd. Samuti peavad keskkonda saama kasutada erivajadustega

Balti digihumanitaaria
suvekool 2021
Jane Makke
RaRa raamatukoguteenuste
arenduskeskuse juhataja

23.–26. augustil toimus rahvusraamatukogus rahvusvaheline Balti digihumanitaaria suvekool Digitaalsed meetodid humanitaarias ja sotsiaalias.
Üritus toimus hübriidvormis: võimalik oli osaleda nii veebis kui ka kohapeal.
Tartu Ülikooli ja rahvusraamatukogu koostöös korraldatud ürituse sihtgrupiks olid kraadiõppurid ning mäluasutuste digiarhiivinduse ja -vahendite
spetsialistid.
Sai kuulata viit pikemat ettekannet, osaleda üheksas töötoas ja tudengisessioonil arutleda uurimisprobleemide üle. Teemade ring oli lai: põhjuslikust mõtlemisest kirjeldavates uuringutes libauudisteni ajaloolistes narratiivides, virtuaalreaalsusest uuringumeetodina tekstitöötluse perspektiivide
ja kitsaskohtadeni. Töötubades õpiti R-i ja Pythoni andmetöötluse aluseid,

inimesed, sh ka näiteks pimedad ja
vaegnägijad. Oluline on välja tuua,
et keskkonnas peab saama e-väljaandeid nii vastu võtta, hoiustada kui
laenutada ja teenust peab saama kasutada sõltumata internetiühendusest.
Soovime hankida nii tarkvaraplatvormi
kui ka juurutamist pilveteenusena koos
ülalhoiu ja tehnilise toega. Arvestades
hangitava teenuse olemust ning asjaolu,
et meil ei ole praegu paraku piisavalt
teadmisi, et piiritleda ostetava teenuse
tehnilised tingimused selliselt, mis üheaegselt arvestaks nii sisulisi vajadusi kui
ka rahalisi võimalusi kõige paremal viisil,
määratlesime ostetava teenuse miinimumnõuded. Meie vajadusi ja võimalusi parimal viisil arvestava teenuse ja selle hinna
selgitame välja läbirääkimistega, kasutades maksimaalselt ära turul olevat kompetentsi ning konkurentsi, lisas RaRa
e-väljaannete laenutuskeskkonna projektijuht Helina Filatova.
E-väljaannete laenutuskeskkonna
hanke maht on 300 000 eurot ning
valmimistähtaeg on täpsustunud andmetel detsember 2022; see tähendab,
et e-laenutus on kasutusvalmis. Arendus valmib Euroopa Liidu struktuurifondide toel.

andmete ühtlustamist ja haldamist,
sotsiaalmeedia töötlust, statistilist
modelleerimist ja visualiseeringute
loomist.
Suvekool pakkus pärast pikka kohtumispaastu võimalust tutvuda
valdkonna spetsialistidega, uute
meetoditega ning mõelda kaasa
mitmesuguste digitehnoloogiliste võimaluste teemadel. Ürituse käigus
tekkinud kontaktid ja ideed saavad
loodetavasti viljakaks pinnaseks juba
uutele digitehnoloogia rakendustele
humanitaarias, sotsiaalias ja digiarhiivinduses.
Suvekoolis osales 204 tudengit, uurijat ja spetsialisti. Programmi panid
kokku Mariann Proos, Andres Karjus ja Liina Lindström Tartu Ülikoolist ning Jane Makke, Peeter Tinits
ja Urmas Sinisalu rahvusraamatukogust.
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RaRa otsib hankega
e-väljaannete laenutuskeskkonna arendajat
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Uut erialakirjandust
MARGIT TAMMUR

RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, soovitan teile nelja uut erialast teost,
mida sügise hakul lugesin.

pensionäride keskusega, seenioride
kaasamine vabatahtlikusse raamatukogutöösse (seenior kui raamatukogu
parim sõber). Käsitletud on ka vanemaealistele sobivaid erikollektsioone
(suurekirjalised, pimedate kirjas ja
audioraamatud), tarkvaralahendusi
ning e-lugereid. Kui vanemat põlvkonda raamatukogu tegevusse nutikalt kaasata, siis annavad nad oma
elukogemuse ja huumorimeelega ka
palju vastu. Vanal viiulil võib olla
väga ilus kõla...

Kas teie raamatukogul
on tegula?
Seenioride paremaks
teenindamiseks
•

Senior services today :
a practical guide for librarians /
Ashley Brooks.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2021].
XII, 113 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5427411*est
https://rowman.com/
ISBN/9781538148839/Senior-Services-Today-A-Practical-Guide-for-Librarians
Raamatukogu on avalik asutus, mis pakub igaühele midagi, taustast või
vanusest sõltumata. Aastaks 2050 on 16% maailma täisealistest elanikest üle
65 aasta vana. Raamatukogud on kogukonna nurgakivid, mis peavad oma
teenuste ja programmidega vastama kiiresti vananeva populatsiooni vajadustele. Aga vanemaealised ei ole monoliitne demograafiline grupp: nagu lapsi
ja teismelisi, ei tõmba eakaidki raamatukokku ainult raamatute laenutamise
võimalus, vaid lõbus sotsiaalne tegevus. Natuke fun’i kulub igas vanuses ära.
Raamat pakubki ideid vanemaealiste paremaks teenindamiseks. Lähenemine
on teaduslik: kõigepealt tuleb nende vajaduste väljaselgitamiseks kasutada
SWOT- (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud) ja PEST- (poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja tehnoloogiline) analüüsi. Seeniorid on veel omakorda jaotatud
põlvkondadesse (nn vaikne põlvkond, beebibuumerid, X-põlvkond). Ka
eaka(ma)tele suunatud teenuste turundamisel on oma eripärad (sotsiaalmeedia ei pruugi olla efektiivne). Kodu ja töö kõrval peaks raamatukogu
olema igale kogukonnaliikmele see kolmas koht. Eakate sotsiaalsete vajaduste
rahuldamiseks saab raamatukogu palju ära teha. Pelgalt kudumisringidega
ei peaks piirduma, kuigi needki pole põlu all. Raamatukogud peaksid kaasa
aitama just eakate elukvaliteedi parandamisele. Nt vana hea raamatuklubi
pole paha mõte, aga selle võiks ühendada… veinidegusteerimisega (koostöös kohalike ettevõtjatega). Vanade väärtfilmide vaatamine, memuaaride
kirjutamine, meisterdamine, nostalgiaprogrammid, videomängud, eakatele
ja lastele ühisürituste korraldamine, suguvõsauurimine, testamenditegemise
töötuba, 3D-printeri demonstreerimine... igaühele midagi. Omaette peatükk on eakate digipädevuse edendamisest. Raamatukogu tegevus peaks
ulatuma oma ruumidest kaugemale (community outreach): koostöö kohaliku

Raamatukogusõnastik pakub termini
makerspace vasteks tegula ehk värkstuba: tööruum koos seadmetega, mida
raamatukogu pakub mingiks arendavaks, eelkõige käeliseks tegevuseks.
Selliste vahvate tegulate rahvusvahelisest praktikast räägibki raamat
•

Makerspaces for adults : best
practices and great projects /
Jennifer Hicks, Jessica Long.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2020].
xiii, 187 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5365774*est
https://rowman.com/
ISBN/9781538133323/Makerspacesfor-Adults-Best-Practices-and-GreatProjects

•

Terrific makerspace projects :
a practical guide for librarians /
Juan Denzer, Sharona Ginsberg.
Lanham : Rowman & Littlefield, [2020].
xi, 121 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5365773*est
https://rowman.com/
ISBN/9781538131824/Terrific-Makerspace-Projects-A-Practical-Guide-for-Librarians

Raamatukogudes on
ideaalsed võimalused
noorte oskuslikuks
juhendamiseks: nii
saab arendada nende
(ja raamatukogutöötajate) tehnoloogilisi, aga
ka koostöö- ja organisatoorseid oskusi, seeläbi
liita neid kogukonnaga
ja valmistada ette tulevaseks töiseks karjääriks.

Noored – meie tulevik
Kui juba ealistest iseärasustest juttu tuli, siis soovitan teile teemal noored on
meie tulevik raamatut
•

Connecting teens with technology at the library /
Kelly Nicole Czarnecki and Marie L. Harris.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2021]. xv, 101 lk.
https://www.ester.ee/record=b5430812*est
https://rowman.com/ISBN/9781538135877/Connecting-Teens-with-Technology-at-the-Library
Tänased teismelised on teatavasti üles kasvanud nutitelefonidega ega
mäleta internetieelset ajastut. Kuid psühholoogid väidavad, et uus meedia
on muutnud noored üksikumaks ja depressiivsemaks, nõrgendanud nende
sotsiaalset võimekust. Raamatukogudes on ideaalsed võimalused noorte
oskuslikuks juhendamiseks: nii saab arendada nende (ja raamatukogutöötajate) tehnoloogilisi, aga ka koostöö- ja organisatoorseid oskusi, seeläbi
liita neid kogukonnaga ja valmistada ette tulevaseks töiseks karjääriks.
Raamatus arutletakse (USA rahvaraamatukogude näitel), milliseid tehnoloogilisi vahendeid soetada ning kuidas noortele mõeldud ruume kujundada.
Teismeliste endi käest tuleks ka nõu küsida (nt virtuaalkohtumise vormis). Kuna tehnoloogia areneb kiiresti, peaks sisseseade olema võimalikult
mobiilne. Värkstube saab korraldada ka väljaspool raamatukogu ruume.
Noorteprogrammid peaksid lähtuma konkreetse raamatukogu missioonist. Kohalik raamatukogu saab noore inimese elu paremaks teha: aidata
koolitööde tegemisel, uute oskuste omandamisel (programmeerimine,
robootika, meisterdamine, õmblemine jne) ja kriitilise mõtlemise arendamisel
(nt arutelud kübermaailma ohtude üle).
Raamatukogul on tähtis roll tugeva kogukonna loomisel. Kõigil ei ole võimalik uusi tehnoloogilisi vidinaid soetada, raamatukogu võiks pakkuda
võimalust nendega tutvumiseks. Näidisprogrammide kirjeldused ja soovitava kirjanduse nimestik noortega töötavatele raamatukoguspetsialistidele
kuluvad ka marjaks ära.
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Eraldi on selles raamatus käsitletud
ülikooliraamatukogude värkstube ja
nende sidumist õppekavadega ning
avalike raamatukogude tegulaid ja
nende tähtsat rolli kogukonna ühendamisel. Raamatukogude värkstoad
kannavad põhiväärtusi: avatus ja
jagamine. On toodud arvukalt näiteid: 3D-printimise kasutamine rõivadisainis, multimeediastuudiod,
virtuaalreaalsuse võimalused tulevaste õpetajate koolitamisel, lapiteki õmblemine, võimendi ehitamine,
lumehelveste valmistamine laserlõiketehnoloogiaga jne. Ühes Arizona
raamatukogu MakerLabis kasutati
3D-tehnoloogiat, et parandada viga
saanud kilpkonnade kilpe (koostöös
kohaliku veterinaariga). Iga projekti
puhul on antud konkreetsed juhised,
millist n-ö masinaparki vaja läheb ja
kuidas seda kasutada. Teravamate
elamuste otsijale soovitan lugeda samal teemal veel järgmist üllitist:

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
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Mis on

avatud raamatukogu?
Vastab Kärdla Linnaraamatukogu direktor Annely Veevo
Fotod: Kerli Varrik

21. september oli Kärdla Linnaraamatukogule oluline päev: saite
Eesti esimeseks avatud rahvaraamatukoguks. Palun ole hea ja
selgita, mida tähendab avatud
raamatukogu?
Avatud raamatukogu on teenus, mis
võimaldab raamatukogu kasutada
ka siis, kui personali tööl ei ole,
pikendada lahtiolekuaega. Ehk teisisõnu – see on iseteenindusraamatukogu. Meil on töötajad kohal esmaspäevast reedeni 10–18 ja laupäeviti
10–14. Muul ajal toimib avatud raamatukogu, s.t meie raamatukogu on
võimalik kasutada iga päev 6–22,
ka nädalavahetustel.
Kes pääsevad teie raamatukogusse
ajal, kui seal töötajaid ei ole?
Raamatukokku pääsevad lugejad
alates 16. eluaastast, kui nende isikukood on kirjas meie raamatukogusüsteemis. Sissepääsuvanust saame
ise muuta, esialgu on nii.
Kuidas lugejad sisse pääsevad?
Meil on välisukse juures kaardilugeja,
millele tuleb näidata oma ID-kaardi
vöötkoodi. Lisatud on ka pildid,
mis näitavad, millist vöötkoodi
kasutada, kuna neid on kaks. Kui
kasutaja isikukood on meie raamatukogusüsteemis, tunneb kaardilugeja
selle ära ja avab ukse kerge plõksuga. Siis tuleb minna trepist üles

Direktor Annely Veevo selgitamas, mis vahe on
raamatukogul ja avatud raamatukogul.
2. korrusele, kus on teine kaardilugeja
– ja sama protseduur kordub.
Kust tuli mõte just sellise lahenduse
kasutamiseks?
Eeskujuks on Turu linnaraamatukogu, kus ma olen käinud seitse
aastat ustele koputamas ja asja uurimas. Neil on avatud raamatukogudega väga pikaajalised kogemused.

Pearaamatukokku ei saa neil elektrooniliselt siseneda, kuid iseteenindusautomaadid on igas osakonnas.
Muidugi on ka töötajad, kes teenindavad abivajajaid. Raamatukoguhoidjatel on palju tööülesandeid,
millega neil on siis rohkem aega
tegeleda. Lisaks peamajale on Turus
12 piirkondlikku raamatukogu,
meie mõistes haruraamatukogu, kus

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
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Eesti esimene avatud rahvaraamatukogu saigi valmis: tervitussõnad Annely Veevolt.

umbes kümnes toimib ka avatud
raamatukogu. Mõnes on tööl mitu
inimest, mõnes käib töötaja paar
korda nädalas, sõltuvalt raamatukogu suurusest. Nendes raamatukogudes kasutatakse avatud raamatukokku pääsemiseks kahetasandilist
autentimist: PIN-koodi ja raamatukogukaarti. Kaardil on number,
mis on seotud konkreetse isikuga
ja mille järgi saab seda isikut identifitseerida.
Meie ei võtnud PIN-koode kasutusele, kuna tehnilise lahendusena
pakuti välja PIN-koodide gruppe,
see aga meile ei sobinud. Hiiumaa
on väike koht ja PIN-koodid oleksid võinud minna n-ö rändama, vaja
oli probleeme ennetada. Ja kuna me
ei ole oma kasutajatelt nõudnud, et
nad kannaksid raamatukogukaarti
kaasas – sest me tunneme enamvähem kõiki –, otsisime võimalust
saada siseneda ID-kaardiga. Selliseid
teenusepakkujaid Eestis eriti ei olegi.
Kui päris aus olla, siis leidsin ainult
ühe, teised ütlesid ära. Niisiis toimub
meil autentimine ID-kaardiga kaks
korda.

