TEGEVUS 2017. AASTAL
Liikmeskond
31.12.2017 kuulus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse (ERÜ) 760 tegevliiget, sh kuus
auliiget. ERÜ auliikmed on Rein Aru, Ivi Eenmaa, Linda Kask, Reet Oruste, Evi Rannap ja
Heino Räim. Jätkuvalt toetavad ERÜ tegevust Harju Maakonnaraamatukogu, Lääne
Maakonna Keskraamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu ja Viljandi
Linnaraamatukogu. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ja Rapla Keskraamatukogu on
toetajaliikmeks oleku peatanud alates 2014. aastast.
2017. aastal vähenes liikmete arv viieteistkümne võrra: liikmeks astus 31 uut liiget, aasta
jooksul lahkus ERÜst erinevatel põhjustel 46 liiget, neist igavikuteele ERÜ auliige Anne
Valmas, Eks-klubi eestseisuse liige Maie Gross, Tamsalu raamatukogu juhtaja Raili Elmest.
Aastakoosoleku ja raamatukogupäevade ajal toimunud kampaania „Liitu ERÜga!“ tõi
ühingusse 23 uut liiget.
Koostöös usaldusisikutega saadeti liikmetele ERÜ büroost maksuvõlglastele meeldetuletusi.
Vaatamata sellele, et 2017. aasta liikmemaks jäi tasumata 149 liikmel, on see siiski poole
vähem kui eelmise aasta lõpus!
Juhatus, büroo
Aastakoosolekul 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.
Aseesimehed on Asko Tamme ja Krista Visas.
Juhatus pidas viis koosolekut:
27. jaanuaril RR-is toimunud koosolekul osalesid töörühmade, toimkondade, sektsioonide jt
juhid, kes andsid ülevaate tehtust ja plaanidest ning arutasid juhatusega päevakajalisi
teemasid.
27. aprillil tutvustati esimest korda projekti „Sajandi sada raamatukoguhoidjat”, arutati
raamatukogupäevade korraldamist, Kutsekojale esitamiseks kinnitati raamatukoguhoidja
kutsestandardite muutmise töörühma koosseis, tehti vahekokkuvõte rahvaraamatukogude
kvaliteedi hindamise mudeli pilootprojektist ja projektikonkursist „Raamatukogudmuuseumid-noored“.
13. juunil Pärnu Keskraamatukogus kinnitati ERÜ 2016. aasta majandusaasta aruanne ja
kiideti heaks dokumendi „Soovitusi kooli- ja rahvaraamatukogu ühendamiseks“ täiendused
ning arutati päevakajalisi küsimusi.
8. septembril arutati raamatkoguhoidja kompetentside üle kutsestandardis jm.
29. novembril käsitleti kõnekoosoleku korraldamist, ERÜ arengukava koostamise vajalikkust
jm.
Kiiret otsustamist vajavaid küsimusi otsustati kirjaliku hääletamise teel.

Revisjonikomisjoni kuulusid Rutt Enok, Ruth Hiie ja Aita Kraut, komisjon revideeris ühingu
vara. ERÜ büroos on tööl üks inimene, Reet Olevsoo.
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,
mille
põhjal
valmis
töörühmas
„Rahvaraamatukogude
teenuse
kvaliteedihindamise mudeli“ töövariant. Märtsis-aprillis 2017. a toimus pilootprojekt, kus
üheksa raamatukogu katsetasid töörühma poolt kokku pandud mudelit ja viisid läbi
enesehindamise. 27. aprillil said katseprojektis osalenud kokku, et tuua välja kitsaskohad ja
täiendamist vajavad punktid. Pärast jaanipäeva lähetas ERÜ listi kirja üleskutsega selgitada
välja oma raamatukogu tugevused ja kitsaskohad ja teha läbi rahvaraamatukoguteenuse
kvaliteedi hindamine ERÜ poolt koostatud soovituste alusel, mis on kättesaadavad ERÜ
veebilehel http://eru.lib.ee/www/index.php/raamatukogundus/dokumendid/21-sajandiraamatukogu Ülemäära innukat vastukaja see üleskutse kahjuks ei leidnud, kuid 2018. aastal
kavatsetakse projektiga edasi minna.
-

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. Konkursi eesmärgiks oli tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd
noorteorganisatsioonidega, noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja kultuuriloomesse.
ERÜ jaoks oli tegemist esmakordse kogemusega. Alustada tuli tühjalt kohalt ja koostada
arvukalt dokumente, korraldada projektide hindamist jm. Konkursile esitati 42
projektitaotlust. Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuulusid nii noorteorganisatsiooni,
muuseumi kui raamatukogude esindajad. Toetati vähemalt kahe osapoole ühistaotlusi,
millest üks oli noorteorganisatsioon ja teine mäluasutus.
Konkursi raames toimus üle Eesti kaksteist koostööprojekti, mis andsid noortele võimaluse
ise kultuuri luua, 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 Rahvusraamatukogus 6. detsembril.
-

Sajandi 100 raamatukoguhoidjat

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustati valida välja sada kõige silmapaistvamat Eesti
raamatukoguhoidjat, et teadvustada ja väärtustada raamatukoguhoidja ametit laiemalt. 10.
oktoobril kogunes töörühm kooseisus K. Riisalu, I. Vaaro, K. Tammaru, P. Lotman, T. Reimo,
A. Ainz, K. Ots ja R. Olevsoo. Lepiti kokku, et kogumisse valitakse isikud, kelle tegevus peab
jääma põhiosas sajandivahetusse, nad peaksid üldjuhul olema oma erialase karjääri
raamatukogus lõpetanud ja ei ole enam aktiivselt tegevad, samas peaks nende tegevus
ületama ühe raamatukogu piiri ja nad peaksid olema andnud panuse raamatukogundusele
laiemalt. Isikul peavad olema silmapaistvad teened kutsetöös, tema tegevus peab olema
tuntud ning ta on oma tegevusega jätnud jälje Eesti raamatukogu maastikul. 2017. aastal
jõuti teha esimene valik, on leitud inimesed, kes kirjutavad tekstid, töö jätkub 2018. aastal.

