EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU TEGEVUSE PÕHISUUNAD
2013. AASTAL
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevuse raamistikuks on 2012. aastal kinnitatud „Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühingu arengukava aastateks 2011–2014“.
Kultuuriministeeriumis on koostamisel “Eesti kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020”,
esialgse kava kohaselt toimuvad enne Riigikogusse andmist tervikteksti
arutelud
valdkondadega, sh ka raamatukogudega.
2013. aastal möödub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu asutamisest 90 ja taasasutamisest
25 aastat. Neid märkimisväärseid tähtpäevi tähistatakse pidulikul aastakoosolekul 28.
veebruaril. Aastakoosolekul antakse välja kõik 2012. aasta tunnustused: ERÜ
teenetepreemiad, auhinnad Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus, Aasta tegu
linnaraamatukogus, Aasta lasteraamatukoguhoidja, Aasta kooliraamatukoguhoidja, Aasta
maaraamatukoguhoidja ja Ajakirjandusauhind 2012.
Koostöös TÜ Raamatukoguga antakse välja Fr. Puksoo auhind Kaarel Vanamölderile
uurimuse „Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemereprovintsides 17. sajandi lõpul Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjana“ eest ning tunnustatakse
Indrek Operit publikatsiooni „Eesti köitemärgised 1840-1940“ eest.
20.-21. maini toimub Eesti raamatukoguhoidjate X kongress „Vali raamatukogu!“ Pärnus,
kongressi programmitoimkond alustas tööd juba 2012. aasta novembris.
2013. aastal jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele. Raamatukoguhoidjad saavad
kutset taotleda kahes voorus: kevadel ja sügisel. Raamatukoguhoidja kutsestandardi
väljatöötamise töörühmas on valminud Raamatukoguhoidja kutsestandard 6, 7, 8, mis
esitatakse Kultuuri Kutsenõukogule kinnitamiseks. Alustatakse hindamisstandardi
väljatöötamist ja kutse andmise korra uueandamist. Täpsustatakse Raamatukoguhoidja ja
infotöötaja eetikakoodeksit.
Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!” toimuvad 20.-30. oktoobrini.
Avapäev korraldatakse 18. oktoobril Viljandi Sakala Keskuses ja maaraamatukoguhoidja päev
Keilas.
Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja Raamatukogu. Eraisikud saavad
ajakirja Raamatukogu ERÜ kaudu soodushinnaga.
Ilmub ERÜ aastaraamat 2012/nr 24, (koostaja Ene Sööt Jõgeva Linnaraamatukogust). 2013.
aasta aastaraamatut koostab Võrumaa Keskraamatukogu.
Koostöös raamatukogudega jätkub töö ERBA andmebaasiga ja jooksvalt jätkub ERÜ liikmete
andmebaasi korrastamine.
Regulaarselt täiendatakse ERÜ kodulehte ja Facebooki kontot. Ühingu postiloendis jagavad
infot oma tegevuse kohta juhatus, töörühmade, sektsioonide, toimkondade juhid ning
usaldusisikud vahendavad kohalikus raamatukoguelus toimuvat.
ERÜ jätkab tegutsemist IFLA liikmena.
Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2013. aasta
kavadele (vt. ka kalenderplaan).
Erialaraamatukogude sektsioon kavandab sektsiooni kuulumise liikmelisuse põhimõtete
täpsustamist ja staatuse uuendamist, Kirde Kaitseringkonna raamatukogu külastamist jm.
Kooliraamatukogude sektsioon korraldab kaks teabepäeva, suveseminari, võtab kokku
küsitluse jm.
Maaraamatukogude sektsioon korraldab kevadel teabepäeva ja suvel seminar-laagri.
Kogude toimkonnal on kavas jätkata kaks korda aastas toimuvaid regulaarseid kokkusaamisi
erinevates raamatukogudes, korraldada traditsiooniline seminar TÜRis, arutada
Hoiuraamatukogus säilitamise põhimõtteid ja perioodika säilitamisele suunamist, algatada
Hoiuraamatukogu määruses täpsustuse sisseviimine, mis garanteeriks säilitamisele suunatud
kogude kustutamisel üleandva raamatukogu õigused jm.
Koolituse toimkond tähistab eriala täienduskoolituse 100. aasta juubelit Viljandis ja korraldab
väljasõiduseminari,
jätkab
koostööd
ERÜ
kutsekomisjoniga,
alustab
pärast

raamatukoguhoidja kutsestandardi kinnitamist kutsekoolitusprogrammi uuendamist, püüab
parandada täienduskoolituse alast teavitustööd.
Lasteteeninduse toimkond korraldab üleriigilise lasteraamatukoguhoidja päeva Keilas, arutab
ja teeb ettepanekuid VKA lasteraamatukogude suveakadeemia koolituskavasse jm.
Terminoloogiatoimkonnas jätkatakse erialaterminite andmebaasis poolikute (varjatud)
terminite ülevaatamist, vajadusel nende täpsustamist, tõlkevastete otsimist jne. Ühe tervikliku
kogumina vaadatakse läbi kaarditerminid. Koostöös RRiga korraldatakse oskusekeelepäev.
Vanaraamatu toimkond korraldab väljasõidu Valgasse ja ettekandepäeva RRis, et tutvustada
uuemaid raamatu ja raamatukogude ajaloo alaseid uurimusi.
Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm korraldab kaks koolitust, kevadel Tartus ja
sügisel Tallinnas.
Eks-klubi saab kokku kord kuus, et külastada TLÜ uut hoonet, Ukraina kultuurikeskust,
Vabaõhumuuseumi, Soolaladu jm. Suurima ettevõtmisena on kavas reis Soome.
Suuremate ürituste kalenderplaan
23. jaanuar

Erialapäeval TÜRis antakse üle Friedrich Puksoo auhind

28. veebruar

ERÜ aastakoosolek ERÜ 90/25 RRis

18. märts

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev toimub RRis

15. aprill

Kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev RRis

20. aprillist 20. maini

ERÜ võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja III, IV, V kutse
tõendamiseks ja omistamiseks.

18. aprill

Eriala täiendkoolitus 100 - TÜ VKA

9.- 10. mai

Vanaraamatu toimkonna seminar Valga muuseumis

10. mai

RRi ja ERÜ terminoloogia toimkonna oskuskeelepäev RRis

20.-21. mai

Eesti raamatukoguhoidjate X kongress „Vali raamatukogu!“
Pärnus

12.–14. juuni

XXII maaraamatukogude suveseminar Läänemaal

26.–28. juuni

TÜ VKA lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia

7.–9. august

Kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar

15. augustist 15. septembrini

ERÜ võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja III, IV, V kutse
tõendamiseks ja omistamiseks

18. september

Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Keilas.

3. oktoober

Vanaraamatu toimkonna ettekandepäev RRis

18. oktoober

Raamatukogupäevade avamine Viljandis

20.-30. oktoober

Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“

22. oktoober

VI teadus- ja erialaraamatukogu päev

23. oktoober

Eesti raamatu päev

25. oktoober

Infokirjaoskuse päev

30. oktoober

XIII maaraamatukoguhoidja päev

18. november

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev

Katre Riisalu
Juhatuse esinaine
18. veebruar 2013

