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Ülo Vooglaid – 80 ! 

Sotsaalteadlane, haridusfilosoof, poliitik, mõtestaja, õpetaja, avaliku elu tegelane. 

Ilmus Ülo Vooglaidi juubelile pühendatud ja tema elutöö meenutamiseks raamat „Aeg ja 

vaim: Mõtteid ja arutlusi“, koostajaks Ivar Tröner. 

„Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Ühtlasi oleme nii kogukonna kui 

perekonna liikmed ja esindajad. Kultuuri, kogukonna ja perekonna esindajaks on igaüks 

kogu aeg nii kodus kui võõrsil, ent ühiskonna ja organisatsiooni või institutsiooni 

esindamiseks peab olema vastav volitus. Ühiskond (sootsium) kui institutsionaalne 

süsteem on diskreetse struktuuriga ning funktsioneerib, muutub ja areneb kirjutatud 

reeglite järgi, ent kultuur toimib kirjutamata reeglite järgi. Elamiseks-olemiseks on vaja 

tunda ja arvestada mõlemaid. Kultuuris eristub üldinimlik, rahvuslik ja kohalik, mida 

kutsutakse omakultuuriks. Ühiskonnas osalemiseks ei piisa ainult ühe või teise 

institutsiooni tundmisest, sest igal institutsioonil on oma osa nii ühiskonnas tervikuna kui 

ka ühiskonna kõigis institutsioonides. Kui ühiskonna mõni institutsioon on jäänud mingil 

põhjusel unarusse, muutub ühiskond tervikuna ebaefektiivseks. Kultuur ja kõik temas olev 

on holograafilise struktuuriga. Ühiskonnaseostes on esiplaanil muutmine, kultuuriseostes 

hoidmine. Päriselt ei rahulda inimesi üks ega teine, vaid nende ühtsus – dünaamiline 

tasakaal.“ 

Ettekandest „Riik kui narratiiv“ 
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ERÜ MAARAAMATUKOGUHOIDJATE SEKTSIOONI TEABEPÄEV APRILLIS 

TARTU OSKAR LUTSU NIM. LINNARAAMATUKOGUS 

Esimese ettekandega esines Eesti Rahva Muuseumi avalike suhete juht Kaarel Tarand. 14. aprillil tähistab 

ERM oma 106. sünnipäeva. Selleks päevaks on valminud stuudiolt  „Kuukulgur“ tutvustav film „Eesti 

Rahva Muuseumi verdtarretav saladus“ tulevasest ERM-st . Välja toodi ERM-i verstapostid: 1909.a. 

asutamine, 1922.a. kolimine Raadile jne. Filmis on kasutatud nii Eesti tuntud näitlejaid kui animatsiooni, 

ülesehituselt spiooni-teemaline. Film on realistliku üldskeemiga, aga ka teatud annuses on seal irooniat, 

mis näitab, et ka muuseumielu pole lõpuni tõsine ja võib sisaldada ootamatusi. Kaarel Tarand tõigi välja, 

et uus ERM avab uued võimalused ja kaasa haaratakse uued sihtrühmad. Eesmärgiks on, et vaatamist-

tegevust jätkuks kogu päevaks ja kogu perele. 2006.a arhitektuurivõistluse võitis rahvusvaheline meeskond, 

kes tol ajal oli üsna tundmatu, nüüd küll juba maailmakuulsad. ; ka projekt on palju küpsenud. Kompleks 

tuleb multifunktsionaalne ja massiivne, ei puudu ka konverentsisaal, kohvik, restoran, kontserdisaal jne.,  

vabaõhuala on avatud ja pakub mitmekesiseid vabaaja ja  puhkevõimalusi. 

P.S. ERMI-l on oma ajaleht „Värat“, mis hakkab ilmuma 2 korda kuus, senini on ilmunud 2 numbrit. 

Hüdrobioloog Kristjan Piirimäe teemaks oli „Ökoloogilise katastroofi närvikõdi“. Selle teema raames 

tutvustas ta raamatuid, mida võib liigitada hoiatusromaanide hulka. On tekkinud uus termin: apokalüptiline 

ehk hoiatusžanr. Ühena sellistest rääkis ta J. Wintersoni romaanist „Kivist jumalad“, mida võib pidada ka 

religioosseks raamatuks, kus peategelased otsivad puutumatut ja asustatavat planeeti, sest oma planeet on 

hävinud. 

Raamatus maailmavahelisest ajaloost on käsitletud paradiislikul Lihavõttesaarel  toiminud ökoloogilist 

katastroofi. Autor kirjeldab, kuidas suures jumalatekultuses ehitati suuri kiviskulptuure, kuid nende 

paigaldamiseks oli vaja kasutada palke, milleks raiuti maha metsad. Inimesed hävisid 90 %, allesjäänud 

muutusid barbariteks. Ka Rooma riigi hävingus on süüdi inimesed ise. Ökoloogilised katastroofid on 

pikaajalised protsessid, inimesed ise ei suuda neid tajuda.  

R. Carsoni „Hääletu kevad“ (ilmus eesti keeles 1968.a.) on peetud paljud hilisemate hoiatusromaanide 

aluseks. M. Atwoodi romaanis „Orüks ja Ruik“ hävitab tehisintellekt maailma. 

Eesti keeles on ilmunud M. Järve „Esimene raamat“, mis räägib sellest, mis saab siis, kui Eesti hävib. 

Tartu Linnaraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu peaspetsialist, kes kuulus sel aastal 

kirjandusžüriisse, tutvustas selle aasta väljavalituid. Ta tõstis esile eriti Jan Kausi, kes sai oma loomingu 

eest kaks preemiat, Kätlin Kaldmaa „Väike terav nuga“ kujundus toetab teksti, jpt. kirjanikud väärivad 

tähelepanu.   Eesti proosa 2014.a. analüüsi Peeter Helme sulest saab lugeda „Looming“, nr. 3, 2015. 

Muusikalist vahepala pakkus näitleja Alo Kurvits, kes esitas laule Silvi Wraidi ja Jaak Joala repertuaarist. 
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Liivi muuseumi giid-pedagoog Berit Petolai jagas oma kogemust uuema noortekirjanduse tutvustamisel. 

Tema arvates töötab hästi vahetu lugemiselamuse jagamine. Koolis võiks korraldada mõne raamatuga 

seotud teemanädala, lapsed võiksid raamatu põhjal instseneeringuid teha. 

Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita rääkis oma lapsepõlvest, et tema kodus oli palju raamatuid, kuid ühel 

hetkel sai temastki agar raamatukogukülastaja, kes raamatukogus käis raamatukoguhoidjaga vestlusi 

pidamas. Ta mainis ka, et hakkas lugema 4-aastatselt. Tema meelest on mõne raamatu puhul oluliseks 

osutunud ka koht, kus seda raamatut on loetud. Kord arhitektidega kohtudes tuli neil mõte teha 

metsaraamatukogu, esialgu on see küll idee tasandil ja mis sellest tuleb, ootab Mikita isegi. Ta soovitas 

vaadata eestlasi ka teiste rahvaste pilguga, näiteks tõi LR ilmunud R. Milleti raamatu „Märkmeid 

Eestist“.Teabepäeva lõpetas sektsiooni juhataja Lea Ranna kokkuvõte 2014.a. tegevusest ja 2015.a. 

plaanidest. 

 

Lea Mäeste        Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

VEEDA SUVI LUGEDES !            Harju Maakonnaraamatukogus 

Juunikuus oli meil rõõm kaks nädalat töötada kolme vahva noorega Keila Noortekeskuse suvisest 

töömalevast.  Sahrah, Janno ja Tanel koostasid näituse „Veeda suvi lugedes, kuulates, vaadates 

meie soovitusel!“  Näitus koosnes laste endi valitud raamatutest, muusikaplaatidest ja videotest. 

