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Esimese numbri keskmes on
üle-eestiline raamatukogude
aasta, mille pidulik avamine
sündis 12. jaanuari keskpäeval
kõigis Eesti raamatukogudes,
iseäranis aga Mulgimaal – Mustlas
asuvas Tarvastu Raamatukogus.
Järjepanu ühesaja kuuekümne teist aastat
tegutsev raamatukogu ei ole ainult mulkide, vaid kogu
Eesti uhkus – ikkagi esimene eestlaste algatatud raamatukogu. 1860. aastal rahvusliku liikumise aktiivse
tegelase ja kihelkonnakooliõpetaja Hans Wühneri
(1836–1911) asutatud Tarvastu raamatukogu töötab
praegu 1868. aastal ehitatud valla- ja kohtumajas,
kuhu 2005. aastal saadi kõigiti mugavad ja kaasaegselt sisustatud ruumid. Kahtlemata on see
raamatukogu piirkonna kultuuripärandi kandja:
siin on ühtlasi ka muuseum, kunstigalerii ning
käsitöökoda. Mustlas Mulgi lipu all toimunud
pidulikul avamisel panid teema-aastale hakatuse
Tarvastu Raamatukogu direktor Aili Anderson,
kultuuriminister Tiit Terik, Viljandi vallavanem
Alar Karu, Hans Wühner (näitleja Andres Linnupuu
kehastuses), Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
juhatuse esimees Tuuliki Tõiste, raamatukogude
aasta 2022 projektijuht Liina Valdre ja pärimusmuusik Anu Taul.
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Käesolevas numbris saate lugeda Aili Andersoni
avakõnet Mustla ürituselt ja kahekümne viie kolleegi
ootusist raamatukogude aastale, autoriõiguse seaduse
muudatusist, värskest erialakirjandusest ning uuringust,
millest saab oma raamatukogu kasutajate rahulolu
uurides malli võtta; kahest vastsest eestikeelsest
teosest, 1776. aastal üllitet uunikumist ja ERÜ vanaraamatu toimkonna tegemisist. Teeme Aili Andersoniga juttu Tarvastu raamatukogust ja Eesti raamatukogundusest ning teavitame nii kurvemast kui ka
rõõmsamast.

KMS SOOVITAB

Olgem tänavu tehtavaga kursis teema-aasta kodulehte (www.raamatukogudeaasta.ee), FB kontot
(https://www.facebook.com/raamatukogudeaasta)
ja teemaviidet #raamatukogudeaasta2022 kasutades.
Sõbralikku raamatukogude
aasta jätku meile kõigile!
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Aili Anderson,

Tarvastu Raamatukogu direktor

Tere, kultuuriminister Tiit Terik! Tere teile kõigile,
kes te olete kogunenud täna siia, ühte Eesti
vanimasse järjepidevalt tegutsevasse rahvaraamatukokku – Tarvastu raamatukokku!
Samuti tervitan teid, kes te jälgite otseülekannet
veebis Youtube’i-kanali kaudu oma raamatukogus
või hoopis oma kodus!
Üksik leht pole veel raamat, üksik raamat pole
veel raamatukogu. Et üksikust lehest saaks raamat,
on vaja aega, mõtteid, vahest ka vaidlusi ja hetkeks
peatumist. Et raamat jõuaks oma lugeja juurde,
selleks on vaja kogukonna huvi ja tahet ning
lahendust, kuidas on kõige parem.
Tarvastu raamatukogu asutajaks oli Hans Wühner,
kes on ka täna koos meiega tähistamas raamatukogude aastat. Kuid tema teadis juba sel ajal,
et inimene võib ja peab terve eluaeg õppima.
Täpselt samamoodi on ka raamatukogudes,
kus on olulisel kohal pidev õppimine ja valmisolek
muudatusteks.
Raamatukogu ei ole pelgalt ainult füüsiline ruum,
kuhu on kogutud kokku lihtsalt raamatud, mis on
suvaliselt riiulis. Et raamat jõuaks lugejani ja lugeja
leiaks enda jaoks üles vajaliku informatsiooni,
siis on oluline roll raamatukoguhoidjal.
On ju raamatukoguhoidja tihtipeale esmane isik,
kes juhatab lapse raamatute võlumaailma või eaka
inimese digitaalsesse maailma. Meie üheks ülesandeks ongi orienteeruda nii traditsioonilises kui

ka uuenduslikus raamatukogunduses, seejuures
märgates oma kogukonna võimalusi ja huve.
Ei ole mõtet pakkuda seda, mille vastu ei tunta
huvi. Raamatukogu on kogukonnakeskus, kus on
vaba aja veetmiseks erinevaid võimalusi. Meil siin
Tarvastus on raamatukogu juures Tarvastu käsitöökoda, kus saab selgeks õppida, mis asi on Mulgimaa
kaaruspael või mis vahe on pallapoolil ja undrukil.
Muuseumis on võimalik teada saada, kes olid
Martin Klein ja Nikolai Baturin. Näituseruumis on
ikka ja jälle võimalik uudistada Tarvastu Muusikaja Kunstikooli õpilaste töid. Tuled raamatukogusse
ja laenutad raamatu ning… korraga saad välja võtta
ka oma postipaki.
Koos oma kolleegidega Viljandimaal oled üheks
osaks Viljandi valla mälumängu või Heino Parsi
nimelise filmifestivali organiseerimisel või lähed
hoopis suvel koos lugejatega jalgratastel avastama
Viljandimaa raamatukogusid.
Märka oma kodukoha raamatukogu ja selle võimalusi
ning siis näed, et raamatukogu koos raamatukoguhoidjaga on midagi märksa enamat kui ainult koht
raamatute hoidmiseks.
Soovin, et teist igaüks leiaks tee oma kodukoha
raamatukokku ja avastaks selle võimalusi ning
mine tea, äkki saab sedasi alguse mõni huvitav
koostöö.
Head raamatukogude aastat meile kõigile!
Annan sõnajärje üle kultuuriminister Tiit Terikule.

Vastavad raamatukoguhoidjad Annely Veevo,
Anu Vahter, Elviira Sidorova,
Ester Nagland, Inge Pikkoja, Jaanus Kõuts,
Jane Kiristaja, Janne Andresoo, Kaie Holm,
Kaili Õunapuu-Seidelberg, Kairi Lõhmus, Krista Aru,
Krista Visas, Kristina Pai, Lea Rand, Maiga Parksepp,
Maritsa Ort, Merike Kiipus, Piret Jõesaar, Reet Lubi, Saima Tell,
Sirje Riitmuru, Tuuliki Tõiste, Tõnis Liibek ja Ülle Talihärm.

Mida ootate
raamatukogude aastalt?

Kärdla
Linnaraamatukogu
direktor
ANNELY VEEVO:

Et raamatukogud oleksid rohkem pildil, st head koostööd meediaga vabariiklikul tasandil.
Tore oleks, kui meedia kirjutaks raamatukogude edulugudest. Kohalikul tasandil on
Hiiumaa raamatukogud pildil.

Et raamatukogud teeksid läbi ka sisevaatluse: analüüsiksid oma tegevust, keskkonna
kaasaegsust ja mugavust/hubasust ning kirjanduse valikut: kas need on piisavalt atraktiivsed, kas need kõnetavad tänapäeva inimest, st kas raamatukogul on midagi pakkuda
igale sihtgrupile. Ja kui mitte, siis mida selleks teha.
Ehk siis: see aasta võiks olla kasulik ja õpetlik kõikidele osapooltele.

Saare Maakonna
Keskraamatukogu
direktor
ANU VAHTER:

Mida ootan uuelt aastalt… raamatukogude aastalt…
Homme [12. jaanuaril – toim] on raamatukogude aasta üleriigiline avalöök. Loodan,
et meie raamatukogud saavad väärilist tähelepanu. Ootan, et raamatukogude aastal
plaani võetud üleriigilised ettevõtmised ilusti sujuksid ja raamatukogude hääl ning
teadmine, et meil on selline suurepärane raamatukogude võrk, kus töötavad head ja
abivalmis raamatukoguhoidjad, jõuaks ideaalis iga Eestimaa inimeseni.
Soovin kogu hingest, et pandeemia taandub ja me kõik saame vabamalt hingata, elada
ja töötada: lugejad harjuvad taas rohkem aega raamatukogus veetma, meie võimalusi
kohapeal kauem kasutama, näitustel, üritustel ja kohtumistel käima, mitte maskides,
pilgud maas ja distantsi hoides üksteisest möödudes ruttu-ruttu oma raamatuid toomaviima. Vahel ei tunne mõnda inimest maskis enam äragi…
Soovin, et raamatute hinnad ei tõuseks ja ilmuks rohkesti head ja harivat kirjandust,
mida raamatukoguhoidjad saavad lugejatele laenutada, et jätkuksid kirjanike tuurid
ja kohtumised lugejatega, inspireerivad laste- ja noorteprojektid jne, et toimiks sõbralik
ja sujuv koostöö raamatukogude, partnerite ning kasutajate vahel.
Loodan, et ei tehta ainult ilusaid sõnu, vaid tehakse ka ilusaid tegusid: soovin, et
raamatukogutöötajaid hinnataks vääriliselt ja nad saaks oma töö eest motiveerivat
tasu, siis on ka lootust, et see ääretult suur rikkus raamatukogudes meie kogukondade huvides innukalt rakendub.

Sillamäe
Raamatukogu
direktor ELVIIRA
SIDOROVA:

Oleks hea, kui see aasta saaks sündmuseks mitte ainult raamatukogutöötajatele, vaid
ka neile, kelle heaks me töötame. Soovin, et siin Ida-Virumaal hindaksid omavalitsused
rohkem raamatukogude panust kohalikku ellu.

Räpina Valla
Keskraamatukogu
direktor
ESTER NAGLAND:

Iga raamatukoguhoidja unistus on palju raamatukogu kasutajaid, olgu nendeks lugejad
ja/või üritustest osavõtjad. Ja seda muidugi igal aastal, mitte ainult väljakuulutatud
raamatukogude aastal. Raamatukogu pole ju enam pelgalt raamatute laenamise
koht, vaid raamatukoguhoidjad korraldavad ja pakuvad ka erinevaid tegevusi, üritusi
ning vaatamiseks näitusi. Näituse vaatajad või üritustest osavõtjad ei pea olema ainult
lugejad, vaid need on mõeldud ikka kõigile kogukonnaliikmetele.
Sel aastal korraldatakse kindlasti raamatukogudes üle Eesti hulgaliselt rohkem üritusi
(muidugi kui koroona seda lubab) ning raamatukogudest räägitakse rohkem. Teemaaastalt loodan, et raamatukogusid ning seal toimuvat märgatakse ja tunnustatakse
rohkem. Samuti on oluline märgata ka neid inimesi, kes raamatukogudes töötavad
ja nende südamega tehtud tööd. Soovin, et rohkem inimesi leiaks tee raamatukokku,
saamaks osa pakutavast, olgu selleks lugemisvara, kohtumised põnevate inimestega,
töötoad, mängud või mõni muu tore ettevõtmine. Soovin, et raamatukoguhoidja saaks
aasta lõpus õnnelikult ohata ja mõelda, et aasta on korda läinud ning ta on pakkunud
oma tegevusega paljudele rõõmu ja rahulolu.
Põnevat aastat kõigile!
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Et lugejatel tekiks raamatukogu ja lugemise vastu suurem huvi ja nad tuleksid raamatuid laenama. Palju sõltub inimeste maailmavaatest ja suhtumisest raamatukogusse.
Olla raamatukogu lugeja tähendab, et ostad ise vähem raamatuid, säästad sellega
keskkonda ja raha. Allesjäänud raha saab nt suunata heategevusse.

Uhtna
Raamatukogu
direktor
INGE PIKKOJA:
PÄEVATEEMA: TEEMA-AASTA ON NÜÜD VALLA! • Raamatukogu 1/2022
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Tavaliselt oodatakse raamatukogus ikka lugejaid ja uusi raamatuid, aga nüüd on korraga
terve raamatukogude aasta, mille jooksul midagi enamat oodata.
Küllap märgatakse sel aastal rohkem raamatukogude tegemisi ja inimesi nende sees.
Mõistetakse, et raamatukogu ei ole enam ammu koht, kus krunniga tädi sokki koob,
vaid raamatukogu on täis põnevaid tegemisi ja teadmisi. Raamatukogudel endil on hea
võimalus nina püsti ajada ja hõisata nii tagahoovis kui ka külaväljakul: Vaadake meid,
meie aasta! Mida me kõik teha oskame! Unustame selleks aastaks oma tagasihoidlikkuse
ja uhkeldame sellega, mis meil kõik on: targad raamatud, nukrad raamatud, rõõmsad
raamatud, head arvutid, e-lugerid, tahvelarvutid, paljundusmasinad, skannerid ning
loomulikult rõõmsameelsed, nutikad ja teadmisi täis inimesed. Ja kui meil neid ei ole,
siis külastame neid, kelle käes on rahakott ja küsime: Neil on, aga meil ei ole! Miks?
Mina tunnen sel aastal rõõmu sellest, et minu omavalitsus toetab raamatukogu säilimist
minu kodukandis ja olen tänulik kõigile, kes töötamise raamatukogus võimalikuks teevad.

Lääne Maakonna
Keskraamatukogu
lasteosakonna
juhataja,
ERÜ lasteteeninduse
toimkonna juhataja
JAANUS KÕUTS:

Raamatukogude aasta iseenesest ei too mingit muutust kaasa – muutus algab ikka meist
enestest. Kas suudame muuta midagi iseenda juures, mis laseks meil teha võib-olla isegi
vähem, aga õigemaid asju. Kas suudame olla puhanud, rõõmsad, südamest abivalmis
ja teise inimese jaoks olemas. Kogukonna jaoks olemas. Kas võtame aega lugemiseks ja
loetu läbitunnetamiseks, et raamatusoovitused oleks pigem soojad inimestevahelised
kõnelused. Kas saame ise aru, mis tähtsus ja tähendus on raamatukogul meie oma kogukonnas. Ja kas oskame seda kohalikele otsustajatele ka selgitada. Kui me mitte ainult
ei räägi sellest omavahel, vaid ka teeme seda, millesse usume, siis on lootust, et muutused hakkavad tasahilju tulema. Mõnest mittekasutajast saab lugeja, lapsi satub rohkem
raamatukokku, mitmel pool miinimumpalga kasvule jalgu jääv palk saab vääriliseks
tasuks väärt töö eest. Inimeste raamatukokku kutsumiseks võime pakkuda kõikvõimalikke
lisateenuseid, aga tähelepanu keskmes peab siiski olema kõige olulisem. Ma ootan ja
loodan, et raamatukogude aasta annab hea põhjuse meil enestel selgusele jõuda, mis on
tegelikult oluline ja siis tegeleda sellega, mis on väärt meie aega, energiat ja armastust.
Jaanus Kõuts: Ma

ootan ja loodan, et raamatukogude aasta annab hea põhjuse
meil enestel selgusele jõuda, mis on tegelikult oluline ja siis tegeleda sellega,
mis on väärt meie aega, energiat ja armastust.

Järvamaa
Keskraamatukogu
direktor
JANE KIRISTAJA:

Koos Järvamaa raamatukoguhoidjatega ootame väga oma praeguseid, endisi ja uusi lugejaid.
Tehkem veel rohkem koostööd lasteaedade ja koolidega, et laste lugemishuvi oleks
võimalik suurendada. Et raamatukogude head mõtted ja plaanid saaksid teoks igapäevategevuste, koostöö ning ühisüritustega. Et meil jaguks jõudu viia inimesteni
sõnum raamatukogude rikkalikest võimalustest nii elukestva õppe pakkuja, kogukonnakeskuse kui ka infokeskusena. Soovime, et lugejad hakkaksid meie raamatukogusid
pidama kohaks, kus saab peale raamatute lugemise/laenutamise tegeleda ka muude
huvitavate asjadega.
Loodame, et raamatukogude olulisust märgatakse ja mõistetakse erinevates ühiskonnagruppides. Eelkõige ootame, et raamatukogusid hakatakse vääriliselt hindama.
See tähendab nii riigi kui ka valla tasandil arusaamist, et raamatukogud on olulised
kultuuriasutused, kuhu peab panustama.
Ootame, et raamatukogudes säiliks vaimsus ja väärtustataks raamatukoguhoidjate tööd.
Usume, et raamatukogude teema-aasta annab võimaluse kõigele eelnevale rohkem
tähelepanu pöörata.
Väga meeldib, et raamatukogude teema-aasta on jagatud fookusteemade järgi neljaks,
mis tähendab, et iga meie maakonna raamatukogu saab mõne teema raames ennast
lähemalt tutvustada.
Tähistagem raamatukogude teema-aastat väärikalt ja loovalt!

Eesti
Rahvusraamatukogu
peadirektor
JANNE ANDRESOO:

Janne Andresoo: Raamatukogude

aastaga on võimalik kogukondades –
ja ühiskonnas tervikuna – tugevdada just neid suundumusi,
mis elu edasi viivad.

Tallinna
Keskraamatukogu
direktor
KAIE HOLM:

Ootan, et raamatukogude aasta inspireeriks mind kui raamatukoguhoidjat, mind kui raamatukogu kasutajat, mind kui Eesti elanikku.
Esimene ootus ei ole siiani kuigi hästi täitunud, kui pidada silmas teema-aasta eestvedaja määramist erialakogukonna selja taga ning teema-aastat käivitavate tegevuste
planeerimisel raamatukogudeülese töörühma ja ERÜ pidevat kõrvalejätmist. Vaevalt,
et olen ainus raamatukoguhoidja, kes kaotas seda asjaajamist jälgides suure osa rõõmust ja motivatsioonist. RaRa, juhtohjad anti raamatukogude aasta eestvedamisel teie
kätte. Näidake, et oskate erialakogukonda kaasata ja suudate tulemuslikult üle-eestilisi
projekte juhtida.
Raamatukogude kasutajana tahaksin mitu korda nädalas (aga miks mitte ka lausa iga
päev) positiivselt üllatuda, kui silman meedias uudiseid raamatukogudest või näen
raamatukogude tegemisi avalikus ruumis. Tahaksin näha särasilmseid raamatukoguhoidjaid edastamas infot ägedatest algatustest ja uudsetest teenustest, mis on hoolivad ja inspireerivad, mulle kui raamatukogu kasutajale tegelikult ka vajalikud ning tuge
pakkuvad, eriti praegusel üha keerulisemaks muutuval ajal. Kõik see meelitaks kindlasti
sagedamini raamatukogu külastama ja kiitma raamatukoguteenuseid ka sõpradele.
Ootan, et teeksime nii ägeda raamatukogude aasta, et peale seda on Eesti inimestele
raamatukogu külastamine igapäevaelu loomulik ja vajalik osa. Tahaksin, et inimesed
oleksid valmis seisma parema raamatukoguteenuse eest meie riigis ja annaksid peale
raamatukogude aastat, 2023. aastal Riigikogu valimistel oma toetushääle nendele
poliitikutele, kellel on visioon raamatukogude rahastuse oluliseks suurendamiseks.

Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu
direktor
KAILI
ÕUNAPUUSEIDELBERG:

Mina ootan raamatukogude aastalt, et raamatukogud satuksid rohkem tähelepanu keskpunkti: pakume ju laia valikut teenuseid ning korraldame mitmesuguseid ettevõtmisi,
kuid paraku on paljude inimeste teadmised raamatukogudes pakutavast üsna tagasihoidlikud.
Loodan, et raamatukogude ühise kommunikatsiooni ja raamatukogude pakutavate erinäoliste tegevuste kaudu muutuks laiem avalikkus ühelt poolt rohkem teadlikumaks
raamatukogude võimalustest. Teiselt poolt loodan, et koos avalikkuse teadlikkuse
kasvuga muutuvad ka meie tänased ning tulevased kasutajad raamatukogude suhtes
nõudlikumaks: oma soove ja arvamusi selgemalt väljendades suudaksid raamatukogud
kujundada oma kasutajatele ka paremaid teenuseid.
Ja lõpetuseks ootan põnevaid üritusi, huvitavaid näitusi ning toredaid kohtumisi täis
aastat!
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Teema-aasta võiks muuta iga inimese ja kogukonna elu avaramaks. Tänasteks eestlasteks oleme saanud ju kirjasõna kasutades. Raamatukogudel on olnud sellel mitme
sajandi pikkusel teekonnal tähtis osa. Mõistagi ei ole me täna täpselt needsamad
inimesed, kes olime sajand või mõnikümmend aastat tagasi. Meie elu rütmid –
teadmised, oskused, võimalused ja harjumused – on muutunud. Meie ajakasutus on
muutunud. Samuti on muutunud ja muutumas ka raamatukogud, nende pakutav.
Sel aastal peaksime pöörama tähelepanu inimeste ja raamatukogude vahelise
silla uuendamisele-tugevdamisele. Kindlasti on oluline väärtustada lugemisharjumust,
samuti oskust läbi näha desinformatsiooni. Peame ütlema lugejaile, et e-raamatud
ei ole trükitutest paremad ega halvemad. Samas ootan teema-aastalt ikkagi seda,
et võimalikult palju inimesi saaks digitaalsete võimalustega sinasõpradeks. Parem
digioskus tähendab paremat elu. Raamatukogude aastaga on võimalik kogukondades –
ja ühiskonnas tervikuna – tugevdada just neid suundumusi, mis elu edasi viivad.

