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Ideelise kasvatustöö eesmärgiks kõrgkooliraama» 

tukogus on propageerida NSVL poliitikat, teadu

se uusimaid saavutusi ning kultuuri- ja kunstiväär-

tuai koigi raamatukogutöö vormide abil, hoida lu

gejaid kiirsis vabariigi majandusalaste ning oma 

korgkooli teadussaavutustega, s.t. kujundada luge

jate maailmavaadet. Ideelise kasvatustöö aluseks 

raamatukogudes on kõrgkooli kommimistliku kasva

tustöö kompleksplaan. 

Raamatukogu kui ideoloogiaasutus saab oma luge

jaid mõjutada nii raamatufondi koostise, hästi or

ganiseeritud lugejateeninduse kui ka mitmesuguste 

massitöö vormide kaudu, millest levinvmiad on raa

matunäitused, lugejakonverentsid, temaatilised õh

tud, kirjandusõhtud, kirjandusülevaated, infopäe

vad, informiinid ja ekskursioonid. 

Käesolev metoodiline juhend on mõeldud ENSV 

kõrgkoolide raamatukogude töötajatele abiks luge-

jaürituste korraldamisel, mille ettevalmistamise 

üldskeem on järgmine; adressaadi valik - teema va

lik - materjali valik ja läbitöötamine - ürituse 

üldise struktuuri kindlaksmääramine ja kava koos

tamine - esinejate kindlaksmääramine - reklaam. 

Juhendi koostamisel on toetutud peamiselt TRÜ 

TR viimaste aastate töökogemusele, mil raeunattiko-

gu massitööd organiseerib ideelise kasvatus

töö osakond. 
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"TlSiJi/seä 

I. 1. RAilMATUNÄITUSED 

Eammattinäittis on üks efektiivsemaid raaaaatupro-

paganda vorme. Selle eesmärgiks on juhtida tähele

panu aktuaalsetele probleemidele ja teemadele,tut

vustada kirjandust ning kujmdada lugeja huve.Raa

matunäitusel väljapandud kirjandus peab valgusta

ma teemat sügavalt ja mitmekülgselt. Iga näitus 

peab olema üles ehitatud kindlas süsteemis, s.t. 

näitusel peab olema motiveeritud algus, loogiline 

teemaarendus ja lõpetatus. Näitus võib olla ise

seisev voi kaasneda mone muu üritusega.Väljapanek, 

mis tutvustab 10-15 trükist, ei pea probleemi väga 

mitmekülgselt ja põhjalikult avama, (näitr,; "Abiks 

esmakursuslasele", "Juunipleenvuni materjale" jm.). 

(Vt. foto 1) 

Raaniatukogud korraldavad teema-, personaal- ja 

uudiskirjanduse näitusi. Teema- ja personaalnäitu

sed on enamasti seotud tähtpäevadega, kuid aeg-

-ajalt on kasulik võtta plaani ka näitusi oma raa

matufondi tutvustamiseks (näit.: "Rara botanica", 

"Rara physica", "Geoinformaatika probleeme","Pere-

konnauvirimine Eestis", "Uut kunsti valdkonnast" 

vms.). Näituste plaani koostamisel tuleb konsul

teerida kateedritega, et selgitada välja juubila

rid, õppeasutuses toimuvad suuremad üritused (kon-
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Foto 1. 

verentaid, seminarid, kogu korgkooli puuduta

vad sündmused) ja teemad, millele eriti soovitakse 

tähelepanu pöörata, Teemanäitused^võivad olla eri

neva mahu ja kestusega,sõltuvalt teema tähtstusest, 

materjalide iseloomust, raamatukogu võimalustest, 

kuid on loomulik, et suurt ettevalmistust nõudnud 

näitust eksponeeritakse vähemalt kuu-pooltelst. 

Tähtpäevanältuste puhul ei tohiks aastast aas

tasse korrata samu materjale, vald tuleks muuta 

vaatenurka. Näiteks nalstepäevanältiust võlh konk

retiseerida: "Eesti NSV naiskirjanikud - TRÜ kas

vandikud", "Meie nB-ledoktoreld", kosmonautikapäe-

vanäitustel käsitleda kosmonautide Üleslugemlse 

asemel probleemi teaduslikku külge, näit. "Maa 

uurimine kosmosest" jne. 