Näituselt sai  ammutada ideid, kuidas oma suve vaheldusrikkamaks  muuta. Näitus oli noorte endi 

arvates nagu emotsioonide „Ameerika mägi“ 
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RAHVARAAMATUKOGUDE SUVELAAGER 

Suvelaager toimus  4.-6. augustini 2015 Lääne-Virumaal, juhtlauseks oli „Muusika raamatukogus – kõlab 

hästi!“ ja sellest lähtusid ka esimese päeva ettekanded Rakveres keskraamatukogus. 

Teemal „Muusikaraamatukogud meil ja mujal“ rääkis Katre Riisalu, Rahvusraamatukogu kunstide 

teabekeskuse juhataja ja ERÜ esinaine. Kusjuures muusikaraamatukogu laiemas tähenduses on nii 

iseseisev raamatukogu, raamatukogu eraldiseisev osakond kui ka raamatukogu, kus pakutakse muusikaga 

seonduvaid teenuseid.  Esitluses oli palju huvitavat. Näiteks Stockholmis on selline raamatukogu nagu Tio 

Tretton, mis tähendab “Kümnest kolmeteistkümneni” ehk 10-13 aastastele noortele spetsialiseerunud 

raamatukogu. 2011. aastal avatud mugav ja tõeliselt tore raamatukogu oaas teismelistele on lahti nädala 

sees kella 15-19 ja L-P kella 11-17. Hommikupoolikul saab terve klassiga ruumi broneerida. Kena ülevaate 

saab siit: http://www.youtube.com/watch?v=JYpouPV-B5w. 

Huvitav on ka „Design Thinking for Libraries“ http://designthinkingforlibraries.com/ . See on töövahend 

kliendikeskse raamatukogu disainimiseks. Küll ingliskeelne, aga tasuta allalaadimisega. Avanevad erinevad 

töölehed, nii teoreetilised kui praktilised, mille käigus võid uue loomisel või olemasoleva raamatukogu 

sisulise poole ümberkorraldamisel abi saada. Parimate raamatukogude näited inspiratsiooni saamiseks on 

kogutud veebilehele  „Model programme for public libraries“ 

http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/before-you-build/intro/#.VZZl9vnNs3p 

Muusikateemalised ettekanded olid veel: - Popmuusika raamatukogus. Heidi Heinmaa ja Marika Koha, RR 

kunstide teabekeskuse muusikaosakond. -  Muusikaosakond rahvaraamatukogus. Miks ja kuidas? Ene 

Roost, Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna juhataja. - Lääne-Virumaa KRK muusikaosakonna tööst. 

Rita Tammetalu, LVKRK muusikatoa raamatukoguhoidja. 

Samuel Golomb (Eesti haridus- ja kultuuritegelane, ajakirjanik ja toimetaja) tutvustas oma margi- ja 

postkaardinäitust „Pillid postkaartidel“. Näitusel on väljas üksteist tüüpi postmarke, sealhulgas näiteks 

üksikmark, sarjad, liimitavad ja isekleepuvad margid. 

Pärast lõunat sõitsime bussiga Rakvere linnaga tutvuma ja edasi Pajustisse, mis Vilde juubeliaastal eriti 

sobilik oli. Tutvusime E. Vilde nim. kirjandusauhinna pälvinud kirjanike tammikuga, mille idee algataja Ilme 

Post rääkis kohaliku kultuuri ajalugu: tõi eredamaid näiteid, kuidas nõukogude ajal elu kultuurimajas käis, 

kuidas E. Vilde  monument püstitati, kust tuli idee kirjanike tammik moodustada jne. Loomulikult sai ka 

koos Vildega ühispilt tehtud. 

Õhtul viisid korraldajad läbi väga huvitava piltmõistatamismängu, mis tõi kaasa suure elevuse ja nõudis 

veidike lauluoskust. Et ööbisime Barto puhkemajas, oli muidugi suur sündmus. Teisel õhtul istus Baruto 

koos meiega õhtulauas ja loomulikult kasutasime võimalust temaga vestelda ning pilti teha. Ta on lihtne 

mees – toimetab oma puhkekodu ümber ja õhtul küttis ise meie naistele sauna. Tõeline boonus oli ka 

http://www.youtube.com/watch?v=JYpouPV-B5w
http://designthinkingforlibraries.com/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/before-you-build/intro/
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erikujundusega Baruto vein, mil oli hea minek, sest paljud tahtsid mälestuseks pudeli koos autogrammiga 

kaasa osta. 

 

 
 

Kohtumisi ja käimisi oli palju. Teisel päeval käisime Muuga raamatukogus, kus Maarika Lausvee meid vastu 

võttis ning oma raamatukogust ja tööst rääkis. Tutvusime ka väga ilusa ja suurejoonelise Muuga mõisaga, 

mis töötab siiani koolina. Külastasime veel Avinurme Puiduaita ja Elulaadikeskust,  Simuna raamatukogu, 

Simuna kirikut ja allikat, Struve kaart ja Kiltsi mõisa. 

Viimasel päeval käisime  Tapa Linnaraamatukogus, kus Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 Margit 

Lättemägi tutvustas lasteosakonna tegemisi-toimetamisi ja ütlen ausalt, et lastetöö tase tegi mind lausa 

kadedaks. 

Külastasime kolleege Kadrina raamatukogus ja Rein Sikk korraldas ekskursiooni Kadrinas. Tore uudis oli, 

et Kadrina raudteejaama jaoks on leitud rahastamisvõimalus, et hoone koost lahti võtta, 

Vabaõhumuuseumisse viia ja uuesti kokku panna. Minule on see teema hingelähedane, sest vanad 

raudteejaamad lagunevad ja kaovad ajaloost nagu Raasikulgi – ometi on see ehe tolleaegne arhitektuur, 

hoone teevad eriti väärtuslikuks puitpitsid fassaadil. Ja Kadrina Saunaklubi on tegija    Suheldakse teiste 

klubidega – kutsutakse külla ja saunatatakse. Kuulsate külaliste nimetahvlid on kenasti seinale ritta seatud. 

Suvelaagrid on hea võimalus näha teisi raamatukogusid ja tutvuda kolleegide tööga. Järgmisel aastal 

korraldab suvelaagri Põlvamaa. 
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Harjumaalt osalesid laagris Ülle Siska Jüri, Pille Pikajago Lehola ja Merle Hansen Harju 

Maakonnaraamatukogust 

 

Ülle Siska          Jüri raamatukogu 

 

 

 

 

Lisaks fakte : 

o Lääne-Viru maakond 

 

Pindalalt on Lääne-Virumaa suuruselt neljas ja rahvaarvu järgi viies maakond Eestis (01.01.2015 

seisuga 61 099 inimest). 

87% maakonna elanikest on eestlased ning elanikkonna keskmine vanus on 42 aastat. 

Lääne-Virumaa koosseisu kuulub Eesti põhjapoolseim saar, Vaidloo. Maakonnas on mitu 

maastiku- ja looduskaitseala (sh Lahemaa Rahvuspark), mitmed hästikorrastatud 

mõisakompleksid (Palmse, Sagadi, Vihula) ja pargid. 

Lääne-Virumaal on 15 omavalitsust, sh kaks linna: tsemendilinn Kunda ja maakonnakeskus 

Rakvere. Rakvere sai linnaõigused 1302. aastal, kuid juba 12. sajandil asus linna kohal üks 

suurimaid Muinas-Eesti linnuseid nimega Tarvanpää. 13. sajandi alguses rajasid taanlased 
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muinaslinnuse kohale ordulinnuse, mille nimetus – Wesenbergh – tähendab alamsaksa keeles 

tarva pead. 

 

 

o Lääne-Virumaa raamatukogud 

 

Rahvaraamatukogusid on maakonnas kokku 42, sh 14 haruraamatukogu. 

2014. aasta lõpus töötas maakonna rahvaraamatukogudes 82 raamatukoguhoidjat. 

Raamatukoguhoidja keskmine vanus on 50 aastat. 

