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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