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EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU
TEGEVUS 2015. AASTAL
ORGANISATSIOON
Liikmeskond

31.12.2015 kuulus ühingusse 790 tegevliiget, sh neli auliiget ja üks välisliige. Toetajaliikmetena
kuulusid ERÜsse Harju Maakonnaraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja Viljandi Linnaraamatukogu.
2015. aastal astus ERÜsse 18 uut liiget, aasta jooksul lahkus 42 liiget, neist igavikuteele auliige
Maare Kümnik (15.031936–13.11.2015). Aastakoosoleku päeval ja raamatukogupäevade ajal
toimunud kampaania „Liitu ERÜga!“ tõi ühingusse 13 uut liiget.
ERÜ büroost saadeti liikmetele meeldetuletusi, kuid vaatamata sellele oli aastavahetusel ikkagi 240
liikmel 2015. aasta liikmemaks tasumata (neist 107-l ka 2014). Aruandeaastal välja arvatud
liikmetest oli pooltel võlgu 3 või rohkem aastat. Töö võlglastega jätkub ka 2016. aastal.
Juhatus, revisjonikomisjon, büroo

2015. aastal oli ERÜ juhatus üheksaliikmeline: aastani 2017 kehtivate volituste alusel juhatuse
esinaine Katre Riisalu ja liikmed Kristina Pai, Mari Randmets, Ülle Siska, Asko Tamme ja Krista
Visas ning aastani 2018 valitud Tuuliki Tõiste, Heli Priimets ja Piia Salundi. Juhatuse aseesimehed
on Asko Tamme ja Krista Visas.
Juhatus pidas 4 koosolekut, mitmel korral arutati ja võeti otsuseid vastu ka kirjaliku hääletamise
vormis.
-

2. veebruari koosolekul RRis osalesid struktuuriüksuste juhid, arutati ja tehti kokkuvõte 2014.
aasta tegevusest.

-

17. aprill koosolekul osalesid juhatuse liikmed nii vastvalitud kui eelmisest koosseisust.
Kavandati koostööd Läti ja Leedu kutseühingutega, osalemist EBLIDA aastakoosolekul, raamatukogupäevade erilehe koostamist, kinnitati majandusaasta aruanne, teiseks juhatuse
aseesimeheks valiti Krista Visas jm.

-

25. mail Tartu Linnaraamatukogus toimunud koosolekule arutati raamatukogupäevade
korraldamist, koostöös E. Vilde Muuseumiga konkursi „Tabamata Vilde“ korraldamist jm..

-

31. augusti kohtus juhatus TALO esindaja Ago Tuulinguga ning arutati koostöövõimalusi
raamatukoguhoidjate palgaga seonduvalt. Arutati ka suurt võlglaste hulka liikmeskonnas.
Ühingu liikmed, keda on ligi 100, kes viimase 3 aasta jooksul liikmemaksu ei ole tasunud
ning korduvatele meeldetuletamistele reageerinud, otsustati juhatuse otsusega liikmeskonnast
välja arvata.

-

Aasta teisel poolel käsitleti arutamist vajavaid küsimusi elektrooniliselt ja kirjalikul
hääletamise meetodil.
Revisjonikomisjoni kuulusid Rutt Enok, Ruth Hiie ja Aita Kraut, komisjon revideeris ühingu vara.
ERÜ büroos on tööl üks inimene - Reet Olevsoo.
Juhatuse ettepanekud, pöördumised jm.

6. jaanuaril vastati Reformierakonnale ja esitati arvamus erakonna valimisprogrammi
kultuurivaldkonna peatükki.
19. mail saatis ERÜ Riigikogu kultuurikomisjonile lühikese ülevaate, kuidas on riigil õnnestunud
Kultuur 2020 elluviimist raamatukogunduse valdkonnas alustada.
28. mail kirjutas ERÜ märgukirja Paide Linnavalitsusele soovitusega viia avaliku konkursi
tingimused Järvamaa Keskraamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks vastavusse kehtiva
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seadusandlusega.
8. juunil tehti ühispöördumine Eesti Muusikakogude Ühendusega raamatukogudest audiovisuaalsete
teoste laenutamise asjus Justiits- ja Kultuuriministeeriumile ning Riigikogu kultuurikomisjonile.
19. juunil saatis ERÜ juhatus kirja EKALile toetades kõrgharidusega ja kutsekvalifikatsiooniga
töötaja palga tõstmiseks keskmise palgani.
8. oktoobril kirjutati osalusveebi arvamus Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide
võrgu ja tegevussuundade raportile Eesti Keele Instituudi toetuseks.
Riigikogu kultuurikomisjon pöördus ERÜ poole ettepanekuga esitada Rahvusraamatukogu
Nõukogusse RRi töövaldkonna asjatundja kohale oma kandidaat. ERÜ juhatus tegi ettepaneku
TTÜRi direktor Jüri Järsile, kes ka kinnitati Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmeks.
ERÜ on esitanud korduvalt kandidaate Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali koosseisu, kuid
meie kandidaadid ei ole osutunud kunagi valituks.
ÜLDKOOSOLEK JA KÕNEKOOSOLEK

Üldkoosolekul 27. veebruaril RRis osales 221 ühingu liiget, koos volitustega oli kvoorum 437
inimest. Möödunud aasta tegevuse võttis kokku juhatuse esinaine Katre Riisalu, kinnitati ERÜ 2014.
aasta tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ja 2015. aasta tegevussuunad. Aastakoosolek
kiitis heaks „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arengukava aastateks 2015–2018“.
ERÜ juhatusse liikmeteks valiti 2015–2018 Tuuliki Tõiste (TTÜR) ja teiseks valmisperioodiks Heli
Priimets (Tallinn Majanduskooli raamatukogu) ja Piia Salundi (Sauga raamatukogu). ERÜ juhatusest
kutsuti tagasi Ave Janu (TTÜR). Juhatuse liikmetena jätkavad kuni 2017. aastani Kristina Pai (TÜR),
Mari Randmets (Rocca al Mare Kooli raamatukogu), Ülle Siska (Jüri raamatukogu), Asko Tamme
(Tartu Linnaraamatukogu) ja Krista Visas (Pärnu Keskraamatukogu). Aastakoosolekust loe ka
Olevsoo, Reet. Ühing vajab uusi eesmärke // Raamatukogu (2015) nr 2, lk 38.
Aastakoosolekule eelnenud kõnekoosolekul tervitas raamatukoguhoidjaid kultuuriminister Urve
Tiidus. Raamatukoguhoidjate autasustamisele järgnenud kõnekoosolekule "Raamatukogu
erakondade kultuuripoliitikas" olid kutsutud 2015. aasta Riigikogu valimistel osalevate erakondade
esindajad. Diskussiooni suunas ERÜ juhatuse aseesimees Asko Tamme, osalesid Urve Tiidus
(Reformierakond), Liisa Pakosta (IRL), Martin Helme (EKRE), Meelis Pai (Keskerakond), Ülo
Mattheus (Vabaerakond) ja Barbi Pilvre (SDE). Arutleti selle üle, missugune on kultuuri ja
raamatukogude roll tänapäeva ühiskonnas ning mida saaksid raamatukogud teha, et Eesti riiki
paremaks muuta. Palju räägiti haldusreformi vajalikkusest ja tõsiasjast, et tsentraalne juhtimine
õigustab ainult sõjaväes, kuid kultuuris see ei kehti. Kõlasid seisukohad, et raamaukogude roll on
kasvanud tohutult ja sellesse valdkonda on raha juurde vaja. Hea raamatukoguteenus vastab inimeste
vajadustele ja pakub tegelikult rohkem kui on vajadus. Ülevaade kõnekoosolekust vt ka Salundi,
Piia. ERÜ kõnekoosolekul räägiti rahast(usest) // nr 2, lk 38.
RAAMATUKOGUHOIDJATE TUNNUSTAMINE

Aasta maaraamatukoguhoidja 2014 pälvis Orissaare raamatukogu raamatukoguhoidja Marlin
Pärn pühendunud ja tulemusliku töö eest laste toomisel raamatukokku, sisuka töö eest laste
suunamisel raamatute ja lugemise juurde.
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2014 on Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna
bibliograaf Krista Kumberg laiahaardelise tegevuse eest lastekirjanduse uurimisel ja tutvustamisel
ning laste lugemishuvi mitmekülgsel arendamisel.
Aasta kooliraamatukoguhoidja 2014 on Rocca al Mare Kool raamatukogu juhataja Leini Kõrtsini
silmapaistva, innovaatilise ja pühendunud töö eest Rocca al Mare kooli raamatukogus, mille
tulemusel on raamatukogust saanud õpilaste meelispaik.
Aasta tegu teadusraamatukogus 2014 sai ELNET Konsortsium Tallinna ja Tartu ESTER
andmebaaside liitmise, uue disainiga ühise veebikataloogi loomise ja infosüsteemi ülemineku eest
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uuele tarkvaralisele süsteemile Sierra.
Aasta tegu erialaraamatukogus 2014 sai Eesti Lastekirjanduse Keskus missioonitundega tehtud
töö eest laste suunamisel lugemise juurde ning raamatukarussellides lugemisvara viimise eest
lastehaiglatesse üle Eesti.
Aasta tegu linnaraamatukogus 2014 pälvis Oskar Lutsu nim. Tartu Linnaraamatukogu
lugemiskoerte töörühma mitmekülgne ja eriilmeline tegevus laste lugema õpetamisel koerte abil.
Parim noor raamatukoguhoidja 2014 on Sisekaitseakadeemia raamatukoguhoidja-bibliograaf
Liina Tamm erialaselt aktiivse ning entusiastliku raamatukogundust arendava tegevuse ja noorte
infoprofessionaalide koostöö arendamise eest.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemiaga tunnustati ELNET Konsortsiumi
arendusjuhti Riin Oloneni projekti Tallinna ja Tartu ESTER andmebaaside liitmise koordineerimise,
uue disainiga ühise veebikataloogi loomise ja infosüsteemi tarkvaralise ülemineku Sierrale eduka ja
tulemusliku juhtimise eest.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia sai ERÜ büroo juhataja Reet Olevsoo
pikaaegse ja kohusetundliku töö ning tänuväärse panuse eest Eesti raamatukoguhoidjate ühistöösse.
Raamatukogu Sõbra tiitli pälvis dokumentaalfilmi „Ustavus raamatule. Aleksander Sibula aeg“
autor ja režissöör Vallo Kepp.
Tänuüritusel osalenud kultuuriminister Urve Tiidus tänas raamatukoguhoidjaid tänukirjaga. Tunnustusega kaasnes ERÜ tänukiri ja Riho Hüti vitraaž, auhindade väljaandmist toetab jätkuvalt rahaliselt
Kultuurkapital. Loe ka Riisalu, Katre. Meie parimad 2014. aastal // Raamatukogu (2015) nr 2, lk .
Friedrich Puksoo auhind
Järjekordne Friedrich Puksoo auhind anti Jürgen Beyerile panuse eest Eesti varauusaegse
raamatuloo uurimisse. PhD Jürgen Beyer on rahvusvahelise haardega väga produktiivne teadlane.
Tema kõrge reitinguga rahvusvahelise levikuga teadusajakirjades avaldatud publikatsioonid annavad
tunnistust tema olulisest panusest rahvusvahelisse raamatuloolisse uurimistöösse.
Auhinnale oli esitatud kaks nominenti: Piret Lotmani monograafia „Heinrich Stahli elu ja looming“
ning seitse Jürgen Beyeri 2013–2014. aastal ilmunud Eesti varauusaegset raamatulugu käsitlevat
artiklit.
Auhinnakomisjoni, koosseisus Anne Valmas (esimees), Merike Kiipus, Mare Rand, Janika Päll ja
Malle Ermel, üksmeelne arvamus oli, et mõlemad nominendid on auhinda väärt, kuid Piret Lotmani
Stahli-uurimus on juba korra pälvinud Puksoo auhinna (toona tunnistati auhinnavääriliseks tema
2010 ilmunud doktoritöö).
Friedrich Puksoo auhinna väljaandmist toetas Kultuurkapital..
INFO JA KOMMUNIKATSIOON