2014. aastal kasutas raamatukogu 32,8% Lääne-Virumaa elanikest. Iga läänevirulane külastas 

aastas raamatukogu keskmiselt 5,3 korda ning laenutas 10,5 teavikut (iga lugeja kohta oli 2014. 

aastal 32 laenutust). 

Laste osakaal lugejatest oli 26,4% ning laste laenutused moodustasid 14% laenutustest. 

Tapa valla raamatukogudes on kasutusel RIKS, teistes URRAM. 

 

 

o Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

 

2014. aasta lõpus oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogul 6951 registreeritud kasutajat, neist lapsi 

24%. 

Raamatukogu külastati 95 800 korda, mis on keskmiselt 330 külastust päevas. Virtuaalseid 

külastusi oli 29 677.  

Raamatukogust laenutati 193 243 teavikut, päevas keskmiselt 666 teavikut.  

Iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 28 teavikut, sh 26 neist olid raamatud ja külastas keskmiselt 

raamatukogu 14 korda aastas.  
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NÄITUSED SUVEKUUDEL 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 

 

INSPIREERITUD MODIGLIANIST! Loomeinimeste ühisnäitus 

teeb kummarduse suurele kunstnikule 

 

 

  
 

 Harju Maakonnaraamatukogus avati kümne kunstniku maale ja keraamikat koondav näitus 

“Modigliani, mu arm!”, mis  on saanud inspiratsiooni alles pärast siitilmast lahkumist kuulsaks saanud 

kunstniku ja skulptori Amadeo Clemente Modigliani loomingust ning on pühendatud tema 131. 

sünniaastapäevale. 

“See on meie kummardus kunstnikule, kes oma elu ajal oli väheedukas, kuid kellest pärast tema surma 

sai legend,” ütles avamisel näituse initsiaator Ewa-Kaisa Plakk. Tema sõnul ei tahtnud ta teha 

isikunäitust, vaid tahtis tuua kokku mitme kunstniku tööd, et innustada inimesi oma harrastusega 

tegelema. 

http://www.goodnews.ee/wp-content/uploads/2015/07/Loomeinimeste-%C3%BChisn%C3%A4itus-teeb-kummarduse-suurele-kunstnikule.png
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Ewa-Kaisa sõnul teadis ta ammugi, et Pirjo Levandil on head maalid ja ta palus kunstnikul need välja 

otsida, samuti oli ta teadlik Hedvig Seaveri Modiglianist inspireeritud keraamikast, teised kunstnikud 

aga leidis ta Facebooki kaudu Raplast. Näitusel olid väljas harrastuskunstnike Mariam Meladze, Pirjo 

Levandi, Maris Kobrusepa, Hedwig Seaveri, Kaupo Penti, Avo Päädami, Katrin Kirsipuu, Ettel Ilumae, 

Aire Saluste ja Ewa-Kaisa Plakki tööd, kaugeim neist on Mariam Meladze, kes on pärit Thbilisi 

kunstikogukonnast ja saatis näitusele ühe maali. 

Modigliani, keda on nimetatud ka neetud kunstnikuks, on tänapäeval tuntud eelkõige oma 

aktimaalidega, mis omal ajal tundusid skandaalsetena ja võeti alles hiljem omaks. Tema loomingust 

innustust saanud töid ning väljaandeid suure kunstniku ja skulptori elust sai näha 31. augustini Keilas 

Harju Maakonnaraamatukogus. 

Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

 

 

RAAMATUKOGU GALERIIS: 

Tiina Matt´i maalinäitus "Vahepeatus" 

Tiina Matt : Olen maalinud kogu aeg, aga maale näituseks vormistanud olen siiani vaid ühel korral. 

Maalimine on vastand mu tööle disainerina, mis on täidetud tähtaegade, tehniliste tingimuste- ja 

mõõtudega. Siin on asjad nii nagu ma parasjagu tahan, kõik on õige ja asjakohane. 

http://www.goodnews.ee/wp-content/uploads/2015/07/Loomeinimeste-%C3%BChisn%C3%A4itus-teeb-kummarduse-suurele-kunstnikule2.png
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Signeerin oma töö tavaliselt alles siis, kui ma otsustan, et ta on nüüd valmis. Kuni ma ei ole seda 

teinud, on võimalus, et ma teen edasi ja ta muutub millekski hoopis teistsuguseks. Tavaliselt alustan 

oma maale suvel rohu sees istudes, kasutades vanu õues seisnud kartulikastide põhju ja vanadele 

mööbliraamidele tõmmatud kartulikotte. See määrab ära kõikide mu maalide alguse. Kui ma mõnda 

tööd kaua teen, hakkab ta tihtipeale elama oma elu, muutub abstraktseks ja kaotab välise sideme 

oma esialgse objektiga. Ainult mõte jääb alles.  

 

Siin näitusel on koos mitu minu jaoks erinevat teemat ja pildid, millest osa on lõpetamata. See on 

väike vahepeatus enne kui ma nendega edasi lähen ja nad lõplikult valmis saavad. 

Siis ei ole nad enam needsamad pildid. 

Tiina Matt 

 

 

Köitekunstinäitus “Kaitstud avatus” 
1. juuli10:00 - 31. august18:00 

Raamatus on sõnum. Selleks, et sõnumit teiste inimesteni viia, raamat loodaksegi. 

Raamatus peituvat sõnumit loetakse lugematu arv kordi, kuid sõnum sellest ei kahane ning seda 

võivad lugeda üha uued ja uued inimesed. 

Selleks, et raamatu sõnum jõuaks paljudeni, tuleb seda peale kirjas jäädvustamise ka kaitsta. 

Raamatu sõnumi kaitserüüks on selle raamatu köide. 

Seda kaitserüüd kavandades tuletame endile meelde, et küütlev siid võib olla kaitsvam kui terasest 

turvis, et Ilu võib kaitsta nii ennast kui seda, mida ta ümbritseb. Ja et Ilu võib end ilmutada mistahes 

kujul, mistahes materjalis, olgu selleks paber või riie või nahk või puu või isegi teras. 

https://www.facebook.com/600472103391928/photos/a.612075388898266.1073741828.600472103391928/698155406956930/?type=1
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Kõige selle juures ei tohi me unustada, et raamatu sõnum peab jääma avatuks. Kui raamat suletakse 

tinutatud kirstu, siis võibki selle maha matta, et kellegi silmad seda enam ei näeks. See on raamatu 

surm. 

Kui soovime raamatule pikka iga, siis loome talle sellise rüü, mis meelitab teda avama, kuid kaitseb 

ka õnnetuste eest. 

Kui järele mõelda, siis kaitstud avatust soovime me ka endale, sest kes see nii väga tahaks vägisi 

kinni pandud saada! 

Peep Ilmet 

Näitus on koostatud Peep Ilmeti kogumiku “Sõõlatud luule” alusel, mis ilmus 2013. a. ja on 

tema kuueteistkümnes luulekogu. See sisaldab luuletusi alates esimestest kat-setustest 

masinkirjalistes almanakkides kuni möödunud aastatuhande lõpuni. Koos mahuka 

järelsõnaga annab see ülevaate nii autori loomingust, elukäigust kui ka mõttemaailmast. 

Event Navigation 
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KEILA HOOVILOOD: KOHVIKUTEPÄEV HARJU 

MAAKONNARAAMATUKOGUS; MUUSIKA-JA LUULEKOHVIK „SINILILL“ 

 

Keila linnal on muutumas traditsiooniks augustikuus korraldada kohvikutepäeva, sel aastal siis 

teist korda. Meie raamatukogu otsustas ka seekord osaleda. Päeva motoks oli „Hoovilood“, iga 

kodukohvik peidab endas oma lugu. Hoovikohvikutest sai otsida tähti, millest moodustus lause, 

seekord oli selleks: armastus elab hoovides. Loosiga sai võita auhindu. Nähtavas kohas jooksis 

ekraanil reklaamiklipp Keilaga seotud muusikutest-laulajatest : Pearu Paulus, Siiri Sisask jt Meie 

lugu on otseselt seotud kohaga, kus raamatukogu praegu asub. Lugu sai alguse sinililli täis 

männikust, kuhu kerkis „Sinilille“ lasteaed 1974.a.  

