Õigusinfo ainespetsialistina Barcelonas
15.-19. sept. 2013 toimus Barcelonas IALL-i (International Association of Law Libraries)
32nd Annual Course on International Law and Legal Information.
IALL-i (http://iall.org/) missiooniks on õigusraamatukogude töö ja õigusallikatele
juurdepääsu propageerimine. Meie raamatukogu kuulub IALL-i 2003. a loodud CLRCLIS-i
(Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialist) vahendusel.
Konsortisumil (http://www.lawconsortium.lv/) on 17 liiget, Eestist kuuluvad sinna TTÜ
raamatukogu, TÜ raamatukogu ja Rahvusraamatukogu. Konsortsiumi eesotsas on Ligita
Gjortlere (Riga graduate School of law).
IALL-i kokkusaamised toimuvad igal aastal. 2011. a. toimus see Torontos ja 2012. a. Haagis.
2014. a. kohtuvad õigusraamatukogude töötajad Argentinas, Buenos Aireses ja 2015. a.
Berliinis. Sellel aastal oli osvõtjaid maailma eri paigust pisut üle 100. Eestist olime
Barcelonas koos Maia Ruttuga Rahvusraamatukogust.
Kogu
programm
oli
kokku
pandud
Barcelona
ülikooli
õigusteaduskonna
(http://www.ub.edu/dret/queoferim/en/index.htm) poolt. Avatseremoonia toimus 15.
septembril Barcelona Ülikooli vana hoone kõige pidulikumas saalis Paranimf. Barcelona
Ülikool on asutatud 1450. a. ja õigusteaduskond on eksisteerinud seal algusest peale. Praegu
on Barcelona ülikoolis 19 teaduskonda, 81 000 ü/õ-st, üle 5000 õppejõu, teadlase jne.
Avaettekannetele järgnes Kataloonia rahvamuusikute esinemine ning ekskursioon ülikooli
raamatukogu käsikirjade ja rariteetide osakonda.
Järgmisel kolmel päeval toimus konverents „Catalan Law and Legal Information in a Global
Context“ Barcelona ülikooli õigusteaduskonnas.
Ettekanded olid paljuski üles ehitatud võrdlusmomentidele (Hispaania õigus vs Kataloonia
õigus vs rahvusvaheline õigus). Teemadeks oli perekonnaõiguse, sooline võrdõiguslikkus,
emigratsioon. Ja loomulikult Kataloonia iseseisvus. Selle teema aktuaalsus torkas silma ka
linnapildis rõdule riputatud lippude näol. Viimaste küsitluste järgi on 71% elanikkonnast
iseseisvuse kohta käiva referendumi korraldamise poolt ja 56 % iseseisvuse poolt.
Elavat vastukaja tekitas raamatukogutöötajate ettekanne Hispaania ja Kataloonia õigusalaste
infoallikate võrdlemisel. Pärast seda ettekannet puhkes diskussioon selle üle, kas
raamatukogus töötav õiguse ainespetsialist peaks omama õigusalast haridust või
raamatukogunduslikku haridust. Selgus, et Ameerikas on rohkem õigusala haridusega,
Euroopas aga enamasti raamatukogundusliku haridusega inimesed. Leiti, et kõige olulisem on
siiski see, et raamatukogutöötaja valdaks infootsingut, oskaks kasutada andmebaase ja leida
päringule vastavaid allikaid.
Toimusid ka Kluwer, HeinOnline, Brill, IALL-i järgmise aasta konverentsi
korraldustoimkonna presentatsioonid. Valiti IALL-i uus president (Jeroen Vervliet), uus
juhatus. Õigusalaste raamatukogu veebilehtede konkursi võitjaks osutus Austria õigusinfo
süsteem kajastav veebileht http://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx
Korraldajate poolt pakuti ka väga huvitavat ekskursioonide programmi. Lisaks eelpool
mainitud Ülikooli käsikirjade ja rariteetide osakonnale, käisime ka Advokatuuris, Kataloonia
Parlamendis ja Rahvusraamatukogus.
Viimasel päeval oli väljasõit Montserrat kloostrisse, kus kohtusime kloostri raamatukogu
(http://www.bibliotecademontserrat.net/cat/eng/Biblioteca/historia.html) juhataja isa

Damiaga. Toreda elamuse pakkus ka Mon St Benet klooster-muuseumi kompleks, kus on
suurepäraselt suudetud ühendada vana ja uus ning kaasaegseid audio-visuaalseid vahendeid
kasutades viiakse külastaja tagasi kunagise kloostriaegsesse õhkkonda.
IALL-i aastakonverentsil osalemine oli minu jaoks väga meeldejääv sündmus.
Tänu meie raamatukogu juhtkonnale, Õiguse instituudile ja Erasmusele õnnestus mul sellisest
üritusest osa võtta.