ERÜ liikmete postiloendiga oli liitunud 695 liiget, kes vahetasid infot 270 korral. Juhatuse esinaine Katre
Riisalu on saatnud listi kokkuvõtteid koosolekutel arutatust ja toimunud sündmustest. ERÜ büroos
hallatakse lisaks liikmete listile juhatuse, maaraamatukogude sektsiooni, vanaraamatu toimkonna, uue
mõtte töörühma, kogude toimkonna ja ERBA listi. Mitmed toimkonnad ja töörühmad vahetavad infot
postiloendites, mida hallatakse erinevates raamatukogudes. Lisaks varem loodud sektsioonide ja
toimkondade
kodulehtedele
esitleti
2015. a.
erialaraamatukogude
uut
veebilehte
http://erialaraamatukogud.weebly.com/
ERÜ ja ERÜ maakogude sektsiooni Facebooki toimetajaks on Lea Rand. ERÜ kodulehe tehnilist tuge
pakub Maie Ristissaar.
Suuremate ürituste eel on ERÜ büroo välja saatnud 8 pressiteadet, mille tulemusena on toimunud mitmed
meediakajastused. Aktiivsemalt tunneb meedia ERÜ tegemiste vastu huvi raamatukogupäevade ja
aastakoosoleku aegu. Mõlemad ettevõtmised annavad ajendi ja võimaluse rääkida raamatukogude
tegemistest, mida raamatukogud ka üsna aktiivselt kasutavad. Raamatukogupäevade ajal andis juhatuse
esinaine Katre Riisalu intervjuu Kukus, Raadio 4, Elmari ja Vikerraadios. Raamatukogupäevade
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üritused leidsid kajastamist kohalikes maakonnalehtedes (ligi 50 artiklit). Samuti kajastasid
maakonnalehed E. Vilde konkursi raames ringi sõitnud žürii tegevust, ajakirjanikud ei pidanud
paljuks kohale tulla ja žürii tegevust jälgida, arvamusi küsida.
ERÜ üritusi kajastati kultuurisündmuste kalendris, portaalides ja kohalikes lehtedes. Ajakirja
Raamatukogu ERÜ veerus oli info aasta jooksul toimunud olulisematest ettevõtmistest.
ERÜ juhatus kohtus aastakoosoleku päeval aasta jooksul liitunud ühingu liikmetega. Saadi tuttavaks,
näidati büroo ruumi, tutvustati kodulehte ja räägiti lühidalt ühingu tegevusest ning vastati
küsimustele.
RAAMATUKOGUNDUSE ARENGUDOKUMENDI “21. SAJANDI RAAMATUKOGU”
KOOSTAMINE

2015. aasta üheks suuremaks ettevõtmiseks ja väljakutseks oli visioonidokumendi „21. sajandi
raamatukogu“ koostamine. Ettepanek alustada Eesti raamatukogunduse jaoks olulise strateegilise
dokumendi koostamist tehti ühingu 2015. aasta aastakoosolekul ning kiideti samas ka ühehäälselt
osavõtjate poolt heaks.
Põhiosas on raamatukogude arenguprioriteedid määratletud dokumendis „Kultuuripoliitika
põhialused aastani 2020“. Kuid raamatukogundus on tervikuna pidevas muutumises, seda tulenevalt
nii inimeste lugemisharjumuste muutumisest, tehnoloogilistest uuendustest kui ka riigi ning
omavalitsuste võimekusest raamatukoguvõrgu toetamisel. Varasematel aastatel on püütud saavutada
kokkulepet, mis määratleks valdkonna tegevusele visiooni, peamised probleemid, prioriteetsed
eesmärgid koos soovitavate tulemustega ning eri osapoolte tegevused eesmärkide saavutamiseks,
kuid senini ei ole koostatud eri raamatukogutüüpe katvat arengudokumenti. Mittetulundusühingu ja
vabatahtliku organisatsioonina ei saa ERÜ kokku panna riiklikku arengukava, kuid saame arvamust
avaldada ja ettepanekuid teha.
Arengudokumendi koostamise protsessi modereeris ja koostamist nõustas Ragnar Siil,
kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoja ja konsultatsioonigrupi Creativity Lab juhtivpartner.
Rahaliselt toetas seda Kultuuriministeerium. Töörühma ja aruteludele olid kutsutud Janne Andresoo,
Kadri Haavandi, Kaie Holm, Mare-Nelli Ilus, Jüri Järs, Andres Kollist, Tiina Kriisa, Liisi Lembinen,
Krista Lepik, Veronika Raudsepp Linnupuu, Reet Lubi, Reet Olevsoo, Riin Olonen, Kristina Pai,
Heli Priimets, Mari Randmets, Raile Reigo, Tiiu Reimo, Katre Riisalu, Mariann Rikka, Maie
Ristissaar, Raivo uusalepp, Piia Salundi, Anneli Sepp, Triinu Seppam, Ülle Siska, Külli Solo, Triin
Soone, Ülle Talihärm, Liina Tamm, Kalju Tammaru, Asko Tamme, Tuuliki Tõiste, Kristel Veimann,
KaieViigipuu-Kreintaal, Sirje Virkus, Krista Visas ja Kaili Õunapuu-Seidelberg. Töörühma juhtis
juhatuse esinaine Katre Riisalu.
Arengudokumendi koostamise ajakava
1. 10. septembril toimus Tallinnas visiooniseminar eemärgiga analüüsida raamatukogude
põhiprobleeme. Kokku oli kutsutud erinevatest raamatukogutüüpidest laiapõhjaline 35liikmeline töörühm. Arutati peamisi strateegilisi teemasid (tehnoloogilised, demograafilised,
sotsioloogilised trendid, elukestva õppimise teema, lugemisharjumuse teema, kogukonnakeskuse teema jm), koostati probleemipuu.
2. Juhtgrupi kohtumine ERÜ büroos 14. oktoobril. Osalejaid 10. Eesmärk analüüsida visiooniseminaril saavutatut, määratleda prioriteedid ja vastavalt põhiprobleemidele püstitada
eesmärgid koos sihttasemetega.
3. Juhtgrupi kohtumine Rahvusraamatukogus 11. novembril. Osalejaid 10. Eesmärk analüüsida
võtmeprobleeme, töötada välja eesmärkide saavutamiseks vajalikud strateegiad ja tegevused.
4. Arenguseminar Tartu Ülikooli Raamatukogus 8. detsembril. Osalejaid 28. Eesmärk
tutvustada laiemale ringile prioriteete, eesmärke ja tegevusi ning leppida kokku täiendavates
meetmetes eesmärkideni jõudmisel. Arutati raamatukogu baasteenust, kvaliteedinõudeid,
lahendamist ootavad väljakutseid jm.
Visioonidokumendi koostamisel peeti silmas ja vaagiti probleeme raamatukogutüüpide üleselt.
Tegemist on esimese sammuga väga pikal teel ning katsega sõnastada üldistatult probleeme. Sellele
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peaksid järgnema raamatukogutüüpidest lähtuvad konkreetsemad arengudokumendid, aga ka raamatukoguteenuse täpsem mitmetasandiline kirjeldamine koos kvaliteedinõuetega, rääkimata haldusreformiga kaasnevast raamatukoguvõrgu korrastamisest. Raamatukoguhoidjad peaksid ise sõnastama, kuidas me näeme raamatukogude rolli ja raamatukoguteenust muutuvas halduskorralduses.
2016. aasta jaanuaris saadeti valminud projekt tutvumiseks ja arvamiseks ERÜ liikmetele. 9. märtsil
toimuval aastakoosolekul on kavas visioonidokument „21. sajandi raamatukogu“ esitada liikmetele
heaks kiitmiseks. 2016. aastal tuleb minna detailsemaks ning koostada spetsiifilised arengudokumendid ja tegevuskavad eri raamatukogutüüpide lõikes. Kokkuleppimist ja kirja panemist
vajavad raamatukogu teenuste kirjeldused, kvaliteedinõuded jm.
RAAMATUKOGUHOIDJA KUTSE ANDMINE