 Koostatud oli stend ajakirjanduse ilmunud artiklitest, mis puudutasid meie teemat  läbi aegade. 

Vihikusse said kohvikukülastajad kirja panna oma mälestusi lasteaia-aegadest. Lisaks sai kirjutada 

oma rida  luuletuse algusreale: kui me kohtusime kohvikus… Kohvikupäeval pakkusime 

omaküpsetatud kooke-pirukaid, vaadata sai mokatasside näitust ja tutvuda raamatunäitusega 

“Koogid, saiad , pirukad“. Avatud oli „Üksildase uitaja sohvanurk“, kus sai kuulata-vaadata Eesti 

kirjanike luulet nende endi esituses teleriekraanilt. Kogu tegevust saatis mõnus kohvikumuusika. 

Kaasa sai võtta meelepärase luuleraamatu ja seda võimalust kasutati usinasti. Oli kena 

päikesepaisteline päev ja ka külastajate arvu üle ei saanud nuriseda. Siinkohal ka üks mõttetera: 

Igaühel meist on elus hetki, mil sisenema luuleilma, et leida ilu, armastust, rõõmu, lohutust ja 

usku… 

https://www.facebook.com/600472103391928/photos/a.612075388898266.1073741828.600472103391928/700993833339754/?type=1
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Sinilille-kohvik külaliste ootel 

 

 

Lea Mäeste        Harju Maakonaraamatukogu 

 

 

 

 

 

LASTERAAMATUKOGUHOIDJATE  SUVEAKADEEMIA TOIMUS 

16.-18. JUUNIL TARTUS. 

 Olin esimest korda lasteraamatukogu suveakadeemias, kus programm oli väga põnev. Panen kirja 

mõned huvitavamad esinejad.  Jaanika Palm rääkis kolm ja pool tundi uuemast laste- ja 

noorsookirjandusest. Lastekirjandusest saime me väga hea ülevaate. Päev lõppes ekskursiooniga 

Tartu Mänguasjademuuseumisse, kus küpsetasime pannkooke ja saime kolleegidega 

põhjalikumalt tuttavaks.  
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Väga põhjaliku ülevaate saime saksa nüüdiskirjandusest  Linda Jahilolt. Üldlevinud eelarvamus 

on, et saksa kirjandus on raskepärane, pikkade lausetega, filosoofiline ja igav. Teine põhjus , miks 

osa saksa väärtuslikust kirjandusest  tõlkimata jääb, on see, et kirjastustes puuduvad inimesed, kes 

ise saksa kirjandust originaalis loevad  (ei ole nn. saksa kirjanduse Krista Kaera). Eesti kõige 

prominentsemad tõlkijad on Mati Sirkel ja Tiiu Relve. 

Edasi suundusime Eesti Kirjandusmuuseumisse, kus võttis meid vastu Astrid Tuisk. Meile  räägiti, 

millega tegeleb kirjandusmuuseum. Kindlasti paluti vaadata muuseumi kodulehte. Lõpetuseks anti 

meile  20 minutit aega, et panna kirja  oma lapsepõlve mänge. See oli väga tore kogemus, et minna 

meenutustes tagasi lapsepõlve. 

Viimane esineja oli Tiiu Urva, kes rääkis, kuidas ära tunda ja aidata raskustesse sattunud lapsi. 

Teemad: lastega kontaktiloomise võimalustest; lastest, kes ei kuuletu; lastega toimetuleku 

võimalused ja sobivad käitumisviisid töös lastega. Lektor rääkis  palju oma isiklikust kogemustest 

lastega. Mõned teemad loengust veel: tõrjutud lapsed, enesessesulgunud ja isoleeritud lapsed, 

arvutimängud ja digisõltuvus . Lastel on raske vastu võtta: 

 kritiseerimist- pidev hinnangute  andmine 

 sildistamist - targad ja rumalad 

 diagnoos – haige või ebanormaalne 

 ähvardamist- püüe kontrollida ja hoiatada tagajärgede eest, mida kavatsetakse rakendada 

 moraali lugemist -  mida ma ütlesin, nii juhtuski 

 

 

 

Kolm päeva Tartus möödusid  kiiresti ja kindlasti soovitan ma osaleda ka järgmisel 

suveakadeemial. 

 

 

Pille Pikajago       Lehola Raamatukogu 
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 KIRILINNUGA ROOTSIS TANTSIMAS 

Naistantsurühma „Kose Kirilind“ liige olen ma nüüdseks olnud üle kahe aasta. Nende aastate sisse on 

mahtunud ka juba tantsupidu. Pärast tantsupidu hakati tantstrupis mõtlema, mida võiks siis 2015. aastal 

korda saata. Ja siis tuligi otsus osaleda Europeade festivalil Helsingborgis. Europeade on Euroopa kõige 

suurem rahvusvaheline rahvakultuurifestival ja sellel osalemine on kõigile sinna pääsejatele esmajoones 

au ja võimalus oma maad ning kultuuri tutvustada. Eestist osales ligi 900 tantsijat ja rahvamuusikut, 

toimus Eesti „dessant“ Rootsi, nagu öeldi meile naljatledes. „Kirilinnu“ jaoks oli see 8. Europeade festival. 

Meie bussiseltskonda kuulusid veel Kuusalu segarühm „Kabujalake“ ja Kuusalu naisrühm „Viimikud“. 

„Kirilinnu“ ridades oli mul au esineda nii avakontserdil, kahes tänavakavas kui ka lõpukontserdil.   

 

See oli suurepärane elamus, kui naisrühmad avakontserdil tantsus lainetust hakkasid tegema ning 

publikust käis meeletu kahin läbi ja aplodeeriti. Külmavärinad tulid endalegi peale ja tulevad siiani, kui 

seda meenutan. Tore oli vaadata, kui väljak täitus, kas siis eesti lasterühmade või segarühmadega. See oli 

lihtsalt võimas ja kui palju Eesti lippe võis sellel festivalil näha! Juba sellepärast tasub tantsimas käia ja 
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sellistel festivalidel osaleda. Tore oli vaadata ka teiste riikide tantsijate esinemist, aga minu arvates eesti 

tantsule vastu ei saa, kuna meil on pikaaegne tantsupidude kogemus. Lihtsalt uhke on olla eestlane. 

 

Hille Schaffrik         Habaja raamatukogu  

 

 

 

 

RAE VALLA RAAMATUKOGUDE VÄLJASÕIT LÄTI 

RAHVUSRAAMATUKOGUSSE 
 

Tänavu aasta augustis täitus Läti Rahvusraamatukogul esimene aasta uue hoone avamisest ja Rae valla 

raamatukogude töötajad Jürist, Peetrist, Lagedilt ja Vaidast võtsid sel puhul ette reisi Läti pealinna. Eestist 

lahkudes olid ilmaolud üsna nutused, kuid Riias tervitas meid suviselt kõrvetav päike ning ekskursioon võis 

rõõmsalt alata.  

