Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevuse põhijooni 2019. aastal

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eesmärgiks on toetada Eesti raamatukogude arengut
ühingu liikmete initsiatiivi ja vabatahtliku tegevuse kaudu, korraldades ühistegevust,
koolitusi ja tutvustades raamatukogude võimalusi avalikkusele. Õppimine ja pidev enesetäiendamine on aktiivse eluhoiaku lahutamatu osa. Ühing pakub raamatukoguhoidjatele
kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja õppijate vajadusi arvestavaid enesetäiendusvõimalusi ja toetab jätkuvalt raamatukogunduse valdkonna töötajate erialase enesetäiendamist.
Tegevuste kavandamisel lähtub ERÜ oma arengukava aastateks 2019–2024 projektist,
dokumendist „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, Kultuuriministeeriumi
valitsemisala arengukavast aastatel 2018-2021 jt. Ürituste korraldamisel pööratakse
tähelepanu eesti keele aastale, raamatukogupäevade ajal kutsutakse raamatukogusid üles
korraldama ettevõtmisi, mis on pühendatud laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastale.
Ühistegevustega kaasatakse suurt osa erinevates raamatukogutüüpides töötavaid
raamatukoguhoidjaid.
ERÜ on jätkuvalt kahe rahvusvahelise erialaorganisatsiooni – IFLA ja EBLIDA – liige ning
osaleb organisatsioonide aastakonverentsidel ja vahendab erialast infot kogukonnale. Jätkub
koostöö Balti riikide raamatukoguühingutega eesmärgiga leppida kokku teemad ja
valdkonnad, mida käsitleda Balti raamatukoguhoidjate kongressil, mis toimub 2020. aastal
Eestis.
ERÜ on kutse andja raamatukoguhoidja kutsetele ja võtab tavapäraselt sügisel vastu
raamatukoguhoidjatelt avaldusi kutse taotlemiseks.
Üleriigiliste suurfoorumite korraldamine
Traditsiooniliselt on aasta üheks suuremaks raamatukoguhoidjate kogunemiseks iga-aastane
kõnekoosolek 28. veebruaril toimuvale kõnekoosolekule "Raamatukogu erakondade
kultuuripoliitikas" kutsutakse Riigikogu valimistel osalevate erakondade esindajad, et
diskuteerida kultuuri ja raamatukogude rolli üle tänapäeva ühiskonnas ning mida saaksid
raamatukogud teha, et Eesti riiki paremaks muuta. Arutelu juhib Joonas Hellerma.
20.-30. oktoobrini saavad teoks üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“.
Raamatukogupäevad loovad soodsa pinnase tutvustamaks ühiskonnas laiemalt
raamatukogudes leiduvat ja toimuvat. Kümne päeva sees toimub raamatukogudes sadu
ettevõtmisi, kuid eesmärgiks on ka valdkonna töötajate ühendamine. 21. oktoobril avatakse
raamatukogupäevad Kose Kultuurimajas, toimub XII teadus- ja erialaraamatukogu päev ja
päevad lõpetatakse XVIII maaraamatukoguhoidja päevaga 30. oktoobril Pärnus.
Koostöö arendamiseks kohalike omavalitsustega ja seoses toimunud haldusreformiga kavandatakse koostööseminari 2019. aasta aprillis, et väikeses ringis raamatukogude ja KOVide
esindajatega arutada, milliseid probleeme tuleks ühiselt käsitleda. Kohtumise eesmärgiks on
selgitada välja kas on vajadust laiapõhjalisema ja arvukama koostööfoorumi järele, et
kujundada avalikku arvamust ning selgitada rahvaraamatukogude olukorda ja vajadust.

Projektikonkurss „Raamatukogud-muuseumid-noored“
Jätkub
valdkonnaülese
koostööprojekti
„Raamatukogud-muuseumid-noored“
koordineerime. Konkurss soodustab koordineeritud koostööd raamatukogude, muuseumide
ning laste-ja noorsootöö organisatsioonide vahel. Eesmärgiks on tutvustada noortele
mäluasutuste erinevaid võimalusi, suurendada laste ja noorte teadlikkust kultuuriasutustes
toimuvast, tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noorteorganisatsioonidega,
panustada noorte kaasamisele kultuuritegevustesse ja kultuuriloomesse. Projekt lõpeb
kokkuvõtva seminariga, kus tutvustatakse toimunud erinevaid sisukaid koostööprojekte üle
Eesti.
Et projektide kirjutamine ladusamalt sujuks toimub jaanuaris koolitus „Projektikirjutamise
ABC“, kus rahvaraamatukogude töötajatele tutvustatakse võimalikke rahastusallikaid ja
võetakse lahti projektide koostamise algtõed, levinumad vead, eelarve planeerimine jm.
Üleriigiliste seminaride, teabepäevade ja koolitusreiside korraldamine
ERÜ toetab oma tegevusega Eesti raamatukoguvõrgu kui terviku toimimist ning 2019.
aastaks kavandatakse mitmeid üleriigilisi seminare, teabepäevi, mõttetalguid jm. Eesmärgiks
on tutvustada uusi ideid ja parimaid praktikaid, käsitleda aktuaalseid küsimusi
raamatukogunduses, arendada raamatukoguhoidjate kutseoskusi jm.
Rahvaraamatukogude juhtimine on olnud viimastel aastatel muutuses, kohalikud
omavalitsused on korraldanud ümber raamatukogude juhtimist ja töökorraldust. Seoses
muutunud olukorraga ning tuginedes rahvaraamatukogudes läbiviidud teenuse kvaliteedi
enesehindamine tulemustele on jõutud tõdemusele, et raamatukogude juhid vajavad
juhtimise ja planeerimise koolitust. ERÜ on koostöös Creativity Labiga kavandamas pikema
ajalist koolitust, mis kätkeks erinevaid teemasid.
2019. aastaks on kavandatud mitmeid koolitusi, teabepäevi ja koolitusreise:
22. jaanuar

Koolitus „Projektikirjutamise ABC“ Tallinnas.

