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9. veebruaril 2015 toimus Tartus 
Antoniuse Gildi ruumides ERÜ 
noorteklubi seminar „Kui info-
spetsialist tööle jõudis …”

Noorteklubi aktiivil oli sügisel 
seminari planeerides selge eesmärk:
tahtsime noorte infotöötajatega aru-
tada töökeskkonda puudutavaid 
teemasid. Seda põhjusel, et noor 
infotöötaja ei pruugi tööellu astudes
ilmselget alati märgata ja meile on
jäänud mulje, et seda teemat ei ole 
seni avalikult arutatud. Samuti seob
teema lähtekoht noorteklubi aktiivi 
arvates kõiki sihtrühmi – tööandjaid
ja juba töötavaid noori ning ka õppu-
reid ja õppejõude. Ruumi valikul 
oli märksõnaks neutraalsus, selleks 
et osalejad tahaksid ja julgeksid sõna
sekka öelda, oma kogemusi ava-
meelselt ja ausalt vahetada. ERÜ 
noorteklubi soovis meelitada oma 
liikmeid ja mõttekaaslasi töökesk-
konnast ja mugavustsoonist välja, 
seepärast saigi seminari toimumis-
kohaks valitud Antoniuse Gildi 
omanäolised seminariruumid.

Koostasime 2014. aasta lõpus 
ERÜ abiga ürituse kondikava ja 
pärast Hasartmängumaksu Nõu-
kogult toetuse saamist hakkasime 
uue aasta alguses oma kava teos-
tama. Korraldamisega läks loomu-
likult kiireks, aga õnneks haakusid 
pakutud teemaga just need inime-
sed, keda olime tahtnud vestlus-
ringi juhtima. 

Oma kogemusi praktikantide 
vastuvõtmisel jagas (praktika 
ootuste ja kogemuste alateema all) 
Tallinna Tehnikaülikooli teenindus-
osakonna juhataja Tuuliki Tõiste. 
Tartu Linnaraamatukogu laste- 
ja noorteosakonna juhataja Ädu 
Neemre tõstis oma juhitud vestlus-
ringis esile aspekte, mida iga uus 
töötaja peab teadma, et jääda heas 
mõttes meelde nii kolleegidele 
kui ka lugejatele. Tartu Ülikooli 
Raamatukogu teenindusosakonna 
juhataja Olga Einasto võttis aga 
vaatluse alla klienditeeninduse.

Osalejate hulgas oli ka Tartu
Ülikooli ühiskonnateaduste insti-
tuudi esindajaid ja kohe seminari
alguses tekkis väga huvitav arutelu.
Erinevusi tuli välja praktikal kogetu
ja selle põhjal, mida pakuvad Tartu 
Ülikool ja Tallinna Ülikool. Tuuliki
Tõiste märkis oma kogemuste põhjal,

et suurem osa praktikantidest kipub
alguses teenindusse, kuid pärast 
teiste osakondade läbikäimist ja 
saadud kogemuste võrdlemist 
on palju neid, kes oma arvamust 
komplekteerimisosakonnast või 
infoteenindusest muudavad. Tema 
hinnangul on kõige ohtlikum, kui 
õppur avastab alles praktikale tulles
(tavaliselt 3. kursusel), et õpib täiesti
valet asja. Vestlusringis osalejad lisa-
sid, et töötavad tudengid kipuvad 
praktikat tegema oma põhitöökohas,
mis nende kogemust kitsendab. 
Teisalt mõisteti, et töö kõrvalt vaba 
aja leidmisel võib tekkida takistusi, 
mis on seotud töökoha, rahaliste 
või eraeluliste nüanssidega. Kuna 
kõik kolm teemaploki eestvedajat 
on ka praktikantide juhendajad, 
siis tõid nad välja, et omalt poolt 
püütakse küll leida paindlikke 
lahendusi, aga siis tekib küsimus, 
kes tasub sellisel juhul praktika 
korraldusega seotud lisakulud. 
Praktikant, praktikabaas, kool 
või töökoht? Tõdeti, et praktika-
aeg jääb liiga lühikeseks, enne 
kui praktikandil jõuab tekkida 
selge ettekujutus raamatukogu 
toimimispõhimõtetest. Tudengid 
tahavad olla praktikabaasile kasu-
likud ja tõstatasid küsimuse: kui 
praktikant pannakse tegema eba-
vajalikku tööd, siis kes peab sellest 
praktikabaasi informeerima? 
Praktikabaaside esindajad ja juba 
töötavad noored tõdesid üheskoos, 
et praktika on enese näitamise aeg
ja sel ajal loob tudeng endale maine
erialaringkonnas.

