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Hea lugeja!
Kuuenda numbri peateema on Eesti
Rahvusraamatukogu lähitulevik. Raamatukogu oli laupäeval, 30. oktoobril lugejaile
avatud viimast päeva enne hoone rekonstrueerimist. Rekonstrueerimisest ja teistest
lähituleviku tegemistest loob usutluses panoraamse pildi peadirektor Janne Andresoo.
Raamatukogude aasta 2022 projektijuht Liina
Valdre kirjutab teema-aastast ja selle neljast
fookusest: kirjandus ja kultuur, kogukond, raamatukogu ratastel ja tuleviku raamatukogu.
Paraku sai rohelise tule Tallinna Ülikooli
kavatsus just teema-aasta sügisel mitte välja
kuulutada üliõpilaste vastuvõttu infoteaduse
bakalaureuseõppekavale. Eesti vajab jätkuvasti
kõrgharidusega raamatukogu- ja infospetsialistide
pädevust, toetamaks oma kodanike toimetulekut
üha kiiremini muutuvas ja digioskusi vajavas
infokeskkonnas. Sestap koostas ERÜ 11. novembril
TLÜ senatile pöördumise, mida toetasid ka kõigi
maakondade keskraamatukogude direktorid.
Liia Lauri artikkel infokultuurist ja info üleküllusega toimetulekust Eesti kõrgkoolide näitel rajaneb
Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis
10. novembril kaitstud doktoritööl. Ka Ülle Laose
ulatuslik ülevaade digitaalsetest repositooriumidest tänapäeval põhineb uuringul – Tallinna
Ülikoolis 2021. aastal kaitstud magistritööl. Heidi
Heinmaa kirjutab Eesti Muusikakogude Ühenduse
kolmekümnest tegevusaastast, muusikakogude
tähtsusest ja vajalikkusest Eesti kultuuriruumis.
Margit Tammur tutvustab rahvusraamatukogusse
jõudnud uusi erialaseid raamatuid ja Karl Martin
Sinijärv eesti kirjanduse uudisteoseid. Saame ka
ülevaate sügisel toimunud olulistest konverentsidest ja seminaridest. Üle-eestilisi raamatukogupäevi
Kohtume raamatukogus! käsitlevad kuus kirjutist,
Kai Välbe teeb kokkuvõtte rahvusraamatukogu ja
ERÜ korraldatud XVI oskuskeelepäeval räägitust.
Soovin head lugemist
ja head uut aastat –
raamatukogude
teema-aastat!
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Raamatukogud
nähtavaks
Liina Valdre, raamatukogude aasta 2022 projektijuht
Raamatukogude teema-aasta saab iga päevaga aina
selgemaid piirjooni ja praegu on meie suurim mure,
millised ideed võtta ja millised jätta, sest kõik head
mõtted ei taha kuidagi ühe aasta sisse ära mahtuda.
Suvel ja sügisel raamatukogudega mõtteid vahetades
said paika aasta neli fookusteemat: kirjandus ja kultuur,
kogukond, raamatukogu ratastel ja tuleviku raamatukogu.

Raamatukogudel on täiesti asendamatu roll kirjanduse hoiustamisel ja
tutvustamisel, nii laste, noorte kui
ka täiskasvanute lugemishuvi tekitamisel ja suunamisel. Raamatukogud
tagavad ligipääsu ammendamatule
kultuurivarale ja seda täiesti tasuta.
Samas on raamatukogud ka kogukonna kokkutoojad, inimesele lähedal seisjad, ühed viimaseist demokraatlikest avalikest ruumidest.
Suvekuudel tahame näidata, mida
raamatukogud saavad pakkuda oma
tavapärastest ruumidest väljaspool:
raamatukogud linnatänavatel ja rannas, raamatukogubussid ja -rongid,
osalemine festivalidel ning muudel
suvistel üritustel. Innustame raamatukogusid inimestele veelgi lähemale
tulema, teiselt poolt kavandame kampaaniat, millega kutsuda inimesi oma
suvistel rännakutel külastama ja avastama raamatukogusid üle Eesti.
Teema-aasta viimased neli kuud on
pühendatud tuleviku raamatukogule
ja raamatukogude muutuvale rollile tänapäeva infoühiskonnas. Selle
teemaploki eesmärk laiemalt on
ühise arusaama loomine ootustest
21. sajandi raamatukogudele.
Kõiki teemasid läbiv põhimõte on,
et raamatukogu on koht, mis on inimesele vajalik kogu elukaare kestel.
Teemad võimaldavad ka tutvustada
erinevaid teenuseid ja tegevusi, mida
raamatukogud pakuvad. Suur aitäh

kõigile raamatukogudele, kes oma
ideedega aitasid kaasa fookusteemade kujunemisele.
Fookusteemasid toetavad läbi aasta
erinevad kampaaniad. Teema-aasta
lükkame käima ühise lugemisaktsiooniga nii paljudes Eesti raamatukogudes kui vähegi võimalik: üks
ja sama tekst, ühel ja samal ajal, igas
Eesti nurgas. Ühiselt loetav tekst on
pärit 2021. aastal rahvaraamatukogudes enim laenutatud Eesti kirjaniku
raamatust – seega on praegu meie
kõigi jaoks veel saladus, mis tekst see
täpselt olema saab. Keskne sündmus
toimub Eesti vanimas järjepidevalt
tegutsevas rahvaraamatukogus – Tarvastu Raamatukogus Viljandimaal.
Kiirlugemise aktsioon omakorda lükkab käima läbi aasta kestvad lugemistalgud, mis innustavad inimesi raamatukogusid taasavastama. Talgute
käigus selgitame välja Eesti parima
laenutaja ja premeerimata ei jää ka
aktiivsemad raamatukogud.
Kogukonnale keskendudes on aga
plaanis pilootprojekt, mida koordineerib Eesti Koostöö Kogu. Soovime korraldada positiivse müksamise, et paraneks arutelukultuur, aruteluoskused
saaksid lihvitumaks ja raamatukogud
kui demokraatlikud avalikud ruumid
ühiskonnas nähtavamaks.
Projekti raames koolitatakse raamatukogude töötajaid kogukonda kaasama,
olulisi teemasid leidma ja huvitavaid
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arutelusid korraldama. Eesmärk on
muuta Eesti raamatukogude roll
demokraatia ja kogukondade arendajana nähtavamaks ja tugevamaks,
aidata kaasa raamatukogude muutuva kuvandi tutvustamisele ja anda
raamatukogudele uus tööriist, mille
abil kaasa aidata ühiskonna valupunktide lahendamisele.
Lisaks on plaanis raamatute annetamise ja ekraanivaba pühapäeva
kampaania, ekskursioonid ja kirjanikud raamatukogudes, projekti- ja
fotokonkurss ning palju-palju muud.
Suur rõõm on, et paljud asutused
ja organisatsioonid on meile koostöösooviga lähenenud ning neilt,
kelle poole oleme ise pöördunud, ei
ole me ühtegi eitavat vastust saanud:
kõigil on huvi kaasa lüüa ja igaühel
on raamatukogu teemal oma lugu
jutustada. Eriti suur rõõm on sellest,
et teema-aasta läbiviimisel lööb kaasa
ka Riigikantselei ja tänu sellele on
võimalik aasta läbi viia veel uhkemalt
kui algselt plaanis oligi.
Vast kõige enam korduma kippuv
küsimus viimaste kuude jooksul on
olnud: mis on teema-aasta eesmärk?
Vastus sellele on tegelikult lihtne:
teeme raamatukogud nähtavamaks
ja aitame inimestel leida taas tee raamatukogusse. Kui aga rääkida numbrite keeles, siis miljon laenutust kuus
on uhke number küll, aga see võiks ju
olla veelgi suurem.
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33 küsimust
RaRa peadirektorile
Mihkel Voldi intervjuu Janne Andresooga
Foto: Liina Luhats-Ulman
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Miks on vaja RaRa hoonet
rekonstrueerida?
Lühidalt öeldes on maja seis selline:
kohe kokku ei kuku, aga on väga
amortiseerunud. Pealtpoolt jätab
hoone kindla mulje, aga… hädad algavad juba vundamendist ja tipnevad
katusega. Mis jääb vundamendi ja
katuse vahele, on samuti üpris kehvas olukorras. Peamine põhjus on
ehituse halb kvaliteet. See on omane
ajale, mil raamatukoguhoonet ehitati:
1980-ndate lõpp ja 1990-ndate algus.
Majaga seotud probleemide ring on lai.
Rekonstrueerida on vaja just üldise
amortiseerumise pärast, aga see tähendab ka hoone uut funktsionaalsust ja
ruumiplaneeringut. Teatavasti kolib
siia ka Rahvusarhiiv: osa majast
tehakse ümber nende vajaduste järgi.
Millal rekonstrueerimine algab ja
millal lõpeb?
Rekonstrueerimine on juba alanud.
Protsess algas projekteerimisega,
mis kestis 2019. aastast 2021. aasta
aprillini. Rekonstrueerimisprojekti
valmimine võimaldas minna edasi
ehitusetappi. Ehitushange on praeguseks läbi viidud ja just saime Vabariigi Valitsuselt ehituse lisarahastust puudutava jaatava otsuse, mida

Eesti Rahvusraamatukogu oli laupäeval, 30. oktoobril lugejaile
avatud viimast päeva enne rekonstrueerimist. Mis saab edasi?
RaRa lähitulevikust loovad panoraamse pildi peadirektor
Janne Andresoo vastused.

oli vaja ehituslepingu sõlmimiseks.
Vahepeal on ehitushinnad tõusnud ja
praegune hind on prognooseelarvest
suurem: kõige odavam pakkumine
on 20 miljoni euro võrra prognoositust kallim. Kui kõik läheb hästi, siis
sõlmitakse veel selle aasta lõpul ehitushanke leping. Meie partneri Riigi
Kinnisvara AS-i hinnangul võtab ehitusetapp aega kolm aastat, võib-olla
ka natuke vähem ja sellele järgneb
ühe aasta pikkune sisustusetapp.
Nii et läheb neli aastat.
Kuhu rahvusraamatukogu rekonstrueerimise ajaks kolib?
Kolime aadressil Narva maantee 11
asuvasse hoonesse, kus on olnud
varem ja on ka praegu pank. Praegu
on selle hoone omanik Bigbank.
Kolime selle maja esimesele neljale
korrusele. Sinna kolib nii meie teenindusala kui ka kontorid ja töökojad
ehk restaureerimiskeskus ja digiteerimiskeskus. Mahutame end 4000 ruutmeetrile. Võrdluseks: Tõnismäe hoone
netopind on 43 000 ruutmeetrit. Lisaks
sellele on meil Solarise keskuses teeninduspunkt, mida kutsume RaRa
Solarise saatkonnaks. Pakume raamatute laenutamise teenust ka kahe
raamatukapi abil.

Millal avatakse Narva maantee ruumid lugejaile?
Avame pidulikult jaanuari alguses,
usutavasti 13. jaanuaril. Tahame kohe
aasta algul teenindusalal tööd alustada. Mõistagi saab see olema Tõnismäel olevast palju väiksem.
Kuidas Narva maanteel asuvaid
asendusruume kokkuleppeliselt
kutsutakse?
Kutsume seda rahvusraamatukogu
väikseks majaks.
Kui palju lugejaid on võimalik asenduspinnal teenindada? Kui palju on
lugejaile kohti?
Lugejaile on RaRa väikses majas
35 töökohta. Plaanime sinna ka rohkelt raamatuesitlusi, kirjandusõhtuid ja kontserte. Oluline valdkond,
millega seal edasi tegeleme, on haridusprogrammid. Meil on seal õppeklass, mida saame nende programmide jaoks kasutada. Ilmsesti ootab
meid aga lähiaastail oluliselt suurem
mobiilsus. RaRa hariduskeskuse
kolleegid on seda meelt, et läheme
oma klientide juurde kohale, s.o koolidesse. Hakkame käima Eesti eri
paigus.

Millist funktsiooni täidab Solarise
keskuses paiknev filiaal ehk saatkond?
See võimaldab meil olla nähtav. Keskuses liigub hästi palju inimesi, sh
meie praegusi ja tulevasi kliente. Meil
on seal hea asukoht: asume Apollo
raamatukaupluse kõrval. See loob
eelduse, et raamatusõbrad satuvad
sinnakanti. Saatkonnas on väike valik
RaRa kogudest, pakume infonõustamist ja päringuile vastamise teenust.
Seal on ka võimalik raamatute, ajalehtede ja ajakirjadega aega maha
võtta. Peamine eesmärk on olla nähtav, olla kohal.
Tänavu sügisel avas RaRa oma teise
raamatukapi Viru Keskuse all bussiterminalis. Kus asub raamatukapp,
mis oli seni Tõnismäel raamatukogu
peaukse juures?
See on detsembri algusest alates
lugejaile kättesaadav Ülemiste kaubanduskeskuses.
Kui palju raamatuid ja muud lugemisvara asendusruumidesse kaasa
võetakse?
RaRa kogusid on laudidel kokku
51 kilomeetrit. Neist tuleb väiksesse
majja kaasa 2 kilomeetrit.
Milliste valdkondade kirjandust võib
seal avariiuleilt leida?
Kuna oleme humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukogu, siis võtame
kaasa just nende valdkondade kõige
olulisemad ning uuemad väljaanded.
See, mis oli lugejaile lugemissaalides
kättesaadav Tõnismäel, on olemas ka
uues asukohas.
Kuhu kolitakse rahvusraamatukogu
hoidlais olevad kogud?
49 kilomeetrit kogusid kolitakse
logistikakeskusesse ja jäävad sinna
4–5 aastaks hoiule.

Millistes tingimustes neid rekonstrueerimise ajal säilitatakse?
Meil õnnestus korraldada hange,
millega saime partneriks logistikakeskuse, kes pakub meie kogude
säilitamiseks samasugust keskkonda
nagu on seni olnud rahvusraamatukogu hoidlais. Selliseid teenusepakkujaid, kes suudavad tagada raamatute
säilitamiseks vajaliku temperatuuri
ja suhtelise õhuniiskusega hoidlarežiimi, on Eestis vähe, aga nad on
olemas.
Kas see tähendab, et renoveerimise
ajal ei ole võimalik lattu kolitud raamatuid kasutada?
Just. Kogusid säilitatakse rekonstrueerimise ajal kastides. Lugejad ei saa
neid raamatuid paraku kasutada.
Kuhu pannakse lisanduvad teavikud?
Kas uued raamatud pakitakse kastidesse ja suunatakse lattu?
Saabuvad säilituseksemplarid suunatakse pärast töötlemist tõesti
logistikakeskusesse. Need uudiskirjanduse eksemplarid, mis lähevad põhikogusse, saavad meie
lugejaile kättesaadavaks RaRa väikses majas.
Kuidas on kolimine korraldatud?
Kui kaua see eeldatavasti kestab?
Kolima hakkasime novembrist.
Praeguseks [detsembri keskpaigaks
– toim.] on Narva maanteel teenindusala juba sisustatud ja käib kontorite-tööruumide kolimine. Loodame
jaanuari keskel jõuda nende kolimisega ühele poole. Viimasena kolib
juhtkond.
Kas renoveerimise järel on hoidlais
rohkem riiulipinda raamatute, ajakirjanduse, plaatide jne hoidmiseks?
Jah, riiulipinda saab olema rohkem.
Tõnismäe hoonesse tuleb ka hoidlaid juurde. Osa neist lähevad Rahvusarhiivi käsutusse. Nad saavad
ka madalamat temperatuuri võimaldava hoidla, mis on mõeldud filmiarhiivi säilitamiseks.
Milline saab tulevikus olema hoidlate
varustatus riiulitega? Kas RaRa püüdleb võimalikult automatiseeritud
lahenduste poole, mille puhul on
hoidlapinna iga ruutmeetri kasutamine maksimaalne?

Jah, muidugi me püüdleme selle
poole, et iga ruutmeeter oleks maksimaalselt kasutatud. Mängisime läbi
ka täisautomaatse hoidlalahenduse
kasutamise stsenaariumi. Paraku
olime projekteerimisel sunnitud
sellest võimalikust lahendusest loobuma, sest see ei sobi hoone konstruktsiooniga. Seetõttu on kavas hoidlad sisustada lükandriiulitega, see
annab meile riiulipinda juurde nii
umbes 40%.
Rekonstrueerimise tõttu on katkestatud ja/või katkestatakse päris
palju tegevusi. Kui palju on rahvusraamatukogu vähendanud oma töötajaskonda?
Oleme vähendamas oma töötajate
arvu 55 ametikoha võrra. Suure osa
neist moodustavad hoone haldamisega seotud töökohad, kuid mitte
ainult: oleme jõudnud edukalt lõpule
oma varukogu kui olulise komplekteerimisallika läbitöötamisega ja
rekataloogimisega. Viimasega tegime
kõigi meie kogudes olevate teavikute
kirjed kättesaadavaks elektronkataloogis. Ametikohtade koondamine
tuleneb ka pikaajaliste projektide
lõpetamisest: töö sai otsa.
Kas kõik olemasolevad töötajad
mahuvad RaRa väiksesse majja
samaaegselt tööle?
Paraku ei mahu. Nii mitmeski töölõigus peavad töötajad kontoris töölaudu jagama. See tähendab, et paljud
kolleegid peavad tegema osaliselt
kaugtööd, töötama kodukontoris.
Meie eelarve ei võimalda paraku hankida suuremat rendipinda. Loodan,
et oleme leidnud hea, optimaalse
lahenduse ja saame hakkama.
RaRa pakub rekonstrueerimise
ajal aktiivselt haridusprogramme.
Milliseid valdkondi raamatukogu
rekonstrueerimise aegu veel eelisarendab?
Pöörame rõhku digitaalsete lahenduste arendamisele, digipöördele.
See tähendab võimalikult mugavate
digikeskkondade ja -teenuste loomist
lugejaile. Tõsi, meil on suuri vajakajäämisi, on arenguruumi ja tahame
siin saavutada kvalitatiivset läbimurret.
Viimasel poolaastal pole digitaalarhiivi DIGAR ja välisandmebaaside
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Kas Narva mnt väikses majas on võimalik kasutada ka raamatukogudevahelise laenutuse teenust?
Jah, RVL-i on seal võimalik kasutada.
Enamik teenuseid, mida pakkusime
oma lugejaile Tõnismäel, on kättesaadavad ka uues asukohas. Kõige
suurem erinevus on vaid selles, et
Narva maanteel on meie käsutuses
praegusest kümme korda vähem
ruumi.
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Tuleval ja ületuleval aastal keskendume
täisfunktsionaalse digitaalarhiivi loomisele:
see on teine suur ülesanne Tõnismäe maja
rekonstrueerimise kõrval. Täisfunktsionaalne
digitaalarhiiv peab olema kasutajasõbralik,
kuid mitte ainult: see peab suurepäraselt
võimaldama ka arhiveerimist ja pikaajalist
säilitamist. Digitaalarhiivi tarkvaralahendus
on uuendamisel.

toimepidevus olnud just parim,
on esinenud tõrkeid. Mida plaanib
RaRa teha oma e-teenuste kvaliteedi
hoidmiseks?
Me ei taha taset hoida, vaid kvalitatiivselt tõsta. Kolisime oma serverid ära kõige esimesena, nüüd on
IT-valdkonna kolimisega seotud tõrked lahendatud. Rõhutan, et me ei
ole oma digitaalsete teenustega rahul.
Tuleval ja ületuleval aastal keskendume täisfunktsionaalse digitaalarhiivi loomisele: see on teine suur ülesanne Tõnismäe maja rekonstrueerimise kõrval. Täisfunktsionaalne
digitaalarhiiv peab olema kasutajasõbralik, kuid mitte ainult: see peab
suurepäraselt võimaldama ka arhiveerimist ja pikaajalist säilitamist.
Digitaalarhiivi tarkvaralahendus on
uuendamisel.
Kuidas läheb projektil Raamatud
liikuma?
Sellel projektil läheb hästi: soovime
koos partneritega hakata seda peatselt katsetama. Loodan, et saame
hakata seda teenust pakkuma uue
aasta teisel poolel.
RaRa rekonstrueeritud hoonesse
tuleb ka Rahvusarhiiv. Millises tiivas
saavad olema nende ruumid?
Rahvusarhiiv hakkab paiknema
RaRa hoone Endla tänava poolses
korpuses.