Info ja kommunikatsioon
Juhatuse liikmed on tutvustanud ERÜ tegevust erinevatel erialastel kogunemistel ja ka
laiemalt. Juhatuse esimees Katre Riisalu on saatnud regulaarselt infot juhatuse tegevuse
kohta listi ja lisaks pidanud ettekanded Jõhvi Keskraamatukogus maakonna seminaril,
raamatukoguhoidja kutsekoolitusel, ERÜ maaraamatukogude suveseminaril Raplas 16.
juunil ja tutvustanud visioonidokumenti 21. sajandi raamatukogu, rahvaraamatukogude 37.
suveseminaril 9. augustil Haapsalus. Ajakirja „Raamatukogu“ ERÜ veerus on kajastamist
leidnud ERÜ suuremad ja väiksemad ettevõtmised.
Suuremate ürituste eel saadab ERÜ büroo välja pressiteate, mille tulemusena on toimunud
mitmed meediakajastused. Aktiivsemalt tundis meedia huvi ERÜ tegemiste vastu 2017.
aastal kõnekoosoleku ajal, vähem raamatukogupäevade ajal. Meedia pöördus ERÜ poole
arvamuse saamiseks seoses kultuuritöötajate palgaga.
Intervjuud:
Vikerhommik. 28.02.2017 Intervjuud. 7.35. Katre Riisalu. Milline on hea raamatukogu?
http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/rubriigid/vikerhommikintervjuud/loigud/778c80d
f-0cde-4dae-94db-62b9f82f9672/intervjuud-7-35-katre-riisalu-milline-on-hea-raamatukogu
Tunnustati parimaid raamatukoguhoidjaid ja raamatukogusid . AK: Kultuur 28.02.2017
https://kultuur.err.ee/316003/tunnustati-parimaid-raamatukoguhoidjaid-ja-raamatukogusid
KUKU stuudios oli tähtpäeva puhul kõnelemas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esinaine
Katre Riisalu, http://podcast.kuku.postimees.ee/2017/02/28/intervjuu-2017-02-280935/
Üldkoosolek ja kõnekoosolek
28. veebruaril toimunud üldkoosolekul osales 202 ERÜ liiget, kvoorum koos volitustega oli
462. Koosolekut juhtis juhatuse liige Tuuliki Tõiste. Kuulati ja kinnitati ERÜ 2016. aasta
tegevuse aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2017. aasta
tegevuskava. ERÜ mitmete struktuuriüksuste juhid rääkisid tegevusest. Auliikmeks valiti
Reet Oruste. Koosoleku lõpus sai sõna RR-i kunstide teabekeskuse kartograafia- ja
geograafiasaali töörühma juht Tiina Kruup, kes kutsus raamatukogusid üles kaardistama
raamatukogud Vikipeedias. Eesti raamatuturust 2016. aastal Rahva Raamatu vaates rääkis
Rahva Raamat AS juhatuse liige Gertti Kogermann.
Kõnekoosolekul "Milline on hea raamatukogu?" peeti kaks ettekannet. Soome Haridus- ja
Kultuuriministeeriumi kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik Leena Aaltonen
tutvustas Soomes äsja kehtima hakanud uut rahvaraamatukogu seadust, mille
märksõnadeks on kodanikuaktiivsus, demokraatia ja sõnavabadus. ERÜ juhatuse esimehe
asetäitja Asko Tamme arutles kuidas hinnata raamatukogusid Eesti kontekstis.
Kõnekoosolekul
toimunud
tänuüritusel
anti
üle
tunnustused
parimatele
raamatukoguhoidjatele.
Raamatukoguhoidjate tunnustamine
ERÜ väärtustab raamatukoguhoidja tööd ja tunnustab igal aastal parimaid
raamatukoguhoidjaid ning tõstab esile edukaid raamatukoguprojekte. Raamatukoguhoidjad
said koos tunnustusega Kultuuriministeeriumi ja ERÜ tänukirja, klaasikunstnik Riho Hüti
poolt valmistatud vitraaž-tänumeene ja Kultuurkapitali stipendiumi.


Koostöös Tartu Ülikooli Raamatukoguga anti välja Friedrich Puksoo auhind, millega
tunnustati Tartu Ülikooli Raamatukogu teeneka töötaja Mare Ranna monograafiat

„Ajaloolise kultuurivara jälgedel: Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu Ülikooli
Raamatukogus” (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015).


ERÜ teenetepreemia 2017 pälvis Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor Ilme
Sepp pikaajalise ja südamega tehtud töö eest raamatukogunduse arendamisel
üleriigiliselt ja Läänemaal.



Aasta maaraamatukoguhoidjaks valiti Kairit Alver uute algatuste eest Luunja
raamatukogus.



Aasta lasteraamatukoguhoidjaks sai Reet Tomband loovate, põnevate ja sütitavate
ettevõtmiste eest lastele ja lastega Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.



Aasta kooliraamatukoguhoidjaks tunnistati Kristel Kons tulemusliku töö eest Võru
Kreutzwaldi Kooli raamatukogus.



Aasta teona linnaraamatukogus hinnati Mustvee Linnaraamatukogu tegevust
mitmekülgse teenuse- ja kultuurikeskusena.



Aasta tegu erialaraamatukogus pälvis Edith Hermann Tartu Kõrgema Kunstikooli
raamatukogu väljaarendamise eest rikkaliku koguga professionaalidele suunatud
õppe-ja kunstiraamatukoguks



Aasta teoga teadusraamatukogus tunnustati Tallinna Ülikooli Akadeemilise
Raamatukogu iseteenindusega öösaalide avamist.



Parim noor raamatukoguhoidja oli Pärnu Ülejõe põhikooli raamatukogu juhataja ja
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhataja Kadri Haavandi.