Suislepa
Raamatukogu
raamatukoguhoidja
KAIRI LÕHMUS:
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Koroonapandeemia näitas, et vajadusel on raamatukoguhoidjad võimelised uute väljakutsetega kohanema ja ka lugejaid kaasa haarama. Eriolukord nõudis kõigilt raamatukoguhoidjailt loomingulisust ja leidlikkust, fantaasiat ning huumorimeelt. Mõeldi välja
ja võeti kasutusele mitmeid uusi teenuseid. Raamatukogude aastal pööratakse pilgud
jälle raamatukogude poole ning uuritakse lähemalt, mida need oma lugejatele pakuvad.
Ma loodan, et see aitab tõsta inimeste teadlikkust oma kodukandi raamatukogu pidevalt
uuenevatest teenustest, tekitab huvi nende vastu ja julgustab ka raamatukokku sisse
astuma.
Raamatukogud on pidevas muutumises. Iga raamatukogu on oma kogukonna nägu ja
sellepärast ootan, et ka lugejad avaldaksid mõtteid ja soove, millisena nad tahaksid
raamatukogu näha, mida seal teha, mis tooks neid raamatukokku. Ja seal ootab neid
rõõmsameelne raamatukoguhoidja... Ma loodan, et raamatukogude aastal ei unustata
ka raamatukoguhoidjat ja tema tööd.

Tartu Ülikooli
raamatukogu
direktor
KRISTA ARU:

Ootan, et iga Eesti inimene teaks, kus on talle kõige lähem raamatukogu ja et ta seda
raamatukogu ka külastaks. Et lõpetataks ja unustataks piinlik jutt raamatukogust kui
majast, mida vajavad vaid üksikud ning et tunnistataks raamatukogude olulisust ühiskonna vaimse tasakaalu hoidja ja arengu tagajana. Et need rohkem kui 800 raamatukogu
kõik koos moodustaksid mitte ainult ühes meeles toimiva võrgustiku, vaid kogukonna,
millest ei saa mööda vaadata, mida ei saa kõrvale jätta ühegi regionaal-, haridus- või
kultuuripoliitilise küsimuse otsustamisel. Et raamatukogutöötaja palk jõuaks tasemele,
mille pärast ei pea piinlikkust tundma. Et meie teadusraamatukogud ei peaks iga kord
nuputama, kas rahakott ikka võimaldab rahvusvaheliselt olulist ja teadustööks vajalikku
artiklite andmebaasi tellida, loobumata millestki muust vajalikust.
Kõige muuga tulevad raamatukogud ise toime. Tulevad toime eelkõige tänu sellele,
et hariduse ja teadmiste jagamine on raamatukogu loomulik olek ja ülesanne ning
see, kes jagab teistele, kasvab ise aina tugevamaks, leiab oludest hoolimata uusi
vahendeid, mooduseid ja võimalusi, kuidas oma loomupärast ülesannet paremini
täita.
Krista Aru: Ootan,

et need rohkem kui 800 raamatukogu kõik koos
moodustaksid mitte ainult ühes meeles toimiva võrgustiku, vaid kogukonna,
millest ei saa mööda vaadata, mida ei saa kõrvale jätta ühegi regionaal-,
haridus- või kultuuripoliitilise küsimuse otsustamisel.

Pärnu
Keskraamatukogu
turundusjuht,
ERÜ juhatuse
aseesimees
KRISTA VISAS:

Eelkõige ootan raamatukogude aastalt koostööd: koostööd nii raamatukogude kui ka
kasutajatega, nii riigi kui ka omavalitsusega. Kui lugejad juba teavad, et raamatukogu
on nii kokkusaamis- kui ka õppimiskoht, et raamatukogu muudab nende elu rikkamaks,
siis riigil ja omavalitsusel see teadmine veel kahjuks puudub. Tihtipeale ei tule meie
riigi/omavalitsuse asutused selle peale, et raamatukogud on nende parimad abimehed.
Ideaalis oleks tore, kui riigiasutused koostaksid mõne e-teenuse uuendamisel või
käivitamisel lühikese juhendi (nt videojuhendi) ning saadaksid selle ka raamatukogudele
(kõige lihtsam oleks saata ERÜ-le, kelle kaudu see jõuaks kõigi raamatukogudeni), siis
on raamatukoguhoidjad ka teadlikud ning oskavad oma lugejaid juhendada. Tihtipeale
on raamatukogu see koht, kuhu inimene tuleb sedalaadi abi saama. Näiteid on palju:
juhilubade pikendamise tervisetõend, e-maksuamet, majandusaasta aruande esitamine,
ID-kaardi ja juhilubade uuendamise taotlus, postipaki tollideklaratsiooni esitamine jne.
Loodan, et raamatukogude aastal tõusevad raamatukogud rohkem pildile ning avalikkuseni jõuab raamatukoguteenuste mitmekesisus ning raamatukogude olulisus.
Loodan, et saame kasutajasõbraliku e-raamatute laenutamise keskkonna, ühtse üleeestilise raamatukoguprogrammi ja et raamatukoguhoidjate tööd pannakse tähele ja
väärtustatakse vääriliselt.

Eelkõige ootan seda, et raamatukogudes toimuv jõuaks rohkem avalikkuse tähelepanu alla, et tuleks juttu ka neist tegevustest ja suundadest, millest ehk paljud ei tea.
Soovin, et väärtustaksime sel aastal lugemist, kirjandust, kultuuri ja raamatukogu kui
tarkuse sümbolit. Lisaks saame rõhutada seda aspekti, et raamatukogust laenutades
käitume säästvalt: kõike ei pea endale ostma, vaid sama raamatut saab lugeda mitu
huvilist.
Raamatukogu on midagi nii iseenesestmõistetavat, et veidral kombel kiputakse seda
mõnikord ära unustama. See on miski, mis on alati olnud ja mida kõik teavad, seega
mis seal ikka rääkida. Või kui see ka meelde tuleb, siis ikka kui koht laenutamiseks.
Tegelikkus on täna aga üsna teistsugune: me teeme hoopis rohkem kui vaid raamatu
üle leti ulatamine. Paljusid raamatukogudes toimuvaid ettevõtmisi või meie pakutavaid
koolitusi, õpitube ja teenuseid laiemalt ei teata, neid kasutab vaid väike huvigrupp.
Saame sel aastal rääkida sellest eripalgelisest paletist.
Tore oleks ka veidigi kummutada stereotüüpset lähenemist raamatukoguhoidjale ja
meie ametile. Raamatukogudes töötab palju erakordselt põnevaid, haritud ja andekaid inimesi: kirjanikke, kunstnikke, õpetajaid. Meie seas on eri tausta ja oskustega
kolleege, paljud on kohaliku kultuurielu käivitajad, koduloo talletajad, lihtsalt säravad
isiksused.
Sel aastal oleks oluline korraldada mõned ettevõtmised üheskoos, üle kogu Eesti: nii on
lootust, et leiame rohkem kõlapinda. Kavas on avapäeva ettelugemine ja ERÜ juhatuses
sündinud idee ühistantsust, muidugi raamatukogust rääkiva loo taustal. Lisaks neile
peaksime leidma veel mõned üle-eestilised silmatorkavad tegemised. Oluline oleks välja
valida ka kõneisikud, kes meie tegevusele tähelepanu aitaksid tuua. Väärikad, tuntud ja
sõnaosavad isikud, kes väärtustavad raamatukogusid ja kelle arvamus loeb.
Soovin südamest selle aasta õnnestumist, et oleksime hiljem rahul. Tahan, et kui see
aasta lõpeb, siis meie eneseteadvus oleks tõusnud, me ise hindaksime oma ametit ja
tööd kõrgemalt, oskaksime end paremini väärtustada ja oma tööd veelgi rohkem nautida.
Küllap siis hakkavad ka palgad ükskord normaalsele tasemele jõudma.

Toila
Vallaraamatukogu
direktor,
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni
juhataja
LEA RAND:

Nii nagu igalt aastalt, ootan ka alanud aastalt, et see tuleks natuke parem kui eelmine.
Aga kui mõelda raamatukogude aastale, siis ootan, et alanud aastal oleks raamatukogud
meie kultuuriruumis veelgi rohkem nähtavad ja väärtustatud, et inimestel oleks aina
rohkem põhjust ja soovi meie raamatukogusid külastada.
Ootan, et meie raamatukogudes oma igapäevast tööd tegevatel inimestel jätkuks tahet
ja inspiratsiooni, häid mõtteid ja põnevaid ideid, et raamatukogude aastal oma kasutajatele veelgi rohkem eri teenuseid ja kogukonda kokku toovaid sündmusi pakkuda.
Ootan, et raamatukogutöötajatel (eriti maal) tõuseks töötasu, sest see on ammu ajale
jalgu jäänud ja kahjuks võivad riigi keskmisest kultuuritöötajate palgast paljud maal
töötavad raamatukoguhoidjad vaid unistada.
Ootan, et olukord riigis normaliseeruks ja kultuurielu ning raamatukogude tegevust
ei takistaks erinevad piirangud.
Ootan, et kõik ERÜ maaraamatukogude sektsiooni selleks aastaks planeeritud suuremad
ettevõtmised (kevadine teabepäev, suveseminar ja sügisene maaraamatukoguhoidjate
päev) saaksid toimuda.
Kõigile kolleegidele üle Eestimaa soovin õnnestunud ettevõtmisi ja südantsoojendavaid
kohtumisi.
Et oskaksite igast päevast midagi õppida ja tulevikuks tallele panna.
Et oleksite terved ja rõõmsad, head kaaslased oma sõpradele ja lähedastele, õpetajaks
ja teejuhiks oma lugejatele.
Et te saaksite hommikul rõõmuga tööle ja õhtul koju minna.
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Tartu
Oskar Lutsu nimelise
Linnaraamatukogu
direktor,
ERÜ juhatuse liige
KRISTINA PAI:

Haljala
Vallaraamatukogu
direktor
MAIGA PARKSEPP:
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Olen aktiivne raamatukogukasutaja olnud lasteaiast alates. Kuigi meie peres osteti palju
raamatuid, käisin ikkagi raamatukogus, lihtsalt vaatasin ja veetsin aega. Mõnus oli. Ka
minu tütardele on raamatukogu koht, milleta hakkama ei saa. Võin julgelt öelda, et minu
jaoks on olnud kõik aastad raamatukogude aastad.
Raamatukogutöötajana aga tean, et praegu lapsed ülearu palju raamatukogusse
ei kipu. Ilmselt on neid lapsi, kellele vanemad ostavad palju raamatuid, nagu minule
omal ajal, aga kindlasti on palju neid, kellele lugemine huvi ei paku. Olen andnud juba
aastaid õpilastele kirjandust tutvustavaid tunde ning alati näinud kasutegurit. Kui
kirjanik ise veel kohale tuleb, säravad laste silmad eriti ja tuntakse mõni aeg raamatute
vastu huvi. Elevus lahtub noorel inimesel kiiresti ja siis tuleb uus kohtumine korraldada.
Sellel keerulisel, viiruse levikust tingitud piirangute ajal aga ei ole tunde ega kohtumisi
eriti toimunud ning lapsed on raamatukogust kadunud; justkui mahavisatud aeg ja töö.
Aastalt, kus raamatukogud esiplaanile tõstetud, loodan eelkõige, et lapsed raamatukogusse tagasitee leiaks.

Võin julgelt öelda, et minu jaoks on olnud kõik aastad
raamatukogude aastad.

Maiga Parksepp:

Narva
Keskraamatukogu
direktor
MARITSA ORT:

Uuelt aastalt ootame ikka seda, et kõik läheks hästi ning uued ja vanad lugejad leiaksid
tee meie juurde. Südamest loodame, et raamatukogude aastal ei suletaks ühtki
raamatukogu ja koondataks ühtki raamatukoguhoidjat. Tore ikka, et selline aasta on
välja kuulutatud, sest see tõmbab rohkem tähelepanu raamatukogus tehtavale ja
nendele kitsaskohtadele, mida tuleks parandada. Vahel on tunne, et raamatukogus
tehtavat alahinnatakse ja paljuski ei teata, milliseid teenuseid tänapäeval raamatukogudes pakutakse ja kui palju huvitavat seal tehakse. Nii on see ka meil. Peale selle, et me
raamatukogus traditsiooniliselt raamatuid laenutame, on meil suurel hulgal selliseid
teenuseid, millest osad inimesed siiamaani pole kuulnudki. Oma imestuseks avastatakse,
et raamatukogus saab kasutada 3D-printerit ja laserlõikurit, kuigi see peaks olema juba
viie aasta tagune uudis.
Kõik me teame, et viimasel ajal on hulgaliselt juurde tulnud erinevaid veebiteenuseid,
aga pigem tahetakse meil suletuse ajal rohkem kohapeale tulla ja suhelda raamatukoguhoidjaga näost näkku. Võib-olla on seda suhtlemist inimeste vahel viimasel ajal
alahinnatud, sest kõiki asju ei saa teha ainult veebi vahendusel ja kõik ei tahagi saada
tellitut raamatukappi, vaid tunnevad rõõmu hakkamasaamisest raamatukogu riiulite
vahel. Tahetakse jagada oma rõõme ja muresid oma tuttava raamatukoguhoidjaga,
kes teda avasüli ja naeratusega vastu võtab ja pole raamatukogu seina ääres vaikiv
ning külmetav raamatukapp. See kapp sobib rohkem noorematele, kes mootorit välja
lülitamata autouksest välja hüppavad ja varsti edasi kihutavad, lumetuisk taga. Aga
vahva on see, et eelmisel aastal saime meiegi tänu kriisiabi projektile endale raamatukapi.
Vaatamata kõigele oli eelmine aasta meie jaoks üsna edukas, kuna saime huvitavaid
raamatukoguteenuseid arendada projektidega ja loodame, et ka uude aastasse kavandatud tegevused saame sama edukalt ellu viidud. Uusi teenuseid pakkudes leiame ka uusi
koostööpartnereid, kes hindavad meie teenuste kvaliteeti, paindlikkust ja professionaalsust. Oleme väga uhked selle üle, et ka tänavu jätkame oma koolitusprogrammidega:
õpetame eesti ja inglise keelt, koolitame programmeerijaid ja vähese arvutioskusega
inimesi jne. Endiselt arendame edasi Ameerika keskust, innovatsioonilaborit MakerLab.
Erilist tähelepanu pöörame kodukandi ajaloo uurimisele, sest kompetents on meil igas
mõttes olemas. Tahame sammu pidada RaRa ellu kutsutud üle-eestiliste pilootprojektidega, et laiendada pakutavate teenuste kvaliteeti ja viia teenused uuele tasemele.
Uuelt aastalt ootan ka seda, et kõik oleksid terved ja jaksaksid samal tasemel või veel
paremini oma tööga hakkama saada. Tean, et enne kui osa arendusi ja ettevõtmisi käima
läheb, kulub veel mitu aastat. Seega loodan, et kõik unistused ja plaanid saavad teoks
kui mitte järgmisel aastal, siis ülejärgmisel kindlasti!

Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu
juhataja
MERIKE KIIPUS:

Näen, et raamatukogude aasta on hoogsalt käima läinud: uudiseid tuleb siit ja sealt.
Kirjandusmuuseumiski on kaasa mindud avaürituse ühislugemisega: Tõnis Lukas oli
kohe lahkesti nõus esilugejaks hakkama.

Loodan, et arvukas raamatukogupere ei tee selle kampaaniaga omale karuteenet.
Valvsad riigiametnikud oskavad ju päris kenasti Exceli-tabeleid kasutada ja kaheksasaja
asemele võib kogemata sattuda hoopiski väiksem number, aga sellist musta stsenaariumi ei kujuta siiski ette, seepärast lõpetan.

Tallinna Ülikooli
akadeemilise
raamatukogu
õpikeskuse
saalivanem,
ERÜ noorteklubi juht
PIRET JÕESAAR:

Kõik Eesti inimesed teavad, mis on raamatukogu. Julgen väita, et 90% teab ka, kus on
raamatukogu. Neist teadjatest pooled ehk teavad, et raamatukogus saab rohkem kui
vaid raamatuid laenata ja printerit kasutada. Poolest pool on ka elus vähemalt korra
neid teisi teenuseid kasutanud, olgu selleks kas näituse külastamine, autoriga
kohtumine, 3D-printimine, raamatukaante valmistamine, digikoolitused, tööriistade või
seemnete laenutamine või mitmesugused päringud. Näiteks on üks moeteadlik noormees raamatukogust küsinud, kuskohast saaks stiilseid riideid osta. Kõik küsimused
saavad vastatud.
Kui raamatukogude aastaga saaks nüüd selle minu laest võetud protsendi kaks korda
suuremaks, oleks ideaalne (kui ka 2% suuremaks saaks, on ka aasta korda läinud).
Kõik inimesed peaksid aasta lõpuks kindlalt teadma, et raamatukokku on nad alati
oodatud ja et ma tulevikus ei kuuleks selliseid lauseid nagu järgnev näide elust enesest.
Kaks noormeest vestlevad omavahel raamatukogu eesukse juures: Astu aga edasi! –
Ei tea, ei julge! Kirikusse ja raamatukokku niisama ei julge minna.
Piret Jõesaar: Kõik

inimesed peaksid aasta lõpuks kindlalt teadma,
et raamatukokku on nad alati oodatud.

Viljandi
Linnaraamatukogu
direktor
REET LUBI:

Mina loodan, et raamatukogude aastal on raamatukogude teenustest rohkem meediakajastusi ja üha rohkem inimesi leiab tee raamatukokku. Soovin südamest, et inimesed
teadvustaksid ja leiaksid üles raamatukogude pakutavad teenused, mida nad vajavad: printimine, paljundamine, skaneerimine, e-riigi teenuste kasutamise nõustamine,
e-raamatud, kohtumised kirjanikega, töötoad, asjade laenutamine, õmblustoad,
klubilised tegevused, kaugtöökoht ja palju muud. Raamatukogud on juba aastaid
pakkunud raamatute laenutamise kõrval väga palju eri teenuseid, mida ühiskonnas
laiemalt ikka veel ei teadvustata.
Laste ja noortega seotud sündmuste fookuses on kindlasti lugemise propageerimine,
funktsionaalne lugemisoskus ja tuleviku raamatukogu, samuti noorte oskus kasutada
raamatukogu avalikku ruumi enda ideede elluviimiseks ja arutelude korraldamiseks.
Milline peaks olema raamatukogu tulevikus, on tänaste noorte otsustada ja oleks hea
nad juba praegu kaasata.
Teema-aasta võiks anda hoogu raamatukoguteenuste kaasajastamisele ja paremaks
muutmisele, et soovitud info või teenuse kasutamine oleks kiire ning mugav: näiteks
kaasaegsed tehnilised lahendused, üleriiklik e-raamatute laenutus või üks raamatukoguandmebaas kõigile raamatukogudele. Eesmärk võiks olla näiteks üleriigiliste
tervise- ja laste lugemisprogrammide elluviimine, nagu seda tehakse Iirimaa raamatukogudes.
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Muidugi on mulle arusaamatu, miks peab kõiki väärt ettevõtmisi kampaania korras läbi
viima, aga ju siis teisiti Eesti riigis valdkonnale tähelepanu ei saagi. Kuidas edasi, eks seda
näitab aeg. Loodan, et kõik planeeritud tegevused viiakse läbi, et peakorraldajatel jagub
indu ja tahtmist aasta lõpuni vastu pidada. Kõige rohkem soovin, et raamatukogudesse
jaguks ikka terveid ja sõbralikke lugejaid. Raamatukogud on ju loodud lugejate jaoks,
mitte valla- või postiteenuste osutamiseks. Selles pole kahtlustki, et innukad raamatukoguhoidjad ei saaks uute teenustega hakkama, kuid on küsitav, kas raamatukogu ikkagi
peab vallavalitsuse funktsioone üle võtma.

Kuldre Raamatukogu
/ Urvaste Raamatukogu direktor
SAIMA TELL:

Aasta on alles noor ja lähtuvalt eelmiste aastate kogemustest hakkavad ootused
kujunema. Kõige tähtsam on, et saaks rahulikult maski kandmata suhelda ja oma tööst
rõõmu tunda. Ei saa küll kinni jääda minevikku ja olla liiga konservatiivne, aga raamatukogu olemasolu külas võetakse iseenesestmõistetavana, see on inimestele võib-olla
ainukene sotsiaalne ruum heaks suhtlemiseks, info saamiseks, näituste külastamiseks
ja me kõik oleme sellega nii harjunud, et ootan vallajuhtide mõistvat suhtumist inimeste
vajadustesse, kui hakatakse järjekordselt raamatukogusid reorganiseerima. Soodne asukoht ja nüüd juba hea ruumide olukord annab meile võimaluse jätkata mitmesugustel
teemadel ürituste, näituste ja koolituste korraldamist. Soovin tunda, et raamatukoguhoidja aktiivne tegutsemine, raamatukogutöö nähtavaks tegemine meedias muudaks
väära arusaama raamatukoguhoidja elukutsest, mis nagu ei eeldaks spetsiaalset ettevalmistust ega kõrgemat haridust ja on istuv, mitte midagi tegev töö. Ootan, et raamatukoguhoidjate töötasud mahuks võrdväärselt teiste kultuuritöötajatega palgaskaalal samasse astmikku. Ootan sedagi, et teema-aasta organiseerijad võiks üllatada
raamatukogusid millegi eriti huvitavaga, et saaks öelda VAU! ja see jääks eluks ajaks
meelde. Loodan, et aastane teravdatud tähelepanu raamatukogude tööle mõjutab
inimeste suhtumist ja teadlikkust meie teenustest ning suurendab ka lugejaskonda.