Kõrgkooliraamatukogud peaksid korraldama ka 

näituste tsükleid, nagu "Täna maailmas", "NSV Liit 

täna", "Noored võitluses reihu eest" jm.(Vt.foto 2) 

Personaalnäitusi korraldatakse silmapaistvate 

teadlaste, ühiskonna- ja kultuuritegelaste loomin

gu tutvustsimiseks. Ei ole tähtis, et kõrgkooliraa-

matukogu märgiks näitusega ära kõigi meie kirjani

ke juubeleid, olulisem on mitte xmiistada oma õppe

jõude ja kasvandikke. (Vt. foto 3) 

5 

2 



Foto 2. 

Poto 3 



Kahtlemata tulevad nii teema- kui personaalnäi

tused igas korgkoolis omanäolised, kajastades just 

selle õppeasutuse profiili ja omapära. 

Uudiskirjanduse näitusi korraldatakse regulaar

selt selleks otstarbeks eraldatud avariiulitel, et 

lugejal oleks võimalik raamatiiga vahetult tutvuda. 

Poto 4, 

Raamatud grupeeritakse teadusalade kaupa. THÜ TR-s 

on lugejal võimalik täita uudiskirjanduse näitvieel 

soovisedel, et näituse lõppedes soovitud väljaanne 

kas kohe saada voi jääda järjekorda seda ootama. 

Näitusi korraldatakse lugemissaalide vestibüü

lides, lugemissaalides, laenutusruumides, fuajee

des jm. olenevalt iga raamatukogu võimalustest. 

Raamatunäitusi ja -väljapanekuid võib korraldada 

ka väljaspool raamatukogu - õppehoonetes, ühisela

mutes jm.,kui on välistatud raamatute kaotsiminek. 

Suulise üritusega seotud raamatuväljapanekut eks

poneeritakse ruumis, kus üritus toimub. Kui näitus 

tuleb ulatuslikum ja jääb avatuks pikemaks -qijaks, 

siis korraldatakse see kohas, kus vaatajad ka hil

jem selle juurde pääsevad. (Vt. foto 4) 
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Huvitavad on raamatukogudevahelised rändnäitu

sed. Tavaliselt korraldavad neid suuremad raamatu

kogud (Riiklik Raamatukogu, TRÜ TR, Meditsiiniraa

matukogu). Kasulik on aeg-a.1alt eksponeerida kir

jandust, mida oma raamatukogus ei leidu. 

Raamatunäitused pakuvad huvi ainult aiis, kui 

teema on haarav, sõnastatud lühidalt ja löövalt 

ning ekspositsioon kujundatud maitsekalt ;ia oma

näoliselt. Mituse korraldajad peavad hoolitsema 

reklaeuni eest (kuulutused korgkooli ajalehess»õppe

hoonetes, ühiselamutes, raamatukogu peaiikse juures 

jne.), organiseerima näituste tutvustamist luge

jatele (kas näituste pidulikul avamisel vol pohja-

likumas ajaleheaz^tiklis) ning analüüsima iga näi

tuse külastatavust ja kasutegurit. 

1.2. RAAMATUNÄITUSTE ETTEVALMISTAMINE. 

MATERJALI VALIK. 

Näituse ettevalmistamine algah teema põhjali

kust tundmaõppimisest, et korraldajal oleks endal 

selge, mida ta tahab vaatajale öelda. 

Kirjanduse valikut alustatakse süstemaatilisest 

(teemanäitused) voi alfabeetilisest (personaalnäi

tused) kataloogist.Kui see ei ole vastuolus raama

tukogu sisekorra eeskirjadega,siis on otstarbekas, 

et näituse korraldaja ise otsib raamatud fondist 

välja (suurema eksemplaarstise korral on tal võima

lik valida tervemad ja puhtamad raamatud). Tihti 

leidub raamatukogus teemakohast kirjandust palju 

rohkem, kui on võimalik näitusele välja ралпа,see

tõttu on kirjanduse lõplikul valikiil soovitatav 

konsulteerida vastava eriala spetsialistiga (näit. 

mone õppejõuga). Konsultant jälgib, et kaasaja ak

tuaalseid probleeme käsitlevale näitusele ei sa

tuks aegunud kirjandust; süstemaatilises kataloo-
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gls peegeldub see võrdselt uudiskirjandusega. Pea

le raamatute tutvustatakse korralike eksponeerimle-

tingirauste pxihul (vitriinid) ka artikleid ajakir

jadest ja kogvunikest (vt, foto 5)* Soovitatav on 

Foto 5» 

laeta artiklist (vol selle esimesest leheküljest) 

teha näituse jaoks koopia, El tohi unustada lisa

mast kirjet allika kohta, kust artikkel on voetud. 

