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Tegevusaruanne
ORGANISATSIOONIST
31.12.2016 kuulus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse (ERÜ) 775 tegevliiget, sh kuus auliiget.
Toetajaliikmetena kuulusid ERÜsse Harju Maakonnaraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu,
Valga Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ja Rapla
Keskraamatukogu, 2016. aastal liitus Pärnu Keskraamatukogu.
2016. aastal vähenes liikmete arv kuueteistkümne võrra: liikmeks astus 34 uut liiget, aasta jooksul lahkus
ERÜst erinevatel põhjustel 49 liiget. Aastakoosoleku ja raamatukogupäevade ajal toimunud kampaania „Liitu
ERÜga!“ tõi ühingusse 27 uut liiget.
2016. aastal oli juhatus üheksaliikmeline: aastani 2017 kehtivate volituste alusel tegutsevad juhatuse
esimees Katre Riisalu ja liikmed Kristina Pai, Mari Randmets, Ülle Siska, Asko Tamme ja Krista Visas ning
aastani 2018 on juhatusse valitud Tuuliki Tõiste, Heli Priimets ja Piia Salundi. Juhatuse aseesimehed on
Asko Tamme ja Krista Visas. Juhatus pidas viis koosolekut, kiiret otsustamist vajavaid küsimusi lähendati
kirjaliku hääletamise vormis.
ERÜ büroos töötab üks palgaline töötaja.
9. märtsil toimunud liikmete üldkoosolekul osales 198 ERÜ liiget, kvoorum koos volitustega oli 440. Kinnitati
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2015. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne, 2016. aasta
tegevussuunad. ERÜ struktuuriüksuste juhid tegid lühiülevaate tegevusest. Kiideti heaks dokument „21.
sajandi raamatukogu“ (vt http://eru.lib.ee/www/images/stories/dokumendid/21-sajandi-raamatukogu.pdf).
2016. aastal tegutsesid aktiivselt ERÜ struktuuriüksused: erialaraamatukogude, kooliraamatukogude ja
maaraamatukogude sektsioonid, kogude, koolituse, lasteteeninduse, terminoloogia ja vanaraamatu
toimkonnad, uue mõtte ja rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühmad, Eks-klubi ja Noorteklubi ning
kutsekomisjon. Tartumaa Kogu, Võrumaa Ühendus ja Pärnumaa Ühendus korraldasid ühistegevust oma
piirkonnas.
Soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis: Rahvaraamatukoguteenuse
kvaliteedihindamise mudel
Tuginedes dokumendile „21. sajandi raamatukogu“ keskenduti 2016. aastal rahvaraamatukogudele ja töötati
välja soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks, mis olemuselt on mudel rahvaraamatukoguteenuse
kvaliteedi hindamiseks. Protsessi läbiviimiseks moodustati juhtgrupp, mida juhtis ERÜ juhatuse esinaine,
protsessi nõustas rahvusvahelise kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoja Creativity Lab juhtivpartner
Ragnar Siil ja seda toetas Kultuuriministeerium.
Kolmel korral toimusid juhtgrupi ühepäevased kohtumised ning laiendatud ringis arutelu-seminar 19.
detsembril. Arutelude tulemusel valmis dokumendi “Soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis:
Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudeli” töövariant. Töö jätkub 2017. aastal.
Raamatukoguhoidjate tunnustamine
ERÜ peab oluliseks väärtustada eriala, märgata ja esile tõsta erinevates raamatukogudes töötavaid
raamatukoguhoidjaid. Raamatukoguhoidjate tunnustamist toetasid Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.
Anti välja ERÜ teenetepreemia ja ERÜ aastapreemia, tunnustused aasta maa-, kooli-, ja
lasteraamatukoguhoidja, aasta tegu teadus-, eriala- ja linnaraamatukogus, ajakirjandusauhind ja tunnustati
