MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017
aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

registrikood: 80043934

tänava/talu nimi, Tõnismägi 2
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10122

telefon: +372 6307427
faks:
e-posti aadress: ela@nlib.ee
veebilehe aadress: http://eru.lib.ee

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

2017. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

6

Bilanss

6

Tulemiaruanne

7

Rahavoogude aruanne

8

Netovara muutuste aruanne

9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

10

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

10

Lisa 2 Raha

10

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

10

Lisa 4 Tööjõukulud

11

Lisa 5 Seotud osapooled

11

Aruande allkirjad

12

2

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
ORGANISATSIOONIST
31.12.2017 kuulus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse (ERÜ) 760 tegevliiget, sh kuus auliiget ja viis toetajaliiget. 2017. aastal vähenes
liikmete arv viieteistkümne võrra: liikmeks astus 31 uut liiget, aasta jooksul lahkus ERÜst erinevatel põhjustel 46 liiget.
28. veebruaril toimunud liikmete üldkoosolekul Eesti Rahvusraamatukogus osales 202 ERÜ liiget, kvoorum koos volitustega oli 462. Kuulati ja
kinnitati ERÜ 2016. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2017. aasta tegevuskava. ERÜ mitmete
struktuuriüksuste juhid rääkisid oma tegevusest. Üldkoosolekul valiti juhatuse esimeheks aastateks 2017–2020 Katre Riisalu ja liikmeteks Gerli
Lehemets, Kristina Pai, Ülle Siska, Asko Tamme ja Krista Visas, tagasi kutsuti Mari Randmets. Aastani 2018 on juhatuses Tuuliki Tõiste, Heli
Priimets ja Piia Salundi. ERÜ juhatus on 9-liikmeline ja pidas viis koosolekut, kiiret otsustamist vajavaid küsimusi otsustati kirjaliku hääletamise
teel. ERÜ büroos on üks töötaja.
2017. 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.
PROJEKTID
Rahvaraamatukogude teenuse kvaliteedihindamise mudel
Aastatel 2016–2017 oli ERÜ tegevuse fookus suunatud rahvaraamatukogude teenuse kvaliteedile. Rahvaraamatukogu teenused mõjutavad
suurt osa meie elanikkonnast ja on oluline, et raamatukogu ja infoteenused on kvaliteetselt kättesaadavad üle Eesti. Kaardistati
rahvaraamatukogu kvaliteedikriteeriumid ja kirjeldati rahvaraamatukogu ülesandeid eri tasanditel. Kaardistuse põhjal valminud
„Rahvaraamatukogude teenuse kvaliteedihindamise mudel“ avalikustati ja soovitati raamatukogudel enesehindamine läbi teha. Töö jätkub 2018.
aastal.
Projektikonkurss „Raamatukogud-muuseumid-noored“
Raamatukogude, muuseumide, noorsootöö asutuste ja -organisatsioonide koostöö ergutamiseks ning laste- ja noorte kultuuriaastale kaasa
aitamiseks taotles ERÜ Kultuuriministeeriumilt toetust ning kuulutas 2017. a märtsis välja koostööprojektide konkursi. Konkursile esitati 42