Kui kulukas on avatud raamatukogu
loomine ja pidamine?
Sõltub sellest, kust alustada. Meil oli
vaja enne ära teha mitu tööd, näiteks
paigaldada tuletõkkeuksed ja videokaamerad. Kui see on juba tehtud,
kulub vähem raha. Siis tuleb teavikutele panna RFID-kleebised ja see kulu
on pidev, sest teavikuid lisandub
pidevalt. RFID-kleebisele info lisamiseks on vaja vastavat tehnikat. Vaja
on ka laenutus- ja tagastusautomaati,
turvaväravaid, ustele elektroonilist
sisenemist võimaldavat süsteemi.
Need kokku maksid ligi 30 000 eurot.
Kui palju maksab avatud raamatukogu
pidamine? Sellele küsimusele oskaksin kindlasti paremini vastata aasta
pärast, praegu on teenus veel liiga
uus. Aga ei usu, et lisakulu oleks märkimisväärne. Võibolla elektrit läheb
rohkem, kui tuled põlevad kauem.
Mingil ajal vajab tehnika kindlasti kas
IT-tuge või hooldust. Aga kas neid
ei vaja raamatukogu ikka aeg-ajalt?
Kuidas on kogukond uue teenuse
vastu võtnud?
Meil oli hea meel näha, et pärast kajastust kohalikus lehes tulid inimesed

proovima, kuidas sisse saab. Oli näha,
et mõned olid väga osavad: ilmselt
on ka nende töökohas sisenemine
elektrooniline ja nad teavad, kuidas
see toimib. Samuti tuli inimesi, kes
kasutasid võimalust teha kaugtööd.
Oli omamoodi kummaline, kui tulid
hommikul tööle ja avastasid, et keegi
lugejaist on enne sind jõudnud.
Kas Kärdla Linnaraamatukogu plaanib ka raamatukapi soetamist või on
praegune avatud raamatukogu teie
jaoks optimaalne variant?
Meie raamatukappi ei soeta. Esiteks
– meil ei ole sellist kohta, kuhu kapp
panna. Teiseks – lugeja pääseb ise
raamatutele ligi. Kapi mõte on ju selles, et lugeja saaks raamatu kätte talle
sobival ajal. Sama mõte on ka meie
avatud raamatukogul, selle vahega,
et inimene astub raamatukokku sisse
ja leiab ehk muudki lugemist kui
algul mõtles. Meie jaoks on väga olulised ka kaugtöö tegijad. Oleme selle
lühikese ajaga näinud, et mitu inimest on kasutanud võimalust tulla ja
teha tööd rahus.
Küsis Mihkel Volt.
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Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli raamatukogu
uued väljakutsed ja suunad
toetamaks õppetööd
Ülle Kuuse, Eve Pohlak, Angela Räis
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguhoidjad

Fotod: Eve Pohlak

Suured muutused maailmas on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukokku nagu
kõigisse teistessegi raamatukogudesse toonud lisaks senistele tavapärastele tööülesannetele uusi teenuseid ning pannud töötajaid mõtlema, kuidas veelgi enam
toetada õppe- ja uurimistööd kõrgkoolis. Lisaks esitavad kooli nõuded raamatukogutöötajatele väljakutseid, mis on sundinud nii-öelda raamidest välja minema
ning end uutes rollides proovile panema.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on erialaraamatukogu,
mis asub kahes majas: Tallinna õppehoones ja Kohtla-Järve struktuuriüksuses. Töötajaid on kokku kolm.
COVID-19 pandeemia tõttu järgitakse rangelt valitsuse kehtestatud
meetmeid ja piiranguid. Raamatukogu töötajate ja külastajate kaitseks
on igapäevaseks muutunud hajutatus, teeninduslettidele paigaldati
kaitseklaasid, tavapärane on käte ja
ühiskasutatavate esemete desinfitseerimine. Näiteks sai osa raamatukogu
arvuteist veekindla klaviatuuri ja
hiire, mida raamatukogu töötaja peale
iga külastaja kasutust desoainega
puhastab.
Pandeemia on muutnud ka raamatukogu põhiteenuste rõhuasetust. Esikohale on tõusnud tihe suhtlus ja
nõustamine arvuti ja telefoni teel, seni
väga aktiivsed kohapealsed vahetud
kontaktid kasutajatega on jäänud
teisele kohale. Kasutusele võeti kontaktivaba laenutussüsteem. Teavikute
laenamise soov esitatakse kirjalikult
või telefoni teel, küsitud raamatud

vormistatakse tellija nimele ning
pakitakse. Nimega pakk viiakse kooli
välisukse juures asuvale spetsiaalselt
märgistatud tellitud teavikute lauale.
Kontaktivaba laenutust toetab ka
uus iseteeninduslik laenutusautomaat. Teavikuid on võimalik laenata
ka kõrgkooli külastamata, selleks on
kasutusele võetud Omniva pakiautomaadi teenus, millega tegelevad kaks
töötajat. Tagastamiselgi eelistatakse
rohkem kontaktivabu variante. Üha
rohkem on hakatud kasutama teavikute tagastamist posti teel – nii postisaadetisena kui ka pakiautomaati.
Raamatute tagastuskapp on juba varasemast ajast kasutusel.
Suur uuendus on Tallinna õppehoone
raamatukogu üleminek RFID-süsteemile, mis tõi küll töötajatele lisatööd
teavikutele uute turvaelementide paigaldamise ja seadistamise näol, kuid
samas hoiab nüüd laenutamisel oluliselt aega kokku, võimaldades ühe
hetkega vormistada mitu teavikut
korraga.
Tallinna raamatukogus on jätkuvalt
võimalik kasutada kuut individuaal-

ja kaht rühmatööruumi. Kasutusele
võeti uus broneerimissüsteem, mille
kaudu soovijad saavad iseseisvalt
ruume reserveerida.
Raamatukogutöötajad on igal aastal
pidanud kõrgkooli esmakursuslastele aine Sissejuhatus õppimisse raames
raamatukogu teenuseid ja infootsingut käsitleva loengu. Pandeemia tõttu
toimusid kõik loengud veebi teel.
Täiesti uus väljakutse raamatukogutöötajatele oli õenduse eriala esmakursuslastele õppeaine Uurimistöö
alused I ühe osa loengute õppejõuna
ettevalmistamine ja läbiviimine. Aine
ise koosnes kolmest suurest osast,
mida õpetasid kokku 9 õppejõudu.
Iga raamatukoguhoidja sai ühe rühma
tudengeid (40 õppurit). Loengute teemad olid Infootsing, Statistika andmebaaside kasutamine ning Üliõpilastööde
koostamine ja vormistamine (sh viitamine
Mendeley baasil). Seega oli vaja kõigepealt teemad omandada, õppida Zoomis loenguid koostama ja läbi viima
ning saada selgeks ka õpikeskkond
Moodle, kus oma kursusele infot ja
õppematerjale jagada ning tudengite

Kõrgkoolis toimuvad ka töötajate
korraldatud sisekoolitused, teemadeks raamatukogu pakutavad teenused ja Eesti Teadusinfosüsteemi
(ETIS) info lisamine. Lisaks on koostatud infootsingu e-kursus, mida tasu
eest pakutakse ka kõrgkooli täienduskoolituste raames.
Senisest enam on olnud vaja tegeleda
e-ressurssidega. Selleks loodi kõrgkooli kodulehe raamatukogu ossa
e-raamatukogu alla e-allikate juurde
ka e-artiklite osa, mis jaotati vastavalt
kõrgkooli ainevaldkondadele. Seda
täiendatakse jooksvalt viidetega õppetööks vajaminevatele vaba juurdepääsuga e-allikatele ning -artiklitele.
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Täiesti uus väljakutse raamatukogutöötajatele
oli õenduse eriala esmakursuslastele õppeaine
Uurimistöö alused I ühe osa loengute õppejõuna ettevalmistamine ja läbiviimine.
Iga raamatukoguhoidja sai ühe rühma tudengeid –
40 õppurit. Loengute teemad olid Infootsing,
Statistika andmebaaside kasutamine ning
Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine
(sh viitamine Mendeley baasil).
Info edastamiseks loodi ja võeti kasutusele kõrgkooli Facebooki-kontost
eraldi kooli raamatukogu Facebookileht. Lehel tutvustatakse uudiskirjandust, jagatakse raamatukoguinfot ja
toimub ka otsimismäng Kadunud Urr
ülesandega leida postitus, kus peidab
ennast kõrgkooli maskott Urr.
Raamatukogu teenuste ja infootsinguvõimaluste tutvustamiseks alustati
eelmisel aastal kõigile soovijatele (ka

Kontaktivaba dosaator

väljastpoolt kõrgkooli) viktoriinide
sarja. Küsimused koostatakse kõrgkooli, raamatukogu, tervishoiu ja infootsingu teemadel. Ettevõtmine on
saanud väga head vastukaja.
Rakenduskõrgkooli üheks oluliseks
osaks on teadustegevus, sh teadusartiklite kirjutamine ja avaldamine
ning rakendusuuringute läbiviimine.
Neid andmeid kajastatakse ETIS-es.
Kaks raamatukogutöötajat on ETIS-e

Paljundamisel, printimisel või
skännimisel kasutatakse kindaid.

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

iseseisvaid töid hinnata (neid oli ühe
rühma kohta kokku 120). Lisaks sellele tuli õppuritele koostada ka õppematerjalid ja juhendid. Õppeaine
kõik kolm osa edukalt läbinud
õppurite arvestused kinnitas üks raamatukogutöötaja õppeinfosüsteemis
Tahvel koondarvestuse protokollis.
Õppeainet mitteläbinud õppuritel on
võimalus iseseisvaid töid ka hiljem
esitada ja positiivse hinde saamisel
tuleb raamatukogutöötajal iga kord
koostada Tahvlis ka uus protokoll.
Viimane protokoll kinnitatakse õppeaasta lõpus.
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Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogutöötaja korraldab alates
2020. a sügisest ka täienduskoolitusi.
Peale kõrgkooli enda koolituste tuleb
tegeleda asutuste tellimuskoolitustega ning Haridus- ja Teadusministeeriumi pakutavate tasuta koolitustega.
Lisaks täiskasvanute koolitamisele
õpetatakse ka gümnasiste: kõrgkoolil
on koostöölepingud mitme gümnaasiumiga, mille 10.–12. klasside õpilased saavad valida tervishoiuteemalisi
kursusi.

Uues iseteeninduslikus
laenutusautomaadis on RFID.
administraatorid. Kõrgkooli töötajad
sisestavad süsteemi enda kirjutatud
ja trükis avaldatud publikatsioonide
andmed, mis tuleb üle kontrollida
ja kinnitada. Kõrgkooli rakendusuuringute andmed sisestab ja kinnitab ETIS-es üks raamatukogutöötaja.
2020. aastal avaldati ajakirjades, konverentsikogumikes või raamatutes
136 kõrgkooli töötajate publikatsiooni ja praegu on töös 32 rakendusuuringut.
Uuringute tutvustamiseks, kolleegidele ideede andmiseks ning kogemuste jagamiseks korraldasid raamatukogu töötajad selle aasta veebruaris
vestlusringi Uurimistöö kasutamine
õppeprotsessis: Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidud uurimistööde näitel.
Vestlusringi eesmärk oli anda ülevaade läbiviidud uurimistöödest,
nende kohta ilmunud publikatsioonidest ning tulemuste kasutamisest
õppetöös. Esimeses vestlusringis tutvustasid õenduse õppetooli õppejõud
rakendusuuringut Õendusdokumentatsiooni käsitlevad uuringud ja uurimistööde tulemuste rakendamine
õppeprotsessis ning ämmaemanduse
õppekava õppejõud rääkisid teemal
Eesti ämmaemanduse õppejõudude väljakutsed Afganistani naiste tervise edendamisel 2014–2022. Vestlusring toimus
Zoomi keskkonnas ja huvi selle vastu
oli suur. Ürituste läbiviimist jätkatakse kaks korda aastas.

Kasutama on tulnud õppida täienduskoolituste infosüsteemi Juhan,
kuhu sisestatakse õppekavad, lisatakse uued koolitused ning kus registreeritakse osalejad. Raamatukogutöötajal tuleb jõuda õigete kanalite
kaudu õiget infot edastades õigete
sihtrühmadeni, et reklaamida pakutavaid koolitusi, suhelda koolitajatega
ja tagada info jõudmine osalejateni.
Koolitused viiakse läbi kas Zoomi
keskkonnas või struktuuriüksuses
kohapeal. Vajadusel valmistatakse
ette koolituse materjalid, samuti tuleb
koostada ja saata arved, hiljem vormistada tunnistused ning koguda
tagasisidet.
Täienduskoolituste korraldamist ei saa
pidada kergeks: näiteks tasuta kursusele kiirustatakse kohe registreeruma
ja erinevatel põhjustel paraku neist ka
viimasel minutil loobuma. Seetõttu
on raamatukogutöötaja töönädalad
olnud kohati 7-päevased, sest tihti
on tulnud veel viimasel hetkel hakata
kiiresti uusi osalejaid otsima, et nõutud arv täis saada. 2020. a sügisest
2021. a suveni on täienduskoolitused
läbinud üle 500 inimese.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu
töötajad on pandeemia olukorras
hästi hakkama saanud. Riigis kehtinud eriolukorra ajal tuli mitmed teenused uuele tasandile viia, seejuures
ise uusi oskusi omandades. Suur väljakutse on olnud õppejõu roll ja täienduskoolituste korraldamine. Raamatukoguhoidjate tööd on hästi hinnanud
ka raamatukogu kasutajad. Eelmisel
aastal läbi viidud tagasisideküsitluses
andsid raamatukogu teeninduskvaliteedile 72% vastajatest hinnangu
suurepärane ja 24% hinnangu hea.
Raamatukogu töötajad arvavad, et
raamatukogutöö on alati põnev ja
rohkelt uusi väljakutseid pakkuv!
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Margit
Jõgi

Maakonna- ja linnaraamatukogude
juhtide suvekool
2021
30. augustist 1. septembrini toimus
Järvamaal Järva vallas Mägede
külas asuvas Kallisaba puhkemajas
maakonna- ja linnaraamatukogude
juhtide suvekool teemal Kasutajakesksed avalikud teenused raamatukogudes. Väliskülaline Jan Holmquist Taanist käsitles rahvaraamatukogude seost säästva arengu
eesmärkide, uute trendide, innovatsiooni ja kogukonnaga (tema
mõttevahetused ning arutelu
rahvaraamatukogude juhtidega
vt

bit.ly/3BlUeyA .
Ürituse oluline
märksõna oli teenus:
eesmärgid, kirjeldamine,
sihtrühmad, kanalid,
mõõdikud jm.
Alar Teras Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi
arengu osakonnast andis ülevaate,
kuidas on korraldatud teenuste
juhtimine riigi tasemel ja mis on
selle tegevuse eesmärk. Riskijulgusest ja säilenõtkusest Tallinna Keskraamatukogu näitel kõneles Kristi
Veeber. Rahvusraamatukogu kogemusi ja kordaminekuid teenusepõhisele juhtimisele üleminekul
tutvustas Kristel Veimann.
Lõpuks pidid raamatukogude
juhid ise otsestele avalikele teenustele teenuskaarte looma, eelnevalt
andis selleks näpunäiteid Hela
Ojasaar, kellel oli suur roll kogu
suvekooli programmi kokkupanemisel.