Artiklite leidmiseks tuleb näituse korraldajal 

pöörduda kas oma vol mone teise raamatukogu bib-

liograafiaosakonda, uurida kartoteeke, kroonikaid 

С"Raamatukroonika", "Artiklite ja retsensioonide 

kroonika", "Книжная летопись" ) jm, nimestikke. 

Olenevalt näittise teemast võib kõne alla tulla 

ka arhiivimaterjalide kasutamine (RAKA, ORKA, kir

jandusmuuseum, kõrgkooli arhiiv jm.),Arvestada tu

leb seejuures, et vajaliku dokiunendi leidmine 

ning võimaluse korral sellest koopia valmistamine 

võib olla küllaltki aeganõudev. 
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Sutireraaid näituai, eriti personeialnäitiisi, il

lustreerivad fotod. Ka fotode leidmine (a^'hiivist, 

eraisikutelt), valimine ja koopiate tegemine võtab 

aega, mistõttu tuleb sellele aegsasti mõelda (vt. 

fioto 6). 

Poto 6. 

1.3. KIRJANDUSE EKSPONEERIMINE 

Raamatud tuleb asetada vitriinidesse voi sten

dile loogilises süsteemis. Eelkõige tuleb lähtuda 

kirjandus® sisust^ ei tohi aga jätta arvestamata 

ka eksponeeritava materjali välimust. Lubamatu on 

panna näitusele katkisi ja määrdunud raairatuid,ol

gu nad kuitahes väärtuslikud.Sellised raamatud tu

leb eelnevalt lasta puhastada ja parandada. Raama

tud peaksid olema eksponeeritud vaheldumisi niust-

reeriva materjaliga. Raamatuid ja a.lakir^u on soo

vitatav eksponeerida ka avatult,lisades kirje and-
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шей. Paigutamisel tuleb arvestada eksponaatide vä~ 

lisllBiet Ja kooskola. Ei sobi рашш kõrvuti ainult 

heleda voi tuaeda kaanepaberiga raamatui.d» Skspo> 

naat ei või ka fooniga kokku sulada. Tuleb arves

tada väljaannete formaati ja neid oskuslikult gru

peerida lõhkumata seejuures näituse sisulist skee

mi (vt. foto 7). 

Foto 1. 

Vitriinid voi stendid peavad asetsema nii, et 

neile langeks piisavalt valgust ning koik eks

ponaadid oleksid hästi nähtavad.. 

I. 4. NÄITUSE КиЛШВЛМШЕ 

Soovitatav on, et näitusi kujundaks raamatukogu 

voi korgkooli kunstnik. Kui see ei 9le võimalik, 

peab näitusi kujxmdaraa isik, kes tunneb kujundami
se nõude id r, 
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Näituse pealkiri olgu lühike ;3a konkreetne, ku-

;Jundatud eilmatorkavalt, soovi korral koos Illust

reeriva materjaliga (näit. personaalnäituse puhul 

fotoga), kusjuures tähtsaimaks nõudeks jääb peal

kirja loetavus ja esteetiline mõju (foto 8).> 

7oto 8« 

Näituse eri osade pealkirjad kujundatagu taga

sihoidlikumalt kxii üldpealkiri. Olulisemate mater

jalide juurde võib lisada selgitavaid silte voi 

tekste. Võib kasutada mitmeid sobivaid šrilte. Kui 

aga selgitavaid tekste on palju voi on oht, et nad 

haikkavad domineerima,tuleks nad esitada maeinakir-

jas. 
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Olenevalt näituae sisust võib illustreerimiseks 

kasutada fotosid, plakateid,diagramme või esemeid, 

kuid nad ei tohi domineerida ning tõmmata tähele

panu eemale kirjanduselt, (vt. foto 9). Fotod on 

soovitatav asetada papist alustele voi teha neile 

paspartuud. Nii fotodele kui lahtistel lehtedel 

olevale materjalile (koopiad) võib asetada sobivas 

suuruses klaasid,et vältida nende kohalt nihkumist. 

