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Sel  aastal  tähistame  mitmete ajakirjandusväljaannete ümmargust  tähtpäeva:  255
aastat  tagasi ilmus  Põltsamaal  Lühhike  öppetus...,  215  aastat  tagasi  hakkas  Tartus
ilmuma esimene  eestikeelne  ja  eestlase  toimetatud  laiema  levikuga  ajaleht  -
"Marahva Näddala-Leht".
Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi
teadmisi  ja  laiendada inimeste  silmaringi.  Kuigi  ajaleht  lõpetas  mõne  aasta  järel
rahanappuse  tõttu  tegevuse,  said  sellest  inspiratsiooni  ja  julgustust  kõik  järgmised
väljaandjad.  Ajakirjanduse  ajaloo  märgilise  sündmuse  auks  pühendame
ajakirjandusele ka seekordsed üleriigilised raamatukogupäevad. 
Tänaseks on ajakirjandus saanud enamuse inimeste jaoks igapäevaelu lahutamatuks
osaks. Pidev kirju uudisvoog ümbritseb meid paberil, raadios ja teleekraanil, arvutis ja
nutiseadmes. Lisaks leidub raamatukogudes ja arhiivides tohutus koguses varasemate
aastasadade meedialoomet. Kuigi meie teadmised ja silmaring peaksid selle mõjul olema
eriti suured, kipub infotulvas orienteerumine paljudel üle jõu käima. Paratamatult tuleb
teha  valikuid,  millist  infot  tarbida,  ja  see  omakorda  tekitab  ka  erinevaid  infovälju.
Kasvav  probleem on näiteks ajalehtede tasuline digisisu, mis paberlehtedesse ei
jõua - see tekitab ebavõrdsust nii nende jaoks, kel pole võimalik tasulisi artikleid osta,
kui ka nende jaoks, kel puuduvad vastavad digivahendid ja/või -teadmised. 
Raamatukogud  tulevad  nende  murede  lahendamisel  appi,  muutes  varasema
meediapärandi  süstematiseeritult  ja  nüüdseks  juba  suures  osas  digiteeritult
kõigile  soovijatele  kättesaadavaks.  Samuti  saavad  raamatukogudes  nii  paberil  kui
digitaalselt avaldatud uudiseid lugeda ka need, kel see muidu võimalik poleks. 
Raamatukoguhoidjad aitavad kõigil soovijail vajalikku infot leida, annavad edasi
infootsingu-  ja  digioskusi, õpetavad  valeuudiste  ja  libateaduste  ajastul  üliolulisi
meediapädevusi ja allikakriitikat, mis toob ühiskonna ühtsemasse inforuumi.  
 
Raamatukogupäevadel arutame, kuidas saaksime seda kõike veelgi paremini teha,
ja  ootame  kõiki  huvilisi  raamatukogudes  pakutavate  võimalustega  lähemalt
tutvuma. Kutsume raamatukogusid läbi viima ajakirjandusega seonduvaid tegevusi:
kohtumisi ajakirjanike ja meediaspetsialistidega, meediapädevuste, meedialoome



ja digipädevuste koolitusi, arutelusid ajakirjandus- ja sõnavabaduse üle, näitusi
ajakirjanduse ajaloost jne. 
 
Tänavused raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus" avame 20. 
oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogus ja samas peame maha ka raamatukogu-
hoidjate kirjanduse tundmise võistluse. 
Eesti  raamatu päeva  saate  tähistada  23.  oktoobril  ja  infokirjaoskuse  päeva 25.
oktoobril.  Et meie ametile rohkem tähelepanu tõmmata ning ettevõtmistele laiemat
kõlapinda  anda,  siis  kutsume  ka  tänavu  27.  oktoobril  kodukoha tuntud inimesed
raamatukokku lugejaid  teenindama ja  30.  oktoobril  on  Maaraamatukoguhoidja
päev