ERÜ noorteklubi nimel Liina Tamm

Sisekaitseakadeemia raamatukoguhoidja-bibliograaf

Kui infospetsialist tööle jõudis ...

„Ellujäämise ABC” teemaplokis
rääkis Ädu Neemre sellest, mis 
kuulub küll elementaarse käitumise
juurde, kuid uue töötaja puhul 
paistab eriti silma. Sellised lihtsad 
asjad nagu viisakas välimus, oma
töökoha puhtana hoidmine ja kokku-
lepetest kinnipidamine on märgid, 
et töötaja peab lugu oma töökesk-
konnast. Enne uue töötaja tulekut 
tuleb otsustada, kas raamatukogu 
on valmis teda vastu võtma, kas 
temaga tegelemiseks on aega, et 
algaja tunneks ennast teretulnuna.
Vestlusringis märgiti, et uue töö-
taja sisseelamisvõime sõltub tema 
isikuomadustest ja ebamugavad 
omavahelised suhted võivad hakata
mõjutama tema ning teda ümbrit-
sevate inimeste käitumist ja töötule-
musi. Teema eestvedaja rõhutas, 
et tööle minnes ei tohiks kuulata, 
mida räägitakse tulevasest tööand-
jast, vaid et oma kogemus õpetab. 
Uus töötaja peab mõistma, et pisi-
asjade pärast ei maksa hakata jonni 
ajama, kui mingi töökorraldus ei 
tundu huvitav, ja üldse peaks uues 
töökohas väga palju suhtlema kõi-
giga, kellega tööalaselt kokku puu-
tutakse (lugejad, muud kliendid, 
koostööpartnerid jne). Selleks peab 
uuel töötajal olema julgust küsida, 
julgust aga noortel jagub. Ädu 
Neemre arvates on noortel tugev 
eelis, kuna nad näevad töökesk-
konda värske pilguga ja võivad 
töökoha või eriala arendamiseks 
anda uusi ideid. Raamatukogu 
on universaalne töökeskkond, 
kus on leidnud oma koha erinevate
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iseloomuomadustega inimesed: 
on pedante, aktiivseid suhtlejaid, 
kunstihingi jne. Peaasi, et silm 
säraks ja tahtmist jätkuks.

Olga Einasto arvates peaks uus 
teenindustöötaja endale selgeks 
tegema, kuidas tagada, et tema 
tööl oleks mõte – ilma selleta on 
ennast väga raske töökeskkonda 
paigutada. Läbi tuleb mõelda väga 
põhimõttelised teemad: kus sa töö-
tad, kellena, millega algab tööpäev 
jne. Iga töötaja peab tundma oma 
asutuse visiooni ja missiooni, sest 
sealt saab alguse enda paigutamine
organisatsiooni eesmärkidesse. 
Nendest mõistetest arusaamine 
ei mõjuta mitte ainult töötegemist,
vaid ka spetsialist ametialast mainet.
Uudsena kõlas väljend „raamatu-
kogunduslik kamasuutra”, millega

kirjeldati olukorda, kus valesti 
kleebitud vöötkood tekitas lugejale 
laenutusautomaadi juures palju 
segadust, kuna raamatu laenuta-
misel-tagastamisel pidi ta vööt-
koodi skaneerimiseks raamatut 
mitut pidi käänama ja pöörama. 
Näite varal tuli ilmekalt välja, 
et lugejateenindaja peab teadma 
inimese ja raamatu liikumist 
raamatukogus. Klienditeenin-
duses on sisekliendid raamatu-
kogule sama tähtsad nagu välis-
kliendid ning tagasisidet tuleb 
hoolikalt jälgida. Teoreetilise sisse-
juhatuse põhjalt joonistasid osale-
jad grupitööna nn lugejateeninduse
majad, millega võeti kokku kogu 
teema.