Kose Gümnaasiumi
õpikeskus-raamatukogu koordinaator,
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni
juhataja
SIRJE RIITMURU:

Kõik, kes töötavad koolides-raamatukogudes, on pühendunud ja suure südamega
loomingulised inimesed. Lastega tegelemine nõuab aega ja pidevat valmisolekut
märkamiseks, suhtlemiseks ning teadmiste jagamiseks õigel momendil. Samas jääb
raamatukogu koolis oma tegemistega tavaliselt koolikeskkonda ja avalikkusele ning ka
kolleegidele väljaspool kooli ei paista mitmekülgne toimetamine alati välja. Raamatukogude aasta raames välja pakutud teemad annavad aga võimaluse avada oma
tegevust laiemalt ja mõtestada muutunud seoseid teadmiste ja õppimise, raamatu
ning lugemisega internetiajastul. Kindlasti ootame dialoogi, koostöö mõtestamist ja
arendamist nii koolisiseselt, kohalikul kui ka riiklikul tasemel.
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Eelkõige ootame aga võimalust jagada oma tegemisi-teadmisi, suhelda, luua huvitavaid võimalusi kohtumisteks. Ootame raamatukokku lapsi, õpetajaid, direktoreid, lapsevanemaid, noorsootöötajaid, kolleege ja teisi koolikogukonna liikmeid. Ootame kaasa
mõtlema, koos toimetama, huvitavaid mõtteid ellu viima ja teisi inspireerima! Tulge
raamatukokku!

Tallinna
Tehnikaülikooli
raamatukogu
arendusjuht,
ERÜ juhatuse
esimees
TUULIKI TÕISTE:

Raamatukogude aastalt ootan eelkõige seda, et inimesed hakkaksid raamatukogusid
nägema ja aktiivselt kasutama kui kohtumispaiku. Raamatukogu võiks olla esimene
koht, kuhu inimesed olenemata soost, east ja ühistegevuse eesmärgist kohtumise kokku
lepiksid.
Raamatukoguhoidjatele soovin, et nende enesekindlus ja julgus näidata raamatukogu
kui olulist organisatsiooni inimeste heaolu kasvu toetamisel tõuseks. Teema-aasta võib
raamatukokku tuua ka inimesi, kes enne ei teadvustanud, et raamatukogu on palju
enamat kui raamatute laenamise koht. Raamatukoguhoidjate ülesanne on neid inimesi märgata ja nende soovidele ja vajadustele vastavalt raamatukogude eri võimalusi
näidata ning teenuseid pakkuda.
Ootan, et teema-aasta teeb raamatukogud ja raamatukoguhoidjad nähtavamaks, et
meie mitmekülgset tööd väärtustataks. Pean oluliseks, et ei võetaks enesestmõistetavalt olukorda, kus raamatukoguhoidja päev on sisustatud ülesannetega postipunktist
psühholoogini, kuid kuu lõpul kajastub palgalehel number, mis ajab naerma ka vaese
luuletaja.

Raamatukogude aastalt ootan eelkõige seda, et inimesed
hakkaksid raamatukogusid nägema ja aktiivselt kasutama kui kohtumispaiku.
Raamatukogu võiks olla esimene koht, kuhu inimesed olenemata soost,
east ja ühistegevuse eesmärgist kohtumise kokku lepiksid.

Tuuliki Tõiste:

Tallinna
Tehnikaülikooli
raamatukogu
direktor
TÕNIS LIIBEK:

Raamatukogude aasta on hea võimalus teha sügav kummardus tublidele raamatukogutöötajatele ja püüda rohkem väärtustada nende panust. Väikese kultuurrahva
puhul räägivad 7 miljonit raamatukogukülastust ja 13 miljonit laenutust aastas iseenda
eest. On hea, kui raamatukogude aasta aitab edendada lugemisharjumusi, laiemalt
tutvustada raamatukoguteenuste mitmekesist paletti ja toob uusi lugejaid.
Väga oluline koht peaks raamatukogude aastal olema huvitavatel ja harivatel üritustel,
mis oleksid suunatud nii raamatukogude töötajatele kui ka külastajatele. Raamatukogudel endil on palju häid mõtteid aasta meeldejäävamaks muutmiseks ning loodan,
et raamatukogude aasta puhul pööravad ka raamatukogude haldajad (ministeeriumid,
omavalitsused ja eri organisatsioonid) rohkem tähelepanu raamatukogude käekäigule
ning raamatukogutöötajate hakkamasaamisele. Eraldi tähelepanu vajab raamatukoguspetsialistide järelkasvu ehk nende koolitamise küsimus.
Huviga ootan sügiseks planeeritud teadusraamatukogude tuleviku teemalist rahvusvahelist konverentsi, millega tähistatakse ühtlasi Tartu Ülikooli raamatukogu
220. aastapäeva. Head raamatukogude aastat meile kõigile!

Kultuuriministeeriumi
raamatukogunõunik
ÜLLE TALIHÄRM:

Raamatukogu ei võrdu enam ammu raamatute koguga, vaid võimaldab kultuuri ja info edasiandmist inimeselt inimesele. Raamatukogude aasta on raamatukoguhoidjate ja raamatukogude võimalus äratada inimeste tähelepanu ning kutsuda osalema oma tegemistes.
Lugemis- ja kirjaoskus on meile kasulik ja tulutoov – sellest said aru juba me esivanemad.
Võib öelda, et see on olnud ja on jätkuvalt Eesti rahva edu ja paremale elujärjele ning
õnneni jõudmise eelduseks.
Raamatukogu on vaimsuse kandja ja kultuurilise ning haridusliku rolli kandja, kuid ootan,
et selle aastaga saab selgemaks ja levib laiem teadmine, et raamatukogul on ka majanduslik mõju ja roll, sest targad otsused ja innovatsioon tuginevad inimkonna vaimsele
rikkusele, inimeste lugemusele, kogukondade kaasamisele ning sisemisele vajadusele
elukestvalt õppida.
Inimene, astunud üle pika või lühikese aja raamatukogusse, leiab eest nii uut ja üllatavat
kui ka vana ning taasavastamist väärivat. Infokülluses aga saab just raamatukoguhoidja
anda asjalikku juhatust, mida tasub lugeda, sest üha keerulisem on selles infos ja
külluses orienteeruda.
Kuigi rahvaraamatukogusid seostatakse rohkem meelelahutusega, on raamatukogutöötajad toetamas inimesi igas valdkonnas, igas suunas. Ootan, et kohalikud ettevõtted leiaksid üles raamatukogud, esitaksid oma soovid, mida raamatukogust võiks
lugemiseks leida. Samuti võiksid nad tutvustada neis oma tegemisi ja tulevikuplaane,
kohtuda kohalike elanike ja noortega. Kutsuda ühtesid noori õppima või teisi ümber
õppima just neil erialadel, mis on kohaliku elu edendamiseks vajalikud, et kodukohas
oleks targad ja tegusad inimesed ning noortel oleks põhjus kodukohta tagasi pöörduda
ja tegutseda.
Ootan, et raamatukogud saaks laiemalt taasavastatud, sest laenutusteenus on olemuselt
jagamisteenus, mida saab ning tuleb uue säästliku mõtte- ja käitumisviisiga ühiskonnas
rohkem ka kasutada.
Kõige olulisem: ootan, et inimesed tuleksid raamatukokku koos oma laste, lapselaste,
vanemate või sõbraga!
Kui aasta läbi, siis loodan, et raamatukogude aastad jätkuvad ning inimesed kasutavad
raamatukogu nii, et see valmistab neile rõõmu ning teenib nende huve ja vajadusi!
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Raamatukogude aasta tähistamine pandeemia kolmandal ja loodetavasti viimasel nõnda
raskel aastal on vägagi põhjendatud. Tervisekriisi aastatel on veelgi selgemalt esile
kerkinud raamatukogude tähtsus hädavajalike teenuste pakkujana. Kui suletud olid
kinod, teatrid, muuseumid, spordiklubid ja koolid, jäid raamatukogud avatuks. Kui teiste
kultuuriasutuste külastamiseks on nõutud tervisetõendi olemasolu, siis raamatukogudele on olnud ligipääs kõigil. Nõnda on raamatukogutöötajad pandeemia ajal olnud
eesliinitöötajad, pakkudes ühiskonna toimimiseks ja vaimse tervise hoidmiseks hädavajalikke teenuseid.

Henrik
Uustalo

Autoriõiguse seaduse
muudatustest
raamatukogudele
Riigikogu võttis 8. detsembril 2021 vastu autoriõiguse seaduse
muutmise seaduse, millega võeti üle Euroopa Liidu autoriõiguse
direktiiv. Sellel on mõju ka raamatukogudele.
Seadusemuudatusega sooviti parandada digitaalse sisu
kättesaadavust, ühtlustada üleeuroopalist autoriõigust ning
täpsustada teoste vaba kasutuse reegleid teadus-, haridusja kultuuripärandi valdkonna asutustele.

Esimene
muudatus

Kaks õiguslikku
alust teoste
kättesaadavaks
tegemiseks

Seni on mäluasutustel olnud võimalik teha teoseid veebis kättesaadavaks kolmel
alusel. Esiteks: kui autoriõigus teosele lõpeb, üldjuhul 70 aastat pärast autori surma.
Teiseks: kui õiguste omajaga on sõlmitud leping. Kolmandaks: teoseid on võimalik teha
veebis kättesaadavaks orbteoste erandi alusel, mis tähendab, et autoriõiguste omajat
ei ole võimalik tuvastada või leida. Üleeuroopalise direktiiviga on loodud mehhanism,
mis võimaldab kultuuripärandiasutustel teha veebis kättesaadavaks teosed, mis on
kaubandusvõrgust väljas. Kaubanduskäibest väljas olevaks loetakse teos siis, kui on
võimalik eeldada, et see ei ole tavapäraste kaubanduskanalite kaudu kättesaadav.
Selle erandi alusel on mäluasutustel võimalik teha avalikus veebis kättesaadavaks
näiteks raamatuid, plakateid, fotosid, tarkvara, postkaarte, perioodilisi väljaandeid ning muud liiki teoseid. Selline kasutamine ei piira teoste kättesaadavaks
tegemist teose liigi põhjal. Mäluasutus peab aga tegema pingutusi, selgitamaks välja,
kas teos on müügil. Kasutatud teoste müümine ei tähenda, et teos on kättesaadav
müügivõrgus. Samuti ei tähenda müügivõrgus olemist teoreetiline võimalus saada
teose litsents.
Teose digitaalse koopia saab kättesaadavaks teha kas kollektiivse litsentsilepingu või
vaba kasutamise erandi alusel. Esimese võimalusena tuleb alati hinnata, kas teost on
võimalik kollektiivse litsentsilepingu alusel kättesaadavaks teha. Kui vastava teoseliigi
puhul on olemas kollektiivse esindamise organisatsioon (edaspidi KEO), kes esindab
piisavalt paljusid seda liiki teoste õiguste omajaid, siis on võimalik selline teos kättesaadavaks teha kollektiivse litsentsilepingu alusel. See tähendab, et kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus anda tasuline litsents nende kaubandusväliste teoste
kättesaadavaks tegemiseks, mida see ei esinda.
Juhul, kui tingimustele vastavat kollektiivse esindamise organisatsiooni ei eksisteeri,
on võimalik kaubanduskäibest väljas olevaid teoseid teha üldsusele kättesaadavaks
vaba kasutamise erandi alusel. Eestis on vaid neli KEO tingimustele vastavat kollek-

Kaubanduskäibest väljas olevate teoste kättesaadavaks tegemise erandid lihtsustavad
tuntavalt Eesti kultuuripärandi üldsusele kättesaadavaks tegemist.

Teine
muudatus

Seni oli autoriõiguse seaduses teksti- ja andmekaeve erand, mis lubas teoste töötlemist mitteärilistel eesmärkidel. Seadus ei ole aga sätestanud teksti- ja andmekaeveks erandit teostest koopiate tegemiseks ning seega oli ainuke võimalus
koopiate tegemiseks toetuda õppe- ja teaduslikel eesmärkidel toimuvale reprodutseerimiserandile. Seadusemuudatus kehtestab kaks erandit teksti- ja andmekaeve
eesmärkideks. Teose vaba kasutamine teadusuuringutes teksti- ja andmekaeve eesmärkidel annab teadus- ning kultuuripärandiasutustele õiguse samal eesmärgil reprodutseerida teoseid, millele on seaduslik juurdepääs. Teadusuuringutes toimuvat
teksti- ja andmekaevet ei saa õiguste omajad välistada ning sellist vaba kasutust
piiravad lepingutingimused on tühised.
Teine erand on ette nähtud väljaspool teadusuuringuid toimuvaks teksti- ja andmekaeveks. See erand on nn üldine erand, mis võimaldab andmekaeveks reproduktsioone teha kõigil isikutel, kuid sellist kasutamist on õiguste omajatel võimalik
välistada. Muudatuste alusel saavad mäluasutused võimaldada oma kogusid tekstija andmekaeveks kasutada rohkematele isikutele ning selgematel alustel. See teeb
hõlpsamaks meie kultuuripärandist uute teadmiste saamise.

Kolmas
muudatus

Muudatustega sõnastatakse ümber ka kultuuripärandi säilitamiseks mõeldud erandid,
see ei too endaga kaasa põhimõttelisi muudatusi. Erand, mis sätestab, et mäluasutusel on õigus digiteerida teoseid kogu säilitamise eesmärgil, liidetakse teose säilimise
tagamiseks füüsilise koopia tegemise erandiga. Seega kaob ka nõue, mis võimaldas
säilitamise eesmärgil füüsilist koopiat teha vaid siis, kui ei ole võimalik omandada teose
uut koopiat. Samuti sätestatakse, et lepingutingimus, mis piirab sellist vaba kasutamist,
on tühine.
Rahvusraamatukogu osaleb koos Tartu Ülikooli raamatukoguga üleeuroopalises projektis EODOPEN, mille eesmärk on 20. ja 21. sajandi raamatute autoriõiguste tuvastamine, raamatute digiteerimine ning kättesaadavaks tegemine.
Tänu direktiivi ülevõtmisele Eesti autoriõiguse seaduses on selle projekti raames
võimalik avada oma lugejaile juurdepääs veelgi rohkemaile raamatuile. Sama tehakse
ka projekti partnerriikides. Seega saab 2024. aastaks üleeuroopaliselt kättesaadavaks
15 000 teost.
Lisainformatsioon: Eesti Rahvusraamatukogu, autorioigus@nlib.ee .

ARENDUSTEGEVUS

Mõlema erandi puhul tuleb teoste kasutamisest saata teave Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaasi. Teavitamiseks tuleb võimalusel üles laadida
teose autori ning teose nime andmed. Kui õiguste omaja ei ole kuue kuu jooksul esitanud taotlust teose kasutamise välistamiseks, võib teose teha üldsusele kättesaadavaks.
Õiguste omajal säilib aga õigus teose selline kasutamine igal ajal välistada.
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tiivse esindamise organisatsiooni: Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja Eesti Audiovisuaalautorite Liit, seega on meil võrreldes
teiste Euroopa Liidu riikidega rohkem neid teoste liike, mille puhul saab teoseid kättesaadavaks teha erandi alusel, sest ei ole tingimustele vastavat esindusorganisatsiooni.
Muusikateoste ning filmide puhul on olemas autoreid esindavad KEO-d ning nende
puhul tuleb teoste kättesaadavaks tegemiseks tõenäoliselt sõlmida KEO-ga litsentsileping.

Uut erialakirjandust
Margit Tammur, RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, soovitan teile nelja uut erialateost,
millega raamatukogude teema-aasta alustuseks tutvusin.

Lootusrikkalt tulevikku
vaadates

•

Hope and a future :
perspectives on the impact
that librarians and libraries
have on our world /
edited by Renee F. Hill.

Bingle, United Kingdom : Emerald
Publishing, 2021. xxii, 152 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5467840*est
https://www.emerald.com/insight/
publication/doi/10.1108/S00652830202148

See linnuke on Lootus… tsiteerivad
autorid Emily Dickinsoni. Lootus kannab ka seda raamatut, mis väljendab usku raamatukogude võimesse
maailma paremaks teha. Oma elu
raamatukogundusele pühendanud
viisteist inimest räägivad kogemustest kogukonna teenimisel. Peame
olema püsivad armastuses klientide
vastu, usus raamatute ja lugemise
päästvasse jõusse ja veendumuses,
et maailm vajab raamatukogusid.

Kooliraamatukogudel on tähtis roll
õpilaste meediapädevuse arendamisel. Kooliraamatukoguhoidja on
võtmemängija libauudistega võitlemisel. Selgitatakse infotarbimisega
seotud mõisteid (kinnituskalduvus,
kaudne eelarvamus, info- ja meediapädevus) ning kirjeldatakse koostöövõimalusi õpetajatega, kujundamaks
noortest teadlikke infomaastikul
orienteerujaid.
Raamatukogudel on tähtis roll noorte
parimate võimete väljatoomisel. USA
näitel: kogude teadliku kujundamisega saab aidata majanduslikult
nõrgemal järjel noortel valmistuda
eliitkooli katseteks (Kentucky farmist
Yale’i ülikooli). Avalikud raamatukogud on kogukonnakeskused, kes teevad koostööd kohalike poliitikute ja
ettevõtjatega, räägivad kaasa linnaplaneerimisel ja loomemajanduse
arendamisel.
Inimvajaduste hierarhias on oluline
armastus- ja kuuluvusvajadus. Ka siin
saavad raamatukogud kaasa aidata,
õppides tundma oma lugejaskonna
eripärasid ning neid teenuste kujundamisel arvesse võttes.
Raamatukogu on ülikooli süda, ütles
Harvardi ülikooli legendaarne rektor
Charles William Eliot. Nagu süda
hoiab organismi elus, nii hoiab raamatukogu elus vajadust elukestva
õppe järele.
Kliente tuleb kohelda kui oodatud
külalisi, tervitada neid sõbraliku
naeratusega ja soojalt. Tänapäeva
raamatukogutöötaja astub teenindusleti tagant välja, tunneb huvi
tudengi uurimisteema vastu ja tõestab, et Google’i otsing on alles avastuste algus.

Väga oluline on raamatukogu füüsiline ruum ja selle keskkonnateadlik
kujundamine: päikesepaneelid, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid (HVAC), rohelised taimed, aga
ka kohvikud, joogi- ja snäkiautomaadid, moodsa tehnikaga varustatud
individuaaltöö- ning ühistegevusruumid.
Räägitakse immigrantidele ja välistudengitele pakutavatest raamatukoguteenustest, programmidest erivajadustega inimestele (eraldi
peatükk on autistidest), noorsookirjanduse komplekteerimise põhimõtetest ning kunsti eksponeerimisest
raamatukogus.
Me elame kapitalistlikus ühiskonnas,
aga raamatukogu ei ole äriettevõte.
Raamatukogud loovad sotsiaalset
kapitali, pakuvad võrdseid võimalusi info leidmiseks. Demokraatlik
ühiskond, mis ei võimalda kõigile
juurdepääsu informatsioonile, pole
enam demokraatlik ühiskond.
2022. aasta on Eestis raamatukogude
aasta. See ameeriklaste kirjutatud
raamat tegeleb samade teemadega,
millega meie siin oma väikeses riigis:
kuidas peab raamatukogu muutuma,
et säilitada oma koht ühiskonnas.

Electronic legal deposit :
shaping the library collections
of the future / edited by Paul
Gooding and Melissa Terras.

London : Facet, 2020. xxx, 238 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5334712*est
https://www.facetpublishing.co.uk/page/
detail/?k=9781783303779*

Säilituseksemplaride loovutamise
kohustus on rahvusliku kultuuripärandi seisukohalt olulise tähtsusega.

Playing games in the school
library : developing gamebased lessons and using
gamification concepts /
Sarah Pavey.

London : Facet Publishing, 2021. xix, 171 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5454527*est
https://www.facetpublishing.co.uk/page/
detail/playing-games-in-the-school-library/?k=9781783305339

Videogames, libraries,
and the feedback loop :
learning beyond the stacks /

Sandra Schamroth Abrams,
Hannah R. Gerber.

Bingley, United Kingdom :
Emerald Publishing, 2021. xviii, 131 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5468087*est
https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781800715059

Kas raamatukogud on sobiv koht
videomängude mängimiseks? Kas
lisaks püüdele olla popp ja noortepärane võib sellise meelelahutuse
pakkumises olla ka midagi asjalikku
ja arendavat? Autorid vaatlevad raamatukogude videomänguruume eri
aspektidest: mängija, pealtvaataja
ja mängimise uurija vaatepunktist.
Analüüsitakse mängude ülesehitust
ja mängijate käitumist, nende otsustusprotsesse ning kriitilist mõtlemist.
Kirjeldatakse videomänguruumide
füüsilist keskkonda ja käitumisreegleid, rõhutatakse sotsiaalse suhtlemise tähtsust, uute sõprade leidmise
võimalust ning arutletakse, kuidas
suunata mängureid raamatukogu
teisi teenuseid kasutama. Vähem
eelarvamusi, rohkem avatud mõtlemist ja positiivset hoiakut!
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Jätkame mängulisemalt

kogusid silmas pidades, aga võiks
kindlasti huvi pakkuda kõigile raamatukogudele, kes koolitamisega
kokku puutuvad. Ideid siin jätkub!