Raamatukogude sõbra tiitel läks Facebooki grupi "Lugemise väljakutse"
administraatorile ja loojale Tiina Liinakule



Ajakirjandusauhinna sai Lääne maakonna ajalehe Lääne Elu artiklitesarja „Kaks tundi
külaraamatukogus“ autor Kaie Ilves.
Raamatukoguhoidja kutsestandardid ja kutse andmine

-

Raamatukoguhoidja kutsestandardite uuendamine

Kutsekoda pöördus ERÜ kui raamatukoguhoidja kutse andja poole ettepanekuga esitada
liikmeid töörühma, mille ülesanne oli vaadata üle ja vajadusel kaasajastada
raamatukoguhoidja kutsestandardid. ERÜ juhatuse poolt esitatud töörühma kinnitas
Kultuuri Kutsenõukogu 1. juunil 2017 järgmises koosseisus: Janne Andresoo (Eesti
Rahvusraamatukogu), Kaie Holm (Tallinna Keskraamatukogu), Jüri Järs (Tallinna
Tehnikaülikooli Raamatukogu), Katre Riisalu (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing), Ülle Siska
(Jüri raamatukogu) ja Ilmar Vaaro (Tartu Ülikooli Infoteaduste õppetool). Hiljem liitus
töörühmaga Aira Lepik (TLÜ Digitehnoloogiate Instituut). Töörühma esimene koosolek oli
28.
augustil.
Analüüsiti
kutsestandardite
kehtivusaja
lõppemisest
tulenevalt
raamatukoguhoidja kompetentsusnõudeid ning tehti varem kinnitatud kutsestandarditesse
vajalikud
muudatused
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 võttis 2017. aastal raamatukoguhoidja kutse taotlusi vastu 15. augustist kuni 15.
septembrini, laekus 15 avaldust. Kutsekomisjoni koosoleku 21. septembril otsustati anda 12le taotlejale raamatukoguhoidja kutse, tase 6 ja kolmele tase 7. ERÜ kutsekomisjoni kuulusid
Malle Ermel, (TÜR), Jüri Järs (TTÜR), Aira Lepik (TLÜ), Katrin Niklus (aseesimees, Rapla
KR), Aime Miil (Viimsi Kooli raamatukogu), Krista Talvi (esimees, RR ja ERÜ), Ilmar Vaaro
(TÜ).

Raamatukogupäevad
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ toimusid üleriigiliselt 20.–30. oktoobrini.
Kuigi raamatukogudes on lapsed ja noored olulisel kohal igal ajal, mõjutas
Kultuuriministeeriumi
poolt
ellukutsutud
lasteja
noorte
kultuuriaasta
raamatukogupäevade ajal toimuvat. Toimus sadu ettevõtmisi nii kohalikul kui üleriigilisel
tasandil, üritustega oli kaetud suurem osa Eestist.
Koostöös Pärnu Keskraamatukoguga korraldas ERÜ raamatukogupäevade avapäeva
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus osales 150 raamatukoguhoidjat kõikjalt Eestist. Bussid
tõid Pärnusse osalejaid Tallinnast ja Tartust. Traditsioonilisel kirjanduse tundmise võistlusel
osales 14 võistkonda. Mälumängu valmistasid ette ja viisid läbi kolleegid Võrumaa
Keskraamatukogust. Kõige paremini teadis vastuseid Lääne Maakonna Keskraamatukogu
võistkond, järgnesid Raplamaa ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu võistkond.
X teadus- ja erialaraamatukogude päeval 23. oktoobril EBS-is osales 92 raamatukoguhoidjat,
tutvustati teadus- ja erialaraamatukogude aasta tegude nominente ja kuulati eripalgelisi
ettekandeid. Päev sai teoks heas koostöös kolleegidega EBS-i raamatukogust ja läks korda
tänu EBS-i toetusele. Traditsiooniliselt lõpetati raamatukogupäevad 30. oktoobril XVII
maaraamatukoguhoidja
päevaga
Haapsalu
Kultuurikeskuses,
kus
osales
90
raamatukoguhoidjat. Tunnustati parimaid maaraamatukoguhoidjaid, kuulati ettekandeid ja
head muusikat. Päev teostus koostöös Lääne Maakonna Keskraamatukoguga.
Võistlusele "Infootsing Internetist" registreerus 59 inimest, eelvoor toimus 11. oktoobril ja
lõppvoor 25. oktoobril TTÜ raamatukogus. Võistlusel oli seekord kaks korraldajat Kaire
Kroon Kehra Linnaraamatukogust ja Kaarin Birk TTÜ raamatukogust. Finaalis osalesid
eelvoorust edasi pääsenud kümme parimat infootsijat ning esikolmik kujunes järgmiseks:
Jana Raidma (Tartu Linnaraamatukogu), Marii Väljataga (Eesti Rahvusraamatukogu) ja
Maria Maasik (Eesti Tervishoiu Muuseum). Järgmisel aastal korraldab võistluse Tartu
Linnaraamatukogu.
Raamatukogupäevi ilmestas ka 2017. aastal kirjastuse „Koolibri“ kaasabil valminud
meeleolukas laste- ja noorte kultuuriaastast kantud plakat.
Koostöö teiste asutustega
-

Kirjandustuur „Sõnaränd ehk eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”

7.–10. novembrini toimus 14. korda kirjandustuur „Sõnaränd. Eesti kirjanikud Eesti
raamatukogudes“, mis viis kirjanikud rahvaga kohtuma. Räägiti lugemisest, kirjutamisest,
kirjandusest ja autorid lugesid ette oma loomingut. Tuuri ettevalmistavas protsessis on ERÜ
partnerorganisatsiooniks Eesti Kirjanike Liidule ja Eesti Rahvusraamatukogule.
-

Elukestev õpe raamatukogus

ERÜ oli vabariikliku raamatukogudes toimuva teavituskampaania „Õige aeg on õppida!“
partnerorganisatsiooniks ETKA Andrasele. 16. maist 4 juunini toimunud kampaania
eesmärgiks oli populariseerida elukestvat õpet ja anda täiskasvanutele teavet erinevate
õpivõimaluste kohta. Raamatukogudes tutvustati huvilistele info leidmist arvutis või
nutiseadmes ja anti teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma.
Kokkuvõtte teavituskampaaniast tegi ETKA Andras 17. novembril seminaril, kus ERÜ
juhatuse aseesimees Krista Visas rääkis raamatukogude rollist elukestvas õppes.
-

Kirjandusfoorum „Kui lugeda on raske“

Foorumil uuriti, missugused võimalused on lugemiseks neil, kel on see tegevus mingil
põhjusel raskendatud. Asjatundjad tutvustasid, mida toob endaga kaasa nägemispuudega
inimesi puudutav Marrakeši leping ning mida on tehtud Eestis ja Soomes

nägemisprobleemidega inimestele raamatute kättesaadavaks muutmisel. Foorumi
ettevalmistavas faasis uuris ERÜ, kuidas raamatukogud on hakkama saanud erivajadustega
inimeste teenindamisega. Juhatuse liige Ülle Siska tegi foorumil lühiülevaate teenustest,
mida Eesti raamatukogud saavad nägemispuudega inimestele pakkuda ning kõneles Jüri
raamatukogu, Jüri gümnaasiumi ja Eesti Pimedate Raamatukogu ühisprojektist
„Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas“. ERÜ oli Eesti Kirjastuste Liidu
koostööpartner.
-

Koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis

ERÜ on püüdnud kaasa aidata Põhjamaade raamatukogunädala korraldamisele, vahendades
informatsiooni ja materjale Eesti raamatukogudele.
-

Johannes Mihkelsoni Keskus kutsus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu projekti
„Meie Eesti: inimesed, kohad, helid, maitsed“ partneriks.

