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

Külli Moont 60
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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kooliminekut Jõgevamaale Laiusele. Esimesed kaheksa klassi käis ta Laiuse koolis.
Ta on öelnud kooli ja huvide kohta: „Koolis käimine oli väga mugav, koolimaja oli kohe
meie maja kõrval. Sealsamas olid kõik mõnusad sportimise kohad: tiigid uisutamiseks,
kelgumägi, staadion. Põhikooli ajal olin erinevatel aladel päris tubli sportlane. Loomulikult meeldis mulle lugeda igasuguseid raamatuid, eriti põnev tundus ajalugu.”
Keskkooli lõpetas Külli 1980. aastal Jõgeva Keskkooli 32. lennus. Keskkooliaastad olid
määrava tähtsusega juba seepärast, et ta käis samas klassis oma tulevase abikaasaga.
Erialavaliku kohta on ta öelnud: „Tõenäoliselt oli esmaseks mõjutuseks see, et lapsepõlves käisin väga tihti kohalikus külaraamatukogus, kus töötas minu naabritädi.
Siiani on meeles see raamatute lõhn! Praegu, kui kõnnin avahoidlas, mõtlen sageli,
et see on täpselt samasugune kui siis.” Nii õppiski Külli raamatukogundust Tallinna
Pedagoogilises Instituudis aastatel 1980–1984 ja läks tööle Jõgeva EPTsse infoinseneriks,
sest ülikoolis oli ta spetsialiseerunud tehnikakirjanduse harule. Diplomitöö tegi Külli
aga kataloogimisest – valdkonnast, millega ta on meie raamatukogus enamus aega
tegelenud. Teemaks oli kirjereeglite rahvusvaheline ühtlustamine.
Tartu Ülikooli raamatukokku asus Külli tööle 1994. aasta oktoobris. Seoses elukoha
muutusega soovis ta leida erialast tööd ja otsustas juba praktikaajast tuttava ülikooli
raamatukogu kasuks. Esimene töökoht oli toonane perioodikaosakond ja tööülesandeks
välisperioodika kirjete koostamine Seriali baasi. Aeg oli murranguline, algas üleminek
arvutikataloogile. Külli hakkas tegelema meie perioodikakirjete viimisega MARC-formaati
ja ta suunati perioodikaosakonnast tööle infosüsteemide osakonda.
Nüüd töötab Külli Tartu Ülikooli raamatukogus infosüsteemi peaspetsialistina ja on
ELNET Konsortsiumi tegemistes aktiivselt kaasa löönud selle algusaegadest alates.
Ta on jätkuvalt aktiivne osaleja kõikides kataloogimist korraldavates ja arendavates
algatustes. Tema panus on olnud märkimisväärne nii ühise infosüsteemi loomisel ELNETi
algusaegadel kui Tartu ja Tallinna ESTERi liitmisel, samuti uute kataloogimispõhimõtete
aruteludel ja elluviimisel. Alati on ta seisnud kõikide Tartu raamatukogude eest.
Täna on Külli nii kataloogimise ja märksõnastamise kui ka RDA töörühma liige.
Samuti vedas ta aastaid Tartu kataloogijate gruppi.
Tema ametiülesanded on olnud mitmekesised, mõni aeg tagasi sai tema ülesandeks
tegeleda ka digiteeritavate raamatute autoriõiguse küsimustega.
Külli on viimastel aastatel Tartu Ülikooli raamatukogu ühe pikaaegsema ja hinnatuma
ürituse – Kirjepäeva – peakorraldaja.
Kui keegi vajab abi või nõu, on Külli alati abivalmis ja kannatlik koolitaja, tema pilk on peal
kõigil Tartu raamatukogudel ja eriti tähelepanelik on ta kõigi Tartu Ülikooli erialaraamatukogude ja ka nende osas, kes liitunud ESTERiga meie raamatukogu kaudu. Tal on alati
aega ja jaksu asju rahulikult seletada ja uusi trende ja põhimõtteid põhjalikult uurida.
Auhinna ESTER pälvis Külli 2021. aastal, siis märkisid teiste raamatukogude kolleegid:
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Külli on inimene, keda igapäevaselt eesliinil näha ei ole, tema toimetab vaikselt tagapool
ja sellel toimetamisel on meie armsale ESTERile suur positiivne mõju.
Külli on tõeliselt meeldiv, abivalmis ja igati väärtuslik kolleeg. Tubli tegija juba aastaid!
Oluline on tema panus kataloogimisjuhendite koostamisel ja kolleegide nõustamisel!
Külli Moont vääriks veel mitut auhinda oma pikaajalise tulemusliku tegutsemise eest
mitmetes töörühmades ja tubli tegevuse eest kataloogimise arendamisel.
Palju-palju õnne ja suur-suur tänu väga meeldiva koostöö eest!
Kolleegide nimel
Anneli Sepp

Kertu Uri 60
3. mail 2020. aastal oma kuuekümnendat sünnipäeva tähistanud Kertu Uri asus ülikooli
raamatukokku tööle 1. septembril 1983. Kodust kaasa saadud kirjanduse- ja kultuurihuvi ning ülikoolis omandatud saksa filoloogi diplom on Kertut algusest peale hoidnud
raamatute ja nende raamatukokku hankimise juures. Kõigepealt komplekteerimisosakonna välisvahetuse sektoris saksakeelseid raamatuid tellides, Saksamaa, Šveitsi ja
Austriaga ning hiljem ka endiste sotsialistlike maadega ülikooli väljaandeid vahetades
ning annetusi vastu võttes. Alates 1999. aastast on Kertu erinevaid juhirolle kandes
andnud oma panuse raamatukogu komplekteerimisvaldkonna töösse. 1999. aasta
1. jaanuarist sai Kertust komplekteerimisosakonna juhataja. Pärast raamatukogu struktuuri muutumist oli ta 1. juunist 1999 kuni 31. detsembrini 2008 väliskirjanduse osakonna
juhataja ja pärast järjekordseid ümberkorraldusi 1. jaanuarist 2009 kuni 1. septembrini
2020 kogude arenduse osakonna juhataja. Olid siis parajasti komplekteerimissummade
poolest lahedamad või kiduramad ajad – Kertu on alati andnud parima, et kokkuvõttes ikkagi nappi raha kõige otstarbekamalt ära kasutada. Oma rahulikul ja kindlal
moel on Kertu juhtinud osakonda kaheksa erineva direktori ametisoleku aegadel,
läbi keeruliste struktuurireformide ja raskete remondiperioodide, mil lisaks igapäevatööle tuli juhendada kolijate brigaadi ja vastutada kogude tagasipaigutamise eest.
2020. aasta sügisest on Kertu raamatukogu rahvustrükiste arhiivkogu kuraator.
Just täpsus ja korrektsus, tasakaalukus, hea töö- ja süvenemisvõime ning see, mis on
hea kaaslase puhul ehk kõige olulisem – südamlikkus ja hoolivus, on need iseloomujooned, mis teevad Kertust väga armsa kolleegi. Ta kuulab ära su mured ja rõõmustab
koos sinuga, pakub välja lahendusi ja tirib sabast tagasi, kui millegagi liiga üle võlli
kipud minema. Meil on Kertuga tõesti tõsiselt vedanud!
Kolleegide nimel
Kristhel Haak
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