Seminarivestlustes puudatati 
eraldi teemana erialast mentorlust, 

mis on ERÜ noorteklubi aktiivi 
arvates väga vajatakse. Selgus, 
et raamatukogutüübiti saab 
infotöötaja kui üksikisik toetust 
väga erinevalt. Näiteks saavad 
rahvaraamatukogu töötajad nõu 
maakonna keskraamatukogust, 
teadusraamatukogudel aga otsest 
vajadust välise mentorluse järele 
ei ole. Kooliraamatukogude ja 
erialaraamatukogude olukord 
on nutusem ning tarvidus erialast 
küsimust mõne kaugema kollee-
giga arutada kerkib tihedamini 
esile. Kas ERÜ koordineeritud 
mentorluse süsteemi on vaja edasi 
arendada? Vajadust ja võimaluste 
loomist kavatseb ERÜ noorte-
klubi aktiiv koos oma abilistega 
uurida.

FIRST COLUMN

4 Cooperation agreement confi rms our intentions
 Krista Visas

 In the end of March, a meeting of the represen-
tatives of the boards of Estonian, Latvian and 
Lithuanian librarians’ associations took place 
in a Lithuanian small town Birštonas. The possi-
bilities and opportunities of the cooperation 
of the Baltic associations and organising inter-
national meetings were discussed. To confi rm 
joint activity, the presidents of the associations, 
Katre Riisalu (Estonia), Alina Jask nien  (Lithua-
nia), and Krist ne Paberza (Latvia), signed a coope-
ration agreement at the congress, held during 
the Lithuanian Library Week in Vilnius in the 
end of April.

PROFESSIONAL EDUCATION

5 Teaching librarianship in Tartu
 Krista Lepik

 Two years ago, the Library briefl y announced that 
the Information Science Department of Viljandi 
Culture Academy of the University of Tartu was 
moving from Viljandi to Tartu. Now news are 

FIRST COLUMN PROFESSIONAL 
EDUCATION  BIBLIOGRAPHIC 
WORK  PUBLIC LIBRARY  THE 
YEAR OF MUSIC  NOTA BENE!  
PERSONAGE BOOK HISTORY
SUMMARY

intermediated, what kind of changes have taken 
place in teaching information management and, 
fi rst and foremost, librarianship. For instance, 
a small so-called digital laboratory, where infor-
mation management students can practice on the 
spot processes related to digitisation, has been set 
up. The SAMM, that is, a learning base for social 
analysis methods and methology, which is an 
environment that supports students’ research 
work, has been created. 

BIBLIOGRAPHIC WORK

8 The ERB in the wind of changes
 Jane Makke

 The piece deals with the Estonian National Biblio-
graphic Database – how it is compiled and used, 
which new search possibilities it offers, and what 
kind of innovation will it face that national biblio-
graphies of several other countries have already 
“survived” and will, sooner or later, be ahead 
for us. The use of the ERB has also been analysed, 
and the reforms in statistics presented.

PUBLIC LIBRARY

12 What is wrong in our picture?
 Kaie Holm

 Classifi cation system and alphabet, order and accu-
racy should be deeply rooted in every person, who
works at the library. However, we still can fi nd 
librarians among us, who do not care at all for the
elementary working principles and values of libra-
ries. Via abundant picture material, the article refers
to specifi c mistakes. Recommendations, how to 
correct those mistakes, have been also added.


