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Vene imperialismil on olnud
mitu kuju, mille aluseks on
15.–16. sajandi vahetusel
tekkinud teooria Venemaast
kui kolmandast Roomast. Mart
Nuti sõnutsi kujutab see doktriin
endast võitlevat messianismi: [---]
Venemaa ajalooliseks missiooniks [on] oma arusaama
toimetada igasse maailma nurka. Olgu see siis õigeusk, bolševism või miski muu. Teisisõnu, sisemine
vajadus teha õnnelikuks ka need, kes õnnelikuks saada
ei taha. Kolmanda Rooma kontseptsiooni loojaks
peetakse vene õigeusu munka Filofeid, kes tegutses
Eesti vahetus naabruses Pihkvamaal. Märtsis 1983
kasutas Ronald Reagan esmakordselt väljendit kurjuse
impeerium: ta ütles seda Nõukogude Liidu kohta.
Kui Berliini müür langes ning bolševike riik ja külm
sõda otsa said, väitis Francis Fukuyama, et ajalugu
kui ideoloogiate võitlus on maailma jõudmisega
liberaalse demokraatiani suuremalt jaolt lõppenud.
Kahjuks ta eksis: tekkisid revanšistlikud meeleolud.
Putin, kellele on NSVL-i lagunemine suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks XX sajandil, andis kurjuse
impeeriumile oma näo just revanšistlike meeleoludega.
Tõsi, oma panuse sellesse verisesse üritusse andis
1990-ndail ka Jeltsin. Mistap kirjutas Mart Nutt
1996-ndal nii: Imperialistlik messianism on käesoleval [s.o 20.] sajandil juba kaks korda põhjustanud
Vene riigi kokkuvarisemise ja ähvardab kolmandaga.
Sel ajal kui poliitiline Venemaa tegeleb Nõukogude
Liidu taastamisega, on majanduslikul ja sõjalisel
Venemaal tükk tegemist oma praeguste piiride
kooshoidmisega. Kui vene mentaliteet ei muutu,
on meie tulevaseks naabriks üpris väike aga kuri,
jõuetut suurushullustust põdev paharett. Muide,
Venemaa oli mullu alles 12. majandusvõim maailmas.
Putini ressursid on piiratud, ta ei võida seda räpast
sõda.
Au Ukrainale! Au kangelastele!
Tänan Ilmar Vaarot lahke abi eest teise numbri
päevateema loomisel. Tähistagem nende tekstidega
meie raamatukogundusliku erialahariduse
95. sünnipäeva!
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CENL palub Venemaa
liikmetel peatada oma
liikmelisus4

Kohe avaldamiseks koostanud
EBLIDA, NAPLE ja Public
Libraries 20302
24. veebruar 2022

CENL – see on inimesed, erialateadmiste vahetamine ja usaldusele rajatud koostöö. Seda usaldust
on rängalt lõhkunud Venemaa Föderatsiooni relvastatud kallaletung
Ukrainale. CENL vihkab igasugust
sõjategevust ja mõistab selle hukka.
Agressiooni on juhtinud Venemaa
valitsus ja CENL usub, et tema Venemaa liikmed ei toeta sõda Ukrainas.
Samas on CENL rünnakute tõttu
ja Euroopa Nõukogu otsustest
lähtudes palunud Venemaa liikmetel peatada vabatahtlikult oma
liikmelisus CENL-is kuni edasiste
teadaanneteni. Kui nad seda ei tee,
võetakse vastu ametlik otsus.

Venemaa Föderatsiooni barbaarne
kallaletung Ukrainale on vastuolus
kestliku, demokraatliku ja võrdse
ühiskonna aluspõhimõtetega.
Vastuseks Ukraina Raamatukoguühingu üleskutsele kutsuvad
EBLIDA, NAPLE ja Public Libraries
2030 kõiki Euroopa raamatukogusid
üles tegema kõik selleks, et konfliktist levitataks täpset teavet, millega
toetatakse demokraatiat ja sõnavabadust. Samuti kutsutakse raamatukogusid üles toetama koostöös valitsusorganisatsioonide ja
vabaühendustega (nt varjupaigalinnad, Sant’Egidio kogukond jt)
kõiki Ukraina põgenikke. Peame
olema valmis leidma töötavaid
lahendusi ja pakkuma ukrainlastele
abi ja teenuseid, mida nad vajavad.

2. märts 2022

Ühtlasi kinnitab CENL oma
Ukraina kolleegidele, et on nendega solidaarne. Sellega seoses
kutsutakse kõiki CENL-i liikmeid
saatma organisatsiooni sekretariaati (cenl@dnb.de) teavet,
kuidas Ukraina raamatukogusid
ja raamatukoguhoidjaid toetatakse
ja aidatakse.

LIBER-i avaldus Ukraina
teemal5
Postitatud 2. märtsil 2022
LIBER on mures ja jälgib kurbusega
sündmuste arengut Ukrainas. Väljendame solidaarsust Ukraina elanikega ning kolleegidega Ukraina
teadlas-, üliõpilas- ja akadeemilistes kogukondades.
Teadusraamatukogude kogukonnana rõhutab LIBER, et kõigil on
selle konflikti ajal õigus teha uurimistööd ja saada teadmisi ning
toetab igati rahvusvahelist raamatukogu- ja ülikoolikogukonda
Ukraina olukorrast täpse teabe
koondamisel, millega toetatakse
demokraatiat ja sõnavabadust ning
kaitstakse Ukraina kodanike, akadeemiliste ringkondade esindajate,
üliõpilaste, teadlaste ja kodanikuühiskonna aktivistide elusid ja tööd.
Sellel sõjal on tõsised tagajärjed
Ukraina teadusuuringutele ja haridusele. Jälgime olukorda tähelepanelikult ja oleme otsustanud teha kõik
endast oleneva, et aidata selle riigi
kõrgkoolide teadlasi ja üliõpilasi.
Tõlkinud Tiina Büttner

IFLA avaldus Ukraina teemal3
1. märts 2022
IFLA on solidaarne meie kolleegidega Ukrainas – mõistab hukka
kõik vägivallateod ja ühineb rahvusvahelise kogukonna avaldustega
olukorra kohta.
Liitudes rahvusvahelise raamatukoguüldsuse protestiga, pöördub
IFLA kogu maailma raamatukogude
poole palvega teha kiiresti kõik selleks, et konfliktist levitataks täpset
teavet, millega toetatakse demokraatiat ja sõnavabadust. Samuti
palub IFLA raamatukogudel toetada koostöös valitsusorganisatsioonide ja vabaühendustega kõiki
Ukraina põgenikke. Peame olema
valmis leidma töötavaid lahendusi
ja pakkuma ukrainlastele abi
ja teenuseid, mida nad vajavad.
IFLA juhatus

1
2

Au Ukrainale! (ukraina k)
EBLIDA – kõigi kestliku, demokraatliku ja võrdse ühiskonna poole püüdlevate raamatukogu-, info- ja dokumentatsiooniühenduste ja -institutsioonide kogukonna- ja suhtluskeskus.
NAPLE – rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, mis seisab Euroopa riiklike
raamatukoguametite huvide eest. Põhieesmärk on edendada avaliku raamatukogupoliitika põhimõtteid ja strateegiaid.
PL2030 (Public Libraries 2030; Rahvaraamatukogud 2030) keskusega Brüsselis –
üle seitsme aasta tegutsenud organisatsioon, mis koostab uuenduslikke raamatukoguprojekte ning aitab tunnustada raamatukogusektori panust Euroopa Liidu institutsioonide silmis.

3

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions;
Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit) – rahvusvaheline juhtorgan,
mis esindab inimesi, kes sõltuvad raamatukogudest ja infospetsialistidest.

4

CENL – 46-s Euroopa riigis asuva 49 rahvusraamatukogu võrgustik. CENL-i liikmed
on Euroopa Nõukogu liikmesriikide rahvusraamatukogude direktorid.

5

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European
Research Libraries; Euroopa Teadusraamatukogude Liit) – organisatsioon, mis vahendab
Euroopa teadusraamatukogude kogukonna arvamusi ja suhtumisi.
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Venemaa Föderatsiooni
barbaarne kallaletung
Ukrainale – Euroopa
ühisdeklaratsioon

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi
infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava
õppejõud Krista Lepik (vasakul), Ilmar Vaaro,
Katrin Kannukene ja Maris Männiste TÜ muuseumis
ehk endises raamatukoguhoones 6. aprillil 2022.
Foto: Teet Malsroos

Kuidas sotsialiseerida kratte ehk
Raamatukoguhoidjate muutuv
roll tehisintellekti tutvustamisel
ning kasutusele võtmisel
Maris Männiste, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi nooremlektor, PhD

Raamatukoguhoidjate töö on viimase kümne aasta jooksul
olnud mõjutatud mitmetest ühiskondlikest muudatustest,
mis on toonud kaasa ka ootuse, et raamatukogu ja seal
töötavad spetsialistid toetavad oma kogukonna liikmeid
aina rohkem ja väga eriilmeliste küsimuste puhul (Wahler
et al., 2022). Paljuski mõjutab neid muutusi ka laiem
andmerevolutsioon (Kitchin, 2014) ja sealt edasi tehisintellekti laialdasem kasutamine nii era- kui avalikus
sektoris. Eesti tehisintellekti strateegia avaldati 2019
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium & Riigikantselei, 2020) ning dokumendist selgub, et Eestis on
tehisintellekti rakendusi otsustatud kutsuda krattideks.
Nagu ka Andrus Kivirähu Rehepapis, sõltub krattide edu
kohati suuresti sellest, millest nad kokku on pandud või
tehisintellekti puhul näiteks millistel andmetel ta põhineb.
Kuigi tavainimesel on keeruline näha krattide sisse
ja see pole ka vajalik, siis on aina olulisem olla teadlik
võimalikest probleemkohtadest, mis aina suurema
kratindusega võivad kaasneda. Ka IFLA on tehisintellekti
puudutavas strateegias (IFLA FAIFE, 2020) märkinud,
et tehisintellekti kasutuselevõtt mõjutab raamatukoguhoidjate tööd: pakub nii uusi lahendusi töö lihtsustamiseks kui ka rõhutab andmekirjaoskuse arendamise rolli.
Artiklis keskendun ma veidi põhjalikumalt just küsimusele,
millisena näen raamatukoguhoidjate rolli võimalike
vahendajatena või infosildadena just selle teema osas
ning miks see tegevus on ka ühiskondlikult oluline.

Krattidest ehk tehisintellekti mõistest

Kuigi tehisintellekti mõiste defineerimine ei ole kerge, siis võiks seda
määratleda kui süsteemivälist võimet andmeid korrektselt tõlgendada, neist õppida ja neid konkreetsete ülesannete lahendamiseks ning
eesmärkide saavutamiseks kasutada
(Kaplan & Haenlein, 2019). Nagu kirjutab Marr (2019), võimaldab tehisintellekt masinatel näha, kuulda,
maitsta, nuusutada, puudutada, rääkida, kõndida, lennata ja õppida. Nn
targa kodu lahenduste puhul (nt
saame mingeid tegevusi lihtsustada,
häälkäsklusi kasutada vms) võimaldavad need omadused muuta mõned
tegevused lihtsamaks ning mugavamaks. Tehisintellekti kõrval on kasutusel veel hulk mõisteid, mis teema
mõistmist alati lihtsamaks ei tee:
algoritmid, masinõpe, automatiseeritud otsused, profileerimine jm. Kõik
need mõisted on omavahel seotud,
kuid kindlasti ei ole sünonüümid.
Mõningane mõistesegadus muudab
teema mõtestamise keerulisemaks
ka tavakodanikule.

Ülekäte läinud kratid
Viimasel 5–7 aastal on suurem osa
Euroopa riike avaldanud oma tehisintellekti strateegia (vt nt Algorithm
Watch, & Bertelsmann Stiftung,
2020), kus on välja toodud, miks,
kellele ja kuidas võiks tehisintellekti
areng olla uueks võimaluseks. Eesti
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tehisintellekti strateegia 2019–2022
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium & Riigikantselei, 2020)
seadis eesmärgiks esimese 50 lahenduse loomise ning tõi välja hulga
tegevusi, mis on vajalikud, et üldse
nende arendustega edasi liikuda.
Eestit iseloomustab kodanike kõrge
usaldus digiteerimise ja sellega seotud teemade suhtes. Meie inimestele
ei tule enamasti pähegi, et tehnoloogilised lahendused võivad kaasa
tuua probleeme, mis võivad viia näiteks mõnede ühiskonnagruppide
diskrimineerimiseni. Eelkõige just
automatiseeritud otsuste osas on
Algorithm Watch koostanud a-il 2019
ja 2020 raportid, mis kirjeldavad tehisintellekti puudutavat arengut eri riikides ning milliseid automatiseeritud
otsustamisel põhinevaid süsteeme
kasutatakse. Paljudes olukordades on
automatiseeritud süsteemide rakendamine positiivne: see võimaldab kiiremaid, paremaid ja ka efektiivsemaid
lahendusi ning vabastab inimese
tööaega tegevusteks, milleks on inimesel paremad oskused ja pädevus.
Kuigi automatiseeritud lahendused
ei ole olnud meiega kaua, siis, nagu
nendib ka Algorithm Watchi raport
(2020), naudib enamik kasutajaid
mugavust, mis nendega kaasneb.
Aga mugavuse kõrval on siiski ka
probleeme, nt seoses eetika, privaatsuse, diskrimineerimisega. Sellele on

teaduskirjanduses praeguseks ajaks
ka üsna palju tähelepanu pööratud.
Mõnes riigis on tekkinud juba ka
nende süsteemide võimalikku problemaatilisust puudutavad avalikud
arutelud. Eestis siiski on arutelud
tehnoloogiatega seotud probleemide üle olnud seni pigem tagasihoidlikud (Käsper & Rajaveer, 2019).
Samas aga on sellised arutelud laiemas kontekstis äärmiselt vajalikud,
arvestades, kuidas need ohud aina
enam väga erinevates eluvaldkondades igapäevasteks kaaslasteks
võivad saada. Kui näiteks tööle kandideerijate puhul kasutatakse mõnda
süsteemi, mis neid analüüsib ja värbajale välja pakub, kellega tasub rääkida ja kellega mitte, siis on äärmiselt
oluline võimalike ohtude teadvustamine nii selle lahenduse kasutaja
poolelt kui ka tegelikult nendele,
kelle andmeid sel viisil analüüsitakse.
Aga miks?

Mis seal krati sees
toimub?
Üks teema, mis tehisintellektiga seoses tihti käsitlemist leiab, puudutab
nende süsteemide nn musta kasti
olemust. See tähendab, et lõppkasutajale ei ole sugugi alati arusaadav,
kuidas süsteem mingisuguste valikute või otsusteni on jõudnud ehk

Kui näiteks tööle kandideerijate puhul
kasutatakse mõnda süsteemi, mis neid
analüüsib ja värbajale välja pakub,
kellega tasub rääkida ja kellega mitte,
siis on äärmiselt oluline võimalike ohtude
teadvustamine nii selle lahenduse kasutaja
poolelt kui ka tegelikult nendele, kelle
andmeid sel viisil analüüsitakse.

tekkinud on informatsiooni asümmeetria (Larsson, 2017). See tähendab, et väga tihti puudub inimestel
teadmine, kuidas nende andmeid
analüüsitakse, kes analüüsib ja
kellega neid ehk ka jagab. See teadmine aga on oluline suurema läbipaistvuse tagamiseks. Kui me ei tea,
kes, kus ja kuidas midagi teeb, on
keeruline ka teada, kelle poole või
kuhu pöörduda, kui mõni otsus tundub meie õigusi mingil kujul rikkuvat. Seega räägitakse läbipaistvusest
tehisintellekti kontekstis väga tihti
just vastutuse võtmise kontekstis
(Cheng et al., 2021) ehk kes täpsemalt ja mille eest nende süsteemide
puhul üldse vastutab. Mõned autorid (Pepito et al., 2019) viitavad, et
see toob tulevikus kaasa ka olulised
küsimused seoses vajadusega teada,
kuidas ehitada üles selline vastutussüsteem, mis ühelt poolt soodustab
innovatsiooni, kuid samal ajal pakub
ka piisavat ja õiglast hüvitist juhul,
kui keegi on tehisintellekti kasutamise tõttu kahju kannatanud. Osa
autoreid (Robinson, 2020) rõhutab
seetõttu, et riigid peaksid aina enam
prioriteediks seadma kodanike koolitamise tehnoloogiate, sh tehisintellekti osas, sest kui kodanikud ei
mõista nende süsteemide toimimist,
ei saa nad ka nende süsteemide toimimiseks vajalike isikuandmete kasutamisega nõustuda. Veelgi enam:
ilma piisavate teadmisteta nõustutakse lõpuks pimesi kõigega.
Ka Eesti tehisintellekti strateegias
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium & Riigikantselei, 2020)
on oluliste eesmärkidena välja toodud andmekirjaoskus ning selle teemaga seotud pädevuse arendamine.
Nende eesmärkide täitmist toetavad
viimasel ajal mitmed olulised lahendused, näiteks on olnud soovijatel
võimalik osaleda tasuta veebipõhisel
koolitusel Elements of AI. Samas on
enamike selliste lahenduste puhul
üks probleem: need on kõik digitaalsed. Taskuhäälingud (podcastid),
veebikoolitused ja -kursused aga ei
sobi kõigile. Samas on seda teemat
puudutavad teadmised, eriti ka võimalikest ohtudest ja probleemkohtadest aru saamine laiemalt oluline
kõigile.

Sotsialiseerime
kratte

Tehisintellekti ehk krattide roll meie
igapäevategevuste toetajatena aja
jooksul aina kasvab. Et kratist saaks

sõber, keda vajatakse ja kes on oma
tegevusega kasulik, aga kelle puhul
oskame ka tagasisidet anda, kui tema
otsused või teod lähevad vastuollu
meie väärtuste või reeglitega, on vaja
teadmisi. See on see koht, kus raamatukogudel on ääretult oluline roll.
Aga, nagu ma juba varem rõhutasin:
enne uute ootuste seadmist on oluline anda raamatukogudele ka vajalikud vahendid ning päriselt näha neid
osana ühiskondliku heaolu loojatest.
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Raamatukogudest on praegusajal
saanud juba väga olulised lülid digipädevuse arendamisel. Suuremates
raamatukogudes toimub mitmeid
eri sihtrühmadele mõeldud koolitusi. Kindlasti toovad tehisintellekti
puudutavad teemad juurde uusi küsimusi, mida tuleb ka raamatukogudes koolitustel veelgi rohkem käsitleda, alustades sellest, miks on
andmekvaliteet tehisintellekti puhul
oluline ning mida ja miks üldse tuleks
kasutajatel oma andmete kontekstis jälgida. Raamatukogud on siin
oluline sild eri ühiskonnagruppideni
jõudmisel ka seetõttu, et esmased
tehisintellekti käsitlevad koolitused
on seni olnud tihti veebipõhised ning
seetõttu väga sageli ligipääsetavad
ja kasutatavad piiratud sihtrühmadele. Samas – tehnoloogiate osas,
mida kasutatakse väga erinevates
valdkondades ja mis puudutavad
meid laiemalt, on need teadmised
olulised palju laiematele ühiskonnagruppidele.

neid teenuseid ja seda tuge oleks
võimalik raamatukogudes pakkuda.
Tänasel päeval on veel vähe märgata, et näiteks kohalikud omavalitsused telliksid oma töötajatele (vastavalt vajadustele) teemakohaseid
koolitusi või pakuksid neile korralikku
enesearengufondi, mis võimaldaks
end vajalikel teemadel koolitada.

Raamatukoguhoidja ehk
Sinna ja tagasi
Krista Lepik, Tartu Ülikooli infoteaduse lektor, PhD

Linnakese serval asuvas raamatukogus töötas raamatukoguhoidja. Raamatukogu polnud mingi ilge räpane
niiske korteripugerik, mis on täis koltunud raamatute
puru ja kopitushaisu, aga ka mitte paljas kuiv klaasboks,
kus pole midagi istumise alla panna ega midagi lugeda;
see oli raamatukogu, ja see tähendab kõiki mugavusi.
Lugusid, mis algavad rahuliku toimetamisega ja mille
peategelane kistakse tema turvalisest keskkonnast
välja, peadpööritavatesse seiklustesse ja muutustesse,
leidub palju (vt nt Tolkien, 2012). Seiklemiseks ei pea
aga alati tingimata kusagile minema: vahel tulevad
muutused ise koju kätte! Minu akadeemilisel rännakul
Eestis ja Rootsis aset leidnud kohtumised kümnete
raamatukoguhoidjate ja muuseumitöötajatega
aitavadki süüvida mäluasutustes tehtava töö
ajalistesse nüanssidesse ja nippidesse, mille abil
infoprofessionaalid kohati tormisteks kiskuvate
innovatsiooni-iilide käes paremini hakkama saavad.
Omal moel on see artikkel jätkuks varasematele siin
ajakirjas avaldatud tekstidele, milles käsitlesin aeglast
raamatukoguhoidjat (Lepik, 2017a) ja aeglast raamatukogu (Lepik, 2017b), kuid viimaste aastate uurimus
võimaldab pöörata tähelepanu ajale ning ajakasutusele
mitmekesisemate vaatenurkade varal kui toona.

Mõelgem esmalt innovatsioonituultele: mida need
kaasa toovad? Raamatukogu

kui institutsioon on suuremat sorti
muutumises olnud juba mõnda
aega. Erialase töö tegemiseks ei
piisa erialastest teavikute ja teenindusega seotud oskustest, mille
miinimumid määratleb raamatukoguhoidja kutsestandard: hea
raamatukoguhoidja peab suutma
kõnetada uusi sihtrühmi, kirjutada
ja ellu viia kõikvõimalikke projekte
ning hallata mingil määral ka projektidega seonduvaid finantse.
Tema päeva võivad sisustada nii
telekaamera ees esinemine kui ka
haldusküsimustega tegelemine,
postipakkidega toimetamine ja
mõne tiheda ajagraafikuga kuulsusega kontakti otsimine, rääkimata
pandeemiast mõjutatud lahenduste
otsimisest lugejate teenindamisel
ning omaenese töö korraldamisel
(see on omaette teema, millest
kirjutasime pikemalt koos kolleeg
Ilmar Vaaroga – vt Lepik ja Vaaro,
2021). Püsimaks kursis kõigi nende
muutustega, peab raamatukoguhoidja aeg-ajalt koolitustel osalema
või vähemalt olema kursis värskemate uuendustega erialakirjanduses – ka see on osa tööst, mis võtab
aega.

