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2020. aasta 4. veebruaril tähistas Avo Kartul oma 70. sünnipäeva. Avo on töötanud
Tartu Ülikooli raamatukogu „uues“ majas direktor Laine Peebu kutsel juba alates
1983. aastast. Ikka tuleb meenutada ja korrata direktor Peebu veendumust, et
ühes korralikus raamatukogus peab kindlasti olema fonoteek. Selle loomise eestvedajaks Avo kutsutigi ja ta on fonoteeki kõik need aastakümned vapralt ja sihikindlalt vedanud, olles mõnigi kord silmitsi seisnud raskete olukordadega. Kui algul
oli raamatukogu plaadikogu napp sadakond nimetust, siis alates 2018. aasta sügisest
saab raamatukogu uhke olla oma suurepärase muusikasaali üle, kus muusikahuvilised
saavad isepäinis toimetada. Seda muusikasaali võib nimetada Avo aastatepikkuse
kogumistöö krooniks – nii plaatide kui mõtete kogumine, kuidas üks hea muusikasaal
võiks välja näha. Veel viimase hetke veenmine enne avamist, et saalis peab kindlasti
olema klaver ja tore vanaaegne grammofon, päädiski nende ostuloaga ning seda
ei ole tulnud hetkekski kahetseda. Ka plaadikogumise kohta võib ju arvata, et mis
seal siis ikka, ole aga mees, mine poodi ja osta! Nii lihtne see kogumistöö siiski ei
ole, kui eesmärgiks seada kvaliteet ja hea maitse – on ju vastutus, mida oma kogu
kasutajatele kuulamiseks pakud. Tuleb muusikamaailmas toimuvaga kursis olla ja
teada, milliseid esitusi maailmas hinnatakse, et ikka õige valik teha. Samuti tuleb kõik
need plaadid õigesti ära kataloogida, mis on vaat et veel kõige suurem töö. Aga
kõige olulisem on ikkagi sügav huvi ja lugupidamine muusika vastu! Üks märkimisväärsem huvisuund on juubilaril olnud pärimusmuusika, mille ajel ta viimasel aastakümnel on väisanud iga-aastaselt eri paigus toimuvaid maailmamuusika üritusi
WOMEX, kust ta naaseb raamatukokku alati suure hulga väljaräägitud plaatidega.
Iga plaadi saamisele eelneb enda ja meie raamatukogu tutvustus. Samuti on ta
staažikas Viljandi pärimusmuusika festivalil käija, festivalipass on tal alati aegsasti
soetatud. Ka džäss ja keskaja muusika kuuluvad Avo eelistuste hulka. Avo on igas
oma ettevõtmises põhjalik. Olgu tööalane käik või perekondlik reisihuvi, alati tehakse
abikaasa Kristina Paiga põhjalik plaan, mis põhineb kindlal soovil näha oma silmaga
ja kogeda kohti maailmas, millest varem ainult teati. Vaatamata sellele, et Avo lapselapsed elavad välismaal, on suvised ühised matkad – loomulikult telkimisega mööda
Eestit – oodatud ja põnev sündmus tervele „pesakonnale“, nagu ta neid nimetab.
Avol on maailmaasjust väga laiad teadmised, eriti ajaloost, mida ta omal ajal
ülikooliski tudeeris. Tema koduses raamatukogus ja arhiivis on palju raamatuid ja
muid materjale – nii kodulinna Tartu kui ka sünni- ja lapsepõlvekodu Mõisaküla
kohta. Avolt saab alati nõu küsida või talle muresid kurta ning muusikaküsimuste
kõrval maailmaasju arutada. Parafraseerides omaaegset sketši, siis Avoga võib
kindlasti luurele minna.
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