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Kinnitatud raamatukogu nõuandva kogu koosolekul 2.detsembril 2015 
 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu arengukava 
2016–2020 

 

 
Sissejuhatus 
 
Arengukava on strateegiline dokument, mis määratleb Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia (edaspidi EMTA või akadeemia) raamatukogu rolli ühiskonnas, 
missiooni, visiooni ning olulisemad eesmärgid ja nende saavutamise meetmed 
aastateks 2016–2020. 
 
Raamatukogu arengukava juhindub EMTA arengukavast, EMTA põhikirjast, 
raamatukogu põhimäärusest ja Eesti teadusraamatukogude tegevust sätestavatest 
õigusaktidest.  
 
 
Lähteolukord ja roll ühiskonnas 
 
EMTA raamatukogu on suurim muusika- ja teatrialane teadusraamatukogu Eestis. 
Raamatukogu põhiülesandeks on avaliku raamatukogu- ja infoteenuse osutamine: 
teavikute ja elektrooniliste inforessursside kogumine, töötlemine, säilitamine ja 
kättesaadavaks tegemine. 
  

Raamatukogu on EMTA tugistruktuuri üksus, mis järgib kogude ja teenuste 
arendamisel akadeemia õppe-, loome- ja teadustöö põhisuundi ja Eesti 
teadusraamatukogude vahelist tööjaotust. Raamatukogul on üks filiaal -- EMTA 
lavakunstikooli raamatukogu. EMTA raamatukogu osaleb Eesti raamatukogude 
ühiskataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE ja rahvusvahelise 
muusikateadusliku kirjanduse bibliograafilise andmebaasi RILM (Répertoire 

international de littérature musicale) koostamisel, ainuvastutajana koostab 
vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaasi Loreta. Lisaks võtab raamatukogu 
aktiivselt osa ELNET Konsortsiumi, Eesti Muusikakogude Ühenduse (EMKÜ), Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) ja Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude 
Assotsiatsiooni IAML (International Association of Music Libraries, Archives and 

Documentation Centres) töörühmade tööst.  
 

Raamatukogu on jätkuvalt avatud kvaliteetse muusika- ja teatrialase 
teadusinformatsiooni pakkuja, kaasaegse ja asjatundliku lugejateeninduse, 
kasutajasõbraliku töö- ja õpikeskkonnaga teabekeskus.  
 

Raamatukogu kogud kasvavad kiiresti ning üha akuutsemaks probleemiks on tõusnud 
täiendava riiulipinna leidmine. Raamatukogu on seotud lepinguga, mille kohaselt 
tuleb leida nõuetele vastav lisaruum (nn Herzi tuba) EMTAle pärandatud prof 
Joachim Herzi (1924–2010) isikukogule. Seega on ruumipuuduse lahendamine 
jätkuvalt ka käesoleva arengukava prioriteete. EMTAl on plaanis  esimesel võimalusel 
ehitada praeguse peahoone juurde saalikompleks, kuhu on planeeritud lisaruumid ka 
raamatukogule. See annaks võimaluse välja arendada akadeemia õpikeskkond ja 
lahendada raamatukogu ruumiprobleem. 
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Missioon 
 
EMTA raamatukogu missioon on pakkuda akadeemia liikmeskonnale ja teistele 
kasutajatele parimal tasemel raamatukogu- ja infoteenuseid muusika ja teatri 
valdkonnas ning toetada teadmistepõhise ühiskonna arengut.  
 
 
Visioon 
 
EMTA raamatukogu on Eesti juhtiv ja rahvusvaheliselt tunnustatud muusika- ja 
teatrialane teadusraamatukogu. Raamatukogu toimib tugistruktuurina akadeemia 
õppe-, loome- ja teadustööle, samuti nõustamis- ning kompetentsikeskusena teistele 
muusikakogudele. 
 

 

Eesmärgid ja tegevussuunad 
 

EMTA raamatukogu püstitab aastateks 2016–2020 neli strateegilist eesmärki ja 
kavandab nende elluviimiseks vajalikud tegevused.  
 
1. Kogud 
Füüsilisel kandjal kasutuskogu ja elektrooniliste inforessursside ajakohasus, 
otstarbekus, järjepidevus ja kättesaadavus on tagatud parimal võimalikul tasemel.  
Eesmärkide saavutamiseks raamatukogu 
 
1.1. selgitab välja kogude arendamise kitsaskohad ja leiab võimalused nende 
likvideerimiseks, vajadusel suurendab ostetavate andmebaaside hulka -- nendele 
tehtavaid kulutusi optimeeritakse ELNET Konsortsiumi ühishangete kaudu; 
 
1.2. jätkab akadeemiliste noodiväljaannete (sh heliloojate kogutud teoste) süsteemset 
komplekteerimist, suurendab autoriteetsete noodiväljaannete ja nüüdismuusika 
esindatust raamatukogus;  
 
1.3. optimeerib järkjärguliselt avakogude mahtu ja paigutab vähemkasutatavate 
trükiste dubletteksemplarid hoidla(te)sse, eemaldab fondist vananenud ja liigsed 
eksemplarid; 
 
