
BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035 

Maris Nool, TTÜ Raamatukogu teenindusosakonna raamatukoguhoidja 

10.–12. augustil korraldas ERÜ noorteklubi kolmanda BibliCampi, mis toimus Murastes 

asuvas Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžis. 

Raamatukogu oma erinevates vormides on liikunud muutuste tuules juba väga pikka aega. 

Esimesed raamatukogud tekkisid mitmesuguste riiklike, majanduslike ja muude oluliste 

dokumentide koguna ajal, mil inimesel tekkis vajadus end teadvustada. See vajadus on 

säilinud, kuid raamatukogude roll on aja jooksul palju muutunud ja muutub kindlasti ka 

edaspidi. Tänapäevane raamatukogu on traditsioonilises mõttes kindlasti mäluasutus, aga ka 

õppe- ja teadustegevuskeskus, kogukonna- ning kultuurikeskus. Samuti võib raamatukogu 

asuda füüsilisest ruumist sõltumatuna hoopis digitaalses keskkonnas.  

ERÜ noorteklubi tänavuse suvelaagri BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035 eesmärgiks oli 

põhjalikult tutvuda Eesti raamatukogude visioonidokumendiga ning mõelda tuleviku 

raamatukogudele piiranguteta. Tahtsime luua utoopilise nägemuse sellest, milliseid teenuseid 

pakub tuleviku raamatukogu, millised oskused on tuleviku raamatukoguhoidjal ning millised 

näevad välja tuleviku raamatukogu füüsiline ja digitaalne ruum.  

Tuleviku raamatukogu teenused 

Meie aruteludest selgus, et tuleviku raamatukogu võtmesõnaks on kättesaadavus ja mugavus 

ning seda väga mitmes mõttes. Raamatukogu poolt pakutavate teenuste puhul mõtleme 

esimese asjana teavikute laenutamisele ja tagastamisele. Suuremates raamatukogudes on juba 

praegu tavaline, et lisaks raamatukoguhoidja kaudu teavikute laenutamisele ja tagastamisele 

saab kasutada ka iseteeninduslikke automaate. See muudab raamatukogu põhiteenuse 

kasutamise lugejate jaoks lihtsaks ja kiireks ning neil säilib teatud vabadus valida. Võime 

eeldada, et automaadid on tulnud selleks, et jääda ja neid arendatakse kindlasti edasi. See 

tähendab, et raamatukogu laenutustegevus muutub järjest mehaanilisemaks ning vastutus 

korrektselt laenutatud teavikute osas langeb suuresti laenutajale.  

Pidades silmas kasutusmugavust ja -eesmärke, võiks kasutusele võtta spetsiaalsed 

triipkoodilugerid, mida raamatukogu külastaja saab raamatukogus viibides kaasas kanda ning 

soovitud raamatu endale sobival ajal ja sobivas kohas laenutada. Hiljem, raamatukogust 

väljumisel ja puldi tagastamisel kontrolliks süsteem tehtud laenutused üle. Turvaväravatest 

möödumisel annaksid need probleemide tekkimisel märku.  



Automaatikat ning kättesaadavust arvesse võttes oleks võimalik arendada ka 

kojukandeteenust. Ka täna on ühiskonnas neid, kellel puudub raamatukokku pääsemise 

võimalus (näiteks füüsilise eripära, raamatukogu lahtiolekuaegade või asukoha tõttu). Ühe 

võimaliku lahendusena võib näiteks tuua praegu Tallinna Tehnikaülikooli läheduses 

ringisõitva postiroboti, mille edasiarendatud tehnoloogiat saaks tulevikus edukalt rakendada 

raamatukogudes kojukandeteenuse pakkumisel. See tähendaks, et raamatukogust teavikut 

tellides saaks lugeja ise valida, millisel hetkel raamat temani jõuaks. Nii nagu raamatute 

laenutamist on võimalik robotite abil lihtsamaks muuta, oleks võimalik seda teha ka 

tagastamisel. Näiteks võiks luua raamatute tagastamise võimaluse kohalikku poodi või 

keskusesse, tagastatud raamatud jõuaksid raamatukokku tagasi samuti roboti abiga.  

