EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU
TEGEVUSSUUNAD 2018. AASTAKS

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevust raamistab 2018. aastal ERÜ arengukava aastateks
2015–2018. Alustatakse järgmise perioodi arengukava koostamist.
ERÜ aastakoosolek ja kõnekoosolek "Raamatukogud kultuuris" toimub 28. veebruaril.
Aastakoosolekul tehakse kokkuvõte 2017. aasta tegevusest ja valitakse juhatusse kolm liiget.
Kõnekoosolekul tunnustatakse 2017. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid ja aasta tegusid.
Arutletakse raamatukogunduse valdkonna strateegilise arendamise ja kultuuri poliitilise juhtimise
mõttekuse üle.
Bibliograafia päeval 16. veebruaril avalikustatakse TLÜ AR-i ja ERÜ bibliograafia auhind.
Rahvaraamatukogude kitsaskohtade ja arenguvajaduste üleriigiliseks kaardistamiseks pöördub
juhatus aasta alguses raamatukogujuhtide poole ettepanekuga viia läbi rahvaraamatukoguteenuse
kvaliteedihindamise mudeli abil oma raamatukogu hindamine. Loodetavasti reageerib sellele
võimalikult suur osa raamatukogusid, sest mida suurem on tagasiside, seda adekvaatsem tuleb ka
järgmises etapis olukorra analüüs. Laekunud info põhjal valmib Creativity Lab juhtivpartneri
Ragnar Siili kaasabil Eesti rahvaraamatukogude analüüs ning sõnastatud saavad ettepanekud ja
võimalikud arengustsenaariumid.
Kultuuriministeeriumi rahalisel toel kuulutatakse ka 2018. aasta kevadel välja projektikonkurss
„Raamatukogud-muuseumid-noored.
Seoses 2017. aastal uuendatud raamatukoguhoidja kutsestandarditega korrastatakse
kutse
andmiseks vajalikke dokumente, s.h kutse andmise korda. ERÜ esitab taotluse Kutsekoja
konkursile kutse andja leidmiseks raamatukoguhoidja kutsetele.
Eesti raamatukoguhoidjate kongress toimub koostöös Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga
Rakveres 17.–18. oktoobrini. Ühtlasi tähistatakse kongressiga ka ERÜ 95. aastapäeva ja avatakse
tänavused raamatukogupäevad.
Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!” toimuvad tavapäraselt 20.–30.
oktoobrini. Võistluse „Infootsing Internetist“ korraldab Tartu Linnaraamatukogu. Teoks saab 11.
teadus- ja erialaraamatukogu päev ja koostöös Rapla Keskraamatukoguga Kehtnas toimuv 18.
maaraamatukoguhoidja päev.
Koostöös Rahvusraamatukoguga antakse välja ajakirja Raamatukogu. Eraisikutel on endiselt
võimalus tellida ERÜ kaudu ajakirja soodushinnaga.
Ilmub ERÜ aastaraamat 2017/29 (koostaja Triin Soone, ELK)
Koostöös raamatukogudega täiendatakse jätkuvalt ERBA andmebaasi ning jooksvalt korrastatakse
ERÜ liikmete andmebaasi.
Regulaarselt täiendatakse ERÜ kodulehte ja Facebooki kontot.
ERÜ jätkab tegevust IFLA ja EBLIDA liikmena. Vajadusel ja võimalusel osaletakse
üleeuroopalistes kampaaniates ja organisatsioonide aastakoosolekutel.
ERÜ teeb koostööd Kultuuriministeeriumi ja teiste asutusega ning jätkab koostööd naabermaade
kutseühingutega.