Raamatukogu 1/2022 •

Raamatus antakse ülevaade säilituseksemplaride süsteemi arengust ja
elektrooniliste säilituseksemplaride
regulatsioonist eri riikides: Suurbritannias, Šotimaal, Mehhikos, Zimbabwes ja Rootsis. Õiguslik raamistik, raamatukogudevaheline koostöö,
riikliku veebiarhiivi loomine, kirjastajaportaal, juurdepääsupiirangud,
probleemid autoriõiguste ja muutuvate digitaalsete formaatidega
– neid teemasid on käsitletud nii
raamatukogude, kirjastajate kui ka
kasutajate vaatepunktist. Digipöördega kaasnenud info üleküllus on
muutnud kasutajate ootusi, kirjastamismudeleid ning võimaldanud
arendada uusi teaduslikke uurimismeetodeid. Ühesõnaga: põhjalik
käsitlus raamatukogude rollist innovatiivsel lähenemisel digitaalsetele
kollektsioonidele.

Kui keegi veel ei tea, siis mängustamine (gamification) on mängu
elementide ja mängule omaste
emotsioonide rakendamine mittemängulises keskkonnas. Selles raamatus ongi juttu mängustamisest
ja mängupõhisest õppest raamatukogudes. Mängulisusel on mitmeid
eeliseid: õppeprotsess on lõbus ja
interaktiivne, suurendab õppimistahet, annab õppijale reaalse konteksti
ja rakenduse, pakub kiiret ja vahetut
tagasisidet ning täiustab õppekogemust. Raamatus antakse ülevaade
õppeprotsessi käsitlevatest põhilistest pedagoogilistest teooriatest
(biheiviorism, kognitiivne konstruktivism, sotsiaalne konstruktivism,
sotsiaalse õppimise ja mitmikintelligentsuse teooriad ning ajupõhine
õppimine). Sellise teoreetilise baasi
tundmine aitab disainida efektiivseid
ja eesmärgipäraseid mänge. Mängude kaudu saab arendada osalejate emotsionaalseid ja sotsiaalseid
võimeid, empaatiat, probleemide
lahendamise oskust. Tähelepanu
pööratakse õppimisest mittehuvitatud, läbikukkumist kartvatele või
hoopis liialt võiduhimulistele, liiga
madala või kõrge enesehinnanguga
õpilastele. Eraldi peatükid on slaidipõhiste, digitaalsete, füüsiliste ja
kõiki neid miksivate mängude kohta.
Rõhutatakse koostöövajadust õpetajate ja lapsevanematega. Raamat
on kirjutatud eeskätt kooliraamatu-

Kate-Riin Kont,

ERÜ kogude toimkonna juht

Siret Piirsalu,

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
elukestva õppe keskuse
juhataja
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tervishoiuharidus,
raamatukoguteenused,
kaugteenused,
kohtteenused,
veebipõhised
teenused,
kasutajad,
rahulolu

Kevad 2020:
rahulolu Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli
raamatukogu
teenustega
Kuigi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi TTK) raamatukogu kasutajad on läbi aastate hinnanud erialakirjanduse
ja raamatukogu teenuste kättesaadavust väga heaks,
viidi käesolev uuring läbi täiesti muutunud tingimustes:
2020. a kevadel oli raamatukogu suletud ning ligipääs
veebipõhistele teenustele kujunes olulisemaks kui kunagi
varem. Artikli eesmärk on anda ülevaade tagasisideküsitlusest, mis viidi TTK raamatukogu kasutajate seas
läbi 2020. a kevadel. Uuringu eesmärk oli kirjeldada
kasutajate rahulolu raamatukogu teenustega perioodil,
mis oli tugevalt mõjutatud riigi sulgemisest koroonaviiruse
leviku tõttu ja raamatukogu kasutajate ligipääs paberkandjal materjalidele oli takistatud. Tagasiside saamiseks
viidi läbi veebipõhine küsitlus. Uuringu autorid püüdsid
välja selgitada, milliseid raamatukoguteenuseid kõige
rohkem kasutati ning milliseid teenuseid oodatakse raamatukogult lähitulevikus. Uuringu tulemusel selgusid mitmed
kitsaskohad, mis ei oleks tavaolukorras esile kerkinud.
Raamatukogu peaks säilitama ning parendama teenuseid,
millega kasutajad rahul olid ning tõstma kasutajate teadlikkust nii kohapeal pakutavatest teenustest kui ka veebipõhistest nõustamisteenustest.

Taust

2019/2020. õppeaastal oli kõrgkoolis ligikaudu 1900 üliõpilast
(magistriõppes 60, diplomiõppes
1464, kutseõppes 433) ning 140
töötajat, sh 90 õppejõudu.
Kõrgkoolil on Eesti moodsamaid
ja õppijasõbralikumaid erialaraamatukogusid, kus hangitakse
materjale kõigile TTK-s õpetatavatele erialadele. Raamatukogu kuulub elukestva õppe keskuse struktuuri, üksused asuvad nii Tallinna
õppehoones kui ka Kohtla-Järvel.
Raamatukogu on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Kõrgkooli liikmed saavad kasutada vajalikke
e-ressursse õppe- ja uurimistöö
eesmärgil. Koolil on avatud juurdepääsuga digikogu, kust leiab lõputööd ja arendusprojektid alates
2008. a-st. 2019. a liitus raamatukogu Eesti Raamatukoguvõrgu
Konsortsiumiga (ELNET Konsortsium) ja võttis kasutusele integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra/
Millennium. Raamatukogus korral-

Erinevate andmebaaside kasutamiseks on loodud veebipõhised
juhised. Temaatilisi päringuid saab
esitada raamatukogus, kõrgkooli
kodulehe, e-posti ja Skype’i kaudu.
Raamatukogus on loodud võimalused nii individuaal- kui ka rühmatööks. Koroonaviiruse leviku esimesel perioodil tulid ilmsiks raamatukogu nõrgad ja tugevad küljed. Kuigi
raamatukogu ei suutnud 2020. a
kevadel pakkuda kontaktivaba teavikulaenutust, jätkati sulgemise ajal
kõrvalteenuste osutamist, pakkudes juurdepääsu e-ressurssidele.
Kokkuvõttes võib öelda, et erakorraline olukord nõudis raamatukogu
ümberkujundamist ja uue teenuste
visiooni loomist, mis viis suhte kõrgkooli liikmeskonnaga hoopis uuele
tasandile.
Artikli eesmärk on hinnata TTK
raamatukogu väärtust kasutajate
rahulolu põhjal. Läbiviidud uuringus hinnati raamatukogu ressursside, teenuste ja füüsilise keskkonna väärtust ja kättesaadavust.
Selleks püstitati järgmised uurimisküsimused:
1. Kuidas on kasutajad rahul raamatukogu kaugteenustega?
2. Kuidas on kasutajad rahul kohapealse teeninduse ja teenustega
raamatukogus?
Küsitlus algas ajal, mil raamatukogu
sulges kasutajatele oma uksed ning

Kirjanduse
ülevaade
Rääkides rahulolust raamatukogu
teenustega, tuleks kõigepealt selgitada, milles see rahulolu seisneb.
Tiemo ja Ateboh (2016, 54) on rõhutanud, et kõrgharidusasutustes on
kolm põhitaristut: laboratooriumid,
auditooriumid ja raamatukogud,
kust leiab rikkalikult inforessursse,
sealhulgas õpikuid, mis toetavad
õpetamist, õppimist ja teadustööd.
Iwhiwhu ja Okorodudu (2012, 1)
väitsid, et rahulolu hindamisel lähtutakse kolmest aspektist: inforessursid, ruumid ja teenindus. Nt võimaldavad piisavad lahtiolekuajad
raamatukogu kasutajatel neile sobival ajal õppida. Raamatukogul peab
olema piisavalt ruumi oma kasutajatele mugavate töötingimuste tagamiseks (lugemiseks, individuaalseks
ja rühmatööks, raamatute ja ajakirjade sirvimiseks) ning teavikute paigutussüsteem, mis on üles ehitatud
nii, et vajalikku kirjandust on avariiulitelt lihtne leida. Raamatukogus
moodustavad olulise osa mööbel,
valgustus ja sobiv ruumitemperatuur. Õpikeskkonna loomiseks on
hädavajalik mugav mööbel. Kasutaja mugavust, töövõimet ja ruumi
tajumist mõjutab ka valgustus: halb
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TTK on vastavalt oma põhikirjale
riiklik rakenduskõrgkool, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi
haldusalasse. Pakutakse kutseõpet
(nii kooli- kui ka töökohapõhist),
rakenduskõrgharidust, 2018. a-st
ka magistriõpet ning täienduskoolitusi täiskasvanutele.

TTK raamatukogu on olnud seni
küllaltki paberraamatukeskne. Kõik
e-raamatud on pärit tasuta/avatud
juurdepääsuga andmebaasidest.
Pandeemia on näidanud avatud
juurdepääsu ja avatud teaduse
tähtsust. COVID-19 leviku esimesel perioodil tegid kõrgkooli raamatukoguhoidjad suurepärast tööd
avatud juurdepääsuga e-raamatute
andmete leidmisel ja kodulehele
vastavate linkide lisamisel.

selle eesmärk oli hinnata ja analüüsida, kas uued tingimused muutsid
kasutajate suhtumist raamatukogu
teenustesse ning nende teabevajadust. Küsitluse eesmärk oli eelkõige
teada saada, kui edukas oli raamatukogu kasutajate toetamisel õpingute ja lõputööde tegemise ajal,
mil füüsiline ruum oli suletud. Selleks lisati rohkem küsimusi kaugteenuste kättesaadavuse, kvaliteedi
ja parandamise võimaluste kohta.
Samuti sooviti koguda kasutajatelt tagasisidet ning võtta teenuste
arendamisel arvesse nende soovitusi ja vajadusi. Vastajatel oli ka
võimalus oma hinnanguid kommenteerida ja ettepanekuid teha.
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Alates 1800. a-st on Tallinnas
tegutsenud mitu tervishoiuharidust
pakkuvat kooli. Süstemaatilise tervishoiukoolitusega alustati 1940. a,
kui avati meditsiiniõdede kool. Aastal 1942 lisandus sellele Tallinna
Kõrgem Meditsiinikool. Sõja ajal
evakueeriti 1940. a avatud medõdede kool Venemaale Tambovisse.
1944. a jätkus regulaarne õppetöö erinevates Tallinna haiglates
ja koolides. 2005. a korraldati Tallinna Meditsiinikool ümber Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooliks, mis liideti
2006. a Kohtla-Järve Meditsiinikooliga.

datakse kasutajakoolitusi, sh individuaalkoolitusi, ja pakutakse individuaalseid konsultatsioone.
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valgus kahjustab nägemist. Hooajaline jahutus- või küttesüsteem
võimaldab raamatukogus pikemalt
tööd teha. Raamatukogu peetakse
vaikseks kohaks ja igasugune häiriv
sekkumine mõjutab raamatukogu
atmosfääri ning segab õppimist ja
rühmatööd. Raamatukogu peaks
asuma kohas, kus taustamüra on
minimaalne. Raamatukogu individuaalseks ja rühmatööks mõeldud
ruumid peavad olema ehitatud heli
isoleerivast materjalist (Mairaj &
Naseer, 2013).
Raamatukogu personalil on väga
oluline roll kasutajate rahulolus.
Kasutajate rahulolu raamatukoguga
suurendab personali sõbralik suhtumine, pädevad raamatukoguhoidjad, kes on valmis aitama kasutajaid vajalike materjalide otsimisel,
samas kui mõne raamatukogutöötaja vaenulik, ebaviisakas või hoolimatu suhtumine küsimustesse või
päringutesse on sageli eemale peletanud nii mõnedki potentsiaalsed
kasutajad. Raamatukoguhoidja isikuomadused on tegur, mis takistab
või edendab tõhusat raamatukoguteenindust ja julgustab kasutajaid
tagasi tulema (Iwhiwhu ja Okorodudu, 2012, 3).
Pandeemia mõju ei piirdu ainult
tervisega, vaid sellel on olnud ka
tohutu mõju haridussektorile. Koolid ja õpilased viidi üle distantsõppele algastmest kõrgkooli viimase tasandini (Tammaro, 2020,
217). Raamatukogud pidid uuele
olukorrale kiiresti reageerima.
Pikendati laenuperioode ning kiiresti loodi kontaktivaba ja kauglaenutuse võimalused. Tellitud raamatud jäeti näiteks fuajeesse või
saadeti lugejatele pakiautomaadi
kaudu. Parandati juurdepääsu e-ressurssidele ning paljud kirjastajad
pakkusid piiramatut ligipääsu suurele hulgale teadusajakirjadele ja
e-raamatutele. Pärast esimesi nädalaid oli selge: isegi kui uksed on
suletud, on tagatud põhiteenuste
osutamine (Tammaro, 2020, 218).

Samas sai selgeks, et mitte kõik
kasutajad ei oska vajalikke e-ressursse iseseisvalt otsida. Juurdepääs e-ressurssidele väljaspool
kooli võib muutuda väljakutseks,
kui kõrgkoolil puudub VPN-ühendus või puhverserver (proxy server)
ja e-ressursidele pääseb ligi vaid
asutusesiseste IP-aadresside alusel (Mehta & Wang, 2020, 355).
Raamatukogudele andis see olukord suurepärase võimalus edendada oma e-teenuseid ja laiendada
e-ressursside valikut. E-raamatukogu teenuseid hakati aktiivselt
reklaamima virtuaalsete ja sotsiaalmeediakanalite kaudu (Mehta &
Wang, 2020, 355).
Kuigi eri riikide tervishoiukõrgkoolid on hübriidõpet pakkunud juba
aastaid, siis täieliku distantsõppe
mõju oli tõenäoliselt revolutsiooniline, seda eriti piirkondliku arengu ja
hariduse kättesaadavuse kontekstis (Al-Balas jt, 2020, 2).
Raamatukogud peavad tagama, et
distantsõppijatel oleks lihtne juurdepääs nende teenustele. Samuti tuleb
suurendada teadlikkust uute teenuste olemasolust oma sihtrühma
jaoks sobivate turundusstrateegiatega. Tudengite ja õppejõudude
positiivse raamatukogukogemuse
tagamiseks on vaja raamatukoguhoidjaid, kellel on nõuetekohane
väljaõpe kaugteenuste osutamiseks (nt Shaffer, Finkelstein, Woolfl,
& Lyden, 2004; Renner jt, 2007;
Huwiller, 2015).

Uuringu metoodika
ning andmete
kogumine
Raamatukogu viis kasutajate rahuloluküsitluse läbi 17. aprillist 30. juunini 2020. Andmete kogumiseks
kasutati kvantitatiivset meetodit.
Lisaks suletud küsimustele sisaldas küsimustik ka võimalust esitada
vabas vormis kommnetaare ja ettepanekuid.

Küsimustik jagunes kolmeks. Esimese osa moodustasid nn demograafilised küsimused ehk küsimused vastajate kohta. Teine osa
käsitles raamatukogu kaugteenuste
kvaliteeti: soovisime teada, kui sageli
kasutatakse raamatukogu pakutavaid inforessursse kõrgkooli veebilehe kaudu, kuidas hinnatakse iseseisva infootsingu juhendeid ja kas
on kasutatud võimalust esitada raamatukogule küsimusi e-posti teel
või reaalajas Skype’i kaudu. Vastajatel paluti hinnata raamatukogu
elektroonilise kataloogi kasutusmugavust ja e-ressursside, sh e-publikatsioonide kättesaadavust ning
valikut (e-raamatud, e-ajakirjad ning
andmebaasid). Pidades silmas asjaolu, et töökohapõhine õpe muutub
järjest populaarsemaks, ning kriisiaegset olukorda, mil raamatukogu
oli suletud, küsisime ka hinnangut
õpinguteks vajalike trükitud materjalide kättesaadavuse kohta ning
soovisime teada, kas raamatukogu
kasutaja oleks valmis tellima raamatuid kodulähedasse pakiautomaati juhul, kui teenuse eest tuleks
maksta. Küsimustiku kolmas osa
sisaldas küsimusi raamatukogu kohtteenuste kvaliteedi kohta. Vastajatel paluti hinnata raamatukogu
lahtiolekuaegade sobivust, erialakirjanduse kättesaadavust, vajaliku
kirjanduse leidmise lihtsust, raamatukogu füüsilist keskkonda (valgustust, laudade paigutust, mugavust,
vaikust, internetiühendust ja sülearvutite kasutusvõimalust), Tallinna
õppehoones kasutusel oleva iseteenindusliku laenutusautomaadi
ja tagastuskasti kasutusmugavust,
individuaal- ja rühmatööruumide
kasutamist ning kasutajakoolitustel
osalemist. Küsiti hinnangut lugejateeninduse kvaliteedile, koolitamisele ja nõustamisele.
Küsimustiku teine ja kolmas osa
sisaldasid rohkelt võimalusi anda
kommentaare ja hinnanguid vabas
vormis, teha ettepanekuid kogude
arendamiseks ja teenuste kvaliteedi
parendamiseks.

Joonis 1.
Raamatukoguteenuste
kasutamise sagedus

Rahulolu raamatukogu pakutavate
kaugteenustega

Küsitlusele vastajaid oli kokku 414.
Kõigi õppetasemete õppurid ja üliõpilased moodustasid vastajatest
84,8%, õppejõud ning töötajad
14,4%. Küsimustikule vastas 82
kutseõppijat (19,8% vastajatest),
247 rakenduskõrghariduse üliõpilast (59,7% vastajatest), 22 magistranti (5,3% vastajatest), 57 õppejõudu (13,8% vastajatest ) ning
vaid 6 administratiivtöötajat (1,4%
vastajatest).

Raamatukogu pakutavate
inforessursside ja raamatukogu ruumide kasutamise
sagedus
Füüsiliste raamatukogukülastuste
ning raamatukogu pakutud inforessursside kasutamise sagedus näitab, kui tihti raamatukogu teenuseid
kasutatakse. Vastajatel paluti märkida nende külastuste sagedus ning
kui tihti ja milliseid raamatukogu
pakutavaid ressursse ja teenuseid
nad kasutavad.
Nagu on näidatud joonisel 1, siis
vaid 6% vastajatest kasutab raamatukogu kohtteenuseid iga päev
ja 28% vastajatest vähemalt kord
nädalas. 13% vastajatest väitsid,
et külastavad raamatukogu vähemalt kord kolme kuu jooksul ning
12% märkisid, et nende raamatukogu külastamise sagedus on kord

semestris. Saadud info on positiivse
väärtusega, sest raamatukogu on
iga haridusasutuse süda.
Vastavalt joonisel 1 näidatule kasutatakse raamatukogu kodulehel
pakutavaid e-ressursse ja teenuseid peamiselt vähemalt kord kuus
(29% vastajatest). 21% vastajatest
kasutavad inforessursse vähemalt
kord semestris ning 16% vastajaid
väidab, et kasutavad inforessursse
vähemalt kord nädalas. Vaid 2%
vastajatest kasutavad inforessursse
iga päev ja 9% vähemalt kord aastas. 11% vastajatest kasutavad
inforessursse vähemalt kord kvartalis ning 12% vastajatest ei
kasuta pakutavaid inforessursse
mitte kunagi.
Küsitluse selle osa tulemuste põhjal
võib väita, et kuigi Eesti teadusraamatukogude enamiku puhul on
märgata, et füüsilise raamatukogu
külastuste arv väheneb, sest eelistatakse kasutada e-raamatukogu

Rahuloluhinnanguid iseseisva infootsingu juhenditele kõrgkooli kodulehe raamatukogu osas küsisiti
5 palli skaalal: 5 – suurepärane;
4 – hea; 3 – ei oska öelda (neutraalne); 2 – rahuldav; 1 – halb. Küsimustikule vastajal oli võimalik
valida vastusevariant ei oska öelda
juhul, kui vastaja ei osanud või ei
saanud rahuloluhinnangut anda,
kuna pole teenust kasutanud. Palusime vastajatel oma hinnanguid ka
kommenteerida. Küsimused puudutasid rahulolu iseseisva infootsingu
juhenditega (kõrgkooli kodulehe
raamatukogu osas), elektronkataloogi ESTER kasutusmugavust, eväljaannete leidmise lihtsust, kiirust
ja kasutusmugavust ning vastajatele vajalike e-väljaannete leidumust raamatukogu vahendusel. Eväljaannete all oli mõeldud e-raamatuid, e-ajakirju ning andmebaase.
Eraldi küsiti hinnangut elektrooniliste üliõpilastööde leidmise lihtsusele ja kasutusmugavusele.
Kaugteenustest kõrgeima hinnangu
on saanud infootsingu juhendid
kõrgkooli kodulehel. Jooniselt 2 on
näha, et kokkuvõttes hinnati teenust
hindega 3,77.
Kokku esitati infootsingu juhendite
kohta 60 kommentaari/ettepanekut.
Enamiku jaoks oli kõik arusaadav,
lihtne ja loogiline või väideti, et kooli
kodulehe infojuhendeid ei vajata.
Kuid välja võiks tuua järgmised
arvamused ja ettepanekud:
•

Võiks olla veel täpsem juhend, kuidas leida lõputöid ja kuidas neid
saaks salvestada endale. Võiks
olla veel mõni juhend mõne teadusliku andmebaasi kasutamise
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Vastajate kirjeldus

Tulemused

teenuseid, näitavad TTK-s läbi viidud uuringu tulemused vastupidist:
kasutajatele meeldib käia raamatukogus.
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Kutse ja veebilink küsitluses osalemiseks saadeti kõigi aktiivsete
õppurite ja tudengite ning korraliste õppejõudude/töötajate e-posti
aadressidele õppeinfosüsteemi ÕIS
kaudu. Üleskutse koos veebilingiga
ja palvega küsitluses osalemiseks
saadeti eri tekstidega nii kutseja rakenduskõrgharidusõppijaile,
magistrantidele kui ka õppejõududele ja töötajaile.

kohta. Veel võiks olla Mendeley
programmi eestikeelne juhend.
See on selline programm, mis
peaks aitama lihtsalt salvestada
teadusartikleid ja nende DOI-sid
ning kuidas sealt kopeerida õiges
vormis kasutatud kirjanduse alla.
+ Veel vaja juhendit, kuidas orienteeruda EL meditsiini- ja statistika
ingliskeelsetes andmebaasides.
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•

Enamasti ei oska ise vajalikke
juhendeid leida.