Foto 9. 

I. 5. MUUD NÄITUSED 

Muude näituste korraldamine ei ole raamatukogu 

põhiülesanne, kuid sobivate ruumide Ja vastavate 

töötajate olemasolu korral on see mõeldav. Foto-, 

maali- vÕi graafikanäitus ilraestajb raamatxikogu 
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ruume ja aitab kindlasti tõsta raamatukogu popu-

laareniet (vt. foto 10)•Selliseid nSitusi võib kor-

Poto 10, 

raldada koostöös loominguliste liitudega, näiteks 

Kunstnike Liidu kohaliku osakonnaga. Häati rek

laamitud ja huvipakkuva näituse puhul tekib aga 

oht, et raamatukogu injumides olevat näitust taha

vad külastada ka isikud,kes pole selle raamatuko

gu lugejad. Selles küsimuses peab raamatukogu ise 

kindla seisukoha võtma (olenevalt näituseruumi 

asukohast),kuid raamatukogusse on soovitatav lu

bada siiski üksnes lugejaid. 
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Lugejakonverents on raamatukogu lugejate kohtu

mine raamatukogu töötajatega, kus arutatakse mõle

maid pooli huvitavaid küeimuei. I»ugejakonverenteid 

peaksid näitama raamattikogu töötajate huvi korral

dada tööd lugejate soovidele Vastavalt, Lugejad 

peavad saama võimaluse välja öelda oma arvamusi ja 

ettepanekuid. Igal Itigejakonverentsil реаЪ olema 

kindel teema. 

Et kõrgkooliraamatukogu on oma õppeasutuse õp-

pe- ja teadustöö baas, võetakse lugejakonverentsil 

arutusele eeskätt need küsimused, mis puudutavad 

Ixigeja ja raamatukogu suhteid, raamatukogu fondide 

vastavust lugejanõudlusele, Itigejate rahulolu raa-r-

matukoguga. Käsitleda võib ka ühiskondlik-poliiti-

lisi ja kultuurisündmusi, samuti kõrgkooli teadus

probleeme. 

Õppe- ja teadustöö baasina on kõrgkooli raama

tukogu tähtsaim ülesanne võtta lugejakonverentsi

del arutusele probleemid, mis on seotud lugeja 

öoovide rahuldamisega (näit. "Raamatufondide komp

lekteerimine kaasaja teaduse tasemel", "Raamatuko

gu ja õppeprotsess" jne.) (vt, foto 11). 

4* 

15 



foto 11» 

Ettevalmistajnine .1a läbiviimine» 

Lugejakonverentsi organiseerimine eeldab põhja

likku ettevalmistust (vähemalt kahe kuu Jooksul), 

Lugejate huvi äratamiseks võib eelnevalt läbi viia 

ankeetküsitlusi, intervjuusid, vestlusi, tutvusta

da konverentsil käsitletavat kõrgkooli e.Jalehes 

Jm. 
Ankeet või küsimustik olgu lühike (mittei üle 10 

küsimuse) Ja piirdugu ainult konverentsil sirutuse

le tulevate probleemidega.Saadud vastustest tehak

se konverentsil kokkuvõte (mitte üle 15 minuti), 

millele Järgnevad sõnavõtud. Kavva võeta^ju vaid 

1-2 ettekannet. 

Lugejakonverentsi Juhib hea esinemisoskusega 

kogenud raamatukogutöötaja, kes annab sõna esine

jatele, suudab liiga pikka Ja laialivalguvat Juttu 

delikaatselt katkestada või õigetele rööbastele 

Juhtida, vastata kiiresti Ja konkreetselt väikse

matele küsimustele ning suunata põhjalikujnat kä

sitlust nõudvad probleemid vastamiseks teiste
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le spetsialistidele. Konverentsi jiihataja võimetest 

sõltub, kuivõrd aktiivselt publik kaasa tuleb ja 

kuidas konverents kulgeb, sest kõiki üleskerkivaid 

probleeme ei ole võimalik ette näha. 