projektitaotlust. Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuulusid nii ERÜ, noorteorganisatsiooni, muuseumi kui ka raamatukogu esindaja. Toetati
vähemalt kahe osapoole ühistaotlusi, millest üks oli noorteorganisatsioon ja teine mäluasutus. Konkursi raames viidi üle Eesti läbi kaksteist
eriilmelist koostööprojekti, mis andsid noortele võimaluse osaleda ise kultuuriloomes, näha raamatukogusid ja muuseume tavapärasest
erinevast küljest ja saada teadmisi, mida nad koolipingis omandada ei pruugi. Kokku osales 12 raamatukogu, 6 muuseumi ja 17 noortekeskust ja
ettevõtmistest sai osa 340 noort. Toimunud projekte tutvustati kokkuvõtval seminaril 6. detsembril Rahvusraamatukogus.
Sajandi 100 raamatukoguhoidjat
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustati valida välja sada kõige silmapaistvamat Eesti raamatukoguhoidjat, et teadvustada ja väärtustada
raamatukoguhoidja ametit laiemalt. Kogumisse valiti isikud, kes on üldjuhul oma erialase karjääri raamatukogus lõpetanud ega ole enam
aktiivselt tegevad, neil on silmapaistvad teened kutsetöös, nende tegevus on tuntud ning nad on oma tegevusega jätnud jälje Eesti
raamatukogundusse. 2017. aastal jõuti teha esimene valik, on leitud inimesed, kes kirjutavad tekstid. Töö jätkub 2018. aastal.
RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE
ERÜ väärtustab raamatukoguhoidja tööd ja tunnustab igal aastal parimaid raamatukoguhoidjaid ning tõstab esile edukaid raamatukoguprojekte.
Esile toodi ka raamatukogude tegevust kajastanud ajakirjanik ning tunnustati tänukirjaga raamatukogu sõpra. Koostöös Tartu Ülikooli
Raamatukoguga anti välja Friedrich Puksoo auhind. Raamatukoguhoidjate tunnustamist toetasid Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.
RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSESTANDARDID JA KUTSE ANDMINE
Raamatukoguhoidja kutsestandardite uuendamine
Tulenevalt raamatukoguhoidja kutsestandardite kehtivusaja lõppemisest analüüsiti raamatukoguhoidja kompetentsusnõudeid ning tehti
kutsestandarditesse vajalikud muudatused. Kutsekoja juurde moodustatud töörühmas valminud raamatukoguhoidja, tase 6, raamatukoguhoidja,
tase 7 ja raamatukoguhoidja, tase 8 uuendatud kutsestandardid saadeti avalikule arutelule 10. oktoobril ja kinnitati Kultuuri Kutsenõukogus 22.
novembril 2017.
Kutse andmine
ERÜ on kutse andja raamatukoguhoidja kutsetele aastani 2018 ja võttis 2017. aastal raamatukoguhoidja kutse taotlusi vastu 15. augustist kuni
15. septembrini. Laekus 15 avaldust. Kutsekomisjoni koosolekul 21. septembril otsustati anda 12-le taotlejale raamatukoguhoidja kutse, tase 6 ja
kolmele tase 7.
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SUUREMAD ETTEVÕTMISED
Kõnekoosolek "Milline on hea raamatukogu?"
Kõnekoosolekul peeti kaks ettekannet. Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik Leena Aaltonen
tutvustas Soomes äsja kehtima hakanud uut rahvaraamatukogu seadust ja ERÜ juhatuse aseesimees Asko Tamme arutles teemal, kuidas