Johannes Mihkelsoni Keskus osales projektide taotlusvoorus, mille kuulutas välja
siseministeerium
koostöös
kultuuriministeeriumiga,
et leida partner avaliku
kommunikatsiooni korraldamiseks ühiskondlike hoiakute kujundamisel rände- ja
lõimumispoliitikaga seotud küsimustes. 1. veebruariks vastust taotlusele veel ei ole.
ERÜ esindatus organisatsioonides
-

Ajakirja Raamatukogu toimetuskolleegium: Reet Olevsoo, Kristina Pai, Asko Tamme
Autorihüvitusfond: Asko Tamme
Kultuuriministeeriumi Rahvaraamatukogude Nõukogu: Katre Riisalu, Asko Tamme
Kultuuri Kutsenõukogu: Reet Olevsoo
Eesti Vabaharidusliit: Reet Olevsoo
Eesti Koostöö Koda
Standardikeskuse standardimise tehnilise komitee EVS/TK22 vaatlejaliige: Ülle Siska
ERÜ koostööpartnerid ja toetajad

-

Eesti Kirjanike Liit,
Eesti Kirjastuste Liit,
Eesti Lastekirjanduse Keskus,
Eesti Rahvusraamatukogu ,
Estonian Business School;
ETKA Andras,
Haridus- ja Teadusministeerium,
Harju Maakonnaraamatukogu,
Hasartmängumaksu Nõukogu,
Kirjastus Koolibri,
Kultuurkapital,
Kultuuriministeerium,
Lääne Maakonna Keskraamatukogu,
Pärnu Keskraamatukogu,
Rapla Keskraamatukogu,
Tallinna Kirjanduskeskus
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu,
Tartu Ülikooli Raamatukogu,

-

Valga Keskraamatukogu;
Viljandi Linnaraamatukogu;
Võrumaa Keskraamatukogu,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.
Rahvusvaheline koostöö

ERÜ osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide töös eesmärgiga tegutseda aktiivselt
ühenduste tegevuses ja olla kursis nii globaalsete kui Euroopa Liidu raamatukogude
arengusuundadega.
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 Eestist,
vahendas infot Eestis (näit Marrakeši lepingust kirjandusfoorumil jm).
24.–25. aprillil toimus Euroopa Parlamendis Brüsselis PL2020 töökoosolek, kus osales ERÜ
juhatuse esinaine (T. Seppami asendusliikmena). Arutelu all oli autoriõigusega seonduv ning
kuidas tuua Euroopa Parlamendi saadikuid rohkem raamatukokku? Toimus kohtumine
saadikutega. Brüsselis on ellu kutsutud MEP Library Lovers Group. Tegemist on saadikutega,
kes peavad lugemist, kirjandust ja infokirjaoskust oluliseks ning kes kannavad seda
missiooni ka ühiskonnas. Eesti saadikutest on selle grupiga liitunud Kaja Kallas. Juunis
toimus saadikute suvelugemisprogramm - 60 Books for the Summer – lugemissoovitused
saadikutelt. K. Kallas soovitas L. Meri „Hõbevalge“ ning S. Oksaneni „Kui tuvid kadusid“.
ERÜ saatis raamatud Euroopa Parlamenti näitusele, kust edasi liikusid Euroopa
Raamatukokku.
EBLIDA 25. juubelikongress toimus 3.–5. maini Arhusis. Kongressi fookuses oli
raamatukogude rolli ümbermõtestamine ning selleks oli kõige õigem koht Arhus. Sealne
linnaraamatukogu DOKK1 on kuulutatud maailma parimaks rahvaraamatukoguks. Kohal
olid esindajad 20 Euroopa riigist. Arvukatel World cafe formaadis toimunud aruteludel oli
kõne all, milliseid riiklikke raamatukogunduslikke strateegiaid vajame (kas üldiseid või
raamatukogutüüpide kaupa), kuidas haarata poliitikud raamatukogude eestkõnelejateks,
kuidas teha koostööd erinevate organisatsioonidega ning kuidas olla virtuaalses maailmas
nähtavam. ERÜst osales juhatuse esimees.
Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) liikmena saab ERÜ
osaleda kolme sektsiooni töös. 2017. aastal lõppesid kõikide sektsioonide alaliste komiteede
seniste liikmete volitused. ERÜ esitas uuteks kandidaatideks Ilmar Vaaro hariduse ja
koolituse sektsiooni, Jane Makke sisuanalüüsi ja -vahenduse sektsiooni ja Katre Riisalu
raamatukoguühingute juhtimise sektsiooni, kes kõik osutusid valituks.
Juuli algul kutsus IFLA peakorter Euroopa ühingute presidendid Madridi töökoosolekule, et
kutsuda üles eri riikides raamatukoguhoidjaid kaasa rääkima ja arvamust avaldama. Arutati
raamatukogude tulevikuvisiooni ja IFLA dokumendi Global Vision koostamist, selleks oodati
kogu maailma raamatukoguhoidjate arvamust. ERÜ tõlkis küsimustiku eesti keelde,
kohandas meie tingimustele ja kutsus raamatukoguhoidjaid kaasa rääkima. Oma
seisukohtadest andis teada 277 raamatukoguhoidjat. Laekunud vastuste põhjal pandi kokku
aruanne IFLA peakorterile. Veebileht: https://www.ifla.org/globalvision
ERÜ osales ka maailma raamatukogude kaardi - IFLA Library Map of the World
pilootprojektis, mille eesmärgiks on näidata raamatukogude rolli ühiskonnas kasutades
võrreldavaid statistilisi andmeid. Veebileht: https://librarymap.ifla.org/map
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 tõlgitud ja terminoloogia toimkonna heakskiidu saanud
plakati eestikeelset versioon "Kuidas märgata valeuudiseid". Plakat on kättesaadav ka IFLA
vastaval
kodulehel
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/infosociety/images/how_to_spot_fake_news_-_estonian.pdf
2017. aastal toimus raamatukogu ja informatsiooni kongress WLIC 19.–25. augustini
Wroclawis Poolas. ERÜ juhatusest õnnestus osaleda Katre Riisalul ja Krista Visasel.
EBLIDA ja IFLA liikmemaksude tasumist toetab Kultuuriministeerium.
Kirjastustegevus
Ajakiri „Raamatukogu“
Ajakiri „Raamatukogu“ ilmub ERÜ ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös. 2017. aastal
ilmus tavapäraselt kuus üksiknumbrit mahuga viis trükipoognat. Kuuenda numbri vahel oli
seinakalender
„Raamatukogu
kalender
2018“,
et
kajastada
suuremaid
raamatukogunduslikke sündmusi Eestis ja väljaspool. Ajakirja toimetaja on Mihkel Volt,
keeletoimetaja Gerli Eero ja kujundaja Margit Plink. 2017. aasta trükikulud kaeti
Kultuurkapitali toetusest. ERÜ kaudu tellis ajakirja 23 eraisikut.
ERÜ aastaraamat 2016/28
Aastaraamatu koostas Gerda Koidla TTÜR-ist, toimetuskolleegiumi kuulusid Tuuliki Tõiste,
Katre Riisalu ja Reet Olevsoo, keeletoimetaja oli Kristel Klesmann, resümeed tõlkis Siivi Frey,
kaanekujunduse tegi Katri Kiik. Väljaanne ilmus aasta lõpus novembris.
ÜLEVAADE STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSEST
Erialaraamatukogude sektsioon (juht Ülle Kalvik, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool)
Sektsiooni juhatusse kuuluvad Ülle Kalvik (sektsiooni juhataja) ja Edith Hermann, Aire
Härmask, Ülle Kuuse ja Sirje Peedu. 2017. a astus sektsiooni liikmeks 6 uut liiget ning praegu
on sektsioonis 64 aktiivset liiget 43 asutusest.
28. aprillil toimus ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev TÜ Narva
Kolledži raamatukogus. Läbivaks teemaks oli IT ja erialaraamatukogud.
14.–17. augustil toimus erialaraamatukogudele õppereis Stockholmi raamatukogudesse.
Õppereisi ajal toimus seminar „Eesti erialaraamatukogude koostöö võimalused eri tüüpi
raamatukogudega“.
Teadus- ja erialaraamatukogude päeval esinesid ettekannetega Tallinna Majanduskooli
raamatukogu peaspetsialist Heli Priimets, kes andis ülevaate erialaraamatukogudest viimase
viie aasta vaates ning Sisekaitseakadeemia raamatukogu juhataja Raile Reigo, kelle ettekande
teemaks oli Sisekaitseakadeemia raamatukogu muutuste tuultes.
Novembris Riigikontrolli majas toimunud teabepäeval ”Raamatukogu ja ruum” kuulati
ettekandeid, tunnustasti sektsiooni tublisid liikmeid ja anti välja rändauhind „Kolleegi tänu“.
Esimeseks saajaks oli sektsiooni loomise idee algataja Kersti Naber Eesti Panga
raamatukogust.
Sektsiooni koduleht: https://eryerialaraamatukogud.weebly.com/
Kooliraamatukogude
raamatukogu).