Paljugi sõltub korgkooliraaraatukogu töös õppe

asutuse juhtkonnast. Seetõttu tuleb lugejakonve

rentsile kindlasti kutsuda (personaalsed kutse

kaardid + meeldetuletxised telefoni teel) korgkooli 

administratsiooni ja kateedrite esindajad, et nad 

oleksid kursis lugejate soovidega ja raamatukogu 

probleemidega ning püüaksid neid oma töös arvesta

da. 

Lugejakonverents peab toimuma asjalikus meele

olus ega tohi venida. Kui enam ettepanekuid ega 

arvamusi ei ole, tuleb konverents juhtida loogili

se lõpuni ja anda direktorile sõna kokkuvõtteks. 

Konverentsi tulemiistest informeeritakse liige-

jaid kõrgkooli ajalehes. Hästi organiseeritud ja 

läbiviidud lugejakonverents aitab kaasa ka järg

miste ürituste kordaminekule ja lugejate aktivi

seerimisele. 
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9em ä̂h//seää/lfM 
Temaatiline ohtu on üks olulisemaid üritusi 

korgkooliraamatukogus: ta võimaldab propageerida 

ühiskondlik-poliitiliat ja tead'osalast kirjandust, 

kohtuda oma ala silmapaistvate esindajatega, suu-

Poto 12« 
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nata lugejate hure Ja laiendada sllmarirtgl. Temaa

tiliste õhtute ainevald on lai,kaJaatades aktuaal

seid probleeme Ühiskonnaelus, teaduses, kultuuris. 

Teemad seostatakse vabariigi Ja oma korgkooli te

gevuse ning saavutustega. 

Ettevalmistamine Ja läbiviiadne. 

Temaatiliste õhtute organisatoorne külg Jääb 

täielikult raamatukogutöötajate kanda, kuid sisu

lise külje ettevalmistamisel tuleb konsulteerida 

vastava eriala spetsialistidega (teadlased, ühis-

koxinategelased, loominguliste liitude esindajad) 

ning kutsuda neid ka esinema. Raamatukogutöötajate 

ülesandeks on: 

- leida üritustele sobiv vorm (dispuut,vestlus

ring või loeng) 

- töötada välja õhtu kava, teha reklaami 

- leida konsultandid Ja esinejad 

- korraldada raamatunäitus või -väljapcuiek kä

sitletaval teemal 

- leida õhtut illustreeriv näitlik materjal 

(film, diapositiivid) 

Ürituse kestuseks arvestada 1,5-2 tundi, ette

kandeid planeerida 2-3« et kuulajad ei väsiks Ja 

neil Jääks aega küsimuste Ja axvaauste esita

miseks. 

Temaatilise õhtu,nagu teistegi suuliste üritus

te läbiviimisel sõltub väga palju õhtu Juhist Ja 

esineJätest,sellepärast on soovitatav külla kutsu

da selliseid izximesi, kes tahavad Ja oskavad oma 

eriala populariseerida ning sellest asjatundli

kult rääkida (vt. foto 12). 
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Kirjandusõhtutega tähistatakse tuntud kirjanike 

tähtpäevi ja muid kultuurielu sündmusi, tutvusta

takse noori autoreid, kohtutakse kirjanikega; või

dakse ka ülevaatlikult käsitleda mÕne maa, rahva 

voi ajajärgu kirjandust. 

Kirjandusõhtute eesmärgiks on hoida lugejaid 

kursis aktuaalsete kirjandussündmustega, äratada 

ja süvendada huvi möödunud aegade kirjanduspärandi 

vastu, tutvustada HSV Liidu ja teiste maade kirja

nikke .arendada lugejate esteetilisi tõekspidamisi. 

Ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Kirjandusõhtute korraldamisel tuleb silmas pi

dada asjaolu, et paljud lugejad on kirjandusprob-

leemides väga kompetentsed. Seetõttu on nõutava 

taseme kindlustamiseks õigem organiseerida kirjan

dusõhtud koostöös Kirjanike biidu, Plaaraatusõprade 

ühingu või ühingu "Teadus" kohaliku organisatsioo

niga. Kirjandusõhtu ettevalmistamisele ja läbivii

misele tuleb kaasa tõmmata ka lugejaid - KAK-i 

liikmeid, kõrgkooli kirjandus- ja taidluaringiden 

osalejaid. 