ERÜ on raamatukoguhoidjatele kutse andja aastani 2018.
2015. aastal võeti ERÜ büroos kutse taotlemise avaldusi vastu 15. augustist kuni 15. septembrini,
laekus 7 avaldust. Avaldused vaatas kutsekomisjon läbi 30. septembril. Kolmele taotlejale otsustati
anda 6. kutsetase ning neljale taotlejale omistati 7. kutsetase. Kutsekomisjon oli arvamusel, et sellel
aastal olid dokumendid, eriti enesehindamine ja õpimapp paremini vormistatud. ERÜ kutsekomisjoni
kuulusid Malle Ermel (TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (aseesimees, Rapla
KR), Piia Selge (sekretär, Tallinna ARTE Gümnaasiumi Raamatukogu), Krista Talvi (esimees, RR ja
ERÜ), Ilmar Vaaro (TÜ VKA) ja Kersti Rodes (Kutsekoda).
Kutsekomisjon pidas 10. novembril koosoleku, kus päevakorras oli TÜ Ühiskonnateaduste Instituudi
infokorralduse (raamatukogunduse) eriala lõpetajatele Raamatukoguhoidja, tase 6 kutse andmise
taotluse läbivaatamine ja kooskõlastamine. Kutsekomisjoni liikmed tutvusid põhjalikult eelnevalt
esitatud dokumentidega – õppekavade ja kutsestandardi Raamatukoguhoidja, tase 6 vastavusest ning
õppekavade lõputöö või lõpueksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtetest. Kutsekomisjon
tunnustas õppetooli juhataja Krista Lepiku initsiatiivi lõpetajatele 6-nda kutsetaseme andmisest ning
kooskõlastas esitatud dokumendid.
ÜRITUSED, SÜNDMUSED
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ 20.–30. oktoobrini 2015

ERÜ eestvedamisel toimusid raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus" juba 25. korda. Eesti
raamatukoguhoidjate jaoks on raamatukogupäevade avamine oluliseks kokkusaamise kohaks,
traditsiooniliselt toimub pidulik avaüritus iga kord erinevas paigas. Üleriigilised raamatukogupäevad
avas 20. oktoobril Kohtla-Järve Kultuurikeskuses kultuuriminister Indrek Saar. Pikema ettekande
raamatukogude tulevikust pidas Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, Ida-Virumaad
tutvustas kohalik giid Enn Käiss ja oma loomingut Anneli Lamp. Huvilised tõid kohale Bussid
Tartust ja Tallinnast, kokku osales 150 raamatukoguhoidjat üle Eesti. Traditsioonilise mälumängu
korraldas Rapla Keskraamatukogu ja sellel osales 11 võistkonda, võitis Jõgeva maakonna võistkond,
järgnesid Pärnu Keskraamatukogu ja Tartumaa võistkond.
Avapäeval ilmus ajalehe Postimehe vahel raamatukogupäevade erileht, mille tootmist toetas Kultuurkapital. Vahelehe elektrooniline variant on kättesaadav ERÜ kodulehel:
http://eru.lib.ee/www/images/stories/RAAMATUD/kohtume_raamatukogus_2015.pdf
Üleriigilisele muusika-aastale kohaselt kõlas raamatukogupäevade ajal ka raamatukogudes muusikat
tavapärasest rohkem. Kogudest oli välja otsitud muusikaga seonduv – raamatute kõrval ka noodid ja
heliplaadid, ikka selleks, et innustada muusikahuvi ja tutvustada muusika loojaid ja esitajaid.
Raamatukogudes koostati on üle 500 näituse ja väljapaneku, kus muusikute elulugude kõrval
eksponeeritakse ka laste- ja koolilaulikud, pillimänguõpikuid, seltskonnalaulikuid aga ka isetehtud
käsikirjalisi laulikuid ning erinevaid helisalvestisi, sh vinüüle erakogudest koos retrohõnguliste
muusikariistadega. Raamatukogudes korraldati kontserte, toimusid muusikaga pereõhtud, aga ka
roki-räpi luulekohvik, kellaviietee rahvamuusikaga ning kõneldi biitlitest, džässist, kitarri- ja punkmuusikast. 27. oktoobril proovis raamatukoguhoidja ametit 120 persooni sh maavanemad, valla-
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vanemad, kohalikud sotsiaal-, haridus- ja kultuurinõunikud, linnapead, näitlejad ja teatrijuhid ning
arvukalt muusikakoolide õpetajaid ja kohalikke pillimehi.
Ka VIII teadus- ja erialaraamatukogu päev, mis toimus 22.oktoobril Sisekaitseakadeemias oli suures
osas pühendatud muusika-aastale. Osales 70 inimest, üritusest toimus videoülekanne. Tartust
tulijatele oli Sisekaitseakadeemia korraldanud transpordi bussijaamast Kosele. Päeva alustati auhinna
aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus 2015 nominentide tutvustamisega.
Raamatukogupäevad lõppesid 30. oktoobril viieteistkümnendat korda toimunud maaraamatukoguhoidja päevaga Jõgevamaal Palamuse rahvamajas. Korralduse põhiraskus oli Jõgeva Maakonna
Keskraamatukogul, osales 140 raamatukoguhoidjat. Päeva kulminatsiooniks oli nagu alati auhinna
aasta maaraamatukoguhoidja nominentide väljakuulutamine, keda seekord oli 12.
Traditsioonilise võistluse „Infootsing Internetist 2015“ valmistas ette ja korraldas Eesti Rahva
Muuseum. 7. oktoobril toimunud eelvooruks oli kirja pannud 36 osalejat, vastused saatis siiski 32.
Võistlejaid oli üle Eesti, kõige aktiivsem osavõtt oli Tartu Linnaraamatukogus ja Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus. Lõppvoor toimus 28. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas.
Võistlejate päev oli meeleolukas – pärast paaritunnist peamurdmist küsimuste kallal suunduti
üheskoos põnevale ringkäigule muuseumi uude hoonesse Raadil. Pidulikul autasustamisel pärjati
parimad, esikolmikusse mahtusid:
1. Carolina Schultz (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu)
2. Tiina Sulg (Tartu Linnaraamatukogu)
3. Paul Peetersoo (TTÜ Küberneetika Instituut).
Eesti raamatu päeval avasid Tartu Linnaraamatukogu ja ERÜ Elle Tariku (1938–2014)
mälestuspingi. Elle Tarik oli eluaegne raamatukoguhoidja, rahvaraamatukogude suunanäitaja,
aastatel 1975–1983 Tartu Linnaraamatukogu direktor, ERÜ ja Eesti Kirjanduse Seltsi auliige. Peeter
Põllu parki sai mälestuspink tänu raamatukoguhoidjate annetustele.
Raamatukogupäevadest vt ka Riet, Ene Kuhu lähed, raamatukogu? Raamatukogu (2015) nr 6, lk 37
ja Riisalu, Katre. Rõõm muusikast ja raamatukogupäevadest // Raamatukogu (2015) nr 6, lk. 4.
Raamatukogupäevade plakati kujundas ja trükkis kirjastus Koolibri:
http://eru.lib.ee/www/index.php/erye/eruvaljaanded/plakatid
Konkurss "Tabamata Vilde"

Eduard Vilde muuseumi algatusel ja koostöös ERÜga sündis mõte tähistada Eduard Vilde 150.
juubelit raamatukogudes . Ettevõtmise eesmärgiks oli elavdada ja mitmekesistada kirjanduselu
raamatukogudes, muuta Vilde nooremale sihtgrupile atraktiivsemaks, panustada meie kirjanduse ja
kultuuriajaloo suurkuju tänapäevase kuvandi loomisesse ning kutsuda rahvast lugema omamaist
väärtkirjandust. Raamatukogusid kutsuti üles osalema konkursil „Tabamata Vilde“.
Konkursil osales üle Eesti 36 raamatukogu ebatraditsiooniliste, leidlike, loovate, originaalsete ja
kogukonda kaasavate väljapanekutega. Viieliikmeline žürii valis neist välja parimatest-parimad.
Esimesele kolmele oli peasponsor Elisa pannud välja tahvelarvuti koos aastase piiramatu ligipääsuga
Elisa e-raamatutele ja Kultuuriministeerium sellele ümbrise, neljas ja viies koht said Rahva Raamat
kinkekaardid, ERÜ tunnustas kümmet parimat tänukirjaga, Kultuuriministeerium toetas konkurssi
rahaliselt ja pani välja ka mitu eriauhinda
Konkursi tänuüritus toimus 18. juunil Eduard Vilde Majamuuseumis Üritusele olid kutsutud kõik
konkursil kaasa löönud raamatukogud. Tunnustati parimaid ja kuulati Jan Kausi kokkuseatud Vildeainelisest kirjanduskava.
Paremusjärjestus:
1. Jüri raamatukogu
2. Viljandi Linnaraamatukogu
3. Viimsi raamatukogu
4. Juuru Eduard Vilde Kool
5. Eidapere raamatukogu
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Kümne parema hulka tulid ka Järvamaa Keskraamatukogu, Mustvee Linna Raamatukogu, Pala raamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu (eestikeelse kirjanduse osakond), Tsirguliina raamatukogu.
Kümne tööga saab tutvuda Vilde muuseumi kodulehel http://linnamuuseum.ee/vilde/vilde-150/
Konkursist loe Olevsoo, Reet. Tabamata ja tabatud Vilde // Raamatukogu (2015) nr 5, lk 37.
Kirjandustuur „Sõnaränd ehk eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”

3.–6. novembrini sõitsid kirjanikud taas mööda Eesti raamatukogusid. Tuur sai juba eelmisel aastal
Doris Karevalt kokkuvõtva ühisnimetaja Sõnaränd. Lugejate ja raamatukoguhoidjatega kohtus üle
kahekümne kirjaniku seitsmes meeskonnas, sõideti risti-räsi üle Eesti, seekord jäi puudutamata
Harjumaa. Tuuri peakorraldajad olid Veronika Kivisilla Kirjanike Liidust ja Maire Liivamets RRist,
ERÜ büroo aitas kaasa ettevalmistaval perioodil.
ÜLEVAADE ERÜ STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSEST

2015. aastal lõpetati kahe töörühma tegevus.
Vaatamata otsingutele, et leitud turunduse töörühma teotahtelist ja hakkajat eestvedajat, kes näeks
võimalust ja vajadust tegeleda raamatukogude turundamise temaatikaga. Kuna ilma juhita ei olnud
töörühmas tegevust juba mitu aastat, otsustas ERÜ juhatus lõpetada turunduse töörühma tegevuse
alates 17. aprillist 2015.
Ka koduloobibliograafia toimkond oli pikka aega varjusurmas. 22. mail toimunud maakondade ja
linnade keskraamatukogude bibliograafide ning peaspetsialistide nõupidamisel oldi ühel meelel, et ei
nähta vajadust koduloobibliograafia töörühma jätkamiseks. Juhatus otsustas lõpetada
koduloobibliograafia töörühma tegevuse 1. juunil 2015. Et aga jääks kanal omavaheliseks
suhtlemiseks inimestele, kes peavad koduloobibliograafiat raamatukogus oluliseks töölõiguks, jäeti
alles postiloend. Kuid vähemalt aasta lõpuni ei olnud ka listis mingit tegevust.
Erialaraamatukogude sektsioon (juht Raili Reigo, Sisekaitseakadeemia raamatukogu)
Erialaraamatukogude sektsiooni juhatusse kuulusid: esinaine Raile Reigo (Sisekaitseakadeemia) ja
liikmed Heli Priimets (Tallinna Majanduskool), Liina Tamm (Sisekaitseakadeemia), Ludmilla Sööt
(SA TÜ Kliinikum) ja Ülle Kalvik (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool).
14. aprillil 2015 toimus erialaraamatukogude sektsiooni kevadüritus Tallinna Botaanikaaia
raamatukogus. Tallinna Botaanikaaiaga tutvumisele lisaks oli kutsutud TLÜ Akadeemilise
raamatukogu esindajad tutvustama TLÜ raamatukogus kasutatavat RFID süsteemi ja selle
kasutamise kogemusi. Lisaks esitles sektsiooni juhatuse liige Ludmilla Sööt erialaraamatukogude uut
veebilehte, kus edaspidi kogu sektsiooni tegevust jooksvalt kajastatakse.
15. mail korraldati tutvumisreis Heimtali muuseumi ja Viljandi pärimusmuusika keskusesse.
18.–19. augustini toimus õppereis Riiga. Reisi põhieesmärgiks oli tutvuda Riia Stockholmi
Majanduskooli raamatukoguga (Stockholm School of Economics SSE Riga Library) ja Läti
Rahvusraamatukoguga (The National Library of Latvia). Kui juba Lätis olime, siis külastasime ka
Līgatne paberivabrikut ja merevaigumeister Harijs Jakobsonsi.
Sektsioon osales VIII teadus- ja erialaraamatukogu päeva korraldamises 22. oktoobril
Sisekaitseakadeemias.
27. novembril toimus erialaraamatukogude sektsiooni õppepäev Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, kus
tutvuti nii õppeasutuse kui ka Kunstiraamatukoguga. Harjutati kätt fotograafia osakonnas ja arutleti
erialaraamatukogude sektsiooni mobiilsusvõimaluste üle.
Ülevaade ERÜ sektsiooni 2015. aasta juba toimunud üritustest ja vaade lähitulevikule vt ka Reigo,
Raile jt. Erialaraamatukogude sektsiooni toimekas aasta // Raamatukogu, 2015 nr 5
Kooliraamatukogude sektsioon (juht Kadri Haavandi, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi raamatukogu)
Kooliraamatukogude sektsiooni juhib Kadri Haavandi, juhatusse kuuluvad Karin Kiik (Väike-Maarja
Gümnaasium), Külli Kose-Rodal (Lilleküla Gümnaasium), Laine Lindvest (Abja Gümnaasium),
Maie Põiklik (Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool), Pille Raud (Tallinna Polütehnikum) ja Eda
Tiismaa (Pärnumaa Kutsehariduskeskus). Infot vahendati listis ning sektsiooni kodulehel.
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10. veebruaril oli sektsiooni juhatuse koosolek Pärnus, kus osales ka suveseminari peakorraldaja.
Peamine arutelupunkt 5.–7. augustini toimuva suveseminar korraldamine. Aprillis külastasid
suveseminari peakorraldaja ja sektsiooni juhataja suveseminari ööbimispaika ja toimus suveseminari
kava arutamise koosolek.
Traditsioonilised teabepäevad Tartus 13. aprillil ja 16. novembril RRis Tallinnas. Ülevaade
kevadisest teabepäevast, kus räägiti lugejateenindusest vt ka Haavandi, Kadri Lugejateenindusest
pärimusmuusikani // Raamatukogu nr 4
Sektsiooni juhataja osales septembris TÜ Eetikakeskuse „Hea kooli“ käsiraamatu koostamise
ümarlaual.
Detsembris saadeti välja suur kooliraamatukoguhoidjate küsitlus, et kaardistada Eesti kooliraamatukogude ja kooliraamatukoguhoidjate mured ja rõõmud, kitsaskohad ja uuendusvajadused.
Maaraamatukogude sektsioon (Lea Rand, Toila raamatukogu juhataja)
Erilisi muudatusi sektsiooni töökorralduses 2015. aastal ei olnud.
Suuremaks ettevõtmiseks oli maaraamatukoguhoidjate küsitlus. 1. aprillist kuni 15. maini, kaardistati
maaraamatukogude olukorda ja hetkeseisu. Selleks paluti vastata 26 küsimusest koosnevale
ankeedile, kus oodati vastuseid palkade ja koolitusrahade, koosseisude vähendamise, ühendamiste ja
töökoormuse, lisaülesannete ja nende tasustamise, aga ka koolitusvõimaluste ja –soovide kohta.
Ankeedile vastas 346 maaraamatukogude töötajat ning saadi päris hea pilt olukorrast
maaraamatukogudes.
Pikem ülevaade läbiviidud uuringust on ajakirjas Rand, Lea. 26 küsimust ja 346 vastajat :
maaraamatukoguhoidjate ankeedi kokkuvõte // Raamatukogu, (2015) nr. 5, lk. 16-19.
Sektsiooni koosolekul 23. märtsil arutati 2015. aasta suuremate ürituste korraldamist.
13. aprillil toimus teabepäev, kus osales 65 raamatukoguhoidja. Kuna teabepäev toimus seekord
Tartus Linnaraamatukogus, siis oli rohkem osalejaid just Lõuna-Eestist. Tutvustati 2014. aasta
parimaid proosateoseid, arutati põnevaid võimalusi, kuidas noortele kirjandust tutvustada jm.
Teabepäevast saab pikemalt lugeda Vink, Viive. Mida teabepäeval pakuti // Raamatukogu (2015) nr
3, lk. 40.
10.-12. juunini said maaraamatukogude töötajad suveseminaril kokku Võrumaal. Kolme mõnusa
päeva jagu tegemisi ja käimisi Mehkamaal lõppesid sellega, et 12. juunil andsid võrukesed AlaRõuge külalistemajas maaraamatukogude sektsiooni leherohelise lipu üle mulkidele ja see tähendab
seda, et järgmisel aastal kohtume maaraamatukogude 25. suveseminaril Viljandimaal. Mehkamaal
toimunud suveseminarist saab pikemalt lugeda Rand, Lea. Ikka kirjandus ja ajalugu loodusega
käsikäes – see on meie moodi // Raamatukogu (2015) nr 4, lk. 39.
Samas ajakirjanumbris on ka pikem ülevaade suveseminaril tehtud rühmatööst. Rand, Lea. Kas võtta
elu nii, nagu see on? // Raamatukogu (2015) nr 4, lk. 40.
Sügisene sektsiooni koosoleku toimus 21. septembril. Arutusel oli maaraamatukoguhoidjate päev 30.
oktoobril Palamuse rahvamajas. 12 nominendi hulgast valiti Aasta maaraamatukoguhoidja 2015,
vastav ettepanek tehti ERÜ juhatusele.
Maaraamatukoguhoidjapäevast saab pikemalt lugeda ajalehes Vooremaa ilmunud Riina Mägi
artiklist „Raamatukogupäevadele pandi punkt Palamusel“
http://www.vooremaa.ee/raamatukogupaevadele-pandi-punkt-palamusel/
Aasta jooksul toimus suhtlus listi vahendusel ja maaraamatukogudele on operatiivselt infot jagatud
ka maaraamatukogude sektsiooni Facebooki lehe kaudu.
Kogude toimkond (juht Kate-Riin Kont, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu)
Juba mitmendat aastat on ERÜ kogude toimkonnal olnud kombeks kokku saada 1–2 korda aastas
ning korraldada Eesti-siseseid väljasõiduseminare. Seekord otsustati kõigepealt minna kaugemale,
tutvuma Vilniuses asuvate raamatukogudega.
12.–14. maini sai teoks koolitusreis Leetu, kus osales 16 raamatukoguhoidjat RRist, avalikõiguslikest ülikooliraamatukogudest ja suurematest rahvaraamatukogudest. Külastati Vilniuse
Ülikooli Raamatukogu, Vilniuse Tehnikaülikooli Raamatukogu, Leedu Rahvusraamatukogu,
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Vilniuse Kesk- ja Maakonnaraamatukogu. Lisaks raamatukogudega tutvumisele arutati ümarlauas
koostöökohti, saadi ülevaade Leedu raamatukogusüsteemi uuematest arengutest, raamatukogude
ühistegevusest jm ning tõdeti, et Eesti raamatukogud on väga heas seisus. Vt ka Kont, Kate-Riin.
Kogude toimkonna väljasõiduseminar Vilniuses // Raamatukogu (2015) nr 5, lk 38.
Toimkonna suvelõpu väljasõiduistung toimus 7.–8. septembrini Kuressaares. Toimkonna liikmetel
avanes võimalus tutvuda põhjalikult kolme täiesti erineva raamatukoguga Kuressaares: TTÜ
Kuressaare
Kolledži
raamatukogu,
Saare
Maakonna
Keskraamatukogu
ja
Saare
Arhiivraamatukoguga. Kuulati Ülle Talihärma ülevaadet Säilituseksemplari seadusest. Bhutani
Kuningliku Ülikooli Teadus- ja Tehnikakolledži raamatukogu juhataja rääkis ilmekalt oma maast,
rahvast ja kultuurist, loomulikult ka raamatukogudest ja raamatukogundusest. Kultuurkapital toetas
osalejate majutuskulusid. Vt ka Kont, Kate-Riin. Kogude toimkond käis Kuressaares // Raamatukogu
(2015) nr 6, lk 35.
Kogude toimkonna sügisseminar peeti 25. novembril TTÜRis, käsitleti lugemise, eriti laste- ja noorte
lugemise teemat. Räägiti lugemismudelitest ja lugejatüüpidest, lugemisest infoajastul,
raamatulugemise põhjustest, kooliõpilaste lugemisest, üldisematest suundumustest praegusaja eesti
lastekirjanduses ja laste lugemises, kirjanduse ja emakeele õpetamisest koolis. Osales 68
raamatukoguhoidjat rahva, kooli- ja teadusraamatukogudest. Seminari korraldamist toetas
Kultuurministeerium ja TTÜR.
Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)
Lisaks traditsioonilistele ettevõtmistele iseloomustas aastat tihe koostöö ERÜ Noorteklubiga.
9. veebruaril osales Ilmar Vaaro Tartus Antoniuse Gildi ruumides toimunud noorteklubi seminaril
“Kui infospetsialist tööle jõudis …”, kus elavas arutelus räägiti lahti erinevaid töökeskkonnaga
seonduvaid teemasid. Koolitustemaatika kerkis kõige rohkem esile tudengite praktikaga seonduvalt.
11. mail toimus TÜ Ühiskonnateaduste Instituudis koostöös noorteklubiga kevadseminar „AK:
aktuaalne koolituses“ mis seekord oli pühendatud noorte töökeskkonda sulandumise temaatikale.
Sõna võtsid üliõpilased, töötavad noored ja tööandjad. Pikemate sõnavõttudega esinesid Krista
Sildnik, Liina Tamm, Tuuliki Tõiste, Katrin Niklus ja Krista Talvi. Tõdeti, et õppijate ja noorte
töötajate hirmudes on kattuvusi, kuid raamatukogude süsteemne integreerimine raamatukoguellu
aitab neid leevendada. Ülevaade kevadseminarist loe ka Nool, Maris. Keegi ei ole kõiketeadja //
Raamatukogu(2015) nr 4, lk. 41.
Koolituse toimkonna liikmed osalesid septembris toimunud ERÜ väljasõidul Läti
Rahvusraamatukokku. Pärast raamatukogu üldekskursiooni vahetasid toimkonna liikmed mõtteid
Läti Rahvusraamatukogu koolituskeskuse töötaja Jānis Kosītis'ega. Saime rohkem aimu Läti erialase
täienduskoolituse suundumustest, probleemidest, tulemuslikkusest. Kuna Läti Raamatukoguhoidjate
Ühingul pole koolitusega tegelevat toimkonda, siis sai rohkem selgemaks meie ühingu vastava
toimkonna olulisus. Vt. ka: Vaaro, Ilmar. Koolituse toimkonna kohtumine kolleegiga //
Raamatukogu (2015), nr. 6, lk. 10.
10. novembril korraldati koostöös RRiga koolitusalane infopäev, mille käigus tutvustati uut kehtima
hakanud täiskasvanute koolituse seadust, kutsestandardi omistamisega kaasnevat, erialaste
õppeasutuste arenguid ning planeeritavaid täiendkoolitusi 2016. aastal. Esimeses pooles käsitlesid