•

Kodulehel info olemas, aga kuna
see on niivõrd mahukas leht, siis
tihti ei leia vajalikke asju.

•

Lisaks videolinkidele peaks lehel
olema ka lühikirjeldus, mida antud
andmebaasist üldse otsida saab.
Värske üliõpilasena ei ole see arusaamine iseenesestmõistetav.

Vaadates hinnaguid elektronkataloogile ESTER, võib nentida, et
kõrgkooli liikmed on uue kataloogisüsteemi igati omaks võtnud (vt
joonis 2): elektroonilise kataloogi
kasutusmugavust hinnati tulemusega 3,67. Arvestades asjaolu, et
ESTER-it hakati kasutama alles
sügisel 2019, on see positiivne tulemus. Samas on kataloogi arendamisel veel ruumi.
E-väljaannete leidmise lihtsus ja
kiirus on hinnatud hindega 3,59
(vt joonis 2).

Joonis 2.
Rahulolu kaugteenustega

Kokku esitati 57 kommentaari/ettepanekut e-väljaannete täiendamise
vajaduse kohta. 11 vastajat soovis
ligipääsu ScienceDirecti andmebaasile ehk kirjastuse Elsevier e-ajakirjadele. Muuhulgas tehti ka järgmised ettepanekud:
•

Ligipääs võiks olla ScienceDirectile, sest sealt saab kõige enam
vajalikku teavet.

•

Olen rahul, et jagati e-raamatute
allalaadimise keskkonda, saime
ligipääsu paljudele uutele raamatutele.

•

Rohkem võiks olla juurdepääsu
teadusartiklite terviktekstidele.

•

raamatute kättesaamise allikatena
toodi peale kõrgkooli raamatukogu
välja ka kodukoha raamatukogu ja
isiklik raamatukogu. Kuigi küsimus
oli esitatud just trükitud raamatute
hankimise allikate kohta, olid paljud siiski maininud ka e-ressursse,
mis on leitavad kõrgkooli kodulehe
kaudu või internetist leitud vaba
ligipääsuga materjale.
•

Kui on tõesti vajalik raamat, siis
soetan isikliku. Kui on kiireloomuline vajadus väljaspool tööaega, siis katsun leida mh Google
Booksist, Amazonist vmt avatud
versiooni.

•

Olen osaliselt ostnud ise raamatuid. Palju aitas ligipääs ka e-raamatute allalaadimise keskkonda.

•

Antud eriolukorras olen saanud ka
elukohajärgsest raamatukogust.

Sooviksin ligipääsu kõige uuematele artiklitele.

Hinnang õpinguteks vajalike trükitud materjalide kättesaadavuse
kohta neile, kelle õppetöö toimub
väljaspool Tallinna või Kohtla-Järve
struktuuriüksust, osutus kõige madalamaks. Kokkuvõttes hinnati teenust
hindega 3,33.
Palusime vastajatel täpsustada,
kuidas ja kust on nad saanud õppetöös vajaminevad trükitud raamatud, ajakirjad jms juhul, kui nad
ei õpi Tallinna ega Kohtla-Järve
õppehoones: mõlemas on raamatukogu olemas. Kokku kommenteeriti 68 korral. Olulisemate trükitud

Vaadates eri vastajagruppide hinnaguid raamatukogu pakutavatele
kaugteenustele (vt joonis 3), saab
järeldada, et magistrandid hindavad teistest õppijagruppidest tunduvalt kõrgemalt iseseisvat infootsingut võimaldavate juhendite
selgust kooli kodulehe raamatukogu osas (4,04) ja e-väljaannete
kasutusmugavust (4,04), aga ka
e-väljaannete kodulehelt leidmise
lihtsust ja kiirust (4,0), elektrooniliste üliõpilastööde leidmise lihtsust
ja kasutusmugavust (4,0) ning ka
elektronkataloogi kasutusmugavust
(3,77). Õpinguteks vajalike trükitud
materjalide kättesaadavust hindavad teistest kõrgemalt koolipõhised (3,62) ja töökohapõhised (3,41)
kutseõppijad. Lisaks magistrantidele on ka koolipõhised kutseõppijad (3,96) ja õppejõud (3,82)
andnud iseseisva infootsingu
juhenditele kodulehel küllalt kõrge
hinde.
Suurim probleem oli, kuidas nt
Kuressaarest või Pärnust pärit õppijad saaksid ligipääsu paberkandjal
õppematerjalidele. Kevadel 2020
oli olukord eriti keeruline, kuna

Joonis 3.
Eri vastajagruppide hinnangud raamatukogu kaugteenustele

Vaid 20% vastajaist on kasutanud
mõnda elektroonilist kanalit raamatukoguga suheldes. 41% vastajaist on valmis raamatuid kaugteenusena lähimasse pakiautomaati
tellima isegi juhul, kui see teenus on
tasuline (vt joonis 4).

•

Olen palunud teavikute pikendamist ning infot ESTER-i kasutamise kohta.

•

Vajasin kord abi ühe teadusartikli
avamisel, seega suhtlesin raamatukoguga meili teel.

•

Kiire vastamine e-maili teel esitatud küsimustele. Lahked raamatukogutöötajad, kes on valmis alati
sind aitama.

•

E-posti teel olen küsinud lõputööde leidmise kohta.

Palusime täpsustada vastust küsimusele Kas kasutaksite tasulist
kaugteenust Pakiautomaadiga raamat lugejani juhul, kui raamatukogu
lisaks selle oma teenuste nimekirja?
Laekus 100 kommentaari, millest
paljud pidasid seda distantsõppes
ja eriolukorras vajalikuks teenuseks. Teiste põhjustena pakiautomaadi teenuse kasutamiseks toodi
mugavus ning teenuse uudsus,
samuti ka võimalus kasutada pakiautomaati alternatiivina, kui raamatule muud ligipääsu pole või kui
see võimaldab kokku hoida raha
ja aega raamatu järele sõitmisel.

Joonis 4.
E-posti, elektroonilise tellimisvormi ja Skype’i kasutamine
ning valmisolek kasutada tasulist kaugteenust
Pakiautomaadiga raamat lugejani
Ei
Jah 20%
Ei
Jah

80%

59%
41%
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Kõrgkooli raamatukogu kodulehele
on loodud vastav rubriik vajaliku
infoga, kuid küsitlusele vastajate
sõnul on see mõnevõrra keeruline,
raskelt leitav ning kasutajale ebamugav. Soovitati esitada kodulehe info tulpadena ning tulpade
alapealkirjad muuta selgesti eristuvaks.

Vastajail paluti kommenteerida
nende vastust küsimusele Kas olete
kasutanud võimalust esitada raamatukogule küsimusi e-posti teel/
tellimisvormi kaudu või reaalajas
Skype’i vahendusel?. Kokku saadi
95 kommentaari, millest 35 puhul
vastati enamasti ei ole, ei ole olnud
vajadust, põhjust, pole abi vaja
olnud jms. Oli ka pikemaid vastuseid, kus selgitati, mida e-posti teel
küsiti või miks ei küsitud.

E-posti teel ja mul on sügavalt
hea meel, et minu palvel on alati
tagastamistähtaega pikendatud
ilma probleemideta! Aitäh Teile
selle mugavuse pakkumise eest!

Raamatukogu 1/2022 •

raamatukogu oli osaliselt suletud
ning teavikuid ei laenutatud. Suurt
tähelepanu pöörati just õppijaile,
kes sellal lõputööd kirjutasid. Ühe
võimalusena pakuti õppijaile pakiautomaadi kasutamist, mis on siiski
tasuline teenus. Kuigi hinnang
infootsingu juhenditele oli kõrgeim, vajavad kasutajad siiski selgemaid ning täpsemaid juhiseid,
kuidas leida ja kasutada vajalikke
e-allikaid.

•

Mitmel juhul rõhutati, et teenusel
peaks kindlasti olema mõistlik hind:
•

ARENDUSTEGEVUS • Raamatukogu 1/2022
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•

Distantsõppetöö ajal on selgunud, kui palju aega ja kokkuhoidu
annab, kui igapäevaselt ei liigu
tööle ja tagasi. Majanduslikult
kasulikum ning jääb aega rohkem
tegeleda sisuliste teemadega.
Elan Tallinnast kaugel ja see (teenus) teeks erialased raamatud
kättesaadavamaks ja lihtsustaks
logistikat.

•

Kuna elukoht on koolist väga kaugel, siis vajadusel oleks selline
lahendus mugav kasutada.

•

Oleneb kindlasti hinnast, aga kui
autot ei ole või mingil põhjusel
liikumine keerukas, oleks pakiautomaadi lahendus mugav.

•

Pakiautomaadiga raamat lugejani
on väga hea mõte!

•

Kasutaksin nimetatud teenust,
kui teenuse tasu on mõistlik.

•

Oleneb summast, kui pole väga
kallis, siis oleksin huvitatud.

•

Tundub huvitav ja hea võimalus.

•

Tundub huvitav teenus, prooviks
küll.

•

Sõltub hinnast. Kui väga kalliks
ei lähe, siis kasutaksin.

Lisaks kommentaaridele, milles
vastati ei kasutaks või ei näe vajadust, toodi teenuse mittekasutamise soovi esmase põhjusena välja
elukoht raamatukogu lähedal:
•

•

Hetkel ise sellist teenust ei vaja,
aga kes kaugemal elab, siis on
mugav teenus.

vajaks paremaks muutmist/täiustamist. Laekus 75 kommentaari,
millest rõõmustavalt väga paljud
kiitsid meie raamatukogutöötajaid,
pakutavaid teenuseid, raamatukogu
toimimise tõhusust ning seda, et
e-raamatukokku lisati kriisi ajal rohkelt juurde erialaseid materjale:
•

Mõnus keskkond ja toredad inimesed; enam-vähem kiired vastused, vajalik infoallikate maht.

•

Info liikuvus on hea. Info on lihtsasti leitav ning piisavalt tihti
tuleb asjakohane info meilile.
Juhendid on hästi koostatud.

•

Suur tänu raamatukogu töötajatele e-raamatukokku lisatud erialaste linkide eest. Väga suur abi.

•

Süsteem on lihtne ja tõhus.

•

Suurepärane, et võimaldati nii
paljude erialaste e-raamatute
juurdepääs!

•

Parandamist vajavatest nüanssidest
toodi esile kodulehe liigne keerulisus, raskused andmebaaside kasutamisel, tagastustähtaegade pikendamisel ja lõputööde leidmisel,
vähene info pakutavate teenuste
kohta ning lõputööde leidmise
keerukus:
•

•

Loodan väga, et ei pea pakiautomaadi teenust kasutama, sest
eelistan ise raamatukogus käia.

Kokkuvõtva küsimusena kaugteenuste kohta palusime vastajatel
täpsustada, mis on raamatukogu
kaugteenuste puhul hästi ja mis

Positiivne: e-keskkonnas tekkis
juurde hea valik õppetööks vajalikke materjale.

•

Paremaks võiks muuta kodulehekülge – praegu on liiga pikad
menüüd ja alamenüüd, konkreetse
teema leidmiseks peab väga palju
ringi seiklema, sest otsinguriba
töötab oma suva järgi.
Võiks olla veel selgem juhend,
kuidas ikkagi leida lõputööd
kodulehelt üles. Ja kas täistekstid
on ikka saadaval.
Raske on leida ESTER kataloogist
meie kõrgkooli lõputöid.

Edaspidiseks soovitati pakiautomaadi teenuse võimaldamist ja

rohkem infot vene keeles. Rõhutati ka vajadust arendada kohtteenuseid:
•

Eriolukorra ajal oleks pidanud
jääma võimalus mingil määral
laenutada raamatuid, kuna erialaseid raamatuid praktiliselt
mujalt ei saa.

•

Raamatuid ja õpikuid võiks saada
posti teel koju tellida.

•

Raamatute tagasisaatmist võiks
ka saada teha läbi pakiautomaadi.
Samuti tasulise teenusena, oleks
mitte Tallinnas õppival õppuril
palju kergem õpikuid tagastada.

•

See, et kaugteenus on olemas,
ei tähenda, et kontaktteenust ei
peaks arendama.

Raamatukogu
kohtteenuste kvaliteet
Kokku märkisid ennast raamatukogu kohtteenuste kasutajaks 382
vastajat. 8% vastajatest väitsid, et
ei kasuta raamatukogu kohtteenuseid üldse.
Raamatukogus käiakse kasutamas
väga erinevaid teenuseid (vt joonis
5): 1/5 vastajatest käib raamatukogus teavikuid laenutamas, järgneb iseseisvalt õppimine (15%),
rühmatööruumi kasutamine (12%)
ja e-materjalide ning andmebaaside
kasutamine (12%). Arvuti kasutamine ja printimine, skaneerimine
ning paljundamine on samuti paljude külastuste põhjuseks.
8% veedab oma vaba aega raamatukogus: TTK raamatukogus tähendab see tihti, et raamatukogu puhkealasid kasutatakse öövalvest taastumiseks enne loengut või loengute
vahepeal.
Rahulolu raamatukogu kohtteenustega paluti hinnata 5-palli
skaalal: 5 – suurepärane; 4 – hea;
3 – ei oska öelda (neutraalne);
2 – rahuldav; 1 – halb. Vastavalt
joonisel 6 esitatule sai kõrgeima

Joonis 5.
Tegevused raamatukogus

hinde lugejate teenindamine ning
samuti hinnati kõrgelt lugejate
koolitamist/nõustamist. Raamatukogu teenuseid hinnati hindega
4,65.
Ka raamatukogu töökeskkonda (valgustus, laudade paigutus, mugavus,
vaikus, internetiühendus, sülearvutite kasutusvõimalus jms) hinnati
küllalt kõrgelt ning samuti on lahtiolekuajad lugejatele sobivamaks
muutunud. Raamatukogu keskkonda hinnati hindega 4,4.
Madalamad hinded on antud laenutusautomaadi kasutusmugavusele
ja erialase kirjanduse kättesaadavusele. Neid raamatukoguteenuseid
hinnati vastavalt hinnetega 3,84
ja 3,82.

Joonis 7.
Eri vastajagruppide hinnangud raamatukogu kohtteenustele
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Joonis 6.
Hinnangud kohtteenuste kvaliteedile

Vaadates eri vastajagruppide hinnanguid (vt joonis 7) raamatukogu
pakutavatele kohapealsetele teenustele, võime öelda, et magistrandid on pakutavate teenuste suhtes
kõige kriitilisemad: nemad hindasid kõrgeimalt lugejate teenindamist (4,54) ja raamatukogu töökeskkonda (4,36). Kõige vähem kriitilised
on raamatukogu pakutavate teenuste suhtes kutseõppurid. Muud
töötajad ja üliõpilased on kõige
rohkem rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega. Kõik vastajagrupid on kasutajate teenindamisele
andnud kõrgeid hindeid. Kasutajate
teenindamisega on kõige rohkem
rahul üliõpilased (4,69), teised töötajad (4,6) ja õppejõud (4,63).
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Raamatukogu on koht, kus kasutajate mugavuse ja aja kokkuhoiu
huvides peaks teavikud olema
organiseeritud nii, et need oleksid
riiulitelt leitavad lihtsalt ja kiiresti.
Vastajad hindasid vajaliku kirjanduse leidmise lihtsust hindega
3,94.
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Palusime vastajatelt ettepanekuid
lahtiolekuaegade kohta. Kuna
2020. a kevadsemestril pikendati
raamatukogu lahtiolekuaega (raamatukogu on nüüd avatud tööpäevadel 8.00–20.00, raamatukogutöötaja on kohal kuni 16.00), siis
enamik 45 kommenteerijast olid
lahtiolekuaegadega rahul, kuid vastuseid mõjutas ka kriisiaeg:
•

Raamatukogu on lahti pikalt. Olen
väga rahul.

•

Meeldis, et pikendati lahtiolekuaegu, sest tihti venivad grupitööd
pikale. Nädalavahetusel võiks laupäeval olla ka kauem lahti, et
saaks teha just grupitöid paremini
koos, sest nädala sees kooli ajal ei
pruugi selleks aega olla piisavalt.

•

•

Laupäevane avatud olek on super!
Vahetevahel võiks rakendada
enne eksamisesse nö õpiöö raames lahtiolekut, raamatukogus on
ideaalne õpikeskkond!
Eriolukorra oludes polnud võimalik raamatukogus käia mitu nädalat. Kasutasin raamatukogu ka
puhkepaigana, enda laadimiseks
ja lõdvestamiseks. Rühmatööks
väga sobilik keskkond, millest
jäime ilma just siis, kui seda oleks
kõige rohkem vaja. Kurb.

Iga raamatukogu olulisimaid teenuseid on õpetada kasutajaid leidma
raamatukogu kogudest-ressurssidest vajalikku teavet nii füüsilises
kui ka elektroonilises vormis. Paljuski sõltub sellest üliõpilase edasijõudmine õppeainetes ja loomulikult edukalt kaitstud lõputöö, aga
ka õppejõudude teadustöö. Raamatukoguhoidjaina usume kindlalt,
et raamatukogu roll koolitajana on
üldteada fakt, eriti infokirjaoskuse
õpetamisel. Tulemused näitasid,
et kasutajakoolitusel on osalenud
vaid väga väike osa vastanutest.
Kõrgeimat osalusprotsenti näeme
õppejõudude seas (17%). Võrreldes
teiste rühmadega on osalus kõrgem
ka magistrantide (9%), töökohapõhiste ja koolipõhiste kutseõppurite
seas (vastavalt 7% ning 6%). Enamik kasutajaist pole vajanud individuaalset kasutajakoolitust või pole
osalenud kasutajakoolitusel (83%)
(vt joonis 8). Nendele andmetele
tuginedes võib raamatukogu rolli
infootsioskuste õpetajana hinnata
oodatust tagasihoidlikumaks. See
on valdkond, kuhu raamatukogu
peaks tulevikus rohkem panustama.
Palusime täpsustada ka vastust
küsimusele individuaalsel kasutajakoolitusel osalemise kohta. Sagedaseim kommentaar oli, et ei olda

Joonis 8.
Kasutajakoolitusel osalemine eri vastajagruppide lõikes

teadlikud sellise teenuse olemasolust:
•

Ei ole osalenud individuaalsel
kasutajakoolitusel ja pole sellest
ka varem kuulnud.

•

Ei tea, mis on individuaalne koolitus ja mida see pakub.

•

Hetkel ma isegi ei tea, mis see on.

•

Spetsiaalsel koolitusel pole osalenud, aga küsinud olen küll igasugu asju raamatukogu töötajatelt. Võiksite rohkem reklaamida
individuaalset kasutajakoolitust, ma esimest korda kuulen
sellest.

Palju on kasutajaid, kes saavad ise
hakkama või ei ole veel vajanud individuaalset nõustamist:
•

Juhendid on selged ja raamatukogu kasutamisel ei ole midagi
keerulist.

•

Ma ei ole näinud vajadust kasutada individuaalset kasutajakoolitust. Olen oma küsimustele alati
kiirelt vastused saanud.

Jooniselt 9 on näha, et vastajad olid
väga rahul nii individuaaltöö- kui
ka rühmatööruumide olemasoluga:
need on raamatukogus juba alates
uute ruumide valmimisest 2014. a.

Joonis 9.
Tööruumide ja tagastuskasti kasutamine

need lauad, mis on teisel korrusel
akna all. :)
Jah
Ei

Kas olete kasutanud rühmatööruumi?

Jah
Ei

55%
45%

Kas olete kasutanud individuaaltööruumi?

Jah
Ei

46%
54%

Nende kasutamise põhjustena loetleti privaatsust, vaiksema õpi- või
töökeskkonna vajadust, eraldumisvajadust nii individuaalselt kui ka
grupitööde tegemiseks:
•

•

•

Hea võimalus koolipäeva jooksul
teha koostööd oma rühmaga privaatselt ja mugavalt. Väga hea
teenus raamatukogul.
Ikka oleme kasutanud, kui vaja
teha rühmatööd ja vaja suurt
lauda, kus kõik istuda saaksid.

Palusime nimetada, mis on raamatukogus väga hästi või mis vajaks
paremaks muutmist/täiustamist.
Laekus 76 kommentaari.

