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Auhinna kandidaadid

Kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS)
arendamine, testimine ja liidestamine e-kataloogiga ESTER
Auhinna kandidaat:
Urmas Sinisalu (KRASi haldur)
koos ELNET Konsortsiumi töörühmaga:
• Kalju Kill Kask ja Piret Zettur TÜR
• Riin Olonen ja Urmas Sinisalu RR
• Ave Janu ja Siim Liivand TTÜR
• Küllike Lutsar Tartu Linnaraamatukogu
ELNET Konsortsiumi juures töötasid
lugejale kasutusmugavuse suurendamise
nimel mitmete raamatukogude
esindajad, kes kõik väärivad suurt
tunnustust

Eesti raamatukogudes teadaolevalt esimene taoline
telefonikabiin TTÜ raamatukogu vaikses lugemisalas
• Auhinna kandidaadid:
• Jüri Järs – TTÜ raamatukogu direktor;
Tuuliki Tõiste –teeninduskeskuse juhataja
• Raamatukogus vaikuse hoidmiseks ja
lugejatele sobiva töökeskkonna loomiseks
paigaldati 4. korrusele telefonikabiin, kus
on võimalus rääkida telefoniga
lugemisalast lahkumata
• Esmase rahastuse saamiseks korraldati
traditsiooniline raamatulaat, mille tulu
kasutati telefonikabiini hankimiseks
• Kabiin on leidnud lugejate poolt väga hea
vastuvõtu

Eesti Lastekirjanduse Keskus ja
elamustuur Laste Vabariik
Auhinna kandidaat:
Triin Soone: Laste Vabariigi idee autor
• Lastele ja peredele mõeldud elamustuuriga Laste
Vabariik tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 53
erinevas paigas kõikides Eesti maakondades
• Laste Vabariigi teatrit, mänguala ja töötubasid
külastas viie kuu jooksul üle 30 000 inimese, 16 000
lapsele kingiti Laste Vabariigi pass, mis võimaldab
neil kuni 2018. aasta lõpuni külastada erinevaid
kultuuriasutusi soodsama sissepääsuga
• Laste Vabariigis oli laste mänguala, tuuril mängiti
Kätlin Vainola etendust ja viidi läbi 252 töötuba,
neist 28 kohalike raamatukogude poolt
• Laste Vabariik oli raamatukogudele heaks
võimaluseks edendada laste kultuuriruumi, olla
nähtavad suures valdkonnaüleses projektis ja
tegutseda oma kogukonna tugevdamise nimel

•
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Rahvusarhiivi raamatukogu kolimine, liitumine ESTER-iga ja
Tiina Valgma töö
Auhinna kandidaat:
Tiina Valgma Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna
raamatukogu peaspetsialist
• Tiina arendab, tutvustab ja populariseerib
raamatukogu
• Rahvusarhiivi raamatukogu ühines ESTER-iga,
andmete konventeerimise, kontrollimise ja
korrektsuse eest vastutas Tiina
• 2017. aastal avati Tartus Rahvusarhiivi uus peahoone
Noora, kuhu kolis ka raamatukogu. Lugemissaalis
muutus teavikute paigutus ning suurenes avariiulitele
paigutatud teavikute hulk
• Teaduritele, üliõpilasetele, arhiivitöötajatele jt
huvilistele on loodud uurimistööks kaasaegsed
tingimused
• Tiina on ERÜ Vanaraamatu toimkonna liige

Uus Eesti Rahva Muuseumi raamatukogu ja Maris Jaagosild
Auhinna kandidaat:
Maris Jaagosild: ERM-i raamatukogu juhataja
• Maris on viinud Eesti Rahva Muuseumi
raamatukogu uuele kaasaegsele tasemele,
muutunud on nii sisu kui vorm, sisustatud on
uued hoidlad ning töö- ja teenindusruumid
• Loodud on kaasaegne uurimis- ja õpikeskkond,
kus uurijate kasutuses on rikkaliku valikuga
avakogu

Marise foto
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• Maris on ellu viinud uuendused raamatukogu
igapäevases töö-, uurimis- ja õpikeskkonnas.
Raamatukogu sisustamisel, kogude paigutamisel
ja uute IT-lahenduste juurutamisel (RFID,
külastajate loenduriga turvaväravad) lähtuti
uuest kontseptsioonist
• Maris on aktiivne raamatukogunduse edendaja,
ta on viinud läbi raamatukoguhoidjate
mälumänge, infootsingute võistlusi ja koolitusi
• Maris kuulub e-kataloogi ESTER haldurite
kogusse, kataloogimise ja nimenormandmete,
liigitamise ja märksõnastamise töörühmadesse
• Olulisel kohal on erialane enesetäiendamine,
Marisel on Raamatukoguhoidja
Kutsekvalifikatsiooni IV aste

Sisekaitseakadeemia raamatukogu, erialaraamatukogunduse
arendamine ja Raile Reigo
Auhinna kandidaat:
Raile Reigo: Sisekaitseakadeemia
raamatukogu juhataja
• Sisekaitseakadeemia raamatukogu töö
edukas juhtimine, uuenduste ja
parenduste ellu viimine, rikkaliku koguga
üliõpilaste- ja õppejõusõbraliku
erialaraamatukogu kujundamine,
raamatukogusüsteemile Sierra ülemineku
korraldamine
• 2012 - 2016 ERÜ Erialaraamatukogude
sektsiooni juhtimine.
• Raile on alati tundnud muret
erialaraamatukogude käekäigu vastu,
toetanud nõu ja jõuga kolleege teistes
erialaraamatukogudes. Ta ei ole kartnud
vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid ja
julgeid arendusi, et säilitada raamatukogu
põhiteenused.

• Pilt Raile Facebook’i kontolt

Sisekaitseakadeemia raamatukogu Digiriiul
Auhinna kandidaat:
Sisekaitseakadeemia raamatukogu töögrupp
koosseisus:
Raile Reigo, Arlee Kaugemaa, Jaana Kulbin, Liina Tamm
• Sisekaitseakadeemia raamatukogu digitaalsete
materjalide keskkond DIGIRIIUL
https://digiriiul.sisekaitse.ee/ põhineb DSpace
platvormil ja pakub kasutajatele kaasaegset ja
mugavat juurdepääsu e-infole
• Digiriiulisse on koondatud kõik Sisekaitseakadeemia
e-üliõpilastööd, e-raamatud, tellitud e-ajakirjad,
rakendusuuringud, e-õppevahendid ja muud
elektroonilised materjalid
• Edaspidi on plaanis lisada videosid üritustest ja
õppevideosid