Esmamulje hiigelsuurest raamatukogu hoonest oli rabav. 13-korruseline mammutehitis on paras 

vaatamisväärsus. Välislätlasest arhitekt Gunārs Birkertsi nägemuse kohaselt on raamatukogust saanud 

tõeline klaasloss, millel oma hellitusnimigi olemas. Gaismas pils ehk valguse loss kõrgub uhkelt Daugava 

jõe kaldal ja peegeldab seintelt ning akendelt tagasi taevasina, udu, jõevee mõnusat kristalsust või mõnda 

muud sinise ja halli varjundit, mida loodus parajasti pakub – kahtlemata üks mitmekülgselt värskendav 

arhitektuurilahendus keset pealinna. Muidugi ka suur kergendus raamatukogu töötajatele, kes varem 

pidid opereerima erinevaist Riia osadest, sest osakonnad olid paigutatud mitmetesse hoonetesse mööda 

linna laiali.  
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Siseruumides valitseb sarnane meelsus. Kõik on väga avar ja läikiv. Juba aatriumisse sisenedes saab aimu, 

millistest materjalidest ehitis kokku on pandud. Domineerivad klaas, puit ja metall. Esimese korruse 

põrand on kaunistatud kiviplaatidega, millest moodustub läti rahvariidevöö muster ning teiste korruste 

põrandaid katab Kanada vaher. Seinte puitosad on valmistatud kasepuust. Korrused kõrguvad ümber 

aatriumi jättes hoone keskosa põrandast laeni avatuks. Värvilahendused on tagasihoidlikud, kuid efektsed 

ja mitmetähenduslikud. Nimelt on igal korrusel värvi andvad tugisambad, millele annavad tooni lati, Läti 

endise rahatähe, erinevad värvid. Suurimaks pilgupüüdjaks osutub aga üle viie korruse kõrguv 

sisekujunduselement, raamaturiiulitest koosnev klaasialune seinakaunistus, millele on pikkuse lisamiseks 

lisatud peegleid nii, et kohati paistab nagu raamatud ripuksid pea alaspidi nagu nahkhiired koopalaes. 

Kõige tipuks avaneb läbi korruste paiknevatest lugemissaalidest vaimustav vaade Daugava jõele. Teisel 

pool lugemis- ja  laenutussaale asuvad hoidlaruumid. Terviklikult mõjub kogu maja väga avaralt ja 

õhuküllaselt. Kohati ehk isegi liiga tühjalt, kuid kindlasti suudetakse ruumidele aastatega sisu ja otstarvet 

leida. Kõikidele  korrustele pääseb trepist ja liftiga. Raamatukogus on isegi olemas eskalaatorid, et edasi-

tagasi liiklemine tõhusamalt sujuks ja kõigisse avatud ruumidesse on tagatud sissepääs ka ratastooliga 

liiklejatele.  
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Loomulikult ei pääse sellises hiigelsuures hoones turvateenistusest. Raamatukokku sisenedes tuleb 

loobuda kottidest ja muudest suurematest isiklikest esemetest, paigutada need eraldi turvakappi ja võtta 

kaasa raamatute jaoks mõeldud läbipaistvad kotid. Külastamine käib registreeritud kasutajatele 

lugemiskaartide alusel, kuid teenindatakse ka turismigruppe ja indiviididest külastajaid. Sel juhul antakse 

külastajatele eraldi kaelapael, mis märgistab nende staatuse – oranž turismigruppidele, must 

üksikkülastajatele. Gruppe juhivad raamatukogu töötajad, kes ennast vabatahtlikult giidi tööks üles on 

märkinud.  

Raamatukogu ruume kasutatakse tihti igasuguste kultuuriürituste ja näituste jaoks. Tegemist ongi ühe 

linnasüdamega, kus kuuleb, näeb ja maitseb erinevaid elamusi. Olgu nendeks siis kontserdid, 

maalinäitused või raamatuesitlused. Eraldi saalid on olemas nii lastele, filmi- ja muusikahuvilistele kui ka 

rahvuskultuuri ja -filoloogiat armastavatele kasutajatele. Raamatukogu põhiülesanne on muidugi  

rahvusteavikute kogu moodustamine ja säilitamine ning sellele juurdepääsu tagamine. Kogudes on kokku 

ligikaudu 4,5 miljonit teavikut, lisaks veel umbes 1 miljoni jagu pisitrükiseid ja seda kõike valdab kokku üle 

400 töötaja. Kõikidel osakondadel on eraldi hoidlad, et hiigelsuure mahuga teavikutekogus paremini 

orienteeruda ning vajalikku ligemalt ja kiiremini üles leida. 

Koridoridesse on välja pandud silmapaistvaid esemeid. Väga huvitav oli 

vaadata 1765. aastast pärit pesumasinat ja 1880. aastal Moskvas 

valmistatud UNESCO kultuuripärandisse kuuluvat rahvalaulude kappi, 

millel sahtleid 70 ja neis peituvaid käsitsi kirjutatud laululehti kokku 

268 815. Veel võis näha erinevaid raamatuid, mis on vaatamisväärsed 

oma harulduse või päritolu poolest. Imepisike piibel, mille pikkus ehk 

kõige rohkem 1,5 cm, sisaldas endas mikroskoopilises kirjas olevat meie 

isa palvet. Suurima raamatuna jäi silma 50 kg kaaluva albumi „Terra 

Mariana - 1186–1888“ koopia, mille Vatikanis asuvast originaalist lasid 

lätlased teha 10 täpset jäljendit. 

 

Vaadata ja imestada oli palju. Eredamalt jäigi ehk meelde lummav vaade Daugavale, kogude suurus ja 

ruumiküllus ning see, et raamatukogu töötajad uhkusega oma tööd hindavad ja armastavad. Just nemad 
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on oma rahvuse kultuuriväärtuste kogujad ja säilitajad, keda ehitatud hoone ja töötingimused aitavad 

väärtustada. Ühe korra õnnestus raamatukoguhoidjal meie elevil ekskursioonigruppi ka korrale kutsuda, 

sest meis tekitasid imestust lätikeelsed kirjanike nimed nagu Džodžo Moja (Jojo Moyes) ja E. L. Džeimsa 

(E. L. James) ning jutuvada kippus kontrolli alt väljuma. Ülejäänud külastusaja olime aga eeskujulikud 

ekskursandid ja Läti suurimast ja uhkeimast raamatukogust lahkusime siiski sõpradena.  

 

Tekst: Anneli Erik 

Fotod: Anu Keinaste        Jüri Raamatukogu 

 

 

 

 

 

Veel muljeid Läti rahvusraamatukogu külastusest. 

 

VALGUSE PALEE RIIAS 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu vanaraamatu toimkonna, eks-klubi ja noortesektsiooni korraldusel 

toimus 11.septembril 2015 Läti Rahvusraamatukogu külastus. Sellistel reisidel tekib alati ootamatult vabu 

kohti ja nii õnnestus ka meil, lisaks minule veel Kaja Hõimojal ja Merle Hansenil Harju 

Maakonnaraamatukogust võimalus Riiga sõita. 

Läti Rahvusraamatukogu loodi 29.augustil 1919.aastal ja uut maja hakati kavandama 1989. aastal. 

Arhitektiks sai kuulus välislätlane Gunnars Birkets USA-st, kes projekteeris maja tasuta, kingituseks oma 

sünnimaale. Hoone valmis 2014.aasta algul, ametlik avamine oli 29.august 2014. Külmal jaanuaripäeval 

toimus sümboolne kolimine, kus käest kätte anti 2000 raamatut, mida Läti rahvas oli oma 

rahvusraamatukogule annetanud, selles aktsioonis osales ka ERÜ delegatsioon. 
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Läti uut rahvusraamatukogu nimetatakse sümboolselt Valguse Paleeks, domineerib kaks värvi - valge ja 

hall, kogu mööbel on hele, Läti kasest ja Kanada vahtrast. Hoonel on 13 korrust, aga, et mitte halba esile 

kutsuda siis nimetatakse ühte maa-alust miinuskorruseks, seal on konverentsikeskus, maja 

teenindamiseks vajalikud ruumid jne. 11 ja 12 korrus on observatoorne korrus, sealt avanevad imelised 

vaated Riia linnale, Daugava jõele ja eeslinnale. Kuna Läti riik oli 2014.aastal Euroopa Liidu eesistujamaa 

siis oli maja kolm esimest korrust nende kasutada ja paljud ruumid on alles sisustamisel.  Raamatukogus 

on nagu ikka erinevad valdkonnad eri korrustel, humanitaaria, tehnoloogia, vana raamat, rariteedid, 

kaardid jne. Huvitav oli see, et luuakse eraldi lugemissaal 5 – 15 aastastele lastele, alates 16-ndast 

eluaastast on võimalik kõiki saale külastada. Huvitavad olid eraldi boksid, kus sai muusikat kuulata ja filme 

vaadata, samuti on palju näituseruume. Rariteetide korrusel oli eksponeeritud Läti kalleim vara, väike 

kapp Läti rahvalaulude – dainadega. Nimelt hakkasid 19.sajandil Läti rahvusliku liikumise tegelased 

korjama Läti rahvalaule ja kirjutati need paberossipaberile ja keerati rulli ja need rullikesed on nüüd 

koondatud ühte kappi, millel on väga väikesed riiulid. 

