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sihtgrupist vahendatakse infot eri kanaleid 
kasutades ja teenuseid osutades. Oleme 
kogenud, et huvilised leiavad infot küll 
iseseisvalt, kuid vajavad selle rohkuses 
orienteerumisel siiski abi ja juhendamist.

Parlamendiraamatukogu osana aitab ELIK 
Riigikogu ja ELi valdkonnaga tegelevaid 
ametnikke tööks vajaliku info ja õigusaktide 
leidmisel. Ettevõtjaid abistatakse äritegevust 
toetava ELi info leidmisel; õpilasi, tudengeid 
ja erialaspetsialiste juhendatakse kasutama 
andmebaase ja infoallikaid ning leidma 

R
ahvusraamatukogu Euroopa 
Liidu infokeskus jagab 
kõigile huvilistele teavet 
Euroopa Liidust.

Euroopa Liidu infokeskus (ELIK) loodi 
koostöös Riigikantseleiga seoses Eesti 
ja Euroopa Liidu (EL) liitumisläbirääki-
miste algusega 1998. aastal, kui valitsus 
moodustas avalikkuse tõhusamaks 
informeerimiseks riigisisese teavitus-
võrgustiku. Nüüdseks on keskus osa 
rahvusraamatukogu sotsiaalia ja 
parlamendiraamatukogust. 

22 tegevusaasta jooksul on keskusel 
olnud nii intensiivsemaid kui ka rahu-
likumaid aegu. Pingeline periood oli 
ELiga ühinemise eelne ja järgne aeg, kui 
Põhjamaade eeskujul loodi keskuse juurde 
tasuta euroinfo telefon (tegutses 2017. 
aastani). Sisustati eraldi lugemissaal ELi 
institutsioonide ametlike väljaannete ning 
ELi poliitika-, õiguse ja ajaloovaldkonna 
teaduskirjanduse ja ajakirjadega, korral-
dati rohkesti teavitusüritusi ja koolitusi.

TEENUSED JA SIHTRÜHMAD
Võrreldes keskuse algusaegadega on info-
edastuse võimalused teisenenud ja kanalid 
muutunud tänapäevasemaks. Lähtuvalt 
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Infokeskusel oli veebruaris 2017 külas Euroopa 
Parlamendi saadik Kaja Kallas. 
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õppe- ja uurimistööks vajalikku kirjandust. 
Lisaks pakutakse personaalset nõustamist 
kõigile, kes vajavad abi erialase info 
otsimisel ega suuda orienteeruda suures 
infotulvas. Haridusprogrammid, nt „Tunne 
Euroopa Liitu“ (teematunnid) aitavad 
suurendada õpilaste teadmisi Euroopa Liidu 
ülesehitusest, institutsioonidest ja seostest 
maailma ajalooga.

Teavitustööle aitavad kaasa mitmesu-
gused üritused, kus ELIK osaleb või mida 
ise korraldab. Koostöös saatkondadega 
on olnud väga menukad kultuuriõhtud, 
mis tutvustasid Austria ja Suurbritannia 
kultuuri. Korraldatud on ka vestlusõhtuid 
Euroopa Parlamendi saadikutega (nt 
Urmas Paet ja Kaja Kallas). Aktiivselt 
osaletakse iga-aastastel Euroopa päeva 
üritustel ja Tallinna Ülikooli tudengimessil 
MELU ning korraldatakse noortele suu-
natud üritusi koos hea koostööpartneriga 
Tegusad Eesti Noored.

EUROOPA DOKUMENDIKESKUS
Euroopa dokumendikeskusena (EDK) 
kuulub ELIK Euroopa Komisjoni teavitajate 

võrgustikku, mille ülesanne on teha 
kättesaadavaks ELi ja selle tegevuspõhi-
mõtteid käsitlev teave. Võrgustiku töös 
osaletakse aktiivselt 2009. aastast, seejuu-
res täiendatakse end liikmetele suunatud 
koolitustel nii Eestis kui ka väljaspool. 
Lisaks saab dokumendikeskus tellida ja 
jagada ELi institutsioonide ja asutuste 
tasuta trükiväljaandeid, mida on võimalik 
Euroopa Liidu väljaannete talituse veebi-
lehelt ka alla laadida. Tihe koostöö Eesti 
võrgustiku liikmetega võimaldab ELIKil 
oma teenuseid tutvustada ja pakkuda ka 
väljaspool raamatukogu, eelkõige viia 
koostöös õpetajatega läbi ELi-teemalisi 
koolitusi Eesti eri paigus.

SOOVITUSED INFO OTSIMISEL
Raamatukogus suunatakse huvilised 
eelkõige ELi lugemissaali 5. korrusel, kus on 
võimalik kohapeal tutvuda või soovi korral 
ka koju laenutada väärt teaduskirjandust 
ning kaasa võtta institutsioonide ja ametite 
tasuta materjale. Raamatutele lisaks saab 
infot otsida mitmesugustest andmebaasidest 
ja infoallikatest. Selleks on hea alustada 

Hetk kohtumiselt Riigikogu liikme Marko Mihkelsoniga märtsis 2017
Foto: Teet Malsroos
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Rahvusraamatukogu otsinguportaalist, 
mille kaudu raamatukogu kasutajal on 
vaba juurdepääs eri valdkondade teadus-
ajakirjade täistekstidele. ELi-teemalistest 
andmebaasidest väärib esiletõstmist 
andmebaas ESO (European Sources Online), 
mis sisaldab viiteid internetiallikatele 
ning ELi institutsioonide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, riikide valitsuste ja sõltu-
matute mõttekodade publikatsioonidele ja 
dokumentidele. ELi teemasid tutvustatakse 
parlamendi raamatukogu ajaveebis Parlafon 
ning sotsiaalmeedias. 

Selle aasta alguses valmis ELi infokes-
kuse uus kasutajasõbralik ja nüüdisaegsete 

võimalustega koduleht elik.nlib.ee. 
Veebilehe rubriigis „Fookuses“ pakutakse 
infopakette ELi aktuaalsetel teemadel nagu 
nt Brexit, kliimamuutused, pagulaskriis, 
digitaalne ühisturg, väärinfo. Teemapaketid 
sisaldavad viiteid teadusartiklitele, raama-
tutele, internetiallikatele ja artiklitele Eesti 
meedias ning neid täiendatakse pidevalt 
uue infoga. Rubriigis „Soovitame lugeda“ 
tutvustame värsket teaduskirjandust. Kui 
kodulehe infost ei piisa ja oma küsimusele 
vastust ei leia, siis saab küsimusi esitada 
infokeskuse kodulehel veebivormis  
„Küsi meilt“ või saata e-kirja aadressil 
elik@nlib.ee.
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President Kersti Kaljulaid heiskas 1. jaanuaril 2020 presidendi kantselei ees ÜRO lipu, et tähistada 
Eesti liikmelisuse algust ÜRO julgeolekunõukogus.

Foto: Presidendi Kantselei

5. märtsil 2020 tõstatas Eesti esmakordselt 
Julgeolekunõukogu ajaloos küberjulgeoleku 
küsimuse. Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven 
Jürgenson loeb ette ühist pressiavaldust.

Foto: ÜRO, Välisministeerium.

6. märtsil 2020 ÜRO Julgeolekunõukogus Eesti 
eestvedamisel toimunud arutelu Krimmi inimõi-
guste teemal juhtis välisministeeriumi asekantsler 
Paul Teesalu

Foto: Välisministeerium


