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Päevakord: 

1. Noorteklubi eestseisusesse uue liikme valimine 
2. Põhikirja muutmine 
3. Tegevusplaan ja uued ideed 
4. Muud teemad 

 
A. Koosoleku päevakorra muutmine 

Ettepanek: lisada esimeseks päevakorrapunktiks eelmise aasta tegemiste ülevaade. 

Otsus: vastavalt ettepanekule tutvustada kõigepealt aasta jooksul tehtut, seejärel arutada 
tulevikuplaane. Uuendatud päevakord: 
1. Eelmise aasta tegemiste ülevaade 
2. Noorteklubi eestseisusesse uue liikme valimine 
3. Põhikirja muutmine 
4. Tegevusplaan ja uued ideed 
5. Muud teemad 

 
1. Eelmise aasta tegemiste ülevaade 

• 10.-12. augustil 2016 toimus BibliCamp 3, Sisekaitseakadeemia Politsei- ja 
piirivalvekolledžis Murastes.  

• 6. veebruaril 2017 toimus talveseminar TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. Edaspidi 
peaksime arutama, kuidas hakata küsima osalejatelt tagasisidet, näiteks luua e-maili 
vorm vms. 

• Heleen kandideeris ERÜ juhatusse. Kiitus talle selle eest, tänu sellele said noored 
pildile. 

• Kadri sai ERÜ aasta noore raamatukoguhoidja tiitli. Palju õnne! 

 
2. Noorteklubi eestseisusesse uue liikme valimine 

2.1 Liina lahkub noorteklubi eestseisusest, tema asemele on vaja valida uus liige. 
Kandidaadiks on esitatud 1 noorteklubi liige - Maris Nool. Hääletamisel osales 11 liiget, neist 
2 volitustega. Hääletustulemused: 

Poolt - 11 
Vastu - 0 
Erapooletuid - 0 

Hääletuse tulemusena valiti Maris Nool noorteklubi eestseisuse liikmeks. 



2.2 Seoses Liina lahkumisega eestseisusest ja selle juhi kohalt on vaja valida ka uus 
eestseisuse juht. Jaana ja Maris loobusid juhi kohale kandideerimast, ainus kandidaat oli 
Heleen Karja, kes valiti eestseisuse poolt noorteklubi juhiks järgnevaks 3 aastaks. 

 
3. Tegevuse aluste dokumendi muutmine 

3.1 Ettepanek: Muuta tegevuse aluste dokumendis eestseisuse nimetus juhatuseks, kuna see 
on suupärasem ja ERÜ teistes üksustes läbivalt kasutusel. 

Hääletus: poolt 11 

Otsus: Muuta tegevuse aluste dokumendis eestseisuse nimetus juhatuseks, ülesanded ja sisu 
jääb samaks. 

3.2 Ettepanek: Muuta missiooni sõnastust, jättes ära sõna ‘koondama’ ning asendada see 
sõnaga ‘ühendama’ - “Ühendame noored infotöötajad edasiviivaks, optimistlikuks ja tegusaks 
jõuks.” 

Hääletus: poolt 11 

Otsus: Muuta missiooni sõnastust. 

 
4. Tegevusplaan ja uued ideed 

4.1 BibliCamp 4 (2017) 

BibliCamp 4 toimub 9-11.08.2017 Rakvere Rohuaia Lasteaias. Maksimaalselt saab osaleda 20 
noorteklubi liiget.  

Ürituse üldteemaks on “Raamatukogud ja heategevus”. 

Taustainfo saamiseks viidi läbi küsitlus, millele saadi 51 vastust. Vastajaid oli üle Eesti, 
puudu jäi vaid 3 maakonda. Enamus küsitlusele vastajatest olid rahvaraamatukogudest. 
Vastajate hulgast loositi välja auhind ning kingituse saab Heili Tali Lähte raamatukogust.  

BibliCampiks teeme küsimustiku vastuste analüüsi ja üritusel tutvustame tulemusi. Räägime 
vabatahtlikest, arvatavasti Tallinna Keskraamatukogu näitel, anname ülevaate välismaal 
toimuvast. Siiski on paljud asjad veel lahtised ja vajavad kokkuleppimist, igasugused 
ettepanekud on alati jooksvalt oodatud. 

4.2 Talveseminar (veebruar 2018) 

Oleme planeerinud korraldada talvaseminari igal aastal, üle aasta Tallinnas ja Tartus. Aastal 
2018 toimub üritus siis Tartus. 

