Raamatukogu
tänab ja
tunnustab
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Tunnustamine aastatel 2010–2021
Tartu Ülikooli raamatukogu tunnustab
• Raamatukogu teenetemärk •
2010
Kärt Miil – veebipõhise infopädevuse kursuse
väljatöötamise, rakendamise ja edasiarendamise
eest
Vilve Seiler – veebipõhise infopädevuse kursuse
väljatöötamise, rakendamise ja edasiarendamise
eest
Tiiu Tarkpea – silmapaistva töö eest Eesti Märksõnastiku loomisel
Sirje Nilbe (Eesti Rahvusraamatukogu normandmete osakonna juhataja-peaspetsialist) – silmapaistva töö eest Eesti Märksõnastiku loomisel
Kertu Uri – kauaaegse tulemusliku töö eest
kogude arendamisel

2011
Avo Kartul – pikaaegse pühendunud töö eest
helisalvestite kogu komplekteerimisel
2012
Elsa Loorits – pikaajalise tulemusliku ja pühendunud töö eest kataloogidega ning kataloogimisalase
töö korraldamisel TÜ raamatukogus
Marika Meltsas – pikaajalise ja tulemusliku töö
eest e-teadusinformatsiooni hankimisel TÜ raamatukogus ja Eestis tervikuna
Udo Otsus – pikaajalise pühendunud ja tulemusliku töö eest perioodika kataloogimisel ja selle töö
korraldamisel TÜ raamatukogus
2013
Kristina Pai – Euroopa Teadusraamatukogude
Ühenduse (LIBER) 41. aastakonverentsi eduka
korraldamise eest
2014
Kersti Jalas – pikaajalise ja pühendunud töö eest
kogude säilitamisel
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Niina Vorobjova – raamatukogus leiduvate postinkunaablite väljaselgitamise ning esialgse teadusliku kirjeldamise eest

2015
Heiki Epner – pikaajalise ja pühendunud tegevuse
eest raamatukogu arendamisel digitaalselt kättesaadavate ressursside valdkonnas
2016
Tiiu Täpsi – pikaajalise ja pühendunud töö eest
vanaraamatuga
2017
Liisi Lembinen – TÜ raamatukogu arendamise
eest direktori kohusetäitjana 2013–2016
Asta Kuha – pikaajalise pühendunud töö eest
Eesti perioodika komplekteerimisel
2018
Tatjana Šahhovskaja – pikaajalise pühendunud
ja silmapaistva töö eest TÜ raamatukogus oleva
varase vene raamatu ning käsikirjakogudega
Tiiu Sade – pikaajalise pühendunud töö eest
kogude arvestuse valdkonnas
Taimo Saan (Tartu Ülikooli finantsdirektor) –
TÜ raamatukogu arengukavade elluviimisele
kaasaaitamise eest
2019
Kadri Tammur – vanaraamatu kogude silmapaistva
tundmise ja tutvustamise eest
2020
Kalju Kill Kask – pikaajalise ja professionaalse
tegevuse eest TÜ raamatukogu kohtvõrgu ja
internetiühenduse rajamisel ning raamatukogule
läbi aegade oluliste rakenduste INGRID, ESTER,
DSpace, DataDOI haldamisel

Maria Luštšik – pikaajalise ja pühendunud töö eest
raamatukogudevahelise laenutuse juurutamisel,
juhtimisel ja koordineerimisel

2021
Malle Ernits – poole sajandi pikkuse sisuka töö
eest raamatukogu fondide, kojulaenutuse ja
lugemissaalide korraldamisel
Piret Zettur – mitmekülgse ja tulemusrikka töö
eest raamatukogu kui kaasaegse, uuendusmeelse
ja sõbraliku keskkonna arendamisel

• Raamatukogu aastapreemiad •
2010
Leo Puusepp – pühendunud ja asjatundliku
tegevuse eest raamatukogu renoveerimisel
2011
Marje Burenkov ja Siiri Reinola – varukogu
vanema osa läbitöötamise lõpetamise eest
2012
Aastapreemiat välja ei antud
2013
LIBERi korraldustoimkond – Eesti ajaloos suurima
raamatukogundusliku ürituse eduka läbiviimise eest
2014
Margit Leesik ja Malle Ernits – tubli töö eest
lugemissaalide avakogude remondijärgsel
kujundamisel
2015
Külli Moont ja Piret Zettur – suurepärase töö eest
Tartu andmebaasi ettevalmistamisel ESTERi Tartu ja
Tallinna andmebaaside liitmisel
2016
Tiiu Tarkpea – sihikindla ja tulemusliku töö eest
raamatukogu uue suuna, teadusandmete
haldamise teemal
Kristhel Haak – suurepärase ja tulemusliku töö eest
raamatukogu kogude täiendamisel

