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Kolmanda numbri päevateema
on Tallinna Ülikooli infoteaduse
bakalaureuse- ja magistriõppekava sulgemiskavatsus. TLÜ
plaanib tänavu lõpetada üliõpilaste vastuvõtu neile õppekavadele.
Möödunud sügisest vältavas teemakäsitluses ei ole seni meedias sõna saanud TLÜ digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemilise
suuna õppejõud. Parandagem see viga, andes neile
võimaluse selgitusteks omast vaatepunktist.
Alates 2013. aasta kõrgharidusreformist sõltub kõrghariduse raha sellisest asjast nagu vastutusvaldkond.
See tähendab, et üks või teine ülikool on mingis valdkonnas kas vastutaja või kaasvastutaja. Tuleb välja,
et TLÜ-le, millel ette näidata pikaajaline ja tulemuslik
tegevus raamatukoguhoidjate-infospetsialistide ettevalmistamisel, ei ole Haridus- ja Teadusministeerium
määranud infoteaduse õpetamisel vastutaja ega
kaasvastutaja staatust. Õppekavade 2017. aastal
toimunud rahvusvahelisel kvaliteedihindamisel said
TLÜ infoteaduse õppekavad aga kõrge hinnangu.
Teatavasti ootavad raamatukogud pikisilmi tööle
uusi erialase haridusega spetsialiste, aga neid pole
paraku võimalik leida vajalikul määral. Millele tuleb
selles olukorras loota? Lootkem, et HTM lähtub ülikoolidega halduslepinguid sõlmides prognoosist,
kui palju ja milliseid raamatukoguhoidjaid-infospetsialiste on vaja. Lootkem sedagi, et Kultuuriministeerium
kui raamatukogude eest seisja on selle prognoosi
koostamisel aktiivne osaline. Ühtlasi tuleb loota
ülikoolide tegevuse õigus- ja eesmärgipärasuse
kontrollimisele: HTM-il on ju järelevalvekohustus.
Kuigi Eesti kõrghariduses on vähe raha, ei tohiks
rahanappus olla ühelegi ülikoolile JOKK-skeemi
kasutamise ajendiks.
Olen seda meelt, et TLÜ peaks tänavu kaaluma
HTM-ile taotluse esitamist vastutaja või kaasvastutaja staatuse saamiseks infoteaduse
valdkonnas.
Sõbralikku raamatukogude aasta jätku kõigile!
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SUMMARY

Tartu lastekirjanduse auhind ehk
Lapsepõlve auhind 2022
Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloog, lastekirjanik
Tartu lastekirjanduse auhinda antakse välja alates
2015. aastast, sellel aastal juba kaheksandat korda.
Kuna seekordne võitja Kadri Hinrikus pärjati juba 2018.
aastal sama auhinnaga raamatu Katariina ja herned
eest, on auhinnal praeguse seisuga seitse laureaati.
Auhinda rahastab Tartu linn ning väljaandmist korraldavad Tartu linnaraamatukogu ja mänguasjamuuseum, kes panevad kokku žürii. Žürii ülesanne
on vaadata läbi kõik eelneva aasta jooksul ilmunud eesti autorite eestikeelsed lasteraamatud ja valida välja viis parimat, millest üks saab laureaaditiitli.
Sel aastal juhtisin žürii tööd mina, žüriisse kuulusid lisaks veel Marge Pärnits
mänguasjamuuseumist, Reesi Pikk linnaraamatukogust ja endine õpetaja
Riina Belov Luunja raamatukogust.
Siinkohal jagangi enda kui žüriiliikme kogemust valikuprotsessist ning muljeid
loetud raamatutest. Minu jaoks oli see esimene kord sellises töös kaasa lüüa.
Võimalus nimetada lasteraamatute lugemist tööülesandeks tundus ahvatlev,
kuigi tegemist oli kahtlemata töömahuka ettevõtmisega. Esimene nimekiri,
mille raamatukogutöötajad meile andsid, sisaldas üle saja nimetuse. Kindlasti
teeb see aga ka rõõmu, et lastele Eestis nii palju ja nii mitmekesiseid teoseid
kirjutatakse.
Esimese hooga jätsime kõrvale teatmeteosed ning varem ilmunud raamatute järjed. Kuna Tartu linn kingib võiduteose ühe Tartu kooli ühele klassile,
siis oleks järje valimine kehv lahendus – lapsed pole võibolla eelmisi osasid
lugenud. Nii lühenes nimekiri mõnevõrra, kuid sisaldas ikkagi rohkesti algupärast põnevat lastekirjandust.
Žürii töö on kompromisside kunst. Igaühel on oma maitse ja nägemus sellest,
milline üks hea lasteraamat on. Mind isiklikult kõnetasid eelkõige raamatud,
millel oli selge missioon. Toon mõned näited: Liis Seina ja Gerda Märtensi
Minu linn juhib tähelepanu linnalooduse murekohtadele, Kätlin Kaldmaa
Lydia tutvustab lastele kuulsat kirjanikku ja ajalugu, Els Heinsalu Lumi ja
kevad selgitab allergiate tekkepõhjuseid. Viie parima hulka jõudnud Kersti
Kivirüüdi Mina, Raimo harutab lahti laste ja täiskasvanute vaheliste suhete
umbsõlmi. Sandra Heidovi Minu robot pakub mõtlemapanevat sissevaadet introvertsema lapse mõttemaailma (ja kui toredasti ja naljakalt robot
rääkis!). Reeli Reinaus tutvustab oma raamatus Rahel, Anders ja ajaaugud
eesti kultuuripärandit (ning lahendab selle kõrvalt osavalt keerulise ajarändeelemendi). Mulle meeldib, kui ma saan aru, miks kirjanik pidas vajalikuks võtta
aega raamat kirjutada ja miks kirjastaja pidas vajalikuks kulutada ressursse
selle väljaandmisele.
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Samas on kahtlemata täiesti õigustatud kirjutada ja välja anda raamatuid,
mille eesmärk ongi vaid pakkuda lastele head meelelahutust, mõjuvat
lugemiselamust, emotsioone; lugusid, mis aitavad juhtida lapsi raamatute rikkalikku maailma. Sellise
missiooniga raamatutelt ootan terviklikku loojutustamist, head keelekasutust, originaalseid ideid ja pilkutõmbavaid illustratsioone.
Nendest aspektidest oli vaadeldud
raamatute tase väga varieeruv. Oli
raamatuid, mille puhul tundus kirjutamine ja väljaandmine tõepoolest
aja ja ressursi raiskamisena. Toon
siinkohal välja aga just neid raamatuid, mis ühel või teisel põhjusel
positiivselt silma jäid.
Originaalse struktuuri ja mõttekäikude poolest tahaksin tunnustada
Anti Saare raamatut 10 vähem või
rohkem uskumatut lugu sellest, kuidas minust ei saanud kirjanikku.
Nii tore, kui julgetakse midagi teha
natuke uutmoodi! Kristi Kangilaski
Suur rüütel aga pakkus just visuaalset elamust, võimalust piltide kaudu
vaadata suurte inimeste maailma
lapse silme läbi. Täiuslikku teostust,
mis kombineeris nii põneva ja tempoka loo, lõbusad pildid kui ka hea
keelekasutuse, pakkus Riho Unt oma
raamatuga Siniste vagunitega rong.
Samasse kategooriasse kuulub ka
Indrek Koffi Kuhu lapsed said?. Kui
palju lugemisrõõmu nii suurtele kui
ka väikestele! Saladuskatte all võin

öelda, et mõlemad viimatinimetatud olid väga lähedal laureaadiks
valimisele!
Minu isiklik lemmik viie parima hulgas oli Kersti Kivirüüdi Mina, Raimo.
See raamat juhib tähelepanu olulisele probleemile: täiskasvanutele,
kes ei oska laste muredega empaatiliselt tegeleda ja kasutavad oma
jõupositsiooni nende allasurumiseks,
andes nii ka lastele eeskuju probleemide jõuga lahendamiseks. Olen
lugenud ka raamatu arvustusi ning
nii mõnigi kritiseerib Raimot ropu
keelekasutuse pärast. Uskuge, laps
õpib roppusi enamasti mujalt kui
raamatutest! Samas kinnitavad raamatukoguhoidjad, et sihtgrupp
(11–13-aastased) on raamatu hästi
vastu võtnud. Sõnum, mida raamat
kannab, on imeilus: kurjus toidab
kurjust, aga kurjust saab võita headusega. Head lapsed kasvavad vitsata! Mina julgen Raimot soovitada
nii lastele kui ka lapsevanematele,
aga kindlasti ka õpetajatele.
Lõpetuseks tahaksin kirjutada ka
võiduraamatust. Kadri Hinrikuse
Elevant jääb silma juba lummava
kaanekujundusega. Maikellukesed
ja elevandil ratsutav raamatut lugev
tüdruk – imeline! Kirjapandul on missioon: sõprus ja koostöö aitavad leida
enesekindlust ja rõõmu elus. Autor
on osanud lihtsal moel kirjutada rasketest asjadest: armastusest, koolikiusamisest, hirmudest, märkamisest
ja mittemärkamisest. Kuigi teemad

kattuvad osaliselt Raimo-raamatuga,
siis on Elevandis osatud lugu käsitletud probleemide tõsidusest hoolimata kirjutada soojaks ja positiivseks.
Pange tähele – ka Raimo on positiivse ja õnneliku lõpuga raamat, aga
kujutan ette, et Elevant ehk astub
oma vormis ja lahendustes vähematele varvastele kui Raimo (mis,
mööngem, ei pruugi olla tõhusaim
probleemilahendusviis). Võibolla
oleks Elevant võinud minna veel
sammukese kaugemale ja pakkuda
lisaks lapse probleemide lahtiharutamisele lahendust ka tema perekonna
kehvasti toimivale dünaamikale. Kahjuks jäetakse vanemate probleemid
lasteraamatutes siiski sageli suurte
inimeste enda lahendada.
Sellised olid minu väga subjektiivsed ja isiklikud muljed žüriitööst ja
loetud raamatutest. Oli nii pettumusi
kui ka rõõmu ning sai harjutada
kompromisside kunsti, mis on žüriitöös asendamatu. Hea on tõdeda, et
eesti lastel jagub omakeelse algupärase kirjanduse hulgas valikuid
ning igaüks võiks leida endale sobiva.
Lõpetuseks veel viis parimat välja
valitud raamatut:
• Kadri Hinrikus Elevant,
• Riho Unt Siniste vagunitega rong,
• Indrek Koff Kuhu lapsed said?,
• Reeli Reinaus Rahel, Anders ja aja-

augud,

• Kersti Kivirüüt Mina, Raimo.

Mis juhtus infoteaduse
õppekavadega Tallinna
Ülikoolis?
Mihkel Voldi intervjuu infoteaduse professori Sirje Virkuse, kirjastustegevuse
dotsendi Aile Möldre, raamatukogunduse lektori Aira Lepiku, infoteaduse teeneka
lektori Elviine Uverskaja, infojuhtimise teeneka lektori Silvi Metsari ja teabehalduse
lektori Kädi Riismaaga
Fotod: Teet Malsroos

Tallinna Ülikool (TLÜ) moodustas 2015. aastal digitehnoloogiate instituudi (DTI),
mis koosneb viiest akadeemilisest suunast. Instituudis on koos haridustehnoloogia,
inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatika ja matemaatika didaktika, rakendusinformaatika ning infoteadused. Mullu oktoobris-novembris ja tänavu alates veebruarist on ajakirjanduses ilmunud hulk tekste, mis käsitlevad üliõpilaste vastuvõtu
peatamist-lõpetamist infoteaduste suunal. Kui sügisel teatas TLÜ, et 2022. aastal
ei toimu vastuvõttu infoteaduse bakalaureuse õppekavale, siis veebruaris tuldi välja
nii bakalaureuse- kui ka magistriõppekava sulgemiskavatsusega. Erialakogukonna
esindajad Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
(ERÜ), Patendiamet ja Kultuuriministeerium ning kolme erakonna liikmed (XIV Riigikogu istungil 6. detsembril 2021) esitasid kavandatava sammu vastu mitmeid
proteste. ERÜ 11. novembril 2021 TLÜ senatile esitatud pöördumises, mida
toetasid ka kõigi maakondade keskraamatukogude direktorid, väljendati seisukohta,
et Eesti vajab jätkuvalt kõrgharidusega raamatukogu- ja infospetsialistide pädevust,
et toetada oma kodanike toimetulekut kiirelt muutuvas ja digiteeruvas infokeskkonnas.
4. aprillil 2022 otsustas TLÜ senat, et ülikool jätab saabuval sügisel avamata kuus
eestikeelset õppekava ja pakub edaspidi viiel õppekaval tasulist osakoormusega õpet.
Põhjuseks toodi kõrghariduse alarahastatus. Bakalaureuseõppes jätab ülikool sügisel
avamata infoteaduse, integreeritud käsitöö ja tehnoloogiate ning keskkonnakorralduse
erialad; magistriõppesse ei saa sügisel astuda infoteaduse, keskkonnakorralduse
ja rekreatsioonikorralduse erialadele. Sestap uurin infoteaduste akadeemilise suuna
õppejõududelt, milline on nende vaade kavatsetavale1.
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Intervjuu toimus 18. mail 2022. a.

Kui sügisel teatas Tallinna Ülikool,
et 2022. aastal ei toimu vastuvõttu
infoteaduse bakalaureuse õppekavale,
siis veebruaris tuldi välja nii
bakalaureuse- kui ka magistriõppekava
sulgemiskavatsusega.

Lugupeetavad, palun rääkige kõigepealt oma
saavutustest. Küsin teilt alustuseks, mitu aastat on pedagoogilise instituudi ajast tänaseni
üliõpilasi haritud?

Kui palju on teil olnud lõpetajaid kuuekümnendaist tänaseni? Pean silmas kõiki tasemeid: nii
nõukogudeaegse diplomiga lõpetanuid ja toona
teaduskraade kaitsnuid kui ka 1991. aasta
sügisest alates bakalaureuse-, magistri- ning
doktoriõppe lõpetanuid kokku?
Aira Lepik (A. L.): 57 aasta jooksul on
raamatukogunduse ja infoteaduse eriala lõpetanud ligi 3000 üliõpilast.
Aegade jooksul on raamatukogunduse
ja infoteaduse õppekavade hulk tähelepanuväärselt vähenenud. Esimese nelja
kümnendi jooksul oli eriala võimalik
õppida nii päeva- kui ka kaugõppes.
Perioodil 1991–2014 õpetati üliõpilasi
kolmel magistriõppekaval: infoteadus,
dokumendihaldus ning info- ja teadmusjuhtimine. Lisaks lõpetas perioodil
2009–2020 rahvusvahelise digitaalraamatukogunduse ühisõppekava 137 üliõpilast.

Mõni aasta tagasi tekitasite erialakogukonnas
furoori õige tuumaka õpikuga, mida tunnustas
kõrgelt ka TLÜ. Palun olge head ja kirjeldage
lühidalt, millega on tegemist.
S. V.: Vaatamata pea kuuekümneaastasele arengule
puudus Eesti infoteaduses eestikeelne kõrgkooliõpik. Õppetöö tugines valdavalt loengumaterjalidele, veebipõhistele õpiobjektidele ja võõrkeelsele erialakirjandusele. Ainus infoteadusega seotud
raamat, Ustus Aguri toimetatud Informaatika ABC
(1980), ilmus rohkem kui nelikümmend aastat
tagasi. Kõrgkooliõpik Infoteadused teoorias ja praktikas ei ole päris traditsiooniline õpik. See on teaduspõhine õpik, kus kõik peatükid tuginevad ulatuslikule uurimistööle. Iga peatüki lõpus on mahukas
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Vt https://www.tlu.ee/ajalugu

Elviine Uverskaja (E. U.): Muuseas, kaks
nädalat peale esimese trüki ilmumist
(300 eksemplari) anti välja õpiku teine
trükk, sest esimene trükk osteti ära
kibekiiresti vaatamata sellele, et
õpikust on olemas ka elektrooniline
versioon.
A. L.: Kõrgkooliõpik valiti TLÜ silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursil
parimaks õpikuks 2018. Tartu Ülikooli (TÜ) infokorralduse vilistlaste sõnul kasutatakse õpikut
laialdaselt ka TÜ-s.
Silvi Metsar (S. M.): TLÜ-s on vähe erialasid, mille õppejõud on välja andnud
emakeelse kõrgkooliõpiku.

Olete aktiivselt osalenud rahvusvahelistes uurimisprojektides ja töid publitseerinud. Milline
on teie praegune reiting võrrelduna digitehnoloogiate instituudi teiste akadeemiliste
suundadega?
S. V.: Rahaliste lisaressursside taotlemine rahvusvaheliste uurimisprojektide näol on infoteaduse valdkonnas olnud järjepidev ja tulemuslik, igal aastal on käigus 4–5 toetust saanud innovaatilist
rahvusvahelist teadus- ja arendusprojekti, mis
on võimaldanud õppevahendeid ajakohastada ja
õppekavasid arendada. Mitmete rahvusvaheliste
projektide tulemusena on välja töötatud ja juurutatud olulisi uuenduslikke digitaalseid õppevahendeid ja -meetodeid (nt digitaalsete õpimärkide rakendamine õppeprotsessis, agiilsed metodoloogiad kultuuripäranditeenustes, meditsiini
infokirjaoskuse õppevahendid, õpianalüütika vahendid, vestlus- ja kaugrobotid õppeprotsessis rakendamiseks jt). Kuna suunal on vaid kolm täiskoormusega ja kuus osakoormusega õppejõudu, siis on
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Sirje Virkus (S. V.): Eestis on infospetsialistide koolitus olnud ajalooliselt
seotud raamatukogunduse ja bibliograafia erialaga, mida hakati toonase
nimega E. Vilde nim Tallinna Pedagoogilises Instituudis õpetama 1965.
aastal. Sellest välja kasvanud infoteaduse suunda on järjekindlalt arendatud
alates 1970. aastatest. 2022. aastaks
on infoteaduse eriala TLÜ-s ja tema
eelkäijates2 õpetatud 57 aastat.

kasutatud kirjanduse loetelu. Kokku tugineb õpik
1523 allikale, mis valdavalt on teadusajakirjade
artiklid ja teadusmonograafiad. Õpiku esimene osa
tutvustab põhimõisteid, teine keskendub teoreetilistele käsitlustele ja kolmas praktilistele rakendustele. Õpikus on 726 lehekülge. Infoteaduse
põhiteemad on esitatud valikuliselt ja lühidalt, sest
raamatu maht ei võimaldanud käsitleda kõiki teemavaldkondi süvitsi. Igast käsitletavast valdkonnast
saaks kirjutada mahuka teoreetilisi seisukohti ja
parimat praktikat tutvustava õpiku. Õpiku autorid
on kaheksa TLÜ infoteaduste akadeemilise suuna
õppejõudu ja teaduspõhisemat kõrgkooliõpikut on
raske ette kujutada.
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nende panus projektidesse kohati ikka väga suur.
1990. aastate keskel käivitus tänu rahvusvahelistele projektidele ka e-õpe ja tänapäeval on
kõik infoteaduse õppekavad omandatavad ka
e-õppes.
A. L.: Infoteaduste õppejõud on osalenud õppekavade
kvaliteedi hindamise ekspertkogudes Kreekas,
Horvaatias, Leedus, Lätis ja Eestis, samuti doktoritööde oponentidena-eelretsenseerijatena ja
kaitsmiskomisjoni liikmetena Eestis, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja
Indias. Osaleme ka paljude rahvusvaheliste konverentside programmi- ja korralduskomiteedes
ning eelretsenseeritavate teadusajakirjade toimetuskolleegiumides, nt Information Research, Libri,
Education for Information, Library Review, Global
Knowledge, Memory and Communication, Knygotyra jmt.
E. U.: Oleme korraldanud ka mitmeid osavõturohkeid
rahvusvahelisi konverentse nagu nt Euroopa infoteaduse õppeasutuste ühenduse BOBCATSSS
2006. a konverents, Euroopa Kaugkoolitusülikoolide Assotsiatsiooni (EADTU, European Association
of Distance Teaching Universities) aastakonverents
2006. a, Euroopa infopädevuse konverents (ECIL,
European Conference on Information Literacy)
2015. a ning metaandmete ja semantikauuringute
konverents (MTSR, Metadata and Semantics Research) 2017. a.
Kädi Riismaa (K. R.): Lisaks tuli Siim Sarneti äsjasest
magistritööst välja, et Sirje Virkus on kõige enam
viidatud autor DTI-s, nii Web of Science’i, Scopuse
kui ka Google Scholari andmebaasides; tema
h-indeks on Google Scholari andmetel ligi 20.

Palun öelge, kuidas teil õnnestus akronüümi
DILL kandvas ettevõtmises osalemine koos Oslo
ja Parma ülikoolidega?
S. V.: Erasmus Mundus on Euroopa Liidu kõrgharidusalane koostöö- ja vahetusprogramm, kuhu kuuluvad tiheda konkursi läbinud kõrgetasemelised
Euroopa kõrgkoolide loodud ühisõppekavad.
Erasmus Munduse ühismagistriõppekava Digital
Library Learning, lühendina DILL, valmis koostöös
TLÜ, Oslo Ülikooli Kolledži (nüüdne OsloMet) ja
Parma Ülikooliga. See on ainus õppekava raamatukogu- ja infoteaduse valdkonnas Euroopas ning
esimese kolme õppekava hulgas Eestis, mis on
saanud Erasmus Munduse toetuse. Esimesed üliõpilased asusid magistriõppekaval õppima 2007. a
ning programm otsustati TLÜ-s sulgeda 2020. a.
13 aasta jooksul lõpetas magistriõppekava 137
üliõpilast 57 riigist.
A. L.: Tuleb mainida, et DILL-i õppekava lõpetamise
protsent on olnud väga kõrge: 2007–2020 on välja
langenud vaid kuus õpilast. Tänaseks on 32 vilist-

last kas omandanud või omandamas doktorikraadi
ja töötavad kõrgetel ametikohtadel nii Euroopas kui
ka mujal maailmas.
S. M.: DILL-i lõpetanutega on tihedad sidemed säilinud
tänaseni.
S. V.: Lisaks sai õppekava väga kõrge hinnangu rahvusvaheliselt hindamiskomisjonilt. Hindamise tulemused on integreeritud Erasmus Munduse parima
praktika käsiraamatusse (EMQA – Erasmus Mundus Quality Assessment 2012: Handbook of Excellence – Master Programs, 2012). TLÜ-s rakendatud
praktika on kaheksal korral leidnud kajastamist
nimetatud käsiraamatus.