Reet
Olevsoo

Visioonidokumendi
21. sajandi raamatukogu
uuendamine
ERÜ eestvedamisel on alustatud
Eesti raamatukogude visioonidokumendi 21. sajandi raamatukogu uuendamist. Koroonapiirangute tõttu on muutunud visiooni
koostamise ajakava, seetõttu on
olulisemad kohtumised kavandatud sügisesse 2021. Esimene
kokkusaamine toimus 7. septembril rahvusraamatukogus,
tööd juhtis Ragnar Siil.
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Margit
Jõgi

Mäluasutuste suveseminaril seati tulevikusihte
16.–17. septembril toimus
Laulasmaal mäluasutuste
suveseminar, mis keskendus
pikaajalisele arengustrateegiale
Eesti 2035.
Eesti strateegilisi sihte aitasid
avada Eili Lepik ja Ott Karulin
Riigikantseleist. Seminari avaesineja Taavi Kotka arutles,
kuhu liigub meie digitaalne
maailm, mis köidab järgmisi
põlvkondi ja milliseid eeskujusid
võiksime valida. Karl Andreas
Sprenk Haridus- ja Teadusministeeriumist selgitas haridusstrateegia Tark ja tegus Eesti 2035 peamisi
ideid. Marju Reismaa Kultuuriministeeriumist rääkis kultuuripärandi säilitamise ja kättesaadavuse eesmärgistamisest kultuuri
arengukavas 2021–2030. Mäluasutuste juhtide ühisarutelul räägiti
teenuste kasutajate tundmisest,
teenuste pakkumisest nii ruumis

kui ka digitaalses keskkonnas,
info- ja digiühiskonna seostest
mäluasutustega, muutunud maailmast ning muust. Töötubades
otsisid osalejad Eesti strateegiliste
sihtide ja mäluasutuste seoseid
ning disainisid ühiseid tegevusi,
mis aitaksid täita Eesti 2035 eesmärke.
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Reet
Olevsoo

Küsi oma raamatukogust!
Küsi oma muuseumilt!
Läti Rahvusraamatukogu, Läti
Raamatukogude Ühing ja Läti
Muuseumide Ühing koostöös
Eesti ja Leedu muuseumide ning
raamatukoguhoidjate ühingutega
korraldasid 23.–24. septembril
veebikonverentsi Localising
the sustainable development goals
through Baltic museums and libraries.
Konverentsi peamine eesmärk oli
näidata kohalikke raamatukogusid
ja muuseume kui säästva arengu
võtmetegijaid, sihtrühm muuseumi- ja raamatukogutöötajad
Eestis, Lätis ja Leedus. Konverentsi
moto oli Küsi oma raamatukogust!
Küsi oma muuseumilt!. Raamatukogud ja säästev areng on teema,
millega püüame üha rohkem ka
Eestis tegeleda, seetõttu oli lätlaste
korraldatud konverents hea võimalus teemast laiemat pilti saada.
Konverentsi ettekannetest tehti
otseülekanne Läti Rahvusraamatukogu YouTube’i kanalil ja ühingute
Facebooki-lehtedel.
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Tuuliki
Tõiste

Ilmus IFLA uudiskiri
IFLA on saanud valmis oma esimese
uudiskirja. Kes soovib organisatsiooni tegemistega kursis olla, saab
selle oma postkasti tellida aadressil
https://mailchi.mp/3b04f15b2959/
ifla-newsletter-launching-october-2021.
IFLA korraldatav ülemaailmne
raamatukogude ja informatsioonikongress (WLIC) toimus tänavu
17.–19. augustil veebis ja keskendus
teemale Töötagem koos tuleviku nimel.
Ülevaade toimunust:
https://www.ifla-wlic2021.com/.

LÜHIUUDISED

Mihkel
Volt

LIBER 50
Euroopa Teadusraamatukogude
Liidu LIBER aastakonverents
toimus tänavu 23.–25. juunil veebis.
50. aastakonverents kandis pealkirja
Raamatukogud ja avatud teadmine:
visioonist rakendamiseni. Ürituse
korraldas Belgradi Ülikooli
raamatukogu Serbias. LIBER-i
järgmine aastakonverents toimub
6.– 8. juulil 2022 Taanis Odenses.
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Raamatukogud kõnelevad
– saksakeelsed raamatud
Karl Eduard Söödi
memoriaalkogus
Kaie Oks,
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna vanemraamatukoguhoidja

1. septembril 2020. a möödus 70 aastat eesti luuletaja ja kultuuritegelase
Karl Eduard Söödi (1862–1950) surmast. Selle sündmuse puhul eksponeeriti
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus saksakeelseid raamatuid kirjaniku
memoriaalkogust. Juba koguga töötades hakkas silma, et tegemist on tervikliku
ja hästi valitud kollektsiooniga. Näitusel aga tuli see ühtsus ja terviklikkus veel
paremini esile. Söödi kogu kujunemise aeg – 19. sajandi lõpp ja 20. sajandi algus –
oli saksa raamatukunstis tõusuaeg, mil raamatute illustreerimine saavutas uue,
kunstilise taseme. Seda tõusu ja juugendi võidukäiku on näha ka Söödi memoriaalkogus, mis on tihedalt seotud kirjaniku elu ja tegevusega, huvialade ning lemmikautoritega. Just need seosed olid nii näituse korraldamise kui ka artikli kirjutamise
ajend, aga ka soov rõhutada saksa keele olulisust Eesti kultuuriloos.

Karl Eduard Söödi kogu jõudis arhiivraamatukokku 1965. a. Kogus on
ligi kolm ja pool tuhat teavikut (3471
eksemplari), millest poole moodustab
saksakeelne kirjandus. Söödi saksa
keele oskus pärines Tartu Saksa Seminari algkoolist, hiljem täiendas ta seda
Tartu Kreiskoolis.

Kirjandusteadus
ja saksa luule

Näituse plakat
(kujundanud Kaarel Oks)

Memoriaalkogu annab tunnistust sellest, kui suurt poolehoidu tundis Sööt
saksa luule vastu. Paljudes raamatutes leidub tagasihoidlikke pliiatsimärkusi, aga on ka leht-lehelt läbitöötatud
raamatuid, mis osutavad sügavamale
huvile. Tema kogus leidub hulgaliselt saksa luule antoloogiaid, 1900. a
eel ja järel ilmunud saksa lüürika
paremik. Siit ei puudu klassikute

J. W. Goethe, H. Heine, J. G. Herderi
jt teosed, aga on ka R. M. Rilke,
S. George, H. von Hoffmanstahli jt
varaseid teoseid: näiteks Rainer
Maria Rilke (1875–1926) kuuenda
luulekogu Mir zur Feier esmatrükk
(1899), mis on välja antud Georg
Heinrich Meyeri (1872–1931) kirjastuses Berliinis ja mida kaunistavad
Heinrich Vogeleri (1872–1942) illustratsioonid (Sööt 2422). On teada,
et Rilke ja Vogeler tutvusid Itaalias,
Firenzes. Hiljem külastas Rilke Vogeleri mitmel korral Alam-Saksimaal
Worpswedes asuvas Barkenhoffis –
Vogeleri loodud juugendstiilis ideaalmaailmas. Luulekogu sündis kahe
suurepärase looja koostöös. Rilke
sulest on Söödi kogus olemas veel
luulekogud Das Stundenbuch (Leipzig:
Insel, 1918; Sööt 655), Vom Lieben
Gott und Anderes. An Grosse für Kinder (Leipzig: Insel, 1901; Sööt 2421),

Stefan George (1868–1933) teostest võiks esile tuua
luuleraamatu Der siebente Ring, ilmunud 1920. a Berliinis Georg Bondi kirjastuses (Sööt 761). See pole küll
esmatrükk, vaid juba viies, kuid just see fakt näitab,
kui populaarne oli Stefan George luuletajana. Söödi
kogus on ka George tõlgitud luuletuste kogu Zeitgenössische Dichter. Bd. 1. Rossetti, Swinburne, Dowson, Jacobsen,
Kloos, Verwey, Verhaeren (Berlin: Georg Bondi, 1913).
Kuna luulet on raske tõlkida, siis on igale luulearmastajale selge, kui suurel määral aitavad luuletajate tõlgitud
väärtuslikud teosed kaasa lüürika tutvustamisele teistes
keeltes.
Kuid mitte ainult luuletused pole olnud Söödi huvi.
Tema memoriaalkogus leidub hulgaliselt sekundaarkirjandust, omaaegsete arvamusliidrite teoseid lüürikast ja
poeetikast. Hea näide on juudi päritolu austria kirjandusteadlane Oskar Franz Walzel (1864–1944), kelle draamaja meediauurimused on ka tänapäeval uuesti aktuaalsed.
Söödi kogus on kolm Walzeli teost: Deutsche Dichtung
der Gegenwart (1925; Sööt 451), Die Geistesströmungen des
19. Jahrhunderts (1929; Sööt 450) ja Vom Wesen der Dichtung
(1928; Sööt 1233) – kõik ilmunud Leipzigis, kirjastuses
Quelle & Meyer.

Söödi kogus on ka mitu aastakäiku kirjandusajakirja Das
literarische Echo. Monatsschrift für Literaturkunde ning üks
aastakäik olulist ajakirja Jugend – Münchner Illustrierte
Wochenschrift für Kunst und Leben (1906; Sööt 1902). Selle
uuendusliku, kirjanduse ja kunsti teemadega tegeleva
ajakirja ja kauni kujunduse järgi sai kunstivool Jugendstil
Saksamaal oma nime.
Raamatukaupmees Sööt pidi olema hästi kursis Saksa
raamatuturul toimuvaga. Kuidas Sööt ikkagi teadis,
missuguseid raamatuid tellida? Sellele küsimusele annab
vastuse jällegi memoriaalkogu. Söödi kogus on hulgaliselt kirjastuste raamatukatalooge. Näiteks XenienAlmanach für das 1911 (Sööt 1666) on põhjalik ja hästi
kujundatud almanahh, kus lisaks sisututvustustele on ka
autorite portreed. Märkuste rohkus almanahhis näitab,
kui põhjalikult tegeles Sööt raamatute tausta uurimisega.
Kogus on samuti Insel-Almanach 1907, 1910, 1918, 1920 ja
1923 (Sööt 1540, 2385, 1541, 1542), Mosse Almanach 1920
(Sööt 1868) ning Der Verlag Eugen Diederichs in Jena, 19--?
(Sööt 2476).
Lisaks almanahhidele on kogus ka mitmeid kirjandust
ja raamatuid tutvustavaid teoseid, nt Richard Wenzi
(1876–1953) välja antud Merkbuch der schönen Literatur.
Mit zahlreichen Proben (Leipzig: Hesse & Becker, 1913;
Sööt 1654).

Georg Brandes (1842–1927) – tuntud taani kirjandusteadlane, võrdlev-ajaloolise kirjandusteaduse rajaja, uurinud
lähemalt Shakespeare’i, Goethe, Voltaire’i jt loomingut,
on Söödi kogus esindatud mahuka esseekogumikuga
Gestalten und Gedanken. Essays (München: Albert Langen,
1903; Sööt 341) ja Berliinis Paetelite kirjastuses 1879. a
ilmunud teosega Lord Beaconsfield (Benjamin Disraeli). Ein
Charakterbild (esmatrükk), mis käsitleb inglise poliitiku
ja mitmekordse peaministri Benjamin Disraeli elu ja
tegevust.
Nimetamist väärivad 1902. a ilmunud feministliku suunitlusega raamat naisluuletajatest Frauenlyrik unserer
Zeit (Berlin, Leipzig: Schuster & Loeffler; Sööt 819) Julie
Virginie Scheuermanni (1878–1942) sulest ning Berliini
kirjanduselu käsitlev Gustav Dahmsi (1853–1901) toimetatud Das litterarische Berlin. Illustriertes Handbuch der
Presse in der Reichshauptstadt (Berlin: Richard Taendler,
1901; Sööt 355). Ülevaate draamakirjandusest annab
1911. a ilmunud ja Leo Melitzi toimetatud Führer durch
das Schauspiel der Gegenwart. Die dramatischen Werke der
Gegenwart (Berlin: Globus; Sööt 790).
Peale raamatute on Söödi kogus ka saksakeelseid kirjandusajakirju. Regulaarselt (1898, 1904–1907) on Sööt tellinud maailmakirjandust tutvustavat Aus fremden Zungen.
Halbmonatsschrift für die gesamte belletristische Weltliteratur
(Sööt 1906–1910). 1907. a kogumikus on ka põgus ajalooline ülevaade eesti kirjandusest Anton Jürgensteinilt
(1861–1933) ning eesti luule (Söödi luuletus Am Johannisfeuer (Jaanitulel), lk 93) ja rahvalaulude tõlkeid Karl
August Hermannilt (1851–1909).