Tööülesannete mitmekesisus
ning suhtlus- ja koostöösidemete paljusus tähendavad,
et raamatukogutöö kätkeb
endas pingevälju, mis ajapikku võimenduvad. Luksus

tegeleda tundide viisi mingi kindlat
tüüpi ülesandega jääb järjest vähemate raamatukoguhoidjate käeulatusse. Mõneti on see hea, sest nii ei
teki töösse üksluisust: ilmekas näide
raamatukoguhoidja kirjust tööelust
leidus kiiresti, kui küsisin mõnelt
intervjueeritavalt tema tüüpilise
tööpäeva kohta. Vastus oli sel juhul
enamasti: Oi, aga mul on iga päev
isesugune... Teisalt aga – juba eriala
õppiv üliõpilane või raamatukogu

Kõige mõtlemapanevam
pingeväli on aga kirjutatud
otsekui raamatukogu enese
DNA-sse. Ühest küljest on just

iga raamatukoguhoidja see inimene,
kes hoiab oma organisatsiooni kasutajate silmis usaldusväärse ja vajalikuna, miks mitte ka atraktiivsena.
Ta peab võtma aega teavikute töötlemiseks ja kogu korrastamiseks:

kiirustades tehtud vea parandamine
võib hiljem osutuda ajamahukamaks
kui töö algusest peale korralik tegemine. Lisaks kulub tema aeg raamatukogu kasutajatega suhtlemisele: teenindusleti juures ootavale
lugejale, e-kirjale või telefonikõnele
ei saa vastata uisapäisa, kroonilise
võlglasegi poole pöördumine eeldab oma teate sõnastuse läbi mõtlemist: raamatukogu on sõbralik,
oma lugejaist hooliv asutus. Teisest
küljest on aga raamatukoguhoidja
mõjutatud kohesuse survest. Kohesus võib väljenduda raamatukogu
kasutaja või kolleegi enesestmõistetavas ootuses saada vastus oma
päringule võimalikult kiiresti. See
ootus ei ole tekkinud iseenesest.
Meenutagem korraks erinevate e-teenuste automatiseerimist erinevates
elukeskkondades: meil on võimalik
soetada mõne hiireklikiga praktiliselt kõike alates kuukaardist või
arvutimängust kuni puhkusereisini,
esitada riigile kodust lahkumata
tuludeklaratsiooni või tulevikus ehk
isegi abieluavaldust. Lisaks sellele,
et need tehingud ja teenused on
kättesaadavad sõltumata asukohast, on need enamasti sooritatavad
kibekähku. Seega pole ime, et järjest

enamatel tarbijatel (eriti neil, kelle
jaoks taoline kiirus ongi tavapärane
varajasest lapsepõlvest) tekib kiiruse osas ootusi ka raamatukogule
– raamatukogu ei saa siinkohal olla
kehvem kui mistahes teine asutus.
Lisaks välise kohesuse survele mõjutab töötempot seesmise kohesuse
surve, tulenedes raamatukoguhoidjatest endist: seda kinnitavad nii
rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia osalejate varasemad
mõtted (Lepik, 2017a) kui ka käesoleva uuringu raames läbi viidud
intervjuud. Kui mainisin eelnevalt, et
kiired ümberlülitumised ühelt ülesandelt teisele on normaalsena tajutav osa raamatukogutööst, siis sama
võib öelda ka kohesuse kohta. E-kirjale kiiresti saabuv vastus on miski,
mida asutustelt oodatakse – järelikult püütakse olla ka ise operatiivne. Kiire vastamine võimaldab
vältida või vähendada tunnet, et
tööd kuhjuvad: miski saab tehtud,
ja see annab ometigi hea enesetunde! Intervjuudest ilmneb, et raamatukoguhoidjate hulgas leidub
nn edukaid rööptegutsejaid (Vihalemm ja Lauristin, 2017: 442), kelle
jaoks ongi normaalne intensiivne
ja tempokas elu, mida eeldatakse

Säästvat või jätkusuutlikku tööd ei saa
võtta enesestmõistetavalt. Vastandina
Rootsile iseloomustab Eestit üks Euroopa
Liidu madalamaid ametiühingutes osalemise
määrasid, mis tähendab, et tööalase heaolu
kaitsel tuleb enamikul eestimaalastest loota
eeskätt iseendale. Sotsioloogide kohaselt
on Eesti poliitretoorikat ilmestanud kogu
taasiseseisvusaja vältel nn (läänele) järele
jõudmise mentaliteet.
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vabatahtliku tööst unistaja peab
paratamatult arvestama sellega, et
tema päeva on pidevad väiksemad
ümberlülitumised ja rööptegutsemine sisse kirjutatud. Võib ju arvata,
et raamatukoguhoidja saab päeva
jooksul võrdlemisi iseseisvalt ja
omas tempos toimetada, kuid võta
näpust: nii lühikeste ümberlülitumiste kui ka pikemaajaliste kõrvalepõigete taga on töökaaslased, lugejad ja erinevad koostööpartnerid,
kellega tuleb arvestada. Viska korraks pilk peale… ja Tule vaata natuke,
kas…! on täiesti tavalised fraasid, mida tuleb päeva jooksul ikka
kuulda. Lühiajalist katkestust tõotav ootamatu kõrvalepõige võib aga
kasvada mõnest minutist pooletunniseks ning lõigata läbi varasema
mõttelõnga. Inimesed saavad ümberlülitumistega erinevalt hakkama,
varieeruda võivad ka ülesanded ise,
kuid naasmine senise töö juurde
võib võtta aega – see omakorda aga
tekitabki õhtuks järjest enamatel
küsimuse, kuhu see päev täna ometi
kadus. Erinevate suhetega arvestamine ei hõlma ju endas vaid lühikesi,
samasse tööpäeva mahtuvaid tööampse. Kolleegidele, lugejatele ja
koostööpartneritele antakse lubadusi, üheskoos sõlmitakse kokkuleppeid ja pannakse paika tähtaegu
(viimased võivad teinekord saabuda
ka ootamatult ja kokkuleppeväliselt). Lisanduvad hooajalised või
tähtpäevalised ettevõtmised, mis
lülitavad raamatukoguhoidja samasse rütmi ümbritsevaga: meeldib
see talle või mitte, sellelt rongilt küll
maha jääda ei tohi.
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ka teistelt (Vihalemm ja Lauristin,
2017: 443). Nii võib tekkida küsimus, kas soov olla kiire ja operatiivne on pigem isikupõhine või erialase
identiteediga seotud.

Raamatukogudele avaldab
mõju ka majanduslik surve
töötada efektiivsemalt, st
teha sama töö ära vähemate töötajatega, vähema
raha eest. Töös tuleb ette üles-

andeid, mis tänu kogudega töö
automatiseerimisele ja tsentraliseerimisele on tehtavad kiiremini
kui kunagi varem ning mille arvelt
on võimalik keskenduda muudele
töödele. Samas näitavad uuringud,
et just töö loomuse enda muutumise tõttu (van Echtelt jt, 2006)
ei piisa ka automatiseerimisest või
tsentraliseerimisest: ka raamatukogutöö võib olla pingeline, stressi
tekitav, koguni läbi põletav (Wood
jt, 2020). Viimane kehtib muide ka
nn edukate rööptegutsejate puhul,
kelle pikad tööpäevad võivad lõpuks

tervisele mõjuda (Vihalemm ja Lauristin, 2017: 443). Järelikult tuleb
veel ühe innovatsiooni-iili, raamatukogudeski hoogu koguva säästva
arengu taustal pöörata tähelepanu
ka säästva või jätkusuutliku töö
põhimõtetele ajakasutuse kontekstis.

Säästvat või jätkusuutlikku
tööd ei saa võtta enesestmõistetavalt. Vastandina Rootsile

iseloomustab Eestit üks Euroopa
Liidu madalamaid ametiühingutes
osalemise määrasid (Fulton, 2015),
mis tähendab, et tööalase heaolu
kaitsel tuleb enamikul eestimaalastest loota eeskätt iseendale.
Sotsioloogide kohaselt on Eesti
poliitretoorikat ilmestanud kogu
taasiseseisvusaja vältel nn (läänele)
järele jõudmise mentaliteet (Kalmus ja Vihalemm, 2006). Seevastu
Rootsi, kus puuduvad sarnased ajaloolised katkestused, on saanud
võrdlemisi stabiilselt areneda küpse
demokraatiaga heaolumaaks. Ehkki

Säästva töötamiseni jõudmine ei käi
lihtsalt: pigem nõuab see aega ja teinekord kuluvad ära ka valulikud kogemused,
et mõista: töö tegemine ei ole sprint,
vaid maraton. Mõnelgi juhul tulid stress
ja läbipõlemine jutuks pikaajalisema
töökogemusega raamatukoguhoidjate
intervjuude kõrvalteemadena, käsikäes
põhimõtetega hoida töö- ja vaba aeg
selgelt lahus ning lubada endale töö ajal
ja kõrvalt selleks ette nähtud puhkust.

läbi viidud kvalitatiivse uurimuse
valim on intervjuude endi põhjal
riikidevaheliste üldistuste tegemiseks liiga väike (ega eeldagi üldistusi), tuleb taolisi konteksti mõjutavaid ühiskondlikke hoovusi siiski
kõrva taha panna. Olulisemad võrdlusmomendid uurimistöös ei võrsunud aga mitte riikide ega ka mäluasutuse tüüpide tasandilt, vaid
hoopis vestlustes osalenud infotöötajate töökogemustest. Säästva
töötamiseni jõudmine ei käi lihtsalt:
pigem nõuab see aega ja teinekord
kuluvad ära ka valulikud kogemused, et mõista: töö tegemine ei ole
sprint, vaid maraton. Mõnelgi juhul
tulid stress ja läbipõlemine jutuks
pikaajalisema töökogemusega raamatukoguhoidjate intervjuude kõrvalteemadena, käsikäes põhimõtetega hoida töö- ja vaba aeg selgelt
lahus ning lubada endale töö ajal ja
kõrvalt selleks ette nähtud puhkust.
Nii kogenenumate meenutustest kui
ka nooremate raamatukoguhoidjate
jutust ilmnes samas vajadus end
ühel või teisel perioodil tööelus
tõestada ja oma võimeid proovile
panna, mille tõttu kulubki tööle
lisaks ka õhtutunde ja nädalavahetusi. Pikemat ajalist perspektiivi silmas pidav jätkusuutlik toimetamine
töökoormust silmas pidades ei ole
seega alati enesestmõistetav, sest
hulgaliselt on neid tulekahjusid, mis
vajavad tähelepanu nüüd ja praegu.
Lisaks võib erineda ka jätkusuutlikkuse tähendus. See ei peitu tingimata vaid kvantiteedis, nt töö- ja
puhkeaja tundide tasakaalus, vaid
teistegi ajaga seotud aspektide
puhul tasakaalu leidmises, nii et
lõpuks on jätkusuutliku töö puhul
peamine küsimus, kuidas hoida ja
säilitada aastatepikkuse töömaratoni kestel rahulolu tehtava tööga.
Sellele küsimusele vastamiseks olen
alljärgnevalt kogunud nippe, mis
aitavad intervjueeritud Eesti ja
Rootsi raamatukoguhoidjail oma
igapäevase tööga just ajalises mõttes ladusamalt toime tulla.

Alustagem võtetest, mis
võimaldavad teha asjad ära
korralikult, märgatavast ajalisest survest hoolimata.

Ka suure hulga mitmekesiste tööülesannetega paremini
hakkama saamiseks leidub
häid väikeseid nõkse. Esmalt

tuleb siin appi tööde tegemine portsudena: kui just aeg tagant ei sunni,
saab kolleegi käest või hoidlast
midagi täpsustada siis, kui kogunenud on mitu küsimust. Tööampsude
kogumine portsudeks on kasulik
mitmel põhjusel: esiteks tuleb endal
vähem n-ö ringi sahmida või ühelt
tegevuselt teisele ümber lülituda,
kuid teiseks võimaldab see meil
endil vähendada väikeste katkestuste hulka, millega kolleegi poole
pöörduda. Järelikult: varem mainitud
katkestuste vähendamine on mingil määral ka meie endi võimuses.
Samamoodi võib abi olla, kui tutvuda värskelt saabunud e-kirjadega
vaid piiratud aegadel päevas, näiteks paaril-kolmel korral: nii kulub
ümberlülitumisteks e-kirjade ja muu
töö vahel vähem aega. Mõne intervjueeritava vastusest ilmneb aga eri
suhtlusvahendeid pakkuv lahendus:
lugeja, kel on vastuse saamisega
tõesti väga kiire, helistab; e-kirjale
ei pea aga tingimata loetud minutite jooksul vastama. Peale võimaluse jagada oma tööd portsudesse

tulevad mitmekesiste ülesannetega
hakkama saamisel appi ka abivahendid, mis aitavad asju meelde
jätta: kleeppaberid (post-it) ja tegemist vajavate tööde nimestikud
(to-do list), jagatud kalendrid ning
töörütmid-regulaarsused. Kleeppaberite ja tegemist vajavate tööde
nimekirjade kasutamise kohta leidub nii intervjueeritavate eelistustes kui ka viimasel ajal ohtralt
ilmunud ajajuhtimise ja efektiivsuse
teemalistes eneseabiõpikutes hulgaliselt erinevaid ja kohati ka vastuolulisi nippe. Kas koostada tegemist
vajavate tööde nimekiri tööpäeva
lõpus või alguses, planeerida töid
igaks tööpäevaks või terveks nädalaks, kirjutada tööd nimekirja üles
tähtaegade või ülesannete saabumise järjekorras, paberil või elektroonselt – kõigil nendel valikutel
on omad eelised ja puudused. Nii
saab kindel olla vaid sellele, et
oma töö planeerimiseks tasub aega
võtta, kuidas aga oma töid planeerida, võib olla juba väga individuaalne ja tihti katsetamise käigus
selguv.

Tööülesannete ning kõrvalepõigete rohkus on tihedalt
seotud ohtrate kontaktidega:
kolleegidest ja külastajatest
koostööpartnerite ning raamatukogude tegevust suunavate asutusteni. Ajalises

mõttes toetab nende suhete haldamist töös esinevate rütmide tabamine ja oma töö viimine nende rütmidega samale sagedusele. Esmalt
väikesed päevased rütmid: näiteks
hommikune e-kirjade ja posti läbi
vaatamine, õhtupoolikune ürituste
kavandamine. Siis nädalarütmid:
näiteks ilmnes paljudest intervjuudest sageli eelistatava koosolekupäevana just teisipäev. Seejärel
kuurütmid, näiteks kuu viimase
reede jätmine koristuspäevaks. Ning
kõige raamiks aastarütm: millal on
vaja tavapäraselt esitada aruandeid
või läbi viia arenguvestlusi, millal
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Igapäevatöös juhtub ikka, et keegi
astub ligi ja soovib midagi täpsustada või lihtsalt mõne sõna vestelda.
Ehkki taolised katkestused on normaalne osa tööst, tuleb teinekord
siiski leida aega omaette süvenemiseks ja kasutada nippe, et vältida
vahelesegamisi. Mitmes intervjuus
ilmnes sageli eelistus võimaluse
korral tulla tööle kas teistest mõnevõrra varem või jääda tööle mõnevõrra hilisemaks kellaajaks, kuna
siis on tööl vaikne, telefonid ei helise
ja on võimalik rahus toimetada täpsust nõudvate töölõikude kallal.
Teistest varem tööle tulles saab
endale väikese preemiana lubada
vastavalt ka töölt varem lahkumist,
samas kui õhtul hiljem töötada
eelistaja saab pisut vabamaks jäänud hommikul rahulikult ärgata ja
tekitada endale päeva algusesse
natuke rahulikku, päris oma aega.
Niisugused valikud näitavad oma
eelistatud tööviiside äratundmist,
võimaluse korral enda jaoks ideaalse
töövoo tekitamist viisil, et saaks
kasutada tunde, mil on teada, et
ollakse kõige paremas töövormis:
siis on võimalik täita ülesandeid, mis
on muudest ehk pisut nõudlikumad
või loovamat mõtlemist eeldavad.
Kolleegidega võrreldes varem või
hiljem tööle tulemist saavad muidugi lubada endale raamatukoguhoidjad, kes töötavad koos vähemalt ühe kolleegiga: päris väikeses
raamatukogus taoline valik lihtsalt
puudub. Samas, tundes üldjoontes
oma kandi lugejate harjumusi (millal saabub raamatukogu juurde liinibuss, millal on raamatukogusse
üldiselt oodata koolilapsi, millal
tulevad raamatuid laenama tööl käijad jne), saab ajastada süvenemist
nõudvaid tööülesandeid. Ideaalsesse töövoogu mahuvad ka töised
harjumused, millega hommikul end

paremini töölainele viia või päeva
jooksul jaksu koguda. Nii võimaldab
vaimsest tööst puhata raamaturiiulite korrastamine või laua taga tehtavast tööst jalutuskäik, mille vältel
toimub töine jutuajamine kolleegiga
(olgu mobiiltelefoni teel või üheskoos jalutades). Lisaks taolistele
vaheldust pakkuvatele tegevustele
on tööpäevas oma koht ka ette nähtud pausidel: tänu pausidele saab
vältida intensiivse töö käigus tekkivaid vigu ja puhkuse järel värskemana jätkata. Neile, kellele päeva
jooksul saabub palju informatsiooni,
on abi sellestki, kui mingi infoga,
nt e-kirja teel saabunuga, tegeleda
võimaluse korral vaid ühe korra –
e-kirja saabumisel ja teate sisuga
tutvumisel.

PÄEVATEEMA: TARKUST TARTUST TOOMEMÄELT • Raamatukogu 2/2022

12

on lugejateeninduses kõrg- ja
madalhooajad, missuguseid rahvakalendri tähtpäevi tähistatakse jne.
Rütmide määratlemine ei sõltu
ainult raamatukoguhoidja valikuist,
kuna tal tuleb arvestada ka erinevatest kasutajagruppidest või n-ö
emaorganisatsioonist (nt ülikoolist)
tulenevaid ajalisi rütme: missugused üritused veel külas toimuvad
(et kultuuritarbija ei peaks hakkama
valima näiteks raamatukogu ja küla
rahvamaja ürituste vahel), millal
algab uus õppeaasta või semester.
Igal juhul lihtsustab rütmide (olgu
väljastpoolt antute või oma asutuses kokku lepitute) ette teadmine
töö planeerimist ning teinekord ka
erinevate ülesannete tähtaegade
meelde jätmist. Koostööd kolleegidega aitab aga konkreetselt lihtsustada tööpäeva sünkroniseerimine
jagatud kalendrite ning e-keskkondade abil. Jagatud kalendrist on
palju kasu eeskätt ühiste kohtumiste ja ürituste planeerimisel, kuivõrd sealt on võimalik täpsustada,
millal keegi parasjagu on hõivatud,
vältides seeläbi kolleegi asjatut
tülitamist või tema vastuse järel
ootamist. Ajasurve ning tööülesannete rohkuse taustal on head
suhted kolleegidega väga väärtuslikud – nii kuluvad marjaks ära nipid,
mis just ajakasutuse mõttes võimaldavad suhteid alal hoida.

Nii tormisteks kiskuvate innovatsiooni-iilide kui ka üldiselt
kiireneva elutempo mõttes
on raamatukogud haavatavas positsioonis. Siin artiklis
mainitud ajalised pingeväljad, eriti
aga eeldus, mille kohaselt raamatukogu peab pakkuma kvaliteetset
teenust, tehes seda ühtaegu kiiresti
ning muuhulgas ka odavalt (projektijuhtimises käsitletakse neid
kolme nn raudse kolmnurga raames), avaldavad omakorda märkamatut, kuid tugevat survet raamatukoguhoidja igapäevatööle. On
ajalisi nüansse, millele pööratakse

tähelepanu töölepingutes, koostöölepetes või projektides (nt töö kestus tundides, tähtajad), kuid leidub
ajalisi mõjutegureid, mida sõnastada või dokumenteerida on keeruline. Ometi mõjutavad ka rööptegutsemine ja katkestused, ootamatused ja rütmid murelikku tunnetust
raamatukogu peab ajaga kaasas
käima ja kogukonnale oma vajalikkust näitama. Taoliste tegurite ära
tundmine ning nende taltsutamine
erinevate nippide varal annab raamatukoguhoidjale aga juba palju
paremad võimalused ka pikemas
perspektiivis, teda ennast säästvas
mõttes. Palju on räägitud sellest,
kuidas ilma lugejateta ei oleks raamatukogu, kuid samamoodi ei oleks
raamatukogu ka ilma särasilmsete
ja rahulolevate raamatukoguhoidjateta. Valik, millise innovatsioonituulega edasi tuhiseda või millal
paigale jääda, on lõpuks raamatukoguhoidja käes.

Siinkohal on paslik ka lõpetada
klassikalainel (taas Tolkien, 2012):
Sa oled suurepärane raamatukoguhoidja, ja ma armastan sind väga,
aga laias maailmas oled sa lõppude lõpuks siiski ainult väga väike
tegelane.
Tänu taevale, vastas raamatukoguhoidja naerdes ja ulatas mulle teetassi.

Käesolev artikkel on valminud
ETAgi järeldoktorantuurigrandi
(PUTJD838) Mäluasutuste
töötajate töörütmid kiireneva
ja tiheneva sotsiaalse aja kontekstis toetusel. Autor tänab
intervjueeritavaid, kes leidsid
oma tihedast tööpäevast aega
süvaintervjuul osalemiseks.
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Retrolikult
retrost
Ilmar Vaaro,
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi
infoteaduse õpetaja

Kui me erialaselt kasutame sõna
retro, siis seondub see eelkõige retrospektiivsete nimestikega, millest
kõige olulisem on rahvusbibliograafia.
Kümme aastat tagasi ilmusid eesti
retrospektiivse rahvusbibliograafia
ühe tähtteose Eestikeelne raamat
1918–1940 kaks esimest köidet
(ülejäänud kaks järgneval aastal).
Selle bibliograafia (edasises tekstis
retronimestiku) koostamist alustati
1999. aastal. Ettevõtmises osales
arvukalt töötajaid erinevatest Eesti
raamatukogudest. Töid koordineeriv
koostaja ja toimetaja oli Anne Ainz,
meie raamatukogunduse ja bibliograafia eriala 1966. aastal lõpetanu.
Trükiste nimestikku registreerimine
lõpetati 31. detsembril 2011.