uut täiskasvanute koolituse seadust Haridus- ja Teadusministeeriumi asjatundjad Terje Haidak ja
Elen Ruus. Päeva teises pooles peatuti kõrgharidustasemel kutsestandardi omistamise problemaatikal
ning tutvustati erialahariduse arenguid, sh järgmisel aastal toimuvaid täiendkoolitusi. Elava
mõttevahetuse käigus said selgemaks räägitud ebakõlad ning tutvustati maakondades toimuvate
koolituste kogemusi. Osales 39 inimest.
Lasteteeninduse toimkond (juht Anneli Kengsepp, Eesti Lastekirjanduse Keskus)
Lasteteeninduse toimkonna koosolek toimus 3. märtsil ELK-s, osalejaid oli 18. Arutleti 2014. a
toimunud Soome õppereisilt saadud ideede ja nende rakendamise üle raamatukogudes.
Suveakadeemia projektijuht Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust tutvustas 16.–18. juunil Tartus
toimuva lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia kava. Lepiti kokku, et toimkond korraldab
„Kogemuste tuuri“, mille raames käiakse külas aasta lasteraamatukoguhoidjatel, kes jagavad
kolleegidega oma töökogemusi ja -võtteid. Esimesena võttis 12. mail huvilisi vastu Margit Lättemägi
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Tapa Linnaraamatukogust (aasta lasteraamatukoguhoidja 2013). Osalejaid oli 17. Tuuri teine kohtumine
toimus ELKs, kus oma tööd tutvustasid Anne Kõrge (aasta lasteraamatukoguhoidja 2009) ja Anneli
Kengsepp (aasta lasteraamatukoguhoidja 2012). Osalejaid kohtumisel oli 31.
Lastekaitse Liidu eestvedamisel valisid lastekirjanduse asjatundjad 2014. a ilmunud uudiskirjanduse
hulgast juba kuuendat aastat välja häid lasteraamatuid. Hindajatena tegutsesid teiste seas
keskraamatukogude lasteosakondade töötajad. Hea lasteraamatu märgiga tunnustatid 12
lasteraamatut www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/hea-lasteraamat/2014-ahead-lasteraamatud.
Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemias 16.-18. juunil Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste
instituudis oli osalejaid 18.
16. septembril Narvas toimunud XII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päeva korraldas Narva
Keskraamatukogu. Teemad: Aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid, Narva linna tutvustus,
ülevaade
2014.
aasta
lasteteenindusest
Eesti
raamatukogudes
www.elk.ee/wpcontent/uploads/2015/09/%C3%9Clevaade-lasteteenindusest-Eestimaa-raamatukogudes-20141.pdf,
uudiseid ELK-st, Narva Keskraamatukogu MakerLabi tutvustus, Marina Kuvaitseva raamatu
„Rahvamänge läbi aastaringi“ esitlus, tutvumine Narva Kolledži ja selle raamatukoguga. Vt ka
Kengsepp, Anneli. Kes teeb, see jõuab, arvavad ka lasteraamatukoguhoidjad // Raamatukogu (2015)
nr 6, lk. 36.
Lasteteeninduse toimkonna liikmed tegid aastaringset aktiivset koostööd Eesti Lastekirjanduse
Keskusega, osaledes erinevates vabariiklikes projektides (vabariiklik kirjandusmäng,
ettelugemispäev) ja töötajate koolitustel (lastekirjanduse aastakoosolek, lasteraamatukoguhoidjate
õpipäev).
Terminoloogia toimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu)
Toimkond pidas kaheksa koosolekut. Jätkati tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele
veel varjatud terminitega. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka kasutajatele. Valik
kinnitatud termineid esitati ajakirja Raamatukogu numbrite 1, 2 ja 3 rubriigis "Pane tähele!".
Terminite andmebaasis, mida haldab RR, oli 2015. a (seisuga 31.12.2015) kokku 6 456 terminit (sh
töös olevad terminid), andmebaasi kasutati 38 600 korda ja esitati 48 387 päringut. Aasta alguses
avati veidi värskendatud välimusega raamatukogusõnastiku kasutajaliides ning tehti võimalikuks
sõnastiku Google’is indekseerimine. Tänu sellele on Google’ist eestikeelset informatsiooni otsides
ka raamatukogusõnastikku sisestatud terminid sealt leitavad. Arendati andmebaasi haldamist,
täiendades sõnastikust väljavõtete tegemist. Nüüd on väljavõtetes kõik sünonüümid nähtavad ühes
lahtris, mis lihtsustab toimkonna tööd. Raamatukogusõnastikule tehti bänner, mis aitab leida uusi
sõnastiku kasutajaid.
Toimkond alustas uute laiemalt huvipakkuvate terminite lisamist Vikipeediasse. Kevadel tehti RRs
esimene katse, kutsudes raamatukogunduse valdkonna töötajaid üles osalema ametlikel Vikipeedia
tõlketalgutel. Tänu sellele loodi Vikipeediasse 14 uut raamatukogunduse ja selle sidusalade artiklit ja
täiendati üle 10. Terminoloogiatoimkond andis sellesse ettevõtmisse oma panuse. Ettevõtmisest
ilmus artikkel Parker, Kelly. Mida ei ole Vikipeedias, seda pole olemas // Raamatukogu 2015) nr. 5,
lk.
6. oktoobril korraldati koostöös RRiga X oskuskeelepäev, millest võttis osa 82 huvilist, sh Eesti
Keele Instituudist, Riigikogu Kantseleist, Tallinna Linnakantseleist, terminikomisjonidest,
tõlkebüroodest ja raamatukogudest üle Eesti. Kava, slaidid ja videosalvestis on üleval RRi kodulehel.
27. oktoobrist on toimkonna sekretär RRi koolituskeskuse terminoloog Piret Pärgma. Toimkonnast
lahkusid Toomas Schvak, Mare Onga ning Maris Ringvee. Toimkonna töökorraldust, andmebaasi
arendust ja oskuskeelepäeva korraldamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi
„Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ kaudu. Toetust plaanitakse taotleda ka järgmisel aastal.
Vanaraamatu toimkond (juht Aija Sakova-Merivee, TLÜ Akadeemiline Raamatukogu)
ERÜ vanaraamatu toimkonna 2015. aasta suursündmuseks oli Läti Rahvusraamatukogu külastus
11. septembril, mis võeti ette ERÜ egiidi all ja koostöös mitme teise toimkonnaga (koolitus, noored,
seeniorid). Riia reisi grupijuhiks oli vanaraamatu toimkonna esinaine Aija Sakova-Merivee. Läti
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Rahvusraamatukogus tehti 1,5 tunnine üldekskursioon. Pärast seda jagunesid toimkondade liikmed
oma huvidest lähtuvalt. ERÜ vanaraamatu toimkond oli kokku leppinud kohtumise Läti
Rahvusraamatukogu erikogude direktori dr. Ineta Kivle ja erikogude valdkonda kuuluvate
osakondade juhatajatega. Pärast dr Kivle üldist erikogude tutvustust oli vanaraamatu toimkonna
liikmetel külastada erifonde. Pikem ülevaade Läti RR külastusest vt ka Võsa, Aira jt. Väljasõit Läti
Rahvusraamatukokku - // Raamatukogu (2015) nr 6, lk. 9.
Vanaraamatuga töötavate raamatukoguhoidjate jaoks oli 2015. aasta kahtlemata ka uue ühise
andmebaasi ESTER/Sierraga harjumise aasta. Algas töö vanaraamatu kirjete toimetamise ja
liitmisega, ühtlasi alustas tööd ELNET vanaraamatu kirjete toimetamise infolist. Vastavad kirjete
toimetamise kokkulepped sõlmiti 2014. aasta septembris ERÜ vanaraamatu toimkonna juhi
eesvedamisel ja nelja teadusraamatukogu (RR, KMAR, TÜR ja TLÜAR) töötajate osalusel.
Toimkonna liikmed on korraldanud 2015. aastal mitmeid vanaraamatu ja raamatuteaduse alaseid
konverentse, seminare ja ettekandepäevi ning esindanud Eestit rahvusvahelistel konverentsidel.
Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm (juht Tiina Talvet, Rapla Keskraamatukogu)
Komplekteerimisosakondade juhatajad ja töörühma liikmed said osa kahest koolituspäevast. 1.
aprillil toimus koolitupäev Tartus. 21 osalejale tutvustati põhjalikult Kirjandusmuuseumi käsikirjade
andmebaasi, kodulehe tohutuid võimalusi, kirjastuse Koolibri tööd, väljaandeid ja tulevikuplaane jm.
Päeva lõpetas töörühma koosolek.
Sügisene koolitus oli 23. septembril Harjumaal Saku vallas Tänassilmal Apollo Holding OÜ ruumes.
Saadi ülevaade Apollo Grupi kujunemisest tänaseni, e-kaubandusest , raamatute ja trükiste
hankimisest ja logistikakeskuse tööst.
Uue mõtte töörühm (juht Veronika Raudsepp Linnupuu, Viljandi Linnaraamatukogu)
2015. aastal kuulus töörühma 18 inimest. Jaanuari alguses vormistati ning tehti avalikuks IFLA
trendiraporti põhjal loodud dokument „Raamatukogundus muutuvas maailmas: Eesti
raamatukoguhoidjate seisukohad“. Töörühma juht kirjutas sama dokumendi põhjal artikli järgmisele
ERÜ aastaraamatule ning pidas töörühma tööd ja tulemusi tutvustavaid ettekandeid mitmel
rahvusvahelisel konverentsil ja seminaril Soomes, Leedus ja Lätis.
Töörühma koosolekud toimusid Viljandi Linnaraamatukogus 5. veebruaril ja Rahvusraamatukogus
8. aprillil 2015. Peamiseks arutlusteemaks oli töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute
korraldusküsimused. 20. mail toimusid teised raamatukogunduse mõttetalgud Rahvusraamatukogus
alapealkirjaga „Avatud raamatukogu piirid“.
Noorteklubi (juht Liina Tamm, Sisekaitseakadeemia raamatukogu)
Kevadel toimunud üldkoosolekul valiti noorteklubile eestseisus (Liina Tamm, Heleen Karja, Jaana
Tõnisson) ning kinnitati klubi tegevuse aluste dokument. Samal ajal kinnitati noorteklubi liikmeks
astumise avaldus ning hakati looma ametlikku liikmeskonda. Teavitustööd jätkati noorteklubi
veebilehel, lisaks loodi Facebooki lehekülg.
Noorteklubi eesmärk oli muuta oma tegevus konkreetsemaks ja sihipärasemaks, lisaks panustada
rohkem erialamaastikul oma rolli teadvustamisele ja kinnitamisele. Koostööd jätkati ERÜ koolituse
toimkonnaga, kelle kaasabil oleme saanud võimaluse avada erialanoorte töösituatsiooni meie endi
silme läbi, vaadelda olukorda teiste valdkonnaspetsialistide kogemuste taustal ning panustada
erialamaastiku muutmisesse. Un-conferencil Tartus räägiti noorte infotöötajate raskustest
erialamaastikul sisse elada ning koostööseminaril koolituse toimkonnaga AK: Aktuaalne koolitus
arutlesime Noorteklubi liikmete kogemuste üle nende esimesest töökohast raamatukogus. Vt
lähemalt: Tamm, Liina. Kui infospetsialist tööle jõudis … // Raamatukogu (2015) nr. 3, lk. 41-42.
Noorteklubi kokkusaamine 29.–30. juunil Tõrvas oli ajendatud ajajuhtimise teemast ja Biblicampil
osales kaheksa infotöötajat. Lähemalt vt ka Nool, Maris. Oska loobuda ebaolulisest // Raamatukogu
(2015) nr. 6, lk. 34.
Jätkus pidev ja hea koostöö Läti Noortesektsiooniga ning ollakse loomas tihedamaid kontakte Leedu,
Ukraina ning Soome erialanoortega.
Eks-klubi (eestseisuse president Helle Martis, Eesti Lastekirjanduse Keskus)
Eks klubi eestseisusesse kuulusid president Helle Martis ja liikmed Maie Gross, Anne Kalvik, Juta
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Kaps (sekretär), Linda Kask (laekur), Tiia Nurmelaid, Juta Laasma. Ester Lepik on eestseisuse
auliige. 2015. aastal kuulus klubisse 56 liiget.
Nagu tavaks saanud, käis Eks-klubi 2015. aastal koos kord kuus, pidades suvepuhkust juunis-juulis.
Jaanuaris ja novembris toimusid muuseumitunnid Loodusmuuseumis ja uue laiendatud
ekspositsiooniga Tervishoiumuuseumis, mais tutvuti Keila-Joa lossi ja pargiga, augustis külastati
Telliskivi loomelinnakut ning oktoobris vaadati Tallinna Keskraamatukogus ühiselt Vallo Kepi
dokumentaalfilmi "Ustavus raamatule. Aleksander Sibula aeg." Septembris toimus pikem
bussiekskursioon Lääne-Virumaale ja mitu klubilast käisid koos teiste ühingu liikmetega Riias Läti
Rahvusraamatukogu imetlemas. Aasta lõpetas jõulupidu Rahvusraamatukogus.
Piirkondlikud Ühendused

