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Teemal „Noorte sulandumine uude
töökeskkonda“ said sõna tudengid,
töötavad noored ja tööandjad. 
Tudengeid esindas Tartu ülikooli 
II kursuse üliõpilane Kadri Sildnik,
kes oli uurinud kaasüliõpilastelt, 
millised hirmud on neil enne tööle-
asumist. Selgus, et tudengite hirmud
on pigem sotsiaalsed. Noorte arva-
tes on uude kohta tööle asudes 
raske leida vanemate töötajatega 
ühist keelt, kardetakse abi küsida 
ja rumalana näida. Toodi esile ka 
kartus olla ainus töötaja väikeses 
raamatukogus. Sellises olukorras 
toimetulekuks on vaja teeninda-
tava kogukonna tundmist ja head 
kohanemisvõimet.

Tulenevalt tudengite kartustest
tõstatati vestlusringis küsimus 
noorte valmidusest asuda tööle väi-
kesesse raamatukokku. Enamasti 
arvatakse, et elukohaks valitakse 
pigem linn kui väiksem maakoht. 
Vestlusest aga selgus, et tudengid 
on valmis tööle asuma ka maa-
konnakeskusest väljapoole.

Noorte hirmud ei piirdu ainult
väikese raamatukoguga, kus vastu-
tus ja vabadus teineteist täiendavad.
Suurte raamatukogude puhul kar-
detakse, et töö on liiga bürokraatlik.
Samuti peljatakse spetsiifi lisi eri-
alakogusid, mille tundmaõppimine
võib kauem aega võtta. Hirm tead-
matuse ees on aga uuele kohale 

Panustada tuleb lastesse, noortesse. Lastega töö 
juures ei tohi unustada mängulisust, pai tegemist. 
Raamatutunnid on see aeg, millal saab lastes raama-
tute ja raamatukogu vastu huvi tekitada. Põlvkondade-
vaheline koostöö on tähtis.

Raamatukogutöö sisuline korraldus. Miks 
mitte kaasata sisetöö päeval vabatahtlikke, noori? 
Nii näevad nad ka meie töö seda poolt, mida laenajana
ei nähta.

Pakkuda tuleb rohkem kojukandevõimalusi. 
Väikeses kohas saab elanikke kaasata – kes kellega 
suhtleb, kes viib raamatupaki koju kätte.

Valiku tegemine ja komplekteerimine on olulised, 
et ka väikeses külas oleks kõigile midagi.

TÕN-i ja raamatukogupäevade ajal võiks korral-
dada raamatukogukampaaniaid, pakkuda külasta-
jatele midagi erilist ja põnevat, mida iga päev ei saa, 
minna raamatutega lugeja juurde.

Raamatukogu juurde võiks luua lugemis- või õpi-
ringi. On inimesi, kes ei taha suurt seltskonda, aga väik-
semas ringis on valmis mõtteid vahetama, oskusi jagama.

Lõpuks nenditi, et elanikkonna vähenemine on 
paratamatus ja elu tuleb võtta nii, nagu see on, mitte 
nii, nagu peaks olema.

tööle asudes loomulik. Kindlasti 
tuleb arvestada sellega, et paljud 
oskused omandatakse töö käigus 
ja keegi ei ole kohe kõiketeadja.

Peale töö sisulise poole hirmu-
tab tudengeid erialaste töökohtade 
puudus ja kartus, et vabad kohad 
jäävad nn siseringi. See hirm on 
mõneti õigustatud, sest lihtsam 
on olemasolevaid töökohti ümber 
korraldada või võtta tööle keegi, 
keda juba teatakse ja tuntakse. 
Teisalt on näha, et vabu töökohti 
liigub ja muretsemiseks pole põhjust.
Tartu ülikooli lektori Krista Lepiku
sõnul tasub töökuulutusi tudengite 
seas jagada. Teadmine, et valitud 
erialale otsitakse töötajaid, tekitab 
tuleviku suhtes suurema turvatunde.

Raamatukokku tööle saamisel 
on tähtis osa ka praktikal. Praktikal
tasub ennast kindlasti heast küljest
näidata – see on nagu katseaeg enne
tööleasumist ja võib tööle saamisel 
määravaks osutuda. Praktika vaja-
likkusest rääkis meile pikemalt Rah-
vusraamatukogu koolituskeskuse 
juhtiv spetsialist Krista Talvi, kes 
tutvustas seal toimivat praktika-
süsteemi.

Töötavate noorte mõtteavaldus-
test tegi kokkuvõtte ERÜ noorte-
klubi eestseisuse juht Liina Tamm. 
Küsitlusele vastanud 11 noort pea-
tusid oma tööülesannetel, esmastel 
muljetel, ootustel ja tegelikkusel 

ning jagasid soovitusi tulevastele 
kolleegidele. Kuigi vastajaid oli 
mitmest raamatukogust ja erineva 
töökogemusega, selgus, et peale 
paljude muude tööülesannete 
(vt lisa) tegelevad kõik lugeja-
teenindusega.

Noorte muljetest selgus, et 
esimeses töökohas kogetu kattub 
mingil määral tudengite hirmudega.
Näiteks üldine hirmutunne oota-
matuste ees ning kõhklused, kui-
das koostöö kolleegidega sujuma 
hakkab. Enamasti vastas töö siiski 
noorte ettekujutusele. Üliõpilastele
soovitavad töötavad noored vaadata
alati tulevikku – ülikoolis tasub 
võtta õpingutest maksimum ning 
luua paljude vabaainetega võima-
likult laiapõhjalise õppekava toel 
tulevaseks tööks lisavõimalusi.