Kui suured saavad olema nende
kasutusse antavad hoidlad?
Rahvusarhiiv saab endale 4229 ruutmeetrit hoidlapinda. Võrdluseks:
RaRa teavikutele on mõeldud 7358
ruutmeetrit hoidlapinda.
Milliseid säilikuid plaanib Rahvusarhiiv siin säilitada? Kas nii paberdokumente kui ka filme ja fotosid?
Jah, Rahvusarhiiv hakkab siin säilitama tõepoolest kõike. Eespool mainisin, et filmiarhiivi jaoks ehitatakse
n-ö külmhoone, mis võimaldab
materjalide säilitamist –5°C juures.
Kas RaRa ja Rahvusarhiiv loovad oma
uurijaile ühise lugemissaali?
Ei, Rahvusarhiiv saab omaette uurimissaali. Küll aga kavandame selle
saali RaRa humanitaaria ja kunstide raamatukogu alale. Loome keskkonna, milles lähestikku asuvad
nii arhiividokumentide kui ka rahvusraamatukogu teavikute kasutamist võimaldavad lugemissaalid. Sellest saab tekkida vaid sünergia. On
palju uurijaid, kes sellist lahendust
vajavad.
Millal ühinevad Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu?
Praeguse kava kohaselt peaks ühinemine toimuma 2023. aastal, kohe
aasta alguses. Ühinemine sõltub

sellest, millal Riigikogu võtab vastu
Eesti Rahvusraamatukogu seaduse
uue redaktsiooni, millesse on lisatud
need ülesanded, mida Eesti Hoiuraamatukogu praegu täidab.
Praegu on hoiuraamatukogul kolm
suunda. Kõigepealt vähekasutatava
teaduskirjanduse säilitamine. Teiseks võtavad nad asutustelt ja eraisikuilt vastu raamatuid, mida on
võimalik jaotada just sellist kirjandust vajavatele raamatukogudele.
Kolmas suund on Eesti Pimedate Raamatukogu. Kas need tegevussuunad jäävad ühinemise järel
alles?
Jah, need suunad jäävad alles. Järgmisel aastal on kavas nende teenuste
arendamine, disainimine.
Hoiuraamatukogu asub praegu
Tallinnas aadressil Suur-Sõjamäe
tänav 44a. Milline on selle hoone
perspektiiv? Kas see maja jääb
RaRa-le?
Sellele ei ole võimalik praegu vastata.
Praegu on hoiuraamatukogu hoone
Riigi Kinnisvara AS-i käes; ei oska
öelda, kuidas hakkab selle maja haldusmudel tulevikus välja nägema.
Rääkigem ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu büroost. Kuhu nad renoveerimise ajaks kolivad?
ERÜ büroo kolib uuel aastal Tallinna
Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juurde, mis asub Tallinnas Liivalaia tänav 40.
Kas ERÜ büroo naaseb remondi järel
Tõnismäele?
Loodan küll väga, et ERÜ tuleb
uuenenud hoonesse tagasi. Oleme
ERÜ-ga sõlminud hea tahte lepingu,
millega kinnitasime, et tahame koostööd jätkata.
Viimane küsimus: kui palju RaRa
rekonstrueerimine maksab?
Ehitus läheb maksma 73 miljonit
eurot. Sellele lisandub sisustuse ja
hoone välialade loomise maksumus.
Tänan Teid intervjuu eest väga!
Loodan, et erialakogukond sai neist
vastustest põhjaliku ülevaate, millised muutused on toimumas. Soovin
Teile ning Teie kolleegidele jõudu ja
edu!
Jõudu tarvis!

Järgmine aasta on kuulutatud raamatukogude aastaks. Kahetsusväärselt otsustas Tallinna Ülikool
just 2022. aasta sügisel mitte välja kuulutada üliõpilaste vastuvõttu infoteaduse bakalaureuseõppekavale. Ometi vajab Eesti jätkuvalt kõrgharidusega raamatukogu- ja infospetsialistide
pädevust, et toetada oma kodanike toimetulekut kiirelt muutuvas ja digiteeruvas infokeskkonnas.
ERÜ koostas 11. novembril TLÜ senatile järgmise pöördumise, mida toetavad ka kõigi maakondade
keskraamatukogude direktorid.
Lugupeetud Tallinna Ülikooli senati liikmed!
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing pöördub teie poole palvega mitte toetada ettepanekut peatada
2022. aasta sügisest infoteaduse bakalaureuseõppekava vastuvõtt.
ERÜ juhatus nõustub kõigi infoteaduse professori Sirje Virkuse ja raamatukogunduse lektori Aira Lepiku
nii TLÜ senati õppekomisjonile kui ka TLÜ senatile koostatud pöördumises toodud argumentidega, mis
selgitavad infoteaduse õppekava jätkamise vajadust ning õpetatava eriala kasu Eesti ühiskonnale laiemalt.
Lisaks peame vajalikuks rõhutada järgmist:
• Ühiskonnas üha kasvav digilõhe ning kriitiliseks kujunenud info- ja meediakirjaoskuse madal tase
on parandatav infoprofessionaalide suunamisega tööle raamatukogudesse. Praegune pandeemia
on näidanud, et rohkem kui kunagi varem on Eesti elanikel vaja abi, et suures ja segases infotulvas
toime tulla. Infospetsialistide roll pakkuda paindlikku, kiiret ja kättesaadavat digiõpet üha suureneb.
Raamatukogud saavad inimesi koolitada ning aidata, ent ainult siis, kui raamatukogutöötajate endi
oskused on selles vallas professionaalsel tasemel.
• Raamatukogu- ja infospetsialistide pädevuse arendamine toetab kiiresti muutuvas ja digiteeruvas
infokeskkonnas tegutsemist. Erinevates tegevusvaldkondades üle Euroopa suureneb vajadus erialase
haridusega infospetsialistide järele. Ülikoolis omandatud infoteaduse erialaoskused on asendamatud
täitmaks ühiskonna ootust, et usaldusväärsele informatsioonile on tagatud juurdepääs olenemata
ajast ja info otsija füüsilisest asukohast.
• Ülikoolide raamatukogud toetavad oma tegevusega teadus- ja õppetööd, kuid pakutava toe kvaliteet
saab olla kõrge vaid juhul, kui raamatukogus töötavad erialase kõrgharidusega infospetsialistid.
• Pädevad infospetsialistid teevad inimestele info kättesaadavaks, arendavad infootsingu- ja digioskusi
ning raamatukoguteenuseid. Raamatukogunduses töötavate spetsialistide kõrge keskmine vanus
annab põhjust mureks järelkasvu pärast. Raamatukogunduse valdkonna kõrgharidus ja täienduskoolitused tagavad raamatukoguhoidjate järelkasvu ja kutsekvalifikatsiooni. Bakalaureuseõppekava
kui alusõppe läbimine loob eelduse vastavate oskuste ja teadmistega spetsialistide olemasolule olukorras, kus valdkonna vajadus spetsialistide järele on kasvamas.
• Tallinna Ülikool on ainus ülikool Eestis, mis pakub praegu infoteaduse valdkonnas terviklikku haridust.
Selle kärpimisel on oht, et raamatukogude areng pidurdub olukorras, kus ühiskondlikud trendid nii
Eestis kui ka maailmas seavad raamatukogudele järjest suuremaid ja olulisemaid ülesandeid elanike
toimetuleku parandamisel ja ühiskondliku heaolu suurendamisel. Raamatukogunduse ja infoteaduse
valdkond saab üliõpilaste lõputöödest väärtuslikke teadmisi edasiste arengusuundade seadmiseks
ja ühiskonna vajadustele proaktiivselt reageerimiseks.
• Õppekava vastuvõtu peatamine võtab ühiskonnalt ja paljudelt organisatsioonidelt ära võimaluse astuda
oma tegevuste planeerimisel järgmine samm, mis toetub teabel ja selle analüüsil põhinevatele uutele
otsustele. Spetsialistide koolitamise lõpetamine pärsib kultuuri arengukava 2021–2030 elluviimist.
Arvestades tööturu vajadust just infoteadmistega spetsialistide järele ei toeta Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu juhatus ettepanekut peatada infoteaduse bakalaureuseõppekava vastuvõtt TLÜ-s.
Lugupidamisega
Tuuliki Tõiste
Juhatuse esimees
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
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ERÜ pöördumine
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Infokultuur ja info üleküllusega toimetulek
Eesti kõrgkoolide näitel

1

Liia Lauri, PhD,
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (Haridus- ja Noorteameti) hindamisjuht

Foto: Terje Lepp
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Artikkel põhineb Tallinna Ülikooli
digitehnoloogiate instituudis
10. novembril 2021 kaitstud doktoritöö Information culture and coping
with information overload: the case of
Estonian higher education institutions
(vt bit.ly/3c8tlUh) eestikeelsel
kokkuvõttel.

Suur hulk kergelt kättesaadavat
informatsiooni on kaasaegsete organisatsioonide infokeskkonna muutnud keerulisemaks kui kunagi
varem. Informatsioon on kättesaadav eri formaatides, erinevate infokanalite ja -rakenduste kaudu. Keskkonnale lisab keerukust ebastabiilsus:
teabe autorsuse kadu ning info pidev
vormiline muutumine. On leitud, et
infokasutusega seotud hoiakud, väärtused ja normid mõjutavad olulisel
määral info ja infosüsteemide kasutamist (Davenport & Prusak, 1998).
On selge, et infokultuur ja infovahetusega seotud traditsioonid võivad
infovahetust ja koostööd organisatsioonis kas soodustada või takistada
(Oliver & Foscarini, 2014), pole aga
selge, kuidas täpsemalt infokultuur
mõjutab organisatsioonile olulise
informatsiooni kasutusse jõudmist.
Infokultuur on teadlaste tähelepanu
pälvinud juba mõned aastakümned.
Mõista on püütud infokultuuri seoseid
infojuhtimise ja äritegevuse, aga ka
organisatsiooni efektiivsusega (Curry
& Moore, 2003; Widén-Wulff, 2005;
Choo et al., 2008). On leitud, et organisatsiooni infokultuur mõjutab muuhulgas töötajate rahulolu oma töö
ning juhtimisega (Tien & Chao, 2012).

Nähtust, mis iseloomustab tänapäeva
infokeskkonda, on nimetatud info ja
tehnoloogiate ülekülluseks. Ülekülluse iseloomustamiseks kasutatakse
sageli emotsionaalseid mõisteid nagu
inforeostus (Vollmann, 1991), infoväsimus (Rosenberg, 2003) ja teabeärevus (Wurman, 1989), et rõhutada
olukorda, kus inimene tajub saadaoleva info ja tehnoloogiliste võimaluste hulga kasvu ning samas tunnetab oma piiratust selle kasutamisel.
Info üleküllus on stressirohke seisund, kus tajutakse keskkonnast
tulenevaid kõrgeid nõudmisi, (töö)
ülesannetega ülekoormatust, tegevuste killustatust ja ajapuudust
(Bawden & Robinson, 2009; Misra &
Stokols, 2012).
Kuigi info üleküllus ei ole iseenesest
uus nähtus, on see tehnoloogia kiire
arengu ajastul saanud olulisema tähenduse. Tõhusate toimetulekustrateegiate puudumine mõjutab nii tööga
rahulolu, juhtide otsustusvõimet,
organisatsiooni produktiivsust kui ka
efektiivsust (Misra & Stokols, 2012).
Kuna info üleküllus koormab inimesi
uute psühholoogiliste probleemidega
(ibid.), on efektiivseks tegutsemiseks
oluline omada infoküllusega toimetuleku strateegiaid. Teaduskirjandus

Uurimuse eesmärk oli välja selgitada,
kuidas on seotud kõrgkoolide infokultuur, akadeemiliste töötajate tööga
rahulolu ning toimetulek info üleküllusega. Kõrgkoolid on teadmusmahukad organisatsioonid, mis
tegutsevad rahvusvahelises ja konkurentsitihedas keskkonnas ning võiksid anda mitmekülgse pildi olemasolevast infokultuurist ja -praktikast
ning toimimiseks olulistest strateegiatest infoküllases keskkonnas.

Täpsemalt esitati järgmised
uurimisküsimused:
1. Milline on Eesti kõrgkoolide
infokultuur?
2. Mis määratleb erinevaid
infokultuure seoses infoallikate kasutuse, infokasutuse sageduse ja infojuhtimise praktikaga?
3. Kuidas on infokultuur
seotud tööga ja juhtimisega
rahuloluga ning hinnanguga
enda tegevuse efektiivsusele?
4. Kuidas kogevad akadeemilised töötajad tööalast infoküllust?
5. Kuidas mõjutab infokultuur tööalase infokülluse tajumist?
6. Millised strateegiad on
efektiivsed tulemaks toime
tööalase infoküllusega?
Uurimistöös kombineeriti kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uuringumeetodeid. Kvantitatiivses uuringus osales 160 akadeemilist töötajat
12 kõrgkoolist. Sellele järgnenud
kvalitatiivses uuringus tehti 17 intervjuud nelja kõrgkooli akadeemiliste
töötajatega. Peamised andmekogumismeetodid olid veebipõhine küsimustik, millega uuriti vastajate

infokultuuri profiili, inforessursside
kasutust ning rahulolu oma tööga
ja juhtimisega, ning intervjuud, mis
käsitlesid osalejate infokultuurilist
profiili ning toimetulekustrateegiaid
infoküllases keskkonnas.
Uuringu tulemuste põhjal võib öelda,
et informatsiooniga seotud hoiakute,
väärtuste ja normide alusel on võimalik kõrgkoolides infokultuuritüüpe
eristada. Infokultuuride tüpoloogia
tugines Marchandi jt (2001) kirjeldatud kuuele komponendile, mis
olid ka Choo jt (2008) tüpoloogia aluseks: kontroll, jagamine, läbipaistvus, terviklikkus, proaktiivsus ja
informaalsus.
Kvantitatiivse uuringu faktoranalüüs
eristas Eesti kõrgkoolide akadeemilise personali valimi abil kolme
tüüpi infokultuuri. Esiteks sidus
infokultuur, mis on suunatud infojagamisele akadeemilise üksuse sees;
teiseks proaktiivne, teabe mitmekesisele ja laiapõhjalisele jagamisele
ja kasutamisele suunatud infokultuur
ning kolmandaks informaalne, teabe
jagamisele ja kasutamisele orienteeritud infokultuur. Kvalitatiivne uuring
kinnitas kvantitatiivse uuringu tulemusi. Oli võimalik tuvastada kahte
tüüpi infokultuuri: avatud ja sidus.
Varasema uuringu proaktiivne infokultuuritüüp nimetati kvalitatiivse
uuringu tulemuste põhjal tugevalt
väljapoole suunatud infokäitumise
alusel avatud infokultuuriks. Kvalitatiivse uuringu põhjal võib öelda,
et sidusal infokultuuril on tugev formaalse ja avatud infokultuuril informaalse infojagamise komponent.
Vastavalt organisatsioonikultuuride
väärtusraamistikule (Cameron &
Quinn, 2011) ning Choo (2013) infokultuuride tüpoloogiale esindab
käesolevas uuringus kirjeldatud sidus
infokultuur suhetepõhist ning reeglite
järgimisele keskendunud nn klannikultuuri, mis eeldab, et efektiivsuse
tagavad pühendunud ja rahulolevad
töötajad. Sidusa infokultuuriga organisatsioon on keskendunud organisatsiooni- või üksusesisesele suhtlusele; soositakse suhtlemist, osalemist
ja pühendumist (Choo, 2013). Avatud
infokultuuri puhul on tegu väljapoole
suunatud riskide võtmise ja suhetepõhise kultuuriga.

Huvitaval kombel on sidus infokultuur
seotud nii suurema töö- kui ka juhtimisega rahuloluga. Samas on avatud
infokultuuri esindajad, kes on sagedasemad infoallikate kasutajad ning
võiksid seetõttu olla innovatsiooni
eestvedajad, kriitilisemad nii enda
kui oma juhtide osas. Tugev informaalsuse komponent tähendab ka
suuremat lahkumisvalmidust praeguselt töölt. Üks selgitus võib olla, et
kui akadeemilised töötajad on laiema
silmaringiga, on nad ka enda suhtes
kriitilisemad. Teine võimalik selgitus
on seotud organisatsiooni juhtimisega. Kuna leiti, et sidusat infokultuuri esineb rohkem rakenduskõrgkoolides, võib olla, et organisatsiooni
homogeensem, formaalsem ja stabiilsem struktuur pakub oma liikmetele
usaldusväärset ja turvalist keskkonda, hõlbustab eesmärkide jagamist ja hoiab motivatsiooni, mis
annab aluse rahuloluks oma töö ja
juhtimisega.
Uuringust selgus, et info üleküllus on
akadeemiliste töötajate jaoks tõsine
probleem. Kaks kolmandikku vastanuid möönis, et töise info üleküllusega on raske toime tulla (Lauri &
Virkus, 2019). Kvalitatiivses uuringus
osalejatest üle 70% (12 osalejat 17-st)
hindas, et info üleküllus on tõsine
või väga tõsine probleem (Lauri et al.,
2020). Viis uuringus osalejat märkis,
et mõned info üleküllusega seotud
probleemid nagu e-kirjade liiga suur
hulk või rööprähklemine võivad osutuda keeruliseks.
Akadeemilised töötajad tajuvad info
üleküllust ennekõike seoses töise
ülekoormuse ja rööprähklemisega.
Uuringu põhjal tajusid akadeemilised
töötajad teabe üleküllust peamiselt
tööülesannete ülekoormusena, mis
tulenes nende mitmetest rollidest
õppe-, teadus- ja arendustöös ning
juhtimisülesannetega seoses. Selles
osas toetab käesolev uuring Bawdeni
jt (1999) ja Savolaineni (2007) järeldusi, et teabe ülekoormust kogetakse
peamiselt siis, kui see on seotud teiste
ülekoormustega. Info- ja kommunikatsioonivahendites ei nähtud olulist
võimalust olukorra parendamiseks,
pigem vastupidi. Info ülekülluse
põhjustena nähti sageli infosüsteeme,
mis ei ole kasutajasõbralikud ega ajakohased, mitte sedavõrd enda võimalikke puudulikke infooskusi.

9
ARENDUSTEGEVUS

eristab individuaalset, sotsiaalset ja
organisatsioonilist laadi infoküllusega toimetuleku- ja kohanemisstrateegiaid (Widén, 2017). Tundub
mõistlik eeldada, et organisatsioonikultuur, täpsemalt teatud tüüpi
infokultuur võib vähendada infokülluse mõju, soodustades teatud toimetulekustrateegiaid.
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Ideaalis toetab organisatsiooni infojuhtimine
individuaalseid toimetulekustrateegiaid.
Informatsiooni tuleks hallata nagu ka teisi
strateegilisi ressursse, sealhulgas otsustada,
kuidas organisatsioonis infojagamine ja
koostöö toimub – otsida tasakaalu formaalse
ja informaalse infojagamise vahel, samuti
toetada infokirjaoskuse arendamist.

Uuringu põhjal võib öelda, et info
ülekülluse tajumine on seotud infokultuuri tüübiga: ülekülluse tajumine
oli avatud infokultuuris suurem kui
sidusas infokultuuris. Kvalitatiivse
uuringu põhjal on infokülluse tajumine seotud eelkõige infokultuuri
formaalsuse komponendiga. Intervjueeritavad, kes eelistasid teabe formaalset jagamist ja suhtlemist, tajusid
tõenäoliselt vähem info üleküllust,
samas kui teabe informaalset jagamist ja koostööd eelistavad intervjueeritavad tajusid info üleküllust
kriitilisemalt. See kinnitab kvantitatiivse uuringu tulemusi, et suurem
informaalsuse eelistus tähendab teravamat infokülluse ja ajapuuduse tajumist (Lauri et al., 2016).
Teine aspekt, mis on seotud suurema
infokülluse tajumisega, oli puuduv
või vähene organisatsiooniline infojuhtimisstrateegia ning infokirjaoskuse arendamise praktika. Intervjueeritavad, kes nõustusid, et infokirjaoskuse arendamine on oluline
ja see kõrgkoolis toimub, tajusid
vähem tõenäoliselt info üleküllust
kui need, kes vastasid, et infokirjaoskuse arendamist ei toimu. Selle
uuringu kohaselt toetas infokirjaoskuse arendamine info üleküllusega
toimetulekut sidusas infokultuuris,
samas kui avatud infokultuuris sõltus
infokirjaoskuse arendamine individuaalsest initsiatiivist. See kinnitab
Oliveri (2017) järeldusi, et strateegiline lähenemine infokirjaoskuse

arendamisele võiks toetada individuaalset initsiatiivi, parandades seeläbi info üleküllusega toimetulekut.
Tasakaalu leidmine formaalse ja
informaalse infojagamise ja koostöö
vahel ning infokirjaoskuse süsteemne
arendamine on oluline, kuna see
suurendab organisatsiooni liikmete
enesekindlust, et olukord on kontrolli
all.
Uuringu põhjal võib öelda, et info
üleküllusega tõhusaks toimetulekuks
on kõige olulisem individuaalseid
püüdlusi toetav organisatsiooni infojuhtimisstrateegia, seda eriti avatud
infokultuuri puhul, kus inimesed tajuvad suurema tõenäosusega info üleküllust. Ideaalis toetab organisatsiooni infojuhtimine individuaalseid
toimetulekustrateegiaid. Informatsiooni tuleks hallata nagu ka teisi
strateegilisi ressursse, sealhulgas
otsustada, kuidas organisatsioonis
infojagamine ja koostöö toimub –
otsida tasakaalu formaalse ja informaalse infojagamise vahel, samuti
toetada infokirjaoskuse arendamist.
Käesolevast uuringust ei ilmnenud
üksikisiku tasandil toimetulekustrateegiaid, mis sama oluliselt mõjutaks
info üleküllusega toimetulekut. Sarnase järelduseni jõudsid ka Allen &
Wilson (2003), leides, et info üleküllust põhjustav algprobleem on ebapiisav juhtimispraktika.
Kuigi uuring ei võimaldanud teha
üldistusi ühe kõrgkooli tasandil, ilmnevad siiski teatud seaduspärasused.