Tehnoloogilisi vahendeid saaks kasutada mujalgi – kui mõelda laiemalt, siis jõuavad 

raamatukogusse väga erinevate soovide ja vajadustega inimesed. Globaliseeruvas läänelikus 

ühiskonnas, kus inimeste elukvaliteet on tihedalt seotud elukestva õppe põhimõtetega, tuleks 

raamatukogudes mõelda lahendustele, mis aitaksid neid eesmärke saavutada. Ühtlasi tuleks 

arvestada, et järjest veebipõhisem sotsiaalne suhtlus tekitab olukorra, kus aina enam inimesi ei 

oska või ei suuda reaalses maailmas oma kaaslastega suhelda. Näiteks võib tuua tänapäeval 

raamatukogudes kasutatavad lugemiskoerad, kes aitavad lastel sotsiaalsetest hirmudest üle 

saada ja on suureks abiks lugema õppimisel. Sarnasel põhimõttel saaks raamatukogus 

kasutada spetsiaalset robotit, kes aitaks inimestel suhtlemist õppida ja sellega enesekindlust 

koguda. Ühtlasi annaks selline robot võimaluse uute keelte õppimiseks, aktiivse suhtluse 

kaudu võõrkeelse kõne praktiseerimiseks.  

Tuleviku raamatukogu mitmekülgne iseloom võimaldaks siduda raamatukogudega ka 

karjäärinõustamise. Väga paljude väljundite ja vahenditega maailmas on järjest raskem leida 

just endale sobiv amet ning tihti on raske muutust ellu viia neil, kes on juba valiku teinud, aga 

tunnevad, et soovivad elus uut väljakutset. Karjäärinõustamise teenus raamatukogus oleks 

kättesaadav kõigile ja abi jõuaks suure hulga inimesteni.  

Raamatukogu saaks pakkuda ka tehniliste vahendite kasutamist abistavaid koolitusi; seda 

enam, et elame ajal, kus tehnoloogia tähtsus meie igapäevaelus järjest suureneb ning võib 

juhtuda, et on inimesi, kes ei suuda alati muutustega sammu pidada ja kõike omaks võtta. 

Tuleb ka silmas pidada, et tänapäevaste tehnoloogiate küllus on 20 aasta pärast ilmselt 

mitmekordistunud ning trendid muutuvad kiiremini, mistõttu uuendused toimuvad suuremate 

hüpetega. Ajaga kaasas käimiseks ja isiklike oskuste suurendamiseks oleks raamatukogus 

pakutavate tehnoloogiliste koolituste olemasolu kindlasti oluline. Seda just seetõttu, et 



lugejatele peaksid olema reaalselt kättesaadavad ja kasutatavad kõik raamatukogu poolt 

pakutavad võimalused.  

Nagu eelnevalt mainitud, on raamatukogu füüsilistele kogudele oluliseks täienduseks 

informatsiooni kättesaadavus ka digitaalsete kogudena. Raamatukogude ja nende allikate 

kättesaadavuse paremaks võimaldamiseks oleks vajalik üleriigilise raamatukogusüsteemi 

loomine. Tänapäeval on olemas mitmeid andmebaase, mis võimaldavad raamatukogu 

kasutajatel jõuda väga suure hulga andmeteni, kuid sageli on need kallid ja kasutusõigus võib 

olla osaliselt piiratud. Ühtlasi asuvad need paljudes eri keskkondades ja nende kasutamine 

võib tekitada segadust. Raamatukogude tulevik võiks olla selline, et hoolimata elukohast ja 

tehnoloogilisest võimekusest oleks eestlastel lihtsam erinevatele digitaalsetele kogudele ligi 

pääseda. Siinjuures tuleb silmas pidada, et me ei räägi teadusandmekogudest, mille vajalikkus 

tavakodanikule ei pruugigi nii tähtis olla. Pigem peame silmas ühte suurt kompaktset 

elektronsüsteemi, mis koondaks endas vajalikke inforessursse kõigi lugejate paremaks 

teenindamiseks. Lisaks annaks see lugejale võimaluse valida, kas ta soovib lugeda e-raamatut 

või trükitud raamatut. Viimast me tulevikus kadumas ei näe, kuid arvame, et kõik 

kirjastatavad infoallikad hakkavad olema ka e-versioonis.  

Kasutaja seisukohalt tähendaks ühtne süsteem samuti uuendust: kasutusel oleks üks 

raamatukogukaart, mis kehtib kõigis Eesti raamatukogudes. See annaks nt vastsündinute 

vanemaile võimaluse oma last kohe raamatukogu lugejaks registreerida. Vanemate nõusolekul 

saadetaks vastsündinu andmed raamatukogu andmebaasi, mis kokkuvõttes tähendaks, et iga 

uus ilmakodanik saaks raamatukogu kasutusõiguse. 