Kuidas teil on olnud viimaseil aastail lood
akadeemilise mobiilsusega?
Aile Möldre (A. M.): Viimased aastad
pole koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud piirangutest mõjutatuna mõistagi
akadeemilist mobiilsust ei tudengite
ega ka õppejõudude vaates soosinud.
Seda enam on kummastav, et iga-aastastes õppekavade sisehindamise aruannetes on üliõpilaste mobiilsus jätkuvalt arvestatav hindamiskriteerium ning TLÜ õppevaldkonna juht on seda just aastate 2019–2021
halduslepingu perioodil infoteaduse õppekavade
nõrga küljena esile toonud.
A. L.: Koroonaviiruse pandeemia põhjustatud olukorra
ning pere- ja tööelu ühildamise keerulise logistika
tõttu on üliõpilaste mobiilsus osutunud tõepoolest
küsitavaks (nii infoteaduse BA kui ka MA on tsükliõppes õpetatavad õppekavad, kus õpivad valdavalt töötavad tudengid). Seega tekib küsimus, kas
koroonaviiruse leviku tingimustes on ikka otstarbekas arvestada õppekavade hindamiskriteeriumina
mobiilsusnäitajat – see seab ohtu üliõpilaste tervise
ja mõjutab ka pereelu.
S. V.: Olukorda oleme viimaseil aastail püüdnud leevendada rahvusvahelistumist võimaldava rahvusvahelise komponendi ulatusliku integreerimisega
infoteaduse õppekavade erialaainetesse: nt veebinarid, osavõtt veebipõhistest avatud juurdepääsuga konverentsidest, erialaainete täiendamine
MOOC-dega, Moodle’i keskkonnas ainekursuste
täiendamine tuntud erialaspetsialistide loengute
videoülekannete või -klippidega. Üliõpilased on
varasematel aastatel akadeemilise mobiilsuse võimalusi siiski kasutanud ning õpikogemused Austria, Hispaania, Islandi, Kreeka, Soome, Rootsi ja
Ühendkuningriigi ülikoolides on andnud lisandväärtuse erialaõpingutele TLÜ-s. Vahetusüliõpilaseks olemine on inspireerinud ka lõputöid: nt
kaitses Liis Vahe 2017. a magistritöö Tallinna Ülikooli ja Grazi Ülikooli välisüliõpilaste argieluline
infokäitumine. Õppejõudude aktiivne akadeemiline

mobiilsus toimub eelkõige rahvusvaheliste projektide raames, on seotud doktoritööde oponeerimise,
õppekavade rahvusvahelise hindamise, konverentsiettekannete ja külalisõppejõu tööga.

S. V.: Kõigepealt selgituseks, et Eesti ülikoolide vahel
on alates 2013. aastast, mil jõustus kõrgharidusreform, kolmeaastaste halduslepingutega jagatud
vastutus kokku 25 õppekavagrupis. Vastutusvaldkondade määratlemise eesmärk on olnud kehtestada kindlapiiriline ülikoolidevaheline tööjaotus, et
arvestada nii Eesti riigi vajadustega kui ka tagada
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline kõrgharidus. Vastutusvaldkondade jaotusel lähtutakse
põhimõttest, et igas õppekavagrupis, kus kõrgharidusõpet pakutakse, on vähemalt üks ülikool,
kes vastutab selles grupis õppe läbiviimise, arendamise ja ka populariseerimise eest. Infoteaduse
õppekavad kuuluvad ajakirjanduse ja infolevi
õppekavagruppi.
Mõnedel erialadel on vastutusvaldkond jaotatud ka
mitme ülikooli vahel.
A. L.: Seni viimane haldusleping, mis HTM-i ja TLÜ vahel
on aastaiks 2019–2021 sõlmitud, sisaldab paraku
seoses meie õppekavadega vaid sätet, et TLÜ
ei suurenda vastuvõttu ajakirjanduse ja infolevi
õppekavagrupi raamatukogunduse, teabe ja arhiivinduse rühmas võrreldes õppeaasta 2017/2018
tegeliku vastuvõtuga. Eelnevast saame järeldada,
et HTM ei leidnud vajaliku olevat TLÜ taotlust
rahuldada, vaid kehtestas hoopis vastuvõtupiirangu.
S. V.: Vastutusvaldkondade arutelud on toimunud a-il
2015 ja 2018. Infoteaduse õppekavadele vastutusvaldkonna staatuse taotlus oli viimati päevakorral
2018. a, mil meie akadeemilise suuna koostatud
ettepanekut toetasid DTI direktor ja e-kirjavahetuses ka tolleaegne akadeemiline prorektor.
TLÜ-lt aprillis 2018 HTM-ile saadetud kirjas on
ülikool kinnitanud soovi võtta kohustus pakkuda
kõrgetasemelist ning ühiskonna vajadustele vastavat õpet ning seega taotleda infoteadusele vastutusvaldkonda ajakirjanduse ja infolevi õppekavagrupis.

S. V.: TLÜ õppevaldkonna juht on rõhutanud, et kuna
ülikool peab tagama õppekavade tõhusa toimimise tingimustes, kus kõrghariduse rahastamine
on ebapiisav, siis hinnati õppekavasid erinevatest
kriteeriumitest lähtuvalt, nendest olulisim on vastutusvaldkonda mittekuulumine. Meile on vahendatud mitmeid erinevaid õppekavade hindamise
kriteeriumide loetelusid, mille alusel vastuvõtu
peatamise otsuseid tehti. Kõige põhjalikumas neist,
mis sisaldas üheksa kriteeriumi, toodi õppekavade
positiivsete joontena välja viis aspekti: üliõpilaste
ja õppejõudude suhtarv, teaduspõhisus, vastavus
tööturu ootustele, kulutõhusus ja välishindamise
tulemused. Negatiivsetena toodi välja neli aspekti:
vastutusvaldkonda mittekuulumine, immatrikuleeritute arvu ja õpetamise piirang halduslepingus,
nominaalajaga lõpetajate osakaal ning üliõpilaste
mobiilsus. Samas: vastutusvaldkonda mittekuulumine ning immatrikuleeritute arvu ja õpetamise
piirang halduslepingus tuleneb otseselt HTM-i
otsustest, mida paraku ei saa infoteaduste akadeemiline suund mõjutada.
A. L.: HTM-i info kohaselt peavad ülikoolid vastutusvaldkonna kõigis õppekavarühmades pakkuma
eestikeelset õpet kõrghariduse kahel esimesel
astmel, s.t rakenduskõrgharidust, bakalaureuse- ja
magistriõpet. Samas on TLÜ-s mitmeid vastutusvaldkondi, milles on õppekavad kas esimesel või
teisel akadeemilise koolituse astmel või vastutusvaldkondades õppekavasid, mis on saanud akrediteerimisel kõrvaltingimuse.
K. R.: Kui analüüsida sisseastumise infosüsteemis SAIS
2021. a konkursse, selgub, et paraku ei saa vastutusvaldkonda mittekuulumine olla siiski peamine
õppekavale vastuvõtu peatamise põhjus. Näiteks
ei peatatud TLÜ-s vastuvõttu mitmetele õppekavadele, mis ei kuulu vastutusvaldkonda ning
mille vastuvõtukonkurss oli madalam kui infoteaduse BA õppekaval.
E. U.: Seega peaks sellele küsimusele otsima vastuseid
HTM-ist: miks ei ole vastutusvaldkond infoteadustes määratud sellele ülikoolile, kus on õppekavad kõigil akadeemilise koolituse tasemetel,
mille õppekavad on saanud kõrge hinnangu ja
täisakrediteeringu ning kus on olemas infoteaduslik
kompetents.
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Tulgem nüüd jutuga möödunud aastasse. TLÜ
mullu valitud uus rektor professor Tõnu Viik
pani kokku oma tiimi ja hakkas otsima lahendusi
ülikoolis valitseva rahanappuse ületamiseks.
TLÜ ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
(HTM) vahel on sõlmitud haldusleping, mis lõpeb
sel aastal. Uut lepingut ei ole veel sõlmitud.
26. novembril 2021 ütles TLÜ arendusprorektor
Katrin Saks ERR-i uudisteportaalile, et HTM
otsustab, millised on iga ülikooli vastutusvaldkonnad. Kas TLÜ on taotlenud infoteaduse
akadeemilisele suunale vastutusvaldkonna
staatust?

Kuidas kommenteerite väidet, et TLÜ ei ole infoteaduse eest vastutav ülikool Eestis ja see õpe,
mida on seni korraldatud, pidi tulema ülikooli
enda ressurssidest ehk teiste õppekavade raha
arvelt?

Kas olete seni arvanud, et Tartu Ülikoolil ja
Tallinna Ülikoolil on infoteaduse õpetamisel
kaasvastutus, mille HTM omistas mõlemale?
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S. V.: Esimesel halduslepingute perioodil, s.t aastatel
2013–2016, pandi ülikoolidele kohustus kokku
leppida omavaheline koostöö ja vältida dubleerimist. TLÜ ja TÜ kohtumine ajakirjanduse ja infolevi õppekavagrupi aruteluks toimus detsembris
2013. Jõuti järeldusele, et TLÜ ja TÜ infoteaduse
valdkonna õppekavades dubleerimist ei ole ning
nähti võimalust koostöö edendamiseks ning kaasvastutuseks. Hilisemad kohtumised rektoraadi
tasandil siiski näitasid, et kaasvastutust TLÜ infoteaduste eriala ei saanud. Põhjustest ei ole me
teadlikud.

Karoliina Tammeli loos ERR-i uudisteportaalis
15. novembril 2021 on tsitaat, milles õppeprorektor Katrin Saks ütleb: TLÜ infoteaduse programmiga on probleeme rohkem. Tudengite väljalangevuse protsent on õppekaval väga suur,
viimastel aastatel on lõpetanud vaid kolm-neli
tudengit. Ka ei lähe kõik neist edasi erialasele
tööle. Mul on sellest tsitaadist tulenevalt kaks
küsimust. Esiteks, mida ütlete vastuseks väitele,
et teil on lõpetanute hulk viimaseil aastail väike?
A. M.: Kuigi nõustume vajadusega lõpetajate arvu oluliselt suurendada, on infoteaduse bakalaureuseõppe lõpetajaid kolmel viimasel aastal olnud 25,
mitte 3–4. Õppeaastal 2020/2021 oli infoteaduse
BA lõpetajate väikese arvu põhjus eelkõige tõsisemaks muutunud COVID-19 pandeemia, kuna
sellel õppekaval õpivad tsükliõppe tõttu peamiselt mitmesugustes infoasutustes töötavad pereinimesed, kellele laste distantsõpe tõi kaasa
täiendavaid kohustusi ning mitmed üliõpilased
ka haigestusid, mis tõi kaasa terviseprobleeme ja
raskendas õpingutega toimetulekut. Täpselt samasugune vähene lõpetajate arv on eri aastatel olnud
sarnaselt infoteadusele ju ka teistel DTI erialadel.
A. L.: Täiendavalt peaks veel lisama, et käesoleval aastal
on oma lõputööd esitanud kaitsmiseks 12 bakalaureuse- ja 14 magistriüliõpilast. DTI magistriõppes
on 14 käesoleval aastal kõige suurem arv, nt haridustehnoloogias on see arv 11, infotehnoloogia
juhtimises 10 ja informaatikaõpetaja erialal 4 üliõpilast. Seega lõpetab tõenäoliselt käesoleval
aastal TLÜ 27 infoteaduse haridusega üliõpilast.
Üks üliõpilane kaitses magistrikraadi juba käesoleva aasta jaanuaris.
A. M: Viimase viie aasta nominaalajaga lõpetajate osakaal on infoteaduse bakalaureuseõppes olnud
48,9% ja magistriõppes 40,6%. Samal ajal on
DTI-s õppekavasid, mille lõpetajate osakaal on
olnud bakalaureuseõppes 25,1% ja magistriõppes
35,9%.

Teine küsimus. Karel Vähi kirjutas 24. novembril
ERR-i uudisteportaali loo, mille pealkiri on TLÜ
rektor: infoteaduste lõpetajad ei lähe raamatukogudesse tööle. Kas teie õppekavad on koostatud selliselt, et lõpetajate ettevalmistus võimaldab töötamist vaid raamatukogudes?
A. M.: Infoteaduse õppekavade haare on siiski laiem kui
vaid töötamise võimaldamine raamatukogudes.
Meie lõpetajad leiavad tööturul rakendust mitte
ainult raamatukogudes, arhiivides, muuseumides jt mäluasutustes, vaid ka avaliku ja erasektori organisatsioonides teabehalduse või info- ja
teadmusjuhtimise valdkondades. Meie õppekavade vilistlased on infospetsialistid, kes oskavad
ja suudavad korrastada ja kättesaadavaks teha
ühiskonnas loodud teadmisi, hallata üha kasvavat
infohulka, selles orienteeruda ja seda vahendada,
teostada ja suunata infootsingut ning ette valmistada otsuste vastuvõtmiseks vajalikku teavet.
Seega on ootuspärane, et vilistlased leiavad tööd
nii teadus- ja rahvaraamatukogudes kui ka riigiasutustes (nt Justiitsministeerium, Kaitseministeerium,
Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium,
Välisministeerium, Riigikogu Kantselei, Patendiamet, Statistikaamet, Muinsuskaitseamet), kohaliku omavalitsuse asutustes (nt Tallinna Linnakantselei, Rae ja Saarde vallavalitsus), kõrghariduse
valdkonnas (nt Haridus- ja Noorteamet, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool), kirjastustes (nt kirjastus Pilgrim, Päikese
Kirjastus), meediavaldkondades (nt ERR, Baltic
News Service) ja muudes sektorites (nt Telia Eesti
AS, Eesti Olümpiakomitee, Euroopa Keskpank).
E. U.: Põhjalikuma ülevaate saab huvi korral vilistlasuuringute põhjal TLÜ-s kaitstud magistritöödest,
millega saab TLÜ AR digitaalraamatukogus ETERA
ka tutvuda (vt Niit, M. Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala vilistlaste uuring:
magistritöö. Tallinna Ülikool, 2012; Saartson, N.
Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala vilistlaste uuring
(2012–2018): magistritöö. Tallinna Ülikool, 2019).

Tsitaat Kaspar Viilupi artiklist ERR-i uudisteportaalis 15. novembril 2021: TÜ koolitab käesoleval ajal infotöötajaid vaid infokorralduse
rakenduskõrghariduse õppekaval, mis sai
2017. a avaldatud õppekavade rahvusvahelisel
kvaliteedihindamisel kriitilise hinnangu. (Tsitaadi lõpp.) TÜ-le anti selline hinnang. Teie ei
saanud kriitilist hinnangut?
S. V.: Rahvusvahelise õppekavade kvaliteedi hindamise
komisjoni hinnangul (2017) infoteaduse valdkonnas TLÜ ja TÜ vahel dubleerimist ei esinenud ning
õppekavad olid erineva suunitlusega. Tõsteti esile
TLÜ teaduspõhist lähenemisviisi infoteaduse õpetamisel, samal ajal kui TÜ-s domineeris praktiline
suunitlus ja nappis infoteaduslikku kompetentsi.

K. R.: Tsiteerin teile üsna tekstilähedaselt rahvusvahelise
õppekavade kvaliteedi hindamise komisjoni hindamisaruandes välja toodud TLÜ infoteaduse (bakalaureuse- ja magistriõpe) õppekavade tugevusi:
•

õppekavadel on heas tasakaalus teoreetiline ja
praktiline õpe;

•

toimivad head suhted tööandjatega;

•

toimub suurepärane koostöö eriala praktikutega;

•

õppekavad on teaduspõhised ning kajastavad
uurimissuundade uusimaid trende;

•

õppekavade tugevuseks on nende interdistsiplinaarsus ja koostöö teiste kõrgkoolidega;

•

praktika on hästi korraldatud;

•

enne õpingute algust koostatakse iga üliõpilase kohta individuaalne profiil, mis kajastab
tema eelmisi õpinguid ja teadmisi (diagnostiline
analüüs);

•

sisseastumiskonkurss infoteaduse õppekavadele on suhteliselt kõrge;

•

vilistlased on tööturul konkurentsivõimelised;

•

õppekavadel on tugev rahvusvaheline suunitlus;

•

lõpetajatel on hea ettevalmistus õpingute jätkamiseks välisülikoolides;

•

õppejõud on kogenud ja pühendunud ning neid
peetakse Eestis oma eriala arvamusliidriteks.

Sama rahvusvahelise akrediteerimiskomisjoni
lõppraport 2017. a-st möönab, et TÜ ja TLÜ
õpe on erineva suunitlusega (dubleerimist ei
ole) ning tunnistab-tunnustab, et mõlemad on
vajalikud. Mis on teie arvates põhjus, miks on
HTM tunnistanud TÜ-s läbiviidava õppe vastutusvaldkonda kuuluvaks, aga TLÜ oma mitte?
E. U.: Sellele küsimusele on infoteaduste suuna vaates
mõnevõrra keeruline vastata, sest kui TÜ-s napib
rahvusvahelise õppekavade hindamiskomisjoni
hinnangul infoteaduslikku kompetentsi ning TÜ
infokorralduse õppekava on kahel korral saanud
rahvusvahelises akrediteerimisprotsessis kõrvaltingimuse, mille täitmise tähtaeg oli aprill 2022,
siis on TLÜ infoteaduste akadeemilisel suunal
tegelikult just suurenev vastutus raamatukogu- ja

infoprofessionaalide ettevalmistamises mäluasutustele ning avaliku ja erasektori organisatsioonidele. Käesoleval ajal on aga kujunenud Eestis
olukord, kus valdkonna eest vastutavaks tunnistatud ülikoolis on vaid infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava ning meile teadaolevalt ei
vasta selline olukord vastutusvaldkonna staatuse
tingimustele. Vastutusvaldkondade määramisel
on HTM pidevalt rõhutanud, et vastutaval ülikoolil
peab üldjuhul toimuma õpe selles valdkonnas
läbivalt kahel astmel ning ülikoolil on tähtajatu
õppe läbiviimise õigus neil astmetel. Erinevalt eeltoodule on aga a-ks 2022 kujunenud olukord, kus
vastutusvaldkonna staatuses olevas ülikoolis pakutakse õpet vaid rakenduskõrghariduse tasemel.

Karoliina Tammeli loos TLÜ ei korralda sügisel vastuvõttu ka kolmele magistriõppekavale
(ERR 15.11.2021) tõdeb õppeprorektor Katrin
Saks järgmist: Kui räägime õppekavade sulgemisest, siis me ei alusta oma kõige tugevamatest ja parematest õppekavadest. Millisel
tasandil on tehtud esimene selektsioon, millised
õppekavad on tugevad ja millised mitte? Kas see
on instituutide tasand?
S. V.: TLÜ infoteaduste suunale teatasid sulgemise
otsustest DTI direktor Peeter Normak ja õppejuht
Hans Põldoja. Peale bakalaureuseõppekava sulgemise teadet pöördusime TLÜ rektori, õppevaldkonna juhi, senati õppekomisjoni ja senati poole.
Peeter Normaku sõnul tegi ettepaneku rektoraat ja
temaga pole seda arutatud, samal ajal on rektoraat
teatanud, et otsused tehti instituutide tasandil.
Paraku on sulgemise kriteeriumid selgunud alles
peale otsuse tegemist ja ka siis on olnud need
varieeruvad ning kohati vaieldavad, nt nagu poleks
õppekavad piisavalt teaduspõhised või ei vastaks
tööturu vajadustele lähtuvalt OSKA uuringust.

22. märtsil 2022 ilmus ERR-i uudisteportaalis
Barbara Oja artikkel Tallinna Ülikool sulgeb
õppekavasid ja loob juurde tasulisi kohti. Peeter Normak, kes on TLÜ DTI juht, mainis selles
loos komisjoni. Tema öeldud lause on järgmine:
Meie instituudis, kuna meil on kolm valdkonda –
informaatika, infoteadused ja matemaatika –
siis komisjoni poolt tehti ettepanek infoteaduste
õppekavad sulgeda. Mis komisjoniga on tegemist, mida professor Normak mainis?
A. L.: TLÜ rektori sõnul valmistas õppekavade sulgemisotsused ette akadeemilise variatiivsuse koondamise (AVK) komisjon, mille koosseisu meile
ei ole avalikustatud. Oleme TLÜ senati istungite
kokkuvõtetest lugenud, et TLÜ riiklik tegevustoetus ühe üliõpilase kohta on teiste ülikoolidega võrreldes kõige madalam, sama olukord on
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S. M.: Kõik õppekavadele antud hinnangud on avalikult
kättesaadavad Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) koduleheküljel. Sealt saab
ka lugeda, et TÜ õppekavad on kahel korral saanud
kõrvaltingimuse, mille teistkordse täitmise tähtaeg
oli aprill 2022. Kas see tingimus on täidetud ja kas
selle täitmise rahvusvaheline hindamine on toimunud, selle kohta saab informatsiooni anda EKKA.
Praegu puudub EKKA koduleheküljel selle kohta
info.
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tegevustoetuse jagunemisel ühe õppekava kohta,
millest ülikooli juhtkond järeldas, et meie ülikoolis
on riigilt saadava raha kohta liiga palju õppekavasid võrreldes teiste ülikoolidega. Eelnevast lähtuvalt otsustas senat 14. märtsil 2022 vähendada
tegevustoetusest rahastatavat esimese ja teise
kõrgharidusastme õppetegevuse mahtu ligikaudu
10% ja tegi rektorile ülesandeks koostöös akadeemiliste üksuste direktoritega esitada vastuvõtuks
mitteavatavate, suletavate või osakoormusega
õppele üleminevate õppekavade loetelu. Õppevaldkonna juht nimetas õppekavade avamata jätmist möödapääsmatuks valikuks, sest olemasolevate vahenditega ei ole ülikool enam võimeline
samas mahus õppetööd läbi viima. Kuna ülikool
peab tagama õppekavade tõhusa toimimise, siis
hinnati õppekavasid erinevatest kriteeriumidest
lähtuvalt, millest olulisim on vastutusvaldkonda
kuulumine. Millised õppekavad jäävad TLÜ-s
suletuks, otsustab senat 2022. a sügisel.