Retronimestik sisaldab 35 894 trükise kirjeid. Arusaadavalt on tegemist suurejoonelise ettevõtmisega, aga
kuidas konkreetsemalt esile tuua nimestiku kvaliteeti?
Üks võimalus on anda ülevaade väljaannetest, mida
pole varasemates avalikkusele suunatud nimestikes
registreeritud. Kokku kogunes selliseid trükiseid 3680
ehk kümnendik koguarvust. Niisuguses suurusjärgus
arv oli olemas juba vahetult pärast nimestike ilmumist.
Aeg on teinud mõningaid korrektiive, eelkõige käsitsi
kirjutatud raamatute väljalangemise osas.
Pärast 1990. aastat koostatud nimestike puhul on uute
kirjete lisandumise suurusjärk heal juhul kümnetes.
Siiski leidub nimestikke (kokku 17), mille kaudu on lisandunud üle saja kirje. Need seonduvad retrospektiivsete
bibliograafiatega nagu Valve Jürissoni ja Ülle Tamme
Eesti noodid 1918–1944 (1199 lisandumist), Eve Tangi
Eesti kaardid 1918–1944 (280), Kalev Siku Eesti
perioodikas ilmunud järjejuttude bibliograafia 1918–
1944 (243). Ka üliõpilased on uusi radu käinud.
Viljandi Kultuurikolledžis teemaga alustanud ning
Tallinna Pedagoogikaülikoolis õpinguid jätkanutest
võiks näiteks tuua Külli Solo separaadid (kokku 622
lisandumist ), Merle Sammuli väikepaljunduslikud
väljaanded (567) ja Merle Hiisi usukirjanduse (435).
Ka ainult Tallinna kõrgkooli puhul on näited olemas
Kristiina Jaanseni Eesti Kaitseväe allasutuste väljaannete (133) ja Elizabeth-Maria Siitami bibliograafianimestike (123) näol. Retronimestikul on sellistes
võrdlustes siiski suur ülekaal.
Järgnevalt püüan anda konkreetsema ülevaate, mida
uut võrreldes varasemate bibliograafiatega leidub
retronimestikus. Arvestades uute registratsioonide
arvukust, aga ka käesoleva artikli mahtu, on mõistlik
lähtuda teavikute tüüpidest. Samas on ülevaatlikkuse
huvides koondatud sarnased trükised ühe tüübi alla:
näiteks kalendrid võivad sisust lähtuvalt paigutuda
ka aimekirjanduse või reklaamtrükiste alla, aga kuna
enamasti on tegemist tarbetekstidega, siis on need
kõik kokkuvõtvalt sinna paigutatud. Kokku saab eristada 9 teavikute tüüpi, mida on iseloomustatud nii
üldisemalt kui toodud ka spetsiifilisi näiteid.
Kõige arvukamalt leidub retronimestikus uut infot ametlike teavikute osas, seda 1255 trükisega. Nende puhul
võime eristada kahte gruppi. Esiteks on tegemist riigivõimu eri tasandite tegevust või toimimist suunavate või
tõendavate dokumentidega nagu seadused, määrused,
lepingud, eelarved, aruanded jms. Näiteks võiks tuua
kolmekeelse Eesti-Soome kauba- ja laewanduslepingu
1921. aastast. Teiseks on tegemist organisatsioonide
või institutsioonide enda välja antud teavikutega.
Nende kõrgem juhtorgan oli tavaliselt pea- või üldkoosolek, mille otsustamispädevusse kuulusid ka põhi-
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Kõige arvukamalt leidub
retronimestikus uut infot
ametlike teavikute osas,
seda 1255 trükisega.

kirja vastuvõtmine või muutmine, aastaeelarve ja -aruande läbivaatamine ning kinnitamine. Nimetatud tegevuste tulemid nägid tihti ka trükivalgust.
Uute põhikirjade andmeid lisandus 327. Karmen
Velitschinsky püüdis 2017. aastal oma lõputöös põhikirju grupeerida valdkondade järgi, võttes aluseks
Endel Annuse varasemate ajaperioodide jaotused, aga
tehes ka ajastule vajalikke täiendusi. Analüüsitud 1800
põhikirja produktiivsemad valdkonnad olid kindlustus
(217 põhikirja), põllumajandus (204), rahandus (132),
tehnika, tööstus ja ehitus (130), tuletõrje (97), kaubandus (92) ja haridus (91). Retronimestikuga lisandunud
andmed kuuluvad suuresti nimetatud seitsmiku hulka.
Institutsioonide järjepidevuse määratlemine on keeruline, aga vähemalt 2/3 juhul on tegemist põhikirja
esmakordse registreerimisega. Näiteks Rakvere puhul
lisandus viis uut põhikirja, mis on ühe võrra rohkem kui
varasem teadmine.
Uut infot lisandus 695 aruande osas. Kõige arvukamalt
tuli neid juurde rahanduse valdkonnas tegutsenud
institutsioonidelt. Üksikult võetuna on lisandujate
eesotsas Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise Seltsi aastaaruanded 1925 kuni 1939. Varem polnud registreeritud ühtegi nende aruannet. Eesti Hariduse
ja Abiandmise Selts kasvas 1907. aastal välja Riia
Eesti Karskusseltsist. Tsaariaja suurim ettevõtmine oli
1913. aastal valminud kuuekorruseline seltsimaja.
Vabariigi ajal vähenes tunduvalt eestlaste arvukus Riias,
mistõttu seltsi tegevus enam nii intensiivne polnud.
Üheks selle aja oluliseks väljundiks oli eesti kooli tegevuse toetamine.
Ametlikest teavikutest natuke vähem leidub retronimestikus uut infot (1140) tarbekirjanduse osas.
Domineerib praktiline informatsioon konkreetsele
tegevusvaldkonnale, toimingule või toote-seadme
kasutajale: eeskirjad, instruktsioonid, juhatuskirjad,
juhendid, juhtnöörid, korrad, käsiraamatud, käskkirjad,
määrused, ringkirjad, tariifid, tingimused jms.
Tegevusvaldkondadest võib rohkemate trükistega eristada põllumajandust ja kindlustust. Toimingute puhul
kerkivad esile ürituste kavad. Kõige arvukamalt lisandus

laulukooride kontserdikavu, mille esirinnas on Tallinna
Meestelaulu Selts. Selts asutati 1916. aastal ning korraldas vabariigi ajal nummerdatud kavalehtede põhjal
112 kontserti (seda ei saa võrdsustada kavade üldarvuga, kuna mitmel puhul oli ühte koondatud arvukamalt kontserte). 35 uut teadmist lisandus varasemale
37-le. Tänu kunstiajaloolase Rein Looduse tegevusele
eesti kunstielu dokumenteerimisel on meil küllaltki
hea ülevaade kunstinäituste kataloogidest, aga tuli ka
täiendusi, kõige arvukamalt kunstikooli Pallas lõpu- ja
õpilastööde näituste osas. Konkreetsete toodete-seadmete ampluaa on väga lai: alates õmblusmasinatest
lõpetades langevarjuga.
Lisaks eeltoodud konkreetsetele trükistele saame eristada väljaandeid, mis hõlmavad üldisemat laadi informatsiooni. Hea näide on kalendrid, mille andmeid lisandus 199. Täiendusi tuli varasemasse kalendrisarja 86:
kõige rohkem Väike-Maarja ühiskalendri ja Võhma
Majandusühisuse ühiskalendri osas (vastavalt 8 ja
6 aastakäiku). Täiesti uusi kalendrisarju lisandus 54.

TÜ endine raamatukoguhoone Toomel on näinud

Enamik nendest piirdub ühe aastakäiguga. Kaks uut
aastakäiku lisandus neljal korral ning neli aastakäiku
kahel korral. Nelja lisandumisega olid Tallinna riidekaupluse Artur Laamann ja Tartu kaubamaja Johan Peep
kalendrid.

Eesti esimeste professionaalsete raamatukoguhoidjate kujunemist. Foto: Teet Malsroos

Ülejäänud reklaamväljaanded võib jagada kolmeks:
konkreetne kaubaartikkel, vabrik või müügi vahendaja.
Konkreetse kauba puhul saab välja tuua arvukaid
raadiokatalooge. Lisaks kergetööstuskaupu tootvatele ettevõtetele lisandus ka rasketööstuskäitiste nagu
Laverna, Lellep, Vennad Lõhmused ning Volta reklaame.
Vahendajatest võiks esile tuua laia profiiliga AS Kapsi
& Ko. kaubamaja, mille kataloogid reklaamisid elektrikaupu, kodumasinaid, raadioid, sõiduautosid, jalg- ja
mootorrattaid. Silmatorkavalt on esindatud seemnete
müüjad.
Õppekirjanduse info täienes 279 ühikuga. Eraldi väärivad märkimist õppeainete konspektid, mida tuli juurde
106. Tolleaegne tüüpiline konspekt oli mimeograafil
paljundatud. Neid valmistasid ise või lasid paljundusbürool produtseerida eri taseme haridust andvad institutsioonid, seda nii põhiõppe kui ka kursuste osas.
Lisaks varasematele sõjakirjanduse nimestikele täienes sõjahariduse teema. Sama kehtib ka õigusteaduse
kohta, kuigi on koostatud Bibliographia iuridica Estonica
1918–1940. Eri auditooriumitele esinenud Jüri Uluotsa
väljaannete loetelu pole veel lukku pandud. Kõrgema
Sõjakooli, Tallinna Kolledži ja Tallinna Tehnikumi kõrval täienes ka Omavahelise Teadusliku Okkultistliste
Teaduste Ringi õppekirjandus. Avaldati ka autokoolide
õppematerjale. Üheks nende avaldajaks oli Tallinna
Noorte Meeste Kristlik Ühing, mis seisis hea ka keskküttekütjate kursuse konspektide eest.
Klassikalisi trükitud üldhariduskoolide õpikuid lisandus
vähe, valdavalt kordustrükkide näol. Samas lisandus
õppetööd abistavaid trükiseid nagu testid, töövihikud,
arvutuskaardid ja ülesannete kogud. Arvukalt tuli juurde
eri õppetasemete õppekavu. Tänapäevaselt kõlavad nt
sarjad Õppinud töölise kutseeksami kavad, Õppinud
töölise ja meistri kutseeksami kavad, Meistri kutseeksami kavad. Kokku lisandus selliseid kavu 27.
Kuna vahetegemine teadus- ja aimekirjandusel on äärmiselt keeruline, siis on need kokku liidetud. Seda
tüüpi uut infot leidub 263 publikatsioonis, millest
71% moodustavad separaadid. Siingi, nagu kalendrite
puhul, on kokku võetud kõik separaadid, millest mõned
võiksid teistsuguse lähenemise korral kuuluda mõne
teise tüübi alla. Separaadid saame jagada põhiväljaandest lähtuvalt kolme gruppi: ajakirjandus, jätkväljaanded ja raamatud.
29-le varasemast teadaolevale ajakirjanduslikule väljaandele lisandusid uutena Eestimaa Kommunistlise
Partei (Kommunistilise Internatsionaali (Komiterni)
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Retronimestikus lisandus võrdlemisi suur kogus reklaamtrükiseid – 439. Reklaamväljaanded võivad olla
kataloogid, hinnakirjad või terviktekstid. Varem domineerisid selles tüübis trükiste reklaamid. Neid lisandus
retronimestikuski, aga domineerivaks kujunesid muud
väljaanded. Aktiivne näidendite väljaandja oli Taavet
Mutsu teatrikirjastus. Tollel ajal oli eeskavaga peo lahutamatu osa näitemäng. Polnud mõtet soetada endale
kallilt ühekordseks kasutuseks näidendiraamatuid, vaid
neid odava raha eest laenutada. Taavet Mutsu ühendas
kirjastamise ja laenutamise. Et mitte liialt rahaliselt
panustada, olid paljud tema näitemängud paljundatud mimeograafil. 1935. aastast alustas Mutsu oma
teatriraamatukogu reklaambrošüüride nummerdamist,
numbrist 19. Viimane teadaolev väljaanne kandis

numbrit 44. Lisandus 12 uut numbrit, lisaks veel varasemast ajast 5.
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Sektsiooni) häälekandja Kommunist ja Välis-Eesti Ühingu
Välis-Eesti Almanak. Varjatud kujul on olemas ka ajakiri
Tänapäev. Nimelt ilmus 1936. aasta 10. numbris Gustav
Suitsu kõne A. H. Tammsaare ausamba avamisel JärvaMadisel sama aasta 30. augustil. Retronimestikus on
jäänud äratrüki fakt märkimata võib-olla seetõttu, et
tegemist pole täpselt üks-ühele koopiaga ajakirjast.
Kõige arvukamalt lisandus äratrükke arstiteaduslikust
ajakirjast Eesti Arst. Persooniti tuli kõige rohkem juurde
meditsiiniajaloolase, sisearsti ja Tartu Ülikooli õppejõu
Herbert Normanni artikleid. Kui varem oli neid teada 25,
siis retronimestikuga suurenes arvukus 7 võrra.
11-le varasemale jätkväljaandele uusi lisandusi polnud.
Kui enne oli teada üks maailma astronoomide koorekihti
kuulunud Ernst Öpiku Tartu Ülikooli Tähetorni kalendri
separaat, siis nüüd lisandus neid kaks: Kaksiklugemise
(double count) metood ja selle tarvitamine lendtähtede
vaatlusil ning Tähtede masside ülemmäärast. Valge
kääbuse A. C. + 70° 8247 tihedusest. Tähtede sisemine
ehitus, energia allikas ja arenemiskäik.
Varem registreeritud raamatute äratrükid pärinevad
7 väljaandest. Jätkub maakondlike koguteoste separaatide juurdekasv. Uute raamatutena lisanduvad Ajaviite
leksikon, Keemilise analüüsi praktikum. I, Taevaskoda ja
Valgemetsa, Theodor Altermann. Kui äratrükid ilmusid
tavaliselt samaaegselt põhiväljaandega, siis üks äratrükk
pärineb märgatavamalt hilisemast perioodist: 1901. aastal Tartus ilmunud Eduard Mäesepa (Mäesepp) raamatukaupluse kirjastatud Kalewipoja Kalendri 1902 lisa
avaldati uuesti Tallinnas 1930. aastal. 80-leheküljelisest lisast jõudis äratrükki 64-leheküljeline kirjanduse
ja artiklite osa, välja jäi reklaam. Väljaande pealkiri
pärineb rootsi kirjaniku Alfred von Hedenstjerna proosatekstist Mida maailmas mõõdupuuks peetakse. Separaadi tekste kaedes on tunda sajandivahetuse hingust.
Ülejäänud selle tüübi väljaannete puhul torkavad silma
institutsioonide ja organisatsioonide tegevuse ajaloolised ülevaated. 1930. aastatel hakkas neil kätte jõudma
tegevuse kümnes või viieteistkümnes aastapäev, aga
on ka tsaariajal alustanute ülevaateid. Üheks näiteks
viimasest võiks tuua Walther Freymanni Tagasiwaate
Tartu Wabatahtl. Tuletõrje 60.-aastasele tegewusele.
Üheks omapärasemaks sündmuseks seltsi ajaloos oli
30. aprillil 1917 Jurjevi sõdurite ja tööliste saadikute
täidesaatva nõukogu käsk hävitada A. Le Coqi vabriku
õlle- ja viinatagavarad, kuna kohaliku garnisoni sõdurid
rüüstasid käepärast olevaid tagavarasid ning jõid ennast
meeletult purju.
Ilukirjanduse info täienes 96 trükise osas. Proosateosed
on paljudes varasemates nimestikes esindatud ning
seetõttu pakub retronimestik mõningaid täiendusi juba

Ilukirjanduse info täienes 96 trükise
osas. Kõige rohkem lisandus
Taavet Mutsu teatrikirjastuse
mimeografeeritud näidendeid.

teada olevatele väljaannetele. Leonhard Villaku koostatud ja välja antud antoloogia Novellipõimik registreeriti juba Eesti raamatute üldnimestikus. Retronimestik
täpsustab, et osa tiraaži sisaldab Albert Kivikase Kevade
ennete asemel Eduard Vilde Asunik Woltershausenit.
Meie 1966. aasta lõpetaja Olaf Esna koostas 1976.
aastal bibliograafia bibliofiilidele Eesti luule- ja laulukogud, mille kaudu lisandus uut infot nummerdatud ja
signeeritud eksemplaride osas. Aga retronimestikust
tuleb lisa, nt Gustav Suitsu Kogutud luuletuste autori
signeeritud eksemplaride näol. Küllaltki palju on ka
laulikute täiendusi.
Kõige rohkem lisandus Taavet Mutsu teatrikirjastuse
mimeografeeritud näidendeid. Nende seas on nii varem
registreeritud kui ka täiesti uusi autoreid. Näitena viimastest võiks tuua poola kirjanduses olulise autori
Jarosław Iwaszkiewiczi, kes on küll rohkem tuntud
luuletaja ja prosaistina. Bernhard Linde eestindusena
ilmus tema 3-vaatuseline komöödia Suvi Nohant’is.
Näidend oli Eesti Draamateatri mängukavas hooajal
1939/1940, Poola esietendus toimus 1936. aastal
Varssavi Väikeses Teatris. Jätkus juba varem teadaolevate teatrite (Estonia, Vanemuine, Eesti Draamateater, Tallinna Töölisteater) avaldatud näidendite registreerimine. Lisaks Eestile tuli täiendust ka Leningradist.
Nimelt avaldas sealne V. Kingissepa nimeline Leningradi
Eesti Tööliste Haridusmaja sarja Tööliste Teatri näitemängude kogu, mille seitsmenda näidendina ilmus 1928.
aastal Valter Rätsepa tõlgitud Vassili Škvarkini 3-vaatuseline lauludega naljamäng Kahjuline ollus. Sellest
sarjast oli Anna Jaskeljaini NSV Liidu eestikeelse kirjanduse kataloogist varem teada neljas üllitis – Jakov Zadõhhini 4-vaatuseline näitemäng Kaabakas (huligaan)
1927. aastast, samuti Valter Rätsepa vahendatuna.
Teatmekirjanduse uus info pärineb 83 trükisest. Sõna
teatmekirjandus toob üheks võimalikuks vasteks sõnaraamatu. Traditsioonilisemate keelte nagu saksa, vene ja
inglise kõrval on omapärane näide A. Vellbaumi kokku
seatud Eesti-portugaalia ja portugaalia-eesti sõnaraamat: milles ligi 5000 sõna kogutud. Selle väljaande
kirjeldamise aluseks on defektne eksemplar (osa lehekülgi puudu, sealhulgas lõpulehed). Eessõna lõpus on

kohaline ja ajaline viide Tallinn, jõulukuul 1924. Trükises olev tempel viitab H. Leokese arhiivraamatukogule.

Propagandakirjanduse info suurenes 79 ühiku võrra.
Siin domineerivad poliitiline ja usukirjandus. Retronimestik toob niivõrd-kuivõrd selgust illegaalsete
kommunistlike trükikodade osas, mida mõnedes nõukogudeaegsetes narratiivides peeti kõige olulisemateks tegijateks. Retronimestik teavitab sarja EKP KK
väljaanne kohta: Illegaalne kommunistlik väljaanne,
millest pole suurem osa eksemplare säilinud. Autorid,
väljaandja ja väljaandmise kohad on konspiratsiooni
huvides märkimata jäänud või valesti märgitud. Peale
illegaalsete trükikodade sulgemist Eestis 1931. a.
juunis, jätkati väljaannete trükkimist 1931–1932. a.
Venemaal ja 1933–1940. a. välismaal Saksamaal, suuremalt osalt Taanis. Eestimaa Kommunistliku Partei
illegaalset trükitegevust tabasid kaks olulist lööki, kui
1922. aastal arreteeriti keskkomitee liige Johannes Linkhorst ja 1931. aastal võeti kinni siia NSV Liidust põrandaalusele tööle saadetud Voldemar Teppich-Kasemets.
Mõlemad läksid võimudega koostööle. Retronimestiku
sarjade väljaannete loendis on 17 nimetust, kõige suurem järjekorranumbriga 457. Esmaregistreerituid on 8.
Jossif Stalini ja Vjatšeslav Molotovi kolmest 1935. aastal Nõukogude Liidus avaldatud teosest ilmusid ka
konspiratiivväljaanded, mis olid mõeldud salaja Eestisse toomiseks. Raamatute kaaned, algus ja lõpp
pärinesid varasematest aktsepteeritud teostest. Näiteks
Jossif Stalini artikleid koondava Oktoobrirevolutsiooni
puhul oli selleks 1915. aastal ilmunud Martin Lipu
Koolilaste kirikulugu. 1938. aastal Moskvas ilmunud
Ajutine määrus TT Miilitsa saateteenistuse (konvoiteenistuse) kohta: lisa NSVL Siseasjade Rahvakomissari
käskkirjale 1938. a. nr. 091 oli salajane trükis.
Ridamisi on ilmunud eestikeelse piibli bibliograafiaid.
Üheks koostajaks on olnud ka Endel Annus, 1943.
aastal bibliograafiakursuse alamastme eksami sooritaja;
kuid ikka pole täiuslikkust saavutatud. Enamik väljaandeist on ilmunud Briti ja Väljamaa Piibliseltsi toel,
aga on ka teisi organisatsioone. 1924. aastal Philadelphias avaldatud Meie Issanda Jesuse Kristuse Uus Testament ehk Uue Seaduse Raamat ja Kuninga Taweti lauluraamat väljaandja oli Amerika Baptisti Kirjastuse Selts.
Lastekirjanduse info täienes 46 väljaande võrra. Ridamisi
tuli juurde väikesemahulisi värssidega pildiraamatuid.
Nendest ülevaate saamine on keeruline, mida näitab
ka J. Oroga (Julius Oengoga) seonduv. 1991. aastal

Kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et niivõrd suuremahulise töö järel on kõik trükised registreeritud, kuid
tegelikkuses see nii pole. 2012. aastast tänaseni on
lisandunud üle 800 väljaande kirje, seda eelkõige oksjonikataloogide vahendusel. Siia lõppu tasub ära märkida meie 2021. aasta lõpetaja Merle Beljäevi lõputöö,
mis käsitles vabariigi esimese perioodi eestikeelseid
raamatuid Harju- ja Raplamaa praegustes väikemuuseumites. Nende muuseumite kogud pole üheski
e-kataloogis kajastatud (hea, kui on olemas mingigi
nimekiri). Üliõpilase tarmuka töö tulemusena valmis
andmekogumi analüüs, aga leiti ka 9 varem registreerimata trükist: aruanded, kalendrid ja põhikiri.

Kõrvaltvaatajale võib jääda mulje,
et niivõrd suuremahulise töö järel
on kõik trükised registreeritud,
kuid tegelikkuses see nii pole.
2012. aastast tänaseni on
lisandunud üle 800 väljaande kirje.

Käesolev ülevaade näitab lisaks uuele registreeritud
infole, kuivõrd tihedas dialoogis on retronimestik varasemate bibliograafiatega. Retrospektiivne rahvusbibliograafia on aluseks mitme distsipliini uuringutele,
eelkõige eesti raamatu ajaloole. Siin tutvustatud trükiste puhul on valdavalt tegemist uunikumidega.
Minevikku vaatamist ei tule meie eest ära tegema
teiste elukutsete esindajad. Raamatukogud ning rahaotsustajad peaksid leidma vahendeid, et selline professionaalne töö jätkuks edaspidigi.
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Arvukalt on institutsioonide liikmete nimestikke. Esile
kerkivad üliõpilasseltside ja korporatsioonide liikmete
nimekirjad. Täiendusi tuli ka koolide, sõjandusalaste ja
trükikoja raamatukogude kataloogide osas.

avaldatud Julius Oro kirjandusnimestiku saatesõnas
märgitakse, et kahjuks pole säilinud J. Oro pildiraamatud „Kolm karu“, „Muti“, „Must Muki“, „Võidusõit“, „Maal
ja linnas“, mistõttu käesolev nimestik neid ei kajasta.
Andmed nimetatud raamatute olemasolust pärinevad
kirjaniku tütrelt Lembe Hiedelilt. Retronimestik toob
tagasi ühe trükise koos täiendusega. Nimelt on koos
Kolme karuga avaldatud ka teine pikem lastevärss
Tuhkatriinu. Täpsustusena olgu lisatud, et retronimestikus on esindatud ka Muti, mille esmaregistratsioon
toimus 2004. aastal Tarmo Kolgi 29. raamatuoksjoni
kataloogis. Samas registreerib retronimestik esmakordselt J. Oro laste värsiraamatud Lõbusad lood, Muri,
Suvitamas, Väikesed näitlejad, Õhupallid, Üllatused külas.