Mida öelda kokkuvõtteks: ilus maja, valgust on seal küll ja töötada ilmselt mõnus, aga vähe värve, võiks 

natuke kirjum olla, kuigi fuajee põrand on marmorist ja kasutatud Läti rahvusmotiive, siis üldmulje jäi 

natuke hall, suursugusust lisab muidugi Daugava jõgi, mis on lai ja võimas, aga tore, et lätlastel on nüüd 

oma uus maja. 

Marika Alter          Vääna raamatukogu 

 

 

TURBA RAAMATUKOGU RAAMATUSÕBRAD „OMADEGA RABAS“ 

Turba raamatukogu raamatusõprade ring tekkis üsna ootamatult. Ühe tavapärase raamatukogu 

nõukogu koosoleku lõpul jäime nõukogu liikmetega mõtteid vahetama loetud raamatutest. Aeg oli 

hiline ning kodudes pered juba ootamas, aga meie mõttevahetus ei tahtnud lõppeda. Otsustasime, et 

saame peagi uuesti kokku, aga siis mitte kui nõukogu, vaid kui raamatuhuvilised, kes jagavad oma 

häid lugemiselamusi ka teistega. Pärast uut õdusalt veedetud õhtut raamatukogus teelaua ümber, sai 

selgeks, et veelgi põnevam on vestelda raamatust, mida kõik on lugenud. Kui on olemas head 

raamatud ning raamatutest rääkida armastavad inimesed, siis ei saagi sealt muud tulla, kui üks tore 

raamatusõprade ring. Oleme koos käinud peaaegu kaks aastat ning selle ajaga on ka huvilisi juurde 

tulnud. Oleme arutlenud ligi 10 põneva raamatu üle. Ühe raamatu lugemiseks peame varuma aega 

vähemalt poolteist kuud, sest oma raamatukogus on raamatut vaid üks eksemplar. Võimalusel 
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kasutame ka RVL-i, et ikka kõik saaksid piisavalt aega raamat läbi lugeda. Sisukaid arutelusid on 

pakkunud B. Schlinki „Ettelugeja“ ning A. Baricco „Siid“. Enim on kõnetanud M. Houshoferi 

„Üksinda maailmas“ ja D. Tammeti „Sündinud sinisel päeval“. Vastakaid tundeid ning vaidlusi on 

tekitanud A. Kivirähki „Maailma otsas“, T. Õnnepalu „Mandala“ ning H. Murakami „Norra mets“. 

Oleme koos vaadanud ka raamatute põhjal tehtud filme. Eelmise hooaja aga lõpetasime jaanipäeva 

paiku F. Mowati „Ära hüüa hunti“ aruteluga Valgejärve rabas, seekord koos ööbimisega raba 

vaatetornis. Pealkirjas kasutatud väljend „omadega rabas“ viitab just sellele sündmusele. 

 

See öö jääb osalejatele kauaks meelde. Täiskuu ja õhk parajalt karge, väsimatu kägu, öösorri jorin, 

sookure hõiked … ja ärevad raamatusõbrad sääskede kaitseks kaasavõetud looride all und ootamas, 

lootuses, et ehk enne uinumist tabab kõrv ka mõne looma hääle, eeldatavalt hundi. Seekord siiski 

mitte.  

On suur õnn, kui kokku saavad sarnaste huvidega inimesed. Kes meist ei tahaks kuhugi kuuluda, 

kusagil olla osaline ning kui mitte avalikult laiale ilmale, siis vähemalt väikses ringis oma mõtteid 
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avaldada. Sellised koosveedetud õhtud kosutavad hinge, annavad uut energiat ning muudavad 

argielu rõõmsamaks.Uut hooaega alustame raamatutega J. Moyesi „Mina enne sind“ ning P. Pozzo 

di Borgo „1+1. Uus hingamine“.  

Elen Turi         Turba Raamatukogu 

 

XII ÜLERIIGILINE LASTERAAMATUKOGUHOIDJATE PÄEV  

NARVA KESKRAAMATUKOGUS 

       Vaade Narvast 

Päev raamatkogus algas direktori kt. Maritsa Orti tervitusega. Ta rääkis, et neil on 62 töötajat. 

Tervikute maht on üle miljoni eksemplari. Raamatukogu asub neljal korrusel ja on hästikorrastatud 

ja hubane. Hiljutise projektiga saadi raamatukogusse Ameerika teabenurk. Käima on saadud 

projekt lastele lugemiskoeraga. 

Narva linnapea Eduard East tutvustas slaidide abil linna üldandmeid, näiteks elab linnas 4% 

eestlasi, kokku on 45 rahvuse esindajaid. Linnas on toimunud rida positiivseid muutusi. Euroopa 

Liidult on saadud toetust 100 miljonit, mille abiga on saadud korda teha ühisveevarustus, jõeäärne 

promenaad, laste loomemaja, Pimepark, Narva-Ivangorodi piiriületus jt. Ootamas on Raekoja 

korrastus jt objektid. Ka raamatukogu ootab uusi ruume. 
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                Jalutuskäik promenaadil, õhtuhämaruses saab nautida värvilise valgusega purskaevu 

   

                        Vasakul Narva Kolledž, paremal renoveerimist vajav Raekoda 

 

ERÜ lasteteeninduse toimkonna esimees Anneli Kengsepp esines ettekandega „Mis tehtud ja mis 

plaanis toimkonnal.“, Toimkond on juba 10- aastane.  Uut on see, et käivitatud on kogemustetuur, 

käidud on Tapa raamatukogus ja Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Tuur jätkub. Seitsmendat korda 

kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ nominendid, keda sel aastal oli viis.  

Ädu Neemre Tartu Linnaraamatukogust rääkis lähemalt lastetöötajate suveakadeemiast, mis tema 

sõnul tagasisidena läks korda. Ädu tõi välja, et huvitav oli loovkirjutamise töötuba ja  Berk Vaheri  
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ülevaade teemal „Subkultuurid ja muusika“, psühholoog Tiiu Urva loeng käsitles  raskustesse 

sattunud laste käitumist. Akdeemia käigus külastati loodusmaja ja Mänguasjamuuseumi. 

Ülevaate 2014.a. lasteteenindusest lasteosakondade aruannete põhjal  andis Tallinna 

Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidjas Epp Leikop. Läbivad 

märksõnad olid: NUKITS, E. Valteriga seotud üritused, muumid, suvelugemine. Ta tõi hulgaliselt 

näiteid leidlikest üritustest. Rõõmustav on, et noored emad on üha rohkem leidnud tee 

raamatukogusse oma maimukestega, ka lasteaedadega sujub koostöö kenasti. Murepunktiks on 

see, et lapsed on üha enam hõivatud. 

Triin Soone Lastekirjanduse Keskuse direktor, rääkis, et raamatukarusellid haiglates on kogunud 

populaarsust. Tulemas on beebiraamat, see kingitakse koostöös KOV-ga aasta sees sündinud 

lastele. Tuleb ka selle raamatu esitlus. Jätkub seminaridesari „Laps kirjanduses III“. Alice-raamatu 

150-aasta juubeliteemaga on ühinenud 76 kunstnikku 19 riigist, tulemas on suurepärane näitus. 