Peeter Normak tõi samas loos välja ka tegevuse
lõpetamise tähtajad: Aga sulgemine saab alles
toimuda peale seda, kui praegu nendel õppekavadel õppivad üliõpilased lõpetavad, magistriõppes mitte enne kui 2025. ja bakalaureuseõppes 2027. aastal. Kas need tähtajad on juba
n-ö lukku pandud?
A. M.: Need tähtajad sõltuvad sellest, millal viimased
õppekavadel õppivad üliõpilased saavad vastavalt õppekava statuudile õpingud lõpetada, sellest
siis need arvud 2025 ja 2027.

Professor Normak jätkas samas artiklis lausetega: Me lihtsalt ei võta vastu uusi üliõpilasi
nendele õppekavadele, aga kavandame oma
tööd ümber. Võib-olla töötame välja mikrokraadid, et meie ülikooli ja instituudi missioon
ei kannataks spetsialistide ettevalmistamises.
Kas teil on tõesti kavas välja töötada infoteaduse mikrokraadid?
K. R.: Käesoleva õppeaasta kevadsemestril käivitasime mikrokraadi õppekava Andme- ja infohaldus (23 EAP mahus), mis moodustus infoteaduse
bakalaureuse- ja magistriõppekava ainetest. Mikrokraad võimaldab omandada teadmisi ja oskusi
andme- ja infohalduse põhimõtetest ja rakendustest ning selle sihtrühm on avaliku ja erasektori
organisatsioonides andmehalduse, dokumendihalduse, infohalduse või info- ja teadmusjuhtimise
valdkonnas töötavad spetsialistid. Mikrokraadi
õppekavas oleme kaheks semestriks pannud kokku
viis õppeainet: Sissejuhatus andmetesse: ava-,
suur- ja linkandmed; Andmeanalüütika vahendite
kasutamine raamatukogu- ja infotöös; Andme-,
info- ja dokumendihaldussüsteemid; Infootsing

ja andmekaeve; Andme- ja infoanalüüsi teenused
organisatsioonis. Mikrokraadi õppekaval õppimine
on tasuline, lõpetanu saab TLÜ täienduskoolituse
tunnistuse. Paraku ei ole professor Normaku sõnul
TLÜ õppevaldkonna juht lubanud suletavate infoteaduse õppekavade asendamist mikrokraadidega.

Kas teil doktoriõpe jätkub?
S. V.: Kuni a-ni 2015 õpetati infoteadust TLÜ-s kõigil
kõrgharidusastmetel. 2015. a otsustati ülikoolis
struktuurireformi käigus (kui infoteaduste instituut liitus DTI-ga) sulgeda infoteaduse doktoriõpe.
Kuigi HTM-i 2014. a käskkirja kohaselt oli TLÜ-le
doktoriõppekaval Info- ja kommunikatsiooniteadused antud õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel akadeemilisi kraade tähtajaga kuni
31.12.2017 ja infoteaduse suund valmistus doktoriõppekava hindamiseks 2017. a, siis otsustas
TLÜ senat paraku õppekava 2015. a sügissemestril sulgeda. Doktorikraadi infoteaduste valdkonnas on siiski võimalik omandada piiratud ulatuses
DTI infoühiskonna tehnoloogiate doktoriõppekava
raames. Piiratud ulatuses seetõttu, et sellele õppekavale võetakse üliõpilasi vastu koos DTI nelja teise
akadeemilise suuna kandideerijatega ja võimalus
konkursisõela läbida on vaid nendel kandidaatidel, kes keskenduvad tehnoloogiale. Seega pole
võimalust doktorikraadi omandada nendel üliõpilaskandidaatidel, kelle uurimishuvid pole seotud
tehnoloogiaga. Info- ja kommunikatsiooniteaduste
doktoriõppekavadelt üle toodud neli üliõpilast on
siiani oma doktorikraadi kaitsnud sotsiaalteaduste
doktorinõukogus.

Tsiteerin Karel Vähi artiklit ERR-i uudisteportaalis 24. novembril: Viik tõi välja, et infoteaduste
õppekava tuleks hoopis integreerida pedagoogika, andragoogika ja sotsiaaltööga, sest tulevikus kasvab vajadus raamatukogupedagoogide
ja digiarenduse spetsialistide, mitte raamatukoguhoidjate järele. Palun öelge, kas selle seisukoha väljendamise eel ja/või järel on ülikoolis
olnud sel teemal arutelusid – suulisi ja/või kirjalikke –, kus on osundatud arengutee võimalikkust kaalutud?
A. L.: Rektor Tõnu Viik lähtus ilmselt OSKA kultuurija loometegevuse uuringu raamatukogunduse
osa kokkuvõttest, kus nimetati keskmiselt tõusva
trendina vajadust raamatukogupedagoogide ja
andmespetsialistide järele, kuid sama uuringu
kokkuvõttes sedastatud stabiilne tööjõuvajadus
koguhoidjate ning lugejateenindajate ja infospetsialistide järele on jäänud rektori tähelepanuta.
Pedagoogika, andragoogika ja sotsiaaltöö kompetentsid on õppekavade arendamisel sidustatud
erinevate õppeainetega (nt Infoteenindus, Terviseinfokäitumine veebikeskkonnas, Digitaalraamatu-

A. M.: Sealjuures rõhutatakse OSKA uuringuaruandes,
et koolituspakkumise korrigeerimine ei ole vajalik,
sest infoteaduse õppekavad on piisavalt laiapõhjalised. Pigem osundatakse vajadusele raamatukogutööst huvitujaid õppevalikute tegemisel suunata.
A. L.: Fookust raamatukogutööle on võimalik süvendada
nii eriala valikainete kui ka lõputöö teemade abil
ning kuna vabaaineid on võimalik valida ka nt
haridusteaduste instituudist (nt pedagoogika ja
andragoogika kompetentsid) või ühiskonnateaduste instituudist (nt sotsiaaltöö kompetentsid), ei
ole me õppeainete dubleerimise vältimiseks uusi
õppeaineid seni otseselt kavandanud. Oleme seda
meelt, et infoteaduse õppekavade tuumik peaks
keskenduma infoteaduse põhivaldkondade süvakäsitlustele.

Möödunud aasta 15. novembril ütles [toonane]
kultuuriminister Tiit Terik, et infoteaduse bakalaureuseõppe kaotamine TLÜ-s seab ohtu raamatukogunduse tuleviku (Kaspar Viilupi artikkel ERR-i portaalis). Kas olete temaga kokku
puutunud ka tänavu?
A. L.: Rahvaraamatukogude nõukogu koosolekule, mis
toimus 9. märtsil 2022, oli kutsutud ka [toonane]
kultuuriminister ning seal oli võimalik vahendada
TLÜ juhtkonna kavatsust mitte avada käesoleval
aastal vastuvõttu ei infoteaduse bakalaureuseega ka magistriõppekaval. Tiit Terik sedastas
vastuseks, et on tänu suhtlemisele TLÜ õppevaldkonna juhiga selle kavatsusega kursis ning
meenutas, et on varem kirjalikult väljendanud oma
seisukohta.

Nii et te ei saa öelda, et ta oli sel 9. märtsil toimunud kohtumisel sama meelt mis 15. novembril
ERR-i uudisteportaalis ilmunud loos?
A. L.: Tiit Terik küll ei arendanud sellel koosolekul mõtet
TLÜ-s infoteaduse tasemehariduse lõpetamise ja
raamatukogunduse tuleviku seostest edasi, kuid
nõukogu liikmed haakusid teemaga ja esitasid
küsimusi. Nt tõstatas Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm küsimuse, kas HTM
ja TLÜ on teadlikud, et Eestis on kehtiv rahvaraamatukogu seadus, mis näeb ette, et raamatukogude
juhid peavad olema erialase kõrgharidusega?
Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo
tegi ettepaneku neid teemasid käsitleda OSKA

kultuuri- ja loometegevuse uuringu raamatukogunduse eksperdikogu seirejärgsel kohtumisel.
S. V.: OSKA kultuuri- ja loometegevuse uuringu raamatukogunduse eksperdikogu koosolek toimus 17. märtsil 2022. Koosolekul rõhutati, et rahvaraamatukogude põhiteenuste ja tänapäevaste rollide täitmiseks on vaja tagada järelkasvu koolitamine
infoteaduse bakalaureuse- ja magistriõppekavadel.
Eesti 79 kohalikule omavalitsusele tuleb tagada
võimalus täita rahvaraamatukogu seadusest tulenevat kohustust, mis näeb ette, et rahvaraamatukogu direktori ametikohal töötab raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidusega spetsialist.
Nimetatud koosolekul jõuti seisukohale, et eri tegurite koosmõju arvesse võttes (kasvab raamatukogu
roll elukestva õppe, info-, kultuuri-, haridus- ja
kogukonnakeskusena, haridusprogrammide maht
ning raamatukogu pakutavate teenuste palett, digipädevuse koolitaja roll rahvaraamatukogudes jm)
on OSKA raamatukoguhoidjate tööjõuvajaduse
prognoos 2026. a-ni tervikuna sama mis uuringu
koostamise perioodil, s.t tööjõuvajadus on stabiilne.
Tööjõuvajaduse stabiilsust nentis OSKA eksperdikogu tingimustes, mil Tartu Ülikoolis oli veel MA
õppekava Info- ja teadmusjuhtimine, mis suleti
2019, ja TLÜ-s oli nii BA kui ka MA infoteaduse
õppekava. Seega on praeguste otsuste tulemusel koolituspakkumisega kaetud vaid 25% OSKA
kavandatust. Niisiis oli OSKA seireuuringujärgne
ettepanek sama mis 2019. a, s.t mitte korrigeerida
koolituspakkumist. OSKA 2019. a analüüs õppekavade muudatuste vajadust ei kinnitanud. OSKA
soovitab enne õppekavadele vastuvõtu peatamist
läbi viia põhjalik ja huvirühmi ning osapooli kaasav analüüs. OSKA eksperdikogu sõnul on TLÜ-s
erialase õppe vastuvõtu peatamine oht raamatukoguhoidjate järelkasvu tagamisele ning takistab strateegia Eesti 2035 ja valdkondade arengukavade elluviimist.

HTM peab ülikoolidega halduslepinguid sõlmides lähtuma prognoosist, kui palju ja milliseid
raamatukoguhoidjaid-infospetsialiste on vaja.
HTM-il on ka järelevalvekohustus: ministeerium
peab kontrollima nii ülikoolides toimuva õiguskui ka eesmärgipärasust. Seda, kas HTM oleks
mõnes protsessis saanud paremini tegutseda,
saaks öelda, kui asju vaadataks väljastpoolt.
Kuidas te suhtuksite sellesse, kui seda valdkonda auditeeriks näiteks Riigikontroll?
S. V.: Selle peale pole me isegi tulnud.

Viimane küsimus. Milline on teie vaade TLÜ-s
kavatsetavale?
S. V.: See kõik, mis TLÜ-s viimase aasta jooksul on toimunud, on erakordselt kurb ja tekitanud sellise lootusetuse tunde. Oleme mitmeid kordi erinevatele
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kogu teenused ja kasutajad), välja on töötatud
ka valikaine Raamatukogudidaktika. Andmespetsialistidele vajaliku pädevuse tagavad nii mitmed
õppeained (nt Andmebaaside projekteerimine,
Metaandmete loomine ja haldamine, Infootsing
ja andmekaeve, Organisatsiooni andmehaldus ja
teabeprotsessid) kui ka terviklikumalt juba eelnevalt nimetatud Andme- ja infohalduse mikrokraad.

ringkondadele sõnastanud, mida tähendab eriala
sulgemine nii Eesti raamatukogundusele kui ka
infosektorile tervikuna. Oleme oma pöördumised
saatnud TLÜ rektorile, õppevaldkonna juhile, senati
õppekomisjonile ja senatile ning arutanud nimetatud probleemi laiendatud õppekavade nõukogus
koos Tartu Ülikooli esindajatega, tööandjate, Kultuuriministeeriumi ja OSKA esindajate ja üliõpilastega, rääkimata DTI direktorist ja õppejuhist,
kes nimetatud õppekavade sulgemise ettepaneku
tegid. Paraku pole meie argumendid otsustajaid
siiski veennud. Oleme arvutanud ka õppekava ühe
vastuvõtu maksumuse, mis erinevate arvutuskäikude tulemusena ei ületa 50 000 eurot aastas.
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OSKA-le ja Kultuuriministeeriumile ette valmistatud dokumendi põhjal seab nimetatud otsus ohtu
kogu raamatukogunduse arengu ning raamatukogu- ja infotöötajate tasemeõppe jätkusuutlikkuse
Eestis:
•

Võtab rohkem kui 800-lt raamatukogult võimaluse
järjepidevalt saada tööle erialase kõrgharidusega
personali. Eestis on 521 rahva-, 39 teadus- ja eriala- ning 315 kooliraamatukogu, milles on kokku
2423 töötajat.

•

Ei võimalda raamatukogudel täita kasvavat regionaal- ja hariduspoliitilist rolli. Valitsus kujundab
praegu visiooni, kuidas võiksid raamatukogud
laiemalt toetada avalike teenuste pakkumist ning
elukestva õppe korraldamist. Eesti raamatukogudel
seisavad lähiaastatel ees suured muutused, sest
nad liiguvad üha enam info hoidjast nõustajaks,
suunajaks ja harijaks ning muutuvad aina enam
multifunktsionaalseteks info-, kultuuri-, haridus- ja
sotsiaalkeskusteks. Selleks saavad Kultuuriministeeriumis peatselt valmis seadusemuudatused,
mis viivad raamatukogude senise tegevuse ja toimimise täiesti uuele tasemele.

•

•

•

Ei toeta Eesti Rahvusraamatukogus alanud renoveerimisega seotud muutusi, mis päädivad nii
uuenenud hoone kui ka teenusekontseptsiooni
rakendamisega 2026. a ning tingivad omakorda
suurenenud vajaduse nüüdisaegse erialaharidusega infoprofessionaalide järele.
Ei võimalda ülikoolide raamatukogudel tulemuslikult toetada teadus- ja õppetööd, kui raamatukogudes puuduvad erialase kõrgharidusega infospetsialistid.
Ei arvesta mitmeid tööturu prognoose, mis näitavad, et lähiajal lahkub tööturult suur osa raamatukogusektori tööjõust pensioniikka jõudmise tõttu ja
seetõttu tekib suurenenud vajadus uute töötajate
järele. Raamatukogusektoris hõivatute vanuseline
koosseis on oluliselt kõrgem võrreldes Eesti tööjõu
keskmise vanuselise koosseisuga. Vanusegruppi
50 kuni 60+ kuulub 55% raamatukogusektori tööjõust, kusjuures Eesti tööjõu keskmine on selle
vanusegrupi puhul 32%.

•

Kaotab võimaluse tagada kutsestandardites Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7 sätestatud kohustuslike ja kutsele sisuliselt oluliste oskuste omandamine. Katkeb seni toiminud terviklikkus kutsestandardites nõutud oskuste tagamisel, mida on siiani
sidusalt pakutud bakalaureuse- ja magistriõppe
raames TLÜ-s. Vastavad kutsestandardi nõuded
on rahvaraamatukogude direktoritele sätestatud
ka kehtivas rahvaraamatukogu seaduses.

•

Pärsib Kultuuri arengukava 2021–2030 elluviimist:
Eesti riik peab kultuuri arengukava 2021–2030
rakendamisel oluliseks kõrgharidusnõudega töötajate rolli. Raamatukogunduse valdkonna kõrgharidus peab tagama raamatukoguhoidjate järelkasvu ja kutsekvalifikatsiooni.

•

Pärsib ka teiste strateegiliste dokumentide, nt strateegia Eesti 2035, Eesti digiühiskonna arengukava
kuni a-ni 2030, Eesti andmehalduse tegevuskava,
Euroopa digiühiskonna strateegia, Euroopa andmestrateegia, määruse Euroopa andmehalduse kohta
jt elluviimist; need rõhutavad nii Eestis kui ka
Euroopas eri sektorites suurenevat vajadust erialase haridusega infoprofessionaalide järele.

•

Takistab OSKA kultuuri- ja loometegevuse tööjõuja oskuste vajaduse uuringu (2019) ettepanekute
elluviimist raamatukogunduse valdkonnas. OSKA
aruanne nentis, et tööjõu vajadus on stabiilne ja
seda tingimustes, kui Tartu Ülikoolis oli veel MA
õppekava Info- ja teadmusjuhtimine (suleti 2019)
ja TLÜ-s nii infoteaduse BA kui ka MA õppekava.
Seega on tänaste otsuste tulemusel koolituspakkumisega kaetud vaid 25% OSKA kavandatust.

•

Katkestab raamatukogu- ja infotöötajate tasemeõppe järjepidevuse Eestis: kaob võimalus omandada Eestis magistrikraadi infoteaduse alal.

•

Võtab ühiskonnalt ja paljudelt organisatsioonidelt
ära võimaluse saada bakalaureuse- ja magistritööde
näol raamatukogude toimimise eri aspekte käsitlevaid uuringuid ning pidurdab seega innovatsiooni
ja teadustegevust raamatukogunduse valdkonnas.

•

Mõjutab tähelepanuväärselt nii raamatukogusid,
kogu riigisektorit ja infoühiskonna arengut kui ka
eesti rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi elujõulist ja kestlikku arengut Eestis.

E. U.: Lootusetuse tunde tekitab ka see, et kuigi õppekavad on saanud rahvusvahelise hindamise käigus
kõrge hinnangu, nendega on rahul nii üliõpilased
kui ka tööandjad, õppekavade vajadust on toetanud laiapõhjaline õppekavade nõukogu ja mitme
erakonna liikmed Riigikogus ning OSKA leiab, et
õppekavad on laiapõhjalised ja vastavad tööturu
nõuetele, siis ei tähenda kõik eelnev mitte midagi
ja mängu tulevad hoopis muud kriteeriumid.

Tänan teid intervjuu eest väga! Loodan, et erialakogukond sai teilt nüüd väga põhjaliku ülevaate.
Soovin teile jõudu ja jaksu!

Meie eesmärk on
teha inimesed õnnelikuks
Riin Olonen, Eesti Rahvusraamatukogu statistikateenuse juht1

Raamatukogude eesmärk on kõigis oma tegevustes panustada sellesse,
et inimesed – nii meie lugejad kui ka raamatukogude töötajad – oleksid õnnelikumad.
Saamaks adekvaatset infot raamatukogude ja nende teenuste kasutamisest,
edusammudest ja vajakajäämistest, kogume ja analüüsime me eri andmeid,
kehtestame mõõdikuid ning seame eesmärke. Kõike seda peab saama teha lihtsalt
ja võimalikult automaatselt, et ka raamatukogu töötajad oleks oma töös õnnelikumad.
Andmepõhised juhtimisotsused viivad ka teenuste parendamisele ja uute teenuste
loomisele, mis taas teevad inimesed õnnelikumaks.

Meie eesmärk on teha inimesed õnnelikuks, nõustub Marta Hang RaRa-st.
Foto: Eiko Lainjärv
1

e-post: statistika@nlib.ee
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Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumi ja Statistikaametiga korraldab raamatukogualast
statistilist tööd kõikides raamatukogutüüpides. Statistikanäitajate
kogumisel lähtutakse riikliku statistika seadusest ja standardist EVSISO 2789:2014 Informatsioon ja
dokumentatsioon. Rahvusvaheline
raamatukogustatistika.
Raamatukogude ülesannetes ja pakutavates teenustes on toimunud olulisi muudatusi, mida meie senised
statistilised näitajad ja mõõdikud ei
kajasta. Oluline on, et statistika kogumise põhimõtteid ei muudetaks käigu
pealt igal aastal. Peame tagama, et
meie tegevuse mõõtmine toimuks
ühtsetel alustel ja andmed oleksid
ajas võrreldavad. Kuid aeg-ajalt on
siiski oluline üle vaadata, milliseid
andmeid me kogume ja milliseid
andmeid oleks vaja koguda, millised
mõõdikud on tänapäeval olulised,
peegeldamaks õiglaselt ja piisavalt
raamatukogude tööd. Ei ole uudis, et
rahvusraamatukogus kasutusel olev
raamatukogustatistika esitamise
keskkond on aegunud, tehnoloogiliselt vananenud: andmeid sisestatakse käsitsi, tehakse palju vigu. Kogutud andmeid saab kasutada ainult
RaRa spetsialisti vahendusel (päringuid esitades). Nii andmete esitamisele kui ka nende töötlemisele kulub
olulisel määral aega ja tööjõudu.