Õppekava
arendus kui
linnaehitus:
infospetsialistid Tartu
Ülikoolist
Katrin Kannukene,
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi
infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava
programmijuht, infoteaduse nooremlektor

Üks õppekava on nagu Tallinna linn,
mis kunagi valmis ei saa – kogu aeg
on midagi kõpitseda, juurde ehitada,
kavandada ja planeerida.
Infokorralduse õppekava Tartu
Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis
on mõne viimase aastaga saanud uue
üldplaneeringu, läbi teinud uuenduskuuri ning nüüd on aeg vaadata,
kuhu oleme jõudnud.

Infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava koolitab infotöö spetsialiste, pöörates tähelepanu nii erialateadmiste õpetamisele kui ka erialaoskuste arendamisele. Õppimine on tasuta, õpingud kestavad kolm aastat
sessioonõppes, st auditoorsed kohtumised õppehoones
või e-õppes toimuvad üle nädala reedest pühapäevani.
Tõsi küll, viimastel aastatel on pühapäevaseid loenguid
olnud haruharva.
Õpingute ajal on võimalik valida, kas lõpetada õppekava raamatukogunduse või info- ja dokumendihalduse
erialal. Alates õppeaastast 2019/2020 vastu võetud
üliõpilased saavad õppekava läbimise järel sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi. Raamatukogunduse eriala valinud saavad raamatukoguhoidja kutse 6. taseme
ning 2016. aastast praeguseni on raamatukoguhoidja
kutse antud 41 meie lõpetajale.

Mis on linnamüüri taga
ehk Mida me siis õpetame?
Infokorralduse õppekava kolme õppeaasta õppeained
jagunevad alus-, eriala-, praktikate, valik- ja vabaainete moodulitesse. Peale vaba- ja valikainete on kõik
õppeained ühised nii raamatukogunduse kui info- ja
dokumendihalduse suunal. Soovitud eriala täielikuks
omandamiseks tuleb praktikad siduda vastavalt kas
raamatukogunduse või info- ja dokumendihalduse erialateadmiste ja -oskuste omandamisega. Õpingute
lõpetamiseks on valida, kas kirjutada-kaitsta lõputöö
või sooritada lõpueksam.
Üldainete alusmoodul süvendab teadmisi sotsiaalteaduste ja kultuuri valdkonnas ning arendab igal
ametikohal olulisi oskusi. Õppeaines Informatsioon
ja ühiskond otsivad esmakursuslased seoseid (info)
ühiskonna, infotöö ja -töötaja vahel ning omandavad
akadeemilise enesejuhtimise põhitõed, olgu see siis ajaplaneerimis- või viitamisoskus. Infokorralduse teemalised vestlused võimaldavad harjutada erialast inglise
keelt keeleoskuse taseme alusel moodustatud rühmades. Aine Ühiskond ja kultuur annab õppurile alusteadmised sotsioloogiast ning käsitleb kultuurilugu
mitmest vaatest, sealhulgas pöörates tähelepanu raamatuajaloole, kirjandusele ja tsensuurile. Üldainetes
vaadatakse lähemalt otsa veel infoühiskonna aktuaalsetele teemadele, õpitakse eesti õigekeelt, ettevõtluse
aluseid ning suhtlemis- ja koostööoskusi.
Infoteaduse alusmoodulis saab üliõpilane ülevaate
infoteaduste olemusest ning peamistest uurimisvaldkondadest, õpib valdkonna terminoloogiat, peamisi
teooriaid ja metodoloogiaid. Põhjalikumalt keskendutakse infokäitumise ning infokäitumise ja infootsingu

Infotehnoloogia moodulis saavad tudengid selgeks
programmeerimise ja veebilehtede loomise põhitõed
ning omandavad esmased oskused tööks andmebaasidega. Õpitakse ära tundma ja lahendama praktilisi
infoturbeprobleeme ning otsitakse vastuseid infoõiguse, infoeetika, andmekaitse ja privaatsusega seonduvatele küsimustele. Lisaks õpivad tudengid tundma
infoarhitektuuri printsiipe, teooriaid ning praktilisi
lähenemisviise, analüüsides mõne veebilehe infoarhitektuuri. Infosüsteemide aines tutvustatakse infosüsteemide tüüpe, arendust ja haldust ning riigi infosüsteemide infoarhitektuuri, analüüsitakse juhtumeid,
koostatakse protsessikirjeldusi, testitakse veebilehtede
ligipääsetavust ja tutvutakse Eesti peamiste raamatukogunduslike ning dokumendihalduse infosüsteemidega.
Infohalduse erialaainete moodul annab pädevuse tööks
infospetsialistina. Teabehalduse aluste aines õpitakse
tundma teabehalduse põhimõtteid ja nõudeid, teabehalduse korraldamisega seotud põhimõisteid, õigusakte ja valdkonna standardeid. Eraldi teemaplokkidena
käsitletakse põhjalikult arhiivindust ja raamatukogundust ning omandatakse infoteenuste ning -teeninduse
alused. Teoreetilised erialateadmised leiavad rakendust õppeaines Info kirjeldamine ja metaandmed, kus
õpitakse praktiliselt teavikute kirjeldamist, liigitamist ja
märksõnastamist. Ainetes Teabehalduse korraldus ja
Organisatsiooni tugifunktsioonid ja nende dokumenteerimine omandatakse teadmised ja praktilised oskused
dokumendihalduse ning (digi)arhiivinduse vallas.
Praktikad moodustavad õppekavast päris suure osa
ja annavad õppijale paindliku võimaluse kujundada
oma õpiteed just endale sobivas suunas. Esmakursuslased lähevad vaatluspraktikale, et ise veel käsi külge
panemata jälgida eri organisatsioonide infotöö korraldust. Erialaoskuste ja -teadmiste rakendamiseks
on üliolulised teabehalduse praktikad, kus üliõpilane
valib praktikabaasi vastavalt oma valitud suunale –
kas raamatukogundus või dokumendihaldus. Rühmapraktikates harjutatakse koostööoskusi, lahendades
organisatsioonide infokorralduslikke probleeme, aga
üliõpilased on õppeaines koostanud ka õppematerjale
ja täiendanud õpiobjekte. Projektipraktikates läbitakse õppejõu valvsa pilgu all kogu projekti elutsükkel,

Alates õppeaastast
2019/2020 vastu võetud
üliõpilased saavad õppekava
läbimise järel sotsiaalteaduste
bakalaureuse kraadi. Raamatukogunduse eriala valinud
saavad raamatukoguhoidja
kutse 6. taseme.

planeerimisest-rahastamisest aruandluseni. Üliõpilased on teema valimisel vabad: võib läbi viia koolituse,
koostada korraliku äriplaani või põhjaliku rahataotlusprojekti, korraldada raamatukoguürituse vm.
Valikainetena saab õppida eesti raamatu ajalugu, süveneda Eesti raamatukogunduse kaasaegetesse probleemidesse või infoteeninduse saladustesse, avastada
digitaalse kultuuripärandi maailma, selgeks teha projektijuhtimise printsiibid või keskenduda teabehaldusele
avalikus sektoris. Võimalus on üle kanda ainepunkte
rahvusvahelise õpikogemuse põhjal ning mujal läbitud,
õppekavaga sobivaid õppeaineid. Vabaained aga on
igasuguste piiranguteta, lubades võtta kursusi üle ülikooli, keeleõppest käsitööni.

Linnakodanikud ehk
Kes on infokorralduse eriala
üliõpilane?
Infokorralduse erialal õpib sel õppeaastal 127 tudengit. Saab öelda, et suurem osa meie üliõpilastest ei ole
valinud infokorralduse õppekava kohe peale gümnaasiumi lõpetamist: üliõpilastest 62% on vanemad kui
30 aastat. Viimase aasta üliõpilastest töötab õpingute
kõrvalt täiskoormusega lausa 83%. Õppekava ja -ained
võimaldavad üsna suurel määral arvestada töötava
tudengi kogemuste ja huvidega (praktikad, praktilised
ülesanded, lõputöö jms). Aga meile on väga oodatud
ka värsked gümnaasiumilõpetajad, kes saavad tuge ja
kogemusi nii õppejõududelt kui erialal töötavatelt kaastudengitelt-praktikutelt.
Mööda ei saa vaadata meie tublide üliõpilaste ja vilistlaste olulistest saavutustest viimastel aastatel. Aleksander Sibula stipendiumi on saanud Tartu Ülikooli
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uurimissuundade, teooriate ja mudelite tundmaõppimisele. Omandatakse teadmised erinevatest infoallikatest
ja infootsingu meetoditest, harjutatakse infootsingu
strateegiaid, tehnikaid ja võtteid, sealjuures pöörates
erilist tähelepanu inforessursside kvaliteedi hindamise
oskustele. Esmased teadmised teadustööst saadakse
infoteaduste uurimismeetodite aines, õpitut rakendatakse infokorralduslikke probleeme lahendades järgneva ainekursuse vältel.
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infokorralduse õppekava üliõpilased Immanuel Volkonski (2014), Mari-Liis Rüütli (2016), Mervi Lilleoja
(2017) ja Jaana Toss (2018). Tunnustuse on pälvinud
Kaja Tullus 2018. a ilmunud lõputööga Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia ERÜ bibliograafiaauhinna konkursil ja Immanuel Volkonski tööga
Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses (2016)
Friedrich Puksoo auhinna konkursil. Kaja Tulluse lõputööle omistati ka Seto Instituudi korraldatud parimate
seto-teemaliste üliõpilastööde konkursi peapreemia.
Võistlusel Infootsing internetist on olnud edukad Tartu
Ülikooli infokorralduse õppekava vilistlane Jana Raidma
(I koht 2020), infokorralduse üliõpilased Elo Vent
(II koht 2019), Roosi Tilk (I koht 2018) ja Mari-Liis
Rüütli (II koht 2018). 2021. aastal võitis infokorralduse
õppekava vilistlane, Veriora raamatukoguhoidja Ilona
Oeselg-Tigasing üle-eestilise konkursi Raamatukoguhoidja õpib, loob ja õpetab. ERÜ aasta maaraamatukoguhoidja 2021 tiitli kandja on Jaana Toss, Raasiku
valla raamatukoguhoidja Aira Jõõts pälvis aunimetuse
Harjumaa aasta õppija 2021.

Kuidas see ehitamine ikka käib
ehk Natuke veel õppetööst
Olid ajad, kui peamine õppetöö vorm oli loeng, kus
tudengid suure hoolega õppejõu juttu konspekteerida
kribisid. Nüüd on ülekaalus seminarid ja praktikumid.
Rakendame õppijakeskseid õppemeetodeid, nt pööratud klassiruum, erinevad rühmatöö vormid, arutelud
jne. Tudengid õpivad ka kogemusi vahetades, näiteks
üksteise töid lugedes ja tagasisidestades. Sessioonõppes on suur osa üliõpilase iseseisval tööl ja seega
on abiks, et iga õppeainet toetab Moodle’i e-kursus.
Moodle’is on õppematerjalid, tähtajad, foorumid, ülesanded ning muidugi hulk erisuguseid lahendusi nutika
e-õppe läbiviimiseks. Õppehoone Tartus Toomemäel
on väärika ajalooga maja, kus on kontaktõppeks nii
suuremaid kui ka väiksemaid ruume, arvutiklassid ja
muidugi sotsiaalteaduste raamatukogu – absoluutselt
kõige abivalmimate raamatukoguhoidjatega. Kui nemad
vajalikku materjali välja ei aja, siis pole seda olemas.

Linnamüüride vahelt
kaugemale ehk
Mis saab edasi?
Kõigepealt tuleb märkida, et infokorralduse õppekava
on nii laiapõhjaline ning mõneski mõttes universaalne,
et meie lõpetajad on edukalt kandideerinud väga erinevatele ametikohtadele raamatukogudes, ministeeriumites, kohalikes omavalitsustes ja erafirmades. Ja loetelu

Infokorralduse õppekava on
nii laiapõhjaline ning mõneski
mõttes universaalne, et meie
lõpetajad on edukalt kandideerinud väga erinevatele ametikohtadele raamatukogudes,
ministeeriumites, kohalikes
omavalitsustes ja erafirmades.

saaks jätkata. Mõnelgi tudengil aga on õnnestunud
tõusta karjääriredelil ülespoole oma senises töökohas,
kas juba õpingute ajal või peale lõpetamist.
Õppekava lõpetajatel on võimalus jätkata õpingutega
magistri- ja doktoriõppes. Alates 2012. aastast on
olnud infohariduse esimese astme loogiliseks jätkuks
magistrikava Info- ja teadmusjuhtimine, mille lõpetajad on edasi õppinud ka doktorantuuris. Info- ja teadmusjuhtimise kavast on välja kasvanud magistrikava
Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs, mis on nüüdseks
infokorralduse õppekava lõpetajate esimene eelistus
õpingute jätkamisel. Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi magistrikaval valmistatakse ette analüüsivaldkonna juhte ja spetsialiste, kellel on teadmised andmestuva
ühiskonna väljakutsetest ning kes oskavad koguda,
süstematiseerida, analüüsida ja tõlgendada andmeid.
Mõned nopped selle magistrikava õppeainete hulgast:
Infosüsteemid, Andmebaaside alused, Info visualiseerimine sotsiaalteadustes, Infoõigus ja -eetika, Digimeetodid ja tänapäevased andmestikud, Suurandmed ja
andmestunud ühiskond, Organisatsiooni teadmusjuhtimine, Ärianalüüs, Äriprotsesside juhtimine.
Infokorralduse õppekava lõpetajad on jätkanud haridusteed ka magistrikaval Muutuste juhtimine ühiskonnas,
mis õpetab algatama ja juhtima ühiskondlikke uuendusi,
ja magistrikaval Kogukondade arendamine ja sotsiaalne
heaolu, kus omandatakse sotsiaalteaduslik kompetents,
et luua kestlikke ja ühiskonna sidusust suurendavaid
lahendusi – ja kogukonnakeskne kestlik raamatukogu
parandab ju heaolu. Kellele on olnud südamelähedasem IT pool, on jätkanud õpinguid arvutiteaduse instituudi magistrikaval Infotehnoloogia mitteinformaatikutele. Kõigilt nendelt kavadelt on võimalus edasi liikuda:
esimese valikuna ühiskonnateaduste instituudi meedia

ja kommunikatsiooni või sotsioloogia doktoriõppesse,
kus juba praegugi mitmed doktorandid uurivad olemuselt infoteaduslikke teemasid nagu näiteks ülikoolimuuseumid, andmestumine, suurandmed, privaatsus
ja andmepädevus.

Mõistagi on infokorralduse õppekava õppetöösse kaasatud õppejõud üle ülikooli ja kogu instituudist, lisaks
hulk erialapraktikuid, kes on enda kanda võtnud mõne
teema või õppeaine õpetamise. Pisut lähemalt aga
õppejõududest, kes on õppekavaga tihedamalt seotud,
ehkki ilmselgelt kõiki nende erialaseid või teadus- ja
õppetööga seotud tegemisi siin üles lugeda ei jõua.
Eesti raamatukogunduse suurmeister Ilmar Vaaro erialaringkondades ilmselt lähemat tutvustamist ei vaja.
Ilmar Vaaro on aastaid õpetanud raamatukoguhoidjaid
nii kõrghariduse tasemel kui ka arvukatel koolitustel.
Tema käe all on valminud lugematu arv heal tasemel
seminari- ja lõputöid. Praegu juhib ta ERÜ-s koolituse toimkonda ja raamatukoguhoidja kutse taotlejate
kompetentsuse hindamise komisjoni ning on ajakirja
Raamatukogu toimetuskolleegiumi liige.
Peale järeldoktorantuuri on instituudis taas täiskohaga
rakkes doktor Krista Lepik, kes õpetamisele ja uurimistööde juhendamisele lisaks jõuab olla produktiivne
teadustöös, on tunnustatud koolitaja ja tulihingeline
raamatukogude arengu toetaja. Üliõpilaste tagasiside
Krista Lepiku ainekursustele on tavapäraselt üks õppekava kõrgemaid ning ta on valitud aastatel 2018 ja 2019
meie instituudi rakendusõppe tudengite lemmikõppejõuks. Tema kursust Infokäitumise teooriad ja praktikad
tunnustati e-kursuse kvaliteedimärgiga. Krista Lepik on
Eesti muuseumide aastaauhinna kogukonna komisjoni,
rahvusvahelise muuseumide nõukogu ICOM ning muidugi ERÜ liige.
Õppe rakenduslikku poolt kindlustab Tiina Palu, kes
on eri ametikohtadel info liigutamisega leiba teeninud
25 aastat. Praegu kuulub ta dokumendihaldurite ühingu
kutsekomisjoni, õppejõuna veab ta teabehalduse õppeaineid ja praktikaid. Nooremlektor Maris Männiste töötas enne ülikoolile pühendumist viis aastat raamatukogusüsteemi arendusmeeskonnas. Tema käe all on
infosüsteemide ning infoarhitektuuri õppeaineid, infoühiskonna aktuaalsed teemad ja programmijuhtimine
magistrikaval Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs.
Teadlasena on Maris publitseerimise kõrval panustanud mitmesse uurimisprojekti ning esinenud rahvus-

Nooremlektor Mari-Liis Tikerperi jõuab doktoritöö
kirjutamise kõrval panustada rahvusvahelisse laste
digioskuste uurimisprojekti ySKILLS, õpetada teadustöö aluseid ja projektijuhtimise õppeaineid. Täpsuse
ja põhjalikkuse poolest tuntud Ene Selart teeb tudengitele selgeks viitamise ja vormistamise nõksud ning
arhiivinduse saladused. Teadur Avo Trumm jagab
ennast üle instituudi, kuid jõuab ka infokorralduses
õla alla panna õppetöös, kaitsmis- ja vastuvõtukomisjonides ning programmi arenduses. Regina Lapp on
välja töötanud õppekava vaat et kõige tähtsama, infoallikate ja infootsingu kursuse. Ja muidugi meie õppekorraldaja Virge Näkk, kes on üliõpilaste murede
esimene lahendaja ja kogu kava kooshoidja. Katrin
Kannukene tegutseb siin ja seal, oma doktoritööst
infoteeninduse ja digiinforessurssideni ning püüab
programmijuhina kõike seda planeerimist ning ehitamist kuidagiviisi koordineerida.
Õppekava senine ehitus- ja uuendustöö ongi sündinud peamiselt tänu meie õppejõudude meeskonna
ühisele tegevusele, mis toetub programminõukogult
saadud infole ja õppekava eelmiste programmijuhtide
Krista Lepiku ja Avo Trummi rajatud vundamendile.
Aitäh!

Linnaarendus jätkub
ehk Edasi sajani
Ühte teemat, kõrghariduse rahastamist, olen selles
kirjatükis meelega vältinud. Lootkem siis, et infospetsialistide koolitamine Tartus ei takerdu eelarvete kokkukuivamise tõttu. Otsime lahendusi ja ehitame oma
linna edasi, kaasates üliõpilasi, vilistlasi, tööandjaid
ning kutseliitude esindajaid; ideid ja mõtteid jagub.
Raamatukogunduse eriala võiks ideaalis olla veelgi
laiapõhjalisem, arvestades kaasaegseid suundi. Krista
Lepik otsib instituudi õppekavades koostöökohti mäluasutuste, kogukonna ning heaoluteemade vahel. Dokumendihalduse eriala vaatame üle selle pilguga, et
omandatavad oskused ja pädevus vastaksid veel
täpsemalt teabehalduse korraldaja kutsestandardi
nõuetele. Veel on plaanis õppeaineid disainida nõnda,
et neid saaks läbida ka ühekaupa, täiendusõppijana.
Raamatukogunduse õpetamine Tartu Ülikoolis sai
alguse 95 aasta eest Friedrich Puksoo raamatukogundusliku loenguga. Raamatukoguhariduse sajandaks sünnipäevaks aastal 2027 soovime vormida veel
paremaid infospetsialiste kui seni. Targas linnas Tartus,
Toomemäel.
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Kes on linnaehitajad
ja arhitektid ehk
Kes õpetavad meie tudengeid?

vahelistel konverentsidel. Ja ei saa märkimata jätta, et
Maris Männiste on meie kõige värskem doktorikraadi
omanik. Palju õnne!

Raamatukogud
Soome riiklikus
kirjaoskuse
strateegias
Ülevaate tegid Kristina

Pai Tartu linnaraamatukogust
ja Mariliis Kuukuma Helsingi linnaraamatukogust.

Strateegiat tutvustav veebiseminar on järelvaadatav
aadressil https://www.kirjastokaista.fi/kansallinen-lukutaitostrategia-2030-julkistamistilaisuus/.

Soome riiklik kirjaoskuse strateegia 2030

16. novembril 2021. a
avaldati Soome riiklik
kirjaoskuse (lugemisoskuse) strateegia kuni
aastani 2030
(https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/
kansallinen-lukutaitostrategia-2030). Selle eesmärk
on rõhutada eelkõige laste
ja noorte, aga ka muukeelsete täiskasvanute lugemisoskuse edendamist.

Strateegia kirjeldab meetmeid,
mida tuleks kasutusele võtta mitmikkirjaoskuse arendamiseks. See
termin hõlmab endas nii kriitilise
lugemise kui ka digikirjaoskust.
Kuna kirjaoskus diferentseerub juba
alghariduse omandamisel ja madalate õpitulemustega laste arv on
suurenenud, on leitud, et tuleb
konkretiseerida tegevusi nii riiklikul,
piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Strateegia visioonis öeldakse,
et Soomest peab saama 2030.
aastaks maailma kõige kirjaoskajam
riik. Eesmärk on jõuda kirjaoskuse
olulisuse tunnustamiseni ühiskonna
kõigis valdkondades ja igal inimesel peaks oleks võimalus terve
elu jooksul saada tuge kirjaoskuse
arendamisel.

Kirjaoskus on kogu ühiskonna teema – selle edendamisest on juttu
nii seadustes kui ka valitsuse pikaajalistes programmides. Peamised
kirjaoskuse edendajad lapsepõlvest
täiskasvanueani on Soomes lisaks
alus-, põhi-, gümnaasiumi-, kutse-,
kõrg- ja huviharidusele ka perenõuandlad. Raamatukogud toetavad
kirjaoskuse edendamist kogu inimese elutsükli jooksul. Lisaks personaalse kirjaoskuse arendamisele
on oluline ka pere, koolikaaslaste,
töökaaslaste ning tutvusringkonna
tugi. Soovitakse, et raamatukogud
teeksid aktiivset koostööd perenõuandlatega ja tooksid lapsed koos
vanematega kirjanduse juurde kohe
peale lapse sündimist.
Tugevdada tuleks välismaalaste ja
muukeelse taustaga inimeste soome või rootsi keele oskust, tagades
neile samas võimaluse omandada
ja säilitada lugemis- ja kirjutamisoskus oma emakeeles. Teise emakeelega lastel peab olema võimalus
saada alus- ja kooliharidust vastavalt oma mitmekeelsele taustale
ning lõimuda sujuvalt ühiskonda.
Kirjaoskuse edendamisel on oluline
roll kõigil toetavatel osapooltel.
Baasoskused saadakse alushariduse ja erinevate kooliastmete ning

raamatukogude toel. Kirjaoskuse
tuum on meedia ja kirjandus. Strateegia koostati tulenevalt vajadusest koordineerida kõigi osapoolte
tegevust mitte ainult kohalikul, vaid
ka riiklikul tasandil. Nii on näiteks
oluline tagada mitmekülgsed ja
vajaduspõhised raamatukoguteenused kõigile elanikele ja et raamatukogudest leiaksid lugemisvara ka eri keeli rääkivad inimesed.
Omavalitsusi julgustatakse pakkuma e-raamatukogu teenuseid ja
tugevdama raamatukogutöötajate
rolli ning raamatukogusid ja haridusspetsialiste innustatakse koostööle.
Kirjaoskuse spetsialistideks nimetatakse strateegias nii haridustöötajaid, õpetajaid kui ka raamatukoguhoidjaid. Ka meediaspetsialistide, kirjanike ja kirjastajate
toel saab edendada lugemist ja
kirjaoskust.
Strateegias leitakse, et raamatukoguhoidjate oskusi tuleks paremini rakendada, sest nad puutuvad
inimestega iga päev kokku ja mõistavad sihtrühmade vajadusi. Mõistagi vajavad raamatukoguhoidjad
neil teemadel ka pidevat enesetäiendust.