Ühtne raamatukogusüsteem annab võimaluse ka raamatukogude omavaheliseks laialdasemaks 

koostööks. Nii saaks olulisemaid muudatusi sisse viia valdkonnaüleselt, mitte igas 

raamatukogus individuaalselt. Lisaks võiks tuleviku raamatukogu teha koostööd ka mitmete 

ettevõtetega. Nt võiks raamatukogude tehnoloogiapargi eest vastutada mõni 

tehnoloogiaettevõte, bürootarbeid müüva ettevõtte abiga oleks võimalik korraldada koolitusi 

ja töötubasid jne. See tähendab, et tuleviku raamatukogu ei oleks ainult tema omaniku hallata, 

vaid ka kogukond ja kohalikud ärid peaksid olema valmis panustama ning raamatukogud 

peaksid olema selliseks koostööks valmis. 

Tuleviku raamatukogu ruum 

Tuleviku raamatukogu ruumi kirjelduse võib kokku võtta sõnadega avarus, kasutajakesksus, 

ligipääsetavus ja avatus. Raamatukogu kasutajatele on nii praegu kui ka tulevikus oluline, et 



raamatukogu oleks igal ajal kättesaadav – seda nii füüsilises kui ka digitaalses mõttes, seega 

on kindlasti tähtsad raamatukogu asukoht ja lahtiolekuajad. Ideaalis asub tuleviku 

raamatukogu kohas, kuhu on lihtne ligi pääseda ning on lugejatele ööpäevaringselt avatud. 

Iseenesest ei ole see utoopia, kuna selliseid raamatukogusid leiab teiste riikide praktikast juba 

tänapäevalgi, kuid tulevikus pole selline lähenemine erand, vaid pigem norm. Loomulikult 

tähendab see ka hästitoimivat transpordiühendust ja head ligipääsu hoone kõigile osadele – 

suured liftid, iseavanevad uksed, piisav ruum liikumiseks. Lisaks on oluline ligipääs 

raamatukogus asuvatele teavikutele, mis tähendab, et puuduvad kinnised kogud ja terve 

raamatukogu on lugejatele kättesaadav.  

Raamatukogu füüsilise ruumi tulevikutrend on ilmselt multifunktsionaalsus. Tuleviku 

raamatukogus on palju avarust, õhku ja valgust ning võimalused olemasolevat ruumi oma 

vajaduste järgi ümber korraldada (lihtsalt liigutatavad seinad, tehnilised vahendid ja mööbel). 

Hoone seintel on ka teisi funktsioone, nt klaasist seinu saab vastavalt ilmastikuoludele 

vajadusel pimendada või näiteks märkmete tegemiseks kasutada. Seintele kinnitatud 

tahvelarvutid võimaldaksid kiiresti nii digitaalsetele kogudele ligi pääseda kui ka füüsilise 

raamatu asukoha kindlaks määrata. Istekohti oleks võimalik kombineerida ja liigutada, nende 

loomisel on mõeldud eelkõige kasutajamugavusele.  

Kogukonnakeskusena võimaldaks tuleviku raamatukogu elanikel kokku tulla nt TV-st 

otseülekannete ühisvaatamiseks. Spetsiaalseid tehnikaga varustatud ruume rentides oleks 

võimalik korraldada nt projektikohtumisi. Samuti oleks võimalik rentida kontoritarvetega 

varustatud ruumi, individuaalseid tööruume ja virtuaalset reaalsust kogeda võimaldava 

tehnikaga varustatud ruume. Lisaks oleks raamatukogus eraldi ruumid vaikselt olemiseks, 

kindel ala mängimiseks, ruumid mediteerimiseks, spetsiaalsed kapslid magamiseks või mõtete 

kogumiseks. Kindlasti on mõeldud ka neile, kellel on lemmikloomad või väikesed lapsed, sest 

raamatukogus on neile eraldi alad. 

Mõeldud on ka raamatukogu töötajatele, kellel on samuti võimalik hästi varustatud puhkealal 

leida hetki tööst pausi tegemiseks. Raamatukoguhoidjate töökohad on nii töötaja kui ka 

kasutaja jaoks mugavalt paigutatud ja varustatud vajaliku tehnikaga. Eraldi on loodud ruumid 

ka individuaalseks nõustamiseks, kus raamatukoguhoidja saab koos lugejaga rahulikult ja 

segamata konsultatsiooni läbi viia. 

