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9.–11. augustil 2017 toimus Rakvere Rohuaia lasteaias ERÜ noorteklubi neljas suveseminar 

BibliCamp. Kolme päeva jooksul kuulasime põnevaid ja inspireerivaid ettekandeid ning 

arutlesime, kuidas saaks raamatukogud olla kaasatud heategevusse. Ametlikum pool oli 

põimitud huvitavate ekskursioonide ja kohtumistega, kolme päeva läbivateks märksõnadeks 

kujunesidki uued tutvused, palju nalja ja inspiratsioon heategevuseks.  

Suveseminari alustas Maris Nool, kes selgitas heategevuse ja filantroopia olemust. 

Heategevus on annetuste tegemine või vabatahtliku tööga panustamine teiste abistamiseks, 

millest ise ei saada otsest kasu. Heategevus näitab ühiskonna küpsust ja tugevust, ei pea 

olema materiaalne ning ei eelda vastuteenet. Filantroopia on teadlikult kavandatud 

vabatahtlik tegevus ühiskonna huvides, selle hulka kuuluvad annetamine ja vabatahtlik töö. 

Kuulsaimad heategevusprojektid Eestis on Jõulutunnel, Lions-klubid, Eesti Toidupank, 

Hooandja (ühisrahastusplatvorm), Anname au! (Sinilille rinnamärk), Ma Armastan Aidata 

(Swedbanki annetuskeskkond), SA Dharma, Pardiralli ja mitmed jooksuüritused.  

Omavahelisest vestlusest selgus, et igal BibliCampil osalejal on heategevusega seotud oma 

lugu ning kõik on midagi enda poolt andnud; kui mitte asju või raha, siis vaba aega. 

Arutasime ka, kuidas ja millega saaks noorteklubi grupina heategevusse panustada.  

Märtsis 2017 viis noorteklubi Heleen Karja ja Maris Noole juhtimisel läbi küsitluse, mis 

selgitas välja, kas ja kuidas on Eesti raamatukogud heategevusega seotud. Küsimustikule 

saime 51 vastust, enamik vastajaist olid rahvaraamatukogudest. Peamisteks märksõnadeks 

olid kogukond ja külakeskused. Paljud vastajate nimetatud projektidest on raamatukogu 

põhiteenused, kuid külades ja väikestes raamatukogudes peetakse neid heategevuseks (nt 

tasuta koolitused). Pikemalt saab küsitluse tulemustest lugeda käesoleva ajakirja artiklist 

Raamatukogud ja heategevus – küsitluse kokkuvõte.  

Peale sissejuhatavaid ettekandeid ja vestlusi tutvustas Rohuaia lasteaia direktor Ene Nool 

meile värskelt renoveeritud lasteaiahoonet, mis on ühtlasi liginullenergiahoone. Aasta 2017 

on laste- ja noorteaasta, seega tundus eriti äge korraldada suveseminar kõige väiksemate 

noorte juures. Varem tegutses hoones linna algkool, juhuste kokkusattumise tõttu on lasteaias 

ka erilise akustikaga aula, mida üsna palju renditakse lasteaiaväliste ürituste läbiviimiseks. 

Maja külastatakse palju, kuid lapsed ja õpetajad on sellega juba harjunud.  

Maja on roheline väljast ja seest, säästlik mõtteviis on igati igapäevatoimetustesse lõimitud. 

Nt lambid lähevad põlema ja kustuvad automaatselt, vett tuleb kraanist säästlikult, 

temperatuuri reguleerib süsteem andurite abil, akende välisrulood liiguvad ereda päikesega 

ise alla. Hoone küttekulud on võrreldes varasemaga kolmekordselt vähenenud. Lapsi 

õpetatakse säästlikult tarbima: ühekordseid nõusid ei kasutata ning igapäevaseid väikseid 

raiskamisi välditakse.  

Lasteaial on ka oma raamatukogu – varem hoones paiknenud kooli raamatud jäeti lasteaiale. 

Raamatukogus kasutatakse RIKS-i ning seda haldab õppealajuhataja.  



Suveseminari teist päeva alustas Piret Jõesaar välismaiste projektide tutvustamisega, milles 

raamatukogud tegelevad heategevusega või toimivad vahendajatena. Ameerika Ühendriikides 

saavad annetajad maksusoodustusi, mis toimib hea motivaatorina. Annetajad hoolivad 

kogukonnast ja ühtlasi ollakse kirglikud raamatukogude kasutajad. Tänavaraamatukogus ehk 

avalike raamatukappide puhul (public bookcases) saavad inimesed võtta ja jätta raamatuid, ka 

raamatukogud viivad sinna oma mahakantud teavikuid. Neid kappe on väga erineva 

väljanägemisega ja mõõtudes, kuid kindlasti peavad need olema ilmastikukindlad. Little Free 

Library (LFL) ettevõtmise raames saab igaüks kokku panna väikese raamatukogu (näiteks 

oma koduhoovis) ning peale organisatsioonile foto ja lisainformatsiooni saatmist saab see 

kogu LFL-i kleebise ja märgitakse maailmakaardile.  

Huvitav näide isetekkelisest raamatukogust on Saksamaalt, kus 2000-ndate a-te alguses 

mahajäetud tööstuspiirkonnas viisid linna noored endistesse raamatukoguruumidesse 

õllekastid ning sättisid need raamaturiiuliteks, sellest sai raamatutega kaunistatud 

hängimiskoht. Hiljem sai linn projekti kaudu raha ja raamatukogust sai ametlik vaba aja 

veetmise koht.  