2017
Raamatukogu kogu kollektiiv – panuse eest RFID
süsteemi juurutamisel ning kogude kolimisel
2018
Kertu Uri – silmapaistva ja pühendunud töö eest
remondiaegses raamatukogus kogude kolimisel
ja ümberpaigutamisel
Piret Zettur – silmapaistva ja efektiivse töö eest
uute infotehnoloogiliste lahenduste juurutamisel
taasavatud raamatukogus
2019
Katrin Kärgenberg, Tiiu Täpsi ja Anu Rjabinin
– silmapaistva ja pühendunud töö eest kogude
tagasipaigutamisel hoidlas
2020
Tiiu Tarkpea – 2020. aastal e-kursuse kvaliteedimärgi saanud kursuse „Teadusandmete haldus
ja publitseerimine“ väljatöötamise eest
2021
Moonika Teemus – Karl Morgensterni 250. sünniaastapäevale pühendatud aasta juhtimise eest
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Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja
-institutsioonide Liit (IFLA) tunnustab
2013
TÜ raamatukogu pälvis projekti „Rääkivad õpikud“ eest IFLA turundusauhinna. Projekti eesmärk oli abistada pimedaid ja vaegnägijaid tudengeid
õppematerjalide kasutamisel ja eksamiteks valmistumisel. Projekt nägi ette
raamatute sisselugemist ja salvestamist audiofailidena ning õppematerjalide
digitaliseerimist.

Tartu Ülikool
tunnustab
Tartu Ülikooli aumärk
2012 Ilona Smuškina,
Tiiu Täpsi
2013 Malle Ermel
2014 Udo Otsus,
Kaarin Viirsalu
2015 Elsa Loorits
2021 Svea Pärsimägi

Carl Schmidti
teaduspreemia
2013 Mare Rand
2017 Arvo Tering

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustab
• Bibliograafia auhind •
2010–2011 ilmunud tööd
Anneli Sepp – bibliograafia koostamise eest
Uku Masing 100 : bibliograafia 1923–2009 / [koostanud Anneli Sepp ; toimetanud Mart Orav ja Mari-Liis Tammiste]. Tartu : Ilmamaa, 2010. 380 lk.
2020–2021 ilmunud tööd
Anneli Sepp – bibliograafia toimetamise eest
Ankruketi lõpp on bibliograafia algus : Ilmar Laabani tegude loend = The
end of the anchor chain is the beginning of the bibliography : list of Ilmar
Laaban’s works / [koostajad Aino Tamjärv, Jaan Malin ; toimetaja Anneli Sepp].
[Tartu] : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. 333, [1] lk.

• Teadusraamatukogu aasta tegu •
2009
Eesti märksõnastik
Töörühma juhid: Sirje Nilbe (RR), Tiiu Tarkpea (TÜR); tarkvaraarendajad:
Ehtel Taevere, Jüri Tarkpea; toimetajad: Urve Erm, Ellen Kiloman, Karin
Kangur (RR), Helgi Laanes, Elo Tõnisoo, Ivika Pall (TÜR); kujundaja Andrus
Igalaan (RR); serveriküsimused Kill Kalju Kask (ELNET); dokumentatsioon
Riin Olonen (ELNET)
2015
Tartu Ülikooli Raamatukogu alustas esimese teadusraamatukoguna Eestis
ja kogu Ida-Euroopas teadusandmete registreerimise teenuse osutamist
teadlastele
2018
Tartu Ülikooli raamatukogu uuenemine
2019
Tiiu Tarkpea – teadust ja teadusandmete haldamist käsitleva e-kursuse
„Teadusandmete haldus ja publitseerimine“ loomise eest Tartu Ülikooli
raamatukogus
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• Erialaraamatukogu aasta tegu •
2009
Lilia Külv ja Tartu Ülikooli erialaraamatukogude võrk
2011
Maio Vaniko – pühendunud ja raamatukogundust
arendava tegevuse eest Tartu Ülikooli ajakirjanduse
ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidjana
2015
TÜ Narva Kolledži raamatukogu – kolledži
raamatukogu kujundamise eest atraktiivseks,
kaasaegseks tudengi- ja õppejõusõbralikuks
õpikeskkonnaks

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastapreemia
2013 Ilmar Vene

Jaan Krossi kirjandusauhind
2021 Krista Aru

Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutus tunnustab
• E-kursuse kvaliteedimärk 2020 •

ELNET tunnustab
• Auhind ESTER •
2015
Piret Zettur – panuse eest e-kataloogide ESTER
Tallinn ja ESTER Tartu liitmisesse infosüsteemis
2017
Kalju Kill Kask – ELNETi serverite järjepideva ja
turvalise töös hoidmise eest
2019
Martin Pajuste – m-ESTERi arendamise eest

Tartu Ülikooli raamatukogu ja loodusmuuseumi
koostöös valminud e-kursus „Teadusandmete
haldus ja publitseerimine“. E-kursuse panid kokku
Tiiu Tarkpea (TÜR) ning Urmas Kõljalg, Allar Zirk ja
Veljo Runnel

Konkurss Selge sõnum
2016
Eve Valper – parima selge sõnumiga töö eest
tarbepildi kategoorias „Tartu Ülikooli uuendatud
raamatukogu plaan”

2021
Külli Moont – panuse eest kõrge kataloogimistaseme hoidmise eest ESTERis

• ELNETi aasta tegu 2020 •
Kaanepilditeenus EPIK. Töörühmas: Urmas
Sinisalu, Anneli Sepp (TÜR), Ave Janu,
Kill Kalju Kask (TÜR), Küllike Lutsar, Riin Olonen,
Riina Felding

Euroopa kirjandusauhind
2013 Meelis Friedenthal
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