Marju Butlers 60
Marju Butlers lõpetas 1979. aastal Tartu Tamme Gümnaasiumi (tollal Tartu 5. Keskkool), kus tema lemmikaineteks olid geograafia ning kehaline kasvatus. Kuni kooli
lõpetamiseni mängis Marju korvpalli. Koolist kaasa saadud huvi geograafia vastu on
säilinud tänaseni.
Raamatukogutööga tegi Marju tutvust juba keskkooli lõpetamise järel, kui töötas
õpperaamatukogus (teatud põlvkonnale tuntud kui tuubikum). Marjule on kogu elu
meeldinud uute teadmiste omandamine, sellest annab tunnistust 59-aastaselt omandatud raamatupidamisalane kõrgharidus.
Kui meie raamatukogu vajas pärast remonti abikäsi, tuli Marju appi ja aitas puhastada
nii lugemissaalide kui käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna kogusid. Mõne
aja möödudes avanes Marjul võimalus raamatukokku alaliselt tööle asuda, millest
meil kolleegidena on üksnes hea meel. Praegu hoolitseb ta perioodika eest hoidla
B-korrusel.
Kuigi Marju pole meie raamatukogus eriti kaua töötanud, oskame teda märksõnastada järgmiselt: töökas, kohusetundlik, põhjalik, täpne. Kui Marju teeb midagi, võib
kindel olla, et töö on tehtud korrektselt, täpselt ja põhjalikult ning enne tööle asumist
on kõik raamatupidamise täpsusega mõõdetud ja läbi mõeldud. Marju on sõbralik ja
heatahtlik, väga meeldiv kolleeg, kes on alati positiivne, rõõmus ja teotahteline.
Marju armastab filmi- ja teatrikunsti, muusikat ja head nalja. Talveõhtutel meeldib
Marjule sudokusid lahendada, numbrimäng aitab mõtlemist virgena hoida. Ta on
suur loodusesõber. Põlvamaal Pokumaa naabruses on Marju maakodu, kus ta veedab
oma suure perega – lapsed, lapselapsed ning taksikoer Friida – võimalusel kõik
nädalavahetused. Maakodu aias kasvavad lilled ja köögiviljad ning lähedal asuvas
seene- ja marjametsas saab perega jalutada või korjata metsaande.
Soovime palju õnne, tervist ja rõõmu 60 aasta juubeli puhul!
Kolleegid teenindusosakonnast

Tiina Tensing 60
Tiina Tensing on sündinud Tartus 18. juulil 1960. aastal. Oma lapsepõlve veetis ta
Veerikul, koolis käis Tartu 5. Keskkoolis, mille lõpetas 1978. aastal. Edasi asus Tiina
õppima Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemia teaduskonna keemia osakonda, erialaks
orgaaniline keemia. Õpingute aega jäi ka abiellumine 1981. aastal. Peale ülikooli
lõpetamist 1983. aastal suunati ta tööle TRÜ raamatukokku hügieeni- ja restaureerimise
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osakonda. Tema juhendajaks sai tunnustatud paberi- ja graafikarestauraator
Aime Espenberg, kes oli Tiina lõpetajate seast välja valinud. Peale väikeste
vaheaegade, 1985. ja 1987. aastal, kui perre sündisid poeg ja tütar, töötas
Tiina raamatukogus paberirestauraatorina 2004. aastani, mil restaureerimisosakond lõpetas sellisel kujul oma tegevuse.
Kuigi vahepealsed aastad tegutses Tiina samal erialal, st paberirestauraatorina nii
osaühingus Mandragora (aastatel 2004–2009) kui ka Rahvusarhiivi säilitusosakonnas
konservaatori ja digiteerijana (aastatel 2009–2014), ütleb ta ise, et raamatukokku
naasmise üle on tal endal väga hea meel, talle meeldib töötada just siin. Nimelt tuli
Tiina 2015. aastal tagasi Tartu Ülikooli raamatukokku ja asus nagu varemgi tööle
konservaator-restauraatorina, kui majas loodi taas restaureerimisega tegelev osakond –
säilitus- ja konserveerimisosakond. Tiina peamine töö on raamatukogu erinevate
pabermaterjalide konserveerimine ja enda sõnul naudib ta väga eriilmeliste
tellimustööde tegemist.
Tiina ise leiab, et töö, mida ta teeb, on tema jaoks parim: talle meeldib, et oma
kätega tehtud töö tulemust on kohe silmaga näha; samas ka huvitav, et töö pakub
väljakutset ja nuputamist, kuidas asju praktikas lahendada. Ta arvab, et eeldused
selleks ametivalikuks sai ta just kodust, armastuse kunsti vastu ja loomingulise poole
sai ta oma kunstnikust isalt ning emalt päris praktilise meele ja lähenemisoskuse –
mõlemad vajalikud jooned restauraatorile. Ja lisab, et kindlasti aitas käelisele
võimekusele kaasa klaverimängu õppimine lapsepõlves.
Tiina tõeline kirg on tantsimine, millega ta alustas juba lapsepõlves: esimene tantsuring oli juba kolmeaastaselt, kooliajal järgnes kümme aastat balletiringis, hiljem
ülikoolis osalemine rahvatantsuansamblis TRÜ RKA. Pärast tütre sündi liitus Tiina
Luunja rahvatantsu naisrühmaga, kus tantsib siiani. Sama tähtis on tema jaoks emaroll
ja nüüd ka vanaemaks olemine kahele lapselapsele. Üleüldse on kodu tema meelispaik, kust ta aga siiski võib teha mõne väikese reisi, et uurida Eesti ilusaid paiku või
minna lihtsalt ujuma. Enda sõnul on ta ka tubli tugitoolisportlane, eriti meelsasti jälgib
ta erinevate rahvuskoondiste mänge, eelistamata sealjuures kindlat spordiala.
Kolleegide sõnul on Tiina väga delikaatne ja abivalmis nii tööalaselt kui isiklikus plaanis.
Tema peale saab kindel olla – ta mõtleb alati kaasa, kui on vaja lahendada tööalane
probleem, rakendades sealjuures oma suurepärast ratsionaalset poolt ning tundes
ennast koduselt ka arvude ja statistika maailmas. Eraldi võiks välja tuua tema imetabast
võimet näha inimestes alati head ja mitte valida pooli. Tiina ei unusta kunagi ühtegi
sünnipäeva, olles kingitused alati hästi läbi mõelnud, sest ta on väga tähelepanelik
ja heas mõttes uudishimulik. Tema tehtud küpsetised on osakonnas alati oodatud,
paistab, et ta teab nii mõndagi salanippi, kuidas lihtsalt, aga sealjuures maitsvalt,
süüa teha.
Kolleegidega koostöös
Tiia Nurmsalu
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