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ERÜ noorteklubi koosolek 

05.05.2016 Kadrioru raamatukogu 

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00 

Juhatas: Liina Tamm 
Protokollis: Jaana Tõnisson 
Osalesid: Kadri Haavandi, Piret Jõesaar, Heleen Karja, Maris Nool, Piret Pärgma, Tiina 
Soopa 

Päevakord: 

1. Võimalused liikmete suuremaks kaasamiseks; 
2. Arutada, kuidas klubi eesmärke selgemini täita; 
3. Tuleviku projektid; 
4. BibliCamp 2016; 
5. Mentorluse võimalused Eesti raamatukogunduses; 
6. ERÜ uue mõtte töörühma mõttetalgudes osalemine; 
7. Muud teemad. 

A. Koosoleku päevakorra järjekorra muutmine 

Ettepanek: esimesena peaks rääkima projektidest, siis saame kaasamist arutada. 

Otsus: vastavalt ettepanekule arutada kõigepealt tuleviku projekte, seejärel liikmete 
kaasamisvõimalusi. Uuendatud päevakord: 

1. BibliCamp 2016; 
2. Tuleviku projektid; 
3. Võimalused liikmete suuremaks kaasamiseks; 
4. Arutada, kuidas klubi eesmärke selgemini täita; 
5. Mentorluse võimalused Eesti raamatukogunduses; 
6. ERÜ uue mõtte töörühma mõttetalgudes osalemine; 
7. Muud teemad. 

 
1. BibliCamp 2016 

Ürituse toimumise aeg on 10.–12. august. Kolmepäevane üritus toimub Murastes politsei- ja 
piirivalvekolledžis, kus toimub ka majutus. Transport Tallinn–Muraste–Tallinn  ning majutus 
on osalejatele tasuta. Toitlustuse osa selgub suvel. 

Algne BibliCampi teema oli tuleviku raamatukogu, võimalusega minna mõtetega 
utoopiliseks. ERÜ uue mõtte töörühm on koostanud raamatukogunduse visioonidokumendi, 
sellega seoses peaksime ehk oma ürituse teemat dubleerimise vältimiseks muutma. Teine 
võimalus on jätta teema samaks, annamegi oma panuse tuleviku visioneerimisel. Peale 
BibliCampi koostame noorte mõtetest artikkel ajakirja Raamatukogu. 

Samuti oli algne plaan teha rahvusvaheline üritus. Võtsime ühendust Läti, Leedu, Soome ja 
Rootsi noortega, kuid tagasiside on olnud minimaalne. Soome noored ei tule, kui meie ei 
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kompenseeri sõitu. Võiksime siiski uuesti proovida, seekord saadame kutsed ürituse 
konkreetse ajakavaga. 

Üritusel osalemine on taas eelregistreerimisega, mida alustame 1. juunil. Registreerimisvormi 
teeme taas kodulehele ja registreeruda saab kuni 30. juunini.  

Sissejuhatuseks oleks vaja kedagi rääkima / ettekannet tegema. Võiks kutsuda ERÜ juhatuse, 
sellega saame juhatuse ja noorteklubi omavahel kokku viia. Katre Riisalu võiks tutvustada 
visioonidokumenti ja selle saamislugu. Noorteklubi võiks rääkida, kuidas nähakse ERÜd ja 
mida võiks muuta. Lisaks saaksime teha ettepanekuid ajakirja Raamatukogu ja e-kirjade listi 
arendamise osas. 

BibliCampi esimene päev oleks sissejuhatav ja ettekannetega, lisaks arutelud ERÜ 
juhatusega. Teisel päeval toimuvad seminari vormis arutelud ja tegevused. Kolmandal päeval 
jätkame aruteludega, teine idee on korraldada raamatukogude ekskursioonid. Arutelud võiksid 
olla jaotatud neljaks teemaks – raamatukoguhoidja ja pädevused, teenused, ruum, 
ühiskond/poliitika – igal teemal oma moderaator, kes teeb sissejuhatuse. Pädevustest ja 
teenindusest oskaks rääkida Kristiin Meos, poliitikast võiks rääkida Reet Olevsoo, ruumist ja 
ühiskonnast keegi noorteklubist. 

Otsustati: 
a) Jätame BibliCampi teema samaks, mõtiskleme üritusel tuleviku raamatukogu ja 

raamatukoguhoidja teemadel. Piiritleme tuleviku aastaga 2035. 
b) Keskendume neljale alateemale: raamatukoguhoidja ja pädevused, teenused, ruum ja 

ühiskond, poliitika. 
c) Saadame Soome, Läti ja Leedu noorte esindajatele uued kutsed koos ajakavaga. Meie 

poolt tasuta majutus ja transport Tallinnast Murastesse (võibolla ka toitlustus). Vastust 
tahame 30. juuniks. 

d) Üritusele registreerimine Eesti sihtrühmale toimub 1.–30. juunil. 
e) Teemade modereerimise asjus võtab Heleen ühendust Kristiin Meosega ning Liina 

suhtleb Reet Olevsooga. 
 