Kirjandusõhtu põhikomponendid - ettekanded ja 

kvmstiline osa võivad olla ka põimxinud. 
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Esinejad peavad olema asjatimdlilcud, vaba Ja 

elava esltualaadiga ning Icasutama võimalikult pal

ju näitlikke vahendeid. 

Kaasaegse kirjaniku loomingu õhtiile on soovita

tav paluda esinema autor ise. 

Kirjandusõhtut saatku kindlasti raamatunäitus. 

Kirjandusülevaated on üks levinumaid kirjanduse 

tutvustamise suulisi vorme. KÕrgkoolli*aamatukogus 

võib ülevaateid korraldada nii iseseisvate üri

tustena (soovitatav regulaarselt) või ka mõne tei

se ürituse osana (Infopäev, kirjandusõhtu, näituse 

tutvustamine vm,). Kirjandiuaülevaade peab olema 

adresseeritud kindlale publikule. Võimalikud on 

ülevaated erialasest uudiskirjandusest, iltjkirjan-

dusest (näit. võõrkeelsest kirjandusest võõrfilo

loogidele), ühe teadlase või kirjaniku loomingust, 

varem ilmunud vähekasutatavast väärtkirjandiisest 

Jne. 

Ettevalmistamine .1a läbiviimine. 

Bibliograafilise kirjandusülevaate koostajaks 

Ja esitajaks on raamatukogutöötaja. Erialakirjan

duse tutvustamiseks on soovitatav konsulteerida 

21 



vastava ala septsialistiga (referendiga).'Putvusta-

miseks valitakse 10-25 raamatut korraga. Põhjali

kumalt tutvustatakse 3-8 sisukamat teost, ülejää

nuid näidatakse ja iseloomustatakse mone lausega. 

Ülevaate käigus ei ole vaja raamatut шпЪег jutus

tada ega refereerida, kuulajatele esitatakse teo

se probleemistik, tutvustatakse ülesehitust, ava

takse autorite taotlused, tuuakse esile teose kuns

tiline või teaduslik väärtus. Valitud raamatuid 

tuleb tutvustada loogilises järjekorras, :iii et 

kogu üritus moodustaks ühtse terviku. Ülevaate 

kava, samuti märkmed iga teose kohta peavad olema 

kirja pandud, kuid esinemine ei tohi kujuieda ma-

haltjgemiseks, publikuga tuleb vestelda vabalt ja 

vahetult. 

Iga kirjemdusülevaade on reklaamiva iseloomxiga 

ja sellega peab kaaenema võimalus tutvustatud kir

jandust laenutada. Teema aktuaalsus, ülevaate si

sukus ja elav esituslaad on aluseks ürituse onnes-

tiunisele. (Toto 13) 

Poto 13. 



Jnfbp£ei/3ä 
Korgkooli teadusraamatukogu poolt korraldatava 

infopäeva eesmärk on tutvustada õppeasutuse tööta

jatele (õppejõududele, teadxiritele, inseneridele) 

uusima teadiisinfo saamise võimalusi ning infoot-

Infopäev korraldatakse 

ühe teaduskonna {kateedri, 

labori) töötajatele, et 

oleks võimalik põhjalikult 

^ingu metoodikat. 

Poto 14. 



süüvida eriala probleemidesse ja käsitleda spetsii

filisi inforaaterjale. 

Soovitatav on korraldada infopäev sügissemestri 

esimesel poolel, kui õppe- ja teadustöö on hoo 

sisse saanud ning kateedrite ja laborite tööplaa

nid täpsustimud. Infopäev kevadsemestril võiks 

olla kokkuvõtte tegemine raamatukogu ja kateedri 

vahelisest koostööst ning infomaterjalide telli

mise soovide täpsustamine. 

Ettevalmistamine» 

Raamatiikogutöötaja lähimaiks abilisteks info

päeva ettevalmisteunisel on kateedrite I'eferendid 

ning erialaraamatukogude töötajad. Igapäevaülesan-

netest tulenevalt on referent kursis koigi kateed

ri töötajate õppe- ja teadustöö plaanidega. Refe

rendi abiga määratakse kindlaks sobiv aeg ja koht 

infopäeva läbiviimiseks. Soovitatav on infopäev 

korraldada raamatuJcogus, kus materjalid on kõige 

kättesaadavamad, kuid seda võib teha ka erialaraa-

matxikogu või kateedri (labori) töönaunid«5s. 