Kõik raamatukogud (olenemata tüübist, suurusest ja asukohast ) on
oodatud esitama küsimusi, tegema
ettepanekuid, pakkuma ideid nii
kogutavate andmete kui ka nende
esitamise ja hilisema kasutamise
kohta. Oma ideed saab kirja panna
aadressil bit.ly/3H4ZwmA. Arvamuste esitamise tähtaeg on 15. august
2022.

Raamatukogustatistika töörühm
Aitamaks raamatukogudes statistika
kogumise ja esitamisega seotud küsimusi kaardistada, analüüsida ja muudatusi ette valmistada, moodustati
aprillis rahvusraamatukogu juurde
laiapõhjaline töörühm. Plaan oli
saada töörühma iga praeguses raamatukogustatistika keskkonnas
eristatava jaotise (teadus- ja erialaraamatukogud, rahvaraamatukogud,
kooliraamatukogud) kohta kaks esindajat. Rahvaraamatukogude puhul
soovisime saada esindajaid eri tasanditelt (maakonna keskraamatukogud,
linnaraamatukogud, vallaraamatukogud). Esindajate nimetamiseks
pöördusime koostöökogude poole.
Oma esindajad nimetasid teadusraamatukogude nõukogu, rahvaraamatukogude nõukogu, ERÜ erialaraamatukogude sektsioon ja ERÜ
kooliraamatukogude sektsioon. Erialaraamatukogudel on praegu nimetatud üks esindaja: üks neile mõeldud koht on veel vaba.

Kõik raamatukogud (olenemata tüübist,
suurusest ja asukohast) on oodatud esitama
küsimusi, tegema ettepanekuid, pakkuma
ideid nii kogutavate andmete kui ka nende
esitamise ja hilisema kasutamise kohta.
Oma ideed saab kirja panna aadressil
bit.ly/3H4ZwmA. Arvamuste esitamise
tähtaeg on 15. august 2022.

Raamatukogustatistika töörühma
kuuluvad:
Riin Olonen, RaRa, statistikateenuse juht
Hela Ojasaar, RaRa, kvaliteedispetsialist
Ülle Talihärm, KM, raamatukogunõunik
Teadusraamatukogud
Ilvi Rauna, EMTA raamatukogu, juhataja
Tõnis Liibek, TTÜ raamatukogu, direktor
Erialaraamatukogud
Inga Ronk, Eesti Pärimusmuusika Keskus,

teabekogu juhataja

Rahvaraamatukogud
Maakonna keskraamatukogud
Ülle Rüütel, Viljandi LRK, peaspetsialist
Marina Jantson,
Pärnu KRK, teeninduse peaspetsialist

Linnaraamatukogud
Triinu Seppam-Saar, Tallinna KRK,
teenindusdirektor

Ülo Treikelder, Tartu LRK, asedirektor
Vallaraamatukogud
Sirje Leini, Peipsiääre Valla KRK, direktor
Ede Talistu, Märjamaa Valla RK, direktor
Kooliraamatukogud
Stiina Koit, Narva Vanalinna Riigikool,
raamatukoguhoidja

Eda Tiismaa, Pärnu Kutsehariduskeskus,
vanemraamatukoguhoidja

Töörühm on juba korra ka kokku saanud, kuid põhiosa tööst jääb käesoleval aastal teise poolaastasse. Kuni
15. augustini kogume raamatukogudelt küsimusi, ettepanekuid ja ideid
selle kohta, milliseid andmeid me
ei peaks enam koguma, milliseid
andmeid on oluline hakata koguma,
kuidas andmeid esitatakse ja kuidas
tahetakse andmeid hiljem kasutada.
Töörühm analüüsib laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning toimuvad
arutelud ja töötoad. Saadud andmed
kasutame ära ka uue keskkonna, raamatukogude juhtimistöölaua loomisel raamatukogustatistika esitamiseks ja kasutamiseks.
Laekunud ideede ja ettepanekute
ning töörühma tegevusega tutvumiseks jälgi uudiseid RaRa kodulehel,
täpsemalt aadressil www.nlib.ee/
statistika.
Olge aktiivsed, andke oma mõtted
teada!

Kes võidab autoriõiguse
muutumisest?
Signe Heiberg, RaRa avalike suhete ja sisekommunikatsiooni ekspert
Airi-Ulrike Lillevälja, RaRa autoriõiguse juhtiv spetsialist

22. aprillil toimus Eesti Rahvusraamatukogus seminar Ununenud looming kättesaadavaks. Kes võidab autoriõigusest?, millel osalesid ettekannetega Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja
Kärt Nemvalts, Tartu Ülikooli raamatukogu projektijuht Elena Sipria-Mironov
ja Patendiameti peadirektor Margus Viher. Peale ettekandeid toimus seminari
moderaatori, Eesti Esitajate Liidu tegevjuhi Urmas Amburi juhtimisel arutelu,
millest võtsid osa Tartu Ülikooli intellektuaalomandi õiguse professor Aleksei Kelli
ja advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat/partner Karmen Turk.
Seminari kesksed teemad olid 8. detsembril 2021 vastu võetud raamatukogude
tööd mõjutavad autoriõiguse seaduse muudatused, millega võeti Eesti õigusesse
üle Euroopa Liidu autoriõiguse direktiiv. Veebiseminari saab järele vaadata
RaRa YouTube´i kanalilt; ajakiri Raamatukogu avaldab kahe teemakäsitluse
lühikokkuvõtte.

Karmen Turk ja Aleksei Kelli seminaril arutlemas. Allikas: RaRa
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Modereeris Urmas Ambur.
Allikas: RaRa

Mis on muutunud?

Esiteks: loodud on mehhanism,
mis võimaldab kultuuripärandiasutustel teha internetis kättesaadavaks kaubandusvõrgust
väljas olevaid teoseid.
Seminaril selgitati, et fraas kaubandusvõrgust väljas tähendab teoseid, mis on autoriõiguse kaitse all,
aga mida ei ole kunagi müüdud või
enam ei müüda. Nüüd võib teha sellised teosed kättesaadavaks autorilt
luba küsimata ja tasu maksmata.
Kas raamat ei tohi olla müügil suures raamatupoes või üldse kusagil, selles osas veel täit selgust ei
ole. Tegemist on uue, sisustamata
ning seeläbi veel suhteliselt häguse
mõistega ja teose kättesaadavaks
tegemisel tuleb läbida kindlaksmääratud etapid.

Enne kui kaubandusvõrgust väljas
oleva autoriõigustega kaitstava
teose saab veebikeskkonnas lugemiseks avada, tuleb saada luba
kollektiivse esindamise organisatsioonilt (KEO), kellel on õigus välja
anda laiendatud litsents. Kuna Eestis vastavad KEO tingimustele vaid
neli kollektiivse esindamise organisatsiooni (Eesti Autorite Ühing,
Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing ning Eesti Audiovisuaalautorite Liit), ei kata see enamikku valdkondi, teiste hulgas ka
kirjandust ja valdavat osa kunstiteoseid.
Seetõttu peab kirjandusteose avalikustamise kavatsusest teada
andma Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) loodud
andmebaasi vahendusel kuue
kuu jooksul. Seda aega on vaja, et
õiguste omajad saaksid võimaluse
avalikustamist soovi korral peatada.
Autoril on ainuõigus lubada või
keelata oma teost kasutada ka siis,
kui KEO või EUIPO loaga on ununenud teos kättesaadavaks tehtud.
Samuti on autoril kuni autoriõiguse
kehtivuse lõpuni õigus kultuuripärandiasutuse poolt kättesaadavaks tehtud teose kasutamine välistada, teavitades sellest kas EUIPO-t
või raamatukogu.

Teiseks: autoriõiguse seadus on avardanud teksti- ja
andmekaeve võimalusi. Kui
varem oli see tegevus võimalik

Andmekaeve ei ole sisult midagi uut.
Infot oleme otsinud kogu aeg, kuid küsimus
on kultuuripärandiasutusele lisandunud
koopiate tegemise õiguses, üle antavate
koopiate mahus ning nende turvalises
hoidmises kasutaja poolt.

vaid teaduslikel eesmärkidel,
siis nüüd on teatud tingimustel
lisandunud ka üldine teksti- ja
andmekaeve võimalus.
Andmekaeve ei ole sisult midagi
uut. Infot oleme otsinud kogu aeg,
kuid küsimus on kultuuripärandiasutusele lisandunud koopiate tegemise õiguses, üle antavate koopiate
mahus ning nende turvalises hoidmises kasutaja poolt.
Oletame, et noor teadlane tahab
tuvastada sõna Paunvere esinemise arvu tekstides kolme sajandi
jooksul. Kui uuringuks küsida kolme
sajandi tekstidest koopiaid, tuleb
andmebaasi omanikul ehk raamatukogul kaalutleda, kas see on mõistlik soov, sest teksti- ja andmekaeveks väljastatavate koopiate maht
ei tohi põhjendamatult kahjustada
autorite seaduslikke huve. Seega:
raamatukoguhoidja peab hakkama
tegema kaalutlusotsuseid ja ega
see kerge ei ole. Samuti peab kasutajale selgitama, et tema vastutab
saadud koopiate turvalise hoidmise eest. Üldine teksti- ja andmekaeve võimalus on kõigil. Kui isikul
on soov teha üldist teksti- ja andmekaevet, sõltumata eesmärgist,
tuleb arvestada, et õiguste omajad
võivad oma teoste taolise kasutusviisi keelata. Keelamine peab olema
aktiivne ja kultuuripärandiasutusele
ka teada antud. Samas võib kultuuripärandiasutus koostöös teiste
asutustega ka ise teksti- ja andmekaevet teostada. Teksti- ja andmekaeve võimalus on kõigil, kellel
on seaduslik juurdepääs andmebaasidele.
Kokkuvõtvalt: andmekaevuri kingadesse astudes võib info kättesaamisel olla üksjagu nüansse ja
lubadusena kõlanud avardunud
võimalused huvilist alati ei aita. Ka
raamatukoguhoidjal tuleb olla teadlik nüanssidest, mis võib teinekord
olla keeruline ka õigusharidusega
inimesele.

2 küsimust Karmen Turkile

Kuidas saab raamatukoguhoidjat säästa autoriõiguse muudatustega kaasnenud keerukusest?
Standardiseeritud protsess on see vahend, millega võtta töötajalt hirm
eksimise ees.
See on abiks erinevates olukordades, kus raamatukoguhoidja peab
tegema autoriõiguslikult tähendust omava otsuse – nt kas ja kui palju
lubada paljundamist, millisel juhul lubada ligipääsu andmetele, kas üks

Kontrollimisel rakendub eelduste süsteem:
•

Eeldus vastavate aastate möödumisel

•

Varasemal perioodil või ajalimiidi eelduse muutmisel mõistlik jõupingutus
kontrollimaks ühel korral kättesaadavust tavapärastest kaubanduskanalitest

Kas teos on kaubanduskäibest väljas?
Jah
•

•
•

Võimalik soetada:

kasutatud kaupade kauplus,
antikvariaat, teoreetilised
ostuvõimalused
Proportsionaalsuse põhimõte:
teose kogumi suhtes
Kaubanduskäibest väljas
olemist ei välista:
•

teos ei ole kunagi olnud
kaubanduskäibes

•

kaubanduslikult kättesaadavad kohandused
ja tõlked

Ei

Ei tohi kättesaadavaks
teha
•

•

Võimalik soetada:

kauplused, e-kaubandus,
veebiteenused

Kaubanduskäibest väljas
olemise välistab:
•

teos on ka muus vormingus
(nt uus väljaanne, muu vorm)

•

teos koosneb valdavalt
kolmandate riikide teostest

Allikas: TRINITI

19
Raamatukogu 3/2022 • ARENDUSTEGEVUS

Peale seminari toimumist saatis
ajakiri Raamatukogu intellektuaalomandi õiguse professorile Aleksei
Kellile ja advokaadibüroo TRINITI
vandeadvokaadile/partnerile Karmen Turkile kaks küsimust nii
kaubandusvõrgust väljas olevate
teoste kättesaadavaks tegemise kui
ka andmekaeve kohta.

või teine tegevus kuulub vaba kasutuse erandi alla vm. Organisatsiooni
ülesanne on siin abistada töötajat.
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Kuidas peaks välja nägema standardiseeritud protsess
kaubandusvõrgust väljas olevate teoste kättesaadavaks
tegemisel ja kes seda peab läbi viima?
Kaubanduskäibest väljas olevate teoste puhul näeb seadus kollektiivse
esindamise organisatsiooni puudumise korral ette võimaluse teos kättesaadavaks teha interneti teel, kuid vaid juhul, kui läbi on viidud proportsionaalne protsess tuvastamaks üldsusele kättesaadavus. Seadus näeb ette,
et selle tuvastamiseks tuleb teha mõistlikke pingutusi. Täiendavalt ütleb
seadus, et selline hinnang tuleb teha üks kord ehk seda ei pea perioodiliselt
kuidagi kordama hakkama.
Selline regulatsioon viitab näiteks sarnaselt isikuandmete kaitse või rahapesu tõkestamise ja pangandusõigusele, et jõupingutused peavad olema
piisavad ning hilisema vaidluse ja vastutuse vältimiseks tuleb need ka
hoolsuskohustuse raames talletada.
Seega: protsess peab olema standardiseeritud raamatukogus ning kogu
protsessi käik ja tulemused tuleks säilitada osana hoolsuskohustuse
täitmisest.
Protsessi osiseks peab kindlasti olema kõigile töötajatele loodud juhis
selle kohta, kus ja kuidas kättesaadavust tuvastada ehk teost otsida,
kuidas otsida tõlkeid ja kohandusi, teose adaptsioone teistes vormides
(nt e-raamat) või ka uusi trükke. Kättesaadavust kontrollivatele töötajatele
peab olema lahti kirjutatud ka see, kuidas hinnata, kas teos koosneb valdavalt kolmandate riikide teostest.
Protsessis peab olema ka kirjeldatud, kuidas reageeritakse õiguste omaja
pretensioonile pärast teose raamatukogu poolt kättesaadavaks tegemist:
kas ja mida kontrollitakse või küsitakse enne otsustamist, kas teos jääb
üldsusele kättesaadavaks või mitte.
Kõik need otsustused, otsingud ja tuvastused tuleb registreerida ühel või
teisel viisil ning talletada vähemalt teatud ajavahemikuks.
Standardiseerimisprotsessi võib kulude mõttes kujundada katusorganisatsioon, kuid ilmselt peab iga raamatukogu seda võib-olla veidi asjakohastama (nt kuhu mida salvestada või kelle poole pöörduda, kui küsimus jääb
õhku).

Karmen Turk:
Protsessi osiseks peab kindlasti olema
kõigile töötajatele loodud juhis selle kohta,
kus ja kuidas kättesaadavust tuvastada
ehk teost otsida, kuidas otsida tõlkeid
ja kohandusi, teose adaptsioone teistes
vormides (nt e-raamat) või ka uusi trükke.

2 küsimust
Aleksei Kellile

Kumma õigus on tugevam, kas
isiku õigus oma isikuandmetele
või autori õigus oma intellektuaalomandile? Võib arvata, et
isikuandmed ikkagi nii väga
asjasse ei puutu, sest autor on
isikuandmete omanikega teinud
kokkulepped või leidnud andmete kasutamiseks õigusliku
aluse. Aga siiski: kas andmekaeves võib olla probleemiks,
kui isik ei luba teost kasutada?
Autoriõigus ja isikuandmete kaitse on
kaks eraldiseisvat õigusvaldkonda.
Mõlema reegleid tuleb järgida. Valdkondade vastandamise põhjus on
tavaliselt see, et kummastki valdkonnast ei saada eriti aru. Teaduseesmärgil andmekaeve puhul näevad mõlemad valdkonnad (autoriõigus ja isikuandmete kaitse) ette
paindliku regulatsiooni.

Mis juhtub, kui raamatukoguhoidja lähtub alati minimaalsusest andmete koopiate võimaldamisel ja andmekaevur
esitab tema peale kaebuse?
Kas andmekaevuril on selleks
üldse õigus?
See teema on lõpuni läbi vaidlemata, praktika tekib aastatega (tuleb
oodata mõnda EL-i Kohtu otsust).
Küsimus on selles, et RaRa ei ole
õiguste omaja, vaid usaldusasutus,
kellele on raamatud hoiule antud.
Autoriõiguse kolmeastmeline test
ütleb, et kasutus ei tohi liigselt
kahjustada autorit (õiguste omajat).
Tekib küsimus, kellele on andmekaevuril võimalik kaebus esitada.
Kohtule? Kohtusse kaebamisel peab
olema õiguslik alus. Millisel alusel
ta võiks midagi nõuda ja mida konkreetselt? Kas raamatute digitaalset üleandmist? Seadus lubab teha
koopiaid, aga ei kohusta teisi tegema
koopiaid tema jaoks. Parem variant
on võimaldada andmekaevet raamatukogus kohapeal. Koopiate tegemisel tuleb lähtuda minimaalsuse
ja piiritletuse põhimõttest: pigem
osa teosest kui tervikteos jne.

Uut erialakirjandust
Margit Tammur, RaRa sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Head kolleegid, tutvustan teile nelja värsket teost, mida suve hakul lugesin.

Teos teadusraamatukoguhoidjate süvitsiminevast infotööst
•

Liaison engagement success :
a practical guide for librarians
/ Ellen Hampton Filgo and Sha
Towers.

Lanham : Rowman & Littlefield, 2021.
xviii, 139 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5430815*est
https://rowman.com/
ISBN/9781538144633/Liaison-Engagement-Success-A-Practical-Guide-for-Librarians

21. sajandi teadusraamatukogudes
on fookus suunatud järjest enam
kogudelt teenustele. Raamatukoguhoidjad on nagu sideohvitserid
(liaison librarian), kes kuulavad oma
kasutajate seas tähelepanelikult
maad (nt ülikooli teaduskondades),
õpivad klientide vajadusi põhjalikult tundma, sõlmivad koostöösuhteid ja kujundavad vastavalt raamatukoguteenuseid. Suhted peaksid
olema nii usaldusväärsed ja head, et
kui üliõpilasel või teadustöötajal
mingi küsimus tekib, otsib ta kohe
üles teda huvitavale valdkonnale
pühendunud infospetsialisti.
Terminit liaison librarianship kasutati
juba 1970-ndate lõpus, tähistamaks
professionaalsete raamatukogutöötajate süstemaatilist toetust eri teaduskondadele. Teatmeteeninduslaua
tagant on praeguseks liigutud internetiavarustesse ning infonõustamist
pakutakse just seal ja just sellises
vormis nagu kliendile sobib. Infospetsialist osaleb kogu õppe- ja teadustöö protsessis. Lisaks põhiteenustele
(suhtlemine teaduskonnaga, teaduskonna vajaduste kommunikeerimine
raamatukogule, teatmetöö, kogude
kujundamine, infootsingukoolituste

korraldamine) soovitatakse pakkuda
ka lisateenuseid: abi uurimistoetustaotluste koostamisel, teadusandmete deponeerimisel ja vaba juurdepääsuga väljaannetes avaldamisel,
e-õppematerjalide loomisel, andmete
visualiseerimisel, intellektuaalse
omandiga seotud küsimuste lahendamisel, andmekaeves jne. See ei
tähenda, et kõige sellega peaks üks
supervõimetega raamatukogutöötaja hakkama saama – ikka sujuvas
ja paindlikus koostöös kolleegidega.
Eraldi peatükid on kasutajaskonna
tundmaõppimisest (võtmeisikute ja
uurimisteemade väljaselgitamine,
suhtlusvõrgustiku loomine ja suhtlusvahendite valik), infotöötajale
vajalikest isikuomadustest (emotsionaalne intelligentsus, empaatiavõime, kuulamisoskus, kohanemisvõime jne), suhtlusvahenditest ja
-strateegiatest. Eraldi käsitletakse
ka infotööd humanitaar-, sotsiaal-,
reaalteaduste ja kunstivaldkonnas;
igal pool on oma eripärad ja nipid.
Raamatu lõpetab lühiülevaade süvainfotöö kasulikkuse mõõtmise ja hindamise meetoditest.

Käsiraamat teadusraamatukogu tegevuse
hindamiseks
•

Assessing academic library
performance : a handbook /

Holt Zaugg.

Lanham : Rowman & Littlefield, 2021.
xiv, 195 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5464995*est
https://rowman.com/
ISBN/9781538149232/Assessing-Academic-Library-Performance-A-Handbook

Kui eelmises teoses räägiti raamatukogutöö tulemuslikkuse hindamisest
ainult ühes peatükis, siis kõnealune
raamat on pühendatud tervenisti sellele teemale. Hinnata saab kõike: teenuseid, varasid, ruume ja inimestevahelisi suhteid. Hindamine eeldab
korralikku planeerimist ja läbiviimist.
Efektiivne hindamisraamistik aitab
kaasa juhtimisotsuste langetamisel
ja raamatukogu väärtuse esiletoomisel. Kirjeldatakse kolmemõõtmelist raamistikku: hindamisülesanded
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(kavandamine, andmete kogumine,
analüüs ja kättesaadavaks tegemine);
hindamistüübid (nt renoveerimise ajal
pööratakse enam tähelepanu ruumide
hindamisele); hindamisvahendid (nt
persoonade loomine, intervjuud, fookusgrupid ja vaatlused). Raamatukoguteenuste all mõistetakse mõjusid
ja suhteid, mis võimaldavad klientidel
kõige paremini raamatukogu pakutavast (ressurssidest, ruumidest ja suhtlemisest) osa saada. Eraldi käsitletakse raamatukogusiseseid (töötajatevahelisi) ja raamatukoguväliseid
teenuseid. Tuuakse näiteid disainmõtlemise rakendamisest teatmeteenindusleti töös ning uuritakse raamatukogude kodulehtede ja avatud juurdepääsuga repositooriumide kasutamist.
Ressursside hindamisel arvestatakse
peale raamatute ja ajakirjade ka veebiallikaid ja meediavahendeid. Kõne
all on ka kogust kustutamise (ingl k
weeding) otsuste langetamine ja ajakirjade ostmise litsentsilepingute sõlmimine. Ruumide hindamisel vaadeldakse nii raamatukogu füüsilist ruumi
kui ka online-keskkonda. Kõige raskemaks peetakse raamatukogutöötajate
omavaheliste suhete hindamist. Siin
tuleb üles näidata erilist tundlikkust ja
hinnata privaatsust, kuid tulemuseks
peaks olema parem koostöö ja seega
ka paremad raamatukoguteenused.
Autor meenutab lugu viiest pimedast
mehest, kes üht ja sama elevanti eri
kohtadest uurisid ja avaldab lootust,
et raamatukogude läbimõeldud hindamissüsteem annab parema ja ülevaatlikuma tulemuse.