hinnata raamatukogusid Eesti kontekstis. Kõnekoosolekul toimunud tänuüritusel anti üle tunnustused parimatele raamatukoguhoidjatele.
Raamatukogupäevad
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ toimusid üleriigiliselt 20.–30. oktoobril. Kuigi raamatukogudes on lapsed ja noored olulisel kohal
igal aastal, mõjutas Kultuuriministeeriumi poolt ellukutsutud laste- ja noorte kultuuriaasta raamatukogupäevade ajal toimuvat. Raamatukogudes
toimus sadu ettevõtmisi nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil, üritustega oli kaetud suurem osa Eestist.
Koostöös Pärnu Keskraamatukoguga korraldati raamatukogupäevade avapäev Pärnumaa Kutse-hariduskeskuses, kus osales 150
raamatukoguhoidjat kõikjalt Eestist. Raamatukoguhoidjad võtsid mõõtu kirjanduse tundmise võistlusel.
X teadus- ja erialaraamatukogude päeval 23. oktoobril Estonian Business School’is osales 92 raamatukoguhoidjat, tutvustati teadus- ja
erialaraamatukogude aasta tegude nominente ja kuulati eripalgelisi ettekandeid.
Traditsiooniliselt lõpetati raamatukogupäevad 30. oktoobril XVII maaraamatukoguhoidja päevaga Haapsalu Kultuurikeskuses, kus osales 90
raamatukoguhoidjat. Tunnustati parimaid maaraamatukoguhoidjaid, kuulati ettekandeid ja nauditi muusikat.
Võistlusele "Infootsing Internetist" registreerus 59 inimest, eelvoor toimus 11. oktoobril ja lõppvoor 25. oktoobril TTÜ raamatukogus.
Raamatukogupäevi ilmestas kirjastuse „Koolibri“ kaasabil valminud meeleolukas laste- ja noorte kultuuriaasta ideest kantud plakat.
Suveseminarid, teabepäevad, väljasõidud
Aasta jooksul korraldati õppereisid Peterburgi ja Stockholmi ning väljasõiduseminarid Narva ja Tartusse, et pakkuda erialast ja üldharivat
enesetäiendust ning tutvuda raamatukogude ja teiste mäluasutustega. Toimusid traditsioonilised ettevõtmised: kooliraamatukogude ja
maaraamatukogude sektsioonid korraldasid mõlemad suveseminari, kuulati loenguid ning toimusid õppesõidud raamatukogudesse,
külakeskustesse ja muuseumidesse. Kogude toimkonna eestvedamisel sai teoks seminar “Kirjanduskriitikast mäluasutuste kogude
komplekteerimisel“. Koolituse toimkond alustas sariüritusega „AK: Akadeemiline Koolitus“, mille eesmärgiks oli anda akadeemilise õppevormi
kaudu uusi teadmisi raamatukogutööga seonduvate arengute kohta ning tutvustada erialakogukonnale akadeemilise taustaga lektoreid ja
teemasid. Novembris toimunud seminaril tulid arutluse alla uus kutsestandard ja täiendkoolituse uued arengud. Septembris toimus XIV
üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev ja oktoobris XI oskuskeelepäev. Raamatukogunduse mõttetalgud „Kvaliteetne raamatukogu?“ olid
inspireeritud visioonidokumendist “21. sajandi raamatukogu”. Noorteklubi suvelaagri BibliCamp 4 teemaks oli heategevus. Talveseminaril
„Õpetamine ja õppimine raamatukogus“ arutasid noored raamatukoguhoidjad, kas ja kuidas on raamatukoguhoidjal võimalik end jooksvalt
koolitada.