Meie päev Narvas lõppes Narva Kolledži külastusega, tutvusime raamatukoguga ja nautisime 

kunstinäitusi. Meeleolukas oli Marina Kuvaitseva raamatu „Rahvamänge läbi aastaringi „ 

(paralleeltekst vene keeles) esitlus. 

Lea  Mäeste       Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU TÖÖTAJATE EKSKURSIOON 
RANNAROOTSI ALADELE 

 
Sõit algas Keila Keskväljaku bussipeatusest kell kaheksa. Ekskursiooniga samal päeval toimus samal ajal 

Haapsalus üritus "Valge Daami aeg 2015". Valge Daami aeg on juba kolmel aastakümnel olnud Haapsalu 

suve üks tähtsamaid sündmusi. Augusti täiskuule kõige lähemal oleval nädalalõpul muutus Haapsalu 

vanalinn sumisevaks laadaplatsiks, kirev kultuuriprogramm kestis hommikust õhtuni. Kahjuks meie 

reisigrupp sai osa sellest üritusest vaid möödaminnes. 

Hommikukohvi ja kooki sõime Haapsalu kesklinnas asuvas kohvikus nimega Hapsal Dietrich. Hubase 

atmosfääriga väike tänavakohvik jättis oma mõnusa kujunduse, maitsvate küpsetiste ning sõbraliku 

teenindusega väga hea mulje. Dietrichi kohvik on muljetavaldava ajalooga. Tegutsemist alustati 20. 
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sajandi alguses. Kohvik kuulus Dietrichi perekonnale ja kohvikut pidas Haapsalus tuntust kogunud pagar 

Paul Dietrich. Äri oli tuntud eelkõige kvaliteetsete kontiitritoodete poolest. Uue Hapsal Dietrichi kohviku 

loojateks on kaks perekonda, kelle kirg ja hobi on kokkamine, söögi nautimine, armastus väikeste 

kohvikute vastu ning austus Haapsalu ajaloo, vana arhitektuuri ja eestiaegse mööbli vastu. Ka kohvikust 

leiab palju eestiaegseid sisekujunduselemente.  

Peale kohvikus käiku saime kokku giidi Ülle Ehalaga, kes veetis terve päeva meile Rannarootsi radu ja 

ajalugu tutvustades.  

 

Järgmisena külastasime Rannarootsi muuseumi, kus tutvustati meile Lääne-Eesti saarestikul ja mandriosal 

asunud eestirootslaste ajalugu ja kultuuripärandit. Rootslased on asustanud Loode-Eesti rannikualasid ja 

erinevaid saari juba rohkem kui 1000 aastat. Nad moodustasid Eestis kaunikesti suletud seltskonna tänu 

geograafiliste piiridele ja kindlasti ka keelelisele barjäärile. Oma päritolu ja kultuuri väga tähtsaks pidamine 

oli vaatamata väikesele arvule püsimajäämise aluseks - rootslaste asustusele tegi lõpu vägivaldne 

sündmus - Teine maailmasõda, kui enamus eestirootslasi oli sunnitud Nõukogude okupatsiooni kartuses 

oma kodud jätma ja Rootsi põgenema. Nõukogude korra lagunemisel, kui hakati uuesti rääkima eestirootsi 

kultuurist, oli selge, et vaatamata maade tagastamisele oleks sinisilmne loota rannarootsi kultuuri 
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taastumist sellise elava kultuurina nagu enne sõda. Kuid ühisel jõul okupatsiooniajal Eestis elanud 

eestirootslastega loodi Eestirootslaste Muuseum säilitamaks seda vähest, mis tänapäeval nimetatud 

kultuurist järel on. Kuna esemete kogumisega kultuurist, mis kadunud rohkem kui 50 aastat tagasi on 

mõistetavaid raskusi, peab muuseum oluliseks ka teisi tegevusliine. Igaks suveks  planeeritakse  erinevaid 

tegevusi - mainitud Vormsi pulmadele lisaks on peetud ära ka Pakri ja Vihterpalu pulmad, ehitatud on 

külastajate silme all juba kolm traditsioonilist rannarootsi paati; Vormsi rupa, ruhnu lodja ja jaala. 

Teadusliku poole arendamise suureks eelduseks on muuseumi raamatukogu, mis on arvatavasti parim 

vastavasisuline kogu Eestis.  

Pärast ringsõitu Haapsalu ranna aladel, oli meie järgmiseks peatuskohaks Saare Mõis ning  Lyckholmi 

muuseum. Tuntud ajaloolaste Carl Russwurmi ja Paul Johanseni järgi ostis Lyckholmi mõisa (Saare mõis) 

pärast Põhjasõda Friedrich Adolf von Rosen. Sestsaadik on mõisa ikka edasi antud isalt pojale kuue 

põlvkonna jooksul. Nüüdse Lyckholmi muuseumi, mõisahoone ja Skanskopli omanik on viimase 

mõisaomaniku poeg. See on erakordne, sest eelmistel sajanditel müüdi paljud mõisad Eestis maha. On 

dokumentaalselt tõestatav, et Rosenite perekond on elanud Baltimaades alates 1282. aastast. Praegune 

Saare mõisa komplekt on taastatud 1995-2001. a. Taastatud on hobusetalli (18. saj.) varemed esialgses 

stiilis, kus nüüd asub Lyckholmi muuseum. Mõisa peamajas on külalistemaja, kohvituba ja saalid ürituste 

jaoks. Taastajad on dr. Gustav Fhrh. von Rosen ja tema naine Lore (sünd. Crety). Praegune mõisa omanik 

on dr. Gustav Fhrh. von Roseni vanem poeg dr. Lothar Alexander von Rosen. Muuseum avati 1. märtsil 

1997, peamaja augustis 2001.  

Lõunasöögi ajaks jõudsime VillaTeeristi kohvikusse. Kaunid hooned ja maitsev söök jäävad meile veel 

kauaks meelde. Põikasime sisse ka  meie töökaaslase Eela põlisesse Aaviku tallu . 

 

Kaisa Toms        Harju Maakonnaraamatukogu 
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SUVELUGEMINE LASTELE 

HARJUMAA RAAMATUKOGUDES 

 

 

 

 KEHRA  
Kehra raamatukogu viis ka sellel aastal läbi suvelugemise programmi 

lastele. See toimus lastele vanuses 7-15. Koostati on kolm erineva vanusegrupi soovitusnimekirja 

ja valmisid  ka lugejapassid. Iga loetud 

raamatu eest saab lugeja raamatukleepsu. Kes on suve jooksul rohkem 

lugenud, nendele on auhinnad ja ka lõpupidu septembris. Tänavu toimus 

suvelugemise projekt meil teist korda. 
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Aita Tammeorg         Kehra  raamatukogu 
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VIIMSI RAAMATUKOGU 

Viimsi Raamatukogu on laste suvise lugemise tõhustamiseks viinud läbi üritust pealkirjaga „Suvine 

võistulugemine“. 2015. aastal on järjekorras neljas suvi ja seega toimumas IV Suvine võistulugemine. 

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 1. – 3. klasside õpilased, 4. – 6. klasside õpilased ja 7. – 9. klasside 

õpilased. Võistlejate hulgas on olnud ka eelkooliealisi, kes loevad 1. – 3. klasside õpilaste vanuserühmas. 

Igale vanuserühmale on valitud 10 raamatut, millest vähemalt 5 läbilugemine viib edasi lõpuüritusele. 

Raamatuid valitakse nii vanemate ja ehk pisut unustuse hõlma vajunud raamatute kui ka uuemate 

auhinnatud raamatute seast, valikus on nii eesti- kui väliskirjanike loomingut ning ilu- ja teadmiskirjandust. 

Lähtutakse ka sellest, et raamat ei oleks koolide soovitusliku lugemise nimekirjades ja et raamatut oleks 

fondis vähemalt 2 eksemplari. Nii mõnigi raamat, mis on olnud suvisel lugemisvõistlusel on hiljem 

sattunud ka kooli soovitusliku lugemise nimekirja. 