Raamatukogutöötaja peaülesanne on välja selgi

tada kõik antud eriala puudutavad materjalid ning 

anda põhjalik ülevaade nii bibliograafilisest in

fost kui originaaldokumentidest, märkides ära 

- väljaande sisu, 

- väljaande ilmumissageduse (operatiivsuse ast

me), 

- keele(d), 

- geograafilise hõlmavuse (NSV Liidu või välis

maised allikad), 

- vormi (trükis, mikrofišš, mikrofilm), 

- originaalmaterjali hankimise võimaluse, 

- retsensioonide olemasolu (originaali puhul). 

Mõistlik on need andmed eksponeerida koos väl

jaandega, et hõlbustada kuulajatel orienteertimist 

materjalides. 
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Raamatiikogus korraldatava infopäeva juurde kuu

lub erialase uudiskirjanduse näitus, mis hõlmaks 

nii õppe- kui teadustööks vajalikke trükiseid. 

Infopäeva kasutegurit suurendab kateedri tööta

jate kohtvimine raamatukogu direktsiooni, komplek-

teerimisosakonna, RVL-i, õppekogu jne. esindajate

ga,et õpitaks tundma üksteise vajadusi ja võimalusi. 

Oluline loik infopäeva ettevalmistamisel on 

eeltööd kateedris,et osavõtjad tuleksid kohtxmise-

le kindlate soovidega ja konstruktiivselt meeles

tatult. Selle saavutamiseks on kõige otstarbekam 

individuaalne selgitustöö iga potentsiaalse osa

võtja juxu'es. 

Läbiviimine. 

1. Infopäeval tutvustatakse järgmisi infomater-

jale; 

- referaatajakirju, 

- signaal- ja ekspressinformatsiooni väljaan

deid, 

- kirjastusplaane, tellimiskatalooge, 

- piiratud levikuga väljaandeid, 

- välisajakirjade sisukordi, 

- bibliokaarte, 

- ametkondlikke materjale, 

- raamatukogu bibliograafiaväljaandeid, 

- raamatukogu katalooge ja kartoteeke. 

Tutvustatakse nimetatud allikate kasutamise me

toodikat . 

2. Kohtutakse raamatukogu teiste osakondade 

esindajatega. 

3. Täpsxistatakse valikteadistuse teemad, info

lehtede teemakartoteegid. 

4. Korraldatakse erialase uudiskirjemduse näi

tus. 

5. Tehakse lühiekskursioon raamatukogus,et kõi

gile oleks selge, kust on võimalik leida tutvusta

tud inaterjale. 
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^nfb/*mifn/d 
Infootsivõistlus - informiin - korraldatakse 

eesmärgiga kinnistada üliõpilaste teadmisi, mis on 

omandatud raeunatukoguoppxistel ja süvende.da huvi 

ning vilumust teatmematerjalidega töötamiseks. 

Ettevalmistamine .ja läbiviimine. 

Soovitud eesmärke tuleb silmas pidada juba kü

simuste koostamisel, Küsimtised peaksid olema ka 

sisxilt huvitavad, nii et .luba küsimust lugedes te

kiks lahendajal nuvi leida vastust. Selliste icüsi-

muste koostamine on töömahukas ja aeganõudev üles

anne, seda enam, et tihti on vaja kontrollida, 

kas vastvis ei sisaldu mitmes allikas. KÕjJc ühe al

lika põhjal koostatud küsimused peaksid olema 

võrdse raskusastmega. 

Võistluse vaheldusrikkuse huvides on sellesse 

lülitatud ka küsimused, millele vastamisel ei toe

tuta bibliograafilistele allikatele, vald vasta

takse peast. 

Informiinide korraldamise senises praktikas 

näeb võistluse käik välja järgmiselt: 

1. voor - Kataloogide tundmine (3-5 küsimust) 

2. voor - Teatmeteoste ja bibliograafiate timd-

mine (10-12 küsimust) 

3. voor - Diagonaallugemise võistlus ( 3 - 5  küsi

must) 
4. voor - Simultaanviktoriin vastusevariantide 

valimisega (10-20 küsimust) 
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Poto 15, 

5. voor - Improvisatsioon - voistkonnad esine

vad 3-5 ш1л» etteantud teemal. 