•

•

Abivalmid töötajad, raamatukogu
on hea koht, kus puhata vahetunni
ajal või teha koolitöid, sest kogu
info on kättesaadav.
Õhkkond raamatukogus on väga
meeldiv ja soe. Valgust on piisavalt, diivanid on mugavad ning
on olemas palju huvitavaid
raamatuid ja arvuti kasutamise
võimalus.

•

Väga hea ruumikasutus, mugav
on leida raamatuid ning väga hea
on õppida ja rühmatöid teha raamatukogu ruumides.
Minu vajadused on kaetud ja hinnang väga hea. Uuendused on
alati teretulnud. Inimesed raamatukogus toredad ja lahked.
Tänud kõigile!

•

Rühmatööruumis töötades tekib
kiiresti värske õhu puudus, ventilatsiooni süsteemi kaudu ei ole
õhuvahetus piisav ning akende
avamise võimalust pole.

•

•

Individuaaltööruumis pole soovitud vaikus alati tagatud.

Oli ka väga konkreetseid kiitusi:

•

•

Väga meeldiv, et taoline võimalus
on. Kasutasin kursusekaaslastega
seda tihti.
Meeldiks, kui nädalavahetusel
oleks võimalik pikemalt vähemalt ühel päeval neid ruume
kasutada.

•

Asjalik, rahulik, sõbralik, soovidega arvestav, vajadusel probleemidele lahendust leidev teenindamisviis. Tänan.

•

Kiire ja mugav teenindus ning
asjakohane nõustamine.

•

Suurepärane konsultant on meie
raamatukogus, julgen teda alati
tülitada, sest tean, et ta selgitab,
õpetab, aitab alati hea meelega.
Palun tänage teda!!!

•

Tahaksin kiita meie raamatukoguhoidjaid! Meeldivad, kiired ja abivalmis!

•

Personal on professionaalne, hea
teeninduskultuuriga. Raamatukogu
on üks maja mõnusamaid kohti.

Enamik kommenteerijaid leidis, et
kõik on niigi hästi ja midagi muuta
ei ole vaja:

Individuaalses ruumis on hea ja
rahulik tegeleda õppimisega.

Esile toodi tööruumide ventilatsiooni- ja valgustiprobleeme, aga
ka mittepiisavat helipidavust ning
ligipääsu puudumist nädalavahetustel:

65%

Raamatukogu kasutajad on väga
rahul personaliga. Väga paljud
kommenteerijad kiitsid raamatukogutöötajate professionaalsust,
teenindusvalmidust ja kiirust:

•

Istmed on väga mõnusad.

•

Laenutusautomaat on väga hea.

•

Leboala on väga hea.

•

Hea: WC olemasolu.

•

Individuaalruumid on ka väga head
asjad. Kõige rohkem meeldivad

Vastajate hinnangul on raamatukogus vahel probleeme vaikuse
hoidmisega. Veel toodi esile, et
rühmatööruumide seinad kostavad
läbi, temperatuur on jahedavõitu,
trepp võib olla ohtlik, pistikupesasid
võiks olla rohkem. Vajalike teavikute
puudumine segab õppeprotsessis
edasiminekut ning soovitakse suuremat eraldatust ka lugemissaalides, nt seintega üksiklaudade abil.
Samuti toodi esile kirjanduse iseseisva leidmise keerukust ning
raamatute vajumist riiulitel tugede
puudumise tõttu:
•

Paremini võiks olla korraldatud
see, et raamatukoguhoidja (mitte
mina kaasõpilasena) kutsuks korrale lobisejaid, et raamatukogus
valitseks vaikus ja rahu õppijatele
ja seda sarnaselt, nagu on korraldatud rahvusraamatukogus.

•

Külastajate käitumine. Tihti on
taustamüra (telefonikõned, oma-
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Ka raamatute tagastuskast hakkab
pikkamööda populaarsust koguma.

35%
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Kas olete kasutanud raamatute tagastuskasti?

vaheline lobisemine, lärmakus)
liiga vali ja ei saa keskenduda
oma tegevustele. Raamatukogu
töötaja võiks hoolitseda ka korra
eest, mitte istuda vaid all oma
laua taga.
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•

Raamatukogu riiulite kõlbmatus
suureformaadiliste ( ja raskete)
trükiste hoidmiseks. Riiulid on
liiga pikad, palju raamatuid on
ilma vertikaaltugedeta pikas reas
ja vajuvad viltu, murdes köiteid
lahti.

•

Mõningaid teavikuid (kohustuslik
kirjandus), mida läheb õppeainetes vaja, on raamatukogus ainult
üksikud eksemplarid, mistõttu
mõjutab see minu õppeprotsessi
negatiivselt.

•

Värskemat kirjandust... Vanad
teatmikud, mida ei või kasutada
kasutatud kirjanduses...

Tulemused näitasid,
et kasutajad eelistavad raamatukogu
vahetut külastamist
kaugteenuste kasutamisele. Nad olid
mures vajalike
e-ressursside ja
erialakirjanduse
kättesaadavuse
pärast ning neil oli
raskusi raamatukogu
kataloogist elektrooniliste üliõpilastööde
leidmisega.

•

Üldine atmosfäär on kutsuv ja
mõnus, töötajad on lahked, viisakad ja abivalmid. Kui neid andmebaase ka juurde saaks, siis ma
ei oskaks nuriseda.

Järeldused
TTK raamatukogu kasutajad olid
väga rahul teenindusega, lahtiolekuaegadega ja töökeskkonnaga.
Kuna küsitlus toimus koroonaviiruse leviku esimesel aastal, kevadel 2020, siis oldi lootusrikkad, et
kriisiolukord möödub peatselt, pandeemia taandub ja kõik jätkub sügisest tavapärasel viisil. Tunda oli
igatsust raamatukogu füüsilises
ruumis viibimise järele: tulemused
näitasid, et kasutajad eelistavad
raamatukogu vahetut külastamist
kaugteenuste kasutamisele. Nad
olid mures vajalike e-ressursside
ja erialakirjanduse kättesaadavuse
pärast ning neil oli raskusi raamatukogu kataloogist elektrooniliste üliõpilastööde leidmisega. Kuigi raamatukogu külastamine suulise
konsultatsiooni saamiseks on harjumuspärane, siis veebipõhistes
keskkondades ei ole see veel nii
levinud.
Kindlasti peaks raamatukogu parandama pakutava informatsiooni
esitlemist ja suurendama selle nähtavust veebilehel. Üliõpilaste ja
õppejõudude jaoks ei ole veel välja
töötatud head individuaalset veebipõhist tugiteenust.
Kuigi laenutustähtaegade pikendamiseks ja mõne kiire küsimuse
lahendamiseks kasutatakse e-posti,
on Skype jäänud reaalajas konsultatsiooni pakkujana üldse kõrvale.
Seda teenust tuleb kindlasti rohkem edendada, aitamaks teadustöö
tegijatel, viimase aasta üliõpilastel
ja magistrantidel leida asjakohast
kirjandust, et uurimistööde ning
magistritöö projektide kvaliteet
kriisi ajal ei langeks.

Paljud hübriidõppel olevad õppijad
on valmis ise vajalikke raamatuid
ostma juhul, kui neid elukohajärgses raamatukogus ei ole. Kommentaarid näitasid, et väga kõrgelt hinnati raamatukoguhoidjate
tööd 2020. a kevadel vaba juurdepääsuga e-raamatute veebisaidile
lisamisel ajal, kui raamatukogu oli
suletud.
Sellises väikeses kolledžis nagu
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tunnevad kasutajad oma raamatukogu
ja raamatukoguhoidjaid üldiselt
hästi. Uuringust selgus, et kõige
rohkem ollakse rahul raamatukoguteeninduse kvaliteediga: TTK raamatukoguhoidjatel on oluline roll
uute teenuste pakkumisel ja neist
teavitamisel. Kommentaarides tõsteti esile raamatukoguhoidjate
asjatundlikkust, professionaalsust,
kliendikesksust, sõbralikkust ja viisakust. Personali roll ei ole e-teenuste arendamise tõttu kadunud,
vaid see on endiselt raamatukogu
üks olulisemaid tegureid. Näidatud
rahulolu võib lugeda raamatukogu
mõju avalduseks.
Kasutajad on raamatukoguhoones
tehtud uuendused heaks kiitnud ja
soojalt vastu võtnud. Raamatukogu
lahtiolekuaegade puhul arvestatakse võimalikult suurel määral
kasutajate vajadustega. Mugavusteenusena on olemas tagastuskastid nii Tallinnas kui ka Kohtla-Järve
õppehoones ning elektroonilise
kataloogisüsteemi kaudu saab
muuta tagastamiskuupäevi ja
pikendada laenutustähtaega.
Tagasiside uuringu tulemused näitavad, et raamatukogu peab säilitama oma tugevad küljed, mis
hõlmavad teeninduse kvaliteeti
(eelkõige kõiki personaliga seotud näitajaid) ja mugavaid töötamistingimusi raamatukoguhoones.
Samal ajal tuleb parandada hübriid- ja distantsõppel üliõpilastele
erialakirjanduse kättesaadavust,
eelistatavalt elektroonilisel kujul.

Edasine arutelu
Me elame muutuste ajastul, liikudes
traditsioonilistest teenusevormidest
digitaalsetesse. Nagu käesolevast
uuringust selgub, on mõned kasutajad huvitatud kõigist uutest teenustest ja ideedest, mida raamatukogu pakub, aga mõned soovivad,
et raamatukogu kannaks edasi
traditsioonilisi väärtusi. Aeg-ajalt
oleks vaja küsida kasutajatelt
tagasisidet: see aitab ühest küljest raamatukogul paremini mõista
kasutajate vajadusi, teisest küljest on sellisel rahulolu-uuringul
positiivne mõju ka kasutajatele,
et aru saada, kui oluline on nende
panus teenuste parendamisel ja
arendamisel.
Raamatukogud on pandeemiakogemusest õppinud, et ei ole võimalik
lihtsalt passiivselt oodata ja vaadata, kuidas elu ümberringi muutub ja
meid mõjutab. Kaks viimast aastat
on näidanud, et ei tohiks piirduda
ainult paberteavikute soetamisega,
vaid peab pakkuma laiemat juurdepääsu e-ressurssidele. Kas võrgu-

teenuste kasutajad oleks valmis
tagasi pöörduma traditsiooniliste
teenuste juurde? Kas see kogemus
võib muuta raamatukogu ja tema
kasutajate vahelise suhtluse viisi
pöördumatult? Eestis ei ole veel
tehtud uuringuid, hindamaks kasutajate vajadusi pandeemia ajal ja
selle järel. Nagu on rõhutanud
Tammaro (2020), vajavad raamatukogud praegu digitaalset strateegiat, mille eesmärk peaks olema raamatukogudele uuendusliku visiooni
loomine ja uute digitaalsete paradigmade väljatöötamine (Tammaro,
2020, 219). Distants- ja hübriidõppel vajalike teenuste tähelepanu
keskmes on õppimiskvaliteedi ja
-tõhususe parandamine, piirkondliku arengu ja elukestva õppe edendamine ning selle mitmekesisemaks
ja kättesaadavamaks muutmine.

Kasutatud kirjandus
Al-Balas, M., Al-Balas, H. I., Jaber, H.
M. & Obeidat, K. (2020).
Distance learning in clinical medical
education amid COVID-19 pandemic
in Jordan: current situation, challenges, and perspectives. BioMedCentral Medical Education Journal,
20, 341. https://doi.org/10.1186/
s12909-020-02257-4
Huwiler, A. G. (2015). Library
services for distance students:
opportunities and challenges.
Journal of Library & Information
Services in Distance Learning,

Iwhiwhu, B. E. & Okorodudu, P. O.
(2012). Public library information
resources, facilities, and services:
user satisfaction with the Edo State
Central Library, Benin-City, Nigeria.
Library Philosophy and Practice,
5(747), 1-16. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/747
Mairaj, M. I. & Naseer, M. M. (2013).
Library services and user satisfaction in developing countries:
a case study. Health Information
& Libraries Journal, 30, 318-326.
https://doi.org/10.1111/hir.12038
Mehta, D. & Wang, X. (2020).
COVID-19 and digital library
services – a case study of a
university library. Digital Library
Perspectives, 36(4), 351-363.
https://doi.org/10.1108/DLP-052020-0030
Renner, B. R., Vardaman, A. S. &
Norton, M. J. (2007). Best practices
for medical libraries to deliver
materials to distance learners.
Journal of Interlibrary Loan,
Document Delivery & Electronic
Reserve, 17(3), 85-97.
https://doi.org/10.1300/
J474v17n03_12
Shaffer, J., Finkelstein, K., Woelfl,
N., & Lyden, E. (2004). A systematic
approach to assessing the needs of
distance faculty. Journal of Library
Administration, 41, 413-428.
https://doi.org/10.1300/
J111v41n03_07
Tammaro, A. M. (2020). COVID 19
and libraries in Italy. International
Information & Library Review, 52(3),
216-220.
https://doi.org/10.1080/10572317.2
020.1785172
Tiemo, P. A. & Ateboh, B. A. (2016).
Users` satisfaction with library
information resources and services:
a case study College of Health
Sciences Library Niger Delta University, Amassoma, Nigeria. Journal of
Education and Practice, 7(16), 54-59.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/
EJ1105267.pdf

29

ARENDUSTEGEVUS

See eesmärk on nüüd saavutatud:
kasutusele võeti uus teenus Raamatu tellimine pakiautomaadi
kaudu. Samuti on kõik e-materjalid
nüüdseks kättesaadavad virtuaalse
privaatvõrgu ehk VPN-i (ingl k virtual private network) vahendusel.
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Raamatukogud on pandeemiakogemusest
õppinud, et ei ole võimalik lihtsalt passiivselt
oodata ja vaadata, kuidas elu ümberringi
muutub ja meid mõjutab. Kaks viimast aastat
on näidanud, et ei tohiks piirduda ainult paberteavikute soetamisega, vaid peab pakkuma
laiemat juurdepääsu e-ressurssidele.

Aili Anderson:

Minu arvates saab
oma tööd teha ainult
siis tulemuslikult,
kui see meeldib.
Foto: Teet Malsroos

Kui suudame end rohkem
kuuldavaks ja nähtavaks
teha, siis…
Mihkel Voldi intervjuu Aili Andersoniga
Aili Anderson juhib Tarvastu Raamatukogu, mis jätab külastajaile suurepärase mulje.
Siin Mustlas on ühendatud raamatukogu, muuseum ja käsitöökoda. 1860. aastate
teisel poolel ehitatud valla- ja kohtumaja on väärindatud piirkondlikule mäluasutusele igati sobivaks pesaks. Tarvastu Raamatukogul on ka neli haruraamatukogu.
Külastasin neist kaht, mis asuvad Kärstnas ja Suislepas. Viljandi vald näib olevat
igati hoolt kandnud, et need ruumid kenad välja näevad ja on raamatuist tulvil.
Küsin Aililt Tarvastu raamatukogu ja ka Eesti raamatukogunduse kohta pisut laiemalt.

Aili, rääkigem alustuseks rahvaraamatukoguhoidjaist, kes seda
tööd nii siin kui ka Eesti teistes valdades teevad. Millised omadused
peavad Teie arvates olema maaraamatukoguhoidjail, et seda tööd
tulemuslikult teha?
Minu arvates saab oma tööd teha
ainult siis tulemuslikult, kui see
meeldib ning see amet ja sellega
seonduv on hingelähedane. Maaraamatukoguhoidja on elustiili esindaja, kes on oma lugejate jaoks alati
olemas, aitab leida vastuseid erinevatele küsimustele, olgu selleks siis
kasvõi koroonatõendi välja printimine või vastus küsimusele, kui tihti
sina oma aias muru niidad. Maaraamatukoguhoidja oluline isikuomadus ongi suhtlemisoskus, iseseisvus, oskus olla n-ö Hunt Kriimsilm, kes lükkab vajadusel lund,
paneb riiulid kokku, tellib oma lugejate jaoks vastavalt võimalustele
uusi teavikuid jne.

Mida tuleb muuta, et maaraamatukogudes töötaksid tulevikus vaid
professionaalse ettevalmistusega
raamatukoguhoidjad?
Sel ajal, mis mina ise olen raamatukogus töötanud, on ikka tulnud ette,
et mõni töötaja läheb ära ja on vaja
asemele leida uus töötaja. Kui noor
inimene soovib tööle tulla, siis on
näiteks takistavaks teguriks saanud
elamispind. Kui tal ei ole piirkonnaga mingit seost, siis võib olla raskusi üüripinna leidmisel. Tihtipeale
ei ole võimalik ühildada ühistransporti ja tööl käimist. Näiteks kui
minu haruraamatukoguhoidja sooviks minna bussiga Suisleppa tööle
kella 9-ks, siis peaks ta juba kell 6
olema bussijaamas, et sõita Viljandisse ja siis 7.35 sõitma Viljandist
bussiga Suisleppa. Ja õhtul samamoodi, kui tahab koju tagasi saada.
Samuti ei ole maapiirkonnas raamatukoguhoidjate palgad kõige
suuremad. Kui noorel inimesel on nii

mitu takistavat tegurit, siis kaob ära
motivatsioon kandideerida maaraamatukoguhoidjaks.
Koolitatud raamatukoguhoidjate
iga-aastane juurdekasv on napp:
uusi kolleege tuleb nii Tartu kui ka
Tallinna ülikoolist vähevõitu. Mida
tuleks Teie arvates olukorra parandamiseks ette võtta?
Mina ise olen Viljandi Kultuuriakadeemia usku, sest mina omandasin
seal raamatukogunduse ja infoteaduse eriala. Õppekavas ja kooli
struktuuris tuli ette muudatusi, nii
et saime üheks osaks Tartu Ülikoolist ning Viljandist kadus üldse see
eriala. Kui ise asusin õppima raamatukogundust, siis oli paljude tuttavate seas põhiküsimus, et mida
on neli aastat sellel erialal õppida.
Samas nägime ja kogesime ka ise,
kuidas eriala aja jooksul muutus,
järjest rohkem lisandus infoteadusega seotud õppeaineid. Algul
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võib tunduda, et hea lihtne eriala, mida ülikoolis õppida, aga kui
asuda õppima, siis tulevad välja selle omad keerulised teemad. Mina
ise olen rohkem praktikausku, sest
olles erinevates kohtades praktikal, saad selle teadmise kätte, mis
tüüpi raamatukogus tahad töötada
ning kas see eriala on sinu jaoks.
Jah, iga päev ei kasuta kõike seda,
mida oled ülikoolis õppinud, kuid
kunagi ei tea, millal võib neid teadmisi vaja minna. Tegelikult tahab
noor õppida seda eriala, mille õpingute lõpetamine tagab talle eduka

töökoha, kus on vääriline palk, ühiskond väärtustab seda tööd, mida
teed: sind märgatakse ning sul on
karjäärivõimalusi.
Kuidas tuleks Teie arvates Eesti
raamatukoguhoidjate digipädevust
arendada, et nad oleksid ka lähitulevikus suutelised oma lugejaid
aitama?
Digipädev saab olla siis, kui raamatukoguhoidjal on soov õppida
uusi oskusi ning julgus uusi teadmisi rakendada. Kui olin eelmisel
aastal nädal aega Tallinna Kesk-

Üle-eestilise raamatukogude aasta pidulik avamine
Mustlas asuvas Tarvastu Raamatukogus 12. jaanuaril.
Fotod: M. Volt
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Kas praegune internetiühendus
võimaldab teie raamatukogu külastajail ja töötajail oma tegemistega
edukalt hakkama saada?
Tarvastu raamatukogu internetiühendus sai proovile pandud siis,
kui meie juures oli raamatukogude
aasta avaüritus ning toimus otseülekanne veebi kaudu. Ülekandes
veebitõrkeid ei esinenud, nii et
võib öelda, et saame oma internetiühendusega rahul olla. Kuigi vahel
tuleb ikkagi kõikumisi ette.
Milliseks hindate oma raamatukogu praegust IKT-vahenditega
varustatust?
Hindan heaks, aga arenguruumi on
alati. Taaskord Tallinna näide: jah,
mulle endale meeldisid Kännukuke
raamatukogu võimalused, kuid alati
tasub ka mõelda, kas sellele kõigele on kasutajaid. Kui on kasutajaid, küll siis ka võimalused leitakse.
Võib-olla ei peagi igas raamatu-

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

raamatukogus praktikal, siis mulle
meeldis mõte, et kõigepealt õpid
ise mõne huvitava rakenduse selgeks, teed selle kohta kasutusjuhendi ning õpetad ka kolleegi, siis
on juba julgem lugejaile selgitada.

kogus olema 3D-printerit, vaid
tasub teha koostööd nendega, kellel juba on.
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Teil siin Mustlas on ka postipunkt.
Kui palju tööaega kulub selle ülesande täitmisele?
Jah, meil on Mustlas postipunkt
1. juunist 2020. Vahel võib juhtuda,
et see varjutab natuke raamatukoguteenust, näiteks kui inimestel on
pensionipäev ja peale seda tulevad
nad oma arveid tasuma või ajalehetellimusi pikendama. Päris palju
aega võib võtta paki vormistamine.
Ajab natuke ikka tigedaks küll, kui
oled paki saatmiseks kõik vajalikud lahtrid tahvelarvutis ära täitnud ning siis selgub, et tuleb teha
restart ning alustada kõike otsast
peale ja siis peab lugeja ootama,
millal saad temale vajaliku raamatu
välja otsida. Vähemalt on nüüd
enda jaoks kogu aeg selge, kui palju
maksab postmark ning ümbrik.
Teie raamatukogu asutaja Hans
Wühner pidas rahvusliku ärkamise
ajal väga oluliseks uue lugemisvara
soetamist. Kui palju uusi väljaandeid praegu aastas hangite?

