EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
TEGEVUSPLAAN 2021

Ühingu tegevuste
gevuste kavandamisel lähtub juhatus „ERÜ arengukavast aastateks 2019
2019–2024“,
„Kultuuripoliitika põhialustest
test aastani 2020“, „Kultuuriministeeriumi
Kultuuriministeeriumi valitsemisala
arengukavast 2018-2021“ jt riiklikest dokumentidest.
ERÜ seisab valdkonna arendamise ja populariseerimise eest.




ERÜ korraldab valdkonna esindus
esindus- ja üleriigilisi üritusi.
o Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ 20.
20.-30. oktoober
o Visioonidokumendi 21. sajandi raamatukogu uuendamine
ERÜ seisab raamatukogutöötajate huvide eest, olles esindatud erinevates töörühmades.
o ERÜ on esindatud KM Rahvaraamatukogude Nõukogus, mis ühtlasi on
Rahvaraamatuk
Rahvaraamatukogude
gude seaduse kaasajastamise ja muutmise töörühm.
o Partnerorganisatsioon
Partnerorganisatsioonina osaleb juhatus uue alusdokumendi „Kultuur 2030“
loomisprotsessis
o ERÜ on esindatud Autorihüvitisfondis
o ERÜ on esindatud Kultuuri Kutsenõukogus
ERÜ on raamatukoguhoidjate professionaalset arengut toetav organisatsioon



Raamatukoguhoidja kutsesüsteem toetab raamatukoguhoidjate konkurentsivõimet töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused
ja hoiakud. ERÜ juures tegutseb kutsekomisjon, kes tagab kutse andmiseks ja
hindamiseks vajalike dokumentide ajakohasuse.
o Kutsekomisjon
komisjon korraldab sügisel kutse taotlejatele infopäeva
o Kutse taotluste vastuvõtmine septembris



ERÜ korraldab erialaseid seminare ja koolituspäevi ning julgustab inimesi jagama oma
head praktikat kolleegidega. ERÜ korraldatud sündmustel ja koolitustel
koolitust osalejate arv
aastas on 1000 ning korraldab vähemalt 30 raamatukoguhoidja kutsepädevusi tõstvat
koolitust, teabepäeva või seminari aastas.
o

Kevadised teabepäevad on plaanis eriala
eriala-, kooli- ja maaraamatukoguhoidjatel.
Sügisel kooliraamatukoguhoidjatel

o

Suvseminarid
vseminarid on plaanis kooli- ja maaraamatukoguhoidjatel
atel ning Noorteklubil
BibliCamp

o

ERÜ jagab oma liikmetega häid praktikaid. Õppereisid Eestis on kavas
erialaraamatukogudel,
kogude
kogudening
terminoloogia
toimkonnal.
Lasteraamatukoguhoi
Lasteraamatukoguhoidjad lähevad Kogemuste tuurile
ile, mille raames
külastatakse aasta lasteraamatukoguhoidja
lasteraamatukoguhoidjat ning nominente

o

Terminoloogiatoimkond korraldab koostöös Rahvusraamatukoguga sügisel
traditsioonilise Oskuskeelepäeva, Uue mõtte töörühmal maikuus kavas
Mõttetalgud - ÜRO säästva arengu eesmärgid aastaks 2035
203 ning
raamatukogud nende valguses. Kogude toimkonna sügisene seminar
keskendub erikujulistele jjaa vigurraamatutele raamatukogus

o





Raamatukogupäevade raames toimuvad teadus- ja erialaraamatukogu ning
maaraamatukoguhoidja päev, septembris lasteraamatukoguhoidja päev

Jätkub mahukas koolitusprogramm vallaraamatukogude juhtidele ning toimub
koolituspäev vanaraamatuspetsialistidele.
Eks-klubi jätkab aktiivset tegevust, ees ootamas tegus aasta, kokkusaamised ja
üritused igal kuul – külastatakse näitusi, teatrietendusi, Tartus Rahvusarhiivi, Tartu
Ülikooli raamatukogu jpm.
Tõstmaks esile eri tüüpi raamatukogudes töötavaid raamatukoguhoidjaid on ERÜ
loonud tunnustamise süsteemi ning taotlenud Kultuurkapital Rahvakultuuri
sihtkapitalilt toetust raamatukoguhoidjatele tunnustuspreemiate väljaandmiseks.
Auhinna saajad avalikustatakse 2021. aasta ERÜ aastakoosolekul.