Privaatsusest ja andmekaitsest raamatukogudes
•

A practical guide to privacy
in libraries / Paul Pedley.
London : Facet, 2020. XVIII, 201 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5286690*est
https://www.facetpublishing.co.uk/
page/detail/a-practical-guide-to-privacy-in-libraries/?k=9781783304684

Tegemist ei ole õigusteadusliku uurimuse, vaid pigem praktilise käsiraamatuga raamatukogutöötajatele
isikuandmetega lugupidavalt ja korrektselt ümberkäimiseks. Kõigepealt
antakse lühiülevaade, kuidas privaat-

Raamatus tutvustatakse Euroopa
Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust
(GDPR) ning raamatukogude ja raamatupoodidega seotud kohtupraktikat (USA ja Suurbritannia näitel).
Eraldi peatükid on küberturvalisusest
ja õigusest olla unustatud. Antakse
ka näpunäiteid raamatukogu privaatsuspoliitika koostamiseks (26 praktilist sammu kaitsmaks kasutajate
privaatsust).
Rahvusraamatukogu andmekaitse
juhtiv spetsialist Marianne luges läbi
ja ütles, et täitsa hea raamat.

Lõpetuseks midagi
loomingulisemat
susküsimused üldse raamatukogudes
esile kerkisid. Ajaloos on lugejaandmetega üsna meelevaldselt ümber
käidud. Näiteks korjati Esimese maailmasõja ajal San Francisco avalike
raamatukogude riiulitelt ära kõik
saksakeelsed teosed, huvilised pidid
neid laenutusleti juurde eraldi küsima
minema… ja nende huviliste nimed
edastati julgeolekuorganitele. 19. sajandil oli Briti Muuseumi lugejate
seas mitmeid Vene revolutsioonilisi
emigrante (Herzen, Lenin jt), kes kasutasid lugejakaartidel pseudonüüme.
Revolutsionäärid kahtlustasid, et raamatukogutöötajate hulgas võib olla
Vene salapolitsei informaatoreid. Uuemal ajal on raamatukogud avaldanud
näiteks kohalikus ajalehes võlglaste
nimekirju koos tagastamata raamatute pealkirjadega. Niimoodi isikuandmetega käituda ei ole ilus, ja pealegi:
seadused enam ei luba ka.
21. sajandil on tehnoloogia arenedes
privaatsusküsimused järjest enam
päevakorda tõusnud. Andmed liiguvad igapidi: raamatukogud on samaaegselt nii teenuste pakkujad kui ka
tarbijad. Lugejakirjed luuakse arvutisüsteemides, teenused ulatuvad raamatukoguseintest kaugele väljapoole,
raamatukoguvõrk on osa suurematest andmevõrkudest. E-raamatute
platvormid, pilveteenused, RFID,
andmekaeve, WiFi, turvakaamerad
jne: kõigi nende kasutamisega kaasneb oht privaatsusele. Tegemist pole
ainult lugejate, vaid ka raamatukogutöötajate, vabatahtlike, partnerite jne
andmetega.

•

Use and reuse of the digital
archive / ed. by John Potts.
Cham : Palgrave Macmillan, 2021. xi,
167 lk.
https://www.ester.ee/
record=b5482993*est
https://link.springer.com/
book/10.1007/978-3-030-79523-8

Raamatus tutvustatakse kaasaegse
kunsti digitaalarhiivi Kaldor Public
Art Projects (https://kaldorartprojects.
org.au/digital-archive/). Selles arhiivis on dokumenteeritud viimase viiekümne aasta jooksul Austraalia avalikus ruumis teostatud kunstiprojektid.
Arhiivi loomisloo taustal arutletakse
arhiivide digiteerimise kultuurilise
mõju üle laiemalt, räägitakse meediaarheoloogiast, sotsiaalsest mälust,
autoriõigustest, hariduslikest võimalustest jne. Lähenemine on väga filosoofiline: tsiteeritakse nii Jacques Derridad, Sigmund Freudi kui ka Karl Marxi.

Eestiga seotud raamatukoguhoidjad Soomes
Seoses raamatukogude aastaga tekkis soov tutvustada lugejaile Soomes elavaid
raamatukoguhoidjaid, kel on Eesti juured ja/või kelle töö on seotud Eestiga.
Mariliis Kuukuma küsimustele vastasid Katariina Suurpalo, Elo Lammi,
Ester Kanajeva, Heikki Rausmaa, Epp Tapfer, Katrin Kippasto ja ta ise.
Palun rääkige lühidalt endast.
Kuidas te sattusite raamatukokku tööle?
Katariina Suurpalo: Olen liikunud sihikindlalt raamatukogude suunas. Töötasin kaheksa aastat Tuglase
Seltsis Helsingi Eesti Majas. Sealne töö oli väga
inspireeriv ja vaheldusrikas, hõlmates ürituste
korraldamist, suhtekorraldust ning Soome-Eesti
kultuuriajakirja Elo toimetamist. Nende aastate
jooksul märkasin, et kõige rohkem tekitavad minus
elevust kirjandussündmused, mistõttu otsustasin

töö kõrvalt õppida raamatukoguhoidjaks ja proovida end töiselt kirjandusega siduda.
Elo Lammi: Sattusin raamatukokku tööle aastal 2011.
Minu ema oli raamatukoguhoidja ja seega oli täiesti
loomulik, et ka mina tema jälgedes astusin.
Ester Kanajeva: Olen sündinud Tartu lähedal Vasulas.
Sain raamatukoguhoidja ja bibliograafi diplomi
Tallinna Pedagoogilisest Instituudist ja töötasin
Tartu linna keskraamatukogus 13 aastat enne

Mariliis Kuukuma (paremal) küsitlemas keskkonnaaktivist Suvi Auvineni
ja toidukirjanik Elina Innaneni 16. märtsil 2022. Foto: Chris Gurney

Mariliis Kuukuma
Töölö raamatukogus.
Foto: Annamari Yli-Anttila

Soome kolimist 1993. Soomes täiendasin õpinguid veel Helsingi Ülikoolis kaks aastat informaatika alal. Raamatukogusse pääsesin jälle tööle
2001, kui Venemaa ja Ida-Euroopa Instituudis
otsiti vene keelt oskavat raamatukoguhoidjat.
Instituut suleti 2012, aga raamatukogust sai
Espoo linnaraamatukogu Sello [haruraamatukogu] osa. Seal olen tööl veel praegugi.

Epp Tapfer: Mina elan Kuopios. Kolisime perega Eestist
Lapimaa kaudu Kuopiosse umbes viisteist aastat tagasi. Eestis töötasin emakeeleõpetajana,
Soomes spetsialiseerusin raamatukogudele. Olen
väga õnnelik inimene, sest minu töö on ühtlasi ka
minu hobi: olen suur kultuuritarbija.
Katrin Kippasto: Raamatukogundus- ja informaatikahariduse sain Tallinnas 1990-ndate alguses, toonases Tallinna Pedagoogilises Instituudis (praegune Tallinna Ülikool). Peale ülikooli lõpetamist
tekkis tööalaselt väike paus, kolisin Soome ning
suundusin hoopis teise kultuurivaldkonda: töötasin tuntud rahvusvahelise džässmuusikafestivali
Pori Jazz korraldustiimis.
Raamatukogunduses olen tegutsenud nüüd juba
üle 20 aasta. Suurema osa neist aastatest olen
töötanud kõrgkooliraamatukogus, aga kogemusi
on ka rahvaraamatukogudest. Mulle meeldib
vabal ajal reisida, tegeleda savikeraamikaga ja
taksikoer Martaga mööda metsi ringi kolada.
Mariliis Kuukuma: Olen pärit Tartust, kuid märkamatult olen poole oma lühikesest elust pesitsenud
Soome lahe põhjakaldal: algul Helsingis ja nüüd
juba kaheksandat aastat Nuuksio metsade keskel. Raamatukogundust ja infoteadust õppisin
Helsingis avatud ülikooli kaudu pärast soome
keele ja kultuuri ning kirjanduse magistriõpinguid.
2006. a sügissemestril olin vahetusüliõpilasena
Tartu Ülikoolis soome-ugri keelte teaduskonnas,
lisaks käisin Tartus kuulamas ka psühholoogialoenguid. See eriala oli mind juba gümnaasiumis
köitnud. Minu armastus raamatukogude vastu sai
ilmselt alguse Lõuna-Eesti külaraamatukogust,
kus mu vanaema pea 50 aastat juhatajana töötas.
Kuna mu suguvõsas on rohkelt raamatukogutöötajaid, siis küllap oli see asjade loomulik kulg,

Katariina Suurpalo töötab Oodis.

Foto: Nadia Lund-Iivonen

et ma ülikooli ajal Espoo linnaraamatukogusse
suveks ajutise töökoha leidsin ja tänaseni raamatukogus töötan. Enne raamatukogusid töötasin
tõlgi ja asendusõpetajana.

Tutvustage palun oma töökohti ja -ülesandeid.
Katariina Suurpalo: Töötan 2021. aasta sügisest raamatukoguhoidjana Helsingi keskraamatukogus
Oodi. Minu tööülesanded on klienditeenindus, töö
kogudega, kirjandusürituste korraldamine ja avalikud suhted. Oodi on väga tempokas töökeskkond,
kus on suurepärased arenguvõimalused ning võimalus kohtuda väga erinevate lugejatega. Mul on
hea meel, et olen töörühmas, mis valib eestikeelset kirjandust kogu Helsingi linnaraamatukogule.
Elo Lammi: Töötan üle nädala Pasila raamatukogu lasteosakonnas ja raamatukogubussis. Teen kõiki töid,
mida vaja. Eriti meeldib mulle korraldada muinasjututunde. Eestikeelseid muinasjututunde olen
korraldanud a-st 2013 ja eestikeelset keelekohvikut täiskasvanutele a-st 2014.
Ester Kanajeva: Minu ametinimetus on raamatukogupedagoog. Espoos muudeti paar aastat tagasi
raamatukoguhoidjate ja informaatikute ametinimetused pedagoogideks, kuna meie töö on
pedagoogilise suunaga. Minu põhitöö on seotud
venekeelse fondiga: tellin uut kirjandust Espoo
ja Vantaa raamatukogudesse ja vastutan venekeelse kirjanduse kaugteeninduse toimimise eest.
Meil on Soomes üle 900 kliendi, kes tellivad
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Heikki Rausmaa: Õppisin Helsingi Ülikoolis ajalugu
ja tegin oma lõputöö Eesti ajaloost. Mind paluti
tööle Tuglase Seltsi suvel 1991, koostama näitust
Soome-Eesti suhete ajaloost. Kui näitus aastal
1992 valmis, jäin Tuglase Seltsi raamatukogu
asutama. Nimelt oli seltsile kingitud tuhandeid
eksemplare eestikeelseid raamatuid, mis olid
korraldamata ja kataloogimata. Mul polnud tollal
raamatukoguhoidja haridust, kuid kuna armastan raamatuid, siis koolitasin ennast töö kõrvalt
raamatukoguhoidjaks.
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Epp Tapfer: Töötasin aastaid Kuopio linnaraamatukogu
eri osakondades asendajana, kuni viis aastat
tagasi pääsesin konkursi kaudu praegusele töökohale. Töötan kahe haruraamatukogu juhatajana. Mul on hea meel, et olen saanud olla raamatukogude arendamise ja uuendamise juures.
Parim leiutis viimastel aastatel on iseteenindusraamatukogud, kuhu kliendid võivad tulla ka
siis, kui personali kohal ei ole. Olen üht sellist
raamatukogu Kuopios ise arendanud. Rahvaraamatukogud on muutunud vaiksetest laenutamisja lugemiskohtadest demokraatia arendamise
keskusteks. 2017. a vastu võetud raamatukoguseaduse järgi on Soome rahvaraamatukogude
ülesanne pakkuda inimestele võrdseid võimalusi
pääseda hariduse ja kultuuri juurde, edendada
aktiivset kodanikuühiskonda, demokraatiat ja
sõnavabadust. Raamatukogul on oluline roll ka eri
kultuuride integreerijana. Kogudesse hangitakse
üha enam kirjandust eri keeltes.
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Lasteraamatukoguhoidja Elo Lammi.
Foto: Kirsi Vanharanta

meilt lugemist oma koduraamatukogude kaudu.
Selle teenuse osutamise ülesande andis meile
Haridus- ja Kultuuriministeerium 2014. a. Teenus
on väga populaarne. Lisaks sellele kuulub minu
ülesannete hulka kõik muu raamatukogus tehtav
töö: klienditeenindus, fondide korrashoid, klientide
aitamine ja õpetamine arvutite, 3D-printerite,
õmblusmasinate, muusikastuudio jm kasutamises.
Heikki Rausmaa: Olen ainus töötaja meie raamatukogus,
s.t teen kõike, mis avalikus raamatukogus on vaja
teha: ostan raamatuid, kataloogin need, korrastan
riiuleid, vajaduse korral ka ehitan neid, vastutan
laenutamise ja klienditeeninduse eest ning vastan
päringutele.

Katrin Kippasto: Töötan praegu Satakunta Rakenduskõrgkooli teaduslikus raamatukogus erialainfo
spetsialistina. Satakunta Rakenduskõrgkoolis
(Satakunnan Ammattikorkeakoulu, edaspidi SAMK)
õpib 6000 õpilast, õppetöö toimub soome ja inglise keeles nii kaug- kui ka päevaõppes. Rakenduskõrgharidusele lisaks on SAMK-is võimalikud
ka magistriõpingud ja täienduskoolitus. SAMK-i
raamatukogu on mõeldud eelkõige meie kõrgkooli
õpilastele ja õppejõududele. Digitaalse lugejakaardiga on kõigil tasuta ja vaba pääs meie raamatukokku lugema ning laenutama, e-raamatute
ja e-ressursside kogu on aga kättesaadav ainult
kõrgkooli liikmetele. SAMK-i raamatukogus on
praegu tööl üheksa töötajat. Pearaamatukogu
asub Pori linnas: seal asub ka kõrgkooli peahoone.
Meie raamatukogu neli üksust toimivad ühtse
tervikuna, samade reeglite ja süsteemi järgi, et
pakkuda kasutajatele parimaid teenuseid. Mina
töötan Rauma haruraamatukogus. Võrdluseks:
Raumas õpib ligi 1500 õpilast, neist umbes 200
on rahvusvahelised õpilased; Erasmuse programmi kaudu on meil kevadsemestril õppimas
umbes 30 vahetusõpilast.
Minu tööpäevad on väga mitmekesised, aga
kahjuks möödub üha suurem osa päevast arvutiekraani taga ja aina vähem kohtan õpilasi näost
näkku. Usun, et sama fenomen on viimastel aastatel märgatav suures osas kõrgkoolide raamatukogudest ja auditooriumitest. Mitu tööülesannet
nagu näiteks õpilaste individuaalne nõustamine
lõputööde tegemise perioodil ning rühmaloengud
ja -koolitused võimaldavad mul töötamist videoja veebikeskkondades. Õnneks oli meil SAMK-is
enne koroonaviiruse pandeemiat ka varasem kogemus veebikeskkondade toimimisest ja nii sujus üleminek distantsõppele ning e-teenustele valutult.

Minu jaoks on väga huvitav erialase uudiskirjanduse jälgimine. Kogude komplekteerimine toimub
meie õppesuundade (ärijuhtimine, juhtimine, turundus, tootmismajandus, logistika ja laevandus)
infovajadusi arvestades. Teen tihedat koostööd
õppejõudude ning teadus- ja õppetiimidega.
Raamatukogud on pidevas muutumises ning meie
oleme SAMK-is end tõestanud kiirete reageerijate
ja tegutsejatena. Oleme suhteliselt lühikese aja
jooksul teinud hüppe trükitud raamatute kesksest
raamatukogust ja plastikust lugejakaardi ajastust
digitaalsesse maailma. Statistikat uurides selgub,
et e-andmebaaside kasutamine ja e-raamatute
laenutus on kasvanud jõudsalt iga aastaga. Meie
raamatukogu e-kataloog on kõigile kättesaadav
veebilehelt samk.finna.fi. Õpilane leiab Tuudo
rakendusest kogu õppetööks vajaliku info, sh
meie e-kataloogi ja lugejakaardi triipkoodi ehk
digitaalse lugejakaardi, mis võimaldab kasutada
raamatukogu teenuseid iseseisvalt nii varastel
hommiku- kui ka hilistel õhtutundidel.

Lisaks igapäevasele lugejate infopäringutele vastamisele ja nõustamisele ning kogudega tegelemisele on minu peamised tööülesanded kirjandusürituste ning muude sündmuste ja näituste
korraldamine. Samuti haldan raamatukogu kodulehti ja digitaalseid infotahvleid ning uuendan infot
sotsiaalmeedias. Olen Lõuna-Helsingi piirkonna
harukogude digitöörühma juht. Minu vastutusel
on täiskasvanute digipädevuse edendamine, sh
koolituste ja ürituste korraldamine ja diginõustamise koordineerimine. Kuna asume väga lähedal
keskraamatukogule Oodi, Töölö raamatukogu on
arhitektuuriliselt põnev hoone ja lisaks on raamatukogu läheduses ka Sibeliuse monument, siis
külastavad meid tihti nii raamatukoguhuvilised
kui ka arhitektid üle maailma. Üks mu lemmiktööülesanne ongi külalistele nii oma kui ka terve
Helsingi linnaraamatukogu tutvustamine. Sel
kevadel on Töölö raamatukogu külastatud Taanist,
Hollandist, Tšehhist ja Horvaatiast.

Üks meeldejäävamaid ja põnevamaid tööülesandeid oli kõrgkooli nelja hajutatud raamatukogu
kogude ühendamise planeerimine Raumas ühtseks
koguks ja modernseks õppekeskuseks. Rauma
üksuse raamatukogu sai kapitaalremondi tulemusel juurde hulga ruutmeetreid, kaasaegse valgustuse ja sisustuse, RFID-süsteemi ning vajamineva
tehnika ehk laenutus- ja tagastusautomaadid ja
turvaväravad. Kaasaegsete lahenduste kasutuselevõtmine tagas meile igati rahulolevad, e-teenustest ja tööruumidest rõõmu tundvad õpilased.
Meie väike kollektiiv on teinud oma tööd tublilt.
Juba teist korda järjest on meie õpilased riiklikus küsitluses hinnanud SAMK-i raamatukogu
teenuseid, sh ka e-teenuseid ja erialakirjanduse
kättesaadavust väga heaks. Meid on nimetatud
parimaks teenusepakkujaks Soome rakenduskõrgkoolide kategoorias.
Mariliis Kuukuma: Töötan Helsingi linnaraamatukogu
Töölö harukogus erialainfo spetsialistina. Töölö
raamatukogu asub Helsingi kesklinnast vaid paari
kilomeetri kaugusel uhke Topeliuse pargi servas.
Modernistliku arhitekti Aarne Ervi projekteeritud
raamatukoguhoone valmis 1970. a. Harukogusid
on Helsingi linnaraamatukogul kokku 37 ja Töölö
on viie suurema hulgas.

Katrin Kippasto lugejat nõustamas.

Foto: Veera Korhonen
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Pandeemia alguses koos Pori kolleegiga Moodle’i
õppekeskkonda iseseisvaks infokirjaoskuse õppimiseks koondatud materjalid ja kasutusjuhendid
osutusid väga menukateks. Täiendame ja värskendame seal nüüd infot pidevalt ja vastavalt vajadustele. Esmakursuslastele, kellega kohtun õppeaasta algul auditooriumis, tutvustan raamatukogu
teenuseid, infootsinguvõimalusi ja andmebaase.

estofiilid ning üliõpilased ja teadurid. Meie raamatukogu kuulub Helsingi Ülikooli raamatukogu
süsteemi.
Epp Tapfer: Alati kui võimalik, olen püüdnud kuopiolastele ka Eesti kultuuri-kirjandust tutvustada ja
kohalike eestlaste vajadusi silmas pidades võimaluste piires meie kogusse eestikeelset kirjandust
hankida. Kuopio on eesti kultuuriloo seisukohalt
tähelepanuväärne koht, sest meie rahvuseepos
Kalevipoeg anti 1862. aastal välja just siin ja
Kuopio linnaraamatukogu vanade raamatute
hoidlas on üks hästi säilinud eksemplar veel
olemas. Kalevipoja trükkimiskohas on praegu
kunstnik Pekka Haloneni loodud mälestustahvel.
Muide, sel aastal saab eepos 160- ja Kuopio linnaraamatukogu 150-aastaseks.

MÄLUASUTUSED MEIL JA VÕÕRSIL • Raamatukogu 3/2022

28

Raamatukogupedagoog Ester Kanajeva.