Karl Eduard Sööt Tartus Toomel 25. mail 1937.
KM EKLA, A-31:949
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mille on kujundanud H. Vogeleri kaasaegne Emil
Rudolf Weiss (1875–1942) ning ka luuleproosalaadne
teos Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
(Leipzig: Insel 1927; Sööt 426), mis kirjandusteadlaste
sõnul kuulub luuletaja õnnestunumate teoste hulka.
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Kogus on ka mitmeid populaarseid
sarju: Reclams Universalbibliothek (Söödil 42 raamatut), Insel-Bücherei (17 raamatut), Aus Natur und Geisteswelt
(15 raamatut), Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes (6 raamatut) ja Deutschkundliche Bücherei
(3 raamatut).

Tõlked teistest keeltest
saksa keelde

K. E. Söödi kogus on hämmastavalt
mitmekesine valik saksa keelde tõlgitud teoseid. Tõlkijad on olnud oma
ala meistrid: saksa kirjanikud ja luuletajad Ludwig Tieck, Stefan George,
Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke jt.
Maailmakirjanduse klassikutest on
esindatud William Shakespeare,
George Byron, Walt Whitman, Edgar
Allan Poe, Charles Baudelaire, Rabindranath Tagore, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, Ivan Krõlov,
Anton Tšehhov jt.
Kogus on sarju, mis on keskendunud
tõlgetele: Reclams Universalbibliotheki ja
Insel-Bücherei kõrval on ka Alexander
Dunckeri (1818–1879) Weimaris välja
antud Aus fremden Gärten. Kogus on
sellest sarjast 7 raamatut: O. Wilde’i,
A. Ch. Swinburne’i, J. Jörgenseni,
A. Musset’ looming ja valik serbia
luulet. Need teosed on tõlkinud Otto
Hauser (1876–1944), parim Swinburne’i ja Wilde’i tõlkija, aga saksandanud ka Cervantese Don Quijote…,
Dante Jumaliku komöödia jt (tõlkinud
üle 100 teose).
Maurice Maeterlincki (1862–1949),
Belgia prantsuskeelse kirjaniku ja nobelisti teostest on Söödi kogus olemas
13 raamatut, nende hulgas mõned
Wilhelm Müller-Schönefeldi (1867–
1944) kaunis kujunduses. Lähemal
uurimisel selgub, et Maeterlincki
tõlkija Friedrich von Oppeln-Bronikowski (1873–1936) tõlked on ka
tänapäeval loetavad ja ümbertõlkeid
pole palju tehtud. 11 raamatut Söödi
kogus olevast 13-st Maeterlincki saksakeelsest teosest on Eestis olemas
ainult Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus.
Teine Belgia prantsuskeelne kirjanik
Émile Verhaeren (1855–1916) on Söödile samuti huvi pakkunud. Temalt
on kogus kolm luulekogu, lisaks on
ta veel esindatud ühes antoloogias.

Émile Verhaeren.
Lichte Stunden. Stunden des Nachmittags.
Tiitelleht ja esikaas

1890-ndatel Stuttgartis Axel Junckeri
(1870–1952) kirjastuses Erna Rehwoldti (1877–1941) tõlkes ilmunud
raamatu Lichte Stunden. Stunden des
Nachmittags (Sööt 1656) muidu tagasihoidliku teostuse juures püüab pilku
juugendlik kaanekujundus. Juugendit iseloomustavadki just võluvad
detailid ja Söödi memoriaalkogu
pakub palju sellist silmailu.
Söödi kogus on vene kirjaniku Aleksandr Bloki (1880–1921) luulekogu
Die Zwölf (Sööt 2353), mis ilmus Berliini kirjastuses Newa. Selle raamatu
illustratsioonid pärinevad vene avangardistilt Vassili Masjutinilt (1884–
1955). Kogus on ka Nikolai Gogoli
(1809–1852) novellid ja Ivan Krõlovi
(1769–1844) valmid ning mitu Anton
Tšehhovi (1860–1904) teost, samuti
ülevaatlik vene proosa- ja luulekogumik Aus russischen Dichtern. Lyrisches,
Episches und Dramatisches in deutschen
Übertragungen (Halle: Otto Hendel,
ilmunud 1890ndatel; Sööt 812). Samas
kirjastuses on 1891. a ilmunud ka ülevaade poola luulest Polnische Dichtung in deutschem Gewande (Sööt 452).

Omapärane leid on Victoria ajastu
inglise luuletaja Elizabeth Barrett
Browningu (1806–1861) luulekogu
Sonette aus dem Portugiesischen
R. M. Rilke tõlkes, ilmunud 1911
Leipzigi kirjastuses Insel (Sööt 372).
Barrett Browning avaldas luulekogu
tõlkena portugali keelest, tegelikult
olid need tema enda väga isiklikud
sonetid ja just seepärast selline konspiratsioon. On teada, et Barrett Browningu luulel oli tohutu mõju ameerika
poeetide Edgar Allan Poe ja Emily
Dickinsoni loomingule. Ta oli viimase paleus ja tema portree kaunistas
Dickinsoni magamistuba (Burt, 2010).
Ameerika tähelepanuväärsetest luuletajatest on Söödi kogus Walt Whitmani (1819–1892) Grashalme, mis
ilmus Reclami kirjastuses Leipzigis
1907. a Johannes Schlafi (1862–1941)
tõlkes (Sööt 455). Edgar Allan Poelt
(1809–1849) on Söödil koguni kaheksa
teost, tõlkijateks Theodor Etzel (1873–
1930) ja Gisela Etzel (1880–1918).
Neist seitse on Eestis olemas ainult
kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus.

Tõlgete lugejana oli K. E. Sööt teadlik,
kui oluline on kirjanduse, ka luule tõlkimine eesmärgiga jõuda rohkemate
lugejateni. Ka tema enda luuletusi
on tõlgitud paljudesse võõrkeeltesse.
Nagu Henrik Visnapuu (1890–1951)
oma 1932. a Loomingus ilmunud
K. E. Söödi 70. juubelile pühendatud
artiklis mainib, ületab Söödi luuletuste tõlgete arv 70 ja tema luuletusi
on tõlgitud soome, rootsi, saksa,
läti, vene, ungari ja esperanto keelde
(Visnapuu, 1932). Hiljem on see nimekiri täienenud peamiselt tõlgetega
vene keelde ja võib tõdeda, et Sööt on
üks enim tõlgitud eesti luuletajaid.

Ungari kultuurikontaktid
ja Sándor Petőfi
isamaaline luule

Ungari kultuuri tutvustamine Eestis
algas hõimuliikumise ajal. 1920-ndate
alguses sai K. E. Söödist aastakümneteks aktiivne kultuurivahendaja
Ungari ja Eesti vahel. Kuigi Sööt ei
olnud ise Ungaris käinud ega osanud
ka ungari keelt, laabus tema vahemehetöö suurepäraselt (Lindeberg,
1968). Sööt oli isiklikult tuttav kõigi
Tartu Ülikooli ungari keele lektoritega. Elemér Virányi (1897–?) õpetas
Tartu Ülikoolis ungari keelt aastatel
1922–1928 ja tema abiga korraldati
eesti-ungari üliõpilasvahetust. Suhtlus kestis ka pärast Virányi lahkumist
Tartust ning 1929. a sai temast isegi
Postimehe ametlik väliskorrespondent (Lindeberg, 1968). Ka István
Csekeyga (1889–1863), Tartu Ülikooli administratiivõiguse korralise
professoriga (1923–1931) oli Söödil
hea koostöö. Tartust lahkumise järel
tegeles Csekey ka edaspidi eesti kultuuri tutvustamise ja kirjanduse tõlkimisega ungari keelde. Söödi abi
tõlkimisprotsessis oli tihti väga vahetu
(Lindeberg, 1968). Tema ettepanekul
hakati ka arhiivraamatukogus regulaarselt koguma ungari ajalehti ja
väljalõikeid, mis sisaldasid infot Eesti
kohta. Kolmas ungarlane, kellega
Sööt koostööd tegi, oli teadlane ja

luuletaja Aladár Bán (1871–1960),
kellega Sööt tutvus juba 1911. a. Bán
pidas siis Tartus Eesti Kirjameeste
Seltsi koosolekul loengu Kalevipoja
tõlkimise probleemidest (Lindeberg,
1968). Bán tõlkis ungari keelde ka
Söödi luulet.
1939. a Tartu Ülikooli tööle asunud
ungari keele lektori Jenő Fazekasega
(1892–?) olid Söödil samuti head suhted. Kuigi Sööti võib pidada teerajajaks nii ungari kirjanduse ja kultuuri
kui ka Sándor Petőfi (1823–1849) luule
tutvustamisel Eesti lugejale, ütleb
Edvin Hiedel oma 1956. a kirjutatud
arvustuses, et suur hulk Petöfi viljakaima eestindaja, K. E. Söödi tõlkeist
leidub vaid käsikirjas. Muidugi jääb see
rohkearvuline materjal huvipakkuvaks
aineseks vaid kirjandusteadlastele. Enamik
tõlkeid ei vasta arenenud nõuetele nii
keele kui ka tõlkevabaduse osas. Praegusele
lugejale võiksid vastuvõetavad olla vahest
ainult üksikud K. E. Söödi 80-nest tõlkest. [---] Kaasaegne lugeja eelistab Ellen
Niidu meisterlikke, meile ka keeleliselt
omasemaid tõlkeid (Hiedel, 1956). Võibolla oleks kirjandusteadlastel aeg
Söödi tõlked kriitilise pilguga uuesti
üle vaadata. Mõned nendest tundusid võrdlemisel isegi täpsemad ja
poeetilisemad kui Ellen Niidu omad
(näitusel olid kõrvuti Söödi ja Niidu
tõlkenäited). On ju selge, et E. Hiedel
avaldas oma arvamust vastavalt aja
vaimule ja kontekstile. Rahvuslus oli
teema, mida nõukogude ajal sai hästi
rakendada ideoloogia vankri ette.
Söödi rahvuslus oli teisest puust ning
tema Petőfi-vaimustus oli seotud eesti
rahva enesemääramise ja rahvusriigi
tekkimisega.
Sööt tõlkis muidugi saksa keele vahendusel ja juba see võib tähendada kaugenemist originaalist. Aga eirata ei
saa tõsiasja, et tema raamatukogus
on olemas teosed, mis näitavad, kui
suur oli tema huvi Petőfi vastu ning
kui põhjalikult ta tõlkimisel luuletustega töötas.
Sándor Petőfi kõige vanem teos
memoriaalkogus on kogumik Sechzehn erzählende Dichtungen von Alexander Petöfi (Karlsruhe: H. Reuther,
1879; tõlkinud K. M. Kertbeny; Sööt
1876). Hilisemad teosed:
•

Petöfi, A. Gedichte (Leipzig: Reclam,
1883; tõlkinud J. Goldschmidt; Sööt
1591). Selles väikeses luuleraamatus

on Söödi märkusi ja sissekirjutusi,
mitmel pool tõlke ilmumise täpsed kuupäevad. See on arvatavasti
üks esimesi Petőfi luulekogusid,
mida Sööt on tõlkimisel kasutanud. Kuupäevadega on varustatud
16 luuletust.
•

Petöfi, A. Gedichte (Leipzig: Otto
Wigand, 1885; tõlkinud Ladislaus
Neugebauer; Sööt 1885). Kogu on
kaunis väljaandes, kuid märkusi
ja muid sissekirjutusi siin pole.
Sööt on ilmselgelt eelistanud Goldschmidti tõlget.

•

Petöfi, A. Gedichte (Halle: Otto Hendel, 1887; tõlkinud Alfred Teniers jt;
Sööt 1593). Ka see tagasihoidlikus
väljaandes, kaanteta raamat on kasutust leidnud, kuupäevadega on
märgistatud 6 luuletust, ilmunud
aastatel 1922–1939.

•

Petöfi, A. Gedichte. (Leipzig: Insel,
1922; Sööt 1592). Raamatuke (InselBücherei nr 351), kus luuletused on
tõlkinud erinevad autorid, on Söödil põhjalikult läbi töötatud. Teaviku vahel on väikestel sedelitel
käsikirjalisi tõlkekatkeid, kümne
luuletuse juures on märge nende
ilmumise kohta. Selles luuleraamatus on Sööt võrrelnud ka J. Goldschmidti ja A. Teniersi tõlkeid. Luuletuste juures on tõlkijate nimed
ja leheküljenumbrid võrreldavast
kogust.

On ka antoloogiaid nagu Neue ungarische
Lyrik in Nachdichtungen (München:
Georg Müller, 1918; koostanud Heinrich Horvát; Sööt 1869). Rohked märkused näitavad, et Sööt tundis huvi ka
Ungari noorema põlvkonna luuletajate vastu. Kogu vahel on veel puhtalt
ümber kirjutatud Schlachtliedi (Lahingulaulu) tõlge, sekundaarkirjandusest on
kogus olemas Ludwig (Lajos) Katona
(1862–1910) ja Franz (Ferenc) Szinnyei
(1875–1947) Geschichte der ungarischen
Literatur (Berlin, Leipzig: Göschen,
1911; Sööt 776).
K. E. Söödi tegevus ungari luule, eriti
Petőfi tõlkijana oleks kindlasti huvitav teema mõnele eesti kirjanduse või
tõlketeooria uurijale. Selleks pakub
Söödi memoriaalkogu väga head
materjali. Tema tõlgitud käsikirjalisi
luuletusi säilitatakse kirjandusmuuseumi teises osakonnas – Eesti Kultuuriloolises Arhiivis.
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Nimetamist väärib ka William Sharpi
(1855–1905) Fiona Macleodi nime all
kirjutatud Wind und Woge. Keltische
Sagen (Jena, Leipzig: Eugen Diederichs, 1905; saksa keelde tõlkinud
Winnibald Mey; Sööt 455).
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28 Raamatukujundus,

juugend

K. E. Söödi kogu saksakeelsed raamatud on valdavalt kujundatud juugendstiilis. On raamatuid, kus pole
ühtegi illustratsiooni, kuid väikesed
detailid, kirjastiil või ornament viitavad siiski ilmumisajale ja selle aja
suundumustele raamatukunstis.
Sööt oli küll luuletaja, aga ta oli ka
pragmaatiline ja edukas ärimees.
Aastatel 1895–1913 tegutses ta üheaegselt nii kirjastaja, trükikoja omaniku kui ka raamatukaupmehena.
Raamatute kirjastamisel ei pannud
Sööt rõhku mitte üksnes nende sisulisele väärtusele, vaid ka nende kaunile
välimusele. Bibliofiil Jaan Roos (1888
–1965) oli arvamisel, et Sööt oli „Postimehe” kirjastuse kõrval Tartus üks
esimesi, kes hakkas viljelema meie raamatu välimusliku külje ilu. Kogu aja
on toonitatud, et algatus eesti raamatu
välimuse ilustamises kuulub „NoorEestile”. See ei ole täiel määral õige.
„Noor-Eesti” tuli mõni aasta hiljem.
Algataja sel alal oli tõeliselt Sööt, mida
tõendavad tema luuletuskogud „Saatus” (1889) ja „Mälestused ja lootused”
(1903) (Roos, 1937).
19.–20. sajandi vahetuse paiku toimus
Saksa raamatukunsti nn uuestisünd.
Vahepeal polnud raamatute illustreerimisele suurt tähelepanu pööratud
– oluline oli teksti edastamine. Täiesti
uue laine tõi Saksa raamatukunsti
juugend: tekkisid uued kirjastused,
anti välja klassikute sarju, kuid ka
moodsat kaasaegset kirjandust. Kirjastustest kerkisid esile Eugen Diederichsi (1867–1930), Georg Mülleri
(1877–1917), Alexander Dunckeri jt
kirjastused, samuti ka siiani tegutsevad Reclam ning Insel, kus pöörati
suurt tähelepanu raamatute kujundamisele uues modernses stiilis. Oli
kirjastusi, mis keskendusid teatud
autorite teoste trükkimisele, näiteks
Georg Bondi (1865–1935) kirjastus
(1895–1938), mis andis välja sümbolistliku luuletaja Stefan George teoseid. George raamatud ilmusid tema
enda välja töötatud kirjastiilis, mida
nimetati Stefan George Schrift´iks.
See oli seriifideta (sans serif ) kirjastiil, mida trükkimisel tavaliselt
ei kasutata (Buchkunst um 1900,
2014/15).