raamatukogu sõpra.
Koostöös Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga anti välja Bibliograafia auhind, mida toetas
Kultuurkapital.
Raamatukoguhoidja kutse andmine
ERÜ on raamatukoguhoidja kutse andja aastani 2018. 2016. aastal võeti kutse taotlemise avaldusi vastu 15.
augustist kuni 15. septembrini, laekus 21 avaldust. Kutsekomisjon kogunes koosolekule 26. septembril.
16-le taotlejale otsustati anda kutse raamatukoguhoidja, tase 6 ja kolmele tase 7. Esmakordselt omistati
kutset – raamatukoguhoidja, tase 8. Kutsetunnistused on registreeritud riiklikus kutseregistris ning kehtivad
seitse aastat.
Suuremad ettevõtmised
Kõnekoosolek "21. sajandi raamatukogu"
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Kõnekoosolek algas parimate raamatukoguhoidjate tunnustamisega. Kultuuriminister Indrek Saar tervitas
raamatukoguhoidjaid ja andis üle 2015. aasta tunnustused. Järgnes vestlusring "21. sajandi raamatukogu",
kus arutleti visioonidokumendi valguses raamatukogu rolli üle tulevikus.
Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ 20.–30. oktoober 2016
Üleriigiline merekultuuriaasta inspireeris ja mõjutas ka raamatukogupäevade ajal toimuvat ning andis
võimaluse tutvustada üheaegselt nii merd kui ka kultuuri. Raamatukogudes toimus üle saja kohtumise,
peamiselt kirjanikega aga ka rännu- ja meremeestega. Raamatukoguhoidja tööd proovis raamatukogudes
sadakond ametimeest – valla- ja linnaametnikud, ajakirjanikud, lasteaiaõpetajad ja koolidirektorid,
rahvamajade juhatajad ja Riigikogu liikmed. Raamatukogud andsid oma panuse, et arendada kodanike
digipädevust ja digitaalset kirjaoskust, raamatukogupäevade ajal toimus üle poolesaja koolituse erinevatele
vanusegruppidele. Rohkem kui viiesajalt näituselt üle Eesti leidis raamatuid merest, meremeestest,
mereloomadest, kalapüügist, kalatoitudest.
Raamatukogupäevad avati 20. oktoobril Eesti Rahva Muuseumi uues hoones. 21. oktoobri ilmus Õpetajate
Lehes
raamatukogudele
pühendatud
vaheleht
„Kohtumiseni
raamatukogus“.
Vt
ka
http://opleht.ee/2016/10/kohtumiseni-kooliraamatukogus/
Merekultuuriaastale kohaselt toimus IX teadus- ja erialaraamatukogu päev 24. oktoobril TTÜ
Mereakadeemias.
Raamatukogupäevad lõppesid 28. oktoobril kuueteistkümnendat korda toimunud maaraamatukoguhoidja
päevaga Võrumaal Navi seltsimajas. Päeva kulminatsiooniks oli nagu alati auhinna aasta
maaraamatukoguhoidja nominentide väljakuulutamine, keda seekord oli 11.
Suveseminarid, teabepäevad, väljasõidud
Aasta jooksul korraldati õppereisid Peterburgi ja Stockholmi ning väljasõiduseminarid Pärnusse ja
Kuressaarde, et tutvuda erinevate raamatukogudega ning pakkuda erialast ja üldharivat enesetäiendust.
Toimusid traditsioonilised ettevõtmised: kooliraamatukogude ja maaraamatukogude sektsioonid korraldasid
mõlemad suveseminari, kuulati loenguid ning toimusid õppesõidud raamatukogudesse, külakeskustesse ja
muuseumidesse. Sektsioonid viisid läbi kokku kolm teabepäeva.
Kogude toimkonna eestvedamisel sai teoks seminar "Raamatukogu kui füüsiline ja virtuaalne ruum", kus
esinejate seas oli nii raamatukoguinimesi kui ka arhitekte ja veebidisainereid.
Aset leidsid XIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev ja XI oskuskeelepäev. Raamatukogunduse
mõttetalgutel keskenduti visioonidokumendile „21. sajandi raamatukogu“.
Noorteklubi rahvusvahelises
tulevikuraamatukogule.