Lugemisoskuse edendajatena käsitletakse nii sõpru, hooldajaid, sugulasi, eeskujusid, õpetajaid kui ka
raamatukoguhoidjaid. Olulised on
ka lugemist populariseerivad raamatud, sarjad, mängud ja filmid.
Mitmekülgsete tekstide ja sobival
tasemel kirjanduse pakkumine aitab
igaühel leida endale sobivat. Oluline on innustada inimesi lugema,
toetada seda ja luua võimalused
kirjanduse nautimiseks ja digikirjaoskuse arendamiseks, tutvustada
kõigile raamatukogusid ning seal
pakutavat.
Strateegias innustatakse kasutama
raamatukogusid kui eriilmelist keskkonda, kus nii lapsed, noored kui ka
täiskasvanud tunnevad end oodatuna ja mugavalt ning leiavad
endale meelepärast lugemist või
tegevusi, olgu need siis virtuaalsed
või füüsilised.
See oli vaid põgus sissevaade
40-leheküljelisse kirjaoskuse strateegiasse. Lisaks kõnealusele dokumendile on Helsingi linna strateegias (2021–2025) nimetatud
Helsingit lugemise ja kirjaoskuse
pealinnaks (vt https://hallintoprod.
blob.core.windows.net/prod/Helsingin%20kaupunkistrategia%20
Kasvun%20paikka.pdf).

Kirjaoskuse edendamisel on oluline roll
kõigil toetavatel osapooltel. Baasoskused
saadakse alushariduse ja erinevate kooliastmete ning raamatukogude toel.
Kirjaoskuse tuum on meedia ja kirjandus.
Strateegia koostati tulenevalt vajadusest
koordineerida kõigi osapoolte tegevust
mitte ainult kohalikul, vaid ka riiklikul tasandil.
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Kirjaoskuse strateegial on kolm
suunda: luua ja tõhustada kirjaoskust toetavaid struktuure ja osapooli, arendada mitmikkirjaoskust
ning innustada lugema ja kirjaoskust mitmekülgsemalt käsitlema.
Teksti lugemine ja loomine eeldab
mitmikkirjaoskust ehk oskust
lugeda, mõista ja tõlgendada ning
kirjutada ja luua eriilmelisi tekste
erinevates keskkondades ja meedias. Mitmikkirjaoskuse mõiste
hõlmab ideed, et kõik kirjaoskused
alates traditsioonilisest kuni näiteks meediapädevuse, visuaalse
kirjaoskuse ja andmekirjaoskuseni on võrdselt väärtuslikud ja
vajalikud.

Kust leida toetust
erialaseks enesetäiendamiseks
välismaal?
Annely Veevo, Kärdla Linnaraamatukogu direktor

Kui asusin raamatukogu direktorina tööle, oli üks mu
esimesi eesmärke leida võimalusi, kuidas saata töötajaid
(ja minna ka ise) end välismaale tööalaselt täiendama.
Olen seda meelt, et iga uus valdkondlik tutvus, kogemuste vahetamine ja teiste raamatukogude nägemine
annab uusi mõtteid, mida saab rakendada ka oma töös.

Annely Veevo esitlemas kogumikku
150 aastat Kärdla raamatukogu. Foto: Kerli Varrik

Pidin alustama n-ö nullist, et leida
programme, mis raamatukogusid
rahastaksid. Kuna olin hästi aktiivne
ja koputasin ustele, siis need
lõpuks ka avanesid. Üks selline
kontakt oli Turu Linnaraamatukogu Soomes, kelle direktorile ma
kirjutasin ja soovisin kokku saada.
Pakkusin koostööks meie raamatukogu ja umbes aasta pärast tehtigi
mulle ettepanek osaleda raamatukogude võrgustiku ühisprojektis. Programm, kust me rahastust
küsisime, oli Nordplus Adult
(https://www.nordplusonline.org/
how-to-apply/handbook/nordplus-adult/introduction-to-nordplus-adult/). Sellest programmist
saavad toetust mitmesugused
organisatsioonid, sh raamatukogud,
kuid tingimuseks on partnerite
olemasolu Põhjamaades ja ka Balti
riikides. Kärdla Linnaraamatukogu
osales kahes projektis: esimene
oli võrgustiku loomine ja teine
kliimamuutused. Ühiselt mõeldi
välja tegevused, mida igaüks oma
raamatukogus läbi viis, projektirahastust kasutati ettevõtmiste
vahel toimunud töökoosolekutel
osalemiseks u kolm korda aastas. Rahastussummad olid fikseeritud.
Teine võimalus lühiajaliseks välisvisiidiks (nt õppereis) on Põhjaja Baltimaade avaliku halduse
mobiilsusprogramm (https://www.
norden.ee/et/meist/toetused/avaliku-halduse-mobiilsusprogramm).
Seal osalemiseks on samuti vaja
koostööpartnereid ja välismaist raamatukogude võrgustikku. Programmi eesmärk on kogemuste ja
teadmiste vahetamine, koostöövõrkude ja tõhusate töömeetodite
arendamine ning Läänemere piirkonna üleilmse konkurentsivõime
suurendamine. Võimalik on korraldada lühike õppevisiit (3–10 tööpäeva ühes riigis), pikem praktika
(kuni 20 tööpäeva ühes riigis) või
koostöövõrkude kohtumisi (sh
veebikohtumisi). Maksimaalselt

katab mobiilsusprogramm 60%
projekti eelarvest.

Mulle endale meeldib rohkem
Erasmus+ programm, mis võimaldab raamatukogudele õpirännet (vt
https://harno.ee/erasmus-opiranne).
Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm. Raamatukogudele tähendab see haridusprogrammi, kuna
meie tegeleme täiskasvanuharidusega, st koolitame (muuhulgas) täiskasvanuid. Igal programmiperioodil
on fookuses mingi teema, nt praegu
on kaasamine ja mitmekesisus, rohemõtlemine ja kliimaeesmärgid,
digipööre ning osalemine demokraatlikus protsessis. Erasmus+
programmis on raamatukogudele
kaks võimalust:
1. Täiskasvanute koolituses osaleja
ja haridustöötaja õpiränne, kus
haridustöötajad saavad õppida
või olla praktikal välisriigis, kohtuda uute inimestega ja täiendada end huvipakkuval teemal.
On võimalus omandada uusi
teadmisi ja oskusi, mis arendavad
isiklikul, hariduslikul ja professionaalsel tasandil ning avardavad
tulevikuvalikuid ning karjäärivõimalusi.
Rahastuse taotlemiseks tuleb eelnevalt läbi mõelda, millistel koolitustel soovitakse osaleda, kui palju
inimesi peaks neil osalema jms.
Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonnas EPALE on pakkumisel
palju koolitusi, mille hulgast saab
valida sobiva. Aga see pole ainus
võimalus. Euroopas on ka suur hulk
koolituskeskusi, mille pakutavast
saab samuti sobiva valida. Kui projekt on läbi mõeldud, siis tuleb kirjutada taotlus.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-,
noorte- ja spordiprogramm. Raamatukogudele
tähendab see haridusprogrammi, kuna meie
tegeleme täiskasvanuharidusega, st koolitame
(muuhulgas) täiskasvanuid. Igal programmiperioodil on fookuses mingi teema, nt praegu
on kaasamine ja mitmekesisus, rohemõtlemine
ja kliimaeesmärgid, digipööre ning osalemine
demokraatlikus protsessis.

Kärdla Linnaraamatukogu on viinud
läbi kaks õpirände projekti. Viimase
projekti raames olin Turu Linnaraamatukogu direktori töövari: osalesin
n-ö salakuulajana veebikoosolekutel (ka tööintervjuul), sain aga infot
ka käsil olevatest arendusprojektidest. Turu Linnaraamatukogu on
Kärdla Linnaraamatukogule suur
eeskuju. Nende raamatukogu arendused andsid meile idee luua oma
raamatukogus avatud raamatukogu,
kuid Eesti versioonis. See tähendab, et külastajad saavad Kärdla
Linnaraamatukokku tulla ka väljaspool personali tööaega: siseneda
ID-kaardiga (Põhjamaades raamatukogukaardi ja PIN-koodiga),
raamatuid laenutada laenutusautomaadis või tulla tegema kaugtööd.
2. Väga hea võimalus valdkondlikeks koolitusteks on samuti Erasmus+ koostööprojektid. Selleks
on vaja koostööpartnereid/raamatukogusid eri riikidest, kellega
koostöös arendada ja jagada
uuenduslikke praktikaid. Selle

raames on võimalik välja töötada õppemeetodeid, koolituskavasid, kursusi jne. Meie raamatukogu osales kolmeaastases
projektis koos raamatukogudega
Leedust, Taanist, Slovakkiast ja
Rootsist. Meie suurim võit sellest
projektist oli rahastus Hiiumaa
koduloolehe loomiseks (vt https://
www.hiiumaakodulugu.ee/). See
leht pole veel valmis, kuid saime
projektirahadega tehtud olulise
osa.
Samuti on võimalik teha koostööd
Saksamaa raamatukogudega (vt
https: //bi-international.de/en/).
Seda programmi pole ma veel ise
kasutanud, alles avastan. Aga kui
on olemas kontaktid Saksamaaga
ja vastastikune huvi, siis tasub kindlasti proovida!
Küllap on neid programme raamatukogude jaoks veelgi ja vast keegi
teine oskaks välja tuua midagi
muud. Oluline on, et raamatukogud
jagaksid omavahel infot, rahastusvõimalusi ja projektikogemusi.
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Mõlema eelnimetatud programmi
puhul oleks hea, kui juhtpartner on
Põhjamaadest ja projektides osalemise kogemusega, sest esmakordsel taotlejal on raske kohe kõike
hoomata. Taotlus tuleb teha inglise
keeles.

Uut erialakirjandust
Margit Tammur, RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, tutvustan teile nelja värsket teost, mida kevadtalvel lugesin.

Kas unes või ilmsi

•

32 virtual, augmented,
and mixed reality programs
for libraries / edited by

Ellyssa Kroski.

Chicago : ALA Editions, 2021. 203 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5464994*est
https://www.alastore.ala.org/VRprograms
Intervjuu koostajaga:
https://www.alastore.ala.org/kroskiVRinterview

Virtuaalreaalsus, liit- ehk rikastatud
reaalsus, segareaalsus – millega on
täpsemalt tegu, mis neil vahet on
ja kuidas neid tehnoloogiaid raamatukoguteenuste arendamisel
nutikalt ära kasutada, on selle kogumiku teema. Lisaks põnevamatele
mänguvõimalustele saab moodsat
tehnoloogiat edukalt rakendada
haridusprogrammides, raamatukogutuuride, näituste ja ürituste korraldamisel. Kogumik pakub konkreetseid

näiteid, kuidas planeerida ja korraldada erineva eelarve, eesmärgi ja
sihtgrupiga virtuaalseid raamatukoguüritusi. Personali ettevalmistamine, vajalik tehniline varustus,
vabatahtlike kaasamine, osalejate
väljaõpetamine ja ohutusküsimused – midagi ei jäeta tähelepanuta.
Haridusliku eesmärgiga ClassVR
ja ThingLink, digiskulptuuritarkvara
Oculus Medium, ürituste korraldamise platvorm AltSpaceVR,
teaduslaborit jäljendav zSpace jm
pakuvad piiramatuid võimalusi nii
rahva-, kooli- kui ka teadusraamatukogudele lastest seeniorideni.
Tahad ujuda koos delfiinidega,
ronida Džomolungmale, jalutada
koos Neil Armstrongiga Kuul – seda
saad turvaliselt kogeda lähimas hea
varustusega raamatukogus!

Reaalses raamatukogus õigele teeotsale
juhatamisest
•

Library signage and wayfinding design : communicating effectively with your
users / Mark Aaron Polger.
Chicago : ALA Editions, 2022. 128 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5464882*est
https://www.alastore.ala.org/wayfinding

Tänapäeva ühiskond on visuaalsetest märkidest üleküllastunud: reklaam, televisioon, filmid, visuaalkunstid, internet, sotsiaalmeedia.
Sildid ja viidad on osa sellest
visuaalsest maastikust ning organisatsiooni turunduses on neil väga
oluline roll. Sildid peavad olema

atraktiivsed, sõbralikud ja informatiivsed. Raamatukogus on viidad
eriti tähtsad, sest sellesse ruumi tullakse õppima. Läbimõeldud siltideviitade süsteem vähendab ärevust
ja aitab pakkuda paremat kasutajakogemust, liigne märgistamine seevastu põhjustab info üleküllust ja
ajab segadusse. Viitade kujundamine kuulub infodisaini valdkonda.
Arvestada tuleb sihtgruppi, asukohta ruumis, kasutaja vastuvõtuvõimet jm. Autor annab ka lühiülevaate märkide ajaloost, põikab
sisse märgiteooriasse ja uurib raamatukogu märgisüsteemi sotsiaalteaduslike meetoditega, rõhutades kasutajakesksust. Sildidviidad (sh digitaalsed) on n-ö elavad
dokumendid, mida tuleks regulaarselt kriitilise pilguga üle vaadata.
Lisatud on ohtralt näiteid ja pildimaterjali USA raamatukogudest.

Raamatukoguhoidja
hariduslikust rollist
•

The academic teaching
librarian’s handbook /
Claire McGuinness.

London : Facet Publishing, 2021.
279 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5404750*est
https://www.facetpublishing.co.uk/
page/detail/?K=9781783304622

Kõrgkooli- ja teadusraamatukogudes infokirjaoskust õpetavate raamatukogutöötajate roll on tehnoloogia arengust mõjutatuna
21. sajandi algusest märkimisväärselt muutunud. Infopädevuse

mõiste on laienenud ja diferentseerunud: räägitakse digi-, meedia-,
meta-, multi- ja trans(info)pädevusest (digital literacy, media literacy, meta-literacy, trans-literacy).
Biheivioristlikust õppimisteooriast
on liigutud konstruktivistliku õppimise suunas, julgustamaks tudengeid infot iseseisvalt tõlgendama.
Oluline on arendada kriitilist infopädevust (critical information literacy). Sotsiaalmeedia võimalused
ja ohud, filtrimullid, libauudised,
des- ja misinformatsioon, tõese info
levitamine pahatahtlikus kontekstis (mal-information) – selles üha
keerukamaks muutuvas valdkonnas
orienteeruma õpetamisel saavad

Sotsiaalmeedia võimalused ja ohud, filtrimullid, libauudised, des- ja misinformatsioon,
tõese info levitamine pahatahtlikus kontekstis
(mal-information) – selles üha keerukamaks
muutuvas valdkonnas orienteeruma õpetamisel saavad tublid raamatukogutöötajad
palju ära teha, järgides intellektuaalse
vabaduse ja privaatsuse põhimõtteid.

Infopädevuse
valdkonda kuulub
ka andmepädevus
•

Data literacy in academic
libraries : teaching critical
thinking with numbers /
edited by Julia Bauder.

Chicago : ALA Editions, 2021. 163 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5464991*est
https://www.alastore.ala.org/dataliteracy

Kui 20. sajandil jõudis inimkond
tööstusühiskonnast infoajastusse,
siis 21. sajandil räägitakse andmeajastust või isegi suurandmete ajastust. Andmed esinevad eri vormides, neid saab esitada eri viisidel.
Kvantitatiivsed andmed on enamasti arvupõhised, kvalitatiivsed
andmed tekstipõhised. Andmekirjaoskus (andmepädevus) on oskus
mõista maailma andmete kaudu.
Andmepädev üliõpilane eristab
andmetüüpe, oskab leida usaldusväärseid andmeid, hinnata andmeallikate usaldusväärsust ja kontekstikohasust ning uurimis- ja
kirjatöös andmeid efektiivselt ja
eetiliselt kasutada. Teadus- ja
kõrgkooliraamatukogud peaksid
seda oskust õpetama ning USA ülikooliraamatukogude näitel antakse
ülevaade, kuidas seda eri teaduskondades ja erialadel tehtud on.
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tublid raamatukogutöötajad palju
ära teha, järgides intellektuaalse
vabaduse ja privaatsuse põhimõtteid. Sellist haridustegevust on võimalik mõõta ja analüüsida, kasutades eri kompetentsimudeleid. Analüüsitakse õpetamisega tegeleva
raamatukoguhoidja isikuomadusi,
väärtushinnanguid, motivaatoreid
ja karjääri planeerimise võimalusi,
rõhutatakse õpetajate endi digipädevuse pideva arendamise tähtsust ning antakse ka näpunäiteid,
kuidas raamatukogude haridustegevust ühiskonnas kaitsta ja
väärtustada.

Marie Underi ja Artur Adsoni
pagulusaegne raamatukogu
Marianne Lind, kirjandusteadlane
Lehe järele rabedat lehte
pöörsin ja mõne sõna kui ehte
tõstsin silmile teiste seast.
Südame ligi siis selle peitsin,
ikka uusi ma juurde leidsin:
kiirtena kiirgas rida reast.
Marie Under,
Vanemate piibel1

Marie Underi (1883–1980)
ja Artur Adsoni (1889–
1977) arhiivi on nimetatud
Eesti üheks olulisemaks
kultuurilooliseks allikmaterjaliks, kuid uurijad
pole kirjanike arhiivraamatukogu vastu seni suurt huvi
üles näidanud. Käesolev
artikkel üritab seda lünka
täita, tutvustades põgusalt
Underi-Adsoni eksiilis kujunenud koduraamatukogu ja
raamatutes leiduvaid sissekirjutusi. Artikkel põhineb
autori koostatud virtuaalnäitusel, mis avaldati Underi
ja Tuglase Kirjanduskeskuse
kodulehel.2

Marie Under oma Stockholmi kodus, 1950-ndad.
KM EKLA, A-84_225

1

Under, M. (1984). Mu süda laulab.
Tallinn: Eesti Raamat, lk. 307.

2

https://www.utkk.ee/naitused/marie-underi-ja-artur-adsoni-pagulusaegne-raamatukogu-ehk-kallismarile-jouludeks/
(külastatud 18.01.22)

Artur Adsonil õnnestus küll osa
ühiseid käsikirju ja raamatuid kaasa
võtta ning põgenemisteel ja pagulaslaagris alles hoida,5 kuid sellegipoolest pidid Under ja Adson Rootsi
jõudes koduse raamatukogu loomisega alustama pea nullist. Kitsastest oludest hoolimata kasvas kirjanike raamatukogu Rootsi-aastatel
jõudsalt, eelkõige tänu arvukatele
kontaktidele pagulaskirjastuste ja
eksiili suundunud kirjanike, kunstnike ning teiste raamatusõpradega.
Eksiilis tekkinud raamatukogu suurust on tagantjärele raske hinnata,
sest kodumaale on sellest jõudnud
vaid osa. Nõnda ei ole säilinud mitmed teosed, mis arhiiviallikate järgi
võiksid raamatukogusse kuuluda,
nt näitekirjaniku ja luteri pastori Kaj
Munki (1898–1944) jutluste kogu,
mille Adson kinkis Underile 1945. a
jõuludeks.6

3

Hinrikus, R. (koost.) (2006). Under
ja Tuglas: Marie Underi ja Friedebert
Tuglase kirjavahetus. Tallinn: Tänapäev,
lk. 188; Kepp, V. (2016). Marie ja
Friedebert. Sirp, 20. mai, lk. 26-27.

4

Kiin, S. (2006). Marie Underi allikate
otsingul. – Olesk, S., Kronberg, J.
(koost.) Ruti raamat. Tartu: Eesti
Kirjandusmuuseum, lk. 277.

5

Kiin, S. (2006). Marie Underi allikate
otsingul. – Olesk, S., Kronberg, J.
(koost.) Ruti raamat. Tartu: Eesti
Kirjandusmuuseum, lk. 277.

6

Adson kirjutas oma päevikus:
Kaj Munk meeldib M-le väga: kirglik
usumees ja tõeline sõnakunstnik.
Märter: ta olevat sakslaste poolt tapetud
(KM EKLA, f 180, m 164, lk. 37).

Marie Underi ja Artur Adsoni pagulusaegne raamatukogu jõudis Rootsist Eestisse 1996. aastal.7 Raamatukogu paikneb nende endises kodumajas Nõmmel asuva Underi ja
Tuglase Kirjanduskeskuse (UTKK)
muuseumiosakonnas. Lisaks Underi
ja Adsoni esemelisele pärandile haldab kirjanduskeskus ka Friedebert ja
Elo Tuglase (1896–1970) ning VälisEesti kultuurikriitiku Paul Reetsi
(1924–2016) kogusid. UTKK kogudest on rohkem uuritud Paul Reetsi
raamatukogu8, Underi-Adsoni raamatukogu väärtusele on seni vaid
tähelepanu juhitud.9

Raamatukogu
üldiseloomustus
Raamatukogu hinnanguline suurus on 2650 trükist, millest 2426
on 2021. a lõpu seisuga kantud
muuseumide infosüsteemi MuIS.10
Muuseumikogus on raamatuid ka
kirjanike paguluseelsest ajast ehk
raamatuid, mis õnnestus Eestist
lahkudes kaasa võtta11 või mis siia
jäänult on hiljem muuseumi tagasi
jõudnud. 12 Kogu sisaldab lisaks
Underi ja Adsoni raamatutele vähesel määral ka Marie Underi tütarde
Hedda Hackeri (1905–1988) ja Dag-
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Esimene raamat kogus:
B. Kangro. Põlenud puu.
Esikaas. UTKKR394_UA

mar Stocki (1902–1994) ning Underi
õe Berta Underi (1885–1974) raamatuid.13 Võrreldes teiste pagulaskirjanike raamatukogudega on tegemist pigem väiksemapoolse koguga.
Kirjanik Enn Nõu hindas meeleolukas artiklis oma raamatukogust
selle suuruseks 16 000 raamatut
ning kirjutas, et suurimad Välis-Eesti
eraraamatukogud olid Bernard
Kangrol (1910–1994) ja Kalju Lepikul (1920–1999).14 Eestisse jäänud
ja nn sisepaguluses elanud Elo ja
Friedebert Tuglase raamatukogusse
kuulub praegu üle 11 000 raamatu.15
Jaan Roosi (1888–1965) hinnangul
oli Tuglase raamatukogus 1948. a
lausa 60 000 trükist.16

7

Raamatukogu on osa Underi
ja Adsoni sõjajärgsest arhiivist,
mida hoitakse koos sõjaeelsest
perioodist säilinud materjalidega
Eesti Kirjandusmuuseumis (Eesti
Kultuuriloolises Arhiivis) Tartus.