VALDKONNA ESINDAMINE SISERIIKLIKES KOOSTÖÖKOGUDES JA VÕRGUSTIKES
ERÜ on esindatud järgmistes organisatsioonides:
- Autorihüvitusfond;
- Kultuuriministeeriumi Rahvaraamatukogude Nõukogu,
- Kultuuri Kutsenõukogu,
- Eesti Vabaharidusliit,
- Eesti Koostöö Koda,
- Ajakirja Raamatukogu toimetuskolleegium;
- Standardikeskuse standardimise tehniline komitee EVS/TK22 (vaatlejaliige).

EESTI ESINDAMINE RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) rahvuslik liige ning kuulub hariduse ja koolituse, sisuanalüüsi ja
–vahenduse ning raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni. Kõikide sektsioonide alalistes komiteedes on ERÜl esindaja.
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ERÜ panustas IFLA Global Visioni koostamisse. Raamatukogude tuleviku kohta andis juhatusele oma seisukohtadest teada 277 Eesti
raamatukoguhoidjat. Laekunud vastuste põhjal pandi kokku aruanne IFLA peakorterile.
ERÜ osales ka maailma raamatukogude kaardi - IFLA Library Map of the World pilootprojektis, mille eesmärgiks on näidata raamatukogude rolli
ühiskonnas, kasutades võrreldavaid statistilisi andmeid.
IFLA on välja töötanud lihtsa, ent tabava kaheksast sammust koosneva juhise, kuidas kontrollida uudisloo tõelevastavust ja paljastada seeläbi
valeuudiseid. ERÜ kutsus Eesti raamatukogusid ja Eesti koole panustama Eesti ühiskonna infopädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamisse ning
levitas plakati eestikeelset versioon "Kuidas märgata valeuudiseid". Plakat on kättesaadav ka IFLA vastaval kodulehel.
ERÜ esindab Eesti raamatukogude huve ka Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniühenduste Euroopa Büroos (EBLIDA). 2017.
aastal oli rõhk autoriõiguse küsimustel, ERÜ suhtles autoriõiguse küsimustes Euroopa Parlamendi saadikutega ja vahendas infot Eestis (näit
Marrakeši lepingu tutvustus kirjandusfoorumil jm).
EBLIDA ja IFLA liikmemaksude tasumist toetas Kultuuriministeerium.
KIRJASTUSTEGEVUS
Ilmus kuus numbrit raamatukogunduse erialaajakirja Raamatukogu, mida annavad koostöös välja Eesti Rahvusraamatukogu ja ERÜ. Ajakirja
trükkimist toetas Kultuurkapital.
Ilmus ERÜ aastaraamat 2016/28.

KOKKUVÕTE
Oli tegus aasta, jätkati juba traditsiooniks kujunenud tegemistega, kuid algatati ka uusi ettevõtmisi. Uus kutsestandard ärgitas analüüsima
raamatukoguhoidja tegevusi ja visiooni sellest, milline peaks kaasaegne raamatukoguhoidja olema. Samas otsiti silmapaistvaid
raamatukoguhoidjaid aastate tagant, kes on rajanud tee tänasesse raamatukogundusse.
Kuna riigi seadusandlus raamatukogude vajadustele järele ei jõua, siis töötati välja raamatukogudele soovituslik teenuste hindamise mudel ja
soovitused kooli- ja rahvaraamatukogude ühendamisel, need dokumendid aitavad kaardistada raamatukogusid Eestis ja on edaspidi abiks ka
seaduseloomes.
ERÜ on tegus kutseühing, mis tegeleb eriala arendamisega Eestis, arvestades ka maailmas toimuvat.
Katre Riisalu
ERÜ juhatuse esimees
15.02.2018

5

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

15 838

15 179

Kokku käibevarad

15 838

15 179

15 838

15 179

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 160

2 160

Kokku lühiajalised kohustised

2 160

2 160

2 160

2 160

13 019

13 514

659

-495

13 678

13 019

15 838

15 179

Varad
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)

2017

2016

Liikmetelt saadud tasud

13 728

10 148

Annetused ja toetused

50 243

38 059

2 867

5 124

66 838

53 331

-49 422

-37 935

-2 588

-1 819

Tööjõukulud

-14 169

-14 072

Kokku kulud

-66 179

-53 826

Põhitegevuse tulem

659

-495

Aruandeaasta tulem

659

-495

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

659

-495

0

18

659

-477

659

-477

15 179

15 656

659

-477

15 838

15 179

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
31.12.2015

13 514

13 514

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

13 514

13 514

Aruandeaasta tulem

-495

-495

31.12.2016

13 019

13 019

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

13 019

13 019

Aruandeaasta tulem

659

659

13 678

13 678

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2017. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise
tavaga,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 ostjatevastu
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)

31.12.2017

31.12.2016

741

825

Arvelduskontod

15 097

14 354

Kokku raha

15 838

15 179

Sularaha kassas

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

2017

2016

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Valitsusasutustelt

33 791

23 038

33 791

23 038

Liikmetelt
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

14 533

12 968

4 882

4 383

19 415

17 351

5 246

3 279

1

1

31.12.2017

31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv

760

775

Juriidilisest isikust liikmete arv

5

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: 20.06.2018
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (registrikood: 80043934) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KATRE RIISALU

Juhatuse liige

25.06.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus

94129

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6307427

Faks

+372 6307429

E-posti aadress

ela@nlib.ee

Veebilehe aadress

http://eru.lib.ee

