EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU
TEGEVUSSUUNAD 2017. AASTAKS
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevust raamistab ka 2017. aastal ERÜ arengukava aastateks
2015–2018.

ERÜ aastakoosolek ja kõnekoosolek "Milline on hea raamatukogu?" toimub 28. veebruaril.
Aastakoosolekul tehakse kokkuvõte 2016. aasta tegevusest ja valitakse juhatusele uus esimees ja viis
liiget. Kõnekoosolekul tunnustatakse 2016. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid ja antakse
erandkorras välja ka Friedrich Puksoo auhind. Ettekannetes on põhirõhk raamatukogude
kvaliteedihindamise mudelil.

2016. aasta lõpul valmis töödokument “Soovitusi rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis:
Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel“. Enne dokumendi avalikustamist on kavas
võimalike kitsaskohtade väljaselgitamiseks katsetada 2017. aasta algul mudeli toimimist mõnes
suuremas ja väiksemas rahvaraamatukogus. Pilootprojekti tulemuste põhjal täiendatakse ja
parandatakse eelnimetatud dokumenti ja saadetakse avalikule arvamusküsitlusele. Dokumendi lõplik
variant valmib loodetavasti jaanipäevaks.
Jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele. Raamatukoguhoidjad saavad kutset taotleda augustisseptembris vastavalt kutsestandardi Raamatukoguhoidja 6, 7, ja 8 taseme nõuetele.
Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!” toimuvad tavapäraselt 20.–30.
oktoobrini. Avapäev korraldatakse 20. oktoobril Pärnus. Avapäeva mälumängu valmistab ette
Võrumaa Keskraamatukogu. Võistluse „Infootsing Internetist“ korraldavad koostöös Kehra
Linnaraamatukogu ja TTÜ Raamatukogu. Tallinnas saab teoks juba 10. korda teadus- ja
erialaraamatukogu päev ja Haapsalus 17. korda maaraamatukoguhoidja päev.
Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja Raamatukogu. Eraisikutel on endiselt võimalus
tellida ERÜ kaudu ajakirja soodushinnaga.
Ilmub ERÜ aastaraamat 2016/28 (koostaja Gerda Koidla TTÜR)
Koostöös raamatukogudega täiendatakse jätkuvalt ERBA andmebaasi. Jooksvalt korrastatakse ERÜ
liikmete andmebaasi, regulaarselt täiendatakse ERÜ kodulehte ja Facebooki kontot.
ERÜ jätkab tegevust IFLA ja EBLIDA liikmena. Vajadusel ja võimalusel osaletakse üleeuroopalistes
kampaaniates ja organisatsioonide aastakoosolekutel. ERÜ teeb koostööd Kultuuriministeeriumi ja
teiste asutusega ning jätkab koostööd naabermaade kutseühingutega.
Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2017. aasta tööplaanile (vt.
ka kalenderplaan).
Erialaraamatukogude sektsioonil on kavas korraldada koolitus Eestis ja õppereis Rootsi, koostöös
juhatusega teadus- ja erialaraamatukogude päev. Sektsiooni liikmetele toimub pidulik
aastalõpuüritus.
Kooliraamatukogude sektsioon korraldab kaks teabepäeva ja suveseminari, vastavalt vajadusele
toimuvad koosolekud ja kohtumised maakonna esinaistega.
Maaraamatukogude sektsioon jätkab traditsiooniliselt – toimub kaks sektsiooni koosolekut,
kevadine teabepäev Tartus, suveseminar Raplamaal ja maaraamatukoguhoidja päev Läänemaal.
Kogude toimkond korraldab suve algul õppereisi Peterburgi ning sügisel väljasõiduseminari
Viljandisse ja seminari TTÜ Raamatukogus.
Lasteteeninduse toimkond osaleb Lastekaitse Liidu projektis „Hea lasteraamat“, et selgitada välja
2016. aastal ilmunud parimad lasteraamatud. Jätkuvalt korraldatakse tutvumissõite aasta
lasteraamatukoguhoidjate raamatukogudesse. XIV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev

toimub Põltsamaal. Jätkub vabariiklik koostöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega ning toimkond on
partneriks TÜ Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia korraldamisel.
Koolituse toimkond korraldab märtsis õppepäeva „AK: Akadeemiline Koolitus“. Jätkub koostöö
ühingu kutsekomisjoniga, et arutada, kuidas korraldada kutse taastõestamist, jälgida haldusreformi
käiku ja püüda leida optimaalseid variante raamatukoguhoidjate koolitamiseks.
Terminoloogia toimkond jätkab raamatukogusõnastiku tehnilist arendamist ning tööd terminoloogia
andmebaasi korrastamisel. Toetuse saamisel korraldatakse sügisel XII oskuskeelepäev. Alati on
oodatud kõikide kolleegide küsimused ja ettepanekud.
Vanaraamatu toimkonnal on kavas väljasõiduseminar Tartus, et külastada Ajalooarhiivi ja ERMi uut
hoonet. Kavas on Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud konverents.
Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm kavandab traditsiooniliselt kaks koolituspäeva
keskraamatukogude komplekteerimisosakondade.
Uue mõtte töörühm keskendub koostööle raamatukogunduse arengustrateegiate koostamisel. Mais
on kavas senist mõttetalgute formaati kasutades tutvustada uut rahvaraamatukoguteenuse
kvaliteedihindamise mudelit.
Noorteklubi korraldab aasta alguses TLÜAR-is talveseminari ja mais aastakoosoleku. Augustis toimub
Haapsalus suvelaager BibliCamp 4, kus on kavas rääkida raamatukogudest ja heategevusest.
Eks-klubi saab kokku korra kuus, et külastada Soome suursaatkonda, uuenenud NUKUmuuseumi,
TTÜ Eesti Mereakadeemiat, Kultuurikatelt ja Tammsaare muuseumi. Jaani kirikus toimub kohtumine
Arne Hiobiga. Septembris võetakse ette pikem bussireis Tartusse ja ERM-i ning detsembris peetakse
jõulupidu.

ERÜ KALENDER 2016
23. jaanuar

Avalikustatakse Friedrich Puksoo auhinna laureaat

25. jaanuar

Eks-klubi Soome suursaatkonna külastus

6. veebruar

Noorteklubi talveseminar TLÜAR-is

28. veebruar

ERÜ aastakoosolek ja kõnekoosolek "Milline on hea raamatukogu?" RR-is

15. märts

Eks-klubi külastab Uuenenud Nukuteatrit ja -muuseumi

28. märts

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev ERM-is
Lasteteeninduse toimkonna koosolek ELK-s märtsis

10. aprill

Kooliraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev Tartus

19. aprill

Eks-klubi aastakoosolek ELK-s

5. mai

Noorteklubi aastakoosolek

17. mai

Raamatukogunduse mõttetalgud RR-is

17. mai

Eks-klubi ekskursioon TTÜ Eesti Mereakadeemiasse
Lasteteeninduse toimkonna „Kogemuste tuur“ mais

13.-15. juuni

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste
Instituudis

2.-4. august

Kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar Viljandimaal

9.–11. august

Noorteklubi suvelaager BibliCamp Haapsalus

30. august

Eks-klubi Kultuurikatla külastus

11.–12. sept.

Kogude toimkonna väljasõiduseminar Viljandisse

13. september

Eks klubi bussireis Tartusse

15. aug.-15. sept. Raamatukoguhoidja kutseomistamise avalduste vastuvõtt
20. september

XIV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Jõgeva Maakonna
Keskraamatukogus Põltsamaal
Lasteteeninduse toimkonna „Kogemuste tuur septembris
Terminoloogia toimkond koostöös Rahvusraamatukoguga korraldab sügisel XII
oskuskeelepäeva

18. oktoober

Eks-klubi külastab Tammsaare muuseumi

20.–30. okt.

Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“

20. oktoober

Raamatukogupäevade avapäev Pärnus

23. oktoober

VIII teadus- ja erialaraamatukogupäev Tallinnas

30. oktoober

XVI maaraamatukoguhoidjate päev Haapsalus

15. november

Eks-klubi kohtub Jaani kirikus Arne Hiobiga

20. november

Kooliraamatukogude sektsiooni sügisene teabepäev Tallinnas

29. november

Kogude toimkonna seminar TTÜR-is

9. detsember

Eks-klubi jõulupidu ja kokkuvõte aastast RR-is