8

Talivee, E.-M., Undusk, J. (koost.)
(2014). Sõnasild : raamatuid ja kunsti
Paul Reetsi kogust. Tallinn: Underi
ja Tuglase Kirjanduskeskus; Hain, J.
(2014). Sillad sõna ja pildi vahel.
Sirp, 21. november, lk. 24-25.

9

Undusk, M. (2011). Kogunenud kunst
Tuglase majas. Sirp, 4. november,
lk. 15; Kepp, V. (2016). Marie ja
Friedebert. Sirp, 20. mai, lk. 26-27.

13

Marie Underi noorem tütar Hedda
Hacker elas paguluses koos emaga.
Underi juures elas ka tema õde Berta
Under (Kiin 2011: 510).

10

Vt www.muis.ee; arhiivraamatukogu
kasutamist hõlbustab artikli autori
koostatud otsijuhis. Arvukalt separaate
ja väiketrükiseid on veel läbi töötamata.

14

Nõu, E. (2015). Ühe raamatukogu lugu.
Akadeemia, nr. 1, lk. 160.

15

Tuglaste raamatukogu säilitatakse
Marie Underi ja Artur Adsoni endises
kodus asuva Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas Nõmmel.

16

Roos, J. (2001). Läbi punase öö. III.
Tartu: Greif, lk. 57.

11

Nt UTKK R59/UA, UTKK R984/UA

12

Nt Ilmari Kianto (1907). Margareeta.
Sydämmen säveliä. Helsinki: Otava.
(UTKK R2630/UA).
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Kirjanikest abielupaar Marie Under
ja Artur Adson põgenesid Eestist
1944. aastal Rootsi. Nõmmel asunud sõjaeelsest koduraamatukogust,
mille suuruseks Friedebert Tuglas
(1886–1971) on tagantjärele hinnanud ligikaudu 2000 raamatut, ei
ole palju säilinud. Tuglase kirjadest
Underile saame teada, et suur osa
maha jäänud raamatutest viidi juba
1944. a majast ära, osa neist müüdi
või hävitati,3 mõned raamatud kuuluvad aga praegu Tuglase raamatukokku. Maha jäänud arhiivimaterjal
toimetati 1945. a Eesti Kirjandusmuuseumi.4
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Underi ja Adsoni pagulusaegne raamatukogu on eelkõige kaasaegse
kirjanduse kogum, mis sisaldab peamiselt ajavahemikus 1944–1983
publitseeritud teoseid. Vanim kogus
olev raamat pärineb 1898. a-st.17
Raamatuid lisandus kogusse ka
pisut peale Underi ja Adsoni surma –
uuemad raamatud pärinevad 1983.
a-st ning neis on pühendus Underi
tütrele Hedda Hackerile.18
Pagulaste raamatukogu seemneks
võib pidada 1940-ndate teisest
poolest ja 1950-ndatel tegutsema
hakanud Välis-Eesti kirjastuste Orto
ja Eesti Kirjanike Kooperatiiv (EKK)
väljaandeid. Olemas on pea kõik
esimesed väljaspool Eestit ilmunud
eestikeelsed ilukirjanduslikud raamatud, nt Karl Ristikivi (1912–1977)
Tuli ja raud (Helsingi; Stockholm:
A. Raud, 1944), koguteos Eesti looming (Helsingi, 1944), August Gailiti
(1891–1960) Leegitsev süda (Vadstena: Orto, 1945) jt.19 Arhiiviallikatele
tuginedes saab öelda, et esimene
eestikeelne raamat Underi ja Adsoni
pagulusaegses raamatukogus võis
olla Bernard Kangro luulekogu Põlenud puu (Karlstad, 1945), mis oli ka
esimene paguluses ilmunud eestikeelne ilukirjanduslik teos, mis sisaldas ka eksiilis valminud materjali.20
Artur Adson kirjutas oma päevikusse
30. juunil 1945: Eile tuli B. Kangrolt
ta uus, Rootsis kirjastatud värssidekogu. Hea raamat, kuid ühetoonilisusele kalduv. M-l oli heameel –
ta on nii hulk aega olnud ilma
raamatuteta.21
Raamatukogu koosneb 50 protsendi
ulatuses peamiselt eesti- ja saksakeelsest ilukirjandusest (enam kui

17

Weisheimer, W. (1898). Erlebnisse mit
Richard Wagner, Franz Liszt und vielen
anderen Zeitgenossen nebst deren Briefen. Stuttgart und Leipzig: Deutsches
Verlags Anstalt (UTKK R1366/UA).

18

UTKK R50/UA, UTKK R180/UA

19

Kangro, B. (1976). Eesti Rootsis. Lund:
Eesti Kirjanike Kooperatiiv, lk. 122jj.

20

KM EKLA, f 180 m 162: 1, lk. 158;
Kangro, B. (1976). Eesti Rootsis.
Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv,
lk. 122 (UTKK R 394/UA).

21

KM EKLA, f 180 m 162: 1, lk. 158

1200 teost), jagunedes omakorda
võrdselt luule ja proosa vahel (kumbagi üle 500 nimetuse). Eestikeelsest
ilukirjandusest moodustab enamuse
pagulaskirjandus ning esindatud on
nii suuremad Välis-Eesti kirjastused
(Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Orto,
Vaba Eesti, Välis-Eesti, EMP jt) kui
ka väiksemad pagulaskirjastused, nt
Eesti Vaimulik Raamat, Tõrvik,
Maarjamaa, Estoprint, Libra, Boreas,
Bibliophila jt. Nii Orto kui ka EKK-i
raamatutest on kogus olemas pea
pool kõigist ilmunud trükistest.
Raamatukogus leidub raamatuid ka
Nõukogude Eesti kirjastustelt, nt
Eesti Riiklik Kirjastus, Valgus ja Eesti
Raamat.
Teine suur osa raamatukogust hõlmab kõikvõimalikke populaarteaduslikke ja aimekirjanduse valda kuuluvaid trükiseid (üle 500 nimetuse).
Populaarteaduslikust kirjandusest
moodustavad suure osa tervisealased raamatud (üle 90 nimetuse), sh
lisaks meditsiinile ka psühholoogia
ja eneseabiga seotud trükised.
Meditsiiniteosed sisaldavad arvukalt
lugejamärkusi ja kasutusjälgi. Arvukalt alla joonitud kohti ja märkusi on
peatükkides, mis räägivad peavaludest ja unetusest, mille käes Under
ise kannatas. Underi raamatukogus
leidub ka alternatiivmeditsiini ja
parapsühholoogiasse kalduvaid teoseid, milles arutletakse elu võimalikkuse üle pärast surma.
Arvukalt leidub raamatukogus ka
kunsti- ja kirjandusajalooteoseid
(mõlemat üle 110 nimetuse) ning elulooraamatuid (biograafiaid üle 150
nimetuse, memuaare üle 160 raamatu). Esindatud on ka religiooni ning surma- ja okultismiteemaga
seotud trükised, millest paljud on
Eestis ainueksemplarid. Kuigi kogu
sisaldab mitmeid piibleid ja lauluraamatuid, ei leidu raamatukogus Marie
Underi vanemate piiblit.22 Lisaks iluja aimekirjandusele on vähemal määral esindatud teaduskirjandus ja
teatmekirjandus (peamiselt sõnaraamatud ning leksikonid).

22

Marie Underi luulest tuttav vanemate
piibel on tema lähedaste valduses
(Kiin 2006: 276).

Raamatukogu keeleline koosseis
peegeldab ka Marie Underi ja
Artur Adsoni mitmekesist võõrkeelteoskust.23 Üle 50% raamatutest on
eesti keeles, ligi 30% saksa keeles,
sellele järgnevad vene-, rootsi-, inglis- ja prantsuskeelsed teosed. Võib
arvata, et rootsikeelses keskkonnas
elanud kirjanikel oli rootsikeelseid
raamatuid rohkem kui praeguses
kogus kajastub. Raamatukogu sisaldab ka teoseid soome, norra, ungari,
läti, leedu, itaalia, esperanto, horvaadi ja tšehhi keeles.

Haruldusi ja bibliofiilseid eksemplare
Marie Underi ja Artur Adsoni raamatukogu pakub huvi ka harulduste
ja bibliofiilsete eksemplaride poolest.
Esmapilgul sisaldab raamatukogu
vähe vanu ja haruldasi raamatuid,
ent samas on kogus arvukalt nii
kunstiliselt kui ka ajalooliselt huvipakkuvaid eksemplare, sh mitmeid
ainueksemplare Eestis ja hulganisti
isikustatud eksemplare.24 Kui lähtuda
Ülo Matjuse kolmetisest bibliofiilsuse jaotusest,25 võib Underi-Adsoni
kogust leida mitmeid eri tüüpi bibliofiilseid trükiseid. Esiteks neid, mis
on oma tunnuste poolest teadlikult
bibliofiilsena loodud, nt limiteeritud
tiraažis trükitud, nummerdatud ja
autori signatuuri või pühendusega
graafikamapid (ehk bibliofiilne trükis
kui selline), nt Ada Otema (1910–
1996) Lahtised lehed (Stockholm:
s.n., 1963)26 ja mapp leedu graafiku
V. K. Jonynase (1907–1997) puu-

23

Marie Under oskas viit keelt ja on
tõlkinud 16 keelest (Kiin 2006: 273).

24

Isikustatud eksemplar (ingl k association
copy) on Raamatukogusõnastikus
(https://termin.nlib.ee/) määratletud
kui väljaande väärindatud eksemplar,
mida saab seostada konkreetse isiku
või isikutega pühenduse, signeeringu,
omanikumärkmete, eksliibrise, sissekleebitud lisamaterjalide vms kaudu.

25

Matjus, Ü. (2018). Bibliofiilseid trükiseid
Eestist 1941–1944. – Matjus, Ü. Raamat
on raamat. Tartu: Ilmamaa, lk. 156jj.

26

Kunsti- ja luulealbumit trükiti
100 eksemplari. Underi-Adsoni kogus
on nr 26 (UTKK R2075/UA).

31

gravüüridega (Baden-Baden: Verlag
für Kunst und Wissenschaft, 1947).27
Samuti kuuluvad siia määratluse
alla limiteeritud tiraažis trükitud ja
nummerdatud kaasaegsete autorite
luulekogud, mis on tihti varustatud
originaalgraafika ja autori signatuuri
või pühendusega, nt Kalju Lepiku
Mälestus on pihlakas (Stockholm:
Bibliophila, 1967)28 ja Aleksis Ranniti (1914–1985) Kaljud (Lund: Eesti
Kirjanike Kooperatiiv, 1969).29
Teiseks võib igasugune trükis muutuda bibliofiilseks mõne uue eritunnuse, nt autogrammi, eksliibrise vms
lisandumisel.30 Ligi pool raamatutest
sisaldab mitmesuguseid sissekirjutusi, pühendusi, signeeringuid vmt,
seega isikustatud eksemplare arvesse
27

UTKK R2094/UA on eksemplar nr 18.
Kokku trükiti 5000 eksemplari, millest
300 nummerdatud.

28

Luulekogu trükiti 100 nummerdatud
ja 50 nummerdamata eksemplari.
Underi-Adsoni kogus olev eksemplar
UTKK R430/UA kannab numbrit 18
ja on autorite signeeritud.

29

30

Luulekogu trükiti 1000 eksemplari,
neist 100 nummerdatud. Underi-Adsoni
kogus olev eksemplar UTKK R457/UA
kannab numbrit 97.
Matjus, Ü. (2018). Bibliofiilseid trükiseid
Eestist 1941–1944. – Matjus, Ü. Raamat
on raamat. Tartu: Ilmamaa, lk. 155.

R. M. Rilke. Duineser Elegien. Katkend. UTKKR1253_UA

võttes kasvab Underi-Adsoni kogus
bibliofiilsena määratletavate trükiste
arv märgatavalt. Trükis võib muutuda haruldaseks ka olude sunnil,
nt trüki hävimisel või hävitamisel
okupatsiooni tingimustes. Bibliofiilseks muutuvad olude sunnil ka paljud väike- ja pisitrükised (kavalehed,
separaadid jmt), mis Underi-Adsoni
kogus alles ootavad läbi töötamist.
Kogu sisaldab mitmeid ainueksemplare Eestis, näiteks Rainer Maria
Rilke (1875–1926) luulekogu Duineser Elegien haruldane käsitsipaberil
ja pärgamentköites faksiimileväljaanne (Zürich: Niehans & Rokitansky,
1948),31 mille kinkis Ivar Ivask (1927–
1992) Marie Underile tema 75. sünnipäevaks. Bibliofiilsete raamatute
hulgas väärib mainimist ka Rudolf
Borchardti (1877–1945) Gartenphantasie (München: Bremen Presse,
1925),32 mis on samuti Eestis ainueksemplar. Huvitav leid on ka Leedu
maalikunstniku M. K. Čiurlionise
(1875–1911) graafikamapp M. K.
Čiurlionis 1875–1911: pionnier de
31

32

Kokku trükiti 300 eksemplari. UnderiAdsoni kogusse kuuluv eksemplar
UTKK R1253/UA kannab nr 130.
Kokku trükiti 300 eksemplari. UnderiAdsoni kogusse kuuluv eksemplar
UTKK R2003/UA kannab nr 187.

l’art abstrait par Aleksis Rannit (Paris,
1949), mida käesoleva artikli kirjutamise ajal oli Eestis kirjeldatud vaid
üks eksemplar.33 Sellele lisandub
Underi-Adsoni kogus leiduv signeeritud eksemplar.
Marie Underi enda luulekogud on
samuti ilmunud bibliofiilsete väljaannetena või on hiljem olude sunnil muutunud haruldaseks, nt tema
1942. a luulekogu Mureliku suuga
esmatrükk (Tallinn: Eesti Kirjastus,
1942), millest osa trükiti iluväljaandena.34 Üllataval kombel ei sisalda
Underi ja Adsoni pagulusaegne raamatukogu kõiki Marie Underi paguluses ilmunud luulekogusid, rääkimata
nende bibliofiilsetest väljaannetest.
Puudub luulekogu Sädemed tuhas
(Toronto: Orto, 1954), mida trükiti
tuhat nummerdatud eksemplari.35
Underi paguluses ilmunud Kogutud luuletused (Stockholm: Vaba
Eesti, 1958) on väljaanne, mille
33

Ülo Matjus kirjutab artiklis Bibliofiilseid
trükiseid Eestist 1941–1944 (Tartu: Ilmamaa, 2018), et teadaolevalt on Eestis
neid vaid üks. Teine kuulub UnderiAdsoni kogusse, UTKK R2093/UA.

34

UTKK R33/UA

35

Luulekogu on siiski olemas UTKK
teistes kogudes, nt UTKK R827/PR,
UTKK R 14637.
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M. Under. Mureliku suuga.
1. trüki esikaas. UTKKR33_UA

Sissekirjutused:
omanikumärgid
ja marginaalid
Raamatukogu tõeline väärtus seisneb aga arvukates sissekirjutustes
ja muus trükitud kirjasõnale lisatud
käsikirjalises materjalis, mida leidub
rohkem kui 900-s kogusse kuuluvas
raamatus. Sissekirjutuste alla kuuluvad mitmesugused käsikirjalised
märkused raamatutes alates omanikumärkidest ja initsiaalidest tiitellehel
kuni ulatuslike ääremärkusteni. Sissekirjutused võib oma funktsioonilt
jagada kaheks: omanikumärgid ja
marginaalid. Omanikumärgid näitavad, kuhu või kellele raamat kuulub
ja kuidas see omanikuni on jõudnud.
Need asuvad tavaliselt raamatu eesvõi tagaosas, tiitel- või eeslehtedel
või esikaanel. Marginaalid on sageli
ulatuslikuma iseloomuga, otseselt
seotud raamatu sisu ja tekstiga ning
asuvad tavaliselt raamatu keskel
lehtede äärtel või raamatu lõpuosas,
näiteks sisukorras.
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M. Under. Ääremail. Esikaas, 1. eksemplari impressum,
H. Talviku vasegravüür Luuletempel. UTKKR983_UA

300 eksemplari on nummerdatud,
autori signeeritud ja mille palgelehe
on illustreerinud austria kunstnik
Oskar Kokoschka (1886–1980).36
Underi ja Adsoni kogus nummerdatud eksemplar puudub.37 Underi
viimane luulekogu Ääremail (Stockholm: Vaba Eesti, 1963) on esindatud
mitme bibliofiilse eksemplariga, sh

36

37

Marie Underi ja Oskar Kokoschka
seostest vt Hain, J. (1997). Oskar
Kokoschka Tallinnas. Eesti Ekspress,
14. november, lk. B7. UTKK kunstikogusse kuulub ka Kokoschka originaaläratõmme Surm ja inimene, mida kasutati Underi kogutud luuletuste palgelehel
illustratsioonina (UTKK K1115/UA).
Küll aga leidub üks nummerdatud
eksemplar UTKK kogus. UTKK R 21062
on eksemplar nr 125.

eksemplar nr 1.38 Limiteeritud tiraažis
trükitud, autori signeeritud ja nummerdatud eksemplarid on varustatud
Herman Talviku (1906–1984) vasegravüüri Luuletempel originaaläratõmbega. Puudub Silvia Leitu (1912–
1969) illustratsioonidega bibliofiilne
Taevaminek (Stockholm: EMP, 1963),
mille trükist on osa nummerdatud ja
käsitsi koloreeritud. Kogust puudub
ka Marie Underi 85. sünnipäevaks
välja antud Porkuni preili (Stockholm:
Bibliophila, 1968), mis sisaldab viit
söövitustehnikas originaalgravüüri
Agathe Veeberilt (1901–1988).39
38

UTKK R983/UA

39

Luulekogu trükiti 150 eksemplari, millest
100 on nummerdatud ja varustatud autori
signatuuriga. Eksemplar nr 5 kuulub
UTKK kogudesse (UTKK R580/PR).

Sissekirjutused lähendavad trükist
käsikirjalisele arhiivimaterjalile ja
paigutavad raamatu laiemasse sotsiaalajaloolisse konteksti. Sissekirjutused, eriti pühendused ja mitmesugused omanikumärked annavad
tunnistust raamatu omanikust ja raamatukokku jõudmise loost, võimaldades raamatu üsna kindlalt paigutada Marie Underi ja Artur Adsoni
pagulusaegsesse raamatukokku.
Sissekirjutused võimaldavad leida ka
sõjaeelsesse raamatukokku kuulunud raamatuid pagulusaegses raamatukogus.40 Ärevatest 40. aastatest
leiame sissekirjutusi nagu Kaaskannatajale raskest aastast pääsemise
märgiks. Mari, jõulul 194141 või loeme
raamatu vahele pistetud aadressilipikult: Saadud 20.I.41 Nõukogude
hirmuvalitsuse ajal42. Sissekirjutused aitavad leida Underi raamatuid

40

Nt Adsoni Lauluisa ja Kirjaneitsi (Tallinn:
Eesti Haridusliit, 1930; UTKK R10/UA)
esikaane pöördel pühendus Marie
Underile a-st 1930: Printsessile sünnipäeva järelkingituseks 28. III. 30. paaž.

41

UTKK R59/UA

42

UTKK R63/UA

ka teistes kogudes, näiteks Underi
signatuuriga43 või talle pühendatud
raamatud Tuglase pärandvara hulgas.44 Underile kuulus näiteks Aino
Kallase (1878–1956) näidend Patseba Saaremaal (Tartu: Noor-Eesti
Kirjastus, 1932)45. Raamat sisaldab
autori kinkepühendust 1933. a-st:
seega kuulub raamat Marie Underi
sõjaeelse raamatupärandi hulka,
kuid asub praegu Tuglase pärandvara hulgas.

33

M. Lermontov.
Valik luuletusi.
Kõnekas pühendus
1941. a-st. UTKKR59_UA

Underi-Adsoni raamatukogus on
omanikumärkidest peamiselt kasutusel erinevad pühendused (nt autori
pühendus, kinkepühendus) ja signeeringud. Marie Under ega Artur
Adson oma raamatutes eksliibriseid
ei kasutanud. Küll aga võib nende
raamatukogust leida Aleksis Ranniti eksliibrise Bella Ahmadulina
(1937–2010) teoses Озноб (Frankfurt-Main: Посев, 1968).47
Underi ja Adsoni raamatukogusse
kuulub märkimisväärselt vähe –
umbes 80 – signeeritud raamatut.
Nende hulgas on ka raamatute autorite või kunstnike signeeritud teosed,
nii et omanikumärke on tegelikult
veelgi vähem. Viis raamatut kannab

43

UTKK R340/T, UTKK R7290/T

44

Nt UTKK R1139/T, UTKK R7290/T

45

UTKK R1139/T

46

Petina, L. (2008) (toim.) Omanikumärgid vanaraamatus. Tallinn:
Eesti Rahvusraamatukogu, lk. 5.

47

UTKK R1824/UA

Patseba Saaremaal.
A. Kallase pühendus
M. Underile 1933. a-st.
UTKKR1139_T

Eestin runotar. M. Underi autograaf
ja kõnekas aadress 1941. a-st. UTKKR63_UA
Marie Underi,48 kümme Artur Adsoni,49
kuus Hedda Hackeri50 ja üks Dagmar
Hackeri (hiljem Stock) signeeringut.51
Signeeringute järgi leiab üles ka teistele kuulunud ja ilmselt tagastamata
jäänud raamatuid Underi ja Adsoni
kogus, nt Johannes Vares-Barbaruse
(1890–1946) lühimonograafias (Tal48

Nt UTKK R63/UA, UTKK R1330/UA,
UTKK R1540UA

49

Nt UTKK R154/UA, UTKK R248/UA,
UTKK R2022/UA

linn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959)52
on Ivar Ivaski autograaf, Välis-Vene
kultuuriajakirja Грани 44. numbris
(Frankfurt-Main: Посев, 1959)53 on
Aleksis Ranniti autograaf ja Filipiini
kommunistliku luule antoloogias
Citizen’s poems (Philippines : [s.n.],
1960)54 autori pühendus Johannes
Aavikule (1880–1973).