1.4. jälgib Kultuuriministeeriumi juures tegutseva Digitaalse Kultuuripärandi 
Nõukogu (DKN) tegevussuundi ja võimalusel algatab projekti arhiivis asuvate eesti 
muusika käsikirjaliste nootide ja teadustööde digiteerimiseks; 
 
1.5. jätkab vanade muusika-alaste trükiste (sh noodikirjastaja Peeter Jürgensoni 
väljaanded) ja akadeemia publikatsioonide arhiivkogu moodustamist; 
 
1.6. otsib koostöös EMTA rektoraadiga täiendavad hoidlapinnad trükistele ja ruumi 
prof Herzi toa loomiseks (vastavalt prof Joachim Herzi ja EMTA vahelisele lepingule 
27.01.1998). 
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2. E-raamatukogu 
On täiustatud raamatukogu kasutamise võimalusi ja juurutatud kasutajasõbralikke 
infotehnoloogilisi lahendusi. Osutatakse kõrgekvaliteedilist infoteenust, arvestades 
erinevate sihtgruppide infovajaduse ning kaasaegsete õppe- ja õpetamismeetoditega. 
Eesmärkide saavutamiseks raamatukogu   
 
2.1. juurutab koostöös ELNET Konsortsiumiga raamatukogusüsteemi Sierra ja sellega 
ühilduvaid uusi tooteid ja arendusi, nt ühine veebipõhine kasutajaks registreerimise ja 
autentimise süsteem (sh ID-kaardi ja mobiil-ID rakendused); 
 
2.2. loob e-ressursside kasutamise hõlbustamiseks andmebaasides ühisotsingu 
võimaluse, nt EBSCO Discovery Service;  
 
2.3. aitab kaasa EMTA digitaalse repositooriumi loomisele: varustab EMTA 
publikatsioonide digikogu (nt doktoriprojektide videosalvestised) metaandmetega nii 
repositooriumis kui ESTERis; 
 
2.4. osaleb aktiivselt seadusloomes, st teeb ettepanekuid Kultuuriministeeriumis 
valminud uue säilituseksemplari seaduse eelnõusse. EMTA raamatukogu  peaks koos 
teiste teadusraamatukogudega kuuluma digitaalset säilituseksemplari autoriseeritud 
töökohtade kaudu kättesaadavaks tegevate raamatukogude hulka. Autoriseeritud 
töökoha vahendusel peaks olema tagatud juurdepääs Eestis välja antud muusika- ja 
teatrialaste teavikute digifailidele, sh ka digitaalsetele helifailidele. 
 
3. Õpi- ja töökeskkond 
Lugejatele ja personalile on loodud mugav õpi- ja töökeskkond. Inimesed on 
kindlustatud efektiivseks tööks vajaliku riist- ja tarkvaraga. 
Eesmärkide saavutamiseks raamatukogu 
 
3.1. loob uusi kaasaegse audio-videotehnikaga töökohti ja arendab tugiteenuseid; 
 
3.2. arendab koostöös akadeemia IT-osakonnaga raamatukogu infotehnoloogilist 
infrastruktuuri ja kindlustab infovarade vajaliku turvataseme; 
 
3.3. leiab võimaluse teavikute tagastamiseks ka väljaspool raamatukogu 
lahtiolekuaegu. 
 
4. Organisatsioon  
Raamatukogu on optimaalse struktuuri, motiveeritud personali, ratsionaalse 
töökorralduse ja arendustegevusega jätkusuutlik organisatsioon.  
Eesmärkide saavutamiseks raamatukogu 
 
4.1. tihendab koostööd teiste raamatukogude, erialaorganisatsioonide ja 
mäluasutustega nii Eestis kui ka välismaal: ELNET Konsortsium, EMKÜ, ERÜ, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Muusikateaduse Selts, Eesti Muusika Infokeskus, Eesti 
Teatri- ja Muusikamuuseum, Teadusraamatukogude Nõukogu, IAML, LIBER (Ligue 

des Bibliothèques Européennes de Recherche), BAAC (Baltic Audiovisual Archival 

Council);  
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4.2. osaleb aktiivselt IAMLi töös ja sellest välja kasvanud projektides, tagab igal 
aastal vähemalt ühe EMTA raamatukogu töötaja osalemise IAMLi aastakonverentsil; 
 
4.3. seisab töötajate konkurentsivõimelise palga, motiveerituse ja personali 
järjepidevuse eest; 
 
4.4. võimaldab erialast enesetäiendust ja kindlustab raamatukogutöötajate kõrge 
professionaalse taseme.  
 
Arengukava täitmine ja korrigeerimine 
 
Käesolev arengukava kehtib aastatel 2016–2020.  
 
Arengukava täitmist korraldab ja arengukava täitmise eest vastutab raamatukogu 
juhataja. Arengukava arutatakse EMTA raamatukogu nõuandva kogu koosolekutel, 
kus raamatukogu juhataja teeb ettekande arengukava täitmise ning järgmise aasta 
ülesannete kohta. Vajadusel on nõuandval kogul õigus arengukava korrigeerida. 


