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Auhinna nominendid

Tartu Ülikooli raamatukogu uuenemine
Auhinna kandidaadid:
Liisi Lembinen (TÜ raamatukogu direktori
kt) ja TÜ raamatukogu kollektiiv
2018. aastal lõpule jõudva renoveerimise
käigus ellu viidud uuendused Tartu Ülikooli
raamatukogus on nii ruumilised, tehnilised
kui harjumusi ja käitumiskultuuri muutvad.
Tartu Ülikooli raamatukogu on saanud
innovatiivse ja tulevikku suunatud sisu.
Väärtustades endiselt traditsioonilisi
teenuseid, oleme arenenud edasi nii elu
kiiremaks ja mugavamaks tegevate tehniliste
lahenduste pakkumisel kui inimestes
lugemishuvi suurendamise võimaldamisel.
Fotod: Tartu Ülikooli raamatukogu veebilehelt ja Tuuliki Tõiste

24/7 kasutatav õpituba/ööraamatukogu
Tallinna Tehnikaülikoolis – õpi ööl ja päeval
• Auhinna kandidaadid:
• TalTech raamatukogu töörühm, kuhu kuulusid:
Jüri Järs (töörühma juht), Tuuliki Tõiste, Gerda
Koidla, Tiia Eikholm
• Eesmärgiks on pakkuda uudset ruumi- ja
käitumislahendust võrreldes loengusaalidega.
24/7 kasutatav ruum pakub iseseisva
koostegemise võimalusi õppe- ja teadustöös, seal
saab pidada arutelusid, konsultatsioone jms.
Kasutajad räägivad: Ruum on mugav, rahulik,
keskendumist soosiv. Teadmine, et see on kogu aeg
ligipääsetav, annab vabaduse oma aega paremini
planeerida. Eriti hea on tulla peale raamatukogu
sulgemist, kui tööhoog on veel sees ja ei soovita
õppimist pooleli jätta

Fotod: Tuuliki Tõiste

Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu loomise eest
Auhinna kandidaat:
Toomas Schvak: Arvo Pärdi Keskuse raamatukoguhoidja
• Toomas Schvak asus APK raamatukoguhoidjana tööle märtsis
2017, alustades raamatukogu loomist nullist.
• Ühendamist ja süstematiseerimist vajasid Arvo ja Nora Pärdi
isiklik raamatukogu ja keskusesse igapäevatööks soetatud
raamatute kollektsioon.
• Raamatukogu organiseeriti vastavalt universaalsele
kümnendliigitusele, kogud kirjeldatakse e-kataloogis ESTER
• Külastajad saavad kasutada muusikateaduslikke andmebaase
MGG Online ja Grove Music Online.
• Lisaks sisulisele tööle kogudega, mis eeldas nii erilaadidest
(sh noodid ja auvised) kui ka erikeelsete teavikute
kataloogimist, korraldas Toomas raamatukogu tehnilise
taristu arendamist.
• Loodi lugejatöökohad raamatukogu ja arhiivi infosüsteemi
kasutamiseks, arendati infosüsteemi kasutajaliides ja tehti
APK uus veebileht.

Fotod: Vikipeedia ja APK veebileht

Veebikogumiku Pärimusmuusika Noodikogu loomise ja täiendamise
www.folk.ee/noodikogu/ ja noodivihikute väljaandmise eest

Auhinna kandidaadid:
Pärimusmuusika teabekeskuse töörühm koosseisus Inga Ronk, Janne Suits, Cätlin Mägi
• Pärimusmuusika noodikogu on veebipõhine pärimusliku instrumentaalmuusika kogu, mis põhineb
Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudesse talletatud heliülesvõtetel aastatest 1913 kuni
tänapäevani. Koostööpartneriteks on olnud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, ERR
arhiiv ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum.
• Veebikogumik annab võimaluse pärimusmuusikat omandada nii noodi kui kuulmise järgi ja seda nii
vana kui uue, taasesituse salvestise põhjal.
• Pärimusmuusika noodikogu kasutajateks võivad olla pilliõpetajad, harrastusmuusikud ja laiemalt
kõik pärimusmuusikahuvilised
• Noodikogu noodid välja antud ka trükis