Sektsioonid, toimkonnad ja töörühmad korraldavad ettevõtmisi vastavalt 2018.
aasta tööplaanile
Erialaraamatukogude sektsioonil on kavas korraldada mais teabepäev Tartus Rahvusarhiivi
Noora majas, augustis koolitusreis Setumaale ja novembris aastalõpuüritus.
Kooliraamatukogude sektsioon korraldab kaks teabepäeva ja suveseminari, tähistatakse 20.
tegevusaastat.
Maaraamatukogude sektsioon tegi aasta algul üleskutse kinkida Eesti Vabariigile sünnipäevaks
100 etteloetud tundi. Eesti kirjandust on ette lugema oodatud raamatukogud, koolid, lasteaiad,
päevakeskused, noortekeskused. Kingituse tegijatega võivad liituda kõik soovijad. Kokkuvõte
tehakse kevadisel sektsiooni teabepäeval Tallinnas. Aasta jätkub traditsiooniliselt, lisaks toimub
kaks sektsiooni koosolekut, suveseminar Valgamaal ja maaraamatukoguhoidja päev Kehtnas.
Kogude toimkond teeb sügisel väljasõiduseminari Võrumaale ja seminari TTÜ Raamatukogus.
Lasteteeninduse toimkond osaleb Lastekaitse Liidu projektis „Hea lasteraamat“, et selgitada välja
2017. aastal ilmunud parimad lasteraamatud. Jätkuvalt korraldatakse tutvumissõite aasta
lasteraamatukoguhoidjate raamatukogudesse. XV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev
toimub Raplas. Jätkub vabariiklik koostöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega ning toimkond on
partneriks TÜ Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia korraldamisel.
Koolituse toimkond korraldab õppepäeva „AK: Akadeemiline Koolitus“. Jätkub koostöö ühingu
kutsekomisjoniga.
Terminoloogia toimkond korraldab kaheksa koosolekut. Jätkub poolikute, kasutajatele varjatud
terminikirjete korrastamine, terminipäringutele vastamine ning uute päevakajaliste terminite
lisamine andmebaasi. 2018. a jaanuaris avatakse raamatukogusõnastiku laiendatud otsivõimalustega
kasutajaliides. 9. oktoobril korraldatakse koostöös Rahvusraamatukoguga XIII oskuskeelepäev.
Vanaraamatu toimkond soovib kevadel korralda seminari, mille fookuses on reformatsioonijärgne
kirjakultuur. Raamatu- ja ideedeajaloolisest vaatepunktist on plaanis käsitleda kohalikke keeli,
käsikirju, trükiseid ja köiteid ning võimalusel ühendatakse see väljasõiduga Harjumaa Muuseumisse.
Rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühm jätkab keskraamatukogude komplekteerimisosakondade juhtide koolitamist.
Uue mõtte töörühm kavandab raamatukoguhoidjate mõttetalgute korraldamist.
Noorteklubi korraldab veebruaris Tartus talveseminari ja mais aastakoosoleku. Augustis toimub
suvelaager BibliCamp5. Juuni lõpus on kavandatud Baltic New Professionals Meeting Tallinnas.
Eks-klubi saab kokku korra kuus, et jätkata aktiivset kultuuriobjektide külastust. Aprillis tehakse
aastakoosolekul pidulikumas õhkkonnas kokkuvõte 20. aasta tegevusest. Septembris on kavas sõita
Viljandisse ja külastada Ugalat ning detsembris peetakse jõulupidu.

Kalenderplaan 2018
1.–28. veebruar ERÜ maaraamatukogude sektsiooni kampaania kinkida Eesti Vabariigile
sünnipäevaks 100 tundi ettelugemist.
16. veebruar

Bibliograafiapäeval antakse üle TLÜ AR- ja ERÜ bibliograafia auhind.

12. veebruar

Noorteklubi iga-aastane talveseminar Tartus.

28. veebruar

ERÜ üld- ja kõnekoosolek "Raamatukogud kultuuris".

26. märts

Maaraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev RR-is.

aprill

Lasteteeninduse toimkonna „Kogemuste tuur“.

14. aprill

Eks-klubi aastakoosolek Tallinna Keskraamatukogus.

16. aprill

Kooliraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev Tartus.

4. mai

Noorteklubi aastakoosolek.

9. mai

Mõttetalgud RR-is.

11. mai

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni teabepäev Tartus Rahvusarhiivi Noora
majas.

13.–15. juuni

Maaraamatukogude sektsiooni 27. suveseminar Valgamaal.

juuni lõpp

Baltic New Professionals Meeting in Tallinn, mida korraldab ERÜ Noorteklubi.

1.–3. august

Kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar Saaremaal.

8. august

Noorteklubi BibliCamp5.

16.–17. august

Erialaraamatukogude koolitusreis Setumaale.

september

Lasteteeninduse toimkonna „Kogemuste tuur“.

19. september

XV üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Rapla Keskraamatukogus

9. oktoober

XIII oskuskeelepäev – terminoloogiatoimkond koostöös RR-iga.

18.–19. oktoober Eesti raamatukoguhoidjate IX kongress Rakveres.
20.–30. oktoober Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“.
oktoober

XI teadus- ja erialaraamatukogude päev.

30. oktoober

XVIII maaraamatukoguhoidja päev Kehtnas.

19. november

Kooliraamatukogude sektsiooni sügisene teabepäev.

23. november

ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni aastalõpuüritus.

ERÜ juhatus