Näiteks võib arvata, et suurematel
kõrgkoolidel (ülikoolidel), kus on
rohkem avatud infokultuuri esindajaid ja eelistatakse informaalset
infojagamist, on institutsiooni toetus
infojuhtimisele ja -praktikale väiksem. Selle üks võimalik põhjus on
kõrgkooli liikmete erinevad vajadused, sealhulgas vajadus akadeemilise
vabaduse järele. Väiksemate rakenduskõrgkoolide jaoks tundub olevat
lihtsam jagada ühiseid eesmärke,
mis hõlbustavad ka tõhusamat infoja teadmusjuhtimist kõrgkoolis.
Kokkuvõttes võib öelda, et infokultuuri raamistik on kasulik vahend
kõrgkoolide infokeskkonna ning infoküllusega toimetuleku analüüsimiseks. Infokultuuride tüpoloogia kõrgharidusasutustes (Lauri et al., 2016)
sobitub Choo (2013) universaalse
infokultuuride tüpoloogiaga ja sobis
hästi käesoleva uuringu empiirilise
materjali analüüsimiseks.
Kõrgkoolide jaoks on väljakutse oma
liikmete toetamine info üleküllusega toimetulekul. Ehkki kultuuri
muutmine pole kerge ega lühiajaline
ülesanne, võimaldaks info üleküllusega paremat toimetulekut toetava
infokultuuri soodustamine saavutada paremini ka organisatsioonilisi eesmärke. Akadeemiliste töötajate info ülekülluse tajumise peamine
põhjus oli tööülesannete ülekoormus ja rööprähklemine. Pelgalt
töökoormuse vähendamine üksi
tõenäoliselt siiski ei viiks parema
toimetulekuni info üleküllusega.
Pikemaajalisema mõjuga võiksid
olla järgmised soovitused.
Esiteks: organisatsioonid peaksid
tunnustama infoga seotud väärtuste,
normide ja tavade olulisust oma
infosüsteemide haldamisel ning
looma selged ootused liikmeskonna
infojagamise tavadele ja infokirjaoskuse arendamisele. Infojagamise
seisukohast on tähtis tõhustada horisontaalset infojagamist ja koostööd
akadeemiliste üksuste sees ja vahel,
samuti kõrgkooliväliste institutsioonidega. Tõhusa infojagamise ja koostöö tagamiseks organisatsioonis on
vaja usaldust ja ühiste eesmärkide
seadmist institutsiooni tasandil.
Teiseks: regulaarse teabe jagamise
tavade väljatöötamine on seotud oma
tööga ja juhtimisega rahuloluga

Organisatsiooni infokultuuri analüüs
annab võimaluse mõista, kuidas olemasolev kultuur vastab organisatsiooni püüdlustele, missioonile ja
strateegiale. Avatud infokultuur toetab
innovatsiooni, kuid on seotud suurema rahulolematusega. Kuidas sel
juhul luua stabiilset ja toetavat infokultuuri? Käesoleva uuringu põhjal
tuleks soodustada infokeskkonda,
mis võimaldaks suuremat kontrolli
selle keskkonna üle. See tähendab
mõnetise formaalse infojagamise ja
koostööraamistiku loomist ja rakendamist, et individuaalseid püüdlusi
toetada ja koordineerida. See võib
tähendada ka kokkulepitud lähenemist infokirjaoskuse arendamisele
kõrgkooli tasandil. Sidusa infokultuuri
osas julgustatakse suhtlemist ja osalemist, kuid peamiselt kõrgkooli ja
üksuse sissepoole suunatud infopraktika ja koostöö võivad hakata takistama organisatsiooni arengut. Sellise
infokultuuri jaoks on olulised küsimused, kuidas innustada innovaatilist ja
tulemustele orienteeritud mõtteviisi.
Kuigi uuring keskendus Eesti kõrgkoolide infokultuurile, oleks tulevikus kasulik uurida organisatsioonide
infokultuuri rahvusvahelises võrdluses. Lisaks võiks uurida info üleküllusega toimetulekut seoses teiste
kõrgkoolide jaoks ülioluliste valdkondadega, näiteks infokultuuri seost
kõrghariduse kvaliteedistandardite,
innovatsioonivõimekuse või kõrgharidusasutuste teadustöö tulemuslikkusega. Teine võimalus on võrrelda kõrgkoolide infokultuure teist
tüüpi organisatsioonide kultuuridega
ning anda selle põhjal valdkonnaspetsiifilisi soovitusi.
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ning kolleegide töö väärtustamisega.
Kuigi informaalne suhtlemine on
hädavajalik, tuleks leida tasakaal
formaalse ja informaalse suhtlemise
vahel. Näiteks tuleks koostööks ja
üksteiselt õppimiseks luua kõrgkoolile kõige olulisemates valdkondades ametlik raamistik. Kolmandaks:
infokirjaoskuse arendamise ootuste,
tavade ja praktika käsitlemine võib
institutsiooni tasandil vähendada
ajapuudust kui üht peamist tõket
info tõhusaks kasutamiseks. Tuleks
määratleda akadeemiliste töötajate
digipädevus ja kavandada asjakohased koolitused jm toetavad tegevused
(mh üksteiselt õppimine).
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Digitaalsed repositooriumid
tänapäeval
1

Ülle Laos, RaRa rahvusteavikute säilituskeskuse juhtiv spetsialist
21. sajandi esimestel kümnenditel on nii teadusuuringud kui ka arendustegevus edendanud
digitaalraamatukogude valdkonda olulisel määral, seda kindlasti ka kitsamas tähenduses
ehk digitaalarhiivide valdkonda. Uuringute fookus muutus juba 20. sajandi lõpul. Kui esialgu
oli eesmärk kohandada inimesi tehnoloogiaga, siis uueks eesmärgiks on kujunenud inimeste
vajadustele ja võimetele sobiva tehnoloogia loomine (Borgman 2000).

Süsteemide kasutatavust on uuritud erinevates käsitlustes. Federici ja Borsi
(2010) hindavad kasutatavust süsteemi ja kasutaja vahelise suhtluse kvaliteedi
alusel. Nielsen (2012) hindab kasutatavuse kvaliteeti, esitades küsimuse, kas
süsteemi funktsionaalsus vastab kasutaja vajadustele. Digitaalsete kogude
kontekstis on kasutatavus seega defineeritud sõltuvalt sellest, kui lihtsalt ning
tõhusalt saavad kasutajad digitaalraamatukogust infot leida.

Allikas: erakogu

Digitaalsete repositooriumite kasutuskeskkonnad on tavaliselt 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 kirjeldamisel peetakse tavaliselt oluliseks pildil kujutatud isikut, kuid oluliseks võivad muutuda ka pildil paiknevad hooned või
esemed. Kirjelduse alusel pole võimalik neid kujutisi leida, selleks on vaja
materjalile sisuliselt läheneda. Sisulise otsinguta on võimatu leida helisalvestisi, kui otsingu sooritajal on teada küll audiomaterjali sisu, kuid mitte väljaannet kirjeldavad metaandmed. Eri laadi väljaannete otsing ning kasutamine
ei toimu arhiiviainese eri vormingute lõikes ühesugusel kvaliteeditasandil.

1. Teavikute sisuotsing

1

Artikkel rajaneb Tallinna Ülikoolis
2021. a kaitstud magistritööl
Erinevad teavikute laadid ja nende
otsing digitaalarhiivis DIGAR.
bit.ly/3vJ2Hue

Arhiiviobjektiks nimetatakse metaandmetest ja ühest või mitmest sisufailist
koosnevat arhiiviüksust, millele arhiivi sisestamise hetkel omistatakse unikaalne identifikaator (Eesti Rahvusraamatukogu 2020, lk 3). Digitaalsetes
repositooriumites on kasutusel ka termin digitaalne objekt, mis on võrdsustatud digitaalsele kujule viidud ainesega nagu e-raamatud, trükiste digitaalne
algmaterjal, digiteeritud trükised, helisalvestised jne. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2018, lk 5). Kontseptuaalset infopaketti, mis sisaldab
pikaajaliselt säilitatavat digitaalset objekti koos andmestikuga, mis objekti ja
selle pikaajalist säilitamist kirjeldab, nimetatakse säilituspaketiks (Majandusja Kommunikatsiooniministeerium 2018, lk 6). Arhiiviobjektil võib olla üks või

•

Püramiidi neljanda astme moodustavad semantilised objektid. Sellele
tasemele jõudmiseks tuleks digitaalsetel raamatukogudel astuda
suur samm edasi: muuta teose sisu
arvutile arusaadavaks ja anda kasutajale vahendid nende teadmiste
kasutamiseks. Arvutid suudavad
reeglina leida sõnade mustreid,
kuid ei mõista tekstide tähendust.
Välja on küll juba töötatud sobivaid
metoodikaid ning töövahendeid,
kuid muusikaraamatukogudes neid
tavaliselt veel ei kasutata. Käsitsi
annoteerimine nõuaks tohutult
inimtööjõudu ja enamasti pole see
teostatav.

•

Püramiidi tipp ehk viies aste on
unifitseeritud teadmus. Kui raamatukogusüsteemid oleksid võimelised mõistma kogu olemasolevat arhiivisisu, oleks järgmine
samm nende muutumine intelligentseteks süsteemideks. Selles etapis saaksid raamatukogusüsteemid teostada päringuid oma loogika alusel, ühendades selleks eri
dokumentidest ja allikatest pärit
teadmised. Sellisel juhul oleks raamatukogusüsteemid pigem teaduspartnerid kui pelgalt otsivahendid
ja suudaksid täita uurimisülesandeid täielikult algusest lõpuni,
jõudes oma järeldusteni. Otsingukastide asemel kuvaksid sellised
raamatukogusüsteemid kasutajale
päringukastid, kus muusikateadlased saaksid konkreetseid küsimusi esitada (Oramas & Sordo
2016).

Laadi üldmäärang on raamatukogunduslik termin, mis näitab, millisesse
laiemasse teavikute rühma väljaanne kuulub (Eesti Rahvusraamatukogu,
kuupäev puudub). Digitaalse repositooriumi kontekstis sisaldavad laadid
endas sageli juba vihjet eri nõuetele nii otsingu kui ka kättesaadavaks tegemise osas. Helisalvestiste kuulumine digitaalarhiivi kogudesse viitab näiteks
audiootsingu ning postkaardid, graafika jm pildiline aines pildiotsingu
rakendamise vajadusele.

1.1. Helisalvestised ja noodid

Oramase ja Sordo (2016) käsitlus võimaldab muusikaraamatukogusid klassifitseerida vastavalt nende tehnoloogilisele tasemele. Selle kriteeriumi alusel
on autorid muusikakogu erinevaid arenguetappe kirjeldades konstrueerinud
muusikaraamatukogu arengupüramiidi (vt joonis 1):
•

Püramiidi alus tähistab traditsioonilisi raamatukogusid, mille kogu koosneb
füüsilistest teavikutest, nt raamatud, partituurid ja käsikirjad. Materjalid on
kataloogitud ja indekseeritud. Kogude kasutamine tähendab raamatukogu
füüsilist külastust.

•

Püramiidi teise astme moodustab viimase paarikümne aasta jooksul hoogustunud digiteerimise tulemusena loodud digitaalne sisu. Lisandunud
on uued võimalused üksuste säilitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks.
Põhimõtteliselt on kasutajale võimaldatud veebipõhine juurdepääs kõikjal
maailmas. Jõutud on füüsiliste kogude kasutamiseni digitaalses seadmes
(nt arvuti, nutitelefon ja tahvelarvuti), muusikat on võimalik digitaalseid
helivorminguid kasutades salvestada.

•

Püramiidi kolmas aste on täielikult masinloetavad üksused, mis tähendab,
et sisu on võimalik otsida kogu teaviku ulatuses, mitte üksnes väljaannet
kirjeldavatest metaandmetest.

Joonis 1.
Muusikaraamatukogu
arengupüramiid
(Oramas & Sordo
2016), autori tõlge

?
Unifitseeritud
teadmus

Semantilised objektid:
kõrgtaseme funktsioonid,
entiteedid, seosed, URId
Masinloetavad objektid:
midi, xml, txt, html
Digiteeritud objektid:
pdf, jpg, wav, mp3
Füüsilised objektid:
raamatud, partituurid, kirjad, ajakirjad, fotod jne

Raamatukogu otsisüsteemide arendustele on esitatud arvukalt väljakutseid, millest paljud on seotud
mittetekstilise ainese, nt muusikapartituuride ja salvestistega. Üldiselt on
kataloogimisreeglid ning otsisüsteemid optimeeritud leidma konkreetset
teemat või täpsete pealkirjadega töid
kirjeldavaid tekste. Muusikapartituuridel ja heliplaatidel pole tavapäraselt
eristatavaid pealkirju ning neid on
paljudes formaatides (Holden, Knop
& Newcomer 2019).
Ehkki muusikale on sageli lisatud
tekstilisi elemente (heliloojate ja esitajate nimed, pealkirjad ja laulusõnad),
ei saa traditsioonilises raamatukogukataloogis muusikalist sisu (meloodia, akordid ning rütm) arvestada.
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mitu digitaalset kehastust. Kasutajad rakendavad digitaalarhiivist soovitud
info leidmiseks nii arhiivi enda kui ka globaalseid veebiotsinguvahendeid.
Viimane sõltub suuresti repositooriumi avalikult veebis kättesaadavate
arhiiviobjektide hulgast ning arhiivipidaja kontseptsioonist veebi otsirobotitele juurdepääsu võimaldamise suhtes.
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Muusika kirjeldamine on aeganõudev protsess; sellise teabe indekseerimine ja lugemine nõuab teatud
tasemel muusikalisi teadmisi. Raamatukogutöötajad on kokkuleppeliselt õppinud kasutama spetsiaalseid
tekstilisi kirjeldusi, et leida alternatiivne võimalus suures osas mittetekstuaalse meediumi kirjeldamiseks
(Cleveland 2013). Praktikas on muusikakogud tavaliselt väga heterogeensed ja sisaldavad visuaalset, helilist ning eri vormingus tekstilist sisu.
Helisalvestiste nootide suuremahulise digiteerimise puhul on oluline
kasutada võimalikult automaatset
digiteerimisprotsessi, mille tulemuseks oleks adekvaatne väljund. Lisaks
sisaldavad kogud ka eri tüüpi, kuid
omavahel sisuliselt seotud materjale, näiteks libretod (tekstiline aines),
partituurid ning kaanepildid (Damm
et al. 2012). On suur väljakutse arendada välja kasutajaliides, mis võimaldaks eri tüüpi materjale leida
ning optimaalselt esitada (vt joonis 2).
Heterogeensete muusikakogude haldamise probleemile püüab lahenduse anda nt Saksamaa digitaalse

raamatukogu projekti PROBADO
raamistik, pakkudes lahendust, mis
võimaldab minimeerida käsitsi tehtavat kataloogimistööd sisupõhiste
juurdepääsumeetodite väljatöötamise abil, genereerides võimaluse
korral mittetekstiliste dokumentide
jaoks sobivad metaandmed (Brase
& Blümel 2010). PROBADO raamistik (sks Prototypischer Betrieb allgemeiner Dokumente) integreerib
konkreetsele multimeediumisisule
spetsialiseerunud eri tüüpi sisuhoidlad ühte süsteemi ning võimaldab
lisada vajalikke teenuseelemente (nt
automaatne märkimine, täisteksti
otsimine või soovitusteenused).
PROBADO-protokoll on veebiteenusel baseeruv, nii süsteemi eri kihtide kui ka teiste süsteemide vahel
toimiv kommunikatsioonivahend
(PROBADO 2012).
Avatud platvorm NEUMA on nootide digitaalne raamatukogu, mille
eesmärk on teha veebis kättesaadavaks haruldasi muusikakogusid.
Nimi tuleneb kreeka keelest (kr neuma
– märk, ka viibe) ning on vanim
noodikirja märk (EE 1995 sub neumad). Neuma on keskaegne vanim

noodikiri, mis teksti kohale noodijoonteta paigutatud punktide, kriipsude, konksude ja kõverjoontega
näitas üksnes meloodia liikumist.
Neumad võeti kasutusele 11. sajandil kloostrites (Eesti Keele Instituut
2009). NEUMA objektide puhul on
sarnaselt Musipediale objektide kirjeldamiseks kasutatud MusicXLM
koodi (ingl Music Extensible Markup
Language, muusika kirjeldamise standard), kasutusel on ka MEI kodeering
(Irwin 2008). Lühend MEI tähistab
samaaegselt nii organisatsiooni, teadusringkonda kui ka kodeerimiskeelt. The Music Encoding Initiative
(MEI) on muusikakogukonna juhitud avatud lähtekoodiga ettevõtmine, mille eesmärk on määratleda suunised muusikadokumentide
kodeerimiseks masinloetavas struktuuris. Mõlemad on noodikirja
kodeeringud (noodid, noodijooned,
pausid, noodivõtmed jne), mis on kirjeldatud XML-vormingus. MEI toetab
lisaks ka varasemaid lääne muusikas
kasutatud noodikirjasüsteeme nagu
mensuraalnotatsioon (renessansiajastu) ja neumakiri (keskaeg). MEI
toetab neid mitte üksnes visuaalse

Joonis 2.
Tüüpilised eri laadi materjalid muusikaraamatukogus (Damm et al. 2012), autori tõlge

MUUSIKARAAMATUKOGU

jäljendamise kaudu, vaid säilitab ka
nende täpse struktuuri ja semantika.
Lisaks võimaldab MEI luua seoseid
noodikirja elementide, digitaalsete
lehekujutiste ja helisalvestiste vahel.
NEUMA keskkond võimaldab esitada sirvitavaid noote heliliselt
(Music Encoding Initiative 2020).
Projekti pikaajaline eesmärk on luua
avatud ja koostööd võimaldav ruum,
kus muusikute kogukonnad saavad
muusikat sümboolselt jagada (Rigaux
et al. 2012).
Paljudel muusika veebisaitidel on
helisalvestiste kirjeldamiseks laiemalt
kasutatud kategooriat meeleolu järgi
otsimine. Kasutajate vaatenurgast
täiesti adekvaatne lahendus, kuid
muusika sobitamine liiga detailsetesse jaotistesse põhjustab sageli
segadust tekitavaid, et mitte öelda
lõbusaid kategooriaprobleeme. Helisalvestiste liigitamine meeleolu alusel tugineb tekstilistele kirjeldustele,
tekstilisi mõisteid kasutatakse mittetekstilise sisu kirjeldamisel (Evans &
Cleveland 2008).
Muusika kirjeldamisel on enim levinud MusicXML ning SMuFL (ingl
Standard Music Font Layout, muusika
kirjeldamise standard) koodid. Veebikonsortsiumi W3C juurde moodustatud huviliste rühma Music Notation
Community Group ülesanne on säilitada ja värskendada MusicXML-i
ja SMuFL-i spetsifikatsioone. Kogukonna eesmärk on arendada spetsifikatsioone uute kasutusjuhtude
ja tehnoloogiate käsitlemiseks, sh
muusika laialdasemaks kasutamiseks veebis, investeerides samal ajal
võimalikult palju MusicXML 3.0-i ja

SMuFL-i seniste spetsifikatsioonide
juurutamisse (Announcements 2015).
Infotehnoloogilise arengu kontekstis
on oluline, et koodi spetsifikatsioonide kaasajastamisega tegeletaks
pidevalt, vastasel korral ei ole lahendus jätkusuutlik.

1.2. Pildid ja videod

Kui digiteeritud tekstiline aines on
OCR-tehnoloogia abil (ingl Optical
Character Recognition, optiline märgituvastus) muudetud kasutajatele
pildilisest olekust tekstiliselt otsitavaks ning hõlpsalt kasutatavaks, siis
juurdepääs pildilisele ainesele endale
ei ole veel tekstiga võrreldavale tasemele jõudnud. Pildimaterjali indekseerimine on puudulik, toimub tavaliselt käsitsi ning ühtlustamata kujul.
Enamasti on andmesilod esitatud
pildižanriliste jaotustena (Moreux
& Chiron 2017). Pildi tuvastamiseks
on erinevaid võimalusi. Üldistatult
võib öelda, et pildituvastus koosneb
kahest etapist:
1) tuvastatava pildi analüüs;
2) analüüsitud andmete ning sõnastikes leiduvate relevantsete tulemuste seostamine.
Identifitseerimisprotseduuri lõpus
kuvatakse liideses analüüsitud pilt
koos tuvastatud nimega olemite
loendiga ning tulemile lisatud relevantsuse tõenäosus. Sellisel kujul
töötab visuaalsete entiteetide otsingu
prototüüp DigInPix – Prantsusmaa
riiklikus audiovisuaalinstituudis (pr
Institut national de l’audiovisuel) välja
töötatud rakendus, mis on loodud eri
tüüpi visuaalsete entiteetide tuvas-

Pildi sisul baseeruva otsingu eesmärk
on leida ning väljastada sisestatud
pildile kõige sarnasem pilt, mis vastab antud otsiparameetritele. Tekkiv
otsinguväli vastab kiireloomulisele
vajadusele otsida pilti selle sisu põhjal, mitte kirjutada teksti otsitava pildi
sisu kirjeldamiseks. CBIR-süsteemid
(ingl Content Based Image Retrieval,
pildisisul baseeruv otsing) võimaldavad kasutajatel teostada päringut
pildi järgi (QBI – ingl query by image)
ning süsteemi ülesanne on tuvastada
otsitavale pildile relevantsed pildilised vasted. Enne CBIR-i oli traditsiooniline piltide otsimise vahend
pildi sisu kirjeldava teksti trükkimine, tuntud kui tekstiotsing (QBT –
ingl query by text). Viimane nõuab aga
etteantud pilditeavet, nt metaandmeid, mis eeldab inimese sekkumist
piltide sisu kirjeldamisse (Tarawneh
et al. 2020).
Sisulise pildiotsingu lahenduseks on
kujunenud ETL-mudel (ingl Extract,
Transform, Load) – andmebaasi kolme
funktsiooni kombineerimine ühes
töövahendis, et väljastada tulem sihtandmebaasi.
Selle tööpõhimõte on järgmine:
• Tuvastada kogu digitaalses andmebaasis leiduv pildiline materjal
(sh raamatutes, ajakirjades ja ajalehtedes).
• Leitud kujutisi kirjeldavate metaandmete teisendamine, ühtlustamine ning rikastamine (kombineerituna klassifitseerimise töövahendite masinõppega).
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Muusikakogud on tavaliselt väga
heterogeensed ja sisaldavad visuaalset,
helilist ning eri vormingus tekstilist sisu.
Helisalvestiste nootide suuremahulise
digiteerimise puhul on oluline kasutada
võimalikult automaatset digiteerimisprotsessi,
mille tulemuseks oleks adekvaatne väljund.

tamiseks piltidel ja videotes. Kasutaja saab DigInPixi keskkonnas sirvida kahte kategooriasse jaotatud
andmeid: sõnastikku ja analüüsitud
digitaalseid dokumente. Kasutajad
saavad sirvida sõnastikus nimetatud
olemeid, klassifitseerida neid nime
või tuvastatud arvu järgi kõigis analüüsitud dokumentides ja filtreerida neid esitähe järgi. Iga olemi jaoks
kuvab DigInPix veebist leitud tüüpiliste piltide loendi, mida algoritm
kasutab selle olemi tuvastamiseks.
Analüüsitud dokumendid (pildid
või videod) jagunevad sidusateks
kogumiteks. Kogumil klikkides saab
vaadata tuvastatud nimega olemite
loendit. Tegemist on prototüübiga,
mille beeta-versioon on avalikult
kasutuses (Letessier et al. 2015).
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andmete
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analüüs
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päring
TÕLGENDAMINE
(online)

Joonis 3.
Sisuline pildiotsing otsingusse sisestatud pildi alusel (Moiraghi 2018), autori tõlge

•

Tulemi laadimine pildiotsingu
veebirakendusse.