Allikas: Sello raamatukogu

Millised on teie raamatukogudes eestikeelse
kirjanduse kogud, kuidas te neid komplekteerite ja kes on nende kogude lugejad?  
Elo Lammi: Pasila raamatukogus on Helsingi linnaraamatukogu kõige suurem eestikeelsete teoste kogu.
Teoseid on kokku u 1000, aga vahest rohkemgi
veel… Eestikeelseid raamatuid laenavad eestlased üle terve Soome, sest Kaukopalvelu [RVL]
saadab neid laiali kõigisse Soome raamatukogudesse, kes neid soovivad. Pasila raamatukogust
käivad laenamas eestlased või siis eesti keele
harrastajad.
Ester Kanajeva: Eestikeelse kirjanduse fond on meil
Espoos üks suuremaid. Seda kasutavad nii eestlased kui ka eesti keelt õppivad või harrastavad
soomlased ja rootslased. Eestikeelsed raamatud
jõuavad meieni Kirjastopalvelu kaudu.
Heikki Rausmaa: Meil on ligi 35 000 raamatut, peamiselt
ilukirjandust ja humanitaarteaduslikke raamatuid.
Vanemaid raamatuid kingitakse meile pidevalt,
uuemaid ostame ise, nii palju kui meil raha jagub.
Meie lugejaskond koosneb peamiselt kolmest
osast: Soomes elavad eestlased, soomlastest

Katrin Kippasto: Kuna õppetöö rakenduskõrgkoolis toimub soome või inglise keeles, on meie kogus
vaid mõned juhuslikud eksemplarid eestikeelset
kirjandust. Meie koolis on väga rahvusvaheline
seltskond. Igal õppeaastal avastan meie õpilaste
hulgast ka eesti keelt kõnelevaid õpilasi, kuid
nende õppekeel on siiski rahvusvaheline inglise
keel.
Mariliis Kuukuma: Eestikeelse kirjanduse komplekteerijaid on Helsingi linnaraamatukogus praegu
kolm. Võõrkeelse kirjanduse komplekteerimiseks
eraldatud raha jagatakse vastavalt rahvastiku
arvule, kuid jälgime ka laenutusstatistikat. Praegu
paneme erilist rõhku Eesti autoritele ning lasteja noortekirjandusele ja arvestame ostmisel ka
lugejate soove. Kuigi koostööpartner (Kirjavälitys)
saadab meile valmis nimekirjad, mille hulgast
vajaliku ostame, jälgime ka erinevaid Eesti uudisnimekirju, nt on suureks abiks Eesti Lastekirjanduse Keskuse nimekirjad ning lugemissoovitused. Kui mõni oluline teavik valmis nimekirjadest
puudub, võime sellest koostööpartnerit teavitada
ja saame raamatud kogudesse tagantjärgi hangitud. Eestikeelse kirjanduse lugejad on eelkõige
kohalikud eestlased, aga ka soome tudengid ja
estofiilid.

Kas teie pearaamatukogudes või harukogudes
on teenuseid või üritusi, mis oleksid suunatud
spetsiaalselt eestikeelsetele lugejatele?
Kas korraldate Soome lugejatele eesti
kirjanduse ja kultuuriga seotud üritusi?
Katariina Suurpalo: Oodi avati kolm aastat tagasi ja
selle aja jooksul on seal korraldatud eestikeelseid
üritusi lastele. Olen meeldivalt üllatunud, et ka
minu uues töökeskkonnas hinnatakse eesti keele
oskust ja eesti kirjanduse tundmist. Eesti kirjanduse teemalisi sündmusi tuleb kindlasti veel!
Helsingi linnaraamatukogus on eesti keel Helsingi

üks suuremaid vähemuskeeli. Seda on raamatukogus mõnevõrra märgata ka: nt on eesti keelde
tõlgitud Helsingi linnaraamatukogu populaarne
Lugemise väljakutse.

Ester Kanajeva: Meil ei ole praegu eesti kirjanduse ja
kultuuriga seotud üritusi.

Epp Tapfer: Kuigi meil siin Kuopios ei ole nii suurt eesti
kogukonda kui Helsingi piirkonnas, on meil oma
eestikeelne kirjandusklubi, mis tegutseb interneti
vahendusel, nii et tegelikult ei peagi osalemiseks
elama just Kuopios. Meie kirjandusklubi on väisanud ka Kristiina Ehin.
Katrin Kippasto: Eraldi eesti kirjanduse ja kultuuriga
seotud teenuseid või üritusi meil kahjuks ei ole.
Kolleegidele katsun ikka ja alati soovitada eesti
kirjandust. Nt on minu soovitusnimekirja tipus
Leelo Tungla Seltsimees laps, sest teos on ilmunud ka soome keeles. Facebookis on olemas grupp
eesti kirjanduse austajatele Soomes.
Mariliis Kuukuma: Töölö raamatukogus koguneb kord
kuus eestikeelne raamatuklubi, mis sai alguse
2015. a Vuosaari haruraamatukogus ja kolis koos
minuga Töölösse. Osalevad nii eestlased kui ka
soomlased. Loetakse peamiselt Eesti autorite

Epp Tapfer lugemiskoer Sylviga. Allikas: erakogu
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Elo Lammi: A-st 2013 olen korraldanud regulaarselt
kord kuus eestikeelseid dramatiseeritud muinasjututunde, kus iga kord esitan mingit rolli. Eriti
tähtsaks pean Eesti kultuuri tutvustamist Soomes
elavatele lastele. Loen ka vanemaid eestikeelseid raamatuid – selliseid, mida raamatukogus ei
ole. Täiskasvanutele olen kord kuus korraldanud
eestikeelset keelekohvikut, alustasime 2014. a.
Üritus on mõeldud soomlastele (ja ka teistele
rahvustele), kes räägivad eesti keeles. Paaril korral
olen Pasila raamatukogus organiseerinud eesti
kirjanduse nädala, kus on siis olnud iga päev
mõni eestikeelne üritus ja ka kirjanikega kohtumisi, teatrit, kontserte, tantsuprogramm vm. Ligi
kolm aastat korraldasime koostöös ET-teatriga
teatriteisipäeva, kus rääkisime teatrist ja mängisime ka ise. Pasila raamatukogus on esietendunud
ET-teatri soomekeelsed näidendid: Aleksis Kivi
Seitse venda (Seitsemän veljestä) ja Jaan Krossi
Mardileib (Martin leipä). Olen organiseerinud ka
eesti kirjanike teoste näitusi.

Heikki Rausmaa: Raamatukogu kuulub Tuglase Seltsile,
s.t raamatukogu ise ei korralda üritusi, aga selts
korraldab küll. Osa nendest, nt Helsingi eesti
kooride proovid, toimuvad raamatukogu ruumides,
aga osa mujal Eesti Majas. Eestlastele korraldame
nt soome keele kursuseid ja tutvustame Soome
ühiskonda erinevate üritustega. Soomlastele korraldab Tuglase Selts palju ja erinevaid üritusi,
mis on seotud eesti kirjanduse ja kultuuriga.

loomingut, kuid vahel ka soome, soomerootsi ja
väliskirjandust. Arutelu on eesti keeles; viimased erandlikud aastad oleme kohtunud veebis ja
mõned korrad ka lõimitult.
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Töölö raamatukogus on olnud mitmeid toredaid
Eesti-teemalisi üritusi ja näitusi. Peamiselt oleme
korraldanud neid koostöös Tuglase Seltsi, Eesti
Instituudi ja teistega. Eesti kirjanduse nädala raames on raamatukokku jõudnud mitu eesti kirjanikku, sh Kätlin Kaldmaa, Kauksi Ülle ja Eeva Park.
Meil on käinud esinemas eestlaste segakoor ja
vähemalt korra aastas korraldan eesti kirjanduse,
muusika ja filmide väljapanekuid. Eesti kirjanduse
vastu on Soomes suur huvi, paraku tõlgitakse
seda soome keelde vähem kui soome kirjandust
eesti keelde. Kuid paljud estofiilid ja loomulikult
ka Soomes elavad eestlased loevad eesti keeles
ja sestap on väga oluline, et eestikeelsed kogud
oleksid mitmekülgsed, uuendatud ja juurdepääs
kogudele oleks mugav. Sel sügisel on plaanis
korraldada koostöös Soome Eesti-seltside Liiduga
eesti kirjanduse teemaline üritus.

Millist koostööd võiksid Soome ja Eesti
raamatukogud teha?
Katariina Suurpalo: Kuna Soomes elab palju eestlasi ja
Eestis palju soomlasi, siis usun, et koostööd võiks
teha näiteks lugemise edendamise ja populariseerimise eesmärgil. Helsingi ja Tallinna linnaraamatukogud võiksid korraldada ka sõpruslinnade vaimus ühiseid kirjandusüritusi, mis toimuksid korraga mõlemal pool Soome lahte.

Elo Lammi: Soome ja Eesti raamatukogud võiksid teha
tihedat koostööd tõesti.
Ester Kanajeva: Minu meelest oleks koostöö Eesti raamatukogudega väga tore. Siiamaani on see tähendanud lihtsalt külaskäike ja tutvumist. Meil on
käinud siin raamatukoguekskursioone Eestist,
aga teatud ajaks võiks ju vahetada ka töötajaid.
Kasu oleks kindlasti mõlemapoolne. Ja võiks ju ka
organiseerida näiteks kohtumisi, kus saaks vahetada kogemusi.
Heikki Rausmaa: Ma ise kasutan iga päev e-kataloogi
ESTER ja usun, et ka Eesti raamatukogud kasutavad Soome raamatukogude andmebaase. Traditsiooniline raamatute vahetamine pole ilmselt
enam moes, aga pean seda isiklikult tähtsaks
koostööviisiks, samuti nt näituste vahetamist.
Epp Tapfer: Väga hea meelega teeks koostööd ka Eesti
kolleegidega. Tahaks teada, mis teeb praegu
Eesti raamatukogumaastikul rõõmu või muret.
Tore oleks kolleegidega vahetada mõtteid ja
kogemusi kas või sotsiaalmeedia kaudu. Üks koostöövõimalus oleks ka vahetada uuemat kirjandust Eesti ja Soome raamatukogude vahel ning
saada või anda raamatusoovitusi.
Katrin Kippasto: Olen aastate jooksul käinud rahvusvaheliste erialakonverentside raames tutvumas
raamatukogudega Soomes ja mujal maailmas.
Eriti eredalt on jäänud meelde ECIL-i konverents
Tallinnas 2015. a ja toonane tutvumine Tallinna
Tehnikaülikooli raamatukogu ja Tallinna Ülikooli
akadeemilise raamatukoguga. Näeksin hea meelega tihedamaid sidemeid eri valdkondade raamatukogude vahel. Need aitaksid laiendada naaberrahvaste omavahelist erialast suhtlust ning
tekitaks dialoogi ja infovahetust.
Mariliis Kuukuma: Soome ja Eesti raamatukogud teevad
juba mingil määral koostööd, kuid seda võib alati
tõhustada. Üks lihtsaid võimalusi, mida ka juba
kasutatakse, on korraldada vastastikku ekskursioone raamatukogudesse ning osaleda seminaridel, konverentsidel ja raamatukogupäevadel.
Hea koostöövõimalus on ka kaastööde avaldamine erialaajakirjades; ka seda juba veidi tehakse.
Ajakirjas Kirjastolehti on ilmunud lugusid Eesti
raamatukogudest ning plaanis on kirjutada Eesti
raamatukogude aastast, samuti kirjutatakse ajakirjas Raamatukogu aeg-ajalt Soome raamatukogunduse aktuaalsetest teemadest.

Heikki Rausmaa kätlemas
president Toomas Hendrik Ilvesega.
Foto: Juha Kääriäinen

Mäluasutuste talveseminar
keskendus kodanikuteadusele
Herdis Olmaru, TÜ raamatukogu kommunikatsioonijuht

Tänavusel mäluasutuste talveseminaril, mis toimus 7. märtsil ja juba
kahekümne neljandat korda, arutleti kodanikuteaduse arenguvõimaluste üle.
Kohtumispaik oli seekord Tartu Ülikooli raamatukogu saal, kuna traditsiooniline
Kääriku spordikeskus on praegu remondis.
Seminari ühe korraldaja, Tartu Ülikooli raamatukogu arendusdirektori
Liisi Lembineni sõnul valiti kodanikuteadus läbivaks teemaks seetõttu, et mäluasutustel võiks selle
algatuse eestvedamisel olla juhtroll.
Saame selle ala asjatundjatena olla
nõuandjateks, suunajateks ja koolitajateks, rääkis Lembinen. Meil on
juba praegu mitmeid edukaid projekte, kus inimesed on kaasa löönud – peame veelgi julgemalt neid
kaasama. Seminaril on hea võimalus
seniseid kogemusi jagada ja edasiste sammude üle koos arutleda.
Päeva esimese osa sisustasid ettekanded, mis tutvustasid juba lõppenud kodanikuteaduse projekte.
Veljo Runnel Tartu Ülikoolist rääkis, kuidas on harrastusteadlased olnud abiks loodusteaduslike
kogude digiteerimisel, Sven Lepa
Rahvusarhiivist ja Aigi Rahi-Tamm
Tartu Ülikoolist tutvustasid Rahvusarhiivi ühisloomeprojekte ning Anu
Kannike ERM-ist andis ülevaate
muuseumis läbi viidud rakenduslikest toidu-uuringutest ja kuidas
nendesse ka väikeettevõtjaid kaasati. Vahur Puik MTÜ-st Eesti Fotopärand rääkis ajalooliste piltide kaardistamise ja ülepildistamise ühisloomeplatvormist Ajapaik ning Kaia
Pata Tallinna Ülikoolist jagas kogemusi rahvusvahelisest kodanikuteaduse projektist INOS. Ettekannete
osa lõpus tutvustas Liisi Lembinen

Balti riikide ühisprojekti LibOCS,
mille eesmärk on koolitada raamatukogude töötajaid, et nad saaksid
harrastusteadlasi nõustada ning
juhendada. Samuti peaks projekt
aitama edendada koostööd kõrgkoolide spetsialistide ning kogukonna vahel, et kutsuda ellu erinevaid kodanikuteaduse projekte.

duse projektides osalemises nähti
suurt potentsiaali, eriti kuna mäluasutustel on lai võrgustik ja sidemed
teiste asutustega, samuti head infotehnoloogilised võimalused. Probleemina toodi välja, et tulevaste ja
juba käimasolevate projektide kohta
on vähe informatsiooni, mistõttu ei
teata, kuidas saab neisse panustada.

Seminari teises osas said mäluasutuste töötajad osaleda mõttetalgutel, kus arutleti kodanikuteaduse
üle. Üllatusena selgus, et osalejatel

Talveseminaril osales ligi 70 mäluasutuste töötajat üle Eesti. Järgmisel aastal loodetakse taas kohtuda
Käärikul. 

Herdis Olmaru:
ise kodanikuteaduse projektides
osalemises nähti suurt potentsiaali,
eriti kuna mäluasutustel on lai võrgustik
ja sidemed teiste asutustega, samuti
head infotehnoloogilised võimalused.

olid erinevad arusaamad kodanikuteadusest: kui mõnede jaoks oli oluline, et see panustaks mingil viisil
teadusesse, siis teiste jaoks kuulusid selle alla ka ühisloomeprojektid
nagu Teeme ära!. Ise kodanikutea-

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

Edgar Allan Poe
Novellid

Stephen Fry
Trooja

Edgar Allan Poe novelle on eesti
keeles ilmunud mitut masti tõlgetes ja ühe uue versiooni lisandumist
tuleb ainult tervitada. Seda enam, et
kõige (kuri)kuulsam on tänini keelmaaker Johannes Aaviku tõlge, mis
keskendus pigem Aaviku uuskeelele kui algupärandi edasiandmisele.
Ning on kahtlemata igavesti põnev
lugemine sõna mõlemas tähenduses. Kuid et Poe jutte tavalise lugejana manustada, ei pea ilmtingimata keeleilma rägavõpsikus
uitlema, jutud on niigi head. Puhas
klassika.

No kui juba klassika, siis Homerosest
enam palju klassikamaks minna ei
saa. Tõsi on, et Homerose aegadel
oli internet alles lapsekingades ja
trükikunstigi polnud eriti kusagilt
võtta, nii et suurem osa jampsi tuli
lihtsalt pähe õppida ja järeltulevatele
põlvedele edasi lobiseda. Mistõttu
tuli lugu valada rütmide ja riimide
abil paremini meelde jäävasse vormi.
Vorm võitis, lugu kannatas. No kellele tuleks pähe sobitada uuema aja
juturaamatuid miskisse riimiraami,
tunduks ju tobe: vuntside sahinal
saali sisenes vahva puaroo, tassides
kahvatas tee, võbises vaikselt ruloo…
Ja niimoodi sada või tuhat või rohkem
lehekülge järjest (eks ole ka lehekülg üks arhailine ja äärmiselt veniv
mahumäär juba). Värssromaan on
ammuilma hukule määratud žanr,
kerkides vahel harva mõne erksa
kurioosumina siiski esile (elavatest
autoritest meenuvad näiteks Bernardine Evaristo ja Matthew Rohrer).
Mõni parem robot teeks muidugi
seitse Iliast ära, robotid on tuimapanemises klass omaette.

Poe hakkas aru saama, et on mõistlik, kui jutus on sees nii tundmused
kui sündmused. Ja et kui jubeduse
vinti väheke peale keerata, lähevad
tundmused ja sündmused paremini
peale. Mõte oli õige ja nii õppisid
Poe käest kõik need kirjutajad, kelle
käest õpitakse täna. Kellele meeldib
krimivikke, põnevikke, sumevikke,
tumevikke ja rämevikke lugeda või
kirjutada või mõlemat, mingu joonelt
vanameistri kaevule ammutama. Ja
maestro pendlil kiikuma. Poe on kirjandus, mis oskab ajaga paremaks
minna ega muutu naeruväärseks.
Alati väärt ülelugemist.
Miks Rue Morgue’i mõrvadest on
pealkirjas mõrvarid saanud, jääb
mulle küll arusaamatuks. Seda
enam, et ühtki tappajast inimest loo
käigus kinni ei nabitudki, saati veel
mitut. Ega see murderdamine nii
kaelamurdev ole, et pealkirja murderdama hakata. Muidu aga suurepärane väike klots, uus vana hea Poe
uuele põlvkonnale.
Ilmumisaasta: 2022  Lehekülgi: 351
 Kirjastus: Rahva Raamat
 ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5491479*est

Seepärast on olemas mitterobotid
nagu näiteks Stephen Fry, kes võtavad suure klassikalise loo koos kõige
selle juurde kuuluvaga ning vormistavad selle meie ajastu lugeja jaoks
arusaadavas keeles ära. Ning meie
näeme, et see hea on. Lugu ei ole ju
tühise paari aastatuhandega sugugi
halvemaks läinud, Trooja sõja lugu
on õigupoolest palju pisemaid lugusid ning olemuslikult on need kõik
aluseks suurele osale kogu hilisemast kirjandusest. Tüvitekst, ütleks
siinkohal professor Veidemann.
Tüvitekste tulebki aeg-ajalt üle ja
ümber jutustada. Kreutzwaldi Kalevipoega on algupärasel kujul vähesed
otsast otsani naudinguga läbinud,

Eno Raua oma seevastu küll. Vähemalt päramise poolsajandi sees
eestikeelset kooliharidust saanud
inimkonna osa. Jätkem Vetemaa,
Kivirähki, Kivisildniku, Kerttu Rakke
jt Kalevipojad siinkohal kõrvale. Niisamuti võib rõõmsasti ja puhtast
lustist lugemiseks soovitada Fry
Troojat. Vaimukas ja üldhariv, põnev
ja üldinimlik, üldse üld- ja ülikõva
lugemine. Hoiab tuju hea ja vaimu
toonuses. Saab nii nutta kui naerda,
sobib nii noortele kui vanadele.
Lihtsalt kirjandus.
Ilmumisaasta: 2022  Lehekülgi: 356
 Kirjastus: Varrak
 ESTER: https://www.ester.ee/
record=b5494319*est

Maaraamatukogude kevadine
teabepäev 28. märtsil
Lea Rand, Toila Vallaraamatukogu direktor, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja

Märtsikuu viimasel esmaspäeval said üle kahe aasta taas kokku maaraamatukogude
hoidjad, et kevadisel teabepäeval kuulata ettekandeid mitmest raamatukogutööd
puudutavast valdkonnast. Ehkki osalejaid oli seekord tunduvalt vähem kui tavaliselt,
olid muljed päevast positiivsed ja tõdeti, et sellised kohtumised on olulised ja vajalikud.
Keerulistel aegadel on ikka raamatukogud olnud kohad, kust teadmiste
ja lugemisvara kõrval ka hingepidet
otsitakse. Kuidas oma lugejatele
toeks ja abiks olla ja endagi toimetulekut biblioteraapiaga toetada, rääkis
luuletaja, kirjandusteadlane ja -terapeut Berit Kaschan.
Kuna viimasel kahel aastal on saanud järjest olulisemaks jõuda raamatukogude kasutajateni eri kanalite
kaudu, siis on ka väga paljud traditsioonilised ettevõtmised kolinud
veebi. Üks hea näide on virtuaalnäitused. Häid nippe ja nõuandeid,
kuidas neid koostada, jagas kolleeg
Meeli Sõlg Kose Raamatukogust.

•

•

Kontoriergonoomika
spetsialist
Johannes Gutmann tutvustas ergonoomilisi vahendeid, mis toetavad
tervisliku ja mugava töökeskkonna
loomist. Ehkki paljudele olid tutvustatud tooted juba tuttavad ja mõnel
kasutuselgi, saadi siiski häid nõuandeid ja ka ise mõnda seni tundmatut toodet proovida.
Lugemissoovitusi prantsuse kirjandusest jagas kirjanik ja tõlkija Indrek
Koff. Kirjanduse tutvustused on alati
väga oodatud ja olulised. Seegi kord
saime häid vihjeid, mida ise lugeda ja
oma lugejatele soovitada.