Vogeler, Weiss, Stassen
ja Müller-Schönefeld

Ka Söödi kogus on paljud Saksa raamatukunsti meistriteosed esindatud.
Üks huvitavamaid kunstnikke, kelle
teoseid Söödi kogus leidub, on Heinrich Vogeler, kelle värvikas elu ise oli
nagu kunstiteos. Vogeler õppis Düsseldorfi kunstiakadeemias ja kuulus Worpswede kunstnikekoloonia
esimesse põlvkonda. Vogeleri suur
eeskuju kunstivallas oli Sandro Botticelli. Tema kodu Barkenhoff, kus
maja, interjöör ja aed moodustasid
juugendstiilis terviku, sai 20. sajandi
alguses kunstiliikumise keskpunktiks. Pühendunud sotsialistina asus
Vogeler 1931. a elama Moskvasse, kus
viljeles kubismi ja futurismi. Teise

maailmasõja puhkemisel evakueeriti
Vogeler Kasahstani. Ta suri 1942. a
Karagandas segastel asjaoludel.
Vogeleri suurepärase kujundusega
raamatuid on Söödi kogus seitse, sh
kunstniku enda luulekogu Dir.
Gedichte (Leipzig: Insel, 1899), mille
esmatrükk on Eestis ainueksemplar.
Vogeleri kui raamatuillustreerija meisterlikkuse näide on Oscar Wilde’i
(1854–1900) Die Erzählungen und Märchen (Leipzig: Insel, 1910). Eugen Diederichsi uuendusmeelses kirjastuses
Leipzigis on ilmunud Hugo Salusi
(1866–1929) luulekogu Ehefrühling
(1902). Vogeleri kujundatud on ka
mahukas luuleantoloogia Wir sind die
Sehnsucht. Liederlese moderner Sehnsucht (Stuttgart: Greiner & Pfeiffer,

Heinrich Vogeler. Dir. Tiitelleht, katkendid ja fragment sisekaanest
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Oscar Wilde. Die Erzählungen und Märchen. Tiitelleht ja katkend
190?), mis on Eestis olemas ainult
arhiivraamatukogus, ja Rilke luulekogu Mir zur Feier esmatrükk (1899).
Vogeler on kujundanud ka taani
kirjaniku Peter Nanseni (1861–1918)
teose Die Feuerprobe. Novellen (Berlin:
Fischer, 1902) kaane.
Vogeleri kaasaegne ja mitte vähem
oluline kunstnik, tüpograaf ning illustraator oli Emil Rudolf Weiss, kelle
osa algselt ajakirjana ilmunud Inseli
muutumisel kirjastuseks oli väga
suur. Ta töötas ka Samuel von Fischeri
(1859–1934) kirjastuses raamatukunstnikuna ja lõi mitmeid kirjastiile, millest tuntumad on Weiss-Fraktur, WeissAntiqua, Weiss-Gotisch jt. Weiss oli
Preisi kunstiakadeemia liige ning
kujundas 1924. a kasutusele tulnud
metallraha (münte). Söödi kogus on
tema illustreeritud raamatuist R. M.
Rilke Vom Lieben Gott und Anderes.
An Grosse für Kinder (Leipzig: Insel,
1901; Sööt 2421).
Söödi kogus on esindatud ka Franz
Stassen (1869–1949), peamiselt muinasjuttude ja saagade ning Wagneri
teoste kujundaja: Die heilige Schrift.
Auswahl (koostanud E. Gros. Stuttgart: Greiner und Pfeiffer, 190?; Sööt
1838).
Ernst Wilhelm Müller-Schönefeld
(1867–1944) oli litograafi poeg ja sai
esialgse väljaõppe oma isalt, misjärel

Hugo Salus. Ehefrühling. Tiitelleht ja autograaf
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Die heilige Schrift. Koostanud E. Gros. Katkendid
õppis Leipzigi graafika- ja raamatukunsti akadeemias
ning Berliini kunstiakadeemias. Müller-Schönefeldi kaunis kujunduses on Söödi kogus Maeterlincki Aglavaine
und Selysette. Trauerspiel in fünf Aufzügen (1912; Sööt
1856), Der begrabene Tempel (1911; Sööt 1857), Der Schatz
der Armen (1912; Sööt 1858), Prinzessin Maleine (1911;
Sööt 1859), Weisheit und Schicksal (1918; Sööt 1860) ning
Drei mystische Spiele. Die sieben Prinzessinnen ; Alladine
und Pallomides ; Der Tod des Tintagiles (1904; Sööt 1570).
Maeterlincki teosed andis 20. saj alguses välja Eugen
Diederichsi kirjastus Jenas.
K. E. Söödi kogus on kindlasti veel raamatukunsti seisukohalt huvitavate autorite teoseid, eelpooltoodu on
ainult põgus osutamine selle kogu väärtustele.

Muud Sööti huvitanud teemad:
filosoofia, psühholoogia, religioon,
eneseabi
Tänu memoriaalkogule teame, et kirjanduse ja luule
kõrval oli veel teisigi teemasid ja valdkondi, mis Söödile huvi pakkusid. Tema kogus on mitme 19. sajandi
arvamusliidri teoseid, mille omanik on põhjalikult
läbi töötanud, näiteks šoti mõtleja, ajaloolase ja esseisti
Thomas Carlyle’i (1795–1881) Arbeiten und nicht verzweifeln. Auszüge aus seinen Werken (Düsseldorf, Leipzig:
Karl Robert Langewiesche, 1900. a paiku ilmunud teos;
Sööt 1816). Selle pealkiri Töötada ja mitte kahelda kõlab
nagu Söödi enda elu moto. Raamatus olevate märkuste

Maurice Maeterlinck. Prinzessin Maleine. Kaas ja tiitelleht

Filosoofidest on Söödi kogus olemas Immanuel Kanti
(1724–1804) Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen (Leipzig: Xenien, 18--?; Sööt 777) ja Oswald
Külpe (1862–1915) teos Kantist – Immanuel Kant. Darstellung und Würdigung (Berlin, Leipzig: B. G. Teubner, 1917;
Sööt 781). Ei puudu ka ülevaatlikud teosed nagu Ludwig
Busse (1862–1907) Die Weltanschauungen der grossen Philosophen der Neuzeit (Leipzig, Berlin: B. G. Teubner, 1921;
Sööt 376) ja Georg Simmeli (1858–1918) Hauptprobleme
der Philosophie (Leipzig: Göschen, 1911; Sööt 442).
Ka psühholoogia ja loodusteadused pole Sööti külmaks
jätnud. Tema kogus leidub näiteks arsti ja loodusteadlase
Gotthilf Heinrich von Schuberti (1780–1860) 1800-ndatel Weimaris Richard Leutloffi kirjastuses ilmunud teos
Die Symbolik des Traumes (Sööt 804). See põhjapanev
uurimus avaldas hiljem sügavat mõju nii E. T. A. Hoffmanni, Sigmund Freudi kui ka Carl Gustav Jungi loomingule. Schubert sidus Johann Gottfried Herderi ja
Friedrich Schellingu filosoofia kristlusega, tema järgi
avaldub Kristus nii looduses kui ka inimhinges, oluline
osa on alateadvusel ja sümbolitel. Samuti leidub kogus
N. Braunhauseni 1919. a Leipzigis B. G. Teubneri kirjastuses ilmunud Einführung in die experimentelle Psychologie
(Sööt 1739).
Loodusteaduste vallas köidab tähelepanu Wilhelm
Bölsche (1861–1939) Das Liebesleben in der Natur 1–2
(Müller-Schönefeldi illustreeritud ja Leipzigis Diederichsi kirjastuses 1903. a välja antud raamatud; Sööt
623 ja 347).
Üllatav on, et kogus leidub ka rootsi arsti Anton Nyströmi (1842–1931) raamat Sexualleben und Gesundheit
(Berlin: Oesterheld, 1911; Sööt 1874). Üldse tundub siinkirjutajale, et me unustame vahel, kui vähe siiski erineb
kaasaegne inimene oma rohkem kui saja aasta tagusest
liigikaaslasest. Puutudes kokku 1910. a Leipzigis Hans
Hedewigi kirjastuses ilmunud raamatuga Die Lebensführung im hohen Alter (Sööt 1537), mille autor on saksa
arst Josef Hermann (1817–1902), tekkis sügav soov teada
saada, millised olid toonased soovitused eluea pikendamiseks. Selgus, et pole midagi uut siin päikese all, sest
nagu tänapäevalgi, oli ka siis oluline mõõdukus kõiges:
soovituslik on süüa väiksemaid portsjone, juua sidrunivett, võtta keskpäeval väike puhkus, teha jõukohast tööd,
tegeleda hobidega ja jalutada. Ja mis on ka väga oluline:
olla seltskonnas, soovitatavalt nooremate seltskonnas,
mitte jääda ÜKSI! Mida oleks tänapäeva toitumis- ja
muudel nõustajatel sellele valikule lisada? Sööt teatavasti
elas ka viljaka ja pika elu. Kes teab, kas tänu raamatutele
või millelegi muule, aga memoriaalkogu tõestab, et
õigete eluhoiakute kohta oli tal raamat olemas.

Kokkuvõte

Memoriaalkogu põhjal võib väita, et Karl Eduard Sööt
oli erudiit, kes kujundas oma raamatukogu sihipäraselt,
oli kursis nii Euroopa kui ka muu maailma kirjanduselus
toimuvaga ning lisaks sellele oskas hinnata ka raamatukunsti ja raamatute esteetilist välimust. Söödi raamatukogu on Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu
memoriaalkogude hulgas üks huvitavamaid. Loodetavasti leiavad selleni tulevikus tee nii kirjandusteadlased,
tõlkijad, raamatukunstnikud kui ka lihtsalt huvilised.
Eelduseks sellele on muidugi saksa keele valdamine.
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ja allakriipsutuste rohkus laseb seda vähemalt oletada.
Samas kirjastuses ja samal perioodil on ilmunud ka John
Ruskini (1819–1900) Menschen untereinander. Auszüge
aus seinen Schriften (Sööt 800). Ruskin oli Victoria ajastu
kunstikriitik, filosoof ja kirjandusteadlane, arvamusliider
19. sajandi lõpust Esimese maailmasõjani. Olles vahepeal
unustatud, avastati ta 1960-ndatel uuesti, erilist tähelepanu pälvisid tema vaated keskkonnale ja inimkonna
jätkusuutlikkusele.

KMS SOOVITAB

32

Jätku lugemis(t)ele!
KARL MARTIN SINIJÄRV
luuletaja, RaRa kultuurinõunik

Mart Laar

Hoia Ronk. Ühe konservatiivi elukaar
Mart Laari raamat Karl August Hindreyst on õpikunäide sellest, kuidas
kirjutada ühest vanaaegsest vanamehest (kessugusena Hindrey enamasti
meelepilti tuleb, kui üldse tuleb) niiviisi, et võhik õhinal lugeda ja vaimustudagi saab. Kujutan vägagi hästi ette, kuidas tänapäeva noor (ja kes see selline
õigupoolest on?) võtab ja loeb Hoia Ronka kui suurepärast põnevikku. Kus
kirjeldatu juhtumisi kipub ka ajaloolisele tõele vastama.
Ma ei tea, kas mängib siin oma ja olulist rolli seegi, et Hindreyst kirjutamine
on Laaril mõtteis olnud juba varasest noorusest saati, ent raamatus on
tõepoolest toda noortepärast hoogu ja kirglikkust, mis sobib Hindrey elutakti tabamiseks täpselt õigesti. Enne vanaaegseks vanameheks kasvamist
(ja ikka päris rokenroll-vanamees sai temast) möllas Hindrey täiega ja kõigil rinnetel, viimast sageli ka sõna otseses mõttes. Pani hullu ja risti ette
ei löönud. Mida iganes elu ette ei veeretanud, Hindreyl läks silm särama,
kõik uus ja huvitav tuli ära proovida, olgu kodus või kaugemal. Ja tema
kaugused olid tõesti kaugel, Kongoni välja. Euroopa oli nagu teine kodu

ja mingi tühine rahamure teda tagasi
ei hoidnud. Raha polnud kunagi, aga
kusagilt sai seda alati, sai ka hästi
süüa ja head napsu ja vahel võis ka
võlgu klaarida. Selle taha sõit seisma
ei jäänud ja üks suur sõit läbi aja
ja ilma ta elu oligi. Mart Laar kirjeldab seda täie mõnuga. Stiilinäide
(suvi 1941, Hindrey saabub Tartusse,
kust punavägi just välja löödud):
Kõigepealt „vabastas“ Hindrey Werneri
kohviku: pani Kambjast kaasa võetud
jahipüssi nurka ning asus kohvikut põhjalikumalt üle vaatama. See võttis loomulikult aega ning lõplikult sai Werner
vabastatud alles järgmiseks hommikuks.
Seejärel läks Hindrey vabastama Postimehe toimetust.
Suurepärane teos ühest me ajaloo
põnevamast kultuuritegelasest, kes
väga paljudes asjades esimene oli,
kui ka tingimata suurimaks ei tõusnud. Vaid see, miks autor Hindreyd
konservatiiviks peab, paneb mind
natuke kukalt kratsima. Mulle jäi
Hindreyst küll kaunis radikaalne
mulje. Samas on öeldud, et konservatiivsed vaated on need, mis konservatiivi vanaisa ajal radikaalsed olid.
Ja Hindrey sobiks Laarile vanaisaks
ju väga hästi!
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 254 
Kirjastus: Varrak
 ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5459167*est

Mart Kivastik
Sure, Poisu!