Traditsioonilise indekseerimissüsteemi ja sisupõhise pildiotsingumootori
(CBIR, sisupõhine pildiotsing) töö
hõlmab erinevaid etappe (vt joonis 3):
pildi eeltöötlus kvaliteedi parandamiseks (moonutuste eemaldamine,
suurendamine, kontrastid, skaneerimismüra summutamine jne), seejärel
piltide struktuuriliste omaduste eraldamine ja andmebaasi loomine, kus
neid karakteristikuid hoitakse, et neid
lõpuks võrrelda otsitava konkreetse
pildi omadustega (Moiraghi 2018).
Kujutiste mosaiik on loodud JS Masonry abil Gallica IIIF serveri kaudu
ja see toimub online. Nimetatud lähenemine eeldab olemasolevate andmebaaside tarkvara arendamist ning
praeguses praktikas ka kommertstehnoloogia kasutamist (Moreux & Chiron 2017). Kirjeldatud pildiotsinguvõimalust kasutatakse Prantsusmaa
rahvusraamatukogu portaalis Gallica.
Pildituvastuse edasiarendusel on võimalik jõuda ka emotsioonide mitmetasandilise tuvastuseni, mida saab
kombineerida pildiotsingu muude
tehniliste mõõdetega. Sellisel juhul
tuvastatakse juba inimese emotsionaalne seisund, reaktsioon (Alarcão
& Fonseca 2018).

PROBADO 3D on metaandmetel
ning sisul baseeruv otsingu- ja esitlustehnika prototüüp arhitektuurilise
sisuga 3D-mudelitele. Beeta-versioon on esialgu veebilehel üksnes demonstratsiooni eesmärgil.
PROBADO 3D on loodud Bonni ülikooli, Darmstadti tehnikaülikooli
ja Grazi tehnikaülikooli koostöös
ning Deutsche Forschungsgemeinschafti toetusel. Eelnevalt kirjeldasin
samade teostajate loodud lahendust
PROBADO heterogeensete muusikakogude haldamiseks. PROBADO
arendajad kavandavad mittetekstilise ainese otsingu ning kättesaadavaks tegemise võimalusi pildi- ning
videoainese valdkonnas veelgi laiendada (PROBADO 2012).
Tehnoloogia areng lisab digitaalarhiivide võimaluste hulka pidevalt uusi
meediatüüpe. 3D-mudelid võimaldavad kolmemõõtmelise reaalsuse
pildipõhist esitust. 3D-mudeli loomiseks ning kasutamiseks püütakse
luua optimaalne globaalne mudel,
mis võimaldaks otsida 3D-objektide puhul sarnaseid üksuseid sisaldavaid objekte (Assfalg, Bimbo &
Pala 2006). Praegu on 3D-objektid
digitaalarhiivides siiski pigem erand
kui reegel.

1.3. Raamatud, ajakirjad
ja ajalehed

Raamatuid, ajakirju ning ajalehti
võib käsitleda sisulises mõttes ka
segatüüpi objektidena, sest need
sisaldavad peale teksti tavaliselt ka
pildilist ainest. Just ajalehtede kui
ajaloosündmuste vaates kõige informatiivsema materjali puhul on välja
töötatud võimalikult komplekssed
otsiteenused.
Kuigi tekstilist ainest sisaldavad
arhiiviobjektid on digitaalarhiivis
tavaliselt sisu baasil otsitavad, esineb
digiteeritud tekstituvastusega materjalides läbivalt vigu. Optiline märgituvastus (OCR) on tehnoloogia, mis
analüüsib käekirja või pildilisi märke
ja teisendab need arvutis kasutatavaks tekstivorminguks. Tuvastatud
märkide arv ei ole märgituvastusel
(ehk tärgituvastusel) kunagi täielik,
mis omakorda ei võimalda alati tulemuslikku täistekstotsingut. Kuna digiteeritud ainese tekstituvastuse määr
ei ole 100%, püütakse arendada tehnoloogiaid protsessi tulemuse parendamiseks. Kuigi tarkvara on võimalik targemaks õpetada, keskendudes
tekstimärkide, -ridade või -plokkide
äratundmisele ning kaasates selleks
keelemudeleid, nt sõnaraamatuid,

Infotehnoloogilisel tasandil ei ole veel
jõutud täieliku automaatse tekstituvastuseni. Veaprotsent sõltub suures osas loomulikult ka digiteeritava objekti seisukorrast ning teksti
kirjastiilist. Lee jt (2019) peavad lahenduseks uurida tulevikus suurandmete töötlemist, kuna töödeldud
andmehulga suurenemisega suureneb ka koolitusandmete hulk. Üks
võimalus digiteeritud teksti kvaliteeti
tõsta on kasutada teksti korrigeerimisel inimeste vabatahtlikku abi ehk
ühisloomet. 2020. a avaldati esimene
uurimus, mis püüab välja selgitada,
mil viisil on võimalik OCR-i vigade
parandamist inimeste poolt kõige tõhusamalt kasutada. Esmaseks vajaduseks pidasid autorid ühistööna
tehtavat tekstiparandust võimaldava
platvormi olemasolu, mis põhimõtteliselt on protsessi kõige lihtsam osa.
Keerulisem on hoida OCR-i vabatahtlike parandajate motivatsiooni
tööga jätkuvalt tegeleda. Kõige inspireerivamaks pidasid autorid mängulise elemendi lisamist ehk sõnade
kuvamist parandatavas tekstis eraldi
visuaalsete siltidena, millel parandamisel klikkida, aga ka tegevuse
võimalikult suurt automatiseerimist,
nt võrdlust olemasolevate tekstikorpustega. Tuvastusvigade automaatne
ettesöötmine kahjuks alati ei toimi,
sest vigane tekstituvastus võib tulemuseks anda mittevigase sõna. Nii
on näiteks ingliskeelse sõna cat (kass)
vale tekstituvastuse korral (kui c asemel tuvastatakse b – bat (nahkhiir))
see sõna sõnaraamatutele täiesti
vastuvõetav. Testimisel jõuti ka arusaamisele, et pikema teksti parandajatele kuvamine ei ole efektiivne,
vaid tekst tuleb lõigata väiksemateks
osadeks. Testisikute kaasamisel jõuti
parandamiseks etteantava teksti
kirja optimaalse suuruse ning teksti

pikkuseni, samuti leiti, et piltide kuvamine (kui need sisalduvad tekstis)
ei ole mõistlik (Suissa, Elmalech & Zhitomirsky-Geffet 2020). Siiski on selline
parandamine ka parima tehnika korral aeganõudev tegevus ning suuremas
mastaabis mitte kuigi efektiivne. Küll võiks sarnast lähenemist kasutada
kitsamateemaliste digitaalsete kogude puhul.

2. Repositooriumid ja veebi otsimootorid

Digitaalse ainese otsingu üks laialdasemaid võimalusi on veebiotsingud.
2019. a oli Statcounter GlobalStatsi andmetel maailma suurim veebiotsinguvahend Google`i otsimootor, mida kasutati teiste otsivahendite ees ülekaalukalt kõige rohkem: keskmiselt 92,63% kõigist veebipäringutest (Statistika:
Statcounter GlobalStats 2020). Eestis kasutati Statcounter GlobalStatsi andmetel 2019. a Google`i otsimootorit veelgi enam: keskmiselt 96,45% kõigist
veebipäringutest (Statistika: Statcounter GlobalStats 2020).
Google on huvitatud uute teenuste integreerimisest otsimootorisse, sest
otsingumootorite lõppeesmärk on leida uusi viise, kuidas pakkuda lõppkasutajale võimalikult mugavat teenust. Mida rohkemate ning mugavamate
teenustega Google oma kasutajaid hoiab ning juurde võidab, seda edukamad
nad on (Pauxtis & White 2009).
Dawson ja Hamilton (2006) näevad repositooriumite materjalide kättesaadavaks tegemisel repositooriumite endi otsitarkvara ressursimahukale arendamisele alternatiivset lahendust Google`i otsimootorite ärakasutamises,
võimaldades neile juurdepääsu ja lubades inforessursside terviklikku ning
tõhusat indekseerimist. Google´i otsing töötab kiiresti suurtes mahtudes,
annab enamasti kasulikke tulemusi, otsib dokumentide täistekste ja indekseerib eri tüüpi dokumente. Google on muutunud internetiotsingu tuntud
kaubamärgiks ning jõudnud tegusõnana ka kirjakeelde. Kuid nagu enamik
tööriistu, ei saa ka Google teha kõike. Otsimootor ei suuda luua seoseid
globaalsete sisukogumite vahel, et nt Titanicu vastu huvi tundev kasutaja
saaks liikuda struktureeritult fotode ja dokumentide kaudu muuseumide
objektidele, õppematerjalidele Curriculum Online’is ning seotud meediumitele BBC-s (Miller 2004).
Interneti otsimootor võib leida mäluasutuste struktureeritud informatsiooni,
kui see info on otsingu sooritajale väljastatud, kokkulangevuste tõttu aga
maetud tuhandete või miljonite tulemuste hulka, mille allikate täpsus,
usaldusväärsus ja asjakohasus on väga erinev. Nt ei suuda Google eristada
JK Rowlingut subjektina ja JK Rowlingut autorina (Dawson & Hamilton
2006).
Siiski kujutavad interneti otsingumootorid endast ressurssi, mida on mõistlik
ka repositooriumite puhul ära kasutada. Internetiotsing on äärmiselt kiire,
seda on väga lihtne kasutada ning see on kogu maailmas täiesti tasuta, lisaks
on see laialdaselt kasutatav teenus, mida regulaarselt veelgi laiendatakse ja
uuendatakse. Tõhusate otsimootorite nagu Google arendamine on suurendanud hõlpsat juurdepääsu teabele. Teatud hulga tulemuste leidmiseks ei ole
enam vaja erialast koolitust ning paljud kasutajad on valmis kiiruse nimel
võib-olla isegi kvaliteedis kaotama (Dawson & Hamilton 2006). Kujutiste
leidmise ülesanne eeldab, et kasutaja peab otsima andmebaasist, mis sisaldab
tuhandeid või isegi miljoneid pilte. Pilditeemaliste veebiressursside parima
praktika ülevaade näitab, et suuremad piltide otsimootorid pakuvad piltide
otsimiseks/sirvimiseks ühesuguseid võimalusi, st märksõnapõhist päringut,
mille tulemuseks on pisipiltide ruudustik. Kasutusel on mitmesuguseid
päringu täpsustusi, sealhulgas pildi suurus, kuvasuhe, värv ja eri tüüpi sisu
(nt illustratsioonid või nägu sisaldavad pildid). Paralleelselt on võimalik
piltide otsimist teostada ka mitmekeelses kontekstis, kasutades automaatset
tõlget (Menard & Smithglass 2014).
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parandab see küll tulemust, kuid ei
välista vigu. Tekstiliste vigade välistamiseni on püütud jõuda tekstituvastuse testimisel kasutatud andmete analüüsi ning treeningandmete
taaskasutusel (samu treeningprotsessis järjest täpsemaks muudetavaid
andmeid parandatakse, kuni tuvastusmäär jõuab optimaalse tasemeni).
Siiski ei ole õnnestunud tuvastusmäära üle teatava piiri tõsta ka juhul,
kui pildifaili märgitreening toimus
neli kuni viis korda (Lee et al. 2019).
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RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, soovitan teile nelja uut erialast teost,
mida enne jõule lugesin.

See ongi turundus!
•

Engaging your community
through active strategic marketing :
a practical guide for librarians
and information professionals /

Terry Kendrick.

London : Facet Publishing, 2021. xiii,
198 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5424812*est
https://www.facetpublishing.co.uk/
page/detail/engaging-your-community-through-active-strategic-marketing/?K=9781783303830

Sotsiaalne kaasamine ja strateegiline turundus raamatukogus – kas ei kõla
moodsalt? Meie lärmakal ajastul on käimas karm võitlus tähelepanu tõmbamise nimel. Edukas raamatukogu ei ole enam saladuse parim hoidja, vaid
atraktiivne teenusepakkuja. Selleks on tarvis korralikult läbi mõeldud turundusstrateegiat. Põhjendusi pole vaja kaugelt otsida: raamatukogu- ja
infoteenused on turuosa kaotamas, potentsiaalsed kasutajad ei oska alati oma
tulevasi vajadusi määratleda ega ole teadlikud raamatukogu võimalustest,
bränd ja imago on kaasaegses maailmas olulised, rahastajaid tuleb veenda,
et finantseeringuid kasutatakse hästi jne. Teenuseid tuleb esitleda kui mitte
lausa möödapääsmatuid, siis vähemalt kui väga väärtuslikke, kasutaja igapäevaellu kuuluvaid. Riigi ülalpeetavad avalikud raamatukogud peavad suutma
tõestada, et nad teevad kasutajate elu paremaks (kooskõlas riigi / kohaliku
omavalitsuse prioriteetidega).
Efektiivne turundusstrateegia ei piirdu olemasolevate teenuste reklaamimisega, vaid alalise valmisolekuga uuendusteks. Selleks tuleb teha kasutajatega
koostööd, küsida pidevalt nende arvamust, kohtuda silmast silma. Kõige
aluseks on raamatukogu ambitsioon (visioon, missioon, väärtused).
Teemad on igati praktilised: turu defineerimine, klientide määratlemine ja
tundmaõppimine, fookusgrupid, rahulolu-uuringud, teenuste hindamise metoodikad, turundussõnumite mudelid, kommunikatsioonikanalid (sh blogid,
kodulehed, sotsiaalmeedia lõputud võimalused). Märkimist leiab ka lihtne
inimlik kontakt: sõbralik, intelligentne, vastutulelik, usaldusväärne ja väga
nähtav raamatukogutöötaja. Me kõik oleme natuke turundajad!

•

Marketing and social media :
a guide for libraries, archives,
and museums. 2nd ed. /
Lorri Mon, Christie Koontz.

Lanham : Rowman & Littlefield
Publishing Group, 2021. xii, 310 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5405777*est
https://rowman.com/
ISBN/9781538142950/Marketingand-Social-Media-A-Guide-for-Libraries-Archives-and-Museums-SecondEdition
Kultuuri-, haridus- ja infovallas tegutsevatel mittetulunduslikel organisatsioonidel on sageli sarnased missioonid ja eesmärgid: tagada juurdepääs
infole ja teadmistele, säilitada füüsilisi ja digitaalseid teavikuid, pakkuda
meelelahutusliku ja haridusliku eesmärgiga teenuseid ja tooteid ning
füüsilist ja virtuaalset ruumi, et ühendada inimesi info, kultuurivarade ja
üksteisega.
Raamatus uuritakse turunduse ja
sotsiaalmeedia sünergiat: sotsiaalmeedia hõlbustab kasutajakeskset
lähenemist.
Jaemüügifirmad olid esimesed, kes
taipasid, et eduka turunduse alus
kasvava konkurentsi tingimustes on
kasutaja vajadustest lähtumine. Mitte-
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Veel turundusvallast,
aga veidi laiema
fookusega
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tulundusorganisatsioonid hakkasid
seda põhimõtet praktikas rakendama
1970-ndatel. Eesmärk on ju sama: tarbija rahulolu maksimeerimine.
Raamatus vaadeldakse raamatukogusid, muuseume ja arhiive kasutaja perspektiivist, tutvustatakse
SWOT-analüüsi (tugevused, nõrkused,
võimalused, ohud) organisatsioonide
hindamisel, käsitletakse demograafiliste ja veebist ning sotsiaalmeediast
kogutud andmete kasutamist. Turgu
tuleb segmenteerida, kasutajaid uurida
ja tunda. Organisatsiooni edukust
sotsiaalmeedias näitab selle nähtavus
ja mõju. Tuuakse ka arvukalt konkreetseid näiteid sotsiaalmeedia kasutamisest eri tüüpi mäluasutustes.

Veebiliikluse mõõtmisest
ja mõtestamisest
•

Using web analytics in the library
/ Manoj Kumar Dwivedi.

Burlington, Canada : Society Publishing,
2021. xx, 270 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5405780*est
https://www.societypublishing.com/
book/library-science/using-web-analytics-in-the-library.html

Kui matemaatikatunnid teis õõva ei
tekitanud, siis võtke julgelt see tark
raamat ette: saate palju teada veebianalüütika kasutamise võimalustest
raamatukogus.

The past web : exploring web
archives / ed. by Daniel Gomes,

Vaid ühe põlvkonna jooksul on inimkond jõudnud infonappusest tohutusse infoküllusse. Ükskõik milline
info on ükskõik millises maailmanurgas kliki kaugusel: World Wide
Web on inimkonna kõige mahukam
infoallikas. Aga see info võib osutuda
efemeerseks: autori väitel muudavad 80% veebisaitidest aasta jooksul
oma sisu või kaovad hoopis. Suur
osa sellest infost on asendamatu,
kuna ilmus vaid veebis. Veebiarhiveerimisega on tegeldud juba 25 aastat; on jõutud arusaamisele, et veebiarhiivid säilitavad meie kollektiivset
digitaalset mälu. Raamatus on juttu
riiklikust veebiarhiveerimisest (Austraalia, Singapuri, Taani ja Suurbritannia näitel), sotsiaalmeedia arhiveerimisest (Twitteri näitel), Twitteri arhiivide sidumisest televisiooni
arhiividega, pildianalüüsist, digitaalsest arheoloogiast, suurandmetest
ja kõige sellega kaasnevatest teaduslikest uurimisvõimalustest,
aga ka tehnilistest ja juriidilistest
aspektidest.

Cham : Springer, 2021. xix, 297 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5406157*est
https://www.springer.com/gp/
book/9783030632908

Kuna veebist on saanud kaasaegse
ühiskonna peamine kommunikatsioonivahend, siis ei tohi kultuuripärandiga tegelevad organisatsioonid veebiarhiveerimist alahinnata.
Tegutseda tuleb kohe ja kiiresti, sest
veeb on kaduv…

Teemadest lähemalt: raamatukoguandmete kogumine, kogude andmepõhine kujundamine, raamatukogu
väärtuse hindamise meetodid, kodulehe külastatavuse mõõtmine, veebianalüütika tööriistad (põhjalikumalt
leiab tutvustamist Google Analytics),
raamatukoguteenuste automatiseerimine ja avalik e-kataloog (OPAC),
sotsiaalmeedia ja semantiline veeb,
suurandmed ja nendega kaasnevad
võimalused ja probleemid raamatukogus.

Veebiarhiveerimishuvilistele
•

Elena Demidova, Jane Winters,
Thomas Risse.

Eesti Muusikakogude
Ühendus 30 – muusikakogude
tähtsusest ja vajalikkusest
Eesti kultuuriruumis
Heidi Heinmaa, Eesti Muusikakogude Ühenduse juhatuse esimees
Fotod: EMKÜ arhiiv

Eesti muusikakogud oma mitmekesisuses moodustavad olulise osa meie kultuurivaramust,
sisaldades rikkalikku muusikalist materjali keskaegsetest noodikäsikirjadest uusimate
helisalvestiste ja veebiandmebaasideni. Meie muusikaraamatukogude, -muuseumide
ja -arhiivide kogusid ja teenuseid kasutavad nii professionaalsed muusikud ja muusikateadlased, muusikaõppijad ja -õpetajad kui ka muusikahuvilised ja -harrastajad,
nii täiskasvanud kui ka lapsed.