Tartumaa Kogu (juht Anne Kliimask, Tartu Ülikooli Raamatukogu)
Veebruaris sõideti ühiselt ERÜ aasta- ja koosolekule ning õhtul käidi teatrietendust vaatamas, mais
külastati Kersti Jalase eestvedamisel Harjumaad ja septembris Läti Rahvusraamatukogu. Oktoobris
sõideti bussiga raamatukogupäevade avamisele Kohtla-Järvel. Aasta lõpus kohtuti Tartumaa Kogu
uue usaldusisiku Halliki Jürmaga.
Tartumaa Kogul on omavaheliseks suhtluseks postiloend erytartu@lists.ut.ee
Pärnumaa Ühendus (juht Lenna Eliste, Pärnu Keskraamatukogu)
Ühenduse liikmed võtsid osa ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust, raamatukogupäevade avamisest ja
maaraamatukoguhoidja päevast. Koolitustel pöörati peatähelepanu raamatukoguhoidjale.
Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas on ERÜ juhatuse liige ja valiti ERÜ teiseks
aseesimeheks. Krista osales mitmetel rahvusvahelistel ettevõtmistel ja ERÜ poolt korraldatud
aruteludel raamatukogude visioonidokumendi koostamiseks, uue mõtte töörühma mõttetalgute
ettevalmistamises jm.
Keskraamatukogu osales ERÜ ja Vilde muuseumi konkursil näitusega "Loe E. Vildet e-pubis", mis
pälvis Kultuuriministeeriumi eripreemia. Näituse koostasid Kadi Taremaa ja Krista Visas. Signe
Peeker esines Pärnus toimunud ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni suvelaagris ettekandega
noorsookirjandusest ja Pärnu Keskraamatukogu tööst noorte lugejatega, samateemalise
raamatuväljapaneku koostasid Signe Peeker ja Külli Lorents.
Võrumaa Ühendus (juht Ere Raag (kuni juuni 2015)/ Inga Kuljus Võrumaa Keskraamatukogu)
ERÜ Võrumaa Ühendus tähistas muusika-aastat kontserdite ja näitustega. Võrumaa
Keskraamatukogus (edaspidi Võrumaa KRK) koostati mapp „Valik Võrumaa muusikategelasi“.
Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva tähistati raamatunäituste- ja väljapanekutega. Võrumaa KRK
võttis stendinäitusega „Eduard Vilde raamat igasse kodusse“ osa raamatukogudevahelisest
konkursist.
Veebruaris tutvuti Eesti Riigiarhiivi näitusega „Eesti maakondade lipud ja vapid„ ja oldi võlutud
kohtumiste sarja „Sündinud Võrus“ külalisest, karikaturist Andres Varustinist.
Märtsis tehti luule- ja muusikapäevaga tänukummardus Kersti Merilaasile ja August Sangale.
8. aprillil tähistati ettekandepäevaga Hella Keema 100. sünniaastapäeva. Raamatu ja roosi päeval
tähistati Rihhard Iheri sünniaastapäeva. 6. mai rahvaraamatukogutöötajate seminar oli Ere Raagi
tänuseminar. Esitleti ERÜ ja Võrumaa KRK koostöös valminud ERÜ 25. aastaraamatut.
ERÜ ja Võrumaa KRK koostöös sai teoks ERÜ maaraamatukogude sektsiooni XXIV suveseminar
Rõuge ja Mõniste vallas. Külastati Nursi, Varstu, Mõniste ja Kuutsi raamatukogusid.
Septembris käidi Soome-ugri kultuuripealinnas Obinitsas, peatustega Lasva ja Otsa raamatukogudes.
Obinitsa raamatukogus anti juubilaridele kätte Kultuuriministeeriumi tänukirjad ja valiti parim
maaraamatukoguhoidja Võrumaal 2015- Helgi-Loviise Kõivumägi.
Oktoobris
osaleti
Kultuuriministeeriumi
toetusel
koolitusel
„Kogu
tõde
arvutist
raamatukoguhoidjale“, kus räägiti RIKSi uuendusest ja ohtudest arvutis.
Aasta lõpetati hariva ja meeleoluka loenguga „Eesti ja Soome II maailmasõja taustal“ loeng
kohtumiste sarjas „Sündinud Võrus“.
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ERÜ KOOSTÖÖPARTNERID JA TOETAJAD 2015