Viis meelt kuue reaga
Koos Berit Kaschaniga tegime läbi ka
kirjutamisharjutuse Viis meelt kuue
reaga. Igaüks valis ühe emotsiooni,
mida püüdis viie meele abil kuue lausega iseloomustada. Mõned näited:

•

Minu eilehommikune rõõm oli roheline, naeris lustlikult ja kõkutades
ning lõhnas värskelt niidetud rohu
järele. Rõõmusõõm maitses nagu
värsked koduaia maasikad ning
nägi välja nagu lendlev seebimull
– võib kauaks lendlema jääda või
hoopis plaksti puruneda. Oleneb
olukorrast ju! Ning kassipojalikult
pehme ja kohev on see roheline
rõõm ka!
Turvatundega on selline imelik
lugu, et kord on ta metsaroheline
ja siis jälle õrn meresinine. Kui teda
kuulama jääda, siis kostub ta otsekui vaikne metsakohin või siis hoopis nagu loksuv merelaine. Teda
nuusutades võib tajuda nõrka adru
lõhna ja samas ka männimetsa
õrna aroomi. Ka maitsega on kummalised lood. Kord on tal jäätise
maitse ja siis jälle meenutab pisut
sooja mustikasuppi. Ainult välja
näeb ta kuidagi üheselt suure,
sooja ja värvilise päevateki moodi.
Ja kui teda katsuda, siis on ta
pehme ja vetruv.
Rõõm on nagu suur oranž apelsin.
Kui rõõm veerema läheb, teeb ta
sellist mõnusat kurisevat häält,
nagu kassipoeg, kellel on mõnus
olla. Rõõm lõhnab värske metsa
ja vihma järele ja maitseb nagu
suur klaasitäis värskelt pressitud
apelsinimahla. Rõõm on pealt sile
ja seest kurruline. Kui teda puudutada, jääb ta sulle käte külge, et
siis järgmisele, keda sina puudutad,
edasi kanduda.

Kokkuvõte ERÜ
maaraamatukogude
sektsiooni tegevusest ja kevadel
läbi viidud uuringust
Lea Rand: Käesoleva aasta kevadel viis ERÜ maaraamatukogude
sektsioon läbi küsitluse, et kaardistada möödunud kahe aasta jooksul
maaraamatukogudes toimunud ümberkorraldusi. Küsisime ka palga,
tagastuskastide ja laenutuskappide
kohta. Küsitlusele vastas 99 raamatukogu ehk ligi viiendik maaraamatukogudest.
•

36% vastanud raamatukogudest
on viimase kahe aasta jooksul
muutnud töökorraldust.

•

14 juhul tegi muutmisettepaneku
kas asutuse või keskraamatukogu
direktor.

•

11 juhul tegi ettepaneku kohalik
omavalitsus.

•

Muudatusi tehti ka raamatukogutöötaja ettepanekul kokkuleppel
vallavanemaga. Muudatused olid
seotud koroonaviiruse levikust
tingitud eriolukorraga ja tulenesid viiruse mõjust, töökorralduse
muutmisel juhinduti Terviseameti
ja Vabariigi Valitsuse soovitustest
ning korraldustest.

•

1. märtsist käivitus Viljandimaal
Põhja-Sakala valla raamatukogureform, mis jõuab lõpule 1. augustiks 2022. Moodustatakse Põhja-

Värske küsitlus:
36% maaraamatukogudest on viimase
kahe aasta jooksul muutnud töökorraldust.
Muudatused olid seotud koroonaviiruse
levikust tingitud eriolukorraga ja tulenesid
viiruse mõjust, töökorralduse muutmisel
juhinduti Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse
soovitustest ning korraldustest. 73 raamatukogul oli võimalik muudatuste tegemisel
mingis osas kaasa rääkida. Enamikus
vastustes oli välja toodud kontaktivaba
laenutuse võimalus, mida varem kas üldse
või sellisel määral ei pakutud. 72 raamatukogu pakub jätkuvalt kontaktivaba laenutuse
võimalust.
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poole, et aitaksime kogukonna liikmetel paremini hakkama saada
infoküllases maailmas. Aitame pidevalt abivajajaid e-teenuste kasutamisel (digitõendid, rahvaloendus
jms). Järjest enam pöörduvad inimesed raamatukokku, et infot ja
abi saada. Oleme vahelüli riigi ja
kogukonnaliikmete vahel.
•

Tunduvalt rohkem on tulnud infopäringuid: nii erialaseid kui ka muid
valdkondi puudutavaid.

•

Suurenenud on lugejate sotsiaalsed vajadused: vajatakse rohkem
suhtlemist nii telefoni kui ka sotsiaalmeediakanalite kaudu (hirm,
üksindus, teadmatus jne).

•

Kontaktivaba laenutuse korral on
kasutajaile raamatupakkide komplekteerimine töö- ja ajamahukam.

•

Üritusi küll vähem, kuid suhtlust
rohkem. Seda nii telefoni teel kui
ka e-kirjadele vastamisi. E-koosolekud võtavad ka oma aja.

•

Juurde on tulnud lisatöid. Eriti printimisi, elektritoetuste avaldustega
tegelemine, arvuti kasutamise õpetamist ja aitamist. Töökoormus suurenes seoses COVID-i tõendite
printimise ja vastavasisulise informatsiooni edastamisega.

Küsitlusele vastas 99 raamatukogu ehk
ligi viiendik maaraamatukogudest.

Sakala valla rahvaraamatukogu,
mida juhib direktor; ülejäänud raamatukogud on harukogud, kus töötavad raamatukoguhoidjad.
•

Mõned näited vabas vormis antud
vastustest:
•

73 raamatukogul oli võimalik muudatuste tegemisel mingis osas
kaasa rääkida.

•

•

Enamikus vastustes oli välja toodud kontaktivaba laenutuse võimalus, mida varem kas üldse või
sellisel määral ei pakutud.
14 vastajat ütles, et sel perioodil
muutusid nii raamatukogu lahtiolekuaeg kui ka raamatukogutöötaja tööaeg.

Teenuseid, mida varem ei olnud või
ei pakutud nii suures mahus, tõi välja
47 vastanut:
•

kontaktivaba laenutus – 29;

•

koduteeninduse aktiivsem kasutamine – 13;

•

Jäeti alles ainult 0,4 kohta ja raamatukogu koliti külast kaugemale
väiksele pinnale.

COVID-i ja muude tõendite printimine – 10;

•

raamatute tagastuskast – 6;

Varem oli täiskoht (40 tundi), nüüd
0,3 kohta, s.t 12 tundi nädalas.

•

•

Cleveroni raamatukapp – 5;

•

•

Töötajate arvu vähendamine, tööaja lühendamine.

Järva vallas hakkas 2021. a raamatukoguteenust pakkuma raamatukogubuss.

•

Millised muudatused
on raamatukogude
töökorralduses
toimunud?

Suuri muutusi ei toimunud, küll aga
anti raamatukogude juhatajatele
võimalus ise oma tööaega muuta
(näiteks ühel päeval olla kodukontoris).

Uued teenused

•

Esimese koroonalaine ajal muutus ajutiselt tööaeg ja tänu sellele
vähendati ka palgafondi 10%.

23 vastajat ütlesid, et kahe aasta
jooksul on muutunud ka töökoormus:
•

Töökoormus on kindlasti mingil määral muutunud. Näiteks on erinevad
institutsioonid pöördunud meie

Toodi välja ka:
•

raamatute eelbroneerimine ja tellimuste komplekteerimine;

•

COVID-i tõendite ja sertifikaatide
genereerimine ning printimine;

•

inimeste murede (rohkenenud) ärakuulamine ja võimalusel abistamine;

•

muusika- ja helisalvestamine;

•

videostuudio;

•

individuaal- ja rühmatööruumide
kasutamine;

•

telefoni teel raamatute
ettelugemine;

•

raamatute ettelugemised ja raamatututvustused nii lastele kui
ka täiskasvanutele (raamatukogu
Facebooki-kontol reaalajas),

•

kohaliku OTT-i (Otse Tootjalt Tarbijale) toodete müük;

•

rahvaloenduse läbiviimine;

•

vabatahtlikuks seltsiliseks olemine;

•

72 raamatukogu pakub jätkuvalt
kontaktivaba laenutuse võimalust.

Raamatukogu mugavamaks ja kaasaegsemaks kasutamiseks on paljudes raamatukogudes kasutusele
võetud raamatute tagastuskastid
(67 raamatukogus). Laenutuskapid
ei ole maapiirkondadesse veel väga
palju jõudnud: need on vastanutest olemas vaid kaheksal raamatukogul.

Värske küsitlus:
ligi 90% vastanud maaraamatukoguhoidjate
palk on alla vabariigi
keskmise ja ligi 15%
vastanutest saavad
palka alla 600 euro.
Ligi kaks kolmandikku
vastanuist väitis, et
töötasu jääb vahemikku 600–1000 eurot.
Vaid kuue vastaja
töötasu ületab praegu
1400 eurot.

Berit Kaschan
biblioteraapiat
tutvustamas.
Foto: Reet Olevsoo

Küsisime ka vastajate
brutosissetuleku
suurust 2022. aastal.
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•

Ligi 90% vastanute palk on alla
vabariigi keskmise.

•

Ligi 15% vastanutest saavad palka
alla 600 euro (loodetavasti on viimasel juhul tegemist osakoormusega).

•

Ligi kaks kolmandikku vastanuist
väitis, et töötasu jääb vahemikku
600–1000 eurot; vaid kuue vastaja
töötasu ületab praegu 1400 eurot.

Teabepäeval
osalenute muljeid

Et aga kõige parema info päevast ja
sellest saadud emotsioonidest annab osalejate tagasiside, siis jagan
ka nende muljeid.
Maarika Lausvee Muuga Raamatukogust:
Kirjandusteadlane ja -terapeut Berit
Kaschan tutvustas meile biblioteraapia erinevaid võimalusi ning õhutas meid igapäevase kirjutamisega
ennast ravima. Miks mitte panna
aeg-ajalt kirja viis meelt kuue reaga
või nädala lõpus märkida ära seitse
päeva seitsme reaga! Või märkida
igal õhtul üles kolm asja, mis päeva
jooksul hästi läksid!
Kose Raamatukogu raamatukoguhoidja Meeli Sõlg tutvustas meile
virtuaalnäituste tegemise võimalusi.
On ikka hea küll, kui keegi korra ette
näitab, mis ja kuidas – Canva on ju
plakatite-kaartide tegemisel tuttav,
aga nüüd on hea oma oskuseid edasi
arendada.
Kontoriergonoomika spetsialist Johannes Gutmann tutvustas erinevaid
ergonoomilisi tooteid, mida just raamatukogude töötajad võiksid kasutada, et oma töökoht mugavamaks
muuta. Nii mõnegi toote võiks oma
töökohal kasutusse võtta!
Kirjanik ja tõlkija Indrek Koffi ettekanne prantsuse kirjandusest oli väga
kaasahaarav: üht-teist tema pakutud
lugemisnopetest on küll varasemalt
loetud, kuid raamatute ja autorite
valik oli mitmekülgne ja olen kindel,
et lähiajal on mu lugemisvaras rohkelt tema poolt pakutud teoseid.

Urve Salumaa Pärnu-Jaagupi Raamatukogust:
Toimunud teabepäev oli otsekui sõõm
värsket õhku pikas silmast silma kohtumiste ja koolituste vaheajas. Teabepäeva formaat on aastate jooksul läbi
katsetatud ja end igati õigustanud.
Neli-viis erinevat teemat ja lektorit
– nii ei jõua tekkida ühest teemast
väsimust. Oma väärtust omavad kindlasti ka kolleegidega lõunapausi ajal
vahetatud muljed.
Seekordse teabepäeva avaakordi
andis luuletaja ja kirjandusterapeut
Berit Kaschan. Need poolteist tundi,
mis tema käsutuses olid, möödusid
kui linnutiivul! Kui tavapäraselt püütakse analüüsida ja aru saada, mida
kirjanik tahab öelda, siis Berit soovitas hoopis leida selle tahu, mis suhestub sinuga või kõnetab sind selle
loo juures. Tema vaatenurk biblioteraapiale oli pigem enda emotsioonide ja mõtete väljakirjutamine ning
läbi selle rahu ja tasakaalu leidmine.
Lugeda teiste tekste tähendabki kuulata kellegi teise mõtteid ja panna
neid oma kogemuste konteksti.
Järgmised esinejad jagasid praktilisi
näpunäiteid. Kose Raamatukogu raamatukoguhoidja Meeli Sõlg tutvustas
virtuaalnäituste tegemise võimalusi.
Uute lahenduste lisandumine avardab
nii raamatukogutöötajate kui ka lugejate võimalusi ja pakub avastamis- ja
katsetamisrõõmu mõlemale poolele.
Sellest ettekandest sai kaasa võetud
soov ka ise uusi asju katsetada.
Ergonoomikaspetsialist Johannes
Gutmann näitas aga erinevaid tervisetooteid, mis teevad raamatukoguhoidjate tööd oluliselt mugavamaks
ja tervisesõbralikumaks. Sai näha ja
proovida erinevaid tooteid, mille kasutamine võiks olla elementaarne igas
töökohas.
Päeva kirjandusannuse saime kirjaniku ja tõlkija Indrek Koffi ettekandest. Konkreetsus, täpsus, ülevaatlikkus ja suurepärane analüüsivõime
tegid ettekande prantsuse kirjandusest ülimalt köitvaks.
Urve Vakker Lümanda ja Taritu raamatukogust:
Vajalikud ja huvitavad olid kõik teabepäeval käsitletud teemad. Värsket
lähemist ja uusi mõtteid biblioteraa-

pia võimalustest pakkus Berit Kaschani sisukas loeng. Kõige rohkem
elevust tekitas ergonoomiliste toodete tutvustus. Erinevaid tooteid n-ö
omal nahal katsetades leidsime oma
lemmiku(d).
Sellised kohtumised on kindlasti väga
vajalikud. Käimasoleval raamatukogude aastal on küll igaühel oma
töökohas palju toimetamist, samas
annab selline tore teabepäev palju
uusi teadmisi, mõtteid ja energiat
edasi tegutsemiseks. Alati on tore
näha häid ja armsaid kolleege.
Õnne Paimre Kuusalu Raamatukogust:
Minu jaoks oli huvipakkuvaim teema
biblioteraapia, kuid vajalikud olid
kõik. Rahmqvisti pakutavate ergonoomiliste toodete oma käega proovimine ja info otse pakkujalt oli ka
super. Kuigi osalejaid oli varasemast
tagasihoidlikumalt, on sellised kohtumised väga oodatud.
Lea Lehtmets Lääne-Virumaa Keskraamatukogust:
Mina jäin päevaga väga rahule. Teemad olid huvitavad.
Sain oma töö jaoks vajalikku infot:
kuidas Berit räägib biblioteraapiast,
ergonoomikapoisi võiks ka meie
seminaridele kutsuda ja virtuaalnäituse osa oli mulle endale väga õpetlik. Kirjanduse tutvustusi pole kunagi
liiga palju. Tahtsin kuulda ka küsitluse kokkuvõtet. Väga hea, et te viite
selliseid asju läbi. Teeme neid ise ka
oma maakonnas, aga ülevabariigilist
ülevaadet ei saa muidu kuidagi.
Selleks ongi selliseid kohtumisi vaja,
et kui muidu kohtuvad maaraamatukogud ainult oma maakonna kolleegidega (sedagi viimastel aastatel
üliharva) ja osalevad maakonnaraamatukogu pakutavatel koolitustel,
siis võimalus kohtuda raamatukoguhoidjatega Eesti eri paikadest ja
saada sealjuures palju olulist infot
ning teadmisi on väga tervitatav.
Suur tänu kõigile esinejatele, teabepäeval osalejatele ja küsitlusele
vastajatele!
Järgmine kord saavad maaraamatukogude hoidjad kokku juba juunikuus
Põlvamaal, kus alustame suveseminaride kolmandat ringi.

IX raamatukogude mõttetalgud
Viljandis
Kristel Veimann, RaRa teenuste juht, ERÜ uue mõtte töörühma juht

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) uue mõtte töörühma eestvedamisel toimusid
kolmapäeval, 18. mail juba üheksandad raamatukogude mõttetalgud. Üritus kandis
katuspealkirja Kestlik raamatukogu: raamatukogud elu heaks! ja toimus Viljandi Linnaraamatukogus.
Tänavu jätkasime jätkusuutliku arengu, rohepöörde ja
Eesti 2035 teemadega. Päeva esimeses pooles kuulasime ettekandeid. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi
rääkis rohemuuseumidest ning Tallinna Tehnikaülikooli
rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping raamatukogu ruumist. Viljandi Linnaraamatukogu laste- ja
noortetöö spetsialist Veronika Raudsepp Linnupuu, kes
on samuti ERÜ uue mõtte töörühma juht, tegi ülevaate
üle-eestilise raamatukogude küsitluse Kui rohelised me
oleme? tulemustest.
Pärastlõunal toimusid maailmakohviku formaadis arutelud selle üle, kuidas raamatukogud saavad erinevate
tegevuste ja ettevõtmistega kaasa aidata inimeste heaolu
kasvule ning kestlike teenuste kujundamisele. Kõik osavõtjad said maailmakohviku stiilis kaasa mõtelda, kuidas
võiks üheskoos muuta raamatukogud personaalseid ja

jätkusuutlikke teenuseid pakkuvateks inspireerivateks
paikadeks. Mõttetalgutel arutleti järgmistel teemadel:
• Mida raamatukogud saavad rohepöörde vaates
reaalselt teha?
• Mis on 2022. aastal Eesti raamatukogude säästva
arengu nädala idee?
• Raamatu elukaar ja kuidas anda raamatule uus elu.
• Loome raamatukogudele rohepöörde tööriistakasti!
Üheksandad mõttetalgud õnnestusid: sündis lennukaid
ideid ja konkreetseid plaane, kuidas rohepöörde teemadega raamatukogudes edasi liikuda.
Pikema ülevaatega mõttetalgute arutelust saab tutvuda
ERÜ uue mõtte töörühma blogis:
https://bibliumt.wordpress.com/.

OBS!

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
võtab avaldusi raamatukoguhoidja kutse
taotlemiseks ja taastõendamiseks vastu
1. septembrist 1. oktoobrini 2022.
Kutse taotlemisel palume tutvuda raamatukoguhoidjate
kutsestandarditega, kutse andmise korra ja hindamisstandarditega. E-arengumapi koostamisel on abiks videod.
Rohkem infot ERÜ kodulehel:
https://eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine/kutse-andmine-2022

Mõeldes tagasi
2007. aasta aprillikuule
Krista Talvi, ERÜ eks-klubi liige, Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolituse korraldaja 2006–2017

Elades praegu ajas, mis on täis inimsusvastast kurjust, sõda ja inimeste
laushävitamist, meenuvad tahes-tahtmata 15 aastat tagasi aprillis toimunud
pöörased pronksiöö sündmused: lõhkumised, märatsemised, isegi surm
Tallinnas väga lähedal rahvusraamatukogu hoonele. 26. aprillil oli raamatukogu
tavapäraselt avatud lugejatele ja külastajatele, toimusid üritused ja koolitused.
Just sel ajal toimus rahvusraamatukogus raamatukoguhoidjate kutsekoolituse
2006/2007 viimane õppemoodul Kogude ja informatsiooni kättesaadavaks
tegemine. Kutseõppijad saabusid Tallinna 23. aprillil, alustamaks nädalast
õppetööd.
Neljapäeva, 26. aprilli 2007 hilisõhtul alanud nn pronkssõduri mässu
käigus rüüstas ja vandaalitses Tallinnas ligi 1500 inimest. Turvatöötaja
Ülo Taim oli sel päeval rahvusraamatukogu turvakeskuse vahetusevanem. Katrin Sepp, kes töötas tol
ajal raamatukogu turvakeskuses
(praegu RaRa turvajuht) meenutab:
Teist nii rahulikku ja sõbralikku turvameest on täna keeruline leida. Mässuks läks neljapäeva õhtul. Lõunast
hakkasid inimesed juba kogunema.
Osad kogunenud olid juba siis täitsa
loomastunud ja nagu pärdikud hüppasid ülekäikudel olevate tänava-

valgustuste otsa ja sealt juba meie
hoone katusele. Just Ülo oli see, kes
suutis oma veenmis- ja hea suhtlemisoskusega need inimesed sealt
rahumeelselt alla tuua. Aga neid ärritunud inimesi muudkui kogunes ja
kogunes.
Mihkel Volt meenutab: Aknaklaase
oli lõhutud nii peafassaadi aknail
kui ka Endla tänava poolsel küljel.
Raamatukoguhoone tagant leiti järgmisel päeval kangete jookide taarat
(peamiselt tühje viinapudeleid) ja
kasutatud süstlaid. Seal see pättide
kamp enne märatsemist koguneski

Neljapäeva, 26. aprilli 2007 hilisõhtul
alanud nn pronkssõduri mässu käigus
rüüstas ja vandaalitses Tallinnas ligi
1500 inimest. Reede, 27. aprilli hommikul
raamatukokku tööle tulles avanes kõigile
jube ja pisarateni kurb vaatepilt…
Issand, mis siin tehtud on?

ning mitmel erineval moel julgust
kogus. Peafassaadi ees olevas parklas oli vandaalitsetud autode kallal.
Kauemaks tööle jäänud töötajail oli
raskusi oma autodega sealt väljumisel. Kolleeg Svea Aabreldaal ütles,
et ta jättis oma auto pärast rahvusraamatukogu naiskoori proovi parklasse. Üks klaas visati kiviga puruks.
Svea sõnul saanud kolleeg Sirje Nilbe
toona parklast autoga ära sõita (vististi tänu Dmitri Klenski abile). Üks
punane auto, mis olnud peauksest
vaadatuna Marie Underi kuju poole
jäävas parklas, olevat kõige rohkem
pihta saanud.
Märatsejad ronisid peafassaadi
akende ees olevale rõdule. Nende
akende taga olid rahvusraamatukogu
juhtkonna tööruumid. Ühte akent
lõhkudes oli üritatud midagi rohkematki. Nimelt oli keegi küünitanud
läbi lõhutud akna asjaajamisjuhi
kontoritoolini, millel lebas juhtumisi
raamat – Darja Dontsova kriminaalromaan. Seda trükist oli üritatud süüdata, aga õnneks ebaõnnestunult –
ei saadud suurt leeki üles. Lugu piirdus vaid kasutuskõlbmatuks kõrbenud raamatu ja kontoritooliga. Aga
kui oleks läinud teisiti? Kui tööruumis

ja koridorides olevad vaipkatted ja
PVC-põrandakatted oleks võtnud
tuld? Sealt edasi oleks tulnud raamatukogust suur säraküünal, sest
ega ilusad vaheuksed ei olnud tulekindlad.