Annetuste temaatikas leidis rohket positiivset vastukaja Ameerika ettevõtmine, kus 

raamatukogu kustutab viivise, kui lugeja toob Toidupanga jaoks kaasa konserve vms 

toiduaineid. Varjupaikade toetuseks kogutakse ka hügieenitarbeid (hambapasta, šampoon), 

mõnes kohas jagatakse vähekindlustatud lastele annetuste teel saadud koolikotte, mis 

sisaldavad kinkekaarte, koolitarbeid jm.  

Raamatukogud teevad koostööd nn Turvalise Koha (Safe Place) ettevõtmisega: nooruk saab 

minna raamatukokku ja paluda turvalist kohta, ta viiakse mugavasse ruumi ja pakutakse teed. 

Raamatukogu töötaja kutsub Safe Place-koordinaatori, kes viib nooruki organisatsiooni 

ruumidesse, kus hakatakse tema probleemide ja muredega tegelema.  

Külastasime ka Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, kus arendusspetsialist Tiina Kriisa 

tutvustas meile raamatukogu ajalugu, näitas lugemissaale ning laste- ja noorteosakonda, 

lisaks saime näha konverentsisaali ning põikasime läbi komplekteerimisosakonnast. Kõige 

muu hulgas saime proovida graafikalaudadel joonistamist ja kududa salli. Ringkäik 

raamatukogus lõppes kohvitassi taga mõnusalt aega veetes.  

Päeva teine oluline teema oli Vabatahtlikud raamatukogus, millest rääkis Tallinna 

Keskraamatukogu arendusjuht Mari Sieberk. Vabatahtlike kaasamise eesmärgiks on 

suurendada kogukonna ja raamatukogu vahelist sidet: nad toovad raamatukokku nn kasutaja 

pilgu. Vabatahtlikuks saab kandideerida raamatukogu kodulehel oleva ankeedi, portaali 

Vabatahtlike Värav ja Töötukassa kaudu. Vabatahtlikud tegutsevad terves raamatukogude 

süsteemis (sh harukogudes), nendega tegeleb koordinaator, kes ajab asju, suhtleb ja korraldab 

üritusi.  

Reeglina töötavad vabatahtlikud raamatukogu juhataja või raamatukoguhoidjaga koos. 

Peamiselt abistavad nad riiulite korrastamisel ja ürituste korraldamisel. Vabatahtlikud 

tegelevad ka klubide, ringide ja koolitustega. Lisaks aitavad vabatahtlikud raamatukogu 

tutvustada messidel või viivad koostööpartneritele reklaammaterjale. Raamatukogusiseselt 

tunnustatakse parimaid vabatahtlikke ning korraldatakse ühisüritusi. Vabatahtlik töö on 



kasvav trend, üha rohkem tuntakse selle vastu huvi. Samas võiks püsivalt käijaid olla rohkem, 

enamik vabatahtlikke panustab vaid ühekordselt.  

Ettekannete kuulamise ja arutelude pidamise järel oli aeg rühmatöödeks. Kõigepealt 

mõtlesime rühmiti, miks on raamatukogule vabatahtlikke vaja, mida nad saaksid seal teha, 

kuidas neid värvata ja motiveerida. Proovisime leida variante, kuidas ja millega saaks 

raamatukogu heategevusse panustada. Iga rühm mõtles võimalustele lähtudes ühest 

raamatukogutüübist: kas kõrgkooli-, rahva- või kooliraamatukogust. Selgus, et raamatukogu 

saab panustada nt raamatute ja vana tehnika annetamise, ürituste toetamise ning talgutel 

osalemisega. Teiste organisatsioonidega koostöös võib raamatukogu mingil ajaperioodil 

toimida riiete või toidu kogumispunktina, lisaks aidata abivajajat abiandjaga kokku viia. 

Raamatukogu saaks paluda lapsevanemate abi nii väljasõitude korraldamisel kui ka 

koolitarvete soetamisel. Kõige olulisem on võtta vastu otsus ning hakata vaikselt tööle 

heategevuse suunas. Raamatukogudel on mõistagi eri võimalused, aga ega heategu ei peagi 

olema väga suur. Raamatukogu on tihtipeale kogukonna süda ning heaks partneriks teistele 

organisatsioonidele. Panustada võib ka vaid oma vaba aja ning rõõmsa meelega. Olgem 

avatud!  

BibliCampi lõpetuseks viis Maris meid Rakvere linnaekskursioonile. Loomulikult käisime 

linnust vaatamas ning Tarvale pai tegemas. Ühispilte tegime nii Rakvere teatri ees kui ka 

linna keskväljakul jalgrattaga noormehe juures. Külastasime ka Eesti Politseimuuseumi, kus 

saime kogeda politseiniku igapäevatööd, võtta sõrmejälgi ja koostada fotoroboti abil 

kriminaali portreed – saime ülevaate kõigist politseitöö tähtsamatest valdkondadest.  

Noorteklubi neljandat suveseminari jääme kindlasti pikaks ajaks meenutama. Igal aastal on 

osalejate seltskond olnud väga positiivne ja äge, mis motiveerib kokkusaamisi ikka edasi 

korraldama. Saime nii mõneltki uuelt osalejalt lubaduse, et nad tulevad kindlasti ka järgmisel 

aastal. Seega ei jää muud üle kui… kohtumiseni viiendal BibliCampil!  

 