2021. aastal täienes kogu 882
raamatuga. See on ainult Mustlas
asuva raamatukogu arv, millele
tuleb juurde liita haruraamatukogude raamatuostud.
Kuidas saate Tarvastu kihelkonna mail komplekteerimisrahaga hakkama?
Selle küsimuse puhul peaks vist
ütlema, et Tarvastu ja killuke Helme
kihelkonnast saab päris hästi hakkama, sest Kärstna raamatukogu
jääb ajalooliselt Helme kihelkonda.
Komplekteerimisel on hea, et on
olemas soodusnimekirjad. Samuti
on meil Viljandi Linnaraamatukogu
saadetud tellimusleht veebidokumendina, mistõttu me näeme, milline raamatukogu on juba tellinud
või tellib konkreetse raamatu. See
aitab vältida topeltkomplekteerimist ja soodustab omavahelist
RVL-teenust.
Kultuuritöötaja riiklik miinimumpalk on tänavu 1400 eurot. Palun
olge hea ja andke nõu: mida tuleks
teha, et rahvaraamatukogus töötava kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasu oleks vähemasti

võrdne kultuuritöötaja riikliku miinimumpalgaga?
Palgatõus sõltub omavalitsuse
võimalustest. Selleks, et meid rohkem märgataks, peaksime esmalt
väärtustama iseennast oma organisatsiooni kaudu – ERÜ abil. Mulle
meeldib, kuidas õpetajad on teinud
ennast nähtavaks. Kui oled õpetaja,
siis on sul ka õigus teatud hüvedele: olgu see siis soodsam teatripilet või muuseumikülastus vm.
Praegu, kui on raamatukogude
teema-aasta, sooviks teada, millised organisatsioonid väärtustavad
raamatukoguhoidjate tööd? Näiteks võiksid Estonia teatripiletid
olla raamatukoguhoidjaile samade
soodustustega nagu õpetajatele.
Kui suudame teha endid rohkem
kuuldavaks ja nähtavaks, siis on
ka omavalitsused sunnitud leidma
võimalusi palga tõstmiseks. Näiteks kui kuulutataks välja üle-eestiline raamatukogutöötajate streik
palga tõstmiseks, kes siis oleks
meie eestkõneleja ja kui palju raamatukoguhoidjaid julgeks panna
streigi ajaks raamatukogu kinni,
kartmata oma töökoha pärast?

Tarvastu Raamatukogu töötab 1868. aastal ehitatud valla- ja kohtumajas. Foto: M. Volt

Jätku
lugemis(t)ele!
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Karl Martin Sinijärv,
luuletaja,
RaRa kultuurinõunik

Õudsalt äge, et vahetevahel võetakse luuleruum mõne
uuema vaatenurga alt ette ja seda sealjuures põhjalikult.
Iga vähegi intrigeeriva autori puhul on uutmoodi kokkupandu teistmoodi silmiavav ja valgustav. Puhas rõõm
ja vankrimääre! Samadest tükkidest saab monteerida
hoopis ootamatuid ja ärksameelseid sõnamaailmu.
Kes üldse saab tulla säherduse mõtte peale, et panna
kokku kalaluule antoloogia? Ainus võimalik ja seejuures
õige vastus on loomulikult Vladislav Koržets. Ihtüander,
kelle vaimlised lõpused hingavad kalasfääris nõndasama loomulikult nagu meie omad garaažis, raamatukogus või kaubakeskuses. Kalavana on kõvasti mõnusalt aega veetnud (selle kohta võivad mõned öelda ka,
et rasket tööd teinud) ja komponeerinud eestikeelse
luuleloo läbi kalade silmade. Või läbi kalasilma. Merd ja
muud vesivärki üle ja ümber.
Siin on avastamisruumi küll ja veel. Minu üllatusmomente: ei arvanuks eales, et just kala kaudu õnnestub
Arvi Siia loomingust paigutada kõrvuti neli luuletust,
mis järjest lugedes mõjuvad sedavõrd morbiidselt, et
mitte öelda suitsiidselt. Samuti mõjuvad multikultuursuse, immigratsiooni ja integratsiooni radadel mõttelõnga keerutades reipa prohvetlikkusega Paul Rummo
read 1960. aasta luuletusest Laulasmaa rand: Kalur
piki pullurivi lautri poole aerutab, / tõmmu noormees
leiges laines pruuni neidu naerutab. Olen kindel, et
luulest lähemalt mööda käinud inimesed napsavad siit
hüva rõõmu tükk aega. Ja samuti leiavad kalur, kalamees ja kalanaine siit täpselt sobiliku raja nii sõnakunsti
sügavuste kui pealiskauniduste manu.
Armastusluule antoloogiaid on meil mitmeid, joomaluule
oma on ka olemas. Pluss üht, teist koma neljandat. Jään
ärevusega ootama seeneluule, samblaluule, ravimtaimeluule, kuuluule ja servapealse märkamatult oluliku luule
kokkupanekuid. Ju tuleb mõne noist valmistamine ise
ette võtta. Hea toidu ja hea luulega on kaua aega olnud
see asi, et lihtsam on ise teha kui kusagilt otsima hakata.
Õnneks olukord paraneb! Mühinal!
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 727  Kirjastus: Sõnavald 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5469635*est

Hannes Rumm
Ülo Nugis. Mees, kes vormistas iseseisvuse
Ülo Nugis ei ole mulle kunagi teab mis palju huvi pakkunud. Liiga teise maailma mees algusest lõpuni. Puhta
juhuse tõttu sattusime kolmekümne aasta eest üheskoos
Vabariiklaste Koonderakonna asutajaliikmete sekka, aga
puhtad juhused kaua ei kesta ning ega kestnud üle paari
aasta meiegi liikmelisused. No ei olnud huvi. Suikunud
mõtteaine suudab Hannes Rummu raamat üles äratada.
Rumm kirjutab kauaaegse ajakirjanikuna virtuoosselt.
Algaja kirjanikuna struktureerib tera kehvemini, kuid mis
siin ikka viriseda. Jah, oleksin poliitika-eelsest Nugisest
rohkem teada saada lootnud. Ja ka poliitika-järgsest.
Teos keskendub teadagi ajajärgule, mille valab endasse
alapealkiri.
Ma tõesti ei tea, kas Ülo Nugis on riigimees, kellest veel
mõni täiesti teistsugune raamat kirjutatakse. Kunagi,
miskipärast. Eeldagem, et see ongi see. Üks ja ainus.
Sel juhul: olulise saab siit kätte, ebaolulist, kuigi võibolla põnevamat, näikse olevat enam kui lehekülgedele
jõudis. Kas peaks raamatut koos äsja televeerule jõudnud filmiga tarvitama? Pole filmi näinud, ent ei välista,
et teosed teineteist täiendavad.
Harutihti on poliitikute elulooraamatutest läbi närimine üks valu ja vaev, mille vähese vastse informatsiooni manustamise nimel ikkagi ära näha võtad. Rumm
sihukest jama ei tee. Mis on kirjas, on kirjutatud hästi ja
mida kirjas ei ole… seda kirjas ei ole. Raamatu lõpulõik
jätab muidugi eriti mitu otsa lahti. Et äkki oli Nugise
sees veel teine Nugis, palju suurem kui välimine. Ja et
äkki see suurem Nugis alles ootab lahtikirjutamist.
Rumm toda teab.
Igatahes äge raamat lambivabriku direktorist, kes Eesti
riigi taastamise juures kõva tööd tegi, haamer käes
ja püstol põues. Rikkaks see teda ei teinud. Kuulsaks
küll.
Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 335  Kirjastus: Hea Lugu 
ESTER: https://www.ester.ee/record=b5468858*est

KMS SOOVITAB

Eesti kalaluule antoloogia
(koostanud Vladislav Koržets)

Lühhikenne ja selge Öppetus.
Uunikum aastast 1776
Urve Sildre, RaRa vanaraamatu spetsialist
Eelmise aasta lõpus õnnestus Eesti Rahvusraamatukogul osta internetioksjonile
pandud unikaalne eestikeelne Tallinna trükis aastast 1776 Lühhikenne ja selge
Öppetus Küssimiste ja Kostmiste Sannadega nende hinge kassuks üllespandud,
kes ennast pühha usso-öppetuste sees hästi tahtvad kinnitada1.

Oksjonilt (osta.ee) hangitud 18. sajandi teise poole
raamatust polnud seni teada ainsatki säilinud eksemplari. Haruldase eksemplari eelnevast saatusest õnnestus välja selgitada, et see on pärit 1960.–1970. aastatel tegutsenud avalikkusele vähetuntud bibliofiili
erakogust. Teati teda kindlasti aga raamatukogujate
ringkondades: tema kogu on maininud ka Friedrich
Puksoo oma teoses Raamat ja tema sõbrad (1973).
Viimase ajani oli haruldus kollektsionääri pärijate
valduses.
Et selline raamat kunagi ilmavalgust nägi, pole teadmata fakt, kuigi trükis on kogemata jäänud kajastamata
retrospektiivse rahvusbibliograafia trükiväljaandes2.
Raamatus autori nime ei ole, kuid teatmeteostes on
autoriks märgitud baltisaksa kirjamees Johann Georg
Schnell (1734–1812). Esimest korda leiab tema nime
Recke-Napiersky leksikonis (1832)3, kus on talle omistatud kaks kirjatööd: Lühhikenne ja selge Öppetus ja
Lühhike Piibli-Ramat (1791)4.

Lühhikenne Öppetus: tiitelleht …

1

Tänan info eest Ave Pilli Eesti Kirjandusmuuseumist.

2

Eestikeelne raamat 1525–1850 / toimetanud E. Annus.
Tallinn, 2000.

3

Recke, J. F., Napiersky, K. E. Allgemeines Schriftstellerund Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland
und Kurland. Bd. 4. Mitau, 1832, lk. 105.

4

Rahvusbibliograafia andmetel on Lühhike Piibli-Ramat
tegelikult tõlge saksa usukirjaniku G. F. Treumanni teosest
Auszug aus der Bibel, ein Lesebuch für Schulkinder
(Berlin, 1789). Tõlkest ilmus kaks kordustrükki.

5

M. Jürgensi Ramatute nimme-kirri, ehk Katalog üle köige
Eesti kele raamatute, mis aastal 1553 kunni 1863 aastani
on wälja antud. Tallinn, 1864.

Nüüd rahvusraamatukogus säilitatav eksemplar on tumepruunis nahkköites. Raamatu seisund on oma vanuse
kohta hea, kahjuks on esimestel lehtedel suur tume
plekk, mis raskendab esikaane siseküljel oleva sissekirjutuse lugemist.
Teos sisaldab 127 küsimust-vastust, kolm vaimulikku
laulu ja paar palvet. Autori eessõna põhjal oli tema teos
mõeldud eelkõige leeris käinutele usuõpetuse põhitõdede kordamiseks: Sesinnane pissokenne ramat, mis
sa ühhe alwa hinna eest woid sada, on isseärranis nende
kassuks üllespandud, kes jubba luggemas ja Jummala
armul on olnud, [---]. Kui kirikuõpetaja antud õpetused ununevad, siis leiab raamatukesest mitto wägga
tarwilissi küssimissi, mis kül Öppetajast luggija-lastele
su-sannaga on ärraselletud, agga mitmest jälle, parrago
Jummal! pea saavad ärra unnustatud. Suure-Jaani pastori üllitis on väikesemahuline (47 lk), lihtsas keeles ja
nagu pealkirigi ütleb, lühike ja selge. Küllap seetõttu
ta nii ära loetigi. Kuna seda teost pole uuesti trükitud,
on raamatu tekst tänapäeva uurijatele tundmatu. Haruldusega on võimalus tutvuda digitaalarhiivis DIGAR.

… ja autori eessõna

37

HABENT SUA FATA LIBELLI

Juba 19. sajandi keskel otsiti Schnelli raamatut taga.
Nimelt avaldas esimene eestlasest bibliofiil Mihkel
Jürgens oma raamatukogu trükikataloogi (1864) lõpus
lisanimestiku raamatutest, mis tema teada on ilmunud,
kuid tema kogus puuduvad. Tärniga tähistas Jürgens
need raamatud, mida ta eriti himustas, nende hulgas
oli ka Lühhikenne ja selge Öppetus5. Nimestiku eessõnas kirjutab ta: Kui kellegil peaks weel nisuggusid ramatuid ollema, mis lisakirjas nenda märgitud *
neid wöttaksin ma sure tännoga oma „Ramatokoggole“
lisaks ja maksaksin kahekordse hinna sellele kes neid

mulle läkkitaks!?. Kas tal õnnestus see raamat hankida,
me ei tea.
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J. G. Schnell sündis Bodeni järve lähedal Lindaus pastori pojana. Ta õppis Jena, Leipzigi ja Halle ülikoolis.
Peale õpinguid tuli Schnell Liivimaale koduõpetajaks,
1756–1760 töötas Olustveres von Fersenite juures.
Kirjatööde koostamise ajal oli ta juba Suure-Jaani kirikuõpetaja, 1804 sai temast Viljandimaa praost.

ERÜ vanaraamatu toimkonna
koolitus-seminar oktoobris 2021
Ülle Mölder, Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna raamatukoguhoidja
29.–30. oktoobril 2021 toimus Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus
ERÜ vanaraamatu toimkonna kahepäevane koolitus-seminar, millest võttis kokku
osa 27 vanaraamatuhuvilist 11 asutusest. Esindatud olid Eesti Rahvusraamatukogu,
Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu (TLÜAR), Tallinna Tehnikaülikooli
raamatukogu, Tartu Ülikooli raamatukogu (TÜR), Tallinna Linnaarhiiv (TLA),
Rahvusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstimuuseum (EKM), Eesti Sõjamuuseum, Tartu Ülikool ning konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut.

Esimese päeva juhatas sisse Eesti
raamatuteaduse edendaja ja raamatuajaloo uurija Tiiu Reimo ettekandega Käsitrükiperioodi raamatu
omapära, andes ülevaate vanatrükise
ehk -raamatu struktuurist ja trükitehnilistest eripäradest (15. sajandi
keskpaigast kuni u 19. sajandi keskpaigani trükitud raamatud). Tiiu Reimo
tõdes, et vanaraamatu kirjeldamine
nõuab hoolikat tähelepanu, teadaolevate eksemplaride võrdlemist,
mõnikord ka täiendava info hankimist trükiste identifitseerimiseks.
Kuigi digiteerimine lahendab kultuuripärandi kui füüsiliste objektide
säilitamise probleemi, on pärandi
kohta info vahetamiseks ikkagi vaja
inimesi, kes originaalmaterjaliga

töötada oskaks. Omalt poolt rõhutan vanaraamatu alase kompetentsi
edasiandmise järjepidevuse olulisust, sest kui järjepidevus peaks
katkema, on selle taastamine väga
aeglane ja ressursimahukas.
Järgnes Tartu Ülikooli filosoofia ja
semiootika instituudi mõtteloo kaasprofessori Meelis Friedenthali ettekanne Sissejuhatus vesimärkidesse,
mis toimus veebiülekandena Zoomis.
TLÜAR-i teaduskommunikatsiooni
ja näituste juhi Harry Liivranna
ettekanne August von Kotzebue
eksliibris – omaniku identiteedi kehastaja käsitles Saksa ja Eesti kirjandusruumi kuuluva kirjaniku ja dramaturgi August von Kotzebue (1761–

ERÜ vanaraamatu toimkond 29. oktoobril 2021. Allikas: erakogu

1819) vappeksliibrist ning tema
isiklikku raamatukogu teadaolevalt Tallinna Ülikooli akadeemilises
raamatukogus, Tartu Ülikooli raamatukogus ja rahvusraamatukogus
leiduvate raamatute põhjal. Harry
Liivrand rõhutas, et tegemist ei ole
baltisakslasega, kelleks Kotzebued
ekslikult peetakse, vaid riigisakslasega, ja kutsus üles uurima eksliibriseid ning omanikumärke meie mäluasutustes laiemalt.
Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži saksa keele ja kultuuri kaasprofessori Reet Benderi
ettekanne Baltisaksa keelest ja sõnaraamatust tutvustas baltisaksa suulise keele kujunemist ja kasutamist,

Päeva lõpetas TLÜAR-i säilitamise peaspetsialist ja Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas nahadisaini osakonna juhataja professor Rene Haljasmäe, kes
tutvustas meile Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu muuseumitoas baltika kogu köiteuunikume. Saime käes hoida Eesti vanimat trükist –
Mainzi psaltrit aastast 1457. Kui täpne olla, siis oli Tartus 1649. a trükitud
Johannes Gezeliuse kreeka-ladina leksikoni kaane kattematerjalina kasutatud Mainzis Peter Schöfferi ja Johannes Fusti trükikojas pärgamendile
trükitud psaltri lehte, selle avastas ja tuvastas Kaspar Kolk. Imetlesime
kauneid gooti ja renessanssköiteid, aga ka hilisema aja köiteuunikume,
sh Eduard Taska ja Carl Ungeri köitekojas valmistatud täisnahkköiteid.

Uut ELNET Konsortsiumist
22. novembril 2021 toimunud
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsiumi) juhatuse koosolekul otsustati tööle
võtta Asko Tamme.
Samal koosolekul kinnitati juhatuse
esimehe kohale Krista Aru. Tartu
Ülikooli raamatukogu direktor Krista
Aru täidab ELNET Konsortsiumi
juhatuse esimehe ülesandeid ajutiselt,
s.o kuni juhatuse täiskoosseisu
valimiseni.

ERÜ uuendas
oma aadressi

Kuna reedel, 29. oktoobril avati akadeemilise raamatukogu galeriis kunstnik
Valli Lember-Bogatkina 100. sünniaastapäeva tähistav näitus, saime nautida
kunstniku loomingut ja näituse avamisega kaasnenud muusikalist etteastet.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
büroo asub 7. jaanuarist 2022 aadressil Liivalaia 40, 10145 Tallinn.
Selles majas asub Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse
osakond. Nimetatud aadressile saab
saata ka ERÜ-le mõeldud posti.
Büroo telefon on jätkuvasti
630 7427 ja e-post ela@nlib.ee.

Laupäeval kuulasime kolme ettekannet. TLA peaspetsialist Triin Kröönström rääkis varauusaegsetest trükistest Tallinna Linnaarhiivi kogudes,
kutsudes samuti üles koostööle aitamaks kaasa arhiivi kogudes leiduvate
trükiste läbitöötamisele ja kirjeldamisele.

RaRa ootab
Tallinnas uues kohas

EKM-i graafikakogu hoidja Kristiina Tiideberg vaatles oma ettekandes
Illustratsioon vanaraamatus – tehnikate kirjeldamine ajaloolisi graafikatehnikaid: kõrgtrükitehnikad – puulõige, puugravüür (=ksülograafia); sügavtrükitehnikad – vasegravüür, kuivnõel, ofort, akvatinta, metsotinto; lametrükitehnika – kivitrükk (=litograafia). Ettekandja käsitles probleeme rollinimede
märkimisega trükistes leiduvate illustratsioonide (gravüüride) kirjeldamisel.
Kui ladinakeelne sõna sculpsit (lühendid sc., scul., sculp.) tähistab gravüüridel
graveerijat ja täiendkirjes saab rollinimetuseks graveerija, siis millise rollinimetuse peaks täiendkirjes näiteks saama graveerimisel eeskujuks olnud
teose (originaali) autor, keda/mida on vanadel gravüüridel tähistatud
ladinakeelse sõnaga invenit (lühendid i., in., inv., inven.; välja mõelnud,
(originaali) joonistanud)? Oleme siiani kasutanud rollinimetust kunstnik,
mis pole aga päris õige. Võib-olla originaali autor? Idee autor? Siinkohal
üleskutse nii kunstikogu hoidjatele kui ka ELNET Konsortsiumi kataloogimise
ja liigitamise töörühmale selle teemaga tegelemiseks!
Viimase ettekandena kuulasime Eesti võõrkeelse retrospektiivse rahvusbibliograafia koostajate Helje Kanniku, Tiiu Reimo, Kertu Maasiku ja
Aira Võsa ülevaadet bibliograafia Eesti võõrkeelne raamat ja Estonica
1494–1830 käsikirjast, mis koosneb Eestis ja Eesti kohta ilmunud võõrkeelsete trükiste kronoloogilisest nimestikust ning kaheksat registrit sisaldavast
registriköitest. Käsikiri on valmis üleandmiseks kujundajale-küljendajale
trükiväljaande ettevalmistamiseks.
Kõik ettekanded olid väga huvitavad ja harivad! Ettekannetele järgnes toimkonna uue juhi valimine ja ühispildistamine. ERÜ vanaraamatu toimkonna uueks
juhiks sai TÜR-i raamatukoguhoidja ja TLÜAR-i nooremteadur Kaspar Kolk ning
teda toetavaks aktiiviks Tiiu Reimo ja Harry Liivrand. Täname toimkonna senist
juhti Aira Võsa tehtud töö eest ning soovime uutele tegijatele palju edu ja jõudu!