sektsioon

(juht

Kadri

Haavandi,

Pärnu

Ülejõe

Põhikooli

Juhatuse liikmed on Kadri Haavandi, Karin Kiik, Eda Tiismaa (lapsehoolduspuhkusel), Maie
Põiklik, Laine Lindvest (lapsehoolduspuhkusel), Maivi Liiskmann.

Kui 2016 oli kooliraamatukogude sektsiooni jaoks aasta, kus suunati oma tegevust väljapoole
(Lexuse kampaania, kohtumised Haridus- ja Teadusministeeriumiga, esinemine raadios jm),
siis 2017. oli rohkem sisetöö aasta, kus juhatus tegeles oma töö organiseerimisega. Põhikirja
koostamiseks ja aastaplaanide arutamiseks toimus märtsis juhatuse kahepäevane koosolek
Viljandis. Valmis põhikirja mustand, võeti läbi juhatuse liikmete rollid ja ülesanded ning
tõdeti, et on suur vajadus uute liikmete järele. Koos suveseminari peakorraldajaga pandi
paika plaanid suveseminariks Viljandimaal.
Traditsiooniliselt toimusid kevadine teabepäev Tartus ja sügisene Tallinnas ning augustis
suveseminar Viljandimaal. Detsembris saatis juhatus laiali üleskutse juhatusse uute liikmete
leidmiseks.
Sektsiooni koduleht: http://kooliraamatukogud.edu.ee/wp/
Maaraamatukogude sektsioon (juht Lea Rand, Toila raamatukogu juhataja).
Sektsiooni lisandus kaks uut liiget – Järvamaad esindab Katrin Vooremäe Türi
raamatukogust ja Võrumaad Tea Kallaste Lasva raamatukogust.
2017. töötas maaraamatukogude sektsioon tavapärases rütmis. Toimus kaks sektsiooni
koosolekut, kevadine teabepäev maaraamatukogude töötajatele, suveseminar ja
maaraamatukoguhoidja päev.
Kevadisel teabepäeval kuulati ülevaadet tõlkekirjandusest, kolleegid rääkisid oma
kogemuste põhjal, kuidas meelitada lapsi raamatukogusse ja neid seal ka hoida. Tutvustati
Topoteeki kui kogukonna muuseumi, mis on avatud 24/7 ja mille arendamisel saavad kõik
kogukonna liikmed kaasa lüüa.
26. suveseminar toimus koostöös Rapla Keskraamatukoguga Kehtnas. Kolme päeva sisse
mahtus meeleolukaid kohtumisi Raplamaa inimestega ja mitme ilusa ja omanäolise
raamatukogu külastust. Tutvuti Märjamaa valla, klaasipealinna Järvakandi ja Rapla vallaga.
Räägiti valla keskraamatukogu visioonist, rahvaraamatukogu teenusekvaliteedi hindamise
projektist, ERÜtegevusest kodus ja kaugemal, jagati kogemusi, kuidas lapsi ja noori tuua
lugemise juurde jm.
30. oktoobril said maaraamatukogutöötajad
maaraamatukoguhoidja nominente.

kokku

Haapsalus.