Reede, 27. aprilli hommikul raamatukokku tööle tulles avanes kõigile jube

Raamatukogu juhtkond kogunes
hommikul fuajeesse. Ka mina olin
all. Tavaliselt tervitasingi kõiki koolitujaid juba fuajees. Seekord: peauks
oli suletud – õnnetu ja räsitud. Ukse
taga väljas seisid kutseõppijad. Minu

Ja siis äkki kostusid
ukse taga seisvate
kutseõppijate tugevad
ja nõudlikud hääled:
Meie tahame õppida.
Me tulime siia rahvusraamatukokku, et targemaks saada. Laske
meid palun sisse!

Teet Malsroosi fotol on Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolituse
esimese lennu lõpetajad Marika Alter, Anu Jams, Agnes Jürjo, Mai Kaiva,
Helgi Karro, Helle Kesküla, Kristina Kiiver, Ülle Kobin, Kaire Korsten, Aili Luik,
Kadri Metsik, Heili Nõmmets, Merike Olvet, Mare Peterson, Olga Rüütel,
Margit Sarapik, Tiia Sau, Vaiko Sepper, Helju Zahharov, Marika Toomistu,
Ülle Trääl, Tiina Tuvi, Tiina Ulm, Tiina Väljako ja Aini Ülper ning
lektorid Janne Andresoo, Aurika Gergeležiu, Hela Ojasaar ja Krista Talvi.
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Katrin Sepp: Kuna üle Tallinna oli
palju lõhkumist, ei saanud turvafirma
patrullekipaaž raamatukogule appi
tulla. Mäletan, et ööseks tulid raamatukokku turvamees Eero Siimson,
ka tolleaegne turvajuht Ants Popp.

ja pisarateni kurb vaatepilt… Issand,
mis siin tehtud on? Rahvusraamatukogu hoone ees oli kiviktaimla laiali
paisatud, aiavaasid, milles kasvasid
mägimännid, olid toorelt ära lõhutud,
kõnniteede ääriskivid ära täkitud ning
purustatud, mustust ja prahti vedeles
igal pool…
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mäletamist mööda andis [tehnoloogiadirektor] Mihkel
Reial korralduse, et rahvusraamatukogu jääb täna suletuks ja keegi sisse ei pääse. Ja siis äkki kostusid ukse taga
seisvate kutseõppijate tugevad ja nõudlikud hääled: Meie
tahame õppida. Me tulime siia rahvusraamatukokku, et
targemaks saada. Laske meid palun sisse!
Olin reede hommikul juba vara raamatukogus. Meie tublid
koristajad olid kohal ja puhastustööd toimusid nii sees
kui väljas. Kiirustasin oma töökabinetti 4. korrusel – kõik
oli nii nagu eelmisel õhtul lahkudes jäi. Pooleldi joostes
läksin 6. korrusele, kus asus teadus- ja arenduskeskuse
õppeklass. Aknad olid terved, klass korras, lektorid Marju
Rist ja Hela Ojasaar kohal.
Kutseõppijad lubati raamatukokku. Umbes kella 9.30
paiku algas loeng. Keetsin kohvitoas õppijatele kohvi, et
närviliselt alustatud päeva natuke inimlikumaks muuta.
Ka Veskaru kohvik töötas ning õppijad said vaheajal
midagi toekamat hamba alla osta. Õppetöö kestis lõunani.
Meie õppijad olid Ida- ja Lääne-Virumaalt, Järvamaalt,
Läänemaalt, Raplamaalt, Saaremaalt (ka väikeselt Abrukalt), Võrumaalt, Tartust ja Tallinnast. Kõik olime pinges
ja sisemiselt närvis. Samas oli hea meel, et olime koos
õppijatega. Uudised, mida meedias edastati, olid hirmutavad, toimus kokkupõrkeid eesti ja vene rahvusest inimeste
vahel. Ärev ei olnud mitte ainult Tallinnas, vaid igal pool
Eestis. Koos õppijatega asusime õppetööd lõpetama:
jagasime kätte kodutööd, veel viimaseid juhtnööre edasiseks tegevuseks ja näpunäiteid iseseisvaks tööks ning
soovisime kolleegidele turvalist koduteed.

IFLA erakorraline
tegevus1
Tõlkinud Tiina Büttner

Uudiseid IFLA juhatuse
koosolekult 2
Peasekretäri ametist vabastamine
IFLA juhatus vabastas päevapealt ametist liidu peasekretäri Gerald Leitneri. Selline lahendus praegusele
olukorrale leiti pärast õiguslikku analüüsi ja on juhatuse
hinnangul ainuvõimalik. Detsembris ja jaanuaris uurisid
kaks sõltumatut äriühingut ametliku kaebuse alusel
IFLA Haagis asuva peakorteri tööd.

Silmast silma taaskohtumine õppijatega toimus 16. mail
kutsekoolituse lõpetamisel. Õppetöö oli kestnud kaheksa
kuud. Kõik, kes 2006. aasta 23. oktoobril kutsekoolitust
alustasid, need ka lõpetasid. See oli rahvusraamatukogu
kutsekoolituse esimene lend – 25 lõpetajat (üksikuid
mooduleid õppis lisaks kuus inimest).

Konfidentsiaalselt vesteldi praeguste töötajate ja mõne
endise töötajaga ning kuulati ära ka peasekretär. Kahel
veebruaris ja märtsis peetud erakorralisel koosolekul
arutas juhatus uurimise tulemusi ja kavatseb Gerald
Leitneriga koostöö lõpetada. Konsultatsioonid lepingu
lõpetamiseks on praegu veel pooleli.

See on mälestus, mis ei unune iialgi. See on lugu sellest,
mis oleks võinud sel saatuslikul pronksiööl rahvusraamatukoguga juhtuda… Mis ime läbi küll suutsid raamatukoguhoidjad ja turvatöötajad säilitada rahuliku meele?
Kuid võitis mõistus, võitis julgus, meeskondlik tegutsemine. Ja kutseõppijad jõudsid eesmärgini!

Peasekretäri ülesannete
ajutine täitmine

Kutsekoolituse lõpetamine toimus
16. mail 2007. Õppetöö oli kestnud
kaheksa kuud. Kõik, kes 2006. aasta
23. oktoobril kutsekoolitust alustasid,
need ka lõpetasid. See oli rahvusraamatukogu kutsekoolituse
esimene lend – 25 lõpetajat.

IFLA peakorteri liiga suure töökoormuse, vähese juhtimisvõimekuse ja mõne kuu pärast Dublinis toimuva
maailmakongressi tõttu määras liidu juhatus kuni uue
peasekretäri ametisse asumiseni tema ülesandeid osaliselt täitma juhatuse liikme Halo Locheri (Šveits). Juhatus
on veendunud, et koos IFLA asepeasekretäri ja töötajatega oskab ja suudab ta praeguses olukorras tagada
Dublini kongressi õnnestumise.

1

IFLA – The International Federation of Library Associations
and Institutions; Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja
-asutuste Liit

2

Allikas: https://www.ifla.org/news/ifla-news-from-the-governing-board-meeting/

Muudatused juhatuses

IFLA juhatus Haagis
8. aprillil 2022

IFLA peasekretäri lepingu
3
lõpetamine
IFLA juhatus ei ole Gerald Leitneri isikuga arvestades
seni kommenteerinud põhjust, miks on kavas lõpetada
lepinguline suhe liidu peasekretäriga. Mõistame muret
ja soovi suurendada toimuva läbipaistvust, samas saame enne lõpliku otsuseni jõudmist avaldada selles küsimuses vaid piiratud hulgal infot.
Täienduseks meie eelmisele, 8. aprilli sõnumile saame
avaldada, et kahe sõltumatu organisatsioonivälise
eksperdi uurimistulemuste põhjal jõudis IFLA juhatus
järeldusele, et juhatus ja peasekretär on IFLA peakorteri nõuetekohase juhtimise suhtes eriarvamusel. IFLA
juhatus soovib rõhutada, et koostöö lõpetamise otsuse
põhjuseks ei ole pettus ega üheski vormis ahistamine.
IFLA juhatus Haagis
15. aprillil 2022

Tere kõigile!
Viimased nädalad ei ole olnud meie liidule lihtsad, seetõttu on paljud teist väljendanud ebakindlust ja soovi
saada rohkem teavet. Tunnustan seda soovi ja nõustun,
et kõik, kes on IFLA-sse nii palju panustanud, väärivad
oma (ka teie ja meie) liidu kohta ainult täpset ja õigeaegset infot. Koos oma kolleegidega juhatuses püüan edastada infot tõhusalt, muutmata seejuures keerulisemaks
olukorra paranemist tulevikus.
Olen tänulik juhatuse liikmele Halo Locherile tema valmisoleku eest tegutseda liidu ajutise tegevjuhina.
Lisaks otsustas juhatus oma hiljutisel koosolekul määrata
valitud presidendi ja laekuri vabanenud ametikohtadele
kaks juhatuse liiget: valitud presidendiks määrati ajutiselt
Nthabiseng Kotsokoane ja laekuriks Kirsten Boelt. Otsus
tehti liidu põhikirja alusel, mis näeb ka ette, et vabade
ametikohtade täitmiseks praeguse juhatuse ametiajal
tuleb kohe välja kuulutada valimised. Seetõttu edastatakse meie kõigile liikmetele esmaspäeval e-posti teel
üleskutse osaleda liidu uue presidendi ja laekuri valimistel. Valimistulemused selguvad juuli alguses, edukaid
kandidaate saame õnnitleda meie konverentsil. Ootan
pikisilmi võimalust teha oma ülejäänud ametiaja jooksul
koostööd uue valitud presidendi ja uue laekuriga ning
julgustan kõiki oma kandidatuuri üles seadma.
Lühidalt: kinnitan teile, et töötame liidu juhtkonna vastu
usalduse taastamise nimel ning olukorra muutudes
jagame teiega rohkem infot.
Usun, et oleme kriisi läbinud ja teel parema tuleviku
suunas ning ei tohi unustada keskendumist kõige olulisemale – IFLA erialasele tegevusele ja tulevikule. Ootused
on suured.
Loodan, et ootate meie eelseisvast ülemaailmsest raamatukogu- ja teabekongressist, esimesest isiklikust kohtumisest pärast kolme aastat, sama palju positiivset
ja olete sama elevil kui mina. Meil on palju rääkida ja
jagada. Kongressile registreerunute arv tõotab head
ning kutse- ja piirkondlikud ühendused ja nõuandekomiteed on koostamas väga huvitavat ja asjakohast,
meie eriala tulevikule suunatud programmi.
Loodan, et meie konverents pakub ka suurepärase võimaluse pelgalt ellujäämisele mõtlemise asemel edasi
liikuda ja mõelda, kuidas meie institutsioonid ja elukutse
saaksid muuta meie kogukondi.
Ootan pikisilmi võimalust kujundada koos teie kõigiga
meie kogukondade, eriala ja liidu jätkusuutlikku tulevikku.
Parimate soovidega Barbara Lison,
IFLA president 2021–2023
22. aprill 2022

3

Allikas: https://www.ifla.org/news/termination-of-the-contract-with-sg/

4

Allikas: https://www.ifla.org/news/ifla-newsletter-april-2022-editorial/
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Valitud president Antonia Arahova (Kreeka) astub kiireloomulistel ja aeganõudvatel perekondlikel põhjustel
päevapealt ametist tagasi. Vastavalt IFLA põhikirjale
(art 15 p 6) otsustas juhatus, et tema ülesandeid täidab ajutiselt Nthabiseng Kotsokoane (Lõuna-Aafrika).
Laekur Perry Moree (Holland) on teatanud, et ei saa
enam ühitada IFLA ülesandeid oma igapäevase tegevjuhitööga Hollandis ning tema ülesandeid täidab
ajutiselt Kirsten Boelt (Taani). Juhatus langetas mõlemad otsused ühehäälselt ja liidu põhikirja järgides.
Ülesannete täitmine on ajaliselt piiratud ja kestab [juhatuse uute liikmete – toim] peatselt algava valimisprotsessi lõpuni. Juhatus tänab Antoniat ja Perryt IFLA-le
pühendumise eest ja soovib mõlemale edu.

IFLA 2022. aasta aprilli
4
uudiskirja juhtkiri

SUMMARY
THE FLOOR IS YOURS!
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3 Kadri Hinrikus’ Elevant
(“The Elephant”) catches
the eye: Tartu Children’s
Literature Prize, or
the Childhood Prize 2022
Tuul Sepp
“Tartu Children’s Literature
Prize has been awarded since
2015; this year, for the eighth
time already. As the current
winner, Kadri Hindrikus, was
awarded the same prize for
her book, Katariina ja herned
(“Catherine and the Peas”),
in 2018, the prize has seven
laureates as for now. The City
of Tartu funds the prize and
Tartu Public Library and Tartu
Toy Museum organise its
awarding,” Tuul Sepp, an animal ecologist at the University
of Tartu and a children’s author,
who chaired the jury this year,
writes.

FOCUS:
TALLINN UNIVERSITY AND
INFORMATION SCIENCE.
THE NEAR FUTURE
5 What happened to information science curricula
at Tallinn University?
An interview with
Sirje Virkus, Aile Möldre,
Aira Lepik, Elviine Uverskaja,
Silvi Metsar, and Kädi Riismaa
Mihkel Volt
In 2015, Tallinn University
established a School of Digital
Technologies that consists of
five academic fields of study.
The School combines educational technology, humancomputer interaction, mathematics and the didactics of
mathematics, applied informatics, and information science.
In October and November last
year and since the February
of this year, a number of texts
have been published in the
press concerning the suspension and termination of student
admission in the field of information sciences. When in
the autumn of 2021, Tallinn

University announced that
there will be no admission
of students to the Bachelor’s
study programme in information science in 2022, then the
intention to close both the
Bachelor’s and Master’s study
programmes was notified in
the February of 2022. Representatives of the professional
community, the National Library
of Estonia and Estonian Librarians’ Association, as well as
the Estonian Patent Office and
the Ministry of Culture of the
Republic of Estonia have protested several times against
the planned steps. In its address to the Senate of Tallinn
University of 11 November
2021, supported by all the
directors of Estonian county
central libraries, the Estonian Librarians’ Association
expressed their standpoint
that Estonia still needs the
competence of library and
information specialists with
higher education to support
the coping of its citizens in a
rapidly changing and digitising information environment.
On 4 April 2022, the Senate
of Tallinn University decided
that the university is not going
to open six Estonian-language
curricula next autumn and will
offer part-time studies with
a fee in five curricula. The
reason cited was the underfunding of higher education.
In autumn, the university will
not open information sciences,
integrated handicrafts and
technologies, and environmental management programmes
on the Bachelor’s level. The
students will also not be
admitted to Master’s study
programmes in information
sciences, environmental
management, and recreation
management. In the interview,
the lecturers in the academic
fields of study of information
sciences at Tallinn University
talk about their views on the
intended changes. The interview was conducted on
18 May 2022.

DEVELOPMENT ACTIVITIES
15 Our goal is to make
people happy
Riin Olonen
“The goal of libraries in all
their activities is to contribute
to making people – both our
readers and library staff –
happier. We gather and
analyse various data, establish
metrics and set goals in order
to obtain adequate information
on the use, progress and shortcomings of libraries and their
services. It must be feasible
to do all this, and as automatically as possible, so that the
library staff can also be happier
at work. Data-driven management decisions also lead to
better services and new services that again make people
happier,” Riin Olonen, the
Head of Statistical Service of
the National Library of Estonia,
encourages her colleagues
to take part in the work and
brainstorming of the newly
established Estonian Library
Statistics Working Group.
17 Who gains from the
changes in copyright law?
Signe Heiberg,
Airi-Ulrike Lillevälja
On the 22nd of April, a seminar,
Making the Forgotten Creation
Available. Who Gains from the
Copyright Law?, was held at
the National Library of Estonia.
Kärt Nemvalts, the Director of
the Intellectual Property and
Competition Law Division of
the Ministry of Justice of the
Republic of Estonia, Elena
Sipria-Mironov, a Project
Manager at the University
of Tartu Library, and Margus
Viher, the Director General
of the Estonian Patent Office,
presented their papers at the
seminar. After the presentations, a discussion was held,
led by the moderator of the
seminar, Urmas Ambur, the
Manager of the Estonian Performers Association. Aleksei
Kelli, the Professor in Intellec-

tual Property at the University
of Tartu, and Karmen Turk,
a sworn advocate and a partner
at law firm TRINITI, participated in the discussion. The
main topics of the seminar
were the amendments to the
Copyright Act, adopted on
8 December 2021, which
transposed the European
Union Copyright Directive
into Estonian law and affect
the work of libraries.
21 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) Liaison engagement
success : a practical guide for
librarians by Ellen Hampton
Filgo and Sha Towers (Lanham : Rowman & Littlefield,
2021); (2) Assessing academic
library performance : a handbook by Holt Zaugg (Lanham
: Rowman & Littlefield, 2021);
(3) A practical guide to privacy
in libraries by Paul Pedley
(London : Facet, 2020); (4)
Use and reuse of the digital
archive, edited by John Potts
(Cham : Palgrave Macmillan,
2021).

KMS RECOMMENDS

23 Librarians related to
Estonia in Finland.

Karl Martin Sinijärv

32 Keep on reading!

31 Winter Seminar of
Memory Institutions focused
on citizen science

ESTONIAN LIBRARIANS’
ASSOCIATION

Mariliis Kuukuma

Herdis Olmaru
At this year’s Winter Seminar
of Memory Institutions, which
was held on the 7th of March
and already for the twentyfourth time, the possibilities
for the development of citizen
science were discussed. This
time, the venue for the meeting
was the hall of the University
of Tartu Library, as the traditional meeting place – Kääriku
Sports Centre – is currently
being renovated. According to
Liisi Lembinen, the Director of
Development of the University
of Tartu Library and one of
the organisers of the seminar,
the citizen science was chosen
to be a cross-cutting theme
because memory institutions
could play a leading role in
this initiative.

33 Spring Information Day
for rural libraries on
the 28th of March
Lea Rand
After two years, on the last
Monday in March, rural
librarians met again to listen
to the papers related to several
fields of library work on the
Spring Information Day.
Although there were far
fewer participants this time,
the impressions of the day
were positive and it was
acknowledged that such
meetings are indeed important and necessary.
37 The 9th Library Brainstorming Day in Viljandi
Kristel Veimann
On Wednesday, the 18th of
May, already the 9th Library
Brainstorming Day was held
under the leadership of the
Working Group on Fresh
Approach of the Estonian
Librarians’ Association. The
event was entitled Sustainable Library: Libraries for Life!
and took place in Viljandi City
Library.

Krista Talvi
“Living in a time full of evil
against humanity, war, and the
utter destruction of people,
I inadvertently remember the
crazy events of the Bronze
Night in April fifteen years
ago: the destruction, riots,
even death in Tallinn, very
close to the National Library
building. On the 26th of April,
the library was open to readers
and visitors as usual, and
events and training courses
took place. It was at this time
when the last study module
of the vocational training for
librarians 2006/2007, Making
Collections and Information
Available, was carried out at
the National Library. Vocational
students arrived in Tallinn on
the 23rd of April to start their
weekly studies,” Krista Talvi,
a member of the Club of Retired Librarians of the Estonian
Librarians’ Association, who
organised vocational training
at the National Library of
Estonia in 2006–2017, recalls.
NEWS
40 Extraordinary steps
taken by the IFLA
The IFLA Governing Board
Barbara Lison
An overview of the changes
in the management of IFLA in
the end of 2021 and in
the beginning of 2022.
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The Year of Libraries emerged
a wish to introduce our readers
to librarians living in Finland,
who have Estonian roots or
whose work is related to Estonia.

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:
Novellid (Short Stories;
in Estonian – 2022) by Edgar
Allan Poe and Trooja (Troy;
in Estonian – 2022)
by Stephen Fry.

An interview with Katariina
Suurpalo, Elo Lammi, Ester
Kanajeva, Heikki Rausmaa,
Epp Tapfer, Katrin Kippasto,
and myself

38 Thinking back to
the April of 2007
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MEMORY INSTITUTIONS IN
ESTONIA AND ABROAD

Ootame ettepanekuid
raamatute digiteerimiseks
Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu
kutsuvad üles soovitama, millised eesti autorite
raamatud võiks lugejateni jõuda

eodopen.eu

Digiteerimine toimub projekti EODOPEN ehk eBooks-On-Demand-Network
Opening Publications for European Netizens kaudu, mida koos raamatukogudega
finantseerib Euroopa Komisjon kultuuriprogrammi raames. Selle eesmärgiks on
kindlate sihtgruppide soovidest lähtuvalt digiteerida 15 000 teost, mis on välja
antud 20. ja 21. sajandil. Projekti partnerriigid lisaks Eestile on Austria, Rootsi,
Tšehhi, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Portugal, Ungari, Sloveenia ja Leedu.
Projekti kogumaksumus on ligi 4 miljonit eurot.