2. Tuleviku projektid 

* 2017. aasta projektidega peab hakkama varakult tegelema. Peame otsima, kust raha taotleda. 
Kogemus on näidanud, et esimese küsimisega raha ei saa. 

* Peale BibliCampi võiks pädevusi ka arendama hakata, et muuta teoreetiline jutt praktikaks. 
Näiteks koostada erinevate teemade lingikogud, mille põhjal ka teised kolleegid saaksid 
oskusi arendada. 

* Võiksime korraldada suurema kohtumise talvisel ajal – talvepäev. 

* Võiksime hakata planeerima välismaa raamatukogude külastust 2017. aasta mai-juuni 
perioodi. Alustaks näiteks Soome või Rootsi raamatukogudest. Huvitav oleks osaleda ka 
töövarjude projektis. 

Otsustati: 
a) Hakata korraldama igal veebruarikuu 1. esmaspäeval noorteklubi talvepäeva. 
b) Uurida välismaa reiside rahastuse taotlemise kohta Erasmuse kaudu. 
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3. Liikmete kaasamine 

* Aasta tagasi toimus liikmete vahelisi kohtumisi tihedamini, nüüdseks on see veidi soiku 
jäänud, kuid võiks uuesti aktiivsemalt kohtuma hakata. Näiteks umbes iga kahe kuu tagant 
korraldame kohtumise, mis võiks toimuda argipäeva õhtul. Initsiaator võib olla iga klubi liige, 
kes kuulutab kohtumise aja välja.  

* Noored erialainimesed tahaksid arvamust avaldada, kuid tihtipeale ei ole selleks võimalust. 
Kui viisime läbi küsitluse e-posti teel, siis tuli väga palju huvitavat vastukaja. Võiks teha 
kodulehele kommenteerimise koha, kuhu huvilised saavad vajadusel anonüümselt kirjutada. 
Lisaks võiks iga natukese aja tagant püstitada küsimus, millele ootame vastuseid. 

* Klubi üks eesmärkidest on olnud oma olemasolu ja tegevusi tutvustada uutele 
erialatudengitele ülikoolides, siiski on see ajaga tahaplaanile jäänud. Jooksvalt on noorteklubi 
teateid saadetud nii Tallinna kui ka Tartu tudengitele, kuid Tallinnas ei ole instituudist teateid 
tudengitele edasi saadetud. Tartuga on kontakt hea. 

Otsustati: 
a) Esimene kohtumine toimub 9. juunil kell 18 Kadrioru pargis. Liina paneb teate 

pikniku toimumisest noorteklubi Facebooki lehele mai keskel. 
b) Jaana loob kodulehele kommenteerimise võimaluse. 
 
4. Klubi eesmärkide täitmine 

Koosolekul oleme jooksvalt teemat käsitlenud, eraldi ei ole vaja midagi enam välja tuua. 
 

5. Mentorlus 

Vaatamata mõningale negatiivsele tagasidele oleme seisukohal, et mentorite temaatika on 
meile oluline ning soovime sellega edasi tegeleda. Nüüd peaksime kirjalikult kodulehele 
vormistama klubi üldise seisukoha ja teemat tutvustava teksti. 

Otsustati: 
a) Jaana loob kodulehele mentorluse alateema, Kadri koostab sissejuhatava teksti. 

 
6. ERÜ uue mõtte töörühma mõttetalgud 

Mõttetalgud „Postdigitaalne raamatukogu – paradigma muutus“ toimuvad 19. mail Pärnu 
keskraamatukogus. Liina Tamm ja Veronika Raudsepp Linnupuu juhivad arutelu, mis 
keskendub raamatukogu pädevuste arendamisele. 
 

7. Muud teemad 

* Peaks mõtlema noorteklubi kuvandi loomisele läbi infomaterjalide ja meenete. Mitmed 
ERÜ sektsioonid kasutavad huvitavaid meeneid: voldikud, järjehoidjad, pastapliiatsid, 
kleepsud, jms. Kuuldavasti on meenete tegemiseks saadud ka toetust Kultuurkapitalilt.  

* Oktoobris võiks raamatukogupäevade raames korraldada huvitava aktsiooni. 

Otsustati: 
a) Meenetega hakkavad tegelema Heleen, Kadri ja Maris. 
b) Raamatukogupäevade raames korraldatava aktsiooni projekti hakkab vedama Heleen. 