Johannes Vares-Barbarus oli vaieldamatult värvikas kuju nii kirjanduses
kui ajaloos. See viimane läks talle
üsna kiiresti üsna kalliks maksma.
Jõukas vasakpoolne tohtrihärra, korralik kodanlusevastane kodanlane ja
teravkeelne, ehk küll mitte eriti populaarne luuletaja suutis end siduda
riigimängudega, mis tal kaugelt ja
kõrgelt üle pea käisid. Ja kui ta aduma
hakkas, kui suure jama sisse ta sattunud on, ei olnud enam pääsemist.
Rahvas tuli jamast pool sajandit hiljem välja, Barbarus ei pidanud vastu
aastakümmetki.
Sellest elust – ja mitte ainult neist valusaist lõpuaastaist, noore Barbaruse
elukäik on objektiivselt põnevamgi

Üks päev aastal 0
Sandra Jõgevat teame me mitmel kombel: kunstnik, kriitik, kolumnist,
filmilooja, kas või too tige daam, kel alati kõige kohta üht koma teist kärtsakat
öelda on. Tõsi kõik; ei jäta Jõgeva kreissaagi käima tõmbamata, kui puid või
päid (seni õnneks ülekantud tähenduses) langetada õige näikse olevat. Jätaks
kuvandi kõrvale ja kõneleks raamatust, mis on pagana hea.
Võib-olla ekslikult on mulle teinekord jäänud tunne, et oma kunstiprojektides
tahab Jõgeva nii mõnigi kord teha kunsti kunsti pärast või õigemini kunsti
säherduse kunsti pärast, nagu ta õigeks ja õiglaseks arvab. Ma ei kommenteeriks. Siin raamatus aga ta küll mingit kirjandust kirjanduse pärast ei tee, vaid
jutustab väga vaba ja hea sulega mitmete vähem või rohkem eriskummaliste
inimeste elujuhtumistest ühe päeva jooksul. Natuke meenub Andrus Kivirähki Maailma otsas, ent Kivirähk oli rohkem kirjandus ja rohkem Kivirähk,
samas Jõgeva sõna on elusam ja ootamatum. Mis siis, et elu ei ole iga hetk
teab mis kirjanduslik.
Omajagu huumorit on siin pea igal lehel; huvitaval kombel mitte nii väga
irooniat ega sarkasmi. Nood ongi pigem ilukirjanike kaitsekilbid, mis eos
ette pannakse. Sandra Jõgeva pole elus miskist kaitsest kuulnudki, ta on ründav inimene. Ja ehkki Ühes päevas… on ta kõike muud kui ründav, puudub
tal tarvidus ka kilbimüüri üles ehitada – tostap ka iroonialoorid hõredad ja
aimatavad. Puhas igapäev näitab tegelastele niigi koha(d) kätte.
– saaks kirjutada mitu vägagi erinevat kirjandusteost. Ja ju kunagi kirjutataksegi. Mulle igatahes Kivastiku
lähenemine meeldib: siin on põnevalt
kulgev ajahetkede segamine, siin on
kergelt unenäolised üleminekud, aga
ka iseseisvate novellidena võetavad ajastupildistused. Raamat oli hea
lugeda ja kudus ennast kuidagi peas
ise kokku. Harutas lahti ka. Kivastiku eelmine romaan Taevatrepp näiteks jäigi mul pooleli – ei hakanud
üheskoos kõndima, meeles sujuma.
Sure, Poisu! aga läks kohe käima ja sai
tõesti ühe hooga ja käest panemata
läbi loetud.
Jah, ta ei ole klassikaline romaan,
näidendipõhisust on tunda, kuid
miks ka mitte. Heade lugudega on
ikka see värk, et alati tahaks natuke
veel ja kui ma üldse millegi kallal
norida võtan, siis mu arust võinuks
seda raamatut rohkemgi olla. Keerulised lood väärivad lahtikirjutamist.
Keerulise loo lihtne moraal Barbaruse teema puhul: iga kingsepp saab
oma liistule tõmmatud. Ja iga tuld ei
tasu õhutada, mõnd kohe eriti mitte.
Sauna süütad, küla läeb, ja antud
juhul terve riik takkapihta. Ning
tagantjärele tarkusest pole kasu mitte
kõige vähematki.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 191
 Kirjastus: Väike Öömuusika
 ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5438652*est

Kõik tegelased on natuke napakad ja ühtlasi inimlikult arusaadavad. Ei midagi
mustvalget. Korraks tekkis tunne, et natuke hakkavad nad omavahel sassi
minema, aga siis ajas autor samuti tegelaste nimed segamini ja ilmselt sai sest
ka ise aru, sest rohkem sellist muret ei tekkinud. Ja lõpus oli kõik juba väga
hästi. Muidu see polnuks ju lõpp!
Mul oli põhjendamatu eelarvamus ja oh mis rõõm, et see haihtus õhku nagu
esoteeriline pahmakas kättemaksuvaimu raamatus teeb. Üks vaimustav
kodumaine romaan tänavusest aastast – ärge jätke lugemata!

Ilmumisaasta: 2021
 Lehekülgi: 160
 Kirjastus: Rahva Raamat
 ESTER: https://www.ester.
ee/record=b5431162*est
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Sandra Jõgeva.
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Naismaadlejad, luurajad, aadlidaamid, kommunistid, hullud mägilased
ja iidsed salatarkused paeluvad raamatusõpru ikka ja igal pool. Ses suhtes
on autor ainese targalt valinud ja mängib mängu elegantselt välja. Olgu,
hull mägilane kustutati kuidagi natuke liiga kergesti ja kiiresti ära, temast
oleks saanud tüütu koomilise kurjami, kes lõpuni kõige ootamatumates
kohtades lugulauda segi keeramas käib, ent ju siis autor väsis tast ära ja
arvas, et aitab küll.
Üks viimase aja rõõmustavam lugemisvara, näis, kas teist nii reibast romaani
tänavu tulebki.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 404  Kirjastus: Salv
 ESTER: https://www.ester.ee/record=b5431379*est

Urmas Vadi

Hing maanteeserval

Rein Raud
Päikesekiri

Minu meelest on Päikesekiri Rein Raua
seni parim raamat. Kuidagi vabalt ja
mõnuga kirjutet ning täpselt nõnda
ka loetav. Rein Raud ei pea juba
ammu kellelegi tõestama oma kirjutamisoskust ega eruditsiooni ning
Päikesekirjas ta ei tõestagi, ta lihtsalt kasutab neid. Märkamatult ja
muhedalt.
Ausalt öeldes mõjub Päikesekiri lihtsalt hea raamatuna, mitte ilmtingimata hea eesti raamatuna. Lugu
hakatub Eestist, ent kulgeb edasi peamiselt Venemaal, Hiinas ja Jaapanis,
liikudes ka ajas natuke edasi-tagasi.
Ajajoone loksutamine mulle üldiselt
eriti ei meeldi, aga siin ta ei häirinud.
Erilist vajadust ma selle nõksu järele
samas ka ei näinud, aastakest paar
siia-sinna enam-vähem saja aasta
taguses ajas on kaugvaates üsna üks
ja seesama.
Ma ei tahaks seda romaani päriselt
ajalooliseks põnevikuks liigitada,
ütleks pigem põnev ajalooromaan.
Sest toonase ajajärgu jõujooni ja juhtumisi kujutab Päikesekiri sootuks
uute nurkade alt ning kuivõrd ühtki
kultuuritausta üleliia esile ei tooda,
usun, et tõlgituna võiks raamat leida
tänuliku lugeja mitmel pool maailmas. Üldse tundub, et kõige paremini aetakse Eesti asja siis, kui teda
pealtnäha justkui üldse ei aetagi.
Selles mõttes on Eesti asi nagu habe.

Kui meil on üldse kirjanik, kes võib rahuliku südamega ja täiesti tõsiseltvõetavalt võrrelda Juhan Liivi linikuga kaetud mustvalge teleka kineskoobiga,
siis on see Urmas Vadi. Kui seda mustvalget telekat nüüd omakorda Eesti
kirjandusega võrrelda, siis võiks Vadi olla eelmainitud linik. Ta natuke nagu
kataks ja varjaks, aga teisalt tooks esile ja aktsentueeriks. Oleks ise ilu tegija,
ise ilus olija. Telekas, olgu ta parajasti sisse või välja lülitet, jääks muidugi
samaks, aga ilma linikuta oluliselt ebaisikupärasemal kujul.
Tihtigi on, et kirjanik avaldub novellivormis oma kõige ehedamal kujul ja
Vadi puhul on see päris kindlasti nõnda. Eks ole ta ju kirjutanud vägagi
mitmes žanris ning harva on läbikukk talle kirenud, enamjaolt õnnestuvad
tal õnnestumised ebaõnnestumistest õnnestunumalt. Novellis tundub ta end
tundvat parimini ning tõepoolest pakub Hing maanteeserval mitmekesiseid
lugemiselamusi mitmeks korraks.
Pean silmas, et ega see ilmtingimata n-ö ühe jutiga läbi lugemise raamat
ei pruugi olla. Selleks on läbivale vadilikule õrnnihestatusele vaatamata liiga
erineva tonaalsusega jutud kokku satutet, mis teose mitmekülgsust ja väärtust
üksiti tõstab. See raamat laseb enda juurde uuesti ja uuesti tagasi tulla, kuni
lõpuks ikkagi saabub see nukker hetk, mil kõik lood on otsas. Ja võib uuesti
alata, sest vahepeal on midagi kusagil kuidagi muutunud – kui mitte raamatus, siis lugejas või maailmas ikka.
Hing maanteeserval on hing selle nähtamatu ukse küljes, mis maanteeservalt igale poole mujale viib. Ja seal
mujal (mis võib samas siinsamas olla)
on põnev!

Ilmumisaasta: 2021
 Lehekülgi: 209
 Kirjastus: Kolm Tarka
 ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5448498*est

Noor teklubi
suveseminar
BibliCamp 7
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Jaana Tõnisson,

Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu suhtekorraldaja-asjaajamisjuht,
ERÜ noorteklubi juhatuse liige

Aastal 2020 jäi ERÜ noorteklubi
traditsiooniline suveseminar
teada-tuntud põhjustel ära.
Peale kaheaastast pausi oli
kokkusaamissoov aga nii suur,
et seitsmes BibliCamp tuli igal
juhul korraldada. Teema Digipädevused sai valitud lähtuvalt
koroonaajast: kuidas saada
piirangute ajal hakkama nii
töiste toimetamiste kui ka
oma vaimse poolega.
BibliCamp 7 toimus 12.–13. augustil
mõnusas Mustvee Raamatukogus, kus
meid võeti vastu avasüli ja naerulsui.
Enne tõsisema töö juurde asumist tegi
raamatukogu direktor Anu Ots meile
majas ekskursiooni. Lisaks külastasime
Laidi Zalekešina juhtimisel Põhjamaades ainulaadse ekspositsiooniga Heino
Lubja kaalumuuseumi.
Seminari alustas Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht Kristi Veeber, kes
rääkis raamatukogu digitegemistest. Eriolukorra ning hilisemate piirangute ajal
pakkus Tallinna Keskraamatukogu mitmeid teenuseid tollal väga populaarse
videosilla vahendusel: koolitused ja
sündmused, raamatute ettelugemine,
koolitöödega abistamine, e-õppematerjalide loomine jms. Veebi vahendusel
saadi kontakti näiteks noortega, kes
muidu raamatukogu ei külasta ning tasapisi hoogustusid ka seeniorite vestlusklubid.
Kristi leiab, et veebiteenused kindlasti
jäävad, kuid paralleelselt traditsiooniliste teenustega, mida lugejad jätkuvalt väärtustavad. Üha olulisem on aga
mõelda veebis info jagamisele, reklaamile ja turundusele: raamatukogus võib
teha ägedaid asju, kuid sel pole mõtet,
kui see inimesteni ei jõua. See tähendab,

BibliCamp 7 toimus Mustvees: osalejate ühispilt.
Foto: Maris Nool

Kristi Veeber leiab, et veebiteenused
kindlasti jäävad, kuid paralleelselt
traditsiooniliste teenustega, mida
lugejad jätkuvalt väärtustavad. Üha olulisem on
aga mõelda veebis info jagamisele, reklaamile ja
turundusele: raamatukogus võib teha ägedaid asju,
kuid sel pole mõtet, kui see inimesteni ei jõua.
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et jätkuvalt on oluline koduleht ja info
jagamine sotsiaalmeedias, kus seda näevad ka raamatukogu sihtgrupid.
Tallinna Keskraamatukogu digikogemuse kohta võib öelda, et raamatukoguhoidja peab olema valmis õppima
ja juhendama ning pärast ebaõnnestumist tuleb lihtsalt uuesti katsetada.
Digitaalsed teenused on edukad, kui
teenus üleüldiselt on hästi läbi
mõeldud, vastutusalad jaotatud ja koostöö toimib.
Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist Merle Tanilsoo jagas
oma teadmisi veebilahendustest, mida
raamatukogu võiks lugejatega suhtlemisel kasutada. Ta rääkis otseselt enda
kogemustest lähtuvalt, mis konkreetse
rakenduse puhul edukalt toimib ja milliseid lahendusi võiks mitte kasutada.
Praktilise koolituse käigus saime läbi
proovida keskkonnad Infogram, Genially,
Zeetings, Jigsaw Planet, Puzzel, Educandy
ja Mentimeter.
Tallinna Keskraamatukogu Sõle harukogu raamatukoguhoidja, ERÜ noorteklubi liige Sigrid Teppart jagas plakatite
ja ribareklaamide (bännerite) loomise
kogemusi. Kõigepealt tuleks mõelda,
kes on sihtgrupp, millises asukohas või
veebikanalis plakatit/reklaami kasutatakse ning millises formaadis kujundus
peaks olema. Plakati disain peab kohe
tähelepanu tõmbama, et vaatajal tekiks

huvi. Sigrid kasutab plakatite kujundamisel peamiselt rakendusi Canva ja
Adobe Spark, visuaalset materjali otsib
pildipankadest Pexels, Unsplash ja Pixabay. Illustratsioonide juures on alati
oluline jälgida, kas autorile viitamine on
vajalik (Creative Commons-litsentsid).
Praktilise tööna koostasime reklaammaterjalid praegusele ja tulevasele
BibliCampile.
Suveseminari teisel päeval õppisime
psühholoog Kätlin Konstabeli abiga, kuidas olla psühholoogiliselt valmis
uueks viiruselaineks. Esmalt analüüsisime,
mis meile kevadise piiranguteperioodi
ajal enim stressi tekitas. Mitu korda
märgiti otsuste ootamist ja töökorralduse muutmiseks vajaliku info puudumist, aga ka teadmatust ja ebamäärasust,
töökoormuse järsku tõusu, probleeme ja
keerukusi laste õppetöös. Noortel on ka
mure, et perega ei saa kohtuda ja näiteks
sünnipäevadel koos olla; noor inimene
ei taha olla see, kelle pärast sugulased
haigestuvad. Raskel ajal on kõigil raske
ning tihtipeale ei jaksa lõpuks kolleegide
või pereliikmetega empaatiline olla ega
nende pidevat kurtmist kuulata: piir tuleb
ette.
Enne uueks viiruselaineks valmistumist
peame mõistma, mille vastu me üldse
valmistume. Praegu saame lähtuda juba
eelnevast: tunneme hirmu haigestuda
ja teisi nakatada, töökorralduse muutus