Marise ettepanek: Teemaks võiks seekord olla turundus ja kutsutud külalisteks Jaana 
Tõnisson, Maris Nool ja Siret Remmelg, kuna meie kõigi magistritööd on olnud 
raamatukogude turundamisest. 

Sellisel juhul saaksime üritusele vestlema kutsuda ka kommunikatsiooni tudengeid.  

Anneli ettepanek: Kultuurikorraldus on samuti tihti teemaks, raamatukoguhoidja peab palju 
erinevaid üritusi oskama ja suutma korraldada. 

Kultuurikorraldus on aga paljuski rahvaraamatukogude teema, meie arutelu võiks olla ka 
teistele raamatukogutüüpidele. 

Liina ettepanek: Kaasamine võiks olla keskseks teemaks, seda kas talveseminaril või isegi 
mõnel BibliCampil. 



Sille ettepanek: Raamatukogude veebilehtedest võiksime talveseminaril arutleda, mis seal 
võiks olla ja kuidas presenteeritud.  

Veebilehed lähevad turunduse alla ja see kokku hakkab juba BibliCampi mõõtu välja andma. 
Võiks teha talveseminaril väikese teemalõigu, näiteks sotsiaalmeedia, ja BibliCampil jätkata 
üldisemalt turundusega. 

Otsus: Talveseminari korraldamise vastutavaks isikuks on Maris. 

4.3 Üldkoosolek 2018 

Kuna 5. mai langeb laupäevale, siis korraldame koosoleku lähimal reedel, mis on sel korral 
4.mai. Asukoht jääb hetkel veel lahtiseks. 

 
5. Muud teemad 

5.1 “Raamatukoguhoidja portree” 

Plaanime läbi viia üle-eestilise kõikidele raamatukoguhoidjatele mõeldud projekti, kus 
raamatukoguhoidja teeb oma päevast ülevaate või nn portree. Oktoobris teeme portreedest 
raamatukogupäevadeks virtuaalnäituse. Portree võib esitada raamatukoguhoidja 
individuaalselt või terve raamatukogu ühiselt. 

Portree võib olla mis iganes formaadis: video (max 5min), fotoseeria (3-10 fotot), jutuke 
(umbes 2000tm), luuletus, koomiks, joonistus vms. 

Üleskutse saadame välja augustis, portree esitamiseks on aega 2 kuud (august-september). 

5.2 Noorteklubi logo 

Maris: olen teinud kavandid, milline võiks olla noorteklubi logo.  

Koosolekul osalejatele meeldib esitatud kavanditest kassiga versiooni, kuid see võiks olla 
veidi vallatum. Otsustati, et Maris arendab kavandit ja hiljem paneme selle hääletusele.  

5.3 ERÜ liikmemaks 

Liina paneb ERÜ liikmetele südamele, et kellel on liikmemaks maksmata, siis võiks selle 
tasuda.  

5.4 Sõnavõtud 

• Heleen: Minikoosolekud on ära jäänud, algselt oli kokkulepe iga 2 kuu tagant kohtuda.  
• Otsus: saame kokku 15. juunil kell 18:30. Piknik Stroomi rannas. 

• Sille ettepanek: võiks olla noorteklubi Facebooki grupp. 
• Meil oli, aga panime kinni, kuna kasutatavust polnud üldse. 
• Otsus: teeme teise katse ja loome uue Facebooki noorteklubi grupi, hoiame 

seda üleval aasta aega järgmise üldkoosolekuni ja siis otsustame uuesti, kas 
jätkata. 

• Heleen: Noorteklubi Facebooki leht on ka üsna vaikne, võiksime hakata 
tutvustama noori raamatukoguhoidjaid.  

• Otsus: Maris ja Jaana tegelevad grupiga, Heleen proovib elavdada FB lehte. 
• Heleen: Meil on olnud jutuks osaleda kollektiivselt mõnel üritusel, nt Maijooksul, 

Teeme Ära koristuspäeval, tudengipäevadel, tööandjate messil vms. Teeme logoga t-
särgid. 

• Liina: ERÜ Eks-klubi on teinud ettepaneku meiega koos ühisüritust teha.  
• Otsus: Liina võtab Eks-klubiga ühendust ja korraldame midagi meie 

initsiatiivil.  