52

UTKK R205/UA
UTKK R1787/UA
UTKK R1604/UA

50

Nt UTKK R404/UA, UTKK R1115/UA

53

51

UTKK R 2028/UA

54
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Sellised omanikumärgid võimaldavad näidata, et raamat on kunagi
kuulunud mõne olulise kultuuritegelase raamatukokku ka pärast
raamatukogu terviklikkuse kadumist.
Omanikumärke on erinevaid, signeeringust või autogrammist detailsete
eksliibriste ja supereksliibristeni.
Omanikumärkide alla võib lugeda
ka erinevad pühendused, sest neis
toodud adressaadi, aja ja koha kaudu
on samuti võimalik määrata raamatu
kuuluvust. Omanikumärgid on ühed
olulisemad eksemplaride kokkukuuluvuse tõendid.46

HABENT SUA FATA LIBELLI • Raamatukogu 2/2022

34

Mõnel juhul võib omanikumärgi olla
kirjutanud ka keegi teine, näiteks
kinkepühenduse asemel. Rootsikeelses psalmiraamatus (Stockholm:
Svenska kyrkans diakonistyrelses
bokförlag, 1941) toodud signeeringu
Marie Hacker kohta leiame Marie Underi päevikust kuupäeva 12.05.1945
alt järgmise sissekande: Hedda saatis mulle Ristipäevaks rootsikeelse
lauluraamatu kingiks. Säälne pastor
oli minu nime (aga Hacker) sisse kirjutanud ja mõned laulud üles märkinud, mis ta meile võtnud.55
Rohkem kui 500 raamatut sisaldab
kinke- või autoripühendust. Pühendused aitavad raamatu võrdlemisi
kindlalt paigutada Underi ja Adsoni
raamatukokku ja võimaldavad kaardistada raamatute provenientsi ehk
päritolu ja kuuluvuse ajalugu. Pühenduste järgi näeme ka, et mõni raamat
on jäänud adressaadile kinkimata.56
Raamatuid kingiti Marie Underi perekonnaringis rohkesti jõuludeks ja
sünnipäevadeks, kuid märkimisväärne
osa pühendustega raamatutest on
saadud Välis-Eesti kirjandus- ja kultuurielus olulist rolli mänginud inimestelt, seega moodustavad pühendused raamatute liikumise ja laiemalt
pagulusaegsete kultuurisidemete
kaardistamise seisukohast huvitava
uurimisobjekti. Sissekirjutuste järgi
on näha, et arvestatav hulk raamatuid
on saadetud Adsonile retsenseerimiseks või kirjanikele tutvumiseks.
Palju raamatuid on pärit kirjasõpradelt siin- ja sealpool ookeani. Ivar
Ivaski ja Marie Underi kirjavahetusest näeme, et Ivask saatis Underile
Ameerika Ühendriikidest raamatuid
lausa pakkide viisi – nii kinkideks kui
ka laenuks. Kirjades Ivaskile annab
Under mõista, et raamaturiiuli täitmine väärt kirjavaraga ei ole eksiilis
olnud lihtne. Underi kirjadest leiame
palju tänusõnu vastuvõetud raamatute kohta:

55

Hinrikus, R. (2015) Marie Underi päevikud 1922–1957. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk. 128.

56

Nt Marie Underi eluraamatu II osa
(Stockholm: Vaba Eesti, 1974) ühte
eksemplari (UTKK R31/UA) on Adson
kirjutanud pühenduse Aleksis Rannitile
ja tema südamedaamile Tiinale.

Olen päris Hans im Glücke57: iga päev
toob uue kingituse Teilt! Alles hiljuti
saabus Guillen, eile Rilke ja täna
Mandelstam. Varsti on kõigi maailma
keelte luuletused mu laual... Surun
mõttes tugevasti Teie mõlemat kätt
kiinduvas tänus. Aitate nii suuremeelselt täita mu raamaturiiuli lünki;
pagulaspõlv ei ole just soodustanud
kirjanduse hankimist.
(Under Ivar Ivaskile 24.01.1958)
Teie heldekäelisusel ei ole piire: raamatute virnu mu ümber aina kerkib
– pea on vist kogu Teie biblioteek üle
ookeani!... Olen nii suur tänu-patune,
mille lunastamiseks peaksin hankima
eriti hinnalise indulgentsi kirja, kui
selliseid saada oleks. Ent mis parata
– ei jaksa kuidagi Teie suuremeelsust
hüvitada.
(Under Ivar Ivaskile 16.05.1958)58
Heldeid raamatuannetajaid oli teisigi. Aleksis Ranniti nimega on seotud paljud Underi ja Adsoni kogusse
kuuluvad haruldased trükised. Rannit oli Marie Underi lähedane sõber
ja tema luule suur austaja, kellelt
on kogus üle 70 pühenduse. Kunstiteadlasena olid Rannitil raamatute,
sh enda luulekogude, kunstilise
kujunduse ja trükitehnilise poole
osas kõrged nõudmised.59 6. juulil
1947. a kirjutas Rannit Marie Underile: Juuli alguses pidi ilmuma minu
V. K. Jonynase monograafia, see ilmub
nüüd augusti algul. Raamat trükitakse kahe värvi sügavtrükis luksuslikul paberil. Teile läheb teele
numereeritud eksemplar originaalgravüüriga.60
Lõpuks ilmus mapp alles 1947. a
oktoobrikuus ja jõudis Rootsi sama
aasta detsembri alguses. Adson,
kes oli eriti tänulik kunstniku autogrammi eest raamatus, kirjutab Rannitile 3. detsembril 1947 vastuseks:
Eile saabus Teie tore Jonynase mapp.
Lehitsesime ja nautisime seda lehthaaval ja tundsime suurt elevust.

Sellised raamatud annavad elule
mõtet. See on sügav, tõsine, kultuurne ja tugeva vaimsusega
kunstnik.61
Pühendused annavad ka aimu paguluses elanud luuletajate rikkalikest
kontaktidest teiste maade kirjanikega. Marie Underile on kirjutanud
autoripühendusi näiteks saksa kirjanikud Heinrich Böll62 ja Bernt von
Heiseler63, prantsuse sürrealisti Yvan
Golli lesk Claire Goll64, läti kirjanik
Zenta Mauriņa65 jt.
Raamatukogus leidub ka sõjaeelsesse aega kuuluvaid pühendustega
raamatuid, mis on hiljem annetuste
kaudu muuseumikogusse tagasi jõudnud. Näiteks Ilmari Kianto (1874–
1970) autoripühendusega luulekogu
Margareeta. Sydämmen säveliä (Helsinki: Otava, 1907)66 on ainueksemplar Eestis. Tõenäoliselt kinkis Kianto
selle Marie Underile 1931. a mai
lõpus toimunud Soome kirjanike Tallinna-visiidil, millest kirjutasid kohalikud ajalehed nii siin- kui ka sealpool
Soome lahte. 1931. a 15. juuni Postimees kirjutab: Soome kirjanik Ilmari
Kianto saatis „Postimehe” toimetusele kirja kaugelt Kajani linna lähedalt, kus ta on suvitamas. Oma kirjas
tuletab ta meele sooja wastuwõttu
ja suve ilu Tartus ning Tallinnas. Ta
ütleb, et missugused olid küll tagasi
tulles meie tunded, kui Soomes sadas
lund ja temperatuur seisis nullil. Ilmari
Kianto on annud interwjuu Kajani
ajalehele „Kainuun Sanomat”, kus
jutustab, et wastuwõtt Eestis soome
kirjanikkudele olnud nii soe, et see-

61

Aleksis Rannit Papers. General
Collection, Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, Yale University.

62

Böll, H. (1962). Als der Krieg ausbrach.
Als der Krieg zu ende war. Frankfurt am
Main: Insel. (UTKK R1493/UA)

63

Heiseler, B. (1942). Die Gute Welt.
München: Michael Beckstein. (UTKK
R1129/UA); Heiseler, B. (s.a). München:
Franz Ehrenwirth. (UTKK R1130/UA)

64

Goll, C., Goll, Y. (1954). Zehntausend
Morgenröten. Wiesbaden: Limes.
(UTKK R1108/UA)

57

Hans im Glücke – Õnnelik Ants, Eesti
muinasjuttude tüübiloendis ATU 1415

58

KM EKLA, f 180, m 45–46

59

Kronberg, J. (2002). Tiibhobu märgi all.
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk. 71.

65

Mauriņa, Z. (1947) Mosaik des Herzens.
Memmingen-Allgäu: Maximilian
Dietrich. (UTKK R1210/UA).

60

KM EKLA, f 180 m 96: 1

66

UTKK R2630/UA

sugust soome kirjanikkudele kuskil
osaks ei ole saanud. Igalpool on neid
sõbralikult wastu wõetud ja koheldud kui muinasjutu-printse. Eriti ilus
olnud retk Tartust Pühajärwele. Ajaleht tähendab, et Ilmari Kianto lubanud kirjutada samale lehele pika
reisikirja ühes piltidega, mis Ilmari
Kianto ise Eestis teinud.67
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Lisaks pühendustele ja omanikumärkidele leidub Marie Underi ja Artur
Adsoni Stockholmi raamatukogus
arvukalt kasutajamärkusi. Neid on eri
mahus: mitmesugustest märkidest
(tärnid, allajoonimised, hüüumärgid)
tervet lehekülge katva kommentaarini. Kasutajamärkusi võib jagada
lugeja-, tõlkija- ja autorimärkusteks.
Lugejamärkused vihjavad, mida võisid Under ja Adson loetud raamatutest arvata. Nad parandasid ja täiendasid ääremärkustes sageli tekstist
leitud ebatäpsusi ning lisasid täiendavat informatsiooni. Tihti märkisid
nad oma mõtteid peatüki või raamatu lõppu või sisukorda. Aino Kallase Seitse neitsit (Göteborg: Orto,
1950)68 sisaldab mitu sapist kommentaari, nt Jälle ettevalmistus tähtsam puändist enesest. Tihti on marginaalid seotud retsenseerimiste ja
artiklite kirjutamisega. Raamatu lugemisest või lugemata jäämisest annavad aimu ka mittetekstilised märgid,
näiteks lehekülje murtud nurk või
lahti lõikamata lehed.
Autorimärkustega teoseid sisaldab
kogu pigem vähe. Mitmed autorimärkustega raamatud kuuluvad sõjaeelsesse perioodi, kuid märkused võivad
pärineda pagulusperioodist, nt on
Adson täiendanud oma saksakeelset
Eesti teatri ajalugu Das estnische
Theater (Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1933)69 uuema informatsiooniga, sh registreerinud näitlejate
surmasid okupatsioonide ajal.70 Huvitavad on ka tõenäoliselt pagulasteatri jaoks tehtud lavastajamärkused

67

Ilmari Kianto külaskäigust Eestisse.
(1931). Postimees, 15. juuni, lk. 3.
Vt ka Hinrikus, R. (2015). Marie Underi
päevikud 1922–1957. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk. 60.

I. Kianto. Margareeta. Autori pühendus
M. Underile 1931. a-st. UTKKR2630_UA

Adsoni näidendites Karu läheb mee
lõksu (Tallinn: Autorikaitse Ühing,
1936)71 ja Lauluisa ja Kirjaneitsi (Tallinn: Eesti Haridusliit, 1930).72
Autorimärkuste kõrval on esindatud
ka tõlkijamärkused, mille abil saame
jälgida Underi ja Adsoni tõlkimisprotsessi, mõnel juhul lausa kuupäevalise täpsusega. Pär Lagerkvisti
(1891–1974) romaanis Barabbas
(Stockholm: Albert Bonnier, 1951)73
näeme, et 1952. a tõlkis Under rootsi
keelest veel saksa keele vahendusel.
Mitmed tõlkijamärkused on kirjutatud aga hariliku pliiatsiga ja hiljem
kustutatud.
70

Märkmed võivad olla seotud Adsoni
arhiivitööga paguluses, kus talle anti
esimeseks ülesandeks koostada saksakeelne Eesti teatri ajalugu (Kiin 2011:
456).

71

Arhiivkogusse kuuluv raamat võib
anda olulist kultuuriloolist infot, kui
seda kõrvutada kirjavahetuse ja muu
eluloolise arhiivimaterjaliga. 1960. a
ilmus Stockholmis kirjastuses Vaba
Eesti Boris Pasternaki (1890–1960)
Doktor Živago esmatõlge eesti keelde.
1957. a ilmunud romaani tõlkis Artur
Adson ning Marie Under tõlkis selle
juurde kuuluvad värsid. Underi ja
Adsoni kogusse kuuluvad mitu venekeelset eksemplari ning tõlked saksa
(Frankfurt am Main: Fischer Verlag,
1958)74 ja eesti keelde (Stockholm:
Vaba Eesti, 1960).75 Kõik sisaldavad
mitmesuguseid kasutajamärkuseid.
1958. a venekeelne eksemplar (Ann
Arbor: University of Michigan Press,
1958)76 on n-ö tööeksemplar, mis
sisaldab muuhulgas Adsoni omanikumärki (A. Adson), kinkepühendust

UTKK R9/UA

74

UTKK R1231/UA

68

UTKK R659/UA

72

UTKK R10/UA

75

UTKK R26/UA

69

UTKK R23/UA

73

UTKK R1717/UA

76

UTKK R1896/UA

Neil päevil hakkasin tõlkima Dr. Živagot. Tükk aega kõhklesin, kas maksab? On see ju suur raamat ja esimene tõlge vene keelest paguluses.
Kergesti samastatakse venelasi kommunistidega, kuigi Dr. Živago just
läbiselt neile vaenuline on. Aga Vaba
Eesti riskib.79
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Saksa- ja venekeelse eksemplari
kõrvutamisel võib näha, et lugeja
on võrrelnud venekeelset originaali
saksakeelse tõlkega ja otsinud muuhulgas ka koma- ja tähevigu. Saksakeelses eksemplaris on luuletuste
kõrval arvukalt pliiatsiga kirjutatud
ja hiljem kustutatud tõlkijamärkusi.
Raamatu vahel on kirjutusmasinal
trükitud korrektuurileht. Lisaks leidub arvukalt allajoonimisi, vertikaaljooni, linnukesi jm. Raamatus on
võimalik jälgida ka tõlkijate tööprotsessi, sest äärtel on märgitud tõlke
edenemist tähistavad kuupäevad.
Tõlkimist alustati 1959. a maikuus,
17. augustiks jõuti juba teise osani
ning töö lõpetati novembris.80

A. Adson. Karu läheb mee lõksu. Tiitelleht,
autograaf ja lavastajamärkused. UTKKR9_UA
Aleksis Rannitilt Adsonile ja mitmesuguseid kasutaja- ja tõlkijamärkusi.
Marie Under luges Pasternaki teost
juba 1958. a, ilmselt saksakeelses
tõlkes. Under kirjutas Ivar Ivaskile
28.11.1958: Vahepääl olen lugenud
läbi „Dr Živago”, mis mind vägaväga haaras. Kompositsioonilised
nõrkused, mis talle mõnelt poolt
siin ja nagu Stockilt kuulen, ka
saksa arvustuste poolt ette heidetakse, ei häiri mind sugugi. Mõni
teos võib olla kompositsiooniliselt
kõige täiuslikum, kuid jätab oma
vaimu ja hingejõu poolest täiesti
külmaks. Ja need luuletused raamatu

lõpus on omas lihtsuses ütlemata
kaunid.77
Kirjavahetusest Ivaski ja Underi vahel
ilmneb, et Ivask soovitas Underil tõlkida Pasternaki luulet ning Under soovis temalt tõlkimiseks laenata venekeelset originaali. Kogusse kuuluva
venekeelse Doktor Živago (Ann Arbor:
University of Michigan Press, 1958)78
kinkis Adsonile aga Aleksis Rannit
1959. a Adsoni 70. sünnipäevaks. Samal aastal alustasid Under ja Adson
ka romaani tõlkimist. Adson kirjutas
1959. a 25. mail oma päevikusse:
77

KM EKLA, f 180, m 45
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Lisaks sissekirjutustele võib raamatute vahelt leida ka mitmesugust
igapäevaelu peegeldavat materjali,
mida on kasutatud ilmselt järjehoidjatena: bussipileteid, märkmepabereid (nt täpsustus unerohu doosi
kohta81), nimekaarte, pensionilipiku,
aga ka kuivatatud lilleõisi, linnusulgi
ja kommipabereid. Raamatute vahel
on hoiustatud kirju82, fotosid, joonistusi ja muudki sellist, mis kõik võis
kunagi kanda raamatu omaniku jaoks
mingit tähendust. Varia raamatute
vahel kõneleb palju lugeja ja lugemise konteksti kohta. Näiteks pidas
Under oluliseks ühte tammelehte
mu mehe istutet puult me Nõmme
aiast, mis jõudis Rootsi tänu Tuglaseid külastanud väliseestlastele.83

79

KM EKLA, f 180, m 164, lk. 205
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Doktor Živago värsside tõlkest on võimalik lähemalt lugeda Irina Belobrovtseva
artiklist Marie Under – Juri Živago luuletuste eestindaja Keele ja Kirjanduse
2016. aasta oktoobrinumbris.
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Nt UTKK R 1633/UA vahel on Ivar Ivaski
kiri Marie Underile, kus ta soovitab
Underil tõlkida Paul Valéry luulet.
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Lõpetuseks
Kitsastest aegadest hoolimata kogunes Marie Underil ja Artur Adsonil
eksiilis arvestatav hulk raamatuid.
Raamatukogu kasvas peamiselt kinkide teel ning kõneleb luuletajapaari
suurest ja rahvusvahelisest suhtlusringkonnast. Under oli paguluses
väga armastatud ning tihti kingiti
talle austuse märgiks mõni raamat.
Marie Underi ja Artur Adsoni pagulusaegne raamatukogu on eriline,
sest see on meieni jõudnud peaaegu
täieliku kogumina ja paikneb nende
endises kodus Nõmmel. Raamatukogu näol on tegemist rikkaliku ja
väärtusliku kultuuriloolise koguga,
mis ühelt poolt toetab Marie Underi
ja Artur Adsoni loomingu ning loomeprotsessi uurimist, teisalt pakub ka
laialdasemat eluloolist infot kirjanike laiast suhtlusringkonnast ja
kõneleb raamatute olulisest rollist
paguluses.
Kasutatud arhiivimaterjalid
KM EKLA f84 Marie Under ja Artur Adson,
fotokogu
KM EKLA f180 Marie Underi ja Artur
Adsoni materjalid, käsikirjad

m 45–46 Marie Underi ja Artur Adsoni
kirjavahetus Astrid ja Ivar Ivaskiga
m 96 Marie Underi ja Artur Adsoni
kirjavahetus Aleksis Rannitiga
m162–164 Rootsi päevikud
m 172 Marie Underi päevikud
KM EKLA f237 Ants Orase materjalid,
käsikirjad
m 7 Ants Orase kirjavahetus Marie
Underi ja Artur Adsoniga
Aleksis Rannit Papers. GEN MSS 715,
Box 37. General Collection, Beinecke
Rare Book and Manuscript Library,
Yale University
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Artikkel on valminud Haridusja Teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programmi toel.

Jätku lugemis(t)ele!
Karl Martin Sinijärv, luuletaja, RaRa kultuurinõunik
Tim Marshall
Geograafia vangid.
Kümme maakaarti, mis räägivad
globaalpoliitikast kõik, mida
teadma pead

Kokkuvõttes täiesti vaimundav raamat ja kooliõpilastele kohustuslik.
Just tolle edasi- ja isemõtlemise
pärast. Pluss muidugi kaardid. Kaardid on alati head.

Nukker aeg on. Kurja lilled kerkinud,
Mordor märatseb. Raske raamatuid
valida, olgu siis ajaloost ja ajalollustest. Ajalolluse sees elame parasjagu
kõik – eks näis, kas lollusest saab
lugu või pelk peeretus probleemsete
pättide poole pealt.

Ilmumisaasta: 2021  Lehekülgi: 270 
Kirjastus: Postimees Kirjastus 
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5468530*est

Tim Marshalli raamatu pealkiri on
muidugi pööraselt pretensioonikas.
Mina siit kõike küll teada ei saanud.
Samas ilmselt rohkem, kui ma teadma
pean. Tänapäeva inimene ei pea ju
essugi teadma. Kuigi vähäkä võiks.
See raamat annab aga kätte päris
hüva mõttesuuna ning laotab selle
ilusasti üle ilma laiali. Nimelt et
mäherdused elupaigad on riikidele
loomulikud ja looduslikud kindlused
ning kuskohas tunduks arukas arvestada läbikäiguhooviks olemisega.
See läbikäiguhoov tähendab inimajaloos enamasti paraku ka sõjatannert.
Tänasesse põigates – siit saab üsna
ilusti näha, miks Vene impeeriumi
jaoks on olulik kottida nimelt neid
maid, mida ta järjepanu kiusab ja
miks mõni Mongoolia võib end suht
rahulikult tunda. Kuni hiinlased tulevad mürinal kõik. Ja nad tulevad.
Mitte mürinal, pigem hiljukesi ja riburada. Eks tibla püüab päästa, mis
päästa annab, ja tema sõdimiseviis
on ikka ja alati olnud põletada omi
linnu ja laastada oma rahvast. Mongooliast Moskoovia tuli ja Mongooliasse ta kunagi kustub. Kui lubatakse. Vaevalt.
Marshalli raamatu mitmedki mõttearendused näikse natuke meelevaldselt üldisesse ja põhimõtt toimivasse
mustrisse istutet olevat; küsimusi
tekib. Vastuseid on siiski märksa rohkem ja maailma skeem saab jupp
maad selgemaks. Mis peamine: kui
koolitunnid omal ajal läbitud, siis
värskub mälu ning saab rahumeeles
edasi mõtelda. Mis, hoiatan ette, võib
viia järeldusteni.

James Hawes
Saksamaa lühiajalugu
Jah, ma tean, et teil on juba kopp ees,
et nii kui mõni lühiajalugu ilmub, nii
ma seda soovitama kukun. Tõsi mis
tõsi. Eks on ka põhjust. On ohtegi.
Vähemalt paarikümne poodides
kättesaadava raamatu pealkirjas esineb sõna lühiajalugu ning julgelt
kolmandik on paras kräpp elik haltuura. See sari, kus Saksamaa oma
sees on, on korralik. On siingi nõrgemaid ja tummisemaid, kuid Saksamaa oma soovitan külmal käel.
Saksamaaga oleme me tahes-tahtmata kultuurisidet pidi kinni pea

tuhat aastat. Kuigi Saksamaa kui
selline pole meist sugugi suurt
vanem riik. Meie ühinemised ja ärkamised olid peaaegu samaaegsed.
Meil polnud pihutäit kuning-, vürstija hertsogiriike, mida olemasoleva
kirjakeele baasil kokku lappima
hakata. Muidu aga suht sarnane kolb.
Eks va roomlased need olivad, kes
Germaania kui sellise üldse defineerisivad ja mõtleva maailma kaardile
kandsivad. Enne roomlasi oli suur
osa ilmaruumi peamiselt kuri uss ja
tühi maa. James Hawes näitab üsna
veenvalt ära, kuidas tuhat pluss
aastat ei ole väga palju muutnud –
vana Euroopa ja metsiku ida piirid
jooksevad meeldivate meienäoliste eranditega suuresti roomlaste
pärandi ja Karl Suure valduste järgi.
Valdusi märgivad jõed, omaaegsed
pärispiirid. Lääne pool on kultuuri
leida, ida pool natuuri. Enamasti selle
kõige karmimal kombel.
Aga rohkem ma ei räägi, sest lühiajalugu on lühiajalugu ja päris ajalugu on pärisajalugu ja osa sest on
meie lugu ja kui õnneks läheb, siis
ka tulevik. Mis pole ju muud, kui veel
juhtumata ajalugu.
Ilmumisaasta: 2022  Lehekülgi: 303 
Kirjastus: Rahva Raamat 
ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5485827*est
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Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
juhatuse esimees

Eesti raamatukoguhoidjad
on südamega töötavad
nutikad inimesed, kes tihtipeale ei pea enda esiletõstmist oluliseks: iga päev
töötatakse pühendumusega,
eesmärgiga pakkuda lugejaile parimat. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ)
peab oluliseks raamatukoguhoidjaid ja nende tööd
esile tõsta ning väärtustada.
2022. aastal tähistatav
raamatukogude aasta on
suureks toeks raamatukoguhoidjatele edasi püüdlemiseks: ka riik märkab meie
tegemisi ja peab neid
oluliseks. ERÜ ja Kultuuriministeerium tunnustasid
28. veebruaril Tallinnas
mustpeade majas toimunud auhinnagalal parimaid
raamatukoguhoidjaid ning
aasta tegusid.