11. veebruar

Noorteklubi talveseminar "Teenuse disainimine ja arendamine" Tallinnas.

28. veebruar

Kõnekoosolek „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“.
ERÜ aastakoosolek Tallinnas.

25. märtsil

Teabepäev maaraamatukogude töötajatele Tartus.

aprill

ERÜ ja kohalike omavalitsuste koostööseminar Pärnus või Tartus.

Märts/aprill

Koolituse toimkonna koolitus „AK- Aegade kogemus“ Tallinnas.

15. aprill

Kooliraamatukogude kevadine teabepäev Tartus.

16.-21. aprill

Õppereis raamatukogude kogude spetsialistidele Londonisse.

aprill – mai

„Kogemuste tuur“ lasteraamatukoguhoidjatele (külastatakse aasta
lasteraamatukoguhoidjaid ja nominente).

mai

Raamatukogunduse mõttetalgud Tallinnas.

mai

Vanaraamatu spetsialistide väljasõit Tartu Ülikooli Raamatukokku.

26. aprill

Erialaraamatukogude sektsiooni teabepäev „Raamatukogud uurimistöö
toetajad“ Arvo Pärdi Keskuses .

12.–14. juuni

28. maaraamatukogude suveseminar Valgehobusemäel Järvamaal

7.–9.august

Kooliraamatukogude suveseminar Haapsalus.

07.–09. august

Noorteklubi BibliCamp6 Maaritsas.

12.-15. august

Erialaraamatukogude sektsiooni õppereis raamatukogudesse Poola.

18. september

16. üleriigiline lasteraamatukoguhoidja päev Paikusel.

22.– 25. september
Õppereis Stockholmi lasteraamatukoguhoidjatele.
september

Vanaraamatu spetsialistide väljasõit Keilasse Harjumaa Muuseumisse

20.–30. oktoober Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“.
21. oktoober

Raamatukogupäevade avamine Kose Kultuurikeskuses.
Kirjanduse tundmise võistlus.

22. oktoober

12. teadus- ja erialaraamatukogu päev.

30. oktoober

19. maaraamatukoguhoidja päev Pärnus.

18. november

Kooliraamatukogude teabepäev Tallinnas

november

Erialaraamatukogude sektsiooni aastalõpu teabepäev Sisekaitseakadeemia
raamatukogus.

detsember

Projektikonkursi „Raamatukogu-muuseumid-noored“ lõpuseminar.

Struktuuriüksustes kavandatud ettevõtmistest saab lähemalt lugeda ERÜ kodulehelt:
http://eru.lib.ee/index.php/erye/organisatsioonist/struktuur
Osalemine rahvusvahelises koostöös ja organisatsioonides
Rahvusvahelises tegevust kavandades tugineb ERÜ kultuuripoliitika 2020 põhialustele, kus
rõhutatakse vajadust osaledes aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös ja
kultuurivaldkonna poliitikate kujundamisel.
IFLA ja Euroopa EBLIDA iga-aastased konverentsid on erinevate maade
raamatukoguühingute esindajatele kokkusaamiskohaks. IFLA raamatukoguühingute
juhtimise sektsiooni alalise komitee koosolek toimub 7.-8. veebruaril Oslos ja
aastakonverents 24.-30. augustil Ateenas Kreekas. EBLIDA aastakonverents toimub 24.-25.
juunil Dublinis Iirimaal. ERÜd ja Eesti raamatukoguhoidjaid esindab konverentsidel
juhatuse esinaine. Tulemuseks on erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelisel
raamatukogufoorumil, koostöösuhete arendamine, kuid ka rahvusvahelisele kogukonnale
info jagamine Eesti ühingu ja raamatukogude tegevusest.
Jätkub koostöösuhete arendamine naaberriikide kutseühingutega. 2020. aastal peaks Eestis
toimuma Balti riikide raamatukoguhoidjate järjekordne kongress. Selle ettevalmistamiseks ja
võimalike teemade kokkuleppimiseks toimub Leedu, Läti ja Eesti raamatukoguhoidjate
ühingute koostööseminar.
3.-4. aprillil korraldab ERÜ seminari ja koolitusreisi raamatukogujuhtidele Prantsusmaalt.

Erialased väljaanded
ERÜ avaldab igal aastal aastaraamatut. 2019. aastal ilmub ühingu aastaraamatu 30. number.
Kavas on kajastada 2018. aastal toimunud tippsündmust – Eesti raamatukoguhoidjate
kongressi (ettekanded, ülevaated jm) ja raamatukoguvaldkonnas sel aastal toimuvaid
arenguid.
Koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga antakse välja erialaajakirja „Raamatukogu“. Alates
2019. aastast on ajakirja värske number koheselt veebis kättesaadav ja väljatrüki saab tellida
Dipri vahendusel. Nõudetrükki saab tellida nii tervele aastakäigule kui üksiknumbritele.

Katre Riisalu
ERÜ juhatuse esimees
13. veebruar 2019

