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EMTA raamatukogu tegevus 2017. aastal 
 
Seisuga 1. jaanuar 2018 oli EMTA raamatukogu fondi suurus 207 643 eksemplari:  
40 160 raamatut  
132 524 nooti  
2916 teadustööd  
27 133 helisalvestist (sh 15 948 CDd)  
3504 videosalvestist (sh 2736 DVDd) 
perioodika. 
 
2017. aastal täienes fond 3246 eksemplari võrra: 
1029 raamatut  
1697 nooti  
36 teadustööd  
361 helisalvestist (sh 334 CDd)  
87 DVDd  
36 perioodilise väljaande aastakäiku. 
 
Aasta jooksul lisas EMTA raamatukogu Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER 
3802 bibliograafilist kirjet ja 7097 eksemplarikirjet. Seisuga 1. jaanuar 2018 oli 
raamatukogu fondist umbes 73% (151 360 kirjet) kataloogitud ESTERisse. Eesti 
artiklite andmebaasi ISE (Index Scriptorum Estoniae) täiendati 409 kirjega ja 
rahvusvahelisse muusikakirjanduse andmebaasi RILM (Répertoire international de 
littérature musicale) lisati 13 EMTA väljaannetes ilmunud artikli ingliskeelset 
abstrakti. Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andebaasi Loreta sisestati 216 uut 
lauluteksti. 
 
Koostöös ELNET Konsortsiumiga lõppes mitu aastat kestnud ettevalmistustöö 
laiendatud teenuste kasutuselevõtuks E-kataloogis ESTER. Alates augustist on EMTA 
raamatukogu lugejatel võimalik Minu ESTERi ja teiste e-teenuste kasutamiseks sisse 
logida lisaks senisele kasutajatunnusele ja salasõnale ka Eesti ID-kaardi/Digi-IDga ja 
Mobiil-IDga. Samuti saab nüüd end ise veebis lugejaks registreerida. Uue süsteemi 
(KRAS) vahendusel registreerimiseks on kaks varianti: allkirjastada 
registreerimisvorm digitaalselt või anda allkiri käsitsi raamatukogu laenutusletis. 
Meie lugejad võtsid uue teenuse hästi vastu. Veebis registreerunute hulgas oli kõige 
rohkem ID-kaardiga registreerunuid (61%), vähem kasutatati mobiil-IDd (22%) ja 
võimalust anda eelnevalt veebis täidetud vormile allkiri raamatukogus (17%). 
 
Aasta jooksul viisime läbi veel EMTA põhivarana arvel olevate nootide inventuuri, 
korrigeerisime nootide liigitamise põhimõtteid ja üldise Vikipeedia tekstimahu 
suurendamise kampaania raames kirjutasime EMTA raamatukogu eestikeelse 
Vikipeedia artikli.  
 
Muusikaraamatukogusid ühendava rahvusvahelise organisatsiooni IAML 
(International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) 
aastakongress toimus sel aastal 18.–22. juunil Riias Läti Rahvusraamatukogus. 
Kongressist võttis osa 261 muusikakogudes töötavat spetsialisti üle kogu maailma. 
Eestlaste esindus koosnes 12 liikmest, neist neli oli EMTA raamatukogust. Viimati oli 
nii suurel hulgal  muusikaraamatukoguhoidjaid Balti regioonis 2003. aastal, kui 
IAMLi konverentsi peeti Tallinnas. Toona oli osavõtjaid 335.  
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Organisatsiooni töö toimub mitmetes erialasektsioonides, teemakomisjonides, 
komiteedes  ja töörühmades. Sel aastal alustas Reet Sukk EMTA esindajana tööd 
rahvusvahelise muusikabibliograafia projekti RILM komitees, Ilvi Rauna (taas)valiti 
IAMLi muusikaõppeasutuste sektsiooni asepresidendiks. 
 
Kevadel koostas raamatukogu põhjaliku väljapaneku viiuldaja, pedagoogi ja Tallinna 
Riikliku Konservatooriumi rektori professor Vladimir Alumäe (6.04.1917–25.03 
1979) 100. sünniaastapäeva tähistamiseks. Vaadata sai valikut professori raamatutest, 
käsikirjalistest teadustöödest, repertuaarikaartidest, kontserdikavadest, pühendustega 
nootidest ja muust isikuloolisest. Näituse koostamisel oli suureks abiks ka perekond, 
kelle arhiivi materjale oli meil võimalik kasutada.  
  