Voistlusmomenti teravdab see, et 1. Ja 2. voo

rus peavad lahendajad vastama määratud aja Jook

sul* Hindamisskaala peaks olema koostatud nii, et 

kõige suuremat kaalu omaksid 1. Ja 2. voor. 

Näit. vabariikliku korgkoolidevahelise infor-

miini hindamisskaala: 

1. voor а 2 punkti + 2 punkti kiiruse eest 

2. voor а 2 pxmkti + 2 punkti kiixxise eest 

3. voor а 1 punkt + 1 punkt kiirus© eest 

4. voor а 0,25 punkti 

5. voor 1-3 punkti. 

3.-5. voor võivad varieeioida. 

Informiin korraldatakse 3-4-liikmeliste võist

kondade vahel. Et anda üksiklahendajatele võima

lust oma oskusi kontrollida, on sobiv avaldada 

korgkooli ajalehes vm. 10-12 küsimust, mis on ana

loogilised 1. ja 2. vooru omadega. Vastused laeku

vad teatud tähtajaks raamatukokku Ja järjestatakse 

vastuste õigsuse ja laekumisR järjekorras. Pari

maid võistkondi ja üksiklahendajaid autasustatsüse. 
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/̂bkarsu/muf 
Kui on võimalik, tutvustatakse raamatukogu isi

kutele, kes tunnevad huvi antud korgkooll ja tema 

raamatukogu tegevuse vastu. Eeskätt voetakse vastu 

oma korgkooli külalisi, kolleege teistest raamatu

kogudest, lahtiste uste päevadel korgkooli külas-

tavaid abituriente, kuid selle kõrval võimalust 

mööda ka muid huvilisi. 

Eesmärgiks on tutvustada raamatukogu ajalugu, 

tööd tänapäeval, tema fonde ning osa kor,?kooli õp

pe- ja teadiistöös. (Foto 16) 

Ekskursioonide läbiviimisel tuleb silmas pida

da, et raamatukogu esindab esmajoones oma korgkoo

li ning annab paljudele sellest esmamuljs. 

Ettevalmistamine ла läbiviimine« 

Raamatukogus, kus korraldatakse ekskursioone, 

peavad olema ühiskondlikel alustel ette valmista

tud ja töötavad giidid. Selleks valitakse asja

tundlikke ning hea esinemisoskusega raamatukogu

töötajaid. Ekskursioonijuhtide kvalifikatsiooni 

tõstmiseks tuleb neile paar korda aastas korralda

da õppusi ning varustada neid abimaterjalidega. 

Giidid, kes võtavad vastu väliskülalisi, peavad 

olema vastavalt instrueeritud. 
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Foto 16. 

Väikestes ja kitsastes tingimustes töötavates 

raamatukogudes piirdub ekskursioon lugemissaali 

ja abonemendi näitamisega, näituse tutvxistamise 

ning vestlusega raamatukogu ajaloost ja kaasaegse

test tööprintsiipidest. 

Suurtes ja esinduslikes raamatukogudes viiakse 

ekskursioon läbi kooskolastatud marsruudil ning 

metoodilise juhendi alusel. 

Mida koiikreetselt külalistele näidata, otatustab 

igal üksikul juhul ekskursioonijxiht. See sõltub 

sellest, mis külalisi huvitab, kas lugejate ja 

raamatukogutöötajate töötingimused, raaoiattikogu 

fondid ja rariteedid voi raamatxikogu hoone ja pla

neering. Arvestada tuleb ka raamatukogu külastami

seks ettenähtud aega. 

Koik ekskursioonid registreeritakse raamatus, 

kuhu märgitakse toimumise kuupäev,grupi või üksik-

külastaja lühiiseloomustus, külastajate arv ja 

ekskursioonijuhi nimi. 
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Koik korgkooliraajnatukogu ürituste kavad, pla

katid, näituste nimekirjad (koos raamatute sifri-

tega), ürituste protokollid,ekskxrrsioonide regist

reerimise raamat, foto- ja teised materjalid säi

litatakse. 

See materjal реаЪ olema süstematiseeritud kar

toteegina või kaustades. Vajadusel on arhiivist 

kerge informatsiooni leida. 
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