Tunnustusõhtul tervitas raamatukoguhoidjaid kultuuriminister Tiit Terik,
päevakohase sõnavõtuga esines kirjanik Tõnu Õnnepalu, õhtujuhid Indrek
Ojari ja Argo Aadli esitasid meeleolukaid muusikapalasid. Üritust sai jälgida
ka veebiülekande vahendusel.
Auhindade laureaadid valis esitatud kandidaatide hulgast ERÜ juhatus.
Eelmise aasta tegevuste eest anti tänavu välja üksteist auhinda, millest
üks läks jagamisele kahe laureaadi vahel. Auhindade andmist toetas Eesti
Kultuurkapital. Raamatukoguhoidjaid on tunnustatud järjepidevalt alates
1990. aastast.

Parimate raamatukoguhoidjate ja aasta tegude
tunnustamine
Katrin Niklus – ERÜ teenetepreemia 2021

Teenetepreemia pälvinud Katrin Niklus on ligi neljakümne Rapla Keskraamatukogus töötatud aasta jooksul aktiivselt ja edumeelselt arendanud
raamatukogundust nii oma maakonnas kui ka ühingu kaudu üleriigiliselt.

Lea Lehtmets

– ERÜ aastapreemia 2021
Aastapreemiaga tunnustati Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidjat Lea Lehtmetsa järjekindla raamatukoguhoidjate koolitustöö
korraldamise eest nii Lääne-Virumaal kui ka ümberkaudsetes maakondades.

Irina Möldre – noor raamatukoguhoidja 2021
ERÜ tunnustas Irina Möldret silmapaistva panuse eest noortepärase lugemiskultuuri edendamisse ja noortele suunatud lugemisürituste korraldamise
eest Tartu Linnaraamatukogus. Noori lugejaid paeluvad ühtviisi nii Irina
tegutsemine booktuber´ina kui ka pop-up noortekohviku vedamine.
Anu Amor-Narits – aasta lasteraamatukoguhoidja 2021

Eelmise aasta parim lasteraamatukoguhoidja Anu Amor-Narits töötab
samuti Tartu Linnaraamatukogus. Tema loominguline ja sisukas lastetöö on
muutnud raamatukogu lastele toredaks ja põnevaks paigaks.
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Esinesid Tõnu Õnnepalu (vasakul),
Argo Aadli ja Indrek Ojari. Fotod: Teet Malsroos

Tuuliki Tõiste,

Jaana Toss – aasta maaraamatukoguhoidja 2021
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Jaana Toss juhib ja koordineerib Ida-Virumaa Alutaguse valla kaheksa raamatukogu tööd. Lugemise edendamiseks käivitati tema eestvõttel raamatute veebitutvustuste sari Raamatute kirju maailm, kus valla raamatukogutöötajad ja
lugejad tutvustavad ning loevad ette katkendeid oma lemmikraamatutest.

Ingrid Kustavus – aasta kooliraamatukoguhoidja 2021
Ingrid Kustavus on Viljandi Kesklinna Kooli raamatukoguhoidja 1.–4. klasside
raamatukogus, mis on paljude õpilaste lemmikpaik koolis ning vahetundides
on sinna äramahtumisega raskusi.
Tallinna Keskraamatukogu & Tartu Linnaraamatukogu –

aasta tegu linnaraamatukogus 2021
Auhind läks jagamisele Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu vahel.
Tallinna Keskraamatukogu ainulaadse tööriistalaenutuse, nn tööriistalaeka
eesmärk on propageerida säästvat ja jagamisel põhinevat eluviisi, arendada
isetegemisoskusi, aidata kujundada laste ja noorte tööharjumusi, vähendada
sotsiaalset ebavõrdsust ning rõhutada raamatukogude panust keskkonnahoidlikku ja jätkusuutlikku arengusse.
Tartu Linnaraamatukogu korraldab linnarahva seas populaarseid kirjanduslikke jalutuskäike, väärtustades nii kirjandust ja kombineerides seda kodulooga. Meeskond otsib kirjandusteostest välja põnevaid Tartust kõnelevaid
ilukirjanduslikke katkendeid, mille alusel kujundatakse sobiva pikkusega
teekond tekstides mainitud paikadesse. Jalutuskäigul räägitakse põnevaid
lugusid kohtade ajaloost ja loetakse ette katkendeid ilukirjandusest.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu –

aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus 2021
Auhinna pälvis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tegu Uued
väljakutsed ja suunad toetamaks õppetööd kõrgkoolis ning üleminek
RFID-süsteemile.

Ankruketi lõpp on bibliograafia algus – bibliograafia auhind 2021
Auhinda vääris väljaanne Ankruketi lõpp on bibliograafia algus, kuhu koostajad Jaan Malin ja Aino Tamjärv on koondanud kogu Ilmar Laabani kirjutatu ja tema kohta trükis ilmunud materjali. Ilmar Laabani bibliograafia
mitmekeelne väljaanne on aukartustäratavalt põhjalik ja aegumatu materjal
kirjaniku erandlikku ja rikkasse pärandisse põhjalikumaks süüvimiseks.
Väljaande toimetas Anneli Sepp.
Sławomira Borowska-Peterson – raamatukogude sõber 2021

Auhind läks Poola Suursaatkonna avaliku ja kultuuridiplomaatia spetsialistile
Sławomira Borowska-Petersonile, kes on aastaid korraldanud ja vahendanud Eesti raamatukogudesse lugematul hulgal raamatuesitlusi ning näitusi.
Raamatukogude sõbra tiitliga tunnustatakse inimest või organisatsiooni,
kes on aidanud kaasa raamatukogude hea maine kujundamisele, lugemiskultuuri väärtustamisele ja sidususele kogukonnaga.

Lisete Velt – ERÜ ajakirjandusauhind 2021

Ajakirjandusauhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt kajastanud raamatukogude olukorda avalikkusele. Möödunud aasta
töö eest pälvis tunnustuse Klassikaraadio vastutav toimetaja Lisete Velt,
kes külastas suvesarjas Raamatuhoidja Eesti väikelinnade ja külade
raamatukogusid ning tutvustas erilisi raamatukogusid ja nende hoidjaid.

Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu aastakoosolek
2022
Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja

ERÜ üldkoosolek toimus
11. märtsil 2022, juba teist
aastat järjest virtuaalselt.
Koosolekut juhatas Maris
Nool ja protokollis Krista
Visas, häältelugemiskomisjoni
kuulusid Meili Andreller ja
Kristi Veeber. Kutseühingul
on 698 liiget, koosolekule
registreerus neist 352.
Enne päevakorraga alustamist andis
ERÜ juhatuse esimees Tuuliki Tõiste
teada, et raamatukoguhoidjate ühing
on mõtteis Ukraina kolleegidega ning
ka raamatukogud üle Eesti toetavad neid omal moel. Koostatud on
kirjanduse väljapanekuid, juhitakse
tähelepanu ukraina keelele, kultuurile ja kirjandusele. Raamatukogud
on kohalikud annetuste kogumise
keskused ning pakuvad Eestisse saabunud sõjapõgenikele võimalust
informatsioonile ligi pääseda ja arvuteid kasutada, aga ka end lihtsalt
turvaliselt tunda. Ühingu poolt on
juhatus saatnud toetuskirja otse
Ukraina raamatukoguhoidjate ühingule, koos Leedu ja Läti kolleegidega
pöördumise Ukraina kolleegide ja
rahva poole ning IFLA-le palve Venemaa oma ridadest välja arvata. Meie
kirju saab lugeda ka ERÜ veebilehel.
Koosolek algas eelmisel aastal uuendatud visioonidokumendi 21. sajandi
raamatukogu tutvustusega, tutvustajaks uuendusprotsessi nõustanud Ragnar Siil Creativity Labist.

Paralleelselt visioonidokumendiga
alustati ka rahvaraamatukogude
kvaliteedihindamise mudeli uuendamist. Mudel põhineb nüüd seitsmel
visioonidokumendi põhikategoorial:
ligipääsetav ja kättesaadav raamatukogu, lugemisharjumust kujundav
raamatukogu, strateegiline raamatukogu, arendav raamatukogu, nutikas
raamatukogu, keskkonnateadlik raamatukogu ning kaasav raamatukogu.
Maksimaalselt on kasutatud eelneva
mudeli kriteeriume, et tulemusi saaks
võrrelda 2018. ja 2020. a hindamisega, kuid lisatud on ka mitu täiendavat kriteeriumi, mida varem ei olnud
(nt keskkonnateadlikkus). Uue mudeli
alusel viiakse kvaliteedihindamine
läbi 2022. a sügisel – ajal, mil raamatukogude teema-aasta tegevused
on pühendatud tuleviku raamatukogu teemale.
Visioonidokumendi kiitis heaks
340 koosolekul osalenud ERÜ liiget,
vastu ei olnud keegi ja erapooletuks
jäi 12 liiget.
ERÜ juhatuse esimees Tuuliki Tõiste
peatus kutseühingu 2021. a tegevusel, rõhutades ühingu panust valdkonna arengusse: koostöös Creativity
Labiga tegeleti visioonidokumendi
21. sajandi raamatukogu uuendamisega, kohaliku omavalitsuse valimiste eel saatis juhatus erakondadele märgukirja raamatukogude olulisusest kogukonnas, reageeriti TLÜ
senati otsusele peatada 2022. a
sügisel vastuvõtt infoteaduse bakalaureuseõppesse jm. Eelmise aasta
suurematest üritustest tõi ta välja
traditsioonilised raamatukogupäevad, projektikonkursi Raamatukogud-

muuseumid-noored, aga ka uue algatuse ehk ühistegemise – raamatukogude osalemise Euroopa säästva
arengu nädalal. 2021. a algul olime
endiselt koroonalainel ning see tingis
vajaduse tundma õppida erinevaid
e-keskkondi ja võimalusi neid lugejate teenindamisel kasutada. Koostöös Tallinna Keskraamatukoguga
pakuti huvilistele mitut koolitust,
mõni neist on ka järelvaadatav ühingu
veebilehel. Vahetult enne jõule lõpetas teine lend raamatukogujuhte,
kes läbisid raamatukogude arendusprogrammi 21. sajandi raamatukogu
raames toimuva strateegilise juhtimise programmi rahvaraamatukogudele. Sama koolitus on plaanis ka sel
aastal. 2021. a alustati Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi (ERBA) kaasajastamist, mis
samuti jätkub uuel aastal.
Seoses rahvusraamatukogu rekonstrueerimisega leiti ERÜ büroole uus
asukoht Tallinna Keskraamatukogus
Liivalaia tänaval. Rahvusraamatukoguga sõlmiti hea tahte leping,
mille kohaselt on ühingu büroo peale
renoveerimise lõppu Tõnismäele
tagasi oodatud.
2021. a olid ERÜ tulud kokku 88 011
eurot ning kulud 90 107 eurot: seega
olid aasta kokkuvõttes kulud pisut
suuremad kui tulud, kuid saime vahe
katta ühingu reservidest. Et me ei
peaks tulevastel aastatel reserve
kulutama, kutsus Tuuliki Tõiste üles
tasuma iga-aastast ühingu liikmemaksu, mis on lihtsaim viis ühingu
finantsseisu stabiilsena hoidmiseks.
Ühingut saab toetada ka näiteks
aastaraamatut ostes. Raamatukogudelgi on võimalik soovi korral ühingut toetada: näiteks meie juriidilisest
isikust liikmed Harju Maakonnaraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja
Viljandi Linnaraamatukogu toetavad
ühingut lisaks eri koostöövormidele
ka rahaga.
Revisjonikomisjoni aruande esitas
komisjoni liige Rutt Enok. Tuuliki
Tõiste tegi ettepaneku pikendada
revisjonikomisjoni liikmete volitusi

veel aastaks. Koosolek kinnitas ERÜ
tegevus- ja finantsaruande ning revisjonikomisjoni aruande: tegevus- ja
finantsaruande poolt oli 347, vastu
1, erapooletuid 4 ja revisjonikomisjoni aruande poolt 348, vastu 0 ning
erapooletuid 4.
ERÜ 2022. a tegevuskava tutvustas
Kristi Veeber. ERÜ-l on 2022. a plaanis traditsioonilised erialapäevad,
koolitused, seminarid ja kogukonnaliikmete omavahelised kohtumised.
Kavas on panustada raamatukoguhoidjate pädevuse tõstmisse raamatukogujuhtidele keskenduva koolitussarjaga. Sügisel on taas võimalik
taotleda raamatukoguhoidja kutset.
Juhatus tunnetab vajadust muuta ka
ERÜ-d kui organisatsiooni, on vaja
suurendada paindlikkust, kasvatada
digivõimekust ja -pädevust, uuendada ühingu veebilehte ning koostada kommunikatsiooniplaan. Tegevussuundade kinnitamise poolt oli
344, vastu 0 ja erapooletuid 8.
Üldkoosolek kinnitas ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikirja.
Tuuliki Tõiste tutvustas peamisi muudatusi. Põhikirja struktuur on nüüd
selgem: eraldi peatükkidena on toodud üldsätted, liikmed, juhtimine,
struktuuriüksuste loomine, majandustegevus ning ühinemine või tegevuse lõpetamine. Muudeti ka üldkoosoleku kokku kutsumise korda:
nüüdsest piisab üldkoosoleku läbiviimiseks kolmandikust liikmetest,
varem oli kvoorumiks vaja 50% liikmete osalust. Liikmemaksu tasumise
tähtajaks on fikseeritud 1. juuli,
jooksva majandusaasta liikmemaksu
tasumata jätnud liikme arvab ERÜ juhatus liikmete hulgast välja. Muutus
juriidilise isiku liikmestaatus. Lisaks
lihtsustati ja lühendati teksti, kuid
üldjoontes jäi põhikiri üsna sarnaseks
eelmise versiooniga. ERÜ põhikirja
kinnitamise poolt oli 348, vastu 0 ja
erapooletuid 4.
Täname rahvusraamatukogu võimaluse eest pidada koosolekut virtuaalkeskkonnas Webex, kuid loodame,
et järgmise aasta üldkoosoleku saab
korraldada siiski traditsiooniliselt
ühises füüsilises ruumis.

41
Raamatukogu 2/2022 • EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

21. sajandi raamatukogu on visioon
raamatukogude rollist ühiskonnas ja
nagu Ragnar Siil rõhutas, on see elav
dokument, mis ei peaks aastateks
sahtlisse jääma. Seda tuleb regulaarselt üle vaadata ning kui vaja, siis
täiendada ja muuta. Me ei pruugi täpselt teada, millised uued väljakutsed
raamatukogusid järgmisel kümnendil
ees ootavad, kuid teame täpselt, et
nendega kohanemiseks peavad raamatukoguhoidjad olema paindlikud,
uuenduslikud ja õppimisvõimelised.
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The Joint European Declaration by EBLIDA, NAPLE and
Public Libraries 2030 on the
Barbaric Attack of the Russian
Federation against Ukraine on
24 February 2022, the IFLA
Statement on Ukraine, issued
on 1 March 2022, the statements by CENL and LIBER,
issued on the 2nd of March.

FOCUS:
WISDOM FROM
TOOMEMÄGI
IN TARTU
5 How to socialise kratts,
or the changing role of
librarians in introducing
and making use of artificial
intelligence
Maris Männiste
“Over the past decade, the
work of librarians has been
affected by a number of
societal changes that have
led to the expectation that
a library and its professionals
will increasingly support
members of their community
on a wide range of issues.
To a large extent, these
changes are also affected by
the wider data revolution and,
consequently, the wider use
of artificial intelligence in both
private and public sectors.
Estonia’s national artificial
intelligence strategy was
adopted in 2019 and the
document reveals that it
has been decided to call
the artificial intelligence
applications kratts in Estonia.
In some ways, their success
largely depends on the kind
of data on which they are
based. Although it is difficult
and unnecessary for the average person to see inside the
kratt, it is increasingly important to be aware of potential
problems that may arise. In
its 2020 strategy on artificial

intelligence, IFLA has also
stated that the introduction
of artificial intelligence has
an impact on librarians’ work:
it both offers new solutions
to simplify the work and
emphasises the role of developing data literacy skills.
In my article, I am going to
focus a little bit more on how
I see the role of librarians as
potential intermediaries or
information bridges on this
very topic and why this activity is also important for society,” Maris Männiste, a fresh
PhD graduate, a Junior Lecturer at the Institute of Social
Studies of the University of
Tartu, begins her discussion.
8 The librarian, or there
and back again
Krista Lepik
“However, you do not always
have to go anywhere for an
adventure: sometimes the
changes come to your own
home. The meetings with
dozens of librarians and
museum staff during my
academic journey in Estonia
and Sweden, indeed, help
to delve into the temporal
nuances of and tips for working in memory institutions,
which help information professionals to cope better with
the blasts of innovation that
sometimes turn into a storm.
In a way, this article is a continuation of earlier texts about
a slow librarian and a slow
library, published in this magazine, but research in recent
years has allowed us to focus
on time and the use of time
from a more diverse perspective than then,” Krista Lepik,
PhD, Lecturer in Information
Science at the University of
Tartu, admits.

13 Retrospectively about
retrospective
Ilmar Vaaro
“When we use the word
“retrospective” professionally, it is primarily related to
retrospective lists, the most
important of which is the
national bibliography. Ten
years ago, the first two volumes
of one of the most important
publications of Estonian
retrospective national bibliography, Eestikeelne raamat
1918–1940 (“Estonian Book
1918–1940”), were published.
(The other two volumes came
out the following year.) The
compilation of this bibliography (hereinafter referred to as
“retrospective list”) began in
1999. A number of employees
of various Estonian libraries
participated in the enterprise.
The coordinator of compilation
and the editor of the work was
Anne Ainz, a 1966 graduate in
librarianship and bibliography.
The registration of publications in the list was completed
on 31 December 2011,” Ilmar
Vaaro, a Teacher in Information Science at the Institute of
Social Sciences of the University of Tartu, writes.
18 Curriculum development
as urban planning: information specialists from
the University of Tartu
Katrin Kannukene
“A curriculum is like the city of
Tallinn that is never completed – there is something to repair, build, design and plan all
the time. In the last few years,
the curriculum of information
management at the Institute
of Social Studies of the University of Tartu has received a
new general plan, undergone
innovation and now is the time
to see where we are,” Katrin
Kannukene, a Junior Lecturer
in Information Science and
the Programme Director of
Professional Higher Education
Curriculum for Information
Management at the Institute
of Social Sciences of the
University of Tartu, says.

QUO VADIS,
LIBRARY?
22 Libraries within the
national literacy strategy for
Finland
Kristina Pai,
Mariliis Kuukuma
“On 16 November 2021,
the Finnish national literacy
strategy up to 2030 was
published (in Finnish: https://
www.oph.fi/fi/tilastot-jajulkaisut/julkaisut/kansallinenlukutaitostrategia-2030).
It aims to emphasise the
promotion of reading skills,
first and foremost, among
children and young adults,
but also among non-native
speakers of Finnish. A webinar
on the strategy is available in
Finnish at the web address:
https://www.kirjastokaista.fi/
kansallinen-lukutaitostrategia-2030-julkistamistilaisuus/,” Kristina Pai from Tartu
Public Library and Mariliis
Kuukuma from Helsinki
Central Library begin their
overview.

HABENT SUA
FATA LIBELLI

24 From whom to seek
support for professional
development abroad?

28 The library of exiled
Estonian writers, Marie
Under and Artur Adson

Annely Veevo

Marianne Lind

26 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)
32 virtual, augmented, and
mixed reality programs for
libraries, edited by Ellyssa
Kroski (Chicago : ALA Editions,
2021); (2) Library signage
and wayfinding design :
communicating effectively
with your users by Mark
Aaron Polger (Chicago :
ALA Editions, 2022);
(3) The academic teaching
librarian’s handbook by Claire
McGuinness (London : Facet
Publishing, 2021); (4) Data
literacy in academic libraries : teaching critical thinking
with numbers, edited by Julia
Bauder (Chicago : ALA
Editions, 2021).

“The archive of Marie Under
(1883–1980) and Artur Adson
(1889–1977) has been named
one of the most important
cultural history sources in
Estonia; however, researchers
have not shown much interest
in the writers’ archival library
so far. The present article
attempts to fill this gap by
briefly introducing the home
library collection that Under
and Adson developed during their years in the Estonian
diaspora and the inscriptions
in the books in this collection.
The article has been prepared with the support of the
Compatriots’ Programme of
the Ministry of Education and
Research and is based on a
virtual exhibition available on
the website of the Under and
Tuglas Literature Centre,”
Marianne Lind, a literary
scholar and the curator of the
abovementioned exhibition,
says.

39 The best librarians and
the deeds of the year 2021
were announced
Tuuliki Tõiste
“Estonian librarians are smart
people who put their heart
into their work and who often
do not consider it important
to be made themselves
prominent: they are dedicated
to their daily job, working
with an aim to offer the best
to their readers. The Estonian
Librarians’ Association holds
that it is important to highlight
and value librarians and their
work. The Year of Libraries,
celebrated in 2022, provides
a great support for librarians
to continue their efforts: the
state also notices what we
do and considers it important.
The Estonian Librarians’
Association and the Ministry
of Culture recognised the
best librarians and the deeds
of the year at the award ceremony, held at the House of
the Blackheads in Tallinn on
the 28th of February,” Tuuliki
Tõiste, the President of the
ELA Board, explains.

KMS RECOMMENDS

40 The ELA Annual Meeting
2022

38 Keep on reading!

Reet Olevsoo

Karl Martin Sinijärv

“The ELA Annual Meeting
was held on 11 March 2022.
For the second year in the row,
the meeting took place virtually. It was chaired by Maris
Nool and its minutes were
taken by Krista Visas; Meili
Andreller and Kristi Veeber
belonged to the vote counting
committee. The professional
association has 698 members;
352 members registered for
the meeting,” Reet Olevsoo,
the Manager of the ELA
Office, writes.

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 translations published in Estonian: Geograafia
vangid. Kümme maakaarti,
mis räägivad globaalpoliitikast
kõik, mida teadma pead (Prisoners of Geography: Ten Maps
That Tell You Everything You
Need to Know About Global
Politics; in Estonian – 2021) by
Tim Marshall and Saksamaa
lühiajalugu (The Shortest History of Germany; in Estonian
– 2022) by James Hawes.
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“When I started working as
a library director, one of my
first goals was to find ways
to send staff (and go myself)
abroad for in-service training.
I am of the opinion that each
new acquaintance within the
field, exchange of experiences,
and visit to other libraries
gives fresh ideas that one can
be put to practice in one’s own
work, too,” Annely Veevo, the
Director of Kärdla City Library,
says in the introduction to her
article.

ESTONIAN
LIBRARIANS’
ASSOCIATION
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