Tulevikule mõeldes tuleks arvestada ka sellega, et keskkond, milles raamatukogu toimib, on 

muutunud. Nt raamatukogu hoone loomisel saaksime energiasäästlikumaid lahendusi 



kasutades kaasa aidata puhta keskkonna loomisele (päikesepatareid, kasutatud vee 

ümbertöötlemine jne). Kuna viibime palju siseruumides, siis on tuleviku raamatukogu luues 

silmas peetud, et loodus oleks lähemal. Kiirelt urbaniseeruvas keskkonnas ei pruugi metsas 

või pargis jalutamine olla meile enam nii omane, kuid raamatukoguruumide loomisel on 

nutikalt ka sellele mõeldud. Nt on raamatukogu hoone katusele loodud aed, kus saaks 

korraldada väliüritusi ja vabadel hetkedel loodust nautida.  

Raamatukogu digitaalne ruum on oma elektrooniliste kogude ja virtuaalsete riiulitega samuti 

rohkete võimalustega ja juurdepääsetav igal ajal ning igas kohas. Ainus tingimus on, et 

kasutaja oleks ennast lugejaks registreerinud. Nutiseadmete lai levik annab võimaluse ka 

vajalike telefonirakenduste loomiseks, nt virtuaalse ekskursiooni rakendus, mida kasutades on 

võimalik raamatukoguga tutvuda ka kodus olles. Raamatukogu pidevatele kasutajatele saaks 

luua mugava interaktiivse kaardirakenduse, mis näitab vabade istekohtade arvu raamatukogus 

ja ka vabade seadmete ning ruumide arvu. Taoline rakendus oleks heaks abivahendiks, 

millega kasutaja saaks raamatukogust ülevaate ka ilma kohale tulemata. See oleks 

suurepärane võimalus oma aja paremaks planeerimiseks.  

Raamatukoguhoidja tuleviku raamatukogus 

Kõikide muudatuste valguses on ka raamatukoguhoidjal tarvis ennast uuendustega kursis 

hoida ning järjepidevalt ennast täiendada ja uusi oskusi omandada. Mitmenäolises 

tulevikuraamatukogus töötav raamatukoguhoidja on väga avatud meeltega, loominguline ja 

toetav. Samuti on ta hästi kursis erinevate tehnoloogiliste uuendustega, oskab neid oma 

tegemistes ära kasutada ning vajadusel ka kasutajale abiks olla.  

Raamatukoguhoidja ametiga käivad kaasas ka head sotsiaalsed oskused, mis aitaksid 

kasutajatega suhelda ning nende soove mõista. Maailma avatus võimaldab inimestel järjest 

rohkem liikuda ja avastada ning kindlasti jõuavad maailmarändurid järjest rohkem ka 

raamatukokku. Kuna raamatukogu näol on tegemist kogukonnakeskusega, siis oleks 

raamatukoguhoidja jaoks oluline mõista erinevate rahvaste kultuurilisi erinevusi, kasuks 

tuleks ka enimkasutatavate keelte tundmine.  

Tuleviku raamatukoguhoidja oskuste pagasis peaks olema ka ürituste läbiviimise ning 

projektijuhtimise võimekus. Raamatukogu, kus toimub huvitavaid ja arendavaid üritusi, on 

kindlasti koht, kuhu tahetakse tagasi tulla. Seega võib öelda, et tuleviku raamatukoguhoidja 

on omanäoline ja väga laia teadmiste spektriga infotöötaja.  



Kokkuvõtteks  

On selge, et tulevikku tegelikult ette ennustada ei õnnestu, aga võimalikest arengutest tuleks 

sellegipoolest rääkida. ERÜ noorteklubi suveüritus andis väga hea võimaluse mõelda piiridest 

väljapoole ning samal ajal oma mõtteid teistega jagada. Oli huvitav näha, et noorte 

nägemused tulevikust olid ühelt poolt sarnased, kuid teiselt poolt mitmeski mõttes väga 

erinevad. Julgustasime kõiki osalejaid mõtlema väljaspool praegust hetke ning lasta fantaasial 

lennata. Mõne teema puhul ei olnud üksmeelele jõudmine sugugi lihtne, kuid sellega 

nõustusid kõik, et tuleviku raamatukogud on mitmekülgsete teenuste, avarate ruumide ja 

innovaatiliste lahendustega asutused, mida haldavad kõrgete sotsiaalsete ning tehnoloogiliste 

oskustega infotöötajad.  