Tunnustati

aasta

Sektsiooni tegemistega saab olla kursis
https://www.facebook.com/MaaraamatukogudeSektsioon.
Kogude toimkond (juht Kate-Riin Kont, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu).
Kogude toimkonda kuuluvad Kate-Riin Kont (toimkonna juht), Maimu Heintalu, Kairi Felt,
Kristhel Haak, Kaire Lass, Kristin Liba, Elo Lindström, Eve Lipand, Helle Maaslieb, Elvira
Mutt, Kristina Pai, Ilvi Rauna, Raina Rohumaa, Ilona Runnel, Hendrik Saadi, Tiina Sarjas,
Aivi Sepp, Vaikko Sepper, Ülle Talihärm ja Kristel Veimann.
Kogude toimkond korraldas kaks õppereisi:
5.–9. juunini teadus- ja erialaraamatukogude kogude spetsialistele õppereisi Peterburi.
Väisati Venemaa Rahvusraamatukogu uut ja ajaloolist hoonet, Vladimir Majakovski nimelist
Peterburi Linnaraamatukogu, Peterburi Ülikooli Raamatukogu, Ermitaaži raamatukogu.
Kuna majutus oli Jaani kirikus, oli võimalus tutvuda eestluse keskusega Peterburis.
Õppereisil osales 20 raamatukoguhoidjat.
Sügisene õppesõit toimus 11.–12. septembrini Viljandisse. Külastati Viljandis asuvaid
raamatukogusid, mälu- ja haridusasutusi: Viljandi Pärimusmuusika Keskuse Teabekogu,
Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogu ja VILMA maja, Viljandi Muuseumi. Toimus
kohtumine kirjanduskriitik ja kirjanik Paavo Matsiniga.
30. novembril sai TTÜ raamatukogus teoks traditsiooniline sügisseminar “Kirjanduskriitikast
mäluasutuste kogude komplekteerimisel“.

Koolituse toimkond (juht Ilmar Vaaro, TÜ Infoteaduste Instituut).
Koolituse toimkond jätkas koolituste traditsiooni. Alustati sariüritusega „AK: Akadeemiline
Koolitus“, mille eesmärgiks oli anda akadeemilise õppevormi kaudu uusi teadmisi
raamatukogutööga seonduvate arengute kohta ning püüda tutvustada eriala kogukonnale
akadeemilise taustaga lektoreid ja teemasid. Märtsis toimunud koolitusel Tartus kuulati
loenguid raamatukogust kui kohtumispaigast, meetoditest raamatukogu ja sotsiaaltöö
ühisteks ettevõtmisteks ja transgressiivsest kirjandusest. Huvilisi oli 40.
Novembris RR-is toimunud mõttetihedal seminaril tulid arutluse alla uus kutsestandard ja
selle pädevused, haldusreformi mõjud koolitusele, koolituste valupunktide kaardistamine,
täiendkoolituse uued arengud.
Jätkuvalt tegi toimkond koostööd ühingu kutsekomisjoniga.
Lasteteeninduse toimkond (juht Anneli Kengsepp, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Rita
Raudsepp, Sindi Linnaraamatukogu, alates 3. märtsist ).
Märtsis Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud koosolekul kavandati 2017. aasta tegevust.
Toimkonna juhiks valiti Sindi Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp.
Juhatusse kuuluvad veel Anneli Kengsepp (Eesti Lastekirjanduse Keskus) ja Maarja Pildre
(Tallinna Keskraamatukogu).
Lastekaitse Liidu eestvedamisel valiti juba kaheksandat korda häid lasteraamatuid.
Hindajatena tegutsesid ka lasteteeninduse toimkonna liikmed koos keskraamatukogude
lasteosakonna töötajatega. Hea lasteraamatu märgiga tunnustati 13 lasteraamatut. Nimekiri:
https://www.lastekaitseliit.ee/2016-aastal-ilmunud-hea-lasteraamat/.
Kogemuste tuuri raames külastati aprillis Võru Keskraamatukogu ja septembris LääneVirumaa Keskraamatukogu.
10. mail toimus ELK-s aktiivõppe õpipäev, kus toimkonna liikmed Viljandi
Keskraamatukogust (Tarkus on teadmised), Lääne-Virumaa Keskraamatukogust
(Raamatukott peidab saladusi), Võru Keskraamatukogust (Teatritund raamatukogus),
Tallinna Keskraamatukogust (Mõrvamüsteerium kui õppevahend) ja Eesti Lastekirjanduse
Keskusest (Tahvlist tahvlini) esinesid stendiettekannetega.
13.–15. juunini osales lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemias 15 raamatukoguhoidjat.
Programmi pani kokku toimkonna liige Ädu Neemre.
XIV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päeval Põltsamaal osales 52 inimest üle Eesti.
Päeva korraldas Põltsamaa Raamatukogu koostöös toimkonnaga. Lisaks mitmetele
huvitavatele ettekannetele kuulutati välja aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid.
Laste- ja noorteteenindusega tegelevaid Eesti raamatukogude töötajaid liidab Facebooki
grupp Sada saarelehte: https://www.facebook.com/groups/sadasaarelehte/
Terminoloogia toimkond (juht Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu).
Toimkonda kuuluvad Kalju Tammaru (esimees), Piret Pärgma (sekretär), Tiiu Erelt, Marina
Karis, Kate-Riin Kont, Sirje Nilbe, Maia Randma, Maris Ringvee, Ülle Talihärm, Elviine
Uverskaja ja Mihkel Volt.
Toimkond pidas 2017. aastal 8 koosolekut. Lisaks terminipäringutele vastamisele ning
raamatukogusõnastikku uute terminite lisamisele jätkati tööd terminite andmebaasis olevate,
kuid kasutajatele veel varjatud terminitega. Loodi 48 uut terminikirjet, 3 uut terminit lisati
sünonüümidena vanadele kirjetele. Toimetati 160 vana sõnastikukirjet: kaasajastati või lisati
mõiste seletusi ning lisati võõrvasteid. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka
kasutajatele. Raamatukogusõnastikku lisati termineid Säilituseksemplariseadusest.
Raamatukogusõnastik vt: http://termin.nlib.ee/
6. oktoobril osalesid toimkonna esimees Kalju Tammaru ja sekretär Piret Pärgma Lätis
konverentsil Raamatukoguteaduse ja seotud alade terminoloogia: teooria ja praktika, kus Piret
Pärgma tutvustas ka ERÜ terminoloogiatoimkonna tööd ja raamatukogusõnastikku.