Kätlin Konstabel jagas paar soovitust,
kuidas väikeste asjadega stressi vähendada.
Loo kindel päevakava ja rutiin, sest see annab
segastel aegadel turvatunnet. Pea päevikut,
kuhu paned kirja, mis tundeid kindlad tegevused sinus tekitavad. Püüa vältida rööprähklemist, see väsitab aju. Loo kodus kindel
koht töö tegemiseks. Analüüsi, millist infot
pead tarbima ja millest saaksid loobuda.

ja mõnikord töö kodukontoris, rollipiiride määratlemine kodus, muutunud
harjumused, vajadus suhelda. Kindlasti
jätkub määramatus ja see tavaliselt ongi
kõige suurem stressiallikas. Stress sõltub paljuski inimese ettevalmistusest ja
enesetundest: olulised asjad tuleks üles
kirjutada ning peab olema tunne, et tulen
toime ja saan hakkama.
Meelerahupalvest lähtudes on Kätlin
sõnastanud mõttetera, mis sobib väga
hästi igapäevaste asjadega toimetulekul:
Muuda neid asju, mida saad muuta; lepi
nendega, mida sa ei saa muuta ning ole
piisavalt tark, et neil kahel vahet teha ehk
siis tuleks aru saada, kui palju on võimalik
oma elus toimuvat mõjutada ja kontrollida. Igaüks peaks analüüsima, kui varmas on ta muutma oma suhtumist,
kuidas saaks keerulisel ajal teha elu
võimalikult lihtsaks, millised elu aspektid on vajalikud ja millised vaid väsitav
ballast.
Väga oluline on läbi mõelda meediatarbimine: millist infot, millal ja millisest
kanalist on mul vaja. Pidevalt on (sotsiaalne) surve jälgida, laikida, jagada, olla
kursis; on tekkinud tunne, et kui ei saa
piisavalt infot, siis juhtub midagi halba.
Kui telefonis või arvutis käib piiks, peame
kohe vaatama – meil on kogu aeg
action-tunne ning meie aju ei suuda
rahuneda, see aga väsitab ja kurnab.
Kätlin jagas paar soovitust, kuidas väikeste asjadega stressi vähendada. Loo
kindel päevakava ja rutiin, sest see annab
segastel aegadel turvatunnet. Pea päevikut, kuhu paned kirja, mis tundeid
kindlad tegevused sinus tekitavad. Püüa
vältida rööprähklemist, see väsitab aju.
Loo kodus kindel koht töö tegemiseks.
Analüüsi, millist infot pead tarbima ja
millest saaksid loobuda. Raamatuinimestele kohaselt küsisime ka teemakohast
lugemissoovitust ning Kätlin Konstabel
soovitas meile Harriet Lerneri Vihatantsu
ja Kristin Neffi Enesekaastunnet.
Seekordne BibliCamp oli kahepäevane,
jõudsime kuulata huvitavaid ettekandeid
ning saada inspiratsiooni töötubadest.
Seminaril osales 13 noort raamatukogutöötajat üle kogu Eesti, sealhulgas
oli meil rõõm tervitada ka uusi tulijaid.
Jäime kõik ühele nõule, et Mustvee ja
linna raamatukogu on ägedad kohad,
seminari teema oli piisavalt mitmekülgne
ja aktuaalne ning anname endast maksimumi, et BibliCamp saaks toimuda ka
järgmisel aastal.

ERÜ

37

2021. a lasteraamatukoguhoidja nominente: Reet Kaldur (vasakul),
Tiina Hoop, Jelena Marova, Anu Amor-Narits, Aira Jõõts ja Viivi Tell

XVIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Tartus
Merle Tanilsoo, Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist
Fotod: Reet Olevsoo

15. septembril toimus Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu Tammelinna haruraamatukogus
XVIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev. Haruraamatukogu juhataja Luule Ahu võttis osalejad
soojalt vastu ja tutvustas maja, sh aasta tagasi avatud tegevustuba, kus saab kasutada nt virtuaalreaalsuse
komplekti, paberilõikurit ning 3D-pliiatseid. Ürituse avas Tartu Linnaraamatukogu direktor Kristina Pai,
kes oma kõnes rõhutas laste lugema suunamisel kastist välja mõtlemise olulisust.
Folklorist Eda Kalmre alustas oma ettekannet Hirmust, hirmutamisest ja hirmujuttudest lastekultuuris ülevaatega laste
hirmudest. Osa hirme on universaalsed
ja seotud lapse arenguga (nt pimedus,
äraeksimine, separatsioon). Teine osa on
seotud iga lapse individuaalse kujutlusvõimega ja sõltuvad kontekstist. Hirmujutud on lapse arengus vajalikud, kuid

neid on oluline lugeda koos (vana)vanema, raamatukoguhoidja või sõpradega. Lugemise ajal turvalises keskkonnas viibimine (nt ema süles) ja vajadusel
loetu üle arutlemine õpetab lapsi oma
emotsioonidega toime tulema. Õudusjutte uurinud psühholoogi Maria Osorina
arvates on laste jaoks oluline teadmine,
et teistel lastel on nendega sarnased

Folklorist Eda Kalmre

Artikli autor Merle Tanilsoo

hirmud. Kui hirmutava asja üle koos arutletakse, võib see muutuda ohutuks ja
isegi naljakaks. Üksinda õudusjuttude
lugemine või õudse sisuga filmide vaatamine võib lapse hirme suurendada.
Lapsed on tänapäeval ka globaalse
massikultuuri mõjuväljas: kui varem jõuti
hirmujuttudeni kodus või sõprade kaudu,
siis nüüd mõjutavad neid nt YouTube’is
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toimkonna juhataja Jaanus Kõuts välja
2021. aasta lasteraamatukoguhoidja
nominendid. Tunnustuse pälvisid kaheksa
raamatukoguhoidjat:
Raasiku Valla Raamatukogu raamatukoguhoidja AIRA JÕÕTS suure panuse
eest laste ja noorte lugemishuvi kasvatamisel ning eriliste raamatuürituste korraldamise eest.

Merle Tanilsoo tutvustamas 2020. aasta lastetööd.
levivad tondijutud, ülemaailmselt tuntud
raamatud, filmid ja arvutimängud ning
väljamõeldud hirmsad olendid (tapjakloun, Slenderman jt). Oluline on jälgida,
et laps ei jääks nende mõjul tekkinud
hirmudega üksi.
Tartu Ülikooli haridusuuringute peaspetsialist Maria Jürimäe tutvustas lastele
mõeldud digitaalse jutupliiatsi võimalusi.
Jutupliiats on õppevahend, mis muudab

selle jaoks loodud raamatu või mängu
interaktiivseks. Pliiats hakkab rääkima,
kui sellega pilte või tekste puudutada,
lisades neile kuulatavat sisu. Jutupliiatsi
seeriasse kuuluvad näiteks Lotte Loodusmängu kaardid ja Sõnapusle mäng.
Huvilised said jutupliiatsit ka ise proovida.
Pärast Tartu Tamme Kooli noorte esitatud südamlikku ja särtsakat muusikalist
vahepala kuulutas ERÜ lasteteeninduse

Tartu Linnaraamatukogu laste- ja
noorteosakonna peaspetsialist ANU
AMOR-NARITS loomingulise lähenemise eest raamatukogu ettevõtmistele
ja sisuka lastetöö tegemise eest.
Tallinna Keskraamatukogu Sõle haruraamatukogu juhataja ANU SEPP jutuvestmise kunsti au sees hoidmise eest ja
pühendumuse eest laste lugemisharjumuse kujundamisel.
Narva Keskraamatukogu lasteosakonna
raamatukoguhoidja JELENA MAROVA
elukutsele pühendumise, heade mõtete
genereerimise, lennukate ideede teostamise ning Narva Keskraamatukogu YouTube’i kanali loomise eest.
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Tornimäe raamatukogu juhataja RITA
LAUGE südamega tehtud töö eest laste
lugemistraditsiooni hoidmisel ja edendamisel Saaremaal.
Jõhvi Keskraamatukogu lastetöö
spetsialist REET KALDUR, kel täitus
40 tegusat tööaastat Jõhvi Keskraamatukogu lasteosakonnas. Reet Kaldur pälvis
ka kultuuriministri tänukirja südamega
tehtud töö eest laste lugemistraditsiooni hoidmisel ja edendamisel IdaVirumaal.
Saverna Rahvaraamatukogu direktor
TIINA HOOP silmapaistva panuse eest
laste lugemiskultuuri ja mõttemaailma
arendamisel ning silmaringi laiendamisel.
Põltsamaa Raamatukogu raamatukoguhoidja VIIVI TELL südamega tehtud aastatepikkuse töö eest.
Jaanus Kõuts tutvustas ka lasteteeninduse toimkonna tegemisi. Olulise teemana kerkisid esile rahva- ja kooliraamatukogude võimalikud ühistegevused:
valmisolek koostööks on olemas ning
seda on plaanis edasi arendada.

Tartu Ülikooli
haridusuuringute
peaspetsialist
Maria Jürimäe rääkis…

… lastele mõeldud
digitaalse jutupliiatsi
võimalusist.

2020. aasta laste- ja noortetöö aruannetest tegid ülevaate Merle Tanilsoo ja
Mirjam Kaun Tallinna Keskraamatukogust. Lastetöös paistis kõigis maakondades silma hea koostöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega (nt programmiga
Lugemisisu liitus eelmisel hooajal juba
147 raamatukogu), noortetööst aga
Tartu Linnaraamatukogu organiseeritud
vabariiklik Noorte Luuleprõmm, millest
võeti osa üle Eesti.
Triin Soone ja Anneli Kengsepp tutvustasid sel sügisel neljandat korda startinud Lugemisisu programmi ja teisi Eesti
Lastekirjanduse Keskuse tegemisi. Muuhulgas räägiti uuest eesti lastekirjanike ja
illustraatorite andmebaasist ELLSA, mis
on valminud koostöös Eesti Kirjastuste
Liiduga. Andmebaas on juba kasutuses
ja täieneb pidevalt, autoreid ja nende
loomingu tutvustusi lisandub edaspidi
pidevalt.
Luule Ahu ja Ädu Neemre lõpetasid
lasteraamatukoguhoidjate päeva ülevaatega Tartu Linnaraamatukogu tegemistest. Ettekande lõpus jäi kõlama
Ädu üleskutse: Tehkem siis!. Me ei pea
ootama, et keegi teine teeks, saame
kõigega ise hakkama ja teemegi!
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Meenutades
Kalju Oja
Tiiu Valm, Viimsi Raamatukogu direktor
Käesoleva aasta augustikuu lõpus
kogunesid Viimsi Raamatukogusse
raamatukoguteadlase ja lugemissotsioloogi Kalju Oja (07.12.1920 – 15.01.
1995) endised kolleegid F. R. Kreutzwaldi nimelise Eesti NSV Riikliku Raamatukogu (praeguse Eesti Rahvusraamatukogu) teadus- ja metoodikaosakondadest, et tähistada tema 100.
sünniaastapäeva meenutustega. Mitmed kohaletulnud (ka siinkirjutaja)
kohtusid Kalju Ojaga juba 1970. aastatel, kui ta tegeles peamiselt raamatukogunduslike uuringutega, nt Eesti
NSV rahvaraamatukogu lugeja 1967,

Eesti NSV lugeja ´77, Lugemisnõudlus,
kirjanduse soovitamine ja individuaalne
informatsioon rahvaraamatukogus 1972,
Eesti NSV Riikliku Raamatukogu lugeja
ja lugemisnõudlus ning nendel uuringutel põhinevate teaduspublikatsioonide koostamisega. Tema süvenemisoskus ja lai teadmistering oli noorele
inimesele nii muljetavaldav, et paratamatult tundsime teatud määral aukartust tema ees. Selleks polnud aga
põhjust, sest Kalju Oja oli oma olemuselt soe ja mõistev inimene, kelle
elusaatusesse olid Siberi vangilaagriaastad jätnud sügavad haavad.

Kalju Oja oli seltskonna hing. Foto: Teet Malsroos

Mäletan, et ühel raamatukogutöötajate seminaril pidin kõnelema ühiskondlik-poliitilise kirjanduse propagandast. Olin oma jutu püüdlikult
üles kirjutanud ja niisama püüdlikult
lugesin selle ka paberilt maha. Pärast
esinemist ütles Kalju Oja mulle: Tiiu,
ega te sellest ühiskondlik-poliitilisest
kirjandusest küll midagi ei tea, veel
vähem teate nõu anda teistele. Ma ei
solvunud, sest ei teadnud tõesti sellest teemast midagi. Kalju Oja ütlus
ei olnud halvustav, pigem sõbralik
õpetus, et ei tasu rääkida millestki
tundmatust. Tema ise oli suurepärane
kõneleja, kes rääkis peast ja vaimustusega ka raamatukogunduse kõige
teoreetilisematel teemadel. Kuulajad jälgisid huviga tema esinemisi,
sest need olid loogilised, veenvad ja
usutavad.
Kalju Oja koostas ja toimetas aastaid artiklikogumikke pealkirjaga
Raamatukogu, need olid ajakirja
Raamatukogu järel- ja eelkäijaiks.
Huvitav oli jälgida tema tööprotsessi.