-

Eesti Kirjanike Liit
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Haridus- ja Teadusministeerium
Harju Maakonnaraamatukogu
Hasartmängumaksu Nõukogu
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu
Kirjastus Koolibri
Kultuurkapital
Kultuuriministeerium
Läänemaa Keskraamatukogu
Narva Keskraamatukogu
Pärnu Keskraamatukogu
Rapla Keskraamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu
Valga Keskraamatukogu
Võrumaa Keskraamatukogu
Eduard Vilde muuseum
ERÜ ESINDAJAD ORGANISATSIOONIDES JM

-

Ajakiri “Raamatukogu” toimetuskolleegium, Anneli Sepp/ Reet Olevsoo
Autorihüvitusfond, Asko Tamme
Kultuuriministeeriumi Rahvaraamatukogude Nõukogu, Katre Riisalu ja Asko Tamme
Rahvaraamatukogude seaduse töörühm, Katre Riisalu
Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna raamatukogude töörühm, Katre Riisalu
Kultuuri Kutsenõukogu, Reet Olevsoo
Eesti Vabaharidusliit, Reet Olevsoo
ERÜ kuulub alates 2014. aastast valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustikku Eesti
Koostöö Koda.
ERÜ on Standardikeskuse standardimise tehnilise komitee EVS/TK22 vaatlejaliige,
Ülle Siska
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

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 tegevuse eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu raamatukogu-, arhiivi- ja infosektori huvisid
ning toetada ühistegevust liikmesorganisatsioonides. EBLIDA igakevadine üldkoosolek toimus Riias
7.–8. maini, kus ERÜst osalesid Katre Riisalu, Karmen Linask ja Triinu Seppam.
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17. detsembril osales Karmen Linask Eesti esindajana Brüsselis EBLIDA eestvedamisel toimunud
kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga. Aruteluteemaks oli Euroopa
Komisjoni digitaalne tegevuskava ja autoriõiguse poliitika. Peamiste teemadena räägiti e-raamatute
laenutusest, kus sai välja toodud ELLU e-laenutuskeskkonnaga seotud kitsaskohad kirjastajatega, kus
e-raamatu laenutuste arv ühe nn litsentsi kohta pidevalt väheneb. Sellest tulenevalt on
raamatukogudel keeruline pigem kahaneva eelarve ja samas suureneva e-raamatu nõudluse
tingimustes toime tulla. Teise suurema teemana räägiti müügivõrgus puuduvate raamatute
digiteerimisest ja kättesaadavaks tegemisest.
IFLA liikmena saab ERÜ osaleda kolme sektsiooni töös: liigitamise ja märksõnastamise, hariduse ja
koolituse ning raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni. Aastatel 2013-2017 on liigitamise ja
märksõnastamise sektsiooni alalise komitee liige TÜ raamatukogu sisukirjelduse osakonna juhataja
Tiiu Tarkpea ja hariduse ja koolituse sektsiooni alalise komitee liige TÜ raamatukogunduse lektor Mai
Põldaas. ERÜ president volitas Krista Kiisat esindama ERÜd Lõuna-Aafrika Vabariigis Cape Townis
toimunud IFLA 81. kongressil.
EBLIDA ja IFLA liikmemaksude tasumist toetab Kultuuriministeerium.
19.–20. märtsini toimus Helsingis rahvusvaheline konverents "Designing today, destination
tomorrow“. Tänasel päeval oodatakse kaasaegsetelt raamatukogudelt nii uusi teenuseid kui ka
mugavat avalikku ruumi. Konverentsil keskendusid ettekanded teemadele – kuidas tuleviku
raamatukogu peaks toimima nig mida oodatakse personalilt. Anti ülevaade uue põlvkonna
raamatukogudest Põhjamaades (Aarhusis, Helsingis ja Oslos), mis on kujunemas Euroopa
moodsaimad. Osales Katre Riisalu (osavõtumaks tasuti HMN toetusest)..
Koostöö Balti riikide raamatukoguühingutega

ERÜ on viimastel aastatel püüdnud tegutseda selle nimel, et taastada koostöösuhted lõunanaabritega,
arendada ja värskendada Balti raamatukoguhoidjate ühistööd. 2015. aasta oli selles suunas
erakordselt aktiivne – korraldati mitu väljasõitu, peeti ühisseminare ja suurfoorumeid.
Hooga on käima läinud koostöö ka Balti riikide kutseühingute vahel. 29.–31. märtsil kohtusid Läti,
Leedu ja Eesti juhatuste 4-liikmelised esindused Leedus Valgevene piiri ääres Birštonases, et arutada
koostöövõimalusi ja ühisprojekte. Vahetati kogemusi ja arutati, kas on ühtset eduvalemit
raamatukoguühingute tegevuseks ja võimalusi koostöö tugevdamiseks. Esimeseks konkreetseks
sammuks oli Eesti delegatsiooni osalemine Leedu raamatukogupäevade avamisel 26.–28. aprillil
Vilniuses. Rahvusvahelisel konverentsil "Raamatukogu: teave ja teadmised igaühele" jagasid Eesti
kogemust ettekannetega Veronika Raudsepp Linnupuu Viljandi Linaraamatukogust, Angelica
Õunapuu Tallinna Keskraamatukogust ja Mai Põldaas Tartu Ülikoolist. Võrdluses Läti ja Leeduga
on Eesti raamatukogud igati kaasaegsed ja põnevate ettevõtmistega. ERÜ juhatuse esinaine Katre
Riisalu ja teised Balti riikide kutseühingute presidendid allkirjastasid edasiseks koostööks hea tahte
kokkuleppe.
6.–7. augustil toimus Leedus Šventoijs Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu noortesektsiooni
korraldatud rahvusvaheline foorum noortele erialainimestele, milles osalesid Läti, Leedu, Ukraina ja
Venemaa ning kaks Eesti esindajat. Foorumi eesmärgiks oli arendada omavahelist koostööd ja
rääkida oma kogemustest raamatukogunduslikul maastikul. Eestist osalesid Noorteklubi liikmed
Liina Tamm ja Maris Nool..
Lisaks kogude toimkonna mais toimunud reisile Leetu ja erialaraamatukogude sektsiooni
ekskursioonile augustis Lätti korraldati 11. septembril bussireis Riiga, et tutvuda Läti
Rahvusraamatukogu uue imposantse hoone, kogude, koolituse ja töökorraldusega. Osales 47
raamatukoguhoidjat kooli, rahva- ja teadusraamatukogudest üle Eesti. Korraldati valdkondlikke
kohtumisi – koolitus ja raamatukogude arendustegevus, haruldased raamatud jms, ERÜ
noorteühendus arutas noorte spetsialistidega ühisürituste korraldamist jm. Koolitusreis andis
võimaluse tutvuda raamatukogutööga Lätis, saada uusi kogemusi ja häid ideid, mida rakendada ka
Eestis. Vt ka ajakiri Raamatukogu 6/2015
Balti raamatukoguhoidjate 10. kongress „Libraries in communities" toimus 12.–13. oktoobrini Riias
Läti Rahvusraamatukogus. Kongressi korraldas Läti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Eesti ja
Leedu kutseühinguga. Eestist osales 23 raamatukoguhoidjat, neist viis pidasid sisukad ning väga
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hästi vastuvõetud ettekanded. Kongressi programmitoimkonda kuulus Tuuliki Tõiste.
Plenaaristungil esines Veronika Raudsepp-Linnupuu Viljandi Linnaraamatukogust, kes tegi
kokkuvõtte IFLA arengusuundade dokumendi (IFLA trend report) aruteludest Eestis.
Järgnesid kaks istungit igapäevatööd lähemalt puudutavate ettekannetega, teemadeks lugemise
propageerimine ja infokirjaoskuse arendamine ning arendustegevus ja koostöö:
⋅

Triin Soone ELKst muretses laste lugemise pärast olukorras, kus uued lasteraamatud on
kallid ja raskesti kättesaadavad,

⋅

Hela Ojasaar RRist rääkis infokirjaoskuse õpetamisest Z-põlvkonnale ehk teismelistele,

⋅

Kristiin Meos Tallinna KRKst käsitles arvuti kasutamise õpetust.