suvelaagris

"BibliCamp

3

–

Raamatukogu

2035"

keskendus

90 aastat “Tõe ja õiguse” ilmumisest
2016. aastal möödus 90 aastat A. H. Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa ilmumisest. A. H. Tammsaare
muuseum, Vikerraadio ning ERÜ kuulutasid septembri keskel välja hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane
"Tões ja õiguses"?". Hääletada sai kuni 25. oktoobrini Vikerraadio veebilehel tammsaare.vikerraadio.ee ja
valida sai "Tõe ja õiguse" kümne karakteri vahel. Info edastamiseks raamatukogudele trükiti võistlust
tutvustav plakat. 30. oktoobril kuulutati Apollo Solarise raamatupoes välja rahvahääletuse tulemused ning
selgus, et inimeste lemmiktegelane on Krõõt. Teise koha sai Pearu ning kolmanda Indrek. Loodetavasti
innustas võistlus romaani uuesti kätte võtma ning Eesti kirjandusklassikat taasavastama.
Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös.
Eesti raamatukogude arendamiseks on oluline, et ERÜ oleks järjepidevalt rahvusvaheliste
erialaorganisatsioonide liige. ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja –institutsioonide Liidu
(IFLA) rahvuslik liige alates 1923. aastast ja Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste
Euroopa Büroo (EBLIDA) liige 2014. aastal. EBLIDA ja IFLA liikmemaksude tasumist toetab
Kultuuriministeerium.
EBLIDA tegevuse eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu raamatukogu-, arhiivi- ja infosektori huvisid ning
toetada ühistegevust liikmesorganisatsioonides. EBLIDA aastakoosolek toimus 9.–10. maini Haagis,
Hollandis kus osales ERÜ juhatuse esimees. Saadi ülevaade, milliseid läbirääkimisi ja kokkuleppeid on
Euroopa raamatukogude eestkõneleja EBLIDA suutnud raamatukogude heaks sõlmida ning mis suunas
Euroopa raamatukogud liiguvad.
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IFLA liikmena saab ERÜ osaleda kolme sektsiooni töös: liigitamise ja märksõnastamise, hariduse ja
koolituse ning raamatukoguühingute juhtimise sektsioonis. Raamatukoguhoidjad kogu maailmast kogunesid
13.–19. augustini IFLA aastakongressile Columbusesse USA-s. ERÜ juhatuse esimees K. Riisalu tutvustas
poster-ettekandega maailma suurimal raamatukogunduslikul kongressil ERÜ ja Eesti raamatukogude
tegevust ning tulevikuvisiooni.
Koostöö kutseühingutega
Jätkus koostöö Balti riikide raamatukoguühingute vahel. Leedu kutseühingu eestvedamisel toimus 28.–29.
aprillini Birštonases Leedu raamatukogunädala raames ka Balti- ja Põhjamaade ühiskonverents.
Kolleegidele tutvustati raamatukogude olukorda ja arenguid Eestis.
Noorte raamatukoguhoidjate tegevus on aktiviseerumas kõigis kolmes Balti riigis. 6. juunil korraldas Leedu
Raamatukoguhoidjate Ühingu noorte sektsioon 18-liikmelisele grupile reisi Läti ja Eesti raamatukogudesse.
Tutvuti raamatukogudega Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Toimus ka kohtumine Eesti noorte
raamatukoguhoidjate ning ERÜ esindajaga.
Kirjastustegevus
Ilmus kuus numbrit raamatukogunduse erialaajakirja Raamatukogu, mida annavad koostöös välja Eesti
Rahvusraamatukogu ja ERÜ. Ajakirja trükkimist toetas Kultuurkapital.
Trükist ilmus kaks ERÜ aastaraamatut: 2014/26 ja 2015/27, mis on arhiveeritud ka Digarisse.
KOKKUVÕTE
Aasta 2016 läheb ERÜ ajalukku kui aktiivse koostöö ja suhtlemise aasta. Pöördumised ja kohtumised Eesti
Euroopa Parlamendi liikmetega teadvustasid Eesti raamatukogude head taset ning probleeme seoses
e-raamatute laenutamisega raamatukogudest. Osalemine ühingute esindajate arutelul Balti- ja Põhjamaade
raamatukoguhoidjate konverentsil Leedus ning IFLA konverentsil Columbuses andis aga võrdlusvõimaluse
ning laiema pildi erinevate riikide ühingute tegevusest. Kogukondlikest projektidest oli oluline edasi liikuda
visioonidokumendiga „21. sajandi raamatukogu“, mis keskendus rahvaraamatukogu teenuse parendamisele.
Ühingu ettevõtmistest mastaapseim ning traditsioonilisim oli raamatukogupäevade avamine, mis sel aastal
tõi vastavatud ERMi rekordiliselt arvukalt raamatukoguhoidjaid kõikjalt Eestist. Õpetajate Lehe vahendusel
tutvustasime koolide ja raamatukogude koostöövõimalusi. Vabatahtlik koos tegutsemine annab meie kõigi
jaoks rohkem võimalusi, jõukohaselt ühistöösse panustades kasvab ka kogukonnatunne.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

15 179

15 656

2

0

18

15 179

15 674

15 179

15 674

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 160

2 160

Kokku lühiajalised kohustised

2 160

2 160

2 160

2 160

13 514

12 551

-495

963

13 019

13 514

15 179

15 674

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Liikmetelt saadud tasud

10 148

11 903

Annetused ja toetused

38 059

41 811

5 124

3 070

0

2

53 331

56 786

-37 935

-41 428

-1 819

-1 759

Tööjõukulud

-14 072

-12 636

Kokku kulud

Lisa nr

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

3

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-53 826

-55 823

Põhitegevuse tulem

-495

963

Aruandeaasta tulem

-495

963
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-495

963

18

18

-477

981

-477

981

15 656

14 675

-477

981

15 179

15 656

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

12 551

12 551

Korrigeeritud saldo
31.12.2014

12 551

12 551

Aruandeaasta tulem

963

963

31.12.2015

13 514

13 514

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

13 514

13 514

Aruandeaasta tulem

-495

-495

13 019

13 019

31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2016. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,
arvestades RTJ-14s sätestatud erisusi mittetulundusühingule.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Aruandeperiood on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
Aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas. Nõuetena ostjate
vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid, mis aruande esitamise ajaks on tasutud.
Sihtotstarbeliselt saadud tasude ja nende arvelt tehtud kulude kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi.
Kasutamata sihtotstarbelised tasud on kajastatud kohustusena.
Mittetulundusühing kasutab RTJ-14s toodud tulemiaruande skeemi

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

825

165

Arvelduskontod

14 354

15 491

Kokku raha

15 179

15 656

Sularaha kassas

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2016

2015

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Valitsusasutustelt

23 038

Liikmetelt

15 021

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

38 059

27 532

27 532
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

12 968

12 599

4 383

4 259

17 351

16 858

3 279

4 222

1

1

31.12.2016

31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv

775

790

Juriidilisest isikust liikmete arv

6

6

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (registrikood: 80043934) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KATRE RIISALU

Juhatuse esimees

28.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus

94129

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6307427

E-posti aadress

ela@nlib.ee

Veebilehe aadress

http://eru.lib.ee

