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Lilia Külv, neiuna Rakko, sündis 19. oktoobril 1951. aastal Elvas. Lapsepõlve esimesed
seitse koolieelset aastat möödusid suuresti Põlvamaal Kaagveres vanaema juures.
Ehk just sealt, kohalikust külaraamatukogust, kus tädimees raamatukoguhoidjana
töötas, saigi alguse Lilia huvi raamatute maailma vastu.
Kooliteed alustas Lilia Elvas, kus lõpetas 1969. aastal kirjandusklassi õpilasena keskkooli. 1970. aasta sügisel algasid õpingud Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse erialal. Esimesed kaks aastat käis ta päevases õppes ja pärast abiellumist
1973. aastal jätkas kaugõppes, mille lõpetas aastal 1976.
1973. aasta 1. septembril asus Lilia tööle Tartu Ülikooli raamatukogu ajaloolises
Toomemäe hoones. Töökoha valikul sai määravaks seal veedetud praktikaaeg, mille
kestel sai ta tuttavaks ülikooli raamatukogu kõigi huvitavate valdkondadega, selle
ajaloolise maja kultuuriõhustiku ning põnevate inimestega. Kataloogimisosakonnas
oli õnneliku juhusena tekkinud vaba töökoht ja parasjagu veel kaugõppes õppiv Lilia
oli sellele tööle oodatud. Tema esimeseks töökohustuseks sai venekeelsete
raamatute kataloogimine.
Samas osakonnas jätkas Lilia veel mõnda aega ka 1982. aastal valminud uues,
Struve tänava majas. Strukruurimuudatuse tulemusel hakkas Lilia peagi juhtima
kohaviidastamise sektorit. Lisandus töö raamatukogu filiaalide ja erialaraamatukogudega – Lilia korraldas raamatute saatmist ja kataloogide varustamist
kataloogikaartidega.
Järgmiste suurte struktuurimuudatuste järel 1999. aastal likvideeriti kataloogimisosakond ja Lilia asus tööle vastloodud väliskirjanduse osakonda, kus tema
tööülesanneteks said võõrkeelse kirjanduse kataloogimine ja põhjalikum töö
erialakogudega.
1999. aastal, samaaegselt üleminekuga ühtsele infosüsteemile INNOPAC, moodustati
erinevatest teaduskondade, instituutide ja õppetoolide juures asuvatest raamatukogudest Tartu Ülikooli raamatukogu erialakogude võrk. Aegade jooksul on sinna
kuulunud kuni 42, praegusel hetkel 29 erialaraamatukogu. Sel ajal muutus erialakogude töötajate juhendamine eriti oluliseks, kuna nad hakkasid oma kogudesse
saabuvat uut väärtuslikku erialakirjandust ise kataloogima ja märksõnastama.
Kogu õpetamise ja juhendamise töö jäi Liliale, seda tööd teeb ta suure pühendumusega tänaseni – õpetab välja erialakogude uusi töötajaid ja on neile kõigile igal ajal
kompetentseks ja sõbralikuks toeks. Keeruliste probleemide lahendamiseks ei pea Lilia
paljuks ka ise erialakogusse kohale minna, asugu see siis Tartus, Pärnus või Narvas.
Et tagada kvaliteetne ja vigadeta kataloogimine, koostas Lilia erialaraamatukogude
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töötajatele juba 2002. aastal peaaegu 100-leheküljelise juhendmaterjali „Monograafiate kirjeldamine MARC 21s“. Kataloogimisreeglid on juhendis kirjeldatud rohkete
näidete ja erijuhtudega ning seda on tänaseks täiendustega välja antud kaheksa
korda. See abimaterjal on tänuväärseks toeks meie raamatukogu peamajas töötavatele kataloogijatele, eriti neile, kes teevad kataloogimisel esimesi samme.
Ka väljaspool töiseid tegemisi on Lilia elu samuti põnev ja mitmekesine. Tema
igapäevaellu kuuluvad lugemine, teatri- ja kontserdikülastused. Eriti armastab Lilia
lõõtspillimuusikat, millele kaasaelamiseks läheb ta abikaasa Velloga kasvõi Eesti teise
otsa. Tantsimine on samuti Lilia meelistegevusi – peotantsu kõrval on ta harrastanud
line-tantsu. Viimastel aastatel käib Lilia aktiivselt Pilatese treeningutes. Lisaks kõigele
on Lilia uudishimu, avatud meele ja liikumisrõõmu tunnistuseks tema arvukad reisid
maailma eri paikadesse. Samavõrd naudib ta koos perega väikesi metsamatku Elva
matkaradadel ja juba peaaegu kümme aastat toimetab Lilia oma kaunis maakodus
Puurmanis. Lisaks tööle ja hobidele elab Lilia kaasa oma kolme tütre ja seitsme
lapselapse rõõmudele ja muredele.
Järgmise aasta 1. septembril täitub Lilial raamatukokku tööle asumisest 50 aastat.
Kõigi nende aastate jooksul on ta meie raamatukogule jaganud oma oskusi, teadmisi
ja säravat energiat.
Kolleegid soovivad Liliale jätkuvat elurõõmu ja tööindu!
Kaja Kruus
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Kui keegi meie majast võiks kasutada õigusega pseudonüümi proua MARC, siis on
see Külli Moont. Ei ole kedagi teist, kes paremini tunneks temaga umbes-täpselt
samas vanuses härra MARCi kõiki põhimõtteid ja iseloomuomadusi, eripärasid ja
laiahaardelisust. Samuti tajub ta kõiki härra MARCile olulisi detaile ja nüansse, mida
kõrvaltvaataja tähele ei pane, aga mis mängivad temast terviku loomisel olulist rolli.
Ta teab, mida härra MARC soovib korrata ja mida mitte, milliseid keeli ta tunneb
(nt keelekoodid) ja milline on tema geograafia tundmine (nt maakoodid) jne, jne.
Külli on sündinud Valgamaal Sangastes 2. novembril 1961. aastal, mitte Ameerikas
(nagu härra MARC). Päris lähedaseks said nad härra MARCiga 26 aastat tagasi, kui
ühele sündinud virtuaalsele ilmakodanikule valiti nimeks ESTER. Sellest alates on
nad mõlemad ESTERi hea käekäigu eest hoolt kandnud.
Külli enda lapsepõlvest on meenutada palju head. Tal on vanem vend ja noorem
õde, nad kasvasid maamajas, kus olid alati ka koduloomad. Isa oli loomaarst ja tema
ema töötas väga erinevatel aladel põllumajanduses ja mujal. Pere kolis enne Külli
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