Tööandjate seisukohti uue 
töötaja töölevõtmisel esindasid 
Rapla KRK pearaamatukoguhoidja 
Katrin Niklus ja TTÜR-i teenindus-
osakonna juhataja Tuuliki Tõiste. 
Katrin viis meid kurssi uue töötaja 
integreerimisega rahvaraamatu-
kogusse, Tuuliki andis ülevaate
suure teadusraamatukogu tavadest.
Mõlemad rõhutasid, et kõige tähtsam
on hätta jäädes alati abi küsida –
rumalaid küsimusi ei ole ja nii 
õpitaksegi.

Noorte suurimad hirmud on 
küllalt ootuspärased ja kattuvad 
mis tahes valdkonnas esineda või-
vate kartustega. Tihtipeale kehtib 
ka vanasõna „hirmul on suured 
silmad”. Praegu raamatukogus 
töötades ja kolleegidega iga päev 
suheldes võin ütelda, et hirmudest
saadakse üle ja põlvkondade-
vahelised probleemid kaovad 
töökeskkonnas kiiresti. Raamatu-
kogunduse eriala on kiirelt arenev 
ja pakub alati uusi ülesandeid. 

Maris Nool

TTÜR-i teenindusosakonna raamatukoguhoidja

Keegi ei ole kõiketeadja

11. mail korraldas ERÜ koolituse toimkond koostöös Tartu Ülikooli Ühiskonna-
teaduste Instituudi ja ERÜ noorteklubiga kevadseminari „AK: aktuaalne 
koolituses”.
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Uuendusvaimu kannavad endas 
kõik modernsed raamatukogud ja 
nende töötajad. Noortele saab aga 
ainult soovida tuult tiibadesse ja 
palju edu.

Noorte tööülesanded

Vastaja 1: lugejateenindus, avalikud 
suhted, näitused

Vastaja 2: komplekteerimine, 
kataloogimine, lugejateenindus

Vastaja 3: lugejateenindus

Vastaja 4: lugejateenindus, näitused, 
kataloogimine, märksõnastamine

Vastaja 5: komplekteerimine, 
kataloogimine, lugejateenindus jne 
(töötab üksi)

Vastaja 6: AIP

Vastaja 7: lugejateenindus, kataloogi-
mine, sularahaarveldus, kogu korras-
tamine, infootsingukoolituste korral-
damine, raamatute mahakandmine, 
statistiliste ülevaadete koostamine, 
andmebaasi Urram haldus jm

Vastaja 8: veebileht, lugejateenindus, 
üritused, näitused, AIP, perioodika 
kataloogimine ja köitmine, teavikute 
liigitamine, kataloogimine

Vastaja 9: lugejateenindus, näitused, 
üritused, koolitused, kogu korrastamine

Vastaja 10: lugejateenindus, kogu 
korrastamine, sularahaarveldus, teavi-
kute parandamine, üritused, pressi-
teadete kirjutamine, veebilehe haldus

Vastaja 11: lugejateenindus, komplek-
teerimine, üritused jm (töötab üksi).
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cover training costs and organise events than it 
was originally planned in the library’s annual 
budget. The piece provides an overview of the 
projects.

13 The fi rst library innovation lab in Estonia was 
opened in Narva Maritsa Ort

 On the 16th of April, the fi rst library innovation 
lab, MakerLab, was opened at Narva Central 
Library. Jeffrey D. Levine, the U.S. Ambassador 
to Estonia, participated in the event. MakerLab 
aims to promote and support business activity 
of the residents of Narva via free innovative 
workshops. MakerLab is equipped with three 
3D printers, a laser bench, and a SMART Table.

14 From urban nature to canoeing trip
 Elvira Sidorova

 The Estonian Environmental Research Centre 
(EERC) has supported the projects of Sillamäe 
Public Library for several years already. This 
year is the seventh in a row. By organising nature 
events, the library hopes to broaden the users’ 
knowledge in the area of nature and to excite 
interest in the surrounding world not only 
among the youth, but also among older 
readers.

15 Public libraries in Tartu County
 Karin Evik, Anne Toome

 Libraries in Tartu County try to take the role 
of the community “living room”, creating self-
realization opportunities for various target 
groups. Such purpose implies open mind and 
apprehending public expectations.

18 Public library as a publisher Kaie Holm

 Since 2008, Tallinn Central Library has annually 
published a children’s book – a gift book for the 
pupils in the 1st grade. The author summarises 
the project, describing, how the books have 
been chosen and published, and delivered to 
children. There is a defi nite plan to continue 
with the project of publishing children’s books 
and gifting these to the pupils in the 1st grade, 
as it has proved to be an excellent opportunity 
to present library to children.
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4 About the current situation in our librarianship
 Anu Vahter

 The Director of the Saare County Central Library 
ponders upon the present day and the future of 
Estonian public libraries in the context of the 
development trends of public libraries around 
the world.
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5 Public libraries in numbers Margit Jõgi

 An overview of Estonian libraries, based on their 
annual reports of 2013. The piece highlights their 
experiences in writing projects.

8 About an awareness campaign, “Come to the 
Library!” Triinu Seppam

 In January of 2015, Tallinn Central Library 
initiated a campaign, “Come to the Library!”, 
to promote library services to the public. The aim 
of the campaign was to arise public awareness of 
the libraries’ role in involving people socially and 
digitally, as well in supporting lifelong learning.
Since the January of 19th up to the 8th of February
in 2015, the campaign drew attention via outdoor 
advertising – with hanging posters across Tallinn 
in bus stops, which was supported by campaign 
on three radio channels and small-size posters 
in the service departments of the central library, 
branch libraries, and mobile library.

12 New ideas bring variability to everyday work
 Anne Kippar

 In the last year, Jõhvi Central Library received 
three times more money by project donations to 