Muusika oli ja on üks loomulik osa
inimeste igapäevaelust: kellele hobi,
kellele töö, kellele lihtsalt meelelahutus. Läbi aegade on muusika
kuulunud teatud kombetalituste,
rituaalide või tseremooniate juurde.
Muusika on universaalne keel, mida
mõistavad kõik ja mille vägi ulatub
sõnadest sügavamale. Muusikat ei
asenda miski. Muusikaraamatukogude üks põhiülesandeid on
tagada kõigile juurdepääs muusikale selle erinevate kandjate kaudu.
Alates 2001. aastast on selle ülesande
täitmise üheks tugevaks alussambaks
Rahvusvahelise Muusikanõukogu
(International Music Council) deklareeritud viis muusikaõigust (5 Music
Rights), inspireeritud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist. Muusikaraamatukogusid puudutab otseselt
neist õigustest kolmas ehk kõigi laste
ja täiskasvanute õigus tegeleda muusikaga: ise musitseerida, muusikat
kuulata, luua ja muusikainfole ligi
pääseda, kaudsemalt aga ka teine
ja neljas õigus.

Viis muusikaõigust. Allikas: www.imc-cim.org

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

21

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL

22

Eesti Muusikakogude Ühenduse juhatuse esimehed
(vasakult): Kaie Viigipuu-Kreintaal, Aurika Gergeležiu, Heidi
Heinmaa ja Avo Kartul EMKÜ 30. sünnipäeva tähistamisel
Muusikateadlane Kristel Pappel on
öelnud, et muusikaraamatukogu on
meie vaimne tagala, meie kodune
kultuuriruum, kus pakutakse parimaid võimalusi uurida muusikailma
kogu selle mitmekesisuses ja avaruses ning selle kaudu areneda vastuvõtlikuks publikuks ka teistele kunstiliikidele. Jah, muusikaraamatukogud,
nagu kõik teisedki raamatukogud
ja muuseumid täidavad ühtlasi suurt

rolli mitmekülgselt haritud ja kultuurihuvilise järelkasvu eest hoolitsemisel ning hariduse ja elukestva õppe
toetamisel. Viimaste aastate tegevus
näitab, et lisaks tavapäraste teenuste
pakkumisele koostavad muusikakogude töötajad eri sihtrühmadele üha
rohkem mitmesuguseid haridusprogramme ja korraldavad töötubasid.
Meid 2020. a tabanud koroonaviiruse
tõttu kehtestatud eriolukord andis
tõuke kasutama senisest enam veebilahendusi, nagu näiteks andma lastele e-tunde, korraldama virtuaalseid
näitusi ja Zoomi-kontserte.

Muusikateadlane Kristel Pappel:

Muusikaraamatukogu on meie vaimne tagala,
meie kodune kultuuriruum, kus pakutakse
parimaid võimalusi uurida muusikailma
kogu selle mitmekesisuses ja avaruses
ning selle kaudu areneda vastuvõtlikuks
publikuks ka teistele kunstiliikidele.

Eesti Muusikakogude Ühenduse liikmed Eesti Rahvusraamatukogus 8. oktoobril 2021
EMKÜ 30. sünnipäeva tähistamas

konna Keskraamatukogu ja LääneVirumaa Keskraamatukogu. 2002. a
astus ühendusse Tallinna Keskraamatukogu, EMKÜ noorimad liikmed
on Eesti Pärimusmuusika Keskus ja
Arvo Pärdi Keskus.
Käesoleval juubeliaastal kuulub
EMKÜ-sse 14 liiget: 11 mainitud asutust ja 3 üksikliiget (Viive Valper,
Inga Kuljus ja Marje Ingel). Juhatuse esimees on Heidi Heinmaa
(Eesti Rahvusraamatukogu), aseesimees Ilvi Rauna (Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia raamatukogu), juhatuse teised liikmed on Avo Kartul
(Tartu Ülikooli raamatukogu), Meery
Salu (Tartu Oskar Lutsu nim Linnaraamatukogu), Ene Roost (Pärnu
Keskraamatukogu) ning Viive Valper
(Eesti Filharmoonia kammerkoor).
EMKÜ juhatuse eelmiste esimeestena on ühenduse tegevusse väga
suure ja tänuväärse panuse andnud
Avo Kartul (esimees 1991–2000),
Aurika Gergeležiu (2000–2009) ja
Kaie Viigipuu-Kreintaal (2009–2020).
Liikmesasutused on varem olnud ka
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum,
Võru Keskraamatukogu, Saare Maakonna Keskraamatukogu, Narva
Keskraamatukogu ja Heino Elleri

nimelise Tartu Muusikakooli raamatukogu, kes on teretulnud meiega taasühinema.
Nagu eespool öeldud, oli EMKÜ asutamise peamisi eesmärke luua Eesti
muusikakogude võrk ja edendada
erialast tegevust. 1990-ndate alguseks
oli eri funktsioone täitvate ja eriilmeliste muusikakogudega töötajatel tekkinud ilmne vajadus parema informeerituse ja koostöö, samuti erialase
ettevalmistuse ja täienduskoolituse
järele. Nõuavad ju muusika erilaadid
(nooditrükised ja -käsikirjad, helisalvestised, muusikavideod) spetsiifilist lähenemist: komplekteerimisest
ja kataloogimisest vajaliku tehnika
hankimise ja sobivate hoiutingimuste
loomiseni. Alates elektroonilise kataloogi kasutuselevõtmisest oleme teinud koostööd ELNET Konsortsiumi
töörühmadega muusikateavikute
kataloogimise ja muude juhendmaterjalide koostamisel. Et suudaksime
muusikakogude kasutajatele jätkuvalt pakkuda kvaliteetset teenust ja
professionaalset teenindust, siis on
meie jaoks endiselt aktuaalsed erialased täienduskoolitused, et õppida nii oma kolleegidelt kui ka avardada teadmisi muusikaajaloos ja
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Eesti Muusikakogude Ühendus
(EMKÜ) on tänaseks tegutsenud
järjepidevalt kolmkümmend aastat:
ühenduse asutamiskoosolek toimus
12. novembril 1991. a. Samal koosolekul vastu võetud põhikirjas seati
peamiseks eesmärgiks ühendada
Eesti muusikakogude arendamisest
huvitatud organisatsioone ja üksikisikuid. See eesmärk kehtib praegugi.
Muusikakogusid on Eestis erisuguseid: muusikaõppeasutuste raamatukogud, suuremate raamatukogude
muusikaosakonnad või -toad, muuseumide, arhiivide ja teabekeskuste
muusikakogud ning muusikakollektiivide ja -organisatsioonide raamatukogud, samuti erakogud. Kolmekümne aasta jooksul on ühenduse
liikmete arv kõikunud, kõige suurem on see olnud 2000-ndatel, kui
ühendusse kuulus 18 liiget (13 asutust ja 5 üksikliiget). Asutustest on
praegused vanimad liikmed Eesti
Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu. 1990-ndate teisel
poolel liitusid ja on samuti praegugi
liikmed Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu, Tartu Oskar
Lutsu nimeline Linnaraamatukogu,
Pärnu Keskraamatukogu, Harju
Maakonnaraamatukogu, Lääne Maa-
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muusikakultuuri teistes valdkondades spetsialistide juhendamisel.
Samuti jätkub koostöö ELNET Konsortsiumi ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu sektsioonide ja toimkondadega.
Riigisisese koostöö arendamisele
lisaks soovis EMKÜ kohe algusaastatel luua ka rahvusvahelisi kontakte,
sest samalaadseid muusikakogude
ühendusi tegutses tollal umbes paarikümnes riigis üle maailma, nende
seas ka Soomes ja Rootsis. Muusikakogude katusorganisatsioon International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja Dokumentatsioonikeskuste Assotsiatsioon
ehk IAML, vt https://www.iaml.
info/) asutati 1951. a eesmärgiga
edendada rahvusvahelist koostööd
ja toetada muusikakoguhoidjate erialahuve. Tänu aktiivsele suhtlusele IAML-i juhatuse ja kogukonnaga
sai Eesti Muusikakogude Ühendus
IAML-i liikmeks (IAML Estonian
branch) juba 1994. a. Sellest ajast
peale on EMKÜ liikmed osalenud
IAML-i aastakonverentsidel, mitmelgi korral ka ettekandega. Samuti
on osaletud IAML-i sektsioonide ja
komiteede töös. Väärib märkimist,
et EMKÜ korraldas 2003. a Tallinnas IAML-i aastakonverentsi, millest
võttis osa üle 300 muusikaraamatukoguhoidja üle maailma, ja seegi,

EMKÜ seminaril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 2020. a:
kolleegid Ester Pomerants ja Liis Kivirand Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna tegemistest rääkimas

EMKÜ peamiseks eesmärgiks on ühendada
Eesti muusikakogude arendamisest huvitatud
organisatsioone ja üksikisikuid.

EMKÜ seminar Tartu Ülikooli raamatukogu fonoteegis Avo Kartuli juhendamisel 2019. a

Maailm on muutumises ja ka muusikaraamatukogudel tuleb muutuda
koos maailmaga. See on meie ellujäämise võti, aga ka suur väljakutse.
EMKÜ tegutseb jätkuvalt selle nimel,
et näidata muusikakogude vajalikkust ja tähtsust Eesti muusikakultuuris.

et 2007. a valiti EMKÜ juhatuse
tollane esimees Aurika Gergeležiu
neljaks aastaks IAML-i asepresidendiks. Praeguse ajani tehakse kaastööd
IAML-i toetatud kahele rahvusvahelisele bibliograafiale RILM (muusikakirjandus) ja RISM (noodikäsikirjad
ja -trükised kuni 1850).
30-aastase tegutsemise järel on
EMKÜ eesmärgid jäänud põhimõtteliselt samaks, kuid oleme püüdnud
ajaga kaasas käia ja ka uutele väljakutsetele lahendusi leida. Jätkuvalt
on muusikaraamatukogude kõige
keerulisem probleem juurdepääs
litsentseeritud või autoriõigusega
kaitstud digiainesele: nii muusikaja muusikavideosalvestistele, noodiväljaannetele kui ka muusikakirjandusele. Litsentsid on sageli väga
kallid ja seetõttu on neid raske hankida. Digiteeritud ja autoriõigusega
kaitstud helisalvestistele ja nootidele on ligipääs üksnes Tallinna ning
Tartu suuremate raamatukogude
autoriseeritud töökohtadel, kuid
neis vähesteski kohtades kasutatakse
seda teenust teatava ebamugavuse
tõttu väga vähe. Internetis leidub
muidugi ka lugematul hulgal tasuta
muusika voogedastuse saite ja vaba
juurdepääsuga noodikollektsioone,

mille ülesleidmisel saab kliendile
abiks olla just muusikaraamatukoguhoidja.
Veebiallikate kasutamise kõrval
soovivad muusikaraamatukogude
külastajad endistviisi ka füüsilisi
muusikateavikuid laenutada. Sellest
tulenevalt peame vajalikuks järjepidevalt täiendada oma kogusid
uute väljaannetega: nii nootide,
plaatide ja muusikavideote kui ka
muusikaraamatute ja -ajakirjadega,
muidugi vastavalt võimalustele ning
prioriteetidele. Eesti muusikakogud
sisaldavad aga ka ajaloolisi kollektsioone ja eesti muusikute isikuarhiive, mis pakuvad huvi eelkõige
professionaalsetele muusikutele ning
muusikauurijatele. Alati on klientide
hulgas nõutud klassika, aga viimastel
aastatel on taas rohkem laenutatud
ka nõukogude retrot, sh eriti filmija popmuusikat.
Tänaseks on suurem osa Eestis leiduvaid muusikakogusid kirjeldatud
e-kataloogides ESTER ja URRAM,
aga ka teistes andmebaasides nagu
näiteks Eesti Kirjandusmuuseumi
KIVIKE, kuid mitmelgi asutusel on
töö veel poole peal. See töö nõuab
aega ja ressursse, millest olulisimad

Ootame oma ridadesse
kõiki, kes on huvitatud
muusikakogude omavahelisest koostööst
ja muusikaraamatukogunduse arendamisest Eestis.
Bibliograafia
Gergeležiu, Aurika. Eesti Muusikakogude Ühendus. – Raamatukogu
1996/3, lk. 5-6.
Gergeležiu, Aurika. Muusikaraamatukogude koostööst meil ja mujal. –
Raamatukogu 2002/1, lk. 8-10.
Gergeležiu, Aurika. Muusikaraamatukoguhoidjate erialaharidusest. – Raamatukogu 1996/3, lk. 13-15.
Pappel, Kristel. Meie kodune kultuuriruum, meie vaimne tagala. – Raamatukogu 2011/6, lk. 4.
Viigipuu-Kreintaal, Kaie. Alanud on
muusika-aasta. Kuus pilku muusikaraamatukogundusele. – Raamatukogu 2015/1, lk. 18-19.
Viigipuu-Kreintaal, Kaie. Eesti Muusikakogude Ühendus. – Raamatukogud ja raamatukogundus Eestis
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on spetsialistid. Muusikaraamatukoguhoidjaks ülikoolis õppida ei
saa ja sellises olukorras on muusikakogude juurde tööle oodatud tõelise kutsumuse ja huviga (soovitavalt muusikalise haridusega) inimesed, kes oleksid valmis end erialaselt täiendama ja tegema koostööd
kolleegidega.
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Säästva arengu eesmärgid –
veebikonverents Baltimaade
muuseumidele ja raamatukogudele
Läti Rahvusraamatukogu, Läti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Läti Muuseumide Ühing koostöös Leedu ja Eesti muuseumide ning raamatukoguhoidjate
ühingutega korraldasid 23.–24. septembril veebikonverentsi Localising the
sustainable development goals through Baltic museums and libraries, et näidata
mäluasutusi säästva arengu eesmärkide (SDG) täitmise nimel tegutsemas.
Ürituse moto oli Küsi oma raamatukogust! Küsi oma muuseumilt! ning peamine
sihtrühm muuseumi- ja raamatukogutöötajad Eestis, Lätis ja Leedus.

Stephen Wyber IFLA-st kirjeldasid
kujukalt raamatukogude tegevuse ja
säästva arengu eesmärkide seost, raamatukogude kui eesmärkide täitmise
eestkõneja rolli tähtsust ühiskonnas.
Giuseppe Vitiello EBLIDA-st näitas,
kuidas raamatukogud saaks säästva
arengu eesmärke taotledes küsida
rahastust Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidest. Silmi avasid
nii Ieva Jēkabsone ettekanne Läti
Pimedate Raamatukogust kui ka Jolita
Steponaitienė ülevaade Leedu rahvaraamatukogude kogemusest elukestva õppe vallas. Kristīne PabērzaRamiresa IFLA-st kujustas, kuidas
saab säästva arengu eesmärke mõjuvalt selgitada lugusid jutustades.
Asta Mikalauskienė ja Ilona Kiausienė ettekanne keskendus kultuuri
loodud väärtuste mõjule säästva
arengu eesmärkide täitmisele, võrreldes Leedu, Läti ja Eesti näitajaid.
Kõik konverentsi ettekanded on järelvaadatavad Läti Rahvusraamatukogu
YouTube’i kanalil (vt https://www.
youtube.com/watch?v=5udMSeQ54NU ja https://www.youtube.com/
watch?v=X5o1my74MKc).
Mihkel Volt

Konverents andis kompaktse ülevaate säästva arengu valdkonnast, sissejuhatuse teemasse ja praktilisi juhiseid, kuidas valdkonna eesmärke oma organisatsiooni tegevuses kohaldada. Õpetlike näidetega andsid esinejad oma ettekannetes ja õpitubades aimu, kuidas neid eesmärke on võimalik saavutada ka
väikestes maaraamatukogudes ning muuseumides. Nt jagas Henry McGhie
oma kahes esinemises soovitusi säästva arengu eesmärkide kohaldamiseks,
raamistiku loomiseks. Caitlin Southwick võttis oma ettekandes ja õpitoas
kõneks eesmärkide täitmise väikestes asutustes ning tõi praktilisi näiteid,
Ugis Zanders rääkis nende täitmisest Läänemere regioonis. Barbara Lison ja

V digiarhiivinduse seminar
toimus veebis
4. ja 5. novembril korraldatud viies digiarhiivinduse seminar keskendus
digitaalse materjali säilitamisele ja kasutajatele tutvustamisele. Toimusid ka
ettekanded tehisintellekti ehk nn krattide teemal ning üks osa oli pühendatud digiarhiivindusliku hariduse kaardistamisele Eestis. Seminaril osalesid
Eesti mäluasutuste digiarhiivinduse spetsialistid ja juhid. Ürituse korraldasid
Eesti Rahvusraamatukogu rahvusteavikute säilituskeskus ja Rahvusarhiivi

digitaalarhiiv (RaRa-st Eva-Maria
Artus ja Kuldar Aas, Rahvusarhiivist
Lauri Leht ning Kati Sein). Seminar
on mõeldud praktikult praktikule
ning pärast ettekandeid toimus elav
arutelu. Esinejaid oli nii RaRa-st,
Rahvusarhiivist kui ka teistest mäluasutustest ning Eesti suurematest
ülikoolidest. Veebiseminari materjalidega saab tutvuda aadressil
bit.ly/3clClpj.
Eva-Maria Artus

Eesti Rahvusraamatukogu korraldas
21. oktoobril Digitaalse mälu sarja
kuuluva seminari, mis kandis pealkirja AI – loome targemat kultuuripärandit? (AI – Making Cultural
Heritage Smarter?). Tänavuse seminari eesmärk oli tutvustada uuenduslikke projekte, mis kasutavad tehisintellekti kultuuripärandi hüvanguks.
Digiajastu on kultuurisektorile küll
juba suuri muudatusi toonud, kuid
need pole veel lõppenud. Tehisintellekti ja masinõppe kasutamine kultuuripärandiasutustes on kasvamas,
luues uusi võimalusi kultuuripärandi
kasutamiseks. Seminaril arutleti kultuuripärandi tulevikupotentsiaali üle
ning uuriti, mida tehisintellektil tervikuna on kultuuripärandile ja mäluasutuste digitaalsele tulevikule pakkuda. Esinesid Ott Velsberg, Ben
White, Helen Eenmaa, Jane Makke,
Eleftheria Tsoupra, Mirjam Rääbis
ja Tiit Sepp, Maud Ehrmann, dr
Christoph Lofi ning Ruth Pickering,
seminari modereeris Raivo Ruusalepp.
Seminar toimus inglise keeles ja
seda on võimalik järele vaadata
aadressil https://www.youtube.
com/watch?v=-_TJgJZfde0 .
Vt ka https://www.nlib.ee/et/digital-memory-2021 .
Karmen Linask
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Jätku lugemis(t)ele!
KARL MARTIN SINIJÄRV
luuletaja, RaRa kultuurinõunik

Andrus Kivirähk
Mälestused

Andrus Kivirähk on üks kehvemaid
luuletajaid meie kirjanduspildis.
Polegi peaaegu millestki rääkida.
Oma andevaesust on ta aastakümneid peitnud kõikvõimalike romaanide, näidendite, lasteraamatute,
fragmentaariumide ja enam-vähem
iga žanri taha, mis talle pähe tulnud. Ja saavutanud imelisi tulemusi!
Poeesiaga aga – keskpärane kühvel.
Ja nüüd – Mälestused! See ei ole mingi
luuleraamat. Aga ta on korraga lüüriline, melanhoolne, sentimentaalne,
romantiline ning mõistagi ogaralt
jabur. Saab nii naerda kui nutta!
See teos on kõlbulik lastele lehekülghaaval unejutuks ette lugeda, ent
sobib ka filosoofiliseks siitsealtsirvitavaks enesekaemusealgatajaks.
Sobib küllap kõigeks. Kujundus on samuti sihuke igav ja morn nagu vanaaegsetel religioossetel klotsidel: teed lahti ja vahid targa näoga sisse ja siis
ikkagi loed leheküljekese ja naerad või naeratad ja päev ongi paremaks
saanud.
Ivan Orava mälestused olid väga vahvad, meie väikese, ent see-eest paljukannatanud rahva ajalugu loksutati lõdva randmega õigemini paika. Ühismällu
on jäänud nii rändlinnud, kes moodustasid juba õndsa Pätsu ajal taevasse
kirja Brežnev kui vapralt Kadrioru tiiki marssinud Palivere Pimedate Kolonn.
Andruse enda mälestustest lisanduvad tuletõrjeauto, Sigulda kepp, David
Otto Wirkhausi kornet ja palju muud.
Stopp! Mis on kornet? Kes kurat on David Otto Wirkhaus? Kus või kes on
Sigulda? Tuli guugeldada. Ma ei ole iseennast kunagi julenud guugeldada,
mine tea, mis hullu sealt välja tuleb. Guugeldasin Kivirähki, sain teada,
et eesti kirjanik. Huh. Sellega läks õnneks täppi. Kaugemale ei vaadanud,
muidu tulevad rubriigid nagu isiklikku ja mis kõik veel. Kõike muud ilu võite
ise järele vaadata, mina jätkasin raamatusirvimist – puhas mõnu. Eriti teile,
kes te korraga üle ühe väga hea lehekülje lugeda ei taha.
Tõesti, see, kuidas saab asjadest niiviisi kirjutada, et nemad hingelised ja
inimlikud tunduvad, on kogemist väärt. Loe või ise! Ja võta mõni armas asi
ja hakka kirjutama. Mõtle, mida asi mõtleb!

Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 212  Kirjastus: Varrak
 ESTER: https://www.ester.ee/record=b5464009*est
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Digimälu
seminarile
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Kirjanik ei pea olema kroonik, koomik
ega saati veel ühegi ajastu mõistus, au
koma südametunnistus. Mida rohkem kirjanik välja mõtleb, seda etem
saab teos. Selleks, et välja mõelda,
ongi kirjanik kirjanik. Kirjeldamiseks
on teisi ameteid küllaga, kirjeldikke
jagub kirjanike seltsi samuti. Mäletan
selgesti, kuidas mulle Serafima ja Bogdan kaugelt liiga lühikene tundus, aga
Vahuri käest ei saa kahjuks enam lisa
paluda. Küsin siis Eve Laurilt – tohiks
vast jätkujuttu loota, siin ju nii mõnedki otsad kokku tõmbamata, vette
peitmata jäivad? Jutujõudu ja tulevikuloomise lusti läbi särtsaka tehistegelikkuse näikse jaguvat veel mitmeks heaks väljamõeldud raamatuks.

Eve Laur

Õmblejanna
Tark mõte oli Eesti Kirjanike Liidul
omal ajal romaanivõistlus uuesti
käima tõmmata. Sinna saabub kõiksugu kraami, aga peaasi, et vupsab
välja ka vägevaid lugusid. Eve Lauri
Õmblejanna kaheldamatult üks
säherdune on.
Ei maksa peljata ega loota, et siit tuleb
üks mahukamat sorti naistekas, mida
iganes säherdune levinud määratlus
täpselt tähendama peaks. Enamus
raamatuid on Eestis naistekad, sest
vähesed mehed viitsivad omandada
funktsionaalse lugemisoskuse. Vabandust, neil ei ole selle jaoks aega. Kuni
mõtlev sugu loeb ja kirjutab, ongi
raamatud naistekad. Kui nii võtta.
Võtta võib ka naa ja võib ka jätta.
Õmblejanna peategelannat võetakse
ja jäetakse ja mingil hetkel hiilib naha
vahele sarnastustahtmus Vahur Afanasjevi Serafima ja Bogdaniga, mis ju
samuti romaanivõistluselt tuule tiibadesse ja tule tagumikku sai. Midagi
ses võrdluses ongi, kuid Eve Laur ei
ole päris nii jube ning on võibolla
korraga nii natuke rohkem päris kui
natuke rohkem ilukirjanduslik. Mõlemad tulevad kasuks. Sest kunstlik
ei tundu ta kunagi ning dokumentaalsuse najale ta end samuti ei toeta.
Ajalugu ja ajastud on taustal, ent
meisterlikult kirja pandud visioon
ja fiktsioon püsivad esil. Ei armasta
ma igasugu suguvõsalugusid, millest
maailmakirjandus tulvil. See lugu on
vormistet nõnda, et lugeja ei saa arugi,
kui juba on konksu otsas ja jääb sinna
täpselt seniks, kuni autor ta lahti laseb.

Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 510  Kirjastus:
Hea Lugu
 ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5449725*est

Anne Kahk
Haraldi villa

Teeme nüüd niimoodi, et ma ütlen
hinnangu kohe ära ja irisema hakkan
kunagi hiljem. Hinnang põhineb asjaolul, et olen läbi lugenud paraja virna
maailmalaiust põnevikukirjandust
pluss tubli kuhja kodumaist toodangut ning tolle lugemuse põhjalt väidan, et Haraldi villa on esimene eesti
algupärane krimivik, mis on nagu
päris. Või ongi päris.

Jah, ma hindan päris kõrgesti näiteks
Indrek Harglat ja Katrin Pautsi ning
veel mõnd autorit, kadunud Herta
Laipaigast kõnelemata. Ometi pole
mind lahti lasknud tunne, et autor
on nois uuemates kodumaistes ärevikes, sumevikes ja rämevikes natuke
liialt kohal, olgugi ta isikupärane ja
intrigeeriv. Anne Kahki raamatus on
kohal lugu ja selle tegelased. Jutul
lõpp. Noh, tegelikult on jutul lõpp
alles kahesaja lehekülje järel, ent
käima läheb jutt kohe ega anna korrakski alla. Mul oligi kogu aeg hirm,
et ei saa ju nii hea olla, kindlasti
kukub enne otsa kokku. No ei. Peab
pinget viimase minutini.
Perfektne toode. Autor on varasemalt vahendanud hulga raamatuid
eesti keelde ning töö käigus sujuvalt
õppinud. Vast peakski soovitama
kirjanikuks pürgijatele lisaks lugemisele ka tõlkimist? Kui tabad suure
ilma kirjanduses enda jaoks sobiva
liini, siis püüa seda me-keelde ümber
panna. Kogemuse baasilt on tunduvalt tõenäolisem esikteosega ämbrisse astumata jätta – nagu Anne
Kahk elegantselt tõestab.
Väga sümpaatne on seegi, et siinsamas ja tänases päevas mõistetakse
loomulikult kokku joonistada lugu,
milles suurem osa tegelasi on rahulikud arukad kuue-seitsmekümneaastased. Lapsed ega koerad ei puudu,
kuid kogu võluväli toimetab ilusasti
ja klassikalisel kombel jämedama
keskklassi ja ühe lustakalt probleemse jõukuri maailmas. Ometi
pole miski tolmune kolb. Ei ole ka
Osolini masti hoogsalt arulage naeruparaad – samas tasane huumor on
taustal tunda ja paar korda saab südamest naerda. Kes, kas ja kus, lugege
ise.
Ah jah, pidin ju irisema ka. Sellega
on nüüd natuke kehvasti, järelikult
on raamatuga hästi! Kui midagi, siis
peategelasest tahaks rohkem teada
saada, see detektiiv väärib üsna mitme
uue loo keerus ja käigus lahti kirjutamist. Just neid lugusid jään ootama
ja kui vaja, lähen kirjastuse ukse taha
kraapima, et kirjastus autori ukse
taga kõva häält teeks.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 198  Kirjastus:
Varrak
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5463017*est
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Olav Osolin

Kus lendab part

No ja et olid tärkava eraettevõtluse esimesed aastad, siis käis mööda
suikuvaid vagunilisi ringi plekilises
kitlis baaba, kellele oli usaldatud ülesanne tegelda turundusega ning hõikuda teadet V videosalone našego pojezda
erotitšeskaja programma Emmanuella
na ostrove tšudes!1 Läksime siis seda
imet nautima. Ja ennäe: et olid ka
nõukoguliku tsensuuri viimased aastad, nägime hägusest värvitelekast
umbes kolmveerandtunnist linateost,
kus täispikast erootikafilmist olid
välja lõigatud kõik vähegi erootikamaigulised stseenid. Tulemus, nagu
võite arvata, oli paras porno.
Miks ma oma mälestuskillust siinkohal kirjutan? Esiteks: kuna sarnastest pilguheitudest kentsakasse lähiminevikku Olav Osolini romaan peamiselt koosnebki. Teiseks: kui kogu
naljaheitmine ja killuviskamine raamatust välja võtta, siis mis järele
jääks? Palju ei jääks, ent seegi oleks
päris koomiline. Ühesõnaga, ma ei julgeks väita, et Kus lendab part nüüd stiilipuhas kriminaalromaan on, pigem
juhm ja juhmim-tüüpi sketšistik, millest
saaks vabalt vändata väga madalaeelarvelise ja väga suurt kassatulu
toova kodumaise komöödia. Raamatuna aga – tund kuni kaks muhelevat
meelelahutust, mis siiski heaste raamis hoitud ega lähe igavaks. Tundub, et ka autoril oli teda päris lõbus
kirjutada.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 222  Kirjastus:
Varrak
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5457679*est
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Meie rongi videosalongis on erootiline
programm Emmanuelle imede saarel!
(vene k.)

KMS SOOVITAB

Võis see juhtuda nii aastakest kolmkümmend ja paar tagasi, kui sõitsime sõbraga (kelle nime siinkohal
nimetamata jätan, ent kellest tänaseks
on saanud Eesti elus tuttav tegelane)
varahommikuse rongiga Tallinnast
Tartusse. Rong, nimeks Tšaika, väljus
hirmus vara, nii et sellega oli teoreetiliselt võimalik isegi esimesse loengusse
jõuda. Aga et lõpp-peatus oli Minsk,
siis nii mõnigi kord õnnestus Tartu
maha magada ja hea, kui siis enne
Elvat või Valgat üles ärkasid… Ühesõnaga oli kasulik end ärkvel hoida.

Katrin Pauts

Külmkingauurija
Olav Osolin oli tubli vigurivänt ja tappis Katrin Pautsi oma esimeses krimiraamatus justnagu ära. Katrin Pauts targa inimesena sai aru, et paljud lugejad
võivad niisugust hirmsat asja uskuma jääda, tõmbas sae käima ja andis mauhti
uue krimiviku välja. Pluss Osolinile verbaalset tümpi. Nüüd ei saa keegi enam
mõelda, et äkki Pauts ongi diivani taga surnult maas. No ei ta ole.
Omaette kummastav, kuidas Pauts Külmkingauurija tegevuse 1980-ndate
keskpaika viib. Vanuse poolest ei tohiks ta sest ajast eriti miskit mäletada.
Ega minagi tea, kuidas saartel lood täpselt olid, äkki sealsed poed sisaldasid
rohkem ja paremat, aga mina kui söögisõber kahtlustan, kas külapoest ikka
sai osta suitsuvorsti ja õlut, kui kõht tühjaks läks. Omal on küll selgelt meeles,
et esimest korda nägin ja ostsin poes õlut alles siis, kui 1988-ndal Tartusse
olin kolinud. Ja suitsuvorsti poes kohtamiseni tuli vist krooniaeg ära oodata.
Aga äkki maal oligi kõik paremini?
Hukkamist ja tappamist jagub Pautsi nägemuses nii maale kui linna,
põletamist ja muud pahategu samamoodi. Ja kui mõned ajastuomased
üksikasjapõhised küsikohad kõrvale jätta, jookseb see põnelugu vägagi
sujuvalt ning no mida – tegelikult on hästi tobe, kui raamatuid tutvustada
stiilis aga minu vanaema ütles, et ei olnud nii. Ulmekirjanikku ei saa keegi nõnda
ette võtta, aga näe paarikümne aasta tagune lähiminevik on kõigile vabalt
tulistada.
Ja vabalt soovitada. Soovitan, kuna Pauts kirjutab põnevalt nii lahedatest
kui jahedatest asjadest (maal raudselt kummitab!) ja ma ei oleks üllatunud,
kui kümnekonna aasta pärast on Muhu saare kuvand inimeste meeltes
suuresti Katrini loodud ning noist tulevastest lugudest saame heaste aru,
kuidas külmking ja muud tondid panid Juhan Smuuli fakti ette, et kas kirjutad Poeemi Stalinile või…, sundisivad Ivo Linna saarele paikseks jääma
ning ütlevad Pädaste kokkadele aegade lõpuni täpselt, kellele mida serveerida, või millele keda… Muhus on asju. Lugege Pautsi. Hapurokast hoidke
eemale.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 272  Kirjastus: Rahva Raamat
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5458351*est
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Sel aastal kutsusime raamatukogusid üles korraldama üritusi,
mis on seotud 200 aasta taguse esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe Marahva NäddalaLeht ilmumisega.

Raamatukogupäevade
avakõne 2021
Tuuliki Tõiste,

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
juhatuse esimees, Tallinna Tehnikaülikooli
raamatukogu arendusjuht

Tere päevast, head raamatukoguhoidjad ja raamatukogude
sõbrad! Tervitan teid algavate raamatukogupäevade puhul!
Raamatukogupäevadesse, mis sel aastal toimuvad juba
31. korda, mahub hulgaliselt põnevaid sündmusi. Selgi aastal
tähistame Eesti raamatu päeva nt ettelugemistega ja kirjanikega kohtumistega; infootsinguvõistlusega tähistatakse infokirjaoskuse päeva, peetakse maaraamatukoguhoidjate, teadusja erialaraamatukogude päeva, raamatukogupäevade avamisel
võtavad raamatukoguhoidjad mõõtu mälumängus. Raamatukogud üle Eesti sisustavad raamatukogupäevad sadade eriilmeliste tegevustega, mis kõik toovad raamatukogusid
üldsusele lähemale.

Tänaseks on ajakirjandus saanud enamiku inimeste jaoks
igapäevaelu lahutamatuks osaks. Pidev kirju uudisvoog ümbritseb meid paberil, raadios ja teleekraanil, arvutis ja nutiseadmes. Lisaks leidub raamatukogudes ja arhiivides tohutus
koguses varasemate aastasadade meedialoomet. Kuigi meie
teadmised ja silmaring peaksid selle mõjul olema eriti suured,
kipub infotulvas orienteerumine paljudel üle jõu käima. Paratamatult tuleb teha valikuid, millist infot tarbida, ja see omakorda
tekitab ka erinevaid infovälju. Kasvav probleem on näiteks
ajalehtede tasuline digisisu, mis paberlehtedesse ei jõua: see
tekitab ebavõrdsust nii nende jaoks, kel pole võimalik tasulisi artikleid osta, kui ka nende jaoks, kel puuduvad vastavad
digivahendid ja -teadmised. Raamatukogud tulevad nende
murede lahendamisel appi! Raamatukoguhoidjad aitavad
kõigil soovijail vajalikku infot leida, annavad edasi infootsingu- ja digioskusi, õpetavad valeuudiste ja libateaduste
ajastul üliolulisi meediapädevusi ja allikakriitikat, mis toob
ühiskonna ühtsemasse inforuumi. Raamatukogupäevadel
ootame kõiki huvilisi raamatukogudes pakutavate võimalustega lähemalt tutvuma!
Toon mõned näited sündmustest, mida Eesti raamatukogudes
tehakse, pidades silmas just ajakirjanduse fookusse tõstmist.
Mitmes raamatukogus saab kohtuda ajakirjanikega: näiteks
Andres Pulver valib muusikat Vohnja raamatukogus; Margit
Kilumetsaga saab kohtuda Ulvi raamatukogus; Rakveres saab
osaleda vestlusõhtul Meedia roll tänapäeval, kus külaliseks
on ajakirjanik Liina Kanarbik; Postimehe endise reporteri
Lisete Reinebergiga saab kohtuda Olustvere raamatukogus
ja Ameerika Hääle endise kaastöötaja Mara Maret Aronovichiga Karksi-Nuia raamatukogus; Eesti Päevalehe ajakirjanik
Helve Laasik on Võhma raamatukogus; Postimees Juuniori

Raamatukogupäevade avakõnet kuulamas.
Ees (vasakult) Krista Aru, Kristina Pai, Kristiin Meos ja Ülle Talihärm. Fotod: Reet Olevsoo

Traditsiooniks on saanud üheks päevaks kaasata raamatukogutöösse tuntud inimene oma kodukandist; sel aastal
kutsutakse ajakirjanikud raamatukoguteenust pakkuma näiteks Võhmas, Raplas ja Sillamäel. ERÜ tunnustab igal aastal
ajakirjanikku, kes on oma töös kajastanud raamatukogusid ja
näiteks Haapsalus töötabki sel aastal kaks meie tunnustuse
pälvinud ajakirjanikku raamatukoguleti taga.
Uudised neile, kes raamatukokku kohale tulla ei saa, viivad
raamatukogud lähemale näiteks Zoomi kaudu eakatekodule
uudiste ülevaateid tehes, aga võetakse raamatukogust ka
lehed ja ajakirjad kaasa ning loetakse neid ette hooldekodus
kohapeal.
Mis on uudis, kuidas see sünnib, seda saavad teada Rakvere
õpilased, kellele kuulutatakse välja libauudiste kirjutamise
võistlus.
Eesti raamatukogudes tehakse näituseid ja väljapanekuid
ajakirjanduse teemal, näiteks Mis on meedia?, Meedia meie
ümber, Ajakirjanduse ajaloost, Ajakirjandus kui õli ühiskonna hammasrataste vahel. Mitmes raamatukogus tutvustatakse oma kodukandi ajalehe ajalugu, aga ka ajakirja
Täheke tõstetakse esile. Mitmes raamatukogus saab näha
ülevaatenäitust ajakirjanike kirjutatud ilukirjanduslikest
teostest. Tehnikaülikooli raamatukogus on püsti pandud
põgenemistuba: mõtteharjutusi tehakse ajakirja Nõukogude
Naine toimetuses.
Nagu enne ütlesin, siis toimub Eesti raamatukogudes
tänavu nende kümne päeva jooksul sadu üritusi. Tegelikult
toimub ju üritusi, koolitusi ja tegevusi kõigis raamatukogudes aastaringselt. Juurdepääs ajakirjandusväljaannetele nii
digi- kui ka paberkujul on raamatukogude vahendusel alati
olemas.
Vaatasin ajas pisut tagasi ja otsisin pealkirju, mida on viimase
kolmekümne aasta jooksul raamatukogudest rääkides ajalehtedes ilmunud artiklitele pandud. Silma jäi, et tekstid, mis
EI ole kirjutatud raamatukogude töötajate poolt, keskenduvad
raamatukogudele pigem siis, kui on edastada uudiseid, mis
puudutavad raamatukogude kinniolekut, remonte, sulgemisi, avamisi, aga kajastatakse ka uusi teenuseid ja raamatukogude ettevõtmisi. Toon näiteks mõned pealkirjad: Raamatukogu keset parki, Biblioteraapia ja raamatukoer, Raamatukogud toetavad elutähtsaid asju, Raamatukogud pakuvad
karjäärialast infot, Raamatukogu kaup on info. Mõned näited
ka kurvematest uudistepealkirjadest: Innovatsioon: hävitame
lugemisaastal lugemise, Tasuta e-raamatud kuivasid kokku.
Aga tõdetakse ka: Mida rohkem raamatukogusid, seda rikkam
rahvas.
Raamatukogurahvas ja ajakirjanikud teevad igapäevaselt
sarnast tööd, me otsime ja korrastame infot ning jagame seda
huvilistega, avame teemasid mitme külje pealt. Raamatukogud peavad oluliseks info usaldusväärsust, kontrollivad
infoallikaid ja vahendavad juurdepääsu erinevale teabele.
Sama tööd teevad ka ajakirjanikud.
Möödunud kevad ja suvi näitasid, et koostöös peitub jõud.
Vaktsineerimisele registreerimisel ja vaktsineerimistõendite

väljaprintimisel tulid raamatukogud inimestele appi, juhendati
tõendite genereerimisel, andmete eksportimisel inimeste
nutiseadmetesse ning printimisel paberile. Sõnumit, et raamatukogud on alati avatud ja abiks, võimendasid mitmed
meediaväljaanded.
Raamatukogude võimekus Eesti inimesi aidata e-riigi teenuseid kasutades on hindamatu. Raamatukogutöötajate lahkus
ja abivalmidus on määrava tähtsusega inimeste teadlikkuse
tõstmisel. Raamatukogud on ligipääsetavad kõigile: avame
ukse maailma infoavarustesse, võimaldades lugeda ajakirjandust kõigist kanaleist. Seeläbi suurendame kõigi inimeste
juurdepääsu infole, teadmistele, uudistele ning vähendame
digilõhest tulenevat ebavõrdsust. Kohalikud uudised on raamatukogudes alati kättesaadavad, valla- ja maakonnalehed
loetakse raamatukogudes esimesena läbi. Koostöös kohalike
väljaannete toimetajatega ilmuvad raamatukoguhoidjate kirjutised, mõnel pool on raamatukogutöötaja ise lehetoimetaja.
Viimasel ajal on raamatukogud jõudnud tihedamalt ka raadioja telesaadetesse, raamatukoguhoidjad soovitavad lugemist
nii raadios kui ka leheveergudel.
Marahva Näddala-Lehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu
eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi teadmisi ja laiendada
inimeste silmaringi.
Eesti raamatukogude missioon on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada ligipääs
informatsioonile, teadmistele ja kultuurile. Raamatukogud
töötavad igapäevaselt selle nimel, et Eesti elanik oleks kultuurne, intelligentne ja elus hästi hakkama saav kodanik.
Seda missiooni saame täita, kaasates hääle võimendina
ajakirjanduse. Soovin kõigile teravat sulge, särtsu mikrofoni ja avarat vaadet meie elule-olule! Kohtume raamatukogus, kõik on oodatud!
Sel sügisel korraldasid Eesti raamatukogud Euroopa säästva
arengu nädalal sündmusi, mis kutsusid Eesti inimesi vähendama ekraaniaega enne õhtust magamaminekut. Raamatukogud kutsusid üles lugema tund enne uinumist paberraamatuid kõikvõimalike ekraanide vaatamise asemel. ÜRO säästva
arengu eesmärke saab täita meist igaüks kasvõi väikeste igapäevaste muutuste ellu viimisega. Raamatukogude üleskutse
Õhtul heida mobla peost, naudi hüva paberteost! Öeldud on,
et enne und rahus olla tuleb tund! aitab täita mitut kestliku
arengu eesmärki. Õhtul paberraamatut lugedes säästad silmi
ja elektrienergiat: aju valmistub rahulikuks uneks, mis toob
parema ja toimekama järgmise päeva ning üleüldise heaolu
tõusu. Kui loetav raamat on laenatud raamatukogust, säästad
kodus ruumi, aitad kaasa üleüldise tarbimise vähendamisele
ning säästad oma raha.
Säästva arengu nädala tegevused registreeris üle 69 Eesti
raamatukogu ja haruraamatukogu, kus korraldati üle
100 erineva sündmuse. Aitäh kõigile!
Nagu lubatud, loosib ERÜ uue mõtte töörühm täna kõigi
osalejate vahel välja Ave Nahkuri kujundatud kampaaniaplakati originaalmaali. Ja loosiõnn naeratab… Mustvee
Raamatukogule! Raamatukogud elu heaks!
20. oktoobril 2021. a
Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis
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peatoimetaja Maiken Mägi kohtub 3. ja 4. klasside õpilastega
Pärnus; ERR-i toimetaja Rene Kundla on Iisakul ja Sakala ajakirjanik Üllar Priks Tarvastu raamatukogus.
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Ave Nahkuri maali võitis Mustvee Raamatukogu. Fotod: Reet Olevsoo

Raamatukogupäevad avati Tartus

Tänavused üleriigilised raamatukogupäevad Kohtume raamatukogus! avati
20. oktoobril Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ettekandekoosolekuga, mis oli pühendatud eestikeelsele ajakirjandusele. Ühelt poolt oli see
avalöök järgmisele ehk raamatukogude
aastale, teisalt märkis 200 aasta möödumist esimese eestikeelse ja eestlase
toimetatud ajalehe Maarahva NäddalaLeht ilmumisest.
Raamatukogupäevade avakõne pidas
ERÜ juhatuse esimees Tuuliki Tõiste.
Seejärel sai sõna Tartu Ülikooli raamatukogu direktor ja ajakirjanduse uurija
dr Krista Aru, kes kõneles oma ettekandes Kui seitung kirjutas, siis nii see ka
oli, millal ja kuidas tekkis eestlastel usk
eestikeelsesse ajakirjandusse. Kauaaegne peatoimetaja, koolitaja ja saate
Olukorrast ajakirjanduses juht Väino
Koorberg rääkis oma esinemises Minu
ajakirjandus: ideaalid, lootused, hirmud
ja igatsused, miks oli ajakirjandus oluline 1990. aastal, mil tema esimest korda
reporterina tööd sai, miks on ajakirjandus
oluline nüüd, 30 aastat hiljem ning kas
ja milline oleks elu üldse ilma ajakirjanduseta. TÜ üks armastatumaid õppejõude, lektor dr Maria Murumaa-Mengel



Ülal (vasakult)
Väino Koorberg ja
Maria Murumaa-Mengel,
all Marta Hang ja RÕLÕ
konkursi auhinnad

Raamatukogupäevade avamise puhul
ütles tervitussõnad Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm.
Projektijuht Liina Valdre tutvustas erialakogukonnale tulevast raamatukogude
teema-aastat. Rahvusraamatukogu
turundusspetsialist Marta Hang kuulutas välja konkursi Raamatukoguhoidja
õpib, loob ja õpetab (RÕLÕ) võitjad:
I koht – Veriora Raamatukogu, projekt –
interaktiivne lühikursus Usu või ära usu!
– Ilona Oeselg-Tigasing.