Rahvusraamatukogu asub 7. jaanuarist
2022 aadressil Narva maantee 11.
Lahtiolekuajad:
• septembrist juunini
E–R 10.00–20.00,
L 12.00–19.00,
P suletud;
• 23. juunist 31. augustini
E–R 10.00–19.00,
L ja P suletud.
Uus postiaadress:
Eesti Rahvusraamatukogu
Narva mnt 11
15015 Tallinn
Üldinfo:
tel 630 7100, info@nlib.ee
https://www.nlib.ee/
RaRa saatkond Solarise keskuses:
tel 630 7105
rarasolarises@nlib.ee
Avatud E–P 10.00–19.00,
23. juunist 31. augustini
E–L 10.00–19.00, P suletud.
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sisaldades naljakaid näiteid elust ja kirjandusest, ning 2019. a valminud
baltisaksa veebisõnaraamatut. Reet Benderi sõnutsi kulus sõnaraamatu
valmimiseks ainult sada aastat ja kolm korda pihta hakkamist. 1921–1945
koostas Riias ja Poznańis sõnaraamatut Oskar Masing, kelle kogu hävis Teise
maailmasõja lõpul peaaegu täiesti. 1958 alustas Marburgis uuesti Alfred
Schönfeldt, kellel sai raha otsa. Tartu Ülikooli germanistid alustasid 2009. a
koostöös Eesti Keele Instituudi, Marburgi Herderi Instituudi ja Läti kolleegidega sama tööd kolmandat korda. 2019. a valmis baltisaksa sõnaraamatu
veebiversioon (https://www.eki.ee/dict/bss/ ). Kellel baltisaksa teema vastu
rohkem huvi, neil soovitas Reet Bender teha kirjandusliku jalutuskäigu
baltisaksa tudengilinnas Tartus (https://muuseum.tartu.ee/kirjanduslik-jalutuskaik-baltisaksa-tudengilinnas-tartus/ ) või lugeda lõbusaid lugusid
kogumikust Sankt-Georgs-Tag im alten Estland (Tübingen ja Basel, 1970).

IN MEMORIAM

2021. aasta lõpus lahkus meie seast pikaaegne raamatukoguinimene
Maret-Ene Klaus.
Maret-Ene Klaus sündis Tallinnas teenistuja perekonnas. Peale keskkooli
lõpetamist asus ta tööle ENSV Põllumajanduse Ministeeriumisse joonestaja-praktikandina, hiljem töötas ENSV Sovhooside Ministeeriumis nii
kassapidaja kui ka ministri asetäitja sekretärina. Töö kõrvalt asus
Maret-Ene 1954. aastal õppima Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogunduse osakonda, mille lõpetas 1967. aastal.

Allikas: TLÜAR

Maret-Ene Klaus
29.11.1933–23.11.2021

Aastal 1957 asus Maret-Ene Klaus tööle ENSV TA Keskraamatukokku
raamatukoguhoidjana, tegeldes vahetustega välismaal asuvate asutustega. Aasta hiljem edutati püüdlik ja initsiatiivikas Maret-Ene bibliograafi
kohale. Peale 1968. aastal loodud väliskirjanduse komplekteerimise osakonna loomist täitis Maret-Ene seal läbi aastate eri ametikohtadel mitmeid
ülesandeid (vanemraamatukoguhoidja, peabibliograaf, osakonnajuhataja
kt), aastal 1974 määrati ta osakonna juhatajaks (hilisem Eesti TA Raamatukogu komplekteerimisosakond).
Maret-Ene täiendas pidevalt oma erialateadmisi ning võttis aktiivselt osa
nii raamatukogusiseste kui ka riiklike komisjonide tööst. Ta oli üks ERÜ
taasasutajatest, tegutses kogude toimkonna juhina ning osales sundeksemplari seaduse loomisel.
Maret-Ene Klaus oli oma töös distsiplineeritud, organiseerimisvõimeline,
kohusetundlik ja julge, olles samal ajal kolleegidega sõbralik ja mõistev.
Teda iseloomustati läbi aastate eriala hästi tundva ja võimeka spetsialistina.
Ta oli omas ajas väga edumeelne, tema juhtimisel võeti teavikute komplekteerimisel kasutusele arvutid.
Eeskujuliku töö eest tunnustati Maret-Ene Klausi korduvalt riiklike aukirjade ning rinnamärkidega, lisaks Teaduste Akadeemia medali (1996) ja ERÜ
aastapreemiaga (1994).
Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu

IN MEMORIAM
Peeter Olesk
25.12.1953–25.11.2021

Raamatute,
raamatukogude ja
raamatukoguhoidjate
sõbra Peeter Oleski
mälestuseks

Peeter Oleski lahkumisega kaotasid raamatud, raamatukogud ja raamatukogutöötajad oma kõige truuma sõbra ning kindlama ja selgesõnalisema
eestkõneleja. Vähe on inimesi, kelle sõnal raamatute või hinnangul
raamatukogunduse kohta oleks olnud nii suurt kultuuripoliitilist kaalu kui
Peeter Oleski väljaütlemistel. Selle põhjus oli Peetri sügav veendumus
ja usk, et me oleme eestlased eelkõige eestikeelse trükisõna kaudu ning
kui me tahame eestlasteks jääda, oma kultuuri edasi kanda, peame oskama
hinnata ja väärtustada oma raamatukultuuri kui ühiskonna vaimset
rikkust.
Eesti Kirjandusmuuseumisse (tollal küll veel Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Riiklik Kirjandusmuuseum) tuli Peeter Olesk
tööle 1980. aastal. Kirjandusmuuseumi direktor oli ta aastatel 1990–1993,
seega ajal, mil muutus kogu ühiskond ning küsimusi, mis muuseumis lahendamist vajasid, oli tunduvalt rohkem kui vastuseid. Direktor pidi tegelema
nii töötajate palkade kui ka kirjandusmuuseumi ruumikitsikuse lahendamisega. Ometi teadsid kõik, et Peetri kõige suurem mure oli, kuidas sel
segasel ajal kätte saada kõik eesti keeles ilmuvad trükised. See oli keeruline, sest seadusandlus oli puudulik ning kõigest üle käis sageli lihtsalt
tugevama õigus. Vaevalt et kellelgi teisel oleks olnud jõudu tõsta siis
päevakorrale arutelu rahvustrükise tähenduse ja rahvustrükiste kogu

Kui raamatud olid Peetri lahutamatuteks kaaslasteks ka tema ministriaastatel 1993–1995, siis raamatuteaduse ja raamatukogunduse juurde
pöördus Peeter tagasi aastal 1995,
mil temast sai Tartu Ülikooli raamatukogu direktor. Ainult Peeter Olesk
suutis veenva sisendusega, kultuurilooliselt sädeleva elegantsiga ning
vastuvaidlemist juba eos välistaval
moel öelda, et ülikooli raamatukogu
on esmajoones avaliku elu keskus
ja poliitiline mõtlemine ning Eesti
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terviklikkuse teemadel ning ärgitada
kirjastusi ja trükikodasid, et need
oleksid ise vastutustundlikud ja tooksid vabatahtlikult mõne eksemplari
oma trükitoodangust kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogusse. Peetri
juhtimise all omandasid erilise tähtsuse ka kirjandusmuuseumi Kreutzwaldi päevad ning kultuuriloo allikmaterjalide tekstoloogiline uurimine.
1957. aastal alguse saanud eesti
kultuuriloo, kirjanduse ja rahvaluule
küsimustele pühendatud teaduslik
konverents (Kreutzwaldi päevad) oli
püüdnud läbi nõukogude surveaastate alles hoida ja ettekannetes edasi
anda rahvuslikku mõtet ja eneseteadvust, tehes seda sageli peidetult
ja vajadusel isegi vargsi. Vabaduse
tuules oli oht sissejuurdunud rada
muuta, kuulutada ettekannete traditsiooniline laad aegunuks, püüda
kaasaegsemat, unustades isegi
küsida muutmise vajadust. Peeter
ei pidanud konverentsi stiilimuutust
vajalikuks ega võimalikuks, leides,
et ettekannete fookus, teaduslik
lähenemine, peab säilima ega tohi
sõltuda ühiskondlik-poliitilistest
meeleoludest. Tema jaoks olid
Kreutzwaldi päevad üks kultuuri
järjepidevuse kandjaid. Konverents
oli tagatis, et oma kultuuri uuritakse
ja sellest hoolitakse. Seda, kas Peeter hindas kõrgemalt kultuurilooliste allikmaterjalide teaduslikku
läbitöötamist või teadusbibliograafiate koostamist, pole võimalik
öelda. Tähtsad ja tema poolt rõhutatult vajalikuks tunnistatud töölõigud
olid mõlemad, asendamatult vajalikud kogu Eestile.

Allikas: TÜR

riik – täpselt niisamuti nagu kõik teised riigid – ei tohiks siin olla võõrad.
Ta pidas igati loomulikuks, et iga endast lugupidav isik leiab tee ülikooli
raamatukokku ning nii käisid tema ajal raamatukogust läbi kõik Eesti maavanemad ja ka teised poliitikategelased. Samas ei väsinud ta üleriigilistes
aruteludes raamatukogude tuleviku üle kinnitamast, et raamatukogu
tähenduse igasuguse alahindamisega alaväärtustame ennekõike iseennast
ning teeme väiksemaks kogu meie kultuuri. Iga raamatukogu, nii rahva- kui
ka teadusraamatukogu, oli Peeter Oleski meelest neis leiduvate ritta seatud
ja lugejaid ootavate raamatutega vaimsuse tugisammas, millele võrdväärset
ei leidu.
Töötades Tartu Ülikooli raamatukogus, oli üks Peeter Oleski murekohti meie
raamatuteaduse tulevik. Ta püüdis ülikooli juhtkonda ühte- ja teistpidi ärgitada asutama raamatuteaduse õppetooli, selgitades selle mõtet ja vajadust
hoolimata infotehnoloogiliste lahenduste eesootavast võidukäigust. Infotehnoloogia jäi talle vahendiks, millest hoopis kõrgemal seisid raamatud,
teaduslik ja analüüsiv mõtlemine ning loov kirjutamine. Murekohaks oli Peetril
ka ülikooli raamatukogu kogude universaalsus. Traditsiooniliste kogude
ja andmebaaside komplekteerimist kujul, et need oleksid ammendavad ja
kättesaadavad iga teadusvaldkonna ja selle esindaja huvides, oli pidevas
rahapuuduses peaaegu ilmvõimatu saavutada. Aga Peeter sõnastas selle
vajaduse ja väärtuse kui ülikooli raamatukogu olemusliku tunnuse, mida
ei tohi unustada ja mille poole tuleb püüelda.
Kõrvalseisjaile ei pruukinud see välja paista, kuid usaldus ja usaldav tööõhkkond olid Peetrile alati olulised. Raamatukogus ta selle õhkkonna ka
leidis. See usalduse vaim oli nii tugev, et lubas tal välja töötada täiesti uudse
raamatukoguhoidjate tüpoloogia, milles puudus küll igasugune hinnang ja
hierarhia, aga milles oli kuhjaga kinnitust sellele, et iga raamatukoguhoidja
oli Peetrile oma ja lähedane. Eks me püüa nüüd ja edaspidigi end näha
Peeter Oleski tüpoloogia valguses, olla kord kanaema, siis kavalpea, lõukoer, suli, säutsuja, tüüp, vanamutt, vaba kasakas, varblane, võllaroog või
hoopis võrukael, ning raamatukogunduse ja raamatukoguhoidjate eest hea
seista Peeter Oleskile nii omase ootamatu mõttekäigu või lahendusega,
milles kajaks Peetrile nii loomulikku põlvkondadeülest haritust, mitmekesist
lugemust ja loomupärast vaimsust ning vaimukust.
Krista Aru
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3 Welcome speech on
the occasion of the Year of
Libraries
At noon on the 12th of January,
the national Year of Libraries
was festively opened in
Tarvastu Library in Mustla.
Aili Anderson, the Director
of Tarvastu Library, which
has been operating for one
hundred and sixty-two years,
welcomed the attendees,
headed by the Minister of
Culture, Tiit Terik, with
an opening speech.

FOCUS:
THE THEMATIC YEAR
HAS BEEN OPENED!
4 What do you expect from
the Year of Libraries?
Annely Veevo, the Director
of Kärdla City Library, Anu
Vahter, the Director of Saare
County Central Library, Elviira
Sidorova, the Director of Sillamäe Central Library, Ester
Nagland, the Director of the
Central Library of Räpina Rural
Municipality, Inge Pikkoja,
the Director of Uhtna Library,
Jaanus Kõuts, the Head of
the Children’s Department
of the Central Library of Lääne
County and the Head of the
Committee on Children’s
Library Services of the Estonian
Librarians’ Association, Jane
Kiristaja, the Director of Järva
County Central Library, Janne
Andresoo, the Director General
of the National Library of
Estonia, Kaie Holm, the Director of Tallinn Central Library,
Kaili Õunapuu-Seidelberg,
the Director of Lääne-Virumaa
Central Library, Kairi Lõhmus,
a librarian at Suislepa Library,
Krista Aru, the Director of
the University of Tartu Library,
Krista Visas, the Marketing
Manager of Pärnu Central
Library and the Vice President
of the Board of the Estonian
Librarians’ Association, Kristina
Pai, the Director of Tartu Public
Library and a member of the
Board of the Estonian Librarians’ Association, Lea Rand,

the Director of Toila Library
and the Head of the Rural
Libraries Section of the Estonian
Librarians’ Association, Maiga
Parksepp, the Director of
Haljala Library, Maritsa Ort,
the Director of Narva Central
Library, Merike Kiipus, the
Head of the Archival Library
of the Estonian Literary
Museum, Piret Jõesaar, the
Head of Reading Rooms
Sector of the Study Centre of
Tallinn University Academic
Library and the Head of the
Young Professionals Club of
the Estonian Librarians’
Association, Reet Lubi,
the Director of Viljandi Town
Library, Saima Tell, the Director
of Kuldre and Urvaste Libraries,
Sirje Riitmuru, the Coordinator
of the Study Centre and Library
of Kose Gymnasium and the
Head of the School Libraries
Section of the Estonian
Librarians’ Association,
Tuuliki Tõiste, the Development Manager of Tallinn University of Technology Library
and the President of the Board
of the Estonian Librarians’
Association, Tõnis Liibek,
the Director of Tallinn University of Technology Library,
and Ülle Talihärm, the
Adviser for the Libraries
at the Ministry of Culture
of the Republic of Estonia,
answer to that question.

DEVELOPMENT
ACTIVITIES
14 About amendments to
the Copyright Act that
concern libraries
Henrik Uustalo
On 8 December 2021,
the Riigikogu passed the
Copyright Act Amendment
Act, which transposed the
European Union’s Directive
on Copyright in the Digital
Single Market. It also has
an impact on libraries.
The amendment sought to
improve access to digital
content, harmonise European
copyright law, and specify the
rules on the free use of works
by research, educational and
cultural heritage institutions.

16 New acquisitions of
professional literature
Margit Tammur
Margit Tammur, an information
specialist at the Parliamentary
and Social Sciences Centre of
the National Library of Estonia,
introduces four recently
acquired works: (1) Hope
and a future : perspectives on
the impact that librarians and
libraries have on our world,
edited by Renee F. Hill. Bingle
(United Kingdom : Emerald
Publishing, 2021); (2) Electronic legal deposit : shaping
the library collections of the
future, edited by Paul Gooding
and Melissa Terras (London :
Facet, 2020); (3) Playing games in the school library :
developing game-based
lessons and using gamification concepts by Sarah Pavey
(London : Facet Publishing,
2021); (4) Videogames,
libraries, and the feedback
loop : learning beyond the
stacks by Sandra Schamroth
Abrams and Hannah R. Gerber
(Bingley, United Kingdom :
Emerald Publishing, 2021).

18 Spring 2020:
user satisfaction with library
services at Tallinn Health
Care College

conducted to obtain feedback.
The authors of the study
seeked to find out which
library services were used
the most and which services
are expected from the library
in the near future. The study
revealed a number of bottlenecks that would not have
occurred under normal circumstances. The library should
maintain and improve the
services that the users were
satisfied with and raise users’
awareness of both the services
provided on site as well as of
online consultancy services.

QUO VADIS, LIBRARY?
31 If we can make our voices
more heard and be more
visible, then…
An interview with
Aili Anderson
Mihkel Volt
In her interview, Aili Anderson,
the Director of Tarvastu Library,
talks about her library as well
as opens up about the bottlenecks in Estonian librarianship.

Kate-Riin Kont, Siret Piirsalu

KMS RECOMMENDS

Although the users of the
library of Tallinn Health Care
College have evaluated the
availability of professional
literature and library services
to be very good over the years,
then the present survey was
conducted in completely
changed conditions: in the
spring of 2020, the library
was closed and access to
online services became more
important than ever. The article
aims to provide an overview
of the feedback survey conducted among library users
in the spring of 2020. The aim
of the survey was to describe
user satisfaction with library
services during a period that
was severely affected by the
country’s closure due to the
spread of the coronavirus,
which prevented library users
from accessing paper materials. An online survey was

35 Keep on reading!
Karl Martin Sinijärv
Karl Martin Sinijärv, a poet
and the Culture Advisor of
the National Library of Estonia, continues to recommend
books. In the current journal
issue, he reviews two books,
published in 2021: Eesti kalaluule antoloogia (“An Anthology of Estonian Fish Poems”),
compiled by Vladislav Koržets,
and Ülo Nugis. Mees, kes
vormistas iseseisvuse (“Ülo
Nugis. A Man Who Formalised
Independence”) by Hannes
Rumm.

36 Lühhikenne ja selge
Öppetus. A unique
publication from 1776
Urve Sildre
At the end of the last year,
the National Library of Estonia
managed to buy a unique
Estonian-language publication, Lühhikenne ja selge
Öppetus Küssimiste ja Kostmiste Sannadega nende hinge
kassuks üllespandud, kes
ennast pühha usso-öppetuste
sees hästi tahtvad kinnitada
(„A Brief and Clear Instruction
by Questions and Answers,
Written for Those Who Want
to Undertake Good Catechetical Instruction for the Benefit
of Their Souls“), printed in
Tallinn in 1776, that was
put up for auction online.
No preserved copy of the book
from the second half of the
18th century, obtained from
the auction (osta.ee), had been
known so far. It was possible
to find out of the past fate of
the rare copy that it was in
a private collection of a bibliophile, little known to the
public, who was active in the
1960s and 1970s. However,
he was certainly known in
the circle of book collectors:
Friedrich Puksoo has also
mentioned his collection in
his work, Raamat ja tema
sõbrad (“The Book and Its
Lovers”), published in 1973.
Until recently, the rarity was
in the possession of the collector’s heirs.

ESTONIAN
LIBRARIANS’
ASSOCIATION
38 Training seminar of the
ELA Committee on the
Antiquarian Book in
the October of 2021
Ülle Mölder
On 29–30 October 2021 in
Tallinn University Academic
Library, a two-day training
seminar of the ELA Committee
on the Antiquarian Book took
place, where 27 antiquarian
book lovers from eleven
institutions participated.
The National Library of
Estonia, Tallinn University
Academic Library, Tallinn
University of Technology
Library, the University of
Tartu Library, Tallinn City
Archives, the National
Archives of Estonia, Estonian
Literary Museum, the Art
Museum of Estonia, Estonian
War Museum, the University
of Tartu, and the Conservation
and Digitisation Centre Kanut
were represented.

NEWS
39 Estonian Libraries
Network Consortium news
Since 1 December 2021,
Asko Tamme helds the position of the Executive Director
of the ELNET Consortium.
Krista Aru, the Director of the
University of Tartu Library,
temporarily serves as the
Chairman of the Management
Board of the ELNET Consortium, i.e., until the election of
the full Management Board.
39 Estonian Librarians’
Association has a new address
Since 7 January 2022,
the ELA office is located
at Liivalaia 40, 10145 Tallinn,
Estonia. One can also send
mail to the ELA to this address. The office phone number
is still +372 630 7427 and
e-mail address ela@nlib.ee.

39 National Library of
Estonia welcomes visitors on
a new location
Since 7 January 2022, the
National Library of Estonia
is located at Narva Road 11.
Opening hours: • Mon–Fri
10.00–20.00, Sat 12.00–19.00,
Sun closed; • From 23 June
to 31 August Mon–Fri 10.00–
19.00, Sat and Sun closed; •
Public holidays closed.
New postal address: National
Library of Estonia, Narva Road
11, 15015 Tallinn, Estonia.
General information: phone
+372 630 7100, e-mail info@
nlib.ee, https://www.nlib.ee/.
40 In memoriam:
Maret-Ene Klaus
(29.11.1933–23.11.2021) –
a long-standing Head of the
Aquisitions Department of
Tallinn University Academic
Library, a re-establisher of
the Estonian Librarian’s
Association, and a former
Head of the ELA Committee
on Collection Management.
40 In memoriam:
Peeter Olesk
(25.12.1953–25.11.2021) –
a literary scholar, Minister
of Population and Ethnic
Affairs, Minister of Culture
and Education, a member of
the 9th Riigikogu, a former
Director of the Estonian
Literary Museum, and a former Director of the University
of Tartu Library.
In commemoration of
Peeter Olesk – a booklover,
a friend of libraries and
librarians
Krista Aru
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