9. oktoobril toimus ERÜ terminoloogiatoimkonna ja RR-i koostöös XII oskuskeelepäev.
Vanaraamatu toimkond (juht Aira Võsa, TLÜ Akadeemiline Raamatukogu).
Vanaraamatu toimkonna liikmed on Liivi Aarma, Tiina Aasmann, Marje Burenkov, Malle
Ermel, Ruth Hiie, Aita Jõulu, Ulvi Kalpus, Helje-Laine Kannik, Katrin Kaugver, Kaspar Kolk,
Mare Lott, Mare Luuk, Sirje Lusmägi, Pille Martin, Ülle Mölder, Irina Opletajeva, Marita
Paas, Larissa Petina, Ave Pill, Janika Päll, Mare Rand, Liia Rebane, Tiiu Reimo, Siiri Reinola,
Heino Räim, Olga Rüütel, Aija Sakova, Urve Sildre, Liis Tamm, Kadri Tammur, Mari Tiits,
Tiina Valgma, Aira Võsa.
Vanaraamatu toimkonna ühisettevõtmisena käidi 11.–12. maini Tartus. Huvi ürituse vastu
oli väga suur, sellel osales 33 inimest. Kaks päeva olid täis rikastavaid kohtumisi, elamusi ja
ekskursioone. Alustati Rahvusarhiivi uues hoones Noora, kus sealsed kolleegid näitasid
arhiivi kogusid ja tööruume ning rääkisid oma tööst, sellele järgnes Trüki- ja
Paberimuuseumi külastus Aparaaditehase loomekvartalis. Teine päev veedeti Eesti Rahva
Muuseumi suurejoonelises hoones, alustades sealsest raamatu- ja fotokogust, liikudes edasi
hoidlatesse ja laboritesse ning lõpetades näitusesaalidega, kõikjal saatjaks ERMi tarmukad
spetsialistid.
Toimkonna liikmed on pidanud ettekandeid ning avaldanud vanaraamatualaseid artikleid
kodu- ja välismaal.
Rahvaraamatukogude
Keskraamatukogu).

komplekteerimise

töörühm

(juht

Tiina

Talvet,

Rapla

Komplekteerimisosakondade juhatajatele ja töörühma liikmetele toimus koolituspäev
Tallinna Raamatutrükikojas. Külastati trükikodasid Dipri ja Tallinna Raamatutrükikoda,
kuulati ülevaateid kirjastuste Helios ja Eesti Raamat tegevusest ja saadi pilt Rahva Raamatu
tööst.
Uue mõtte töörühm (juhid Veronika Raudsepp Linnupuu, Viljandi Linnaraamatukogu ja
Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu).
Uue mõtte töörühma juhivad Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann ning
töörühma kuuluvad Annika Aas, Karin Evik, Signe Jantson, Vallo Kelder, Krista Lepik, Riin
Olonen, Kristina Pai, Reelika Pukk, Anneli Sepp, Signe Susi, Marje Tamre, Kadri Tomson,
Tuuliki Tõiste, Kaie Viigipuu-Kreintaal ja Krista Visas.
Koostöös ERÜ juhatusega korraldas töörühm 17. mail visioonidokumendist “21. sajandi
raamatukogu” inspireeritud mõttetalgud „Kvaliteetne raamatukogu?“, kus osales 28
raamatukoguhoidjat. Lisaks rahvaraamatukogude hindamismudeli tutvustamisele toimus
praktiline grupitöö kasutajauuringute kasutamisest teenuse parendamiseks, osalejad said
praktilisi nõuandeid uuringute läbiviimiseks.
Töörühma tegemistest saab ülevaate blogis https://bibliumt.wordpress.com/
Eks-klubi (eestseisuse president Helle Martis, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Reet Oruste,
alates 19. aprillist).
Eks-klubi aastakoosolekul toimusid eestseisusse uute liikmete valimised, sest Anne Kalvik,
Juta Kaps ja Linda Kask lõpetasid töö eestseisuses. Uuteks eestseisuse liikmeteks said Helgi
Õismaa, Aili Norberg ja Reet Oruste.
2017. aasta tegevused jätkusid traditsioonilise sagedusega, st üks kord kuus ja reeglina iga
kuu kolmandal kolmapäeval kell 14.
Eks-klubi alustas oma uut kalendriaastat Soome Suursaatkonna külastamisega Toompeal.
Edaspidi oli klubi liikmetel hea võimalus tutvuda mitme muuseumi ja kultuuriasutusega.
Külastati uuenenud NUKU muuseumi ja Nukuteatri maja ning A. H. Tammsaare
muuseumi. Tehti jalutuskäik koos Jaak Juskega Kalarannas ning käidi renoveeritud TTÜ
Mereakadeemias. Septembris sõideti Tartusse ja külastati Eesti Rahva Muuseumi ja Pauluse
kirikut. Oktoobris kohtuti Arne Hiobiga. Aasta viimane üritus oli traditsiooniline jõulupidu

Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis 9. detsembril. Kohvilauda kogunes üle 30 klubi
liikme, mis oli ka kõige suurema osalejate arvuga klubi üritus 2017. aastal.
Noorteklubi (juht Heleen Karja, Eesti Rahvusraamatukogu)
Vaatamata lühikesele tegevusajale on noorteklubil kujunenud traditsioonid. Toimus
talveseminar „Õpetamine ja õppimine raamatukogus“, kus arutati kas ja kuidas on
raamatukoguhoidjal võimalik end jooksvalt koolitada, õppida juurde uusi erialaseid oskusi
ja saada tugiteadmisi teistest valdkondadest, et oma tööd paremini teha. Osales ligi 40
inimest. Noorteklubi aastakoosolekul Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukogus valiti
eestseisusese uueks liikmeks Maris Nool, juhi kohalt lahkus omal soovil Liina Tamm ning
asemele valiti Heleen Karja. Seekordne suveseminar BC4 toimus Rakveres Rohuaia
Lasteaias. Kolme päeva jooksul vahetati kogemusi raamatukogude ja heategevuse teemadel
ning saadi inspireerivaid mõtteid, mida oma koduraamatukogudes ellu viia. Osalejaid oli
kokku 12.
Juunis Lätis Cēsises toimunud noorte foorumil (Baltic New Professionals Meeting) tutvustasid
Eesti noored spetsialistid Eesti raamatukogusid, raamatukogundust ja seda, kuidas keegi
raamatukokku tööle jõudis. Kokkusaamise teemaks oli „Kuidas ma kohtusin…“.
Noorteklubi avaldas raamatukogupäevade raames veebinäituse teemal „Raamatukoguhoidja
portree“. Sisendi näituseks andsid mitmed raamatukoguhoidjad ja raamatukogud üle Eesti.
Näitus on leitav siit: https://erynaitus.wixsite.com/portree
Noorteklubi tegemistel saab silma peal
https://www.facebook.com/ery.noorteklubi

hoida

http://noorteklubi.weebly.com/

ja

Tartumaa Kogu juht on Halliki Jürma (Tartu Linnaraamatukogu), .
Tartumaa Kogu toimekas aasta algas Eesti Rahvusarhiivi ja raamatukogu külastusega, edasi
kohtuti kirjastuse „Tänapäev” peatoimetaja Tarmo Vahteriga, märtsis oli võimalik osaleda
ANDRASe
piirkondlikul
seminaril
täiskasvanuharidusest,
käidi
tutvumas
Aparaaditehasega. Toimus mitmeid sõite ja reise – mais Vilniuse raamatukogudesse, juunis
reisiti Küprosele ja septembris Harjumaale. Ühiselt käidi Ugala teatris „Gogoli diskot”
vaatamas, sõideti ERÜ aastakoosolekule ja raamatukogupäevade avamisele. Aasta lõppes
Tartu ilukirjanduses mobiiliäpi TartuFic tutvustuse ja uue usaldusisiku valimisega.
Tartumaa Kogu uueks esimeheks sai Signe Bachmann TÜR-ist.

ERÜ TULUDE JA KULUDE ARUANNE
RAHA
01.01. kassas ja pangas kokku
2015. aastavõlg
Laekus
Kulutati
31.12. kassas ja pangas kokku

2017
15 179,57
66 838,07
66 179,56
15 838,08
s.h. kassas
740,72
pangas
15 097,36

2016
1 5656,26
18,00
53 331,68
53 826,37
15 179,57
824,98
14 354,59

2017
2016
TULUD
Sihtfinantseerimine, s.h.
33 791,00
23 038,00
Kultuuriministeerium toetus
16 950,00
0,00
Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus
2 000,00
2 000,00
Kultuurkapitali toetus
4 724,00
5 839,00
Hasartmaksumängu Nõukogu toetus
7 917,00
5 000,00
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
2 200,00
1 700,00
Sisseastumis- ja liikmemaksud, s.h
13 728,07
10 147,92
toetajaliikmete liikmemaks
1 883,10
1 816,00
Osavõtumaksud
14 850,52
14 879,00
Kutseomistamistasu
450,00
630,00
Muud tulud
1 151,42
142,00
Trükiste müük
2 865,00
5 124,00
Pangaintress
2,06
0,76
Kokku tulu
66 838,07
53 331,68
KULUD
Ürituste korralduskulud
17 504,64
16 772,85
Kutseandmine (v.a töötasu)
139,93
21. sajandi raamatukogu koostamise
nõustamine
0
2 284,00
Koostööprojekti kulud (v.a. töötasu)
9 000,00
Raamatukoguhoidjate tunnustamine
384,88
450,00
Trükikulud
5 461,60
5 548,00
Tööjõukulud, s.h.:
19 415,39
17 351,33
töötasu (palk, loengutasu, honorarid)
14 532,86
12968,11
tööjõumaksud
4 882,53
4383,22
Rahvusvaheline koostöö
10 658,05
8 580,24
Organisatsioonide liikmemaksud
1 027,55
1 020,55
Mitmesugused tegevuskulud (kantselei-,
side-, lähetuskulud, pangateenus)
2 586,22
1 819,40
Muu finantskulu
0,26
0
Maksuameti intress
1,04
0
Tegevuskulud kokku
66 179,56
53826,37
ARUANDEAASTATULEM (+/ -)
+658,51
-494,69
Taotlused fondidest jm
Asutus
Rakenduslingvistika
Ühing
HTM
Kultuurkapital
Kultuurkapital
Kultuuriministeerium

Milleks
Terminoloogia toimkonna tegevus
ERÜ kooliraamatukogude
suveseminari korraldamine 2017. aastal
Ajakirja „Raamatukogu“
väljaandmiskulud 2017. aastal
Kogude toimkonna kahepäevane
väljasõiduseminar Viljandisse (osaline)
Raamatukogutöötajate

summa
2 200,00
2 000,00
4 500,00
224,00
6 950,00

Kultuuriministeerium
HMN

professionaalsuse tõstmine, üleriigiliste
ürituste ja koolituste korraldamine,
osalemine rahvusvahelises erialases
koostöös
Koostööprojekt – raamatukogumuuseum-noored
Raamatukoguhoidja üleriigiliste
ürituste ja koolituse korraldamine
Kokku

10 000,00
7 917,00
33 791,00

Lisaks saadi Kultuurkapitalilt raamatukoguhoidjate tunnustuspreemiateks 5100,00 eurot

KOKKUVÕTE
Oli tegus aasta, jätkati juba traditsiooniks kujunenud tegemistega, kuid tuli kohaneda ka
uute ettevõtmistega, nt projektikirjutamine kolme päevaga. Uus kutsestandard sundis läbi
töötama raamatukoguhoidja tegevuse ja visiooni sellest, milline peaks kaasaegne
raamatukoguhoidja olema. Samas otsiti silmapaistvaid raamatukoguhoidjaid aastate tagant,
kes on meile praeguse raamatukogunduse tee rajanud.
Kuna riigi seadusandlus 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.

Katre Riisalu
ERÜ juhatuse esimees
15.02.2018