Tänavu 27. augustil toimunud mälestusõhtul meenutasid nii mõnedki
meist Kalju Oja seltskondlikkust.
Oli ta ju võrratu näitleja rahvusraamatukogude seminar-laagri LiLaEst
lavastustes või rahvaraamatukogude
laagriõhtutel ning sõna otseses mõttes tantsulõvi, kes tantsitas raamatukogude naisperet.
Eesti taasiseseisvumise alguses 1980.
aastate lõpus avaldus eredalt Kalju
Oja rahvusmeelsus, mida ta oli pidanud aastaid varjama. Ta oli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP)
asutajaliige ja üks ideolooge, juhatuse
ja volikogu liige ning lõi aktiivselt
kaasa kodanike komiteede loomises.
Missuguse vaimustusega kõneles ta
meile, tollel ajal veel noortele, kelle
arusaamine ajaloost oli üsna ühekülgne, neist ettevõtmistest, mida
kavandati, et Eesti taas vabaks saaks.
Et mõista, kes oli Kalju Oja, tsiteeriksin tema Gustav Adolfi Gümnaasiumi
õppurkirjas Eos ilmunud teksti Õnne
saladus (1937): Mis on siis see „midagi”,
mille järele inimkond nii igatseb, kuid
mis ometi on nii raskesti saavutatav?
Selle leidmises peitubki õnne saladuse
leidmine, mida on püüdnud teha paljud
isikud, eesotsas maailma vaimusuurustega, ja mille tulemusteks on ometi nii
palju erinevat. Minu arvates on õnne
aluseks kooskõlastatud maailmavaade.
Inimene, kes evib maailmavaate, millega
ta on täielikult rahuldatud, mis on tema
arvates õige ja milles tal ei teki enam ülepääsmatuid raskusi, on tõeliselt õnnelik.

Helju Kottisse.
Allikas: Tartu Linnaraamatukogu

Helju
Kottisse
90
16. novembril saab 90-aastaseks Helju Kottisse (neiuna Reinhold).
Helju Kottisse juhtis aastakümneid Tartu Lasteraamatukogu,
mis paistis Eestis silma uuendusmeelse ja tugeva metoodikakeskusena. Helju Kottisse sünnikoht on Tartu. Kooliteed alustas
ta 1939. aastal Tartu 6. Algkoolis, keskkooli lõpetas 1950. Alates
1. jaanuarist 1953 töötas ta Tartu Linna Lasteraamatukogus raamatukoguhoidjana, 1954. a-st samas juhatajana. Noore töötajana
asus ta õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, et saada raamatukoguhoidja-bibliograafi kvalifikatsioon.
Uuel juhatajal tuli raamatukogus tööle kõvasti pihta anda. Seinte
ääres seisid avamata raamatupakid, kataloogid vajasid täiendamist, tuli korraldada raamatute liigitamine ehk üle minna kümnendliigitusele. Juhendamist vajasid raamatukogu vabatahtlikud:
neid oli nooremate klasside õpilastest teismelisteni. Tegevust alustas draamaring. Kord nädalas, kolmapäeviti, asus vastne juhataja
lugemissaalis laenutusleti taha, et tutvustada uusi raamatuid ja
aidata tublidel lugejatel referaate koostada. Kui kõigest sellest aega
üle jäi, sai noor juhataja tegeleda näitlike materjalide kujundamisega. See töö sobis talle ning 1958. a sai Tartu Lasteraamatukogu
vabariiklikul raamatukoguplakatite võistlusel esikoha, preemiaks
saadi kultuuriministeeriumilt televiisor. Nüüd said Tartu lapsed
raamatukogu lugemissaalis lastesaateid vaadata. 1963. a anti
lasteraamatukogule eesrindliku raamatukogu nimetus. 1964. a
hakati Helju Kottisse eestvedamisel põhjalikumalt tegelema lugemiskultuuri tundide ettevalmistamisega, mille tulemusel valmis
Lugemiskultuuri programm põhikoolidele (I–VIII klassidele). 1965. a
lõpuks anti programmi raames 145 tundi, mida külastas 3956
õpilast. 1987. a sai Helju Kottisse Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetuse. Vahepeal sai iseseisvast lasteraamatukogust
N. V. Gogoli nimelise Tartu Linna Keskraamatukogu lasteosakond, mida Helju Kottisse juhatas 30. juunini 1990. Kuni 1992. a-ni
tegeles staažikas raamatukoguhoidja lasteraamatukogu ajaloo uurimise ja kirjapanemisega. Valmis
trükis Tartu Linna Lasteraamatukogu 50 (1992).
Juubilari pühendumus ja süsteemsus oma
kutsetöös on olnud muljetavaldav.
Palju õnne, Helju!
Kolleegid Tartu raamatukogudest

Palju
õnne,
Helju!
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Ta võttis küllalt pikalt hoogu, et autoritega kokku leppida. Vahel tundus,
nagu oleks ta ise artikli oma mõtetes juba valmis kirjutanud ja ootas
põnevusega, kas autor oskab tema
mõtteid lugeda. Kui valminud artikkel saabus, siis ei tormanud ta seda
kohe lugema, vaid vaatas ja mõtles,
toksas pliiatsiga lauale ja siis hakkas
pihta – toimetama. Toimetas ta aga
põhjalikult: vahel olid kirjaread nii
kirjud, et õiget teksti oli väga raske
välja lugeda. Oskan seda sellepärast
nii täpselt kirjeldada, et olin ju paar
aastat Kalju Oja n-ö pinginaaber
Kohtu tänava majas nr 4, kus asus
toona raamatukogu teadus- ja metoodikaosakond. Meie lauad olid kõrvuti
ja juhtus sedagi, et pidin kirjutusmasinal tema toimetatud artikleid
ümber lööma.
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THE FLOOR IS YOURS!
3
Book dispenser – a library
open the public around the
clock
Arti Kütt
“Book dispensers are gaining
increasing popularity: they are
convenient for accessing borrowed documents and it helps
to reduce contacts among
people that is important during
the spread of the coronavirus.
The outdoor book dispenser
is open 24 hours a day and
people can pick up borrowed
documents at any time that
suits them best,” Arti Kütt,
the Chief Operating Officer at
AS Cleveron, explains.

with at least six dispensers
expected to be added by the
end of this year. This was the
situation as on the 30th of
September. Several member
libraries of the Estonian Libraries Network Consortium
are also using book dispensers:
currently, six dispensers are
exploited. I asked Estonian
librarians what kind of book
dispensers they were using,
from where did they get those,
how the users had received the
new service, what has been the
user experience of their colleagues, and how would they
encourage other libraries to
acquire book dispensers.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
FOCUS:
BOOK DISPENSERS!
4
Is this the revolution of book
dispensers?
An interview with Reet Lubi,
Ilme Sepp, Kaili ÕunapuuSeidelberg, Marina Jantson,
Kati Maidla, Inga Kuljus,
Rutt Enok, Maili Uibo,
Marika Salu, Triinu Rätsep,
Merike Karolin, Olga Einasto,
Andres Kollist, Tuuliki Tõiste
and Maris Nool, Kristel
Veimann as well as Heleen
Karja
Mihkel Volt
Estonian libraries are currently
undergoing a kind of revolution – the revolution of book
dispensers. Kristiin Meos,
the Chief Specialist of Digital
Heritage and Public Libraries
at the Ministry of Culture of the
Republic of Estonia, said that
Estonian public libraries already
have forty book dispensers.
She added that another 24 public libraries plan to acquire
a book dispenser in 2021–2023,

12
Possibilities of the digital
archive DIGAR in search of
different kind of content
Ülle Laos
An article by Ülle Laos, a
Senior Specialist at the National
Collection Preservation Centre of the National Library of
Estonia, is based on her Master’s thesis, Different Types of
Editions and Their Search in the
Digital Archive DIGAR, defended at Tallinn University in
2021, and describes the possibilities of the digital repository,
containing different types of
editions, in search of different
kind of content. The goal of the
Master’s thesis was to determine such possibilities.
15
The National Library of Estonia
is looking for a developer of
e-lending environment as
a public procurement
Signe Heiberg
The National Library of Estonia has initiated procurement
procedure to find a partner

for developing an e-lending
environment for electronic
publications published in
Estonia, which would aggregate both electronic books,
newspapers and magazines as
well as audio books. The environment to be created must
be usable by smart devices as
well as by conventional personal computers connected to
the internet.
15
The Baltic Summer School of
Digital Humanities 2021
Jane Makke
A brief overview of an international Baltic Summer School
of Digital Humanities, titled
Digital Methods in the Humanities and Social Sciences and
held on 23–26 August at the
National Library of Estonia.
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 professional books that
she read at the beginning of
this autumn: (1) Senior services
today : a practical guide for librarians by Ashley Brooks (Lanham
: Rowman & Littlefield, [2021]);
(2) Makerspaces for adults : best
practices and great projects by
Jennifer Hicks and Jessica
Long (Lanham : Rowman &
Littlefield, [2020]); (3) Terrific
makerspace projects : a practical guide for librarians by Juan
Denzer and Sharona Ginsberg
(Lanham : Rowman & Littlefield, [2020]); (4) Connecting
teens with technology at the
library by Kelly Nicole Czarnecki and Marie L. Harris
(Lanham : Rowman & Littlefield, [2021]).

QUO VADIS, LIBRARY?
18
What is an “open library”?
An interview with
Annely Veevo
Mihkel Volt
The 21st of September was an
important date for Kärdla City
Library as it became then the
first “open public library” in
Estonia. Annely Veevo, the
Director of Kärdla City Library, explains: “Open library
is a service that enables to use
the library even when the staff
is not present, to extend opening hours of the library. Putting
it in other words – it is a selfservice library. Our staff is
present at the library from
Mondays till Fridays from
10 a.m. till 6 p.m. and on Saturdays from 10 a.m. till 2 p.m.
For all the rest of time, open
library functions, that is, one
can access our library from
6 a.m. till 10 p.m. every day,
including the weekends.”
MEMORY INSTITUTIONS
IN ESTONIA AND
ABROAD
20
Tallinn Health Care College
Library’s new challenges
and courses of action to
support studies
Ülle Kuuse, Eve Pohlak,
Angela Räis
Librarians at Tallinn Health
Care College Library, Ülle
Kuuse, Eve Pohlak and Angela
Räis, describe how major
changes in the world have
brought along the introduction of new services in their
library in addition to fulfilling
their current traditional tasks
and made the employees think
about how to further support
studies and research in the
institution of higher education.

5/2021

22
News in Brief
Margit Jõgi, Reet Olevsoo,
Mihkel Volt
“News in Brief” report of the
Summer School for the Managers of County and City Libraries, titled User-centred Public
Services in Libraries and held
from the 30th of August till the
1st of September in Mägede
village in Järva County; the
revision of Estonian libraries’
vision document, The 21st Century Library, initiated by the
Estonian Librarians’ Association;
and the Summer Seminar for
Estonian Memory Institutions,
which was organised on 16–17
September at Laulasmaa and
focused on the long-term development strategy, Estonia 2035.
“News in Brief” also touches
upon a web conference, Localising the Sustainable Development
Goals through Baltic Museums and
Libraries, organised by the National Library of Latvia, the
Library Association of Latvia
and Latvian Museums Association in cooperation with Estonian and Lithuanian museums’
and librarians’ associations
and held on 23–24 September.
Information about the publication of the first issue of IFLA
Newsletter, organising the IFLA
WLIC online on 17–19 August,
and holding online the LIBER
Annual Conference that celebrated the 50th anniversary of
the organisation on 23–25 June
is also provided.
HABENT SUA FATA LIBELLI
24
Books speak – books in
German in the memorial collection of Karl Eduard Sööt
Kaie Oks
“On 1 September 2020, seventy
years passed from the death of
Karl Eduard Sööt (1862–1950),
an Estonian poet and cultural

figure. On the occasion of this
event, books in German from
the writer’s memorial collection were exhibited in the Archival Library of the Estonian
Literary Museum. Already in
the course of working on the
collection, it became apparent
that this is a comprehensive and
well-chosen collection. At the
exhibition, this unity and integrity stood out even better.
The time when Sööt’s collection
evolved – the end of the 19th century and the beginning of the
20th century – coincided with
the rise of German book art,
when book illustration gained
a new, artistic level,” Kaie Oks,
a Senior Librarian at the Bibliography Department of the Archival Library of the Estonian
Literary Museum, begins her
thorough overview article.
KMS RECOMMENDS
32
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 Hoia Ronk. Ühe konservatiivi elukaar (“Hoia Ronk. The
Lifespan of a Conservative”)
by Mart Laar, Sure, Poisu! (“Die,
Boy!”) by Mart Kivastik, Üks
päev aastal 0 (“A Day in the Year
0”) by Sandra Jõgeva, Päikesekiri (“Writing of the Sun”)
by Rein Raud, and Hing maanteeserval (“Soul on the Roadside”) by Urmas Vadi.
ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
35
A summer seminar of the
ELA Young Professionals
Club, Biblicamp 7

Jaana Tõnisson
BibliCamp 7 took place on
12–13 August in Mustvee
Library. The selection of the
theme of the summer seminar,
Digital Competencies, sprang
from the current era of coronavirus: how to cope with work
activities during restrictions as
well as with the mental side of
the restrictions.
37
The 18th National Children’s
Librarians Day in Tartu
Merle Tanilsoo
On the 15th of September,
the 18th National Children’s
Librarians Day was celebrated
in the Tammelinna Branch of
Tartu Public Library.
NEWS
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Commemorating
Kalju Oja
Tiiu Valm
At the end of August this year,
former colleagues of a library
scientist and reading sociologist, Kalju Oja (7 December
1920 – 15 January1995), from
research and methodology
departments of F.R. Kreutzwald State Library of the
Estonian SSR (now, the National Library of Estonia) convened at Viimsi Library to
celebrate the centennial of his
birth by sharing memories.
41
Helju Kottisse 90
On the 16th of November,
Helju Kottisse (maiden name:
Reinhold) turns ninety. For decades, Helju Kottisse headed
Tartu Children’s Library that
stood out in Estonia as an innovative and strong methodological centre. Her colleagues
from the libraries in Tartu congratulate her on the occasion
of her 90th birthday.
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