EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU
TEGEVUSSUUNAD 2016. AASTAKS
ERÜ tegevuse raamistikuks 2016. aastal on „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arengukava
aastateks 2015–2018“.
ERÜ kõne- ja aastakoosolek toimub 9. märtsil. Kõnekoosolekul antakse välja 2015. aasta
tunnustused: ERÜ aasta- ja teenetepreemia, auhinnad aasta tegu teadusraamatukogus, aasta
tegu linnaraamatukogus, aasta lasteraamatukoguhoidja, aasta kooliraamatukoguhoidja, aasta
maaraamatukoguhoidja ja ajakirjandusauhind 2015. Kõnekoosoleku vestlusringis käsitletakse
raamatukogude rolli ja arengut.
Koostöös TLÜ Akadeemilise Raamatukoguga antakse välja Bibliograafiaauhind 2014–2015
aastal ilmunud bibliograafiatele.
ERÜ osaleb Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva raamatukoguprojektide koostamisel, teeb
koostööd Kultuuriministeeriumi ja teiste asutusega. 2016. aastal möödub A. H. Tammsaare
romaani "Tõde ja õigus" ilmumisest 90 aastat, mida koostöös A. H Tammsaare muuseumi ja
Emakeeleõpetajate Seltsiga ka tähistatakse.
2016. aastal jätkub kutse andmine raamatukoguhoidjatele. Raamatukoguhoidjad saavad
kutset taotleda augustis-septembris vastavalt kutsestandardi Raamatukoguhoidja 6, 7, ja 8
taseme nõuetele.
Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!” toimuvad 20.–30. oktoobrini.
Avapäev korraldatakse 20. oktoobril Eesti rahva Muuseumi uues hoones Tartus. Avapäeva
mälumängu valmistab ette Tallinna Keskraamatukogu. Võistluse „Infootsing Internetist“
korraldab TLÜ Akadeemiline Raamatukogu.
Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja Raamatukogu. ERÜ on taotlenud ja
saanud Kultuurkapitalilt lisafinantseeringut ajakirja trükikulude katmiseks. Eraisikud saavad
ajakirja tellida ERÜ kaudu soodushinnaga. Ilmub ERÜ aastaraamat 2014/nr 26, (koostaja
Heli Priimets). 2015. aasta aastaraamatut koostab Krista Visas Pärnu Keskraamatukogust.
Koostöös raamatukogudega jätkub töö ERBA andmebaasiga ja jooksvalt korrastatakse ERÜ
liikmete andmebaasi.
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 ja EBLIDA liikmena. Vajadusel ja võimalusel osaletakse
üleeuroopalistes kampaaniates ja organisatsioonide aastakoosolekutel..
Jätkub koostöö Balti riikide ja Ukraina raamatukoguhoidjate kutseühingutega.
Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2016. aasta
kavadele (vt. ka kalenderplaan).
Erialaraamatukogude sektsioonil on kavas tutvuda Tartu Tervishoiukõrgkooli ja TÜ
Kliinikumi raamatukogudega, korraldada koolitus teemal „Pingetaluvus ja meeskonnatöö
raamatukogus“ ja koostöös juhatusega teadus- ja erialaraamatukogude päev, võimalusel
tutvuda välismaiste erialaraamatukogudega. Aastalõpuüritusel valitakse uus juhatus.
Kooliraamatukogude sektsioon teeb kokkuvõtte kooliraamatukogude küsitlusest,
korraldab kaks teabepäeva ja suveseminari, vastavalt vajadusele toimuvad koosolekud
suveseminari korraldamiseks ja maakonna esinaistega kohtumine.
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Maaraamatukoguhoidjapäev toimub 28. oktoobril Võrumaal. Kuna 19. märtsil möödub 25
aastat ERÜ maaraamatukogude sektsioon moodustamisest väikeste raamatukogude
toimkonnana ja suveseminar toimub samuti 25. korda, siis võib öelda, et 2016. aasta on pisut
juubelihõnguline.
Lasteteeninduse toimkond osaleb Lastekaitse Liidu projektis „Hea lasteraamat“ 2015.
aastal ilmunud parimate lasteraamatute väljaselgitamisel, korraldab „Kogemuste tuur“, mille
raames käiakse külas aasta lasteraamatukoguhoidjatel, kes jagavad kolleegidega oma
töökogemusi ja –võtteid. Toimkond on partneriks TÜ Lasteraamatukoguhoidjate
suveakadeemia korraldamisel. Koosolekul märtsis arutatakse ürituste jm korraldamist ja
tehakse uusi plaane. Jätkub vabariiklik koostöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega (Nukitsa
konkurss, ettelugemispäev, koolitused jne).
Kogude toimkond korraldab tutvumisseminar Stockholmi, et saada ülevaade Rootsi
raamatukogude ühistegevusest, e-ressursside hankimiseks moodustatud konsortsiumi
tegevusest, Rootsi riiklikust poliitikast raamatukogude juhtimisel ja rahastamisel.
Külastatakse Stockholmi Linnaraamatukogu, Stockholmi Ülikooli Raamatukogu,
Kultuurikeskuse Kulturhuset raamatukogu, Stockholmi Rahvusraamatukogu jm. Suvelõpu
väljasõiduistung toimub seekord Pärnus, kus külastatakse Pärnu Uue Kunsti Muuseumi
raamatukogu, Pärnu Linnaraamatukogu ja Pärnu Muuseumi Arhiivraamatukogu. TÜ Pärnu
Kolledži raamatukogu. Koosolekul arutatakse kogudega seoses aktuaalsetel teemadel.
Kogude toimkonna sügisseminar toimub 23. novembril.
Koolituse toimkond jätkab traditsiooni ja korraldab kevadseminari „AK: aktuaalne
koolituses“, väljasõiduseminari ning kavandab koostööd ühingu struktuuriüksustega ja jälgib
koolitusalast üldist olukorda. Jätkub koostöö ühingu kutsekomisjoniga.
Terminoloogia toimkond jätkub töö terminoloogia andmebaasi korrastamisel. Mahuka
tööna plaanitakse jätkata kõigi andmebaasi terminite teemade ja allikate järgi süsteemi
seadmist. Oodatud on kõik kolleegide küsimused ja ettepanekud. Toetuse saamise korral on
sügisel kavas korraldada XI oskuskeelepäev.
Vanaraamatu toimkonnal on kavas näituse „A nagu Aldus Manutius“ ühiskülastus ja
ekskursioon ning juunis väljasõidu-seminar Saaremaale. Septembris tähistatakse Kyra
Roberti 100. sünniaastapäeva.
Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm korraldab traditsiooniliselt kaks
koolituspäeva keskraamatukogude komplekteerimisosakondade juhatajatele – kevadel ja
sügisel.
Noorteklubi alustab aastat aktiiv koosolekuga Pärnus, maid on kavas ERÜ Noorteklubi
kolmas koosolek, augustis toimub BibliCamp 3 (rahvusvaheline) ja aasta lõpetab klubi vabas
vormis koosviibimine.
Eks-klubi jätkab väljakujunenud rütmis. Korra kuus saadakse kokku, et külastada Teatri- ja
Muusikamuuseumi , Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Loomaaeda Kadrioru Kunstimuuseum i
ja Jaapani aed või kohtumine kirjanikega. Septembris sõidetakse koos pikemale bussireisile ja
detsembris peetakse jõulupidu.
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