Aasta viimastel nädalatel pandi alus uuele traditsioonile EMTAs – 11. detsembril 
avati raamatukogus Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ning EMTA vilistlaskogu 
koostöönäitus „Ühe eseme lugu“. Näituse initsiaator on vilistlaskogu ja see hakkab 
tutvustama ühe eseme kaudu EMTA mainekate vilistlaste ja õppejõudude elukäiku ja 
muusikapärandit. Esimeseks eksponaadiks valiti Artur Lembale kuulunud kristallvaas. 
Artur Lemba (1885–1963) oli pianist, pedagoog ja helilooja, kes töötas üle 40 aasta 
praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveriõppejõuna. Vaasi hõbeäärele on 
graveeritud: Lugupeetud ametivennale prof. Arthur Lemba’le. Tallinna 
Konservatooriumi öpejõud 1908–1928. Näituse avamisel kõnelesid EMTA 
vilistlaskogu esimees Indrek Laul ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi 
muusikaosakonna juhataja Kristo Matson. Väljapanekut on plaanis vahetada vähemalt 
kord semestris.  
 
Raamatukogu nõuandva kogu koosolek toimus 20. detsembril. Arutleti raamatukogu 
arhiiviteavikute näitusepinna atraktiivsemaks muutmise võimaluste üle, otsustati 
järgmise aasta tähtpäevanäitused ja heliloojate kogutud teoste ostud.  
 
2017. aastal alustati Carl Maria von Weberi (1786–1826) kogutud teoste tellimist. 
Kuni aastani 2026 peaks kirjastuselt Schott ilmuma kokku 50 köidet. Hetkel on 
valmis 27 köidet ja need on ka raamatukogus olemas. Varasematest tellimustest said 
lisa Franz Schuberti, Robert Schumanni, Louis Vierne’i, Heinrich Schützi, Eduard 
Tubina, Dmitri Šostakovitši, Alfred Schnittke ja Carl Philipp Emanuel Bachi 
koguteoste komplektid. Suuremate ostudena soetati raamatukokku veel 
kolmeköiteline „Geschichte der Klavier- und Orgelmusik” ja valdavalt 
muusikateoreetilisi käsitlusi sisaldav sari „Grundlagen der Musik” kirjastuselt Laaber 
(14 köidet), vene ilmaliku koorimuusika antoloogia koos helinäidetega kirjastuselt 
Kompozitor, Johann Sebastian Bachi kogutud vaimulikud vokaalteosed kirjastuselt 
Carus (23 köidet, kaasväljaandjad Bach Archive Leipzig ja Stuttgart Bach Edition). 
Lisaks täiendati märkimisväärselt meie Beethoveni klaverisonaatide nootide valikut ja 
hangiti kõik sonaadid ka kirjastuse Henle väljaandes. 
 
Uute andmebaasidena osteti juurdepääs saksakeelsele muusikaentsüklopeediale Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) Online ja andmebaasile Naxos Music 
Library World. Proovikatsetamiseks oli lühiajaliselt avatud nüüdismuusika 
andmebaas BabelScores.   
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Raamatukogu kollektsioon täienes ka tänu annetajatele. EMTA üleeelmine rektor 
Venno Laul kinkis raamatukogule oma unikaalse CD-kogu, noote annetasid ka 
kunagine laulupedagoog Irina Kask, löökpillimängija Madis Metsamart jt.  
 
Osavõtt koolitustest, konverentsidest, seminaridest 
 
Eesti mäluasutuste talveseminar "Kuidas saame parima personali?” Käärikul – Viida 
Raag 01.–02.03.2017 
 
ELNET Konsortsiumi suveseminar XVI Eesti IUG I osa Tallinna Tehnikakõrgkoolis 
– Kristi Sarapuu, Viida Raag, Reet Sukk, Ilvi Rauna 03.05.2017 
 
Eesti Muusikakogude Ühenduse üldkogu ja koolituspäev Eesti Rahvusringhäälingu 
raadiomajas – Kristi Sarapuu, Mare Bubõr, Mary Tedre, Kaisa Luik, Urve Leemets, 
Viida Raag 12.05.2017 
 
ELNETi koolituspäev kataloogijatele Eesti Rahvusraamatukogus – Kristi Sarapuu, 
Viida Raag, Urve Leemets, Mary Tedre 23.05.2017 
 
ELNET Konsortsiumi suveseminar XVI, Eesti IUG II osa Uhtjärvel Võrumaal – 
Kristi Sarapuu 29.–30.05.2017 
 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna väljasõiduseminar Peterburis – 
Mary Tedre, Ilvi Rauna 06.–09.06.2017 
 
Mindworks Industries OÜ koolitus ELNETi uue kasutajate registreerimise ja 
autentimise süsteemi (KRAS) teemal Eesti Rahvusraamatukogus – Kristi Sarapuu 
12.06.2017 
 
IAMLi aastakongress Riias – Kristi Sarapuu, Reet Sukk, Urve Leemets, Ilvi Rauna 
19.–22.06.2017 
 
Eesti Muusikakogude Ühenduse sügisseminar Moostes – Mare Bubõr, Eli Lend, Viida 
Raag, Kaisa Luik 22.–23.09.2017 
 
Seminaripäev "Raamatukogudevaheline laenutus täna ja homme" Eesti 
Rahvusraamatukogus – Reet Sukk 06.11.2017 