II koht – Kose Raamatukogu, projekt
Proovikivi – kas tunned Kose valla raamatukogusid? – Meeli Sõlg.
III koht – Tartu Oskar Lutsu nimeline
Linnaraamatukogu, projekt Raamatukrati meisterdused – Anu Amor-Narits.
Rahvaraamatukogudele suunatud konkursi Raamatukoguhoidja õpib, loob
ja õpetab eesmärk oli innustada raamatukogutöötajaid õppima ja arendama digioskusi ning julgustada neid motiveerivate ja mitmekülgsete videote toel
tegelema digitaalse sisuloomega. Konkursi korraldasid Eesti Rahvusraamatukogu ja Tallinna Keskraamatukogu, toetasid Kultuuriministeerium, Büroomaa-

ilm ning projekt Digikultuuri teemaaasta 2020.
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Kõigil soovijail oli võimalik TÜ raamatukogus osaleda eestikeelse ajakirjanduse
ümmargustele tähtpäevadele pühendatud näituse Elu esiküljel kuraatorituuril. Toimusid raamatukoguhoidjate
mälumäng ja Mai Levini monograafia
Kristjan Raud esitlus koos muusikaliste
vahepaladega. Ürituse korraldasid Tartu
Ülikooli raamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.
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kõneles ettekandes Raamatukogu TikToki? Me ju saime alles Facebooki-lehe
korralikult käima!?! sotsiaalmeedia võimalustest raamatukogude töös.

Katre Riisalu

Raamatukoguhoidjate mälumäng 2021
Raamatukogupäevade avapäeva mälumäng on seljataga. Kokku osales 11
võistkonda: Harjumaalt, Lääne-Virumaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt ja Pärnu
linnast, Raplamaalt, Tartumaalt ja Tartu
linnast, Viljandi- ja Võrumaalt ning Eesti
Rahvusraamatukogust.
Lisaküsimusega selgus paremusjärjestus:
1. Tartu Linnaraamatukogu –
Irina Möldre, Ago Pärtelpoeg
ja Tiina Sulg.
2. Lääne Maakonna Keskraamatukogu
– Helle Kaljusaar, Krista Kumberg
ja Mati Puhm.
3. Eesti Rahvusraamatukogu –
Signe Suursöödi, Nansi LeppikVolt ja Mihkel Volt.
Tänavuse viktoriini küsimused koostasid
ja mängu viisid läbi kolleegid Tartu Ülikooli raamatukogust. Aitäh kõigile, kes
kaasa lõid!
Reet Olevsoo

Mälumängu korraldas
TÜ raamatukogu.
Fotod: Reet Olevsoo

Võitjad (vasakult): Tiina Sulg, Ago Pärtelpoeg ja Irina Möldre

XIV teadus- ja erialaraamatukogude päev

ERÜ
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Tallinna Ülikoolis 21. oktoobril 2021 toimunud XIV teadus- ja erialaraamatukogude päeva võõrustas TLÜ filmi- ja meediaraamatukogu (Balti
filmi, meedia ja kunstide instituut, BFM). Päeva juhtis ERÜ juhatuse
liige, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu teeninduse peaspetsialist ja
teeninduskeskuse juhataja Maris Nool. Üritus algas auhindade aasta tegu
teadusraamatukogus 2021 ja aasta tegu erialaraamatukogus 2021 nominentide
esitlemisega.
Aasta tegu erialaraamatukogus 2021 nominendid:
•

Kristina Rallmann, Kaitseväe peastaabi raamatukogu ja Kerli Puna,
Balti Kaitsekolledži raamatukogu –
Eesti sõjanduse bibliograafia koostamine.

•

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu meeskond: Ülle Kuuse,
Eve Pohlak ja Angela Räis –
Raamatukoguteenuse kaasajastamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning
panustamine õppeaine Uurimistöö alused I välja töötamisse, loengute
ettevalmistamine ja läbiviimine.

•

Tartu Ülikooli raamatukogu, Tartu Ülikooli erialaraamatukogud
ja Tartu Ülikooli kantselei –
Tartu Ülikooli raamatukoguvõrgu erialaraamatukogude risttagastuse projekti
jätkusuutlik rakendamine.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2021 nominent:
•

Tartu Ülikooli raamatukogu –
Tartu Ülikooli raamatukogus loodud üle-eestiline avatud teaduse bränd.

Nominentide esitluse järel tutvustas
TLÜ filmi- ja meediaraamatukogu
juhataja ning erialainfo spetsialist
Piret Remmelgas oma raamatukogu
võimalusi. Rahvusraamatukogu teenuste juht Kristel Veimann keskendus oma ettekandes inimkeskse raamatukogu kujundamisele. Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu
raamatukoguhoidja Ülle Kuuse andis
ülevaate oma raamatukogu uutest
väljakutsetest ja suundadest õppetöö toetamisel. Rahvusraamatukogu
sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu
juhtiv spetsialist Kristiina Kaju ettekanne Valeinfole vastu! kõneles kogemusest desinformatsiooniga võitlemisel. Tartu Ülikooli Kliinikumi
meditsiiniinfo keskuse infospetsialisti Ivika Rande ettekanne käsitles
infokirjaoskust meditsiinis. E-varamu
arenguid tutvustas portaali haldur
Peeter Kondratjev. Bürokrati programmijuht Nikolai Kornõšev rääkis,
kuidas jääda Bürokratist nutikamaks
ning leida temas koostööpartner.
Raamatukogude aasta 2022 projektijuht Liina Valdre tutvustas tulevast
teema-aastat. Tallinna Ülikooli Balti
filmi, meedia ja kunstide instituudi
tantsuteooria lektor Heili Einasto
võlus kuulajaid teemaga „Meister ja
Margarita“ ja tsensuur. Üritusel osalejail oli võimalus osa saada ka BFM-i
hoonet tutvustavast ringkäigust.
Nansi Leppik-Volt

Kristiina Kaju, Peeter Kondratjev ja Nikolai Kornõšev. Fotod: Reet Olevsoo

Põlvamaa
XVI maaraamatukoguhoidjate
päev
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Külli Ots, Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja
Seekordne maapäev peeti 21. oktoobril Moostes.
Hommikul oli kõigepealt põhjust minna Mooste
raamatukokku, mille lahke perenaine Kaie Koser
uuenduskuuri saanud ruume tutvustas ja värvikalt
remonditööde kulgemisest vestis.
Seejärel mindi ringkäigule mööda Moostet; kes oleks parem
teejuht kui mõisa taastamise eestvedaja, kauaaegne Mooste
vallavanem Ülo Needo. Üle vaadati viinavabrik, külalistemaja

Mooste raamatukogu
(10. detsembril).
Foto: Kaie Koser

Tänavuse remondiga tehti raamatukogu veelgi hubasemaks. Foto: Kaie Koser
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ja Saviukumaja. Muljeltavaldav on töö,
mida viimases looduslikke ehitusmaterjale uurides ja esemeid tootes tehakse.
Südapäevaks jõuti Veskiteatrisse, mida
Ülo Needo kõigepealt tutvustas: tegu
on omanäolise teatrimajaga, kus antud
häid etendusi (Miisu ja Ulguv mölder)
ning varsti algavad uue jõuluetenduse
proovid.

Margit Õkva on Põlvamaa
parim raamatukoguhoidja 2021.

Palju õnne
111. sünnipäevaks!

Foto: Kati Maidla

Foto: Kati Maidla

Õige pea kuulutas päeva juht Kaie
Koser teatrimajas piduliku koosviibimise
avatuks. Kõigepealt sai sõna Põlvamaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Piret Rammul, kes ütles, et raamatukogu olemasolu on midagi nii iseenesestmõistetavat, et seda märkad alles
siis, kui uks on kinni. Ta rõhutas ka raamatukoguvõrgu tähtsust. Põlvamaa
Arenduskeskuse kultuuri- ja välissuhete
spetsialist Evelyn Grzinich mõtiskles
nõnda: Raamatukogud on kohad, mis
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koondavad endas raamatute näol erinevaid maailmu, mida on loonud erinevad inimesed. Raamatukogud on kohad,
kuhu tulevad neid mõtteid ja maailmu
uurima erinevad inimesed. Nii on raamatukogud omamoodi mõtete elurikkuse paigad, nii trükiste, aga ka erinevate
inimeste näol, kes raamatukogu uksest
sisse astuvad.
Maapäeval tähistati ka raamatukogu
110. sünnipäeva. Küll aastase hilinemisega, põhjuseks mitte viirus, vaid lootus,
et ruumid ehk tänavu korda saavad. Nii
õnneks läkski. Kaie Koser kõneles raamatukogu ajaloost. Esimesed teated
on 1910. aastast vallamaja raamatukapi
kohta. Aastast 1920 on juba teada uhke
nimega Moisekatsi valla avalik raamatukogu. Vallamajas oli raamatukogu pikka
aega, viimased 23 aastat asutakse lasteaia majas.

Ülo Needo raamatukoguhoidjaile Moostet tutvustamas.
Foto: Kati Maidla

Maapäeva oluline osa on tunnustamine,
tänamine ja õnnitlemine, nii ka seekord.

selt, sest väljendusrikkust on tituleeritud
harrastusnäitlejal Tiinal küllaga.

Kõigepealt õnnitleti Veriora raamatukoguhoidjat Ilona Oeselg-Tigasingi,
kes võitis Eesti Rahvusraamatukogu ja
Tallinna Keskraamatukogu korraldatud
konkursi Raamatukoguhoidja õpib, loob
ja õpetab. Ilona video käsitles info mõistmist. Auhinna (3D-printeri) tõid konkursi
korraldajad otse raamatukokku.

Põlvamaa parim maaraamatukoguhoidja
2021 ja ühtlasi ERÜ auhinna aasta maaraamatukoguhoidja 2021 nominent Margit
Õkva on Peri (haru)raamatukogus töötanud küll vaid kaks ja pool aastat, kuid
jõudnud teha palju. Tema eestvõttel asutati 2019. aastal Peri külaselts ja valiti
esimene külavanem. Vähem kui aasta
jooksul on peetud kaks tegevusrohket
külapäeva. Margit korraldab väga palju
üritusi, peasuundadeks pärimuskultuur
ja käsitöö. Väga vahva on allikaretke traditsioon: seitse kilomeetrit edasi-tagasi,
kaasas piknikukorv ja huvitavad pärimuslood. Margit on tänavu jõudnud ka välja
kuulutada õige mitu konkurssi. Aasta
lõpuni kestva kirjasaatjate konkursi
Lugemaõppimise lood juhatas ta ise sisse
Peri raamatukogu-külakeskuse FB-lehel.
Seal astub ta tihti üles, kõneldes huvitavalt pärimuskultuurist ja kirjandusest.

Alati tunnustatakse ERÜ aastaauhindade
nominente.
Saverna Rahvaraamatukogu direktor
Tiina Hoop on nomineeritud auhinnale
aasta lasteraamatukoguhoidja 2021.
Tiina on lastetööd hingega teinud 34 aastat ja tema hoog pole raugenud koroonaajalgi. Raamatukogu võtab osa Lugemisisu programmist ja Tiina tunneb, et lapsed on muutunud arvamuste avaldamisel julgemaks ja avatumaks. Ilon Wiklandi
90. sünnipäevale pühendatud rändnäituse Pikk-pikk teekond hiljutised teematunnid tõid kaasa parasjagu nuputamist,
kuidas lastele sõjast ja küüditamisest
rääkida. Tunnid õnnestusid suurepära-



Esinevad Mooste
Rahvamuusikakooli
õpilased Krista Sildoja
juhatusel. Foto: Kati Maidla

Maapäevadel on alati ka kultuuriprogramm. Seekord esinesid Mooste Rahvamuusikakooli tüdrukud kooli juhi Krista
Sildoja juhatusel. Enne esinemist panid
viiulipiigad oma koosseisule nimeks Sirged Juuksed. Krista on eestegija ja kaasatõmbajana lausa võrratu ja noorte viiuldajate tase väga hea!
Üritust toetasid Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja Põlva Vallavalitsus.
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XXI maaraamatukoguhoidjate päev Valgas
Esimene maaraamatukoguhoidjate päev peeti 30. oktoobril 2001
Paide Kultuurikeskuses. 20 aasta jooksul on sellest päevast saanud
maaraamatukoguhoidjate mitteametlik kalendritähtpäev. Tänavu
toimus üritus 29. oktoobril Valgamaa Kutseõppekeskuses: omanäolises kärjekujulises koolihoones, mille interjöör ei jää väliskujule
sugugi alla.
Nii nagu praegusel ajal paraku ikka, sekkus kaaskorraldaja koroona, mistõttu oli
osalejaid tavalisest vähem. See-eest vaadati hoolega veebiülekannet, mida korraldati maaraamatukoguhoidjate päeval esimest korda.
Valga vallavanem Monika Rogenbaum õnnitles raamatukoguhoidjaid pidupäeva
puhul. Ta rõhutas, et ilma raamatukoguhoidjata ei saa maal kuidagi läbi. Raamatukogud on järjest enam muutunud kogukonna- ja külakeskusteks, see on ka omavalitsusjuhtide soov. Vallavanem on uhke oma valla raamatukogude üle, mis neli
aastat tagasi haldusreformi järel ühinesid. Raamatukoguhoidjad toetavad üksteist
kenasti ja teevad head koostööd.

Valga Keskraamatukogu direktor Triinu
Rätsepp võrdles raamatukoguvõrku
mesilastaruga ja raamatukoguhoidjaid
usinate töömesilastega. Ta rõhutas, et
elame väga väljakutseterohkel ajal ja
raamatukoguhoidjad on oma piirkonna
elanikele toeks.
Päeva ohjas soojalt, humoorikalt ning
raamatukogutöö suhtes asjatundlikult
noorsootöötaja ja koolitaja Marek Mekk,
tuntud ka kui peategelane Uno õige
mitmes Valgamaa eri piirkondi kujutavas videos, mida oli tore vaadata
(videod loodi Valgamaa Arenguagentuuri
algatusel).
Sangastest on pärit kirjanik August
Gailit (1891–1960) ja Valgamaa on tema
mälestust hästi hoidnud. Valga Keskraamatukogu annab välja Gailiti novelliauhinda ja raamatukogu lähedal asuvas
Säde pargis asub Jaak Soansi idee põhjal valminud Toomas Nipernaadi kuju.
Sestap oli täiesti loomulik, et kokkutulnud said osa Janika Kronbergi ja Jaanus
Vaiksoo muhedast ja vaimukast vestlusest Gailit täna. Vestlust tahaks ammendavalt ümber jutustada, mis siinkohal
on aga paraku võimatu. Kirjanik oleks
loomelaadilt justkui realist, aga tegelikult ikkagi idealist, romantik ja loomingu
algperioodil mõjutatud ka fantastikast.
Romaani Purpurne surm (1924) on peetud isegi eesti esimeseks ulmeromaaniks, teemaks pandeemia, mis tabab
millegipärast ainult mehi. Teemale vaatamata pole lugu sugugi sünge ja selle
lugemine mõjub praegusel ajal teraapiliseltki. August Gailit oli isa poolt lätlane
ja temast oleks võinud saada ka läti kirjanik. Ta oli ka justkui oma aja Ragnar
Kond: Vabadussõja järel Riias elades tegi
ta kaastööd nii läti kui eesti lehtedele.
Följetonistina ei halastanud ta toonastele kirjanduse suurkujudele. Omaette
teema on Gailit ja naised. Tema tegelaskujusse Nipernaadisse ei saa suhtuda
pinnapealselt – seda on oma filmis tajunud Kaljo Kiisk. Tihe kontakt oli Gailitil
tantsijanna Ella Ilbakuga, avaldatud on
ka nende kirjavahetus. Esinejad rõhutasid, et Gailiti loomingut tasub ikka üle
lugeda. Tema iroonia ja vaimukus elab
edasi tänapäeva kirjanike loomingus,
olles näiteks Andrus Kivirähkil ja Urmas
Vadil mõnusalt tagataskust võtta.
Eesti kirjanduse lätlane on meie päevil
Contra.


Marek Mekk, Lauri Õunapuu
Fotod: Valga Keskraamatukogu
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Aasta maaraamatukoguhoidja 2021 nominente:
Viive Vink (vasakul), SaimaTell, Malle Kreek ja Jaana Toss

Valgamaal Karula rahvuspargis elav
muusik Lauri Õunapuu käsitles oma
sõnalis-muusikalises mõtiskluses Pärimustekstid muusikas põnevalt lugu, mis
sai teadaolevalt alguse 17. sajandi Viinis
ja levis peaaegu üle kogu maailma, muidugi ka Eestisse. Tollal valitses Euroopas katk. Torupillimängija Marx (Markus)
Augustin oli kõrtsis mängimise eest saadud tasu ehk märjukest liiga palju pruukinud, tänavale magama jäänud ja siis
katkuhauda viidud. Õnneks kuuldi pillimängu, mees päästeti ja elas torupilli
mängides veel palju aastaid. Lauri Õunapuu mängis ette tema tuntuima loo
Oh, mu armas Augustin (Eesti Wabariigi
ajal lauldi samal viisil sõdurilaulu Selle
peale vanad eestlased). Lugu on vähemalt Euroopa valsistandardite number
üks ja selle tunneb ära ka teistes eesti
valsilugudes. Lauri Õunapuu jutustas ka
mitu kodumaist sarnast lugu, kus pillimehed hundiauku kukkusid. Nii oli üks
torupillimängija Mooste kandis Määristu
külas koguni kahe hundiga koos aega
veetnud, huntidele meeldinud pillimäng
hullupööra. Legendidel on väga suur
jõud, sest Võru- ja Setumaal teadaolevalt
torupillimängijaid ei olnud. Esineja sõnul
ei saa rahvajutte küll ajaloolisteks dokumentideks pidada, aga ajaloolise maiguga on nad kindlasti. Lauri mängis kannelt ja torupilli ning algatas ka rahvalaulu.