⋅

Kristel Palk Tallinna KRKst tutvustas uudset raamatuüritust, Skype’i vahendusel toimuvat
raamatuarutelu, mida peavad üheskoos mitme riigi noored.
Teisel kongressipäeval toimunud neljast töötoast olid pooled meie kolleegide juhtida: Krista Visas
juhtis arutelu "Raamatukogu kui kohtumispaik ja õppekeskus" ja Kristina Pai "Raamatukogu ja
raamatukoguhoidja rolli muutumine". Eesti raamatukogud ja erialaühendused, s.h ERÜ olid väljas
tutvustavate vaatmikega. Lõpuistungil tutvustas Ukraina RÜ esimees Irina Ševtšenko oma
raamatukoguhoidjate ühingut ning Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina raamatukoguhoidjate ühingute
esimehed kirjutasid alla koostöökokkuleppele. Kongressil võeti vastu Balti riikide raamatukoguhoidjate avaldus pagulastele pakutavate raamatukoguteenuste asjus. Suurfoorumil osalejad
kinnitasid, et kokkusaamine andis naaberriikidele võimaluse tihedamaks koostööks ja edendas ühtekuuluvust. Järgmise Balti riikide raamatukoguhoidjate kongress korraldajamaa on Eesti, seda jääb
meenutama kolleegidelt saadud kongressi lipp. Balti kongressi sisuline kokkuvõte vt ka Riet, Ene.
Raamatukogud paremaks ja kasutajad õnnelikumaks // Raamatukogu (2015) nr 6, lk. 7.
KIRJASTUSTEGEVUS
Ajakiri Raamatukogu

Ajakirja Raamatukogu (RK) annavad koostöös välja RR ja ERÜ. Vastavalt väljaandjatevahelisele
lepingule on ERÜ kohustuseks leida raha ajakirja trükikulude katteks. 2015. aastal toetas trükkimist
Kultuurkapital.
Ajakirja “Raamatukogu” toimetuskolleegium (alates 17.06.2015) Janne Andresoo (RR), Kadri
Haavandi(Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukogu) Gerda Koidla (TTÜR), Silvi Metsar (TLÜ
digitehnoloogiate instituut), Reet Olevsoo (ERÜ büroo), Kristina Pai (TÜR), Maris Paas
(Vaimastvere raamatukogu), Asko Tamme (Tartu Oskar Linnaraamatukogu), Marje Tamre (TLÜ
AR), Ilmar Vaaro (TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi infoteaduse
õppetool) ja Kristel Veimann (RR).
Ajakiri ilmus ka 2015. aastal 6 korda mahuga 5 trükipoognat, trükiti tiraažiga 600 eksemplari
Tallinna Raamatutrükikojas. Kuuenda numbri lisana ilmus RK seinakalender. ERÜ kaudu tellis
ajakirja 23 eraisikut (15 eurot aastakäik).
2015. aastal jätkusid rubriigid Rahvaraamatukogu, Arendustegevus ja Pane tähele! Persooni rubriigis
ilmus sel aastal vaid kaks intervjuud ning kahes numbris Anne Valmase mälestused töötamisest
Rahvusraamatukogus. Võrreldes eelmise aastaga lisandus rubriik Rahvusvaheline koostöö, milles
aasta jooksul ilmus 9 kirjutist erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusest ja Eesti
raamatukogude osast neis. Seoses Balti raamatukoguhoidjate 10. kongressiga kirjutati Balti riikide
koostööst. Muusikaaasta puhul avati rubriik Muusika-aasta, kus ilmusid kirjutised, mis tutvustasid
erinevaid Eesti muusikaraamatukogusid - kokku 10 artiklit.
Pärast ajakirjanumbri trükikotta saatmist lisatakse trükifail Rahvusraamatukogu arhiivi DIGAR, kust
ajakirja eelmised numbrid on loetavad ka elektrooniliselt pdf-vormingus.
RRi koosseisus olevas toimetuses töötas tegevtoimetajana Ene Riet ja ajakirja kujundas RRi avalike
suhete osakonna arvutigraafik Margit Plink, veebisaiti haldas sama osakonna veebimeister Andrus
Igalaan. Keeletoimetaja oli Ellen Arnover.
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ERÜ aastaraamat 2014/26

Aastaraamatu koostas ERÜ juhatuse liige Heli Priimets, toimetuskolleegiumi kuulusid Katre Riisalu
ja Reet Olevsoo, keeletoimetaja oli Aili Norberg, resümeed tõlkis Siivi Frey, kaanekujunduse tegi
Katri Kiik. Koostajad andsid trükise trükkimiseks detsembris 2015, ilmub 2016. aasta algul.
2015. aasta aastaraamatut koostab Krista Visas Pärnu Keskraamatukogust.
IVI TINGRE FOND

Ivi Tingre Fondi laekus 2015. aastal 130 eurot. 2015 stipendiume ei jagatud, jagamise jääk 185,95
eurot jäeti reservi järgmiseks jagamiseks.
Rahvuskultuuri fondi ettepanekul otsustas juhatus 1. novembril suunata kuni uue korralduseni kõik
Ivi Tingre fondi tehtud annetused stipendiumideks (mitte senise korra kohaselt põhikapitali hulka).
Ettepaneku põhjustas asjaolu, et fondi tootlus on olnud väga madal ja võimalike stipendiumide
suurus on olnud väga väike. Nüüd oleneb stipendiumi suurus annetustest hulgast – seega meist
endist!
ERÜ TULUDE JA KULUDE ARUANNE

RAHA
01.01. kassas ja pangas kokku
Laekus
Kulutati
31.12. kassas ja pangas kokku
s.h. kassas
pangas

2015
14 675,46
56 804,23
55 823,43
15 656,26
165,62
15 490,64

2014
13 597,80
50 267,09
49 189,43
14 675,46
1,36
14 674,10

27 532,00
8 189,00
2 000,00
8 343,00
7 000,00
2 000,00
11 902,94
1 536,00
11 937,70
4 836,50
5 335,00
1 562,20
0
204,00
2341,00
3070,00
2,59
56 786,23

25 516,00
7 820,00
2 000,00
6 096,00
7 000,00
2 600,00
10 179,33
2 190
10 762,79
3 651,00
4 855,00
0
1 872,79
384,00
525,00
2 390,64
2,25
49 376,01

TULUD

Sihtfinantseerimine, s.h.
Kultuuriministeerium toetus
Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus
Kultuurkapitali toetus
Hasartmaksumängu Nõukogu toetus
terminoloogia
Sisseastumis- ja liikmemaksud, s.h
⋅ toetajaliikmete liikmemaks
Osavõtumaksud, s.h.
⋅ kooliraamatukogude sektsioon
⋅ maaraamatukogude sektsioon
⋅ erialaraamatukogude sektsioon
⋅ muud seminarid (sh kongress)
⋅ kutseomistamistasu
Muud tulud
Trükiste müük
Pangaintress
Kokku tulu
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KULUD

Ürituste ja kutseandmise kulud
21. sajandi raamatukogu koostamise nõustamine
Raamatukoguhoidjate tunnustamine
Trükikulud
Tööjõukulud, s.h.:
⋅ töötasu (palk, loengutasu, honorarid)
⋅ tööjõumaksud
Rahvusvaheline koostöö
Mitmesugused
tegevuskulud
(kantselei-,
side-,
lähetuskulud, pangateenus)
Elle Tariku mälestuspink
Tegevuskulud kokku
ARUANDEAASTA TULEM (+/-)

21 130,87
2 189,00
455,38
9 774,20
16 858,11
1 2 599,50
4 258,61
2 356,60
1 759,27
1 300,00
55 823,43
+ 962,80

17 336,36
1 780,00
6 182,98
18 349,95
13 693,99
4 655,96
3 776,03
1 216,11

48 641,43
+ 734,58

Taotlused erinevatest fondidest jm

Asutus
Rakendusling
vistika Ühing

Milleks
Terminitoimkonna tegevus (töökoosolekud, 200
uut terminikirjet, oskuskeelepäeva korraldamine
jm)

HTM

Taotlus

Eraldati

2 000,00

2 000,00

ERÜ kooliraamatukogude suveseminari
korraldamine 2014. aastal

2 000,00

3 000,00

Kulka

Ajakirja „Raamatukogu“ väljaandmiskulud
2015. aastal

4 389,00

4 389,00

Kulka

Kogude toimkonna kahepäevane seminar Vilnius 400,00
(osaline)

400,00

Kultuurimini
steerium

Raamatukogutöötajate professionaalsuse
tõstmine, üleriigiliste ürituste ja koolituste
korraldamine, osalemine rahvusvahelises
erialases koostöös

6 000,00

7 122,00

Kultuurimini
steerium

21. sajandi raamatukogu

2 189,00

2 500,00

HMN

Raamatukoguhoidja üleriigiliste ürituste ja
koolituse korraldamine

7 000,00

9 550,00

Kulka

Erilehe väljaandmine raamatukogupäevade
tutvustamiseks

2 844,00

2 844,00

Kulka

Eesti delegatsiooni osalemine CoBAL10 Riias

710,00

710,00

Kulka

Tunnustuspreemiad raamatukoguhoidjatele

5 850,00

5 850,00

Kokku

33 382,00

36 365,00
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KOKKUVÕTE

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on traditsioonidel tuginev ning tulevikku vaatav tegus
organisatsioon. Teisel poolaastal oli üheks suuremaks ja olulisemaks ettevõtmiseks
arengudokumendi „21. sajandi raamatukogu“ arutelude korraldamine ja dokumendi koostamine.
Koostöös Ed. Vilde muuseumiga sai teoks üle-riigiline kirjaniku juubeli tähistamine
raamatukogudes, mis sai palju positiivset tagasisidet.
Hea meel on tõdeda, et lähinaabritega on hea koostöö. 2015. aasta oli taas kongressi aasta –Balti
riikide raamatukoguhoidjate 10. kongress sai teoks tänu Läti kutseühingu eestvedamisele. Lisaks
suurfoorumile meelitas Läti Rahvusraamatukogu uus hoone mitmeid kordi kolleege külastama.
Leedus kohtusid Balti riikide ühingute juhatused ning kontaktid on loodud oma
raamatukogunduslikku karjääri alustavate noorte raamatukoguhoidjate vahel.
Murelikuks teeb ühingu liikmete apaatsus või teisisõnu ignorantsus liikmemaksu tasumisel.
Kuna viimastel aastatel ei ole turunduse ja koduloobibliograafia töörühmad aktiivselt tegutsenud
lõpetas ERÜ juhatus nende töörühmade tegevuse.
Katre Riisalu
ERÜ juhatuse esinaine
19.02.2016