ERÜ on professionaalselt juhitud ja tulemusi saavutav organisatsioon






Toimub aktiivsem koostöö teiste mäluasutustega ning erialaste koostöövõrgustikega
Eestis.
o Jätkub koostööprojekt „Raamatukogud-Muuseumid-Noored“, et tihendada
koostööd noorte ja mäluasutuste vahel.
o Lasteteeninduse toimkonnal on tihe koostöö Lastekirjanduse Keskusega
(projekt Lugemisisu, ettelugemispäev, teematunnid Ilon Wiklandi
kohvernäitusel.)
o Koostöös
Rahvusraamatukoguga Raamatukogusõnastiku ülekandmise
ettevalmistamine Ekilexi terminibaasi.
o Haridus ja Teadusministeeriumiga suhtleb aktiivselt Kooliraamatukogude
sektsioon.
Liikmed osalevad rahvusvahelistes erialaorganisatsioonide ja -võrgustike tegevuses.
ERÜ on jätkuvalt kahe rahvusvahelise erialaorganisatsiooni – IFLA ja EBLIDA liige –
osaleb organisatsioonide aastakonverentsidel ja vahendab erialast infot kogukonnale.
ERÜ finantsvõimekus on stabiliseerunud, viimastel aastatel on KM nimetanud ühingu
partnerorganisatsiooniks, mis annab võimaluse taotleda tegevustoetust.

2021. aastaks kavandatud ürituste ajakava
Jaanuar

Kooliraamatukogude sektsiooni kohtumine HTMi esindajaga

Jaanuar

Eks klubi KUMU külastus

Veebruar

Juhtimiskoolituse „21. sajandi raamatukogu“ (virtuaalne kohtumine)

Veebruar

Noorte klubi talveseminar

Veebruar

Eks klubi kohtumine T. Reimoga TLÜAR Baltica osakonnas

Veebruar

ERÜ aastakoosolek

Märts

Juhtimiskoolitus „21. sajandi raamatukogu“

Märts

Kuulutatakse välja projektikonkurss „Raamatukogud-Muuseumid-Noored“

Märts

Kooliraamatukogude sektsiooni kevadseminar

Märts

Eks klubi Tallinna Linnamuuseumi külastus

Aprill

Juhtimiskoolitus „21. sajandi raamatukogu“

Aprill

Visioonidokumendi arutelud

Aprill

Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev

Aprill

Eks klubi aastakoosolek/kevadpidu

Mai

Juhtimiskoolitus „21. sajandi raamatukogu“

Mai

Visioonidokumendi arutelud

Mai

Erialaraamatukogude sektsiooni kevadine teabepäev

Mai

Eks klubi bussireis Tartu

Mai

Lasteteeninduse toimkonna „Kogemuste tuur“

Mai

Uue mõtte töörühma Mõttetalgud

Mai

Kogude toimkonna seminar-õppereis Ida-Virumaaal

Mai

Noorte klubi rahvusvaheline konverents

Mai

Koolitus AK: Aastate Kogemus ja Aegade kestvus

Juuni

Juhtimiskoolitus „21. sajandi raamatukogu“

Juuni

Eks klubi Viinistu kunstigalerii külastus

Juuni

Noorte klubi piknik

Juuni

30. maaraamatukogude suveseminar Hiiumaal

Juuni

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikoolis

August

Erialaraamatukogude sektsiooni õppereis Eestis

August

Eks klubi Padise kloostri külastus

August

Kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar

August

Terminoloogiatoimkonna õppereis

August

Noorteklubi suveseminar BibliCamp8

September

XVIII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Tartu Linnaraamatukogus

September

Eks klubi Harjumaa muuseumi külastus

September

Kutse taotlemine

September

Kutse taotlemise infopäev

September

Lasteteeninduse toimkonna „Kogemuste tuur“

September

Vanaraamatu toimkonna koolituspäev vanaraamatuspetsialistidele

Oktoober

16. Oskuskeelepäev

Oktoober

Eks klubi Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse külastus

Oktoober

Raamatukogupäevade avamine

Oktoober

Teadus- ja erialaraamatukogude päev

Oktoober

Maaraamatukoguhoidja päev

Oktoober

Noorte klubi sügisseminar

November

Eks klubi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu külastus

November

Erialaraamatukogude sügisene teabepäev

November

Kooliraamatukogude sektsiooni sügisene teabepäev

November

Kogude toimkonna seminar Tallinna Tervishoiukõrgkoolis

Detsember

„Raamatukogud-Muuseumid-Noored“ lõpuseminar