Jutuvestja Piret Päär tänas raamatukoguhoidjaid lugude jutustamise festivali Üks
ei ole ühtegi raames tehtud koostöö eest. Ta on käinud jutte vestmas 22 raamatukogus ja nii mõnigi raamatukoguhoidja oli Valgas ka kohal. Mõnusal rahulikul viisil
rõhutas Piret Päär, et jutuvestmisel on mitu koolkonda ja oma tuleb ära tunda.
Üks võimalus on, et lugude jutustamine saab alguse vaikusest. Lugude hindamisega on omamoodi lood. Seda, kes räägib, et jahil hoobilt loomale pihta saab,
ei pruugita üldse tõsiselt võtta. Hoopis rohkem võidakse hinnata lugu, kus jahimees
metsseaga maadleb ja koguni oma püssi ära kaotab. Mõnikord võidakse pärimuse
koguja juhatada inimeste juurde, kes võiksid lugusid n-ö käisest raputada, aga
ühtegi juttu lihtsalt ei tule. Piret jutustas oma tuntud headuses mitu toredat lugu.
Kõige pikem neist oli Andry Ervaldi (1958–2011) Unenäorong, mille nimitegelane
keeldub edasi sõitmast, sest kaua sa ikka mööda kindlaid rööpaid kulged. Seisvas
rongis hakkavad reisijad nägema ilusaid, elumuutvaid unenägusid. Nüüd on sellele
rongile väga raske pileteid saada. Piret rõhutas, et hea lugu aitab alati, olgu kas või
naljalugu või anekdoot. Tal oli ka üks humoorikas soovitus: raamatukogus peaks
kindlasti olema apteeginurk, kus lugejale saab öelda, et paratsetamooli parasjagu
ei ole ja manustada tuleks hoopis üks hea raamat.
Maaraamatukoguhoidjate tunnustamiselgi oli väike juubel. Aastatel 2001–2010
valisid keskraamatukogud välja oma maakonna aasta parima, kes omavahel enam
ei konkureerinud. Alates 2011. a-st tunnustatakse maaraamatukoguhoidjate päeval auhinna aasta maaraamatukoguhoidja nominente. Võitja kuulutatakse välja
ERÜ aastakoosolekul. Seekord esitati 10 nominenti:
Jaana Toss, Kurtna raamatukogu, Ida-Virumaa
Tiina Mihhailov, Siimusti raamatukogu, Jõgevamaa
Malle Kreek, Koigi raamatukogu, Järvamaa
Janet Kärp, Rõude raamatukogu, Läänemaa
Margit Õkva, Peri raamatukogu, Põlvamaa
Anneli Vesiallik, Hageri raamatukogu, Raplamaa
Aive Sepp, Laimjala raamatukogu, Saaremaa
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Moonika Metsma, Lümati raamatukogu, Tartumaa

ERÜ

Saima Tell, Kuldre ja Urvaste raamatukogu, Võrumaa

Viive Vink, Rannu raamatukogu, Tartumaa

Iseloomustused olid taas väga sisukad. Mitu raamatukoguhoidjat on tööle tulnud
aastatel 2017–2019, kiiresti töösse sisse elanud ning genereerinud värskeid ja
toredaid ideid. Janet Kärp kasvas päris raamatukoguhoidjaks algsest vabatahtlikust
ja raamatukoguhoidja asendajast. Mitu raamatukogu on kolinud uutesse ruumidesse (Rõude külamajja, Koigi mõisakooli).
Kuna praegu on päevakorral raamatukogude (taas)tsentraliseerimine, on viimastel
aastatel nominentide hulgas ikka neid, kel tulnud raamatukogud ühendada. Märkimisväärne hulk raamatukogusid on liitunud Lugemisisu programmiga. Rõudes
korraldatakse laste suvelaagrit, Kuldres on lasteaialapsed oodatud teemapäevadele
ja tegutseb lugemisklubi 2.–4. klassi õpilastele. Hinnatakse ka kodulootööd. Siimustis
on kirjandusteadlase Eeva Niinivaara mälestustuba, kus toimub ka aktiivne ringitöö.
Väga huvitav oli näitus Siimusti küla ajaloost.
Raamatukoguhoidjad on väga varmad ka kirjandust tutvustama. Kurtna raamatukogu
kodulehel on videorubriik Raamatute kirju maailm ja vallalehes, mida toimetab Jaana
Toss, uus rubriik Raamatukoguhoidja soovitab. Kogukonnatöögi on väga tähtis. Nt
Margit Õkva initsiatiivil asutati külaselts, Viive Vink on Rannu maanaiste seltsi Laine
eestvedaja jne.

Nominendid pälvisid ERÜ tänukirja. Kohapealsed korraldajad kingivad alati midagi
kodukandiga seotut. Seekord oli kingiks
kaunis raamat Hans Einer 1856–1927.
Koolile pühendatud elu. Valgamaa teenekat koolimeest käsitleva raamatu ja
Valga Muuseumi näituse koostaja on
Valgamaa Keskraamatukogu raamatukoguhoidja Anujelisa Lehtmets. Näitust said uudistada kõik Valka tulnud
raamatukoguhoidjad.
Suur tänu väga huvitava päeva eest Valga
Keskraamatukogule ja ERÜ-le, Valgamaa
Arenguagentuurile, Valga Muuseumile
ning Valga Vallavalitsusele.
Marek Mekk tuletas meelde, et aasta
2022 on raamatukogude aasta ja lisas
omalt poolt, et järgmine Valgamaa
noorte suvekool pühendatakse saabuvale teema-aastale. Järgmine maaraamatukoguhoidjate päev saab toimuma
Ida-Virumaal.
Külli Ots

XVI oskuskeelepäeval
räägiti mõõdetavast
ja mõõtmatust

Kai Välbe, RaRa raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhtiv spetsialist,
oskuskeelepäeva tegevtoimetaja

Rahvusraamatukogu ja ERÜ terminoloogiatoimkonna ühisel ettevõtmisel toimus 19. oktoobril
XVI oskuskeelepäev. Tänavu korraldati see viiruse levikust tingitud piirangute tõttu täielikult veebiseminarina, millel on nii head küljed (salvestiste ja kuvastiste järelevaatamise võimalus) kui ka vead
(puuduvad otsesed kontaktid kolleegidega, kellega ühised huvid).
Seekordsel oskuskeelepäeval Mõõdetav ja mõõtmatu terminoloogias olid esindatud väga eripalgelised
valdkonnad: statistika, metroloogia, meteoroloogia, Euroopa terminihaldustarkvara, IT-viipekeel, teater
ja tänapäeva folkloor. Tagasisideküsimustikule vastanud hindasid päeva kordaminekut kõrgelt – nii selle
sisukust kui ka korralduslikku poolt. Mõned arvamused läksid siiski lahku, näiteks teemade paljusus osale
huvilistest meeldis, teised oleks eelistanud ettekandeid sarnastel teemadel. Ühel meelel oldi selles,
et kõik ettekanded avardasid silmaringi. Päeva juht oli traditsiooniliselt Eesti Hoiuraamatukogu
peavarahoidja, ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Ene-Margit Tiit (Tartu Ülikool):

Eesti statistikakeele areng
ja selle nähtavad ja peidetud
verstapostid
Oskuskeelepäeva tagasisides mainiti
kõige positiivsemalt päeva esimest ja
pikimat, statistikakeelele pühendatud
ettekannet. Nimekas rahvastikuteadlane

ja emeriitprofessor andis haarava ülevaate Eesti statistikakeele kujunemisest: see on arenenud tihedas koosmõjus matemaatika sõnavara ja sõnastikega. Tartu Ülikoolis on statistikat
õpetatud selle taasavamisest peale, s.o
alates 1802. a-st. Statistilisi rakendusi
kasutati astronoomias, meteoroloogias, arstiteaduses, antropoloogias jm.

Riigistatistika sai õige tuule tiibadesse,
kui 1871. a algasid rahvaloendused. Statistilisest maailmavaatest asuti rääkima
alates 1921. a-st. Eri valdkonnad lõid kirju
statistikasõnavara. Uusim ja parim väljaanne selles vallas on 2019. a Tartu Ülikooli kirjastuses ilmunud Statistikaleksikon (koostajad Ene-Margit Tiit ja
Liina-Mai Tooding).

hulk erialaslängi termineid. Lähemalt vaatles dr Kalda digitaalset ja internetifolkloori,
konspiratsiooni- ja vandenõuteooriaid, meemi ja internetimeemi, anti- ja feiktermineid jt.
Vt ka https://argikultuur.folklore.ee/.

Loomisel on Euroopa keskne terminibaas, millega EL-i liikmesriigid saavad
liita oma terminibaasid. See baas liidetakse omakorda masintõlkesüsteemiga
e-Translation. Kõnesolev terminitarkvara
on tasuta hallatav ja kasutatav, seal on
mugav ühisotsingut teha. Praegu käivad
EuroTermBanki ja Ekilexi terminibaasi
ühilduvuse uuringud ja andmete sünkroniseerimisega seotud probleemidele
lahenduste otsimine. Ettekande teises
osas tutvustati Euroopa terminibaasi
tööversiooni võimalusi. Esitluse autoritele saadeti ettekande jooksul päris palju
küsimusi, mis kõik said asjatundlikud
vastused.
Vt ka https://www.eurotermbank.com

Mait Sepp (Eesti Looduseuurijate Selts):

EuroTermBanki terminihaldustarkvara esitlus

Rein Laaneots

(Tallinna Tehnikaülikool):

Terminitööst sõnakogu
Metroloogia koostamisel
Sõnakogu Metroloogia eesti-inglise ja
inglise-eesti terminite ja määratluste
koostamise ja korrastamise probleem
on, et ingliskeelsest terminist lähtuvatel metroloogiaterminitel on väga palju
eestikeelseid vastetermineid. Oskuskeelepäeval osalejad said emeriitprofessor Laaneotsalt muuhulgas põhjaliku
ülevaate kõnekeelde juurdunud sõnade
nagu mõõtur-mõõdik-meeter-arvesti,
arvväärtus-väärtusarv, mõõteviga-määratus-määramatus jm omavahelistest
seostest ja õigest kasutusest. Terminihalduskeskkond Ekilex (https://ekilex.eki.ee )
sisaldab ka kõnealust sõnakogu, milles
on üle 16 000 metroloogia- ja mõõtmistehnikatermini.

Mare Kalda

(Eesti Kirjandusmuuseum):

Sõnad, sõnad, sõnad. Tänapäevafolkloori terminid teiste mõistete
keskel
Ettekandja tutvustas kuulajatele folkloristikaterminite väljatöötamise probleeme.
Kõigepealt oli juttu termini rahvaluule
ajaloolisest kujunemisest. Rahvaluule
vana definitsioon ei kajasta paraku kaasaega. Üldkeele sõnades, mis terminiteks
pürivad, on palju vasturääkivusi. Sageli
on need võõrkeeltest n-ö otse tõlgitud.
Meedia- ja linnamuistendites ning kasutajaskonna omamõistete seas on terve

25 000 ilmaterminit – palju võimalusi, veel rohkem väljakutseid
Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogiatoimkond on suhteliselt noor, moodustati
22. märtsil 2019. Teoksil on alles esimesed möödapääsmatud tööd olemasolevate ilmaterminite korrastamisel ning teiste sidusaladega (bioloogia, lennundus,
merendus jne) piiride paika panemisel, mõistete defineerimisel ja määratlemisel.
Sõnastik vt https://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/sonastik/

Jari Pärgma (Eesti Viipekeele Selts):

Köögikeelest eesti viipekeeleks! Eesti viipekeelne IT-terminoloogia
Eesti viipekeelse IT-terminoloogia arenemisest saime hea ülevaate viipekeeletõlgi
vahendusel (tõlkis Liivi Liiholm). Väljavõte oskuskeelepäeva ühe osaleja tagasisidest:
Uus – ja arvan, et ka väga oluline – oli eesti viipekeelest rääkimine. Keel on palju
rikkam ja samas ka keerulisem, kui ehk arvame.
Rohkem informatsiooni eesti viipekeelest vt https://www.eki.ee/dict/viipekeel/,
http://www.eki.ee/dict/vkq/ ja https://viipekeel.ee/e-sonastikud/

Tiia Sippol (Eesti Teatri Agentuur):

Ajakajalisus teatriterminoloogias – võimatuse võimalustest
Teatriterminoloogia töörühm alustas Eesti Teatri Agentuuri juures 2017. a. Ettekandes puudutati teatriterminite moodustamist ja kasutamist, lähtudes muuhulgas
teatrite töökorraldusest (nt lavastusprojekt, projektiteater), teatritekstidest (nt dramatiseering, adaptatsioon) ja lavastusliikidest (nt laste- või noortelavastus, füüsiline
või keskkonnateater) kuni tehnoloogilise, digitaalse ja voogteatrini välja.
Vt ka https://teater.ee/teater_eestis/teatriterminoloogia

Mis on oskuskeelte juures mõõdetav
ja mis mõõtmatu? küsis Janne Andresoo
oma tervituses oskuskeelepäevalistele.
Kindlasti saab mõõta iga oskuskeele korpuse
suurust: seda, kui palju oskussõnu on ühes või
teises oskuskeeles. Usutavasti on võimalik mõõta
ka oskuskeelte igapäevast kasutamist ja oskuskeelte korrastatust ja muudki veel. Mõõtmatu
on see igapäevane hool, millega eestikeelset
terminoloogiat on edendatud, millega seda
täna ja tulevikus edendatakse.
Jõudu kõigile selles töös ja tänu oskuskeelepäeva esinejaile, korraldajaile, Haridusja Teadusministeeriumile ning Eesti Keele Instituudile!
2021. aasta oskuskeelepäeva ettekannete videod: bit.ly/3c21zsR.
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Kelly Lilles ja Mari Vaus
(Eesti Keele Instituut):
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THE FLOOR IS YOURS!
3
Making libraries visible
Liina Valdre
“The outlines of the theme
year of libraries are becoming
clearer every day, and now
our biggest concern is which
ideas to take and which to
leave, because all good ideas
cannot be implemented in one
year. During the summer and
autumn, when exchanging
ideas with libraries, four focal
themes were identified: literature and culture, community,
mobile libraries, and future
libraries,” Liina Valdre, the
Project Manager of the Year
of Libraries 2022, announces.
FOCUS:
THE NATIONAL LIBRARY
OF ESTONIA
IS BEING RENEWED
4
33 questions to the Director
General of the National
Library of Estonia.
An interview with
Janne Andresoo
Mihkel Volt
On Saturday, the 30th of
October, the National Library
of Estonia was opened to the
readers for the last day before
the renovation. In the interview, Janne Andresoo, the
Director General of the
National Library of Estonia,
provides an extensive overview of the renovation and
other activities to be undertaken in the near future.
QUO VADIS, LIBRARY?
7
Address of the Estonian Librarians’ Association to the Senate
of Tallinn University
Tuuliki Tõiste

The next year has been
announced to be the Year
of Libraries. Regrettably, in
the autumn of 2022, Tallinn
University planned not to
announce the admission of
students to the Bachelor’s
study programme in information science. However, Estonia still needs the competence
of library and information
specialists with higher education to support the coping of
its citizens in a rapidly changing and digitising information environment. On the 11th
of November, the Estonian
Librarians’ Association draw
up an address to the Senate
of Tallinn University that was
supported by all the directors
of county central libraries.
DEVELOPMENT
ACTIVITIES
8
Information culture and coping with information overload: the case of Estonian
higher education institutions
Liia Lauri
”The aim of the study was to
determine how the information culture of higher education institutions, the job satisfaction of the academic staff
and coping with information
overload are connected. Institutions of higher education
are knowledge-intensive organisations that operate in an
international and highly competitive environment and
might provide a comprehensive picture of the existing
information culture and practice and the strategies that are
important for functioning in
an information-rich environment,” Liia Lauri writes in
her article that is based on her
doctoral thesis, Information culture and coping with information overload: the case of Estonian
higher education institutions,

defended on 10 November 2021
at the School of Digital Technologies of Tallinn University.
12
Modern digital repositories
Ülle Laos
“In the first decades of the
21st century, both research and
development activities have
significantly furthered the
progress in the field of digital
libraries, and certainly also,
in the narrower sense, in the
field of digital archives,” Ülle
Laos, a Senior Specialist at the
National Collection Preservation Centre of the National
Library of Estonia, says in the
introduction to her article that
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.
19
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
before Christmas: (1) Engaging
your community through active
strategic marketing : a practical
guide for librarians and information professionals by Terry
Kendrick (London : Facet Publishing, 2021; (2) Marketing and
social media : a guide for libraries,
archives, and museums. 2nd ed.
by Lorri Mon and Christie
Koontz (Lanham : Rowman &
Littlefield Publishing Group,
2021); (3) Using web analytics
in the library by Manoj Kumar
Dwivedi (Burlington, Canada :
Society Publishing, 2021); (4)
The past web : exploring web
archives, edited by Daniel
Gomes, Elena Demidova, Jane
Winters, and Thomas Risse
(Cham : Springer, 2021).

MEMORY
INSTITUTIONS
IN ESTONIA
AND ABROAD
21
Estonian Music Library
Association – 30:
the significance and necessity of music libraries in
the Estonian cultural space
Heidi Heinmaa
“Estonian music libraries
in their diversity form an
important part of our cultural
heritage, containing a wealth
of musical materials from
medieval manuscript music
to the latest sound recordings
and online databases. [---] The
Estonian Music Library Association has been operating
continuously for thirty years:
the founding meeting of
the association was held on
12 November 1991. Its articles
of association, adopted on
the same meeting, laid down
its primary goal to unite the
organisations and individuals
interested in developing music
libraries,” Heidi Heinmaa,
PhD, the President of the
Board of the Association,
says.
26
The goals of sustainable
development – an online
conference for Baltic
museums and libraries
Mihkel Volt
The National Library of Latvia, Latvian Librarians’ Association and Latvian Museum
Association in cooperation
with the associations of Lithuanian and Estonian museums
and libraries organised an online conference, Localising the
Sustainable Development Goals
through Baltic Museums and Libraries, held from the 23rd up
to the 24th of September. The
conference provided an overview of the field of sustain-
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able development and practical guidelines for implementing sustainable development
goals in the activities of one’s
organisation.
26
The fifth seminar on digital
archiving was held online
Eva-Maria Artus
The seminar on digital archiving, organised for the digital archiving specialists and
managers of Estonian memory
institutions from the 4th up
to 5th of November, focused
on preserving digital materials
and introducing these to users.
27
Almost 300 participants
attended the Digital
Memory webinar
Karmen Linask
On the 21st of October, the
National Library of Estonia
organised a seminar in the
Digital Memory series, titled
AI – Making Cultural Heritage
Smarter? This year, the goal of
the seminar was to introduce
innovative projects using artificial intelligence for the benefit of cultural heritage.

KMS SOOVITAB
27
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 Mälestused
(“Memories”) by Andrus Kivirähk, Õmblejanna (“Seamstress”) by Eve Laur, Haraldi
villa (“Harald’s Villa”) by Anne
Kahk, Kus lendab part (“Where
the Duck Flies”) by Olav
Osolin, and Külmkingauurija
(“Revenant Researcher”) by
Katrin Pauts.

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION
30
Opening speech at
the Library Days 2021
Tuuliki Tõiste
“The mission of Estonian
libraries is to shape people’s
reading habits, to support
lifelong learning, and to ensure
access to information, knowledge, and culture. Libraries
work daily to ensure that the
Estonian population were cultured, intelligent and well-off
citizens. We can fulfil this mission, if we amplify our voice
through the press,” Tuuliki
Tõiste, the President of the
Board of the Estonian Librarians’ Association, stressed in
her opening speech at the
National Library Days, held
on the 20th of October at the
University of Tartu Library.
32
Library Days were opened in
Tartu
Katre Riisalu
This year, the National Library
Days were opened with a presentation meeting dedicated to
the press, held in the Conference Hall of the University of
Tartu Library on the 20th of
October. On the one hand, it
was the start of the next year,
that is, the Year of Libraries; on
the other, it marked the 200th
anniversary of the publication
of Maarahva Näddala-Leht (The
Weekly for Peasants), the first
Estonian-language newspaper
that was also edited by an
Estonian.
33
Librarians’ quiz 2021
Reet Olevsoo
Eleven teams participated in
the quiz, organised on the opening day of the Library Days.
The quiz ranking: 1. Tartu
Public Library. 2. The Central

Library of Lääne County.
3. National Library of Estonia.
34
The 14th Research and
Special Libraries’ Day
Nansi Leppik-Volt
The Film and Media Library
of the Baltic Film, Media and
Arts School hosted the 14th
Research and Special Libraries’ Day on the 21st of October at Tallinn University. At
the event, the nominees of the
awards, the Research Libraries Deed of the Year 2021 and
the Special Libraries Deed
of the Year 2021, were also
presented.
35
The 16th Rural Librarians’
Day of Põlva County
Külli Ots
Külli Ots, the Chief Librarian of Põlva Central Library,
provides an overview of the
16th Rural Librarians’ Day
of Põlva County, held on the
21st of October in Mooste.
38
The 21st Rural Librarians’
Day in Valga
Külli Ots
This year, the national Rural
Librarians’ Day took place on
the 29th of October in Valga.
The nominees of the award,
the Rural Librarian of the Year
2021, were acknowledged.
40
Measurability and infinity
were talked about at the
16th Terminology Day
Kai Välbe
On the 19th of October, the
16th Terminology Day, Measurability and Infinity in Terminology, was organised jointly
by the National Library of
Estonia and the Committee on
Terminology of the Estonian
Librarians’ Association. The
webinar treated terminology
of various fields.
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HOPPRAAMATUKOGU

TEGULA

Tule ja osale
terminitöös!
Võimaluse pakub ERÜ terminoloogiatoimkond,
kus töises ja sõbralikus õhkkonnas sünnivad
meile kõigile nii tuttavad raamatukogundusterminid koos seletuste ja võõrvastetega.

Samas otsitakse
raamatukogusõnastiku
toimetamistöö lepinglast
2022. aastaks.

RAALTEAVIK

UJUKOGU

Kas sina oled
juba mõne
erialatermini
välja mõelnud?

Kandideerida võivad kõik keelehuvilised, kel täpne silm ning
kannatlik ja sihikindel meel.
Kasuks tulevad andmebaasidesse
sisestamise ja toimetamistöö
kogemused. Tasu kokkuleppel.

Võta julgelt ühendust: termin@nlib.ee, ela@nlib.ee,
kalju.tammaru@hoiuraamatukogu.ee või kai.valbe@nlib.ee
Enne kui otsustad, tutvu lähemalt raamatukogusõnastikuga https://termin.nlib.ee/
Ja vasta küsimustikule KUIDAS RAAMATUKOGUSÕNASTIK MEELDIB?
https://bit.ly/3bZsXaT
Kus viga näed laita, seal tule ja aita!

