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1. Eelmise aasta ülevaade 
- 6. veebruaril 2017 toimus talveseminar “Õppimine ja õpetamine raamatukogus” TLÜ 

Akadeemilises Raamatukogus. Osales 40 inimest. 

- 5. mail toimus aastakoosolek Pärnus.  

- 21.–22. juulil osalesid Jaana, Kadri ja Maris Cesises, kus toimus lätlaste poolt 

korraldatud Baltic New Professionals Meeting. Sel aastal peaksid sama üritust 

korraldama leedukad.  

- 9.–11. augustil toimus Rakvere Rohuaia Lasteaias BibliCamp 4 “Raamatukogud ja 

heategevus”. TLÜ AR rakendas BC-st improviseeritud mõtte – too meile raamat, 

kustutame viivise. Piret: Ettevõtmine võeti hästi vastu. Toodi erinevaid raamatuid, 

mõned tõid ka niisama, isegi kui ei olnud viivist. 

- 2017. aasta raamatukogupäevade ajal avaldasime virtuaalse näituse 

“Raamatukoguhoidja portree”. Mõte: võiksime sel aastal sama teha, aga uuendada 

veebilehte, et näitus oleks mugavalt nähtav ka nutiseadmetes. 

- 12. veebruaril 2018 toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis talveseminar 

“Sotsiaalmeedia turundus mäluasutustes”. Huvi oli taaskord suur. Seekord tegime 



Google Formsi ka tagasiside vormi. Üldiselt oli tagasiside positiivne, kuid mainiti et 

päev oleks võinud olla lühem ja tihedamalt teemadega täidetud. Samuti toodi välja 

visuaali ja praktilise poole puudumist. Tulevikus plaanime siiski jätkata aruteluringi 

vormis seminari pidamist ja vastavalt teemale visuaali ja praktilise osa lisamist. 

 

2. Uute liikmete valimine juhatusse ja uue juhi valimine  
- 3-aastane ametiaeg lõppes Heleen Karjal ja Jaana Tõnissonil – mõlemad esitasid 

oma kandidatuuri uuesti juhatusse kandideerimiseks. Koosolekul otsustati avatud 

hääletusega ühehäälselt, et Jaana ja Heleen jätkavad juhatuses.  

- Kuna Heleen Karja valiti 2017. aastal juhiks Liina Tamme asemele, siis toimus sel 

aastal juhi valimine uuesti. Juhiks kandideerisid Heleen Karja ja Jaana Tõnisson. 

Praeguse noorteklubi tegevuse alustes kirjeldatud korra järgi valib juhi noorteklubi 

juhatus. Otsustusõigus oli seega Maris Noolel, kes valis noorteklubi juhiks järgmiseks 

kolmeks aastaks Heleen Karja. 

 

3. Tegevuse aluste muudatused 
- Noorteklubi otsustas ühehäälselt, et praegune juhi valimise kord vajab muutust. 

Tegevuse alustes otsustati muuta punkt Klubi eestseisuse juht valitakse eestseisuse 

poolt lihthäälteenamusega ja asendada see punktiga Klubi juht valitakse noorteklubi 

liikmete poolt lihthäälteenamusega.  

- Peaksime koos üle vaatama kogu tegevuse aluste dokumendi, kas on vaja midagi 

veel muuta.  

 

4. 2018. aasta tegevused, mis on tulemas 
- 20.–22. mail plaanime minna kruiisiga Rootsi, et külastada Rootsi 

rahvusraamatukogu ja linnaraamatukogu. Hetkel oleksid tulemas Sille, Kadri, Heleen, 

Jaanika, Piret, Maris, Anneli. Hea oleks kui saaks kokku 8 inimest, et võtta 2 

neljakohalist kajutit. PS! Seetõttu jääb ära ühine Maijooksul kõndimise mõte, aga 

võiksime midagi sarnast tulevikus kindlasti ette võtta. 

- 8.–10. augustil toimub BibliCamp 5. Seekord kohtume Türil ja teemaks on 

talveseminarist inispireerituna sotsiaalmeedia turundus. Korraldamisega tegelevad 

Jaana ja Maris. Maris: majutus ja seminariruum on olemas, esialgne kava koostatud. 

- Oktoobris 2018 toimub Eesti Raamatukoguhoidjate Kongress. Noorteklubi teeb 

ettekande üldteemal Raamatukoguhoidja erialahariduse tulevik 2030. Mõned mõtted 

on olemas, kuidas asi läbi viia.  



- Raamatukogupäevad oktoobris 2018. Varasemalt mainitud portree lehe uuendus ja 

uus korje. Sille: teeme Instagrami lehe, kuhu teeme postitusi teemal kõige 

imelikumate pealkirjadega raamatud. Sille on nõus ka ise modereerima. Mõtleme 

veel, mida teha saaksime. 

- Suvepiknik 2018 ja jõulud 2018. Panime paika mõlema ürituse toimumise ajad. 

Piknik: 13. juuni kell 17.00; jõulude tähistamine: 7. detsember. Asukohad on 

täpsustamisel, kellaajas võib tulla muudatusi.  

- Endiselt on teemas logo kujundamine ja ühiste särkide ostmine. Alustada tulekski 

logost, korraldame grupis küsitluse. Kui logo on valitud, siis saame edasi tegutseda. 

Maris: Circle K kasutab ühte meie poolt välja pakutud logo varianti (jutumärkidega 

ring) – otsutasime, et see pole takistuseks, kuna neil on see ühekordne kampaania. 

Hiljem saaks siis luua flaiereid ja plakateid, et noori juurde leida.  

- Võiksime noorteklubiga minna vaatama uut Tartu Ülikooli raamatukogu hoonet. 

Arutame grupis, et millal võiksime minna. 

 

 

5. 2019. aasta tegevused 
- Talveseminar Tallinnas, otsutasime, et toimub 11. veebruaril. Teema on hetkel veel 

lahtine, ootame ettepanekuid.  

- Aastakoosolek 03.05.2019 – võimalik valik EBS’i raamatukogu. Vajab veel 

läbirääkimist.  

- Augusti alguses BibliCamp 6. Otsustasime, et seekordne BC toimub Maaritsas (Tartu 

on lähedal, et saaks vajadusel esinejaid kutsuda). 

2019 on laulu- ja tantsupeo aasta. BC võiks keskenduda raamatukogu lisateenustele 

ja -osakondadele, traditsioonidele. Ühtlasi on 2019 noorteklubi juubeliaasta, võiksime 

ka selle jaoks midagi huvitavat välja mõelda. 

- Raamatukogupäevad 2019. Mõte 1: Võiksime teha noorteklubiga video, kus mõne 

tuntud laulu sõnad on ära muudetud meile sobivaks. Võiks kaasata kuulsuse. Võib 

olla nt räpp. Mõte 2: teha Õnne 13 laadne klipp meie noortega. Kõik mõtlevad oma 

tutvustele, keda kaasata ja kes selle ära filmida saaks. Äkki oleks projekt vaja 

kirjutada? 

- Võiks teha raamatukogudevahelist rotatsiooni või minna kellelegi töövarjuks.  

- Tulevasteks üritusteks kasutada küsimuste äppe, kuhu kõik küsimused kokku 

koondatakse. Eesmärk on, et kui keegi ei julge avalikult küsida, siis ürituse juht loeb 

äpist ise küsimusi ette ja saab kas ise vastata või avada arutelu. 