Igale võistlejale antakse lugemispass, millesse ta saab raamatukoguhoidjalt templi, kui on vastanud 

raamatu kohta käivale lihtsale küsimustikule. Lugemispassi ootame osalejalt ka iga raamatu kohta hinnet 

(5-palli süsteemis), see annab raamatukogutöötajale hea tagasiside. 

Esimesel aastal (2012) jagasime välja 23 passi ja küsimustele vastas 10 lugejat. Igal aastal on kasvanud nii 

passi võtjate kui ka vastajate arv, mis 2014. aastal oli vastavalt 47 passi ja 37 vastajat. Osavõtjad on 

enamasti kõik Viimsi vallast, aga on olnud ka Tallinna elanikke. 

Üritus lõpeb osavõtjate autasustamisega ja ühise tordisöömisega. Lõpuüritusel auhinnatakse lugejaid, kes 

on rohkem ja kiiremini lugenud, jagatakse ka kõiksuguseid eriauhindu ning kõik lõpuüritusel osalejad 

saavad diplomi, kus peal loetud raamatute arv. Parimaid oleme autasustanud raamatukogu sümboolikaga 

meenetega, koolitarvete ja raamatutega. 

Kuna üritusest on saanud juba igasuvine traditsioon ning osalejate arv on igal aastal kasvamas, siis oleme 

2015. aastal lisaks välja kuulutatud ka konkursi ürituse logo leidmiseks. Sel aastal oleme plaaninud 

korraldada ka suurema lõpuürituse vabas õhus piknikuga ja üllatuskülalise osavõtuga.  

 

Lugeda on mõnus! 

25. augustil lõppes meeleoluka piknikuga traditsiooniline Viimsi Raamatukogu IV suvine võistulugemine 

1. - 9. klasside õpilastele.Tänavune võistulugemine toimus 15. maist - 14. augustini. Nagu tavaks 

saanud, toimus võistlus kolmes vanuserühmas. Võistulugemises osalejaid oli 58, kellest 45 

tublimat luges läbi vähemalt 5 raamatut 10-st soovitatust, vastas raamatu sisu puudutavale 

küsimustikule ja pääses nii osalema lõpuüritusel. Siinjuures tuleb kiita 22 osalejat, kes jõudsid läbi 

lugeda kõik 10 soovitatud raamatut. Kaugemalt osavõtjad olid tänavu Mattias Linholm Prangli 
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saarelt ja Saamuel Palu Tallinnast. Hea on tõdeda, et laste lugemishuvi on aasta aastalt kasvanud 

ja võistulugemises osaletakse hasardiga. Jätkuks ainult raamatukogus kõigile soovijatele 

raamatuid!  

Kõige kiirem lugeja oli sel aastal noorimas, 1. - 3. klasside vanuserühmas Tristan Aik Sild, kes luges 

raamatud läbi juba 20. maiks. 4. - 6. klasside õpilaste seas oli kiireim Karmen Miina Maiste ja 7. - 9. klasside 

õpilastest oli võitja Andriin Tori. Võistulugemise võitjaid autasustasid ürituse sponsorid Atlantis H2O 

Aquapark ja Viimsi Kino. 

Meeleolukas suvelugemise lõpuüritus kujunes toredaks  koosviibimiseks, kus jagati tänukirju ja auhindu, 

söödi maitsvat torti ja lustiti üheskoos. Elamusi pakkus teadusteater Kolm Põrsakest, kelle teaduskatsed 

lahutasid nii laste kui lapsevanemate meelt. 

Sündmuse õnnestumise eest tänab Viimsi Raamatukogu oma toetajaid, kelleks oli pikaajaline 

koostööpartner Haabneeme Kohvik (AS Tampe), kelle hõrkude tortideta ei ole möödunud ükski 

suvelugemise lõpuüritus, Atlantis H2O Aquapark ja Viimsi Kino ning Eesti Kultuurkapital.Lugeda on mõnus! 

V suvisel võistulugemisel on võimalik 1. - 9. klasside õpilastele ja tublidel koolieelikutel osaleda järgmisel 

aastal. järgmisel aastal.  

 

 

Elise Rand         Viimsi Raamatukogu 
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PEETRI RAAMATUKOGU 

Sel suvel toimus mitmetest raamatukogudest tuttav suvelugemismäng ka Peetri raamatukogus. Kuna 

mäng toimus meie raamatukogus esmakordselt  ning ei osanud arvata, kui palju võiks olla mänguga 

kaasatulejaid, siis mängu reeglid ja läbiloetavate raamatute arvu seadsime võimalikult paindliku. Mängus 

osalemiseks tuli suve jooksul läbi lugeda vähemalt 6 raamatut, võimalik oli valida nii raamatukogu poolt 

kui ka sõprade, vanavanemate ja teiste lähedaste poolt soovitatud raamatute vahel. Arvesse läks ka üks 

kooli poolt suvelugemiseks antud raamat. Iga loetud raamatu kohta tuli kirjutada väike raamatututvustus 

ning siis sai laps templikaardile templi. Mänguga alustajaid oli üle 65, kuid võidukalt pidasid lõpuni vastu 

14 last. Kuna võimalus oli lugeda ka rohkem kui kuus raamatut, siis kokku loeti 89 raamatut.  

Kokkuvõtte üritusest tegime 12. septembril. Kohale oli tulnud 9 mängust osavõtnut, neist kaks koos sõbra 

ja neli vanemaga. Kokkutulnud jagasid oma muljeid, loosisime auhindu, ja maiustasime kringliga. 

Auhindadeks olid kino kinkekaardid ning iga osaleja sai väikese meene aukirja, šokolaadi ja järjehoidja 

näol. Laste raamatuarvustustest tegime stendile näituse ja lastel oli oma raamatuarvustuse äratundmisest 

suur rõõm. Nii korraldajate kui osavõtjate ühine arvamus oli, et ka  järgmisel aastal võiks lugemismäng 

olla. 

 Lee Soe   Peetri raamatukogu 
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LUGEMISRÕÕM TURBA RAAMATUKOGUS 

 

TURBA  

Suvine laste lugemisprogramm „Lugemisrõõm“ toimus Turba Raamatukogus juba teist korda. 

Möödunud aasta kogemuste võrra rikkamana, sai lugemisprogrammis osalemise reegleid pisut 

kohendatud. Kui eelmisel aastal joonistasid lapsed iga loetud raamatu ainetel ka pildi, siis seekord 

oli joonistamine vabatahtlik. Pidulikul lõpupeol osalemiseks tuli aga endiselt lugeda kahe kuu 

jooksul vähemalt viis lugemisprogrammi nimekirjas olevat raamatut ning vastata ka 

küsimustikele. Nimekiri viimase aasta jooksul ilmunud lasteraamatutest oli parajalt pikk ja iga 

osaleja sai valida sealt just endale sobivad raamatud.  

Usinaid lugejaid oli kokku 11. Neist neli alles alustasid tänavu septembris kooliteed, neli last läksid 

2. klassi ning kolm lugemishimulist poissi 4. klassi. Kokku laenutati raamatuid 107 korda, seega 

sai raamatusõprade passidesse kleebitud 107 kleepsu. Vahepeal läks lugemine nii kiireks, et 

ootamatult said kleepsud otsa ning tuli pealinna uute järgi sõita. Meie tänavused usinad lugejad 

olid: Martin – 44, Kris-Jan – 16, Rebecca – 14, Heliise – 12, Sefran – 11, Sten – 10, Berit – 8, 

Remo – 7, Sandra – 6, Evalisa – 5 ning Carl Aleksander – 5 raamatuga.  

Kõik osalejad said tänukirjad ning papüürusest järjehoidjad. Lapsed, kes lugesid 10 ja enam 

raamatut, said kingiks just nende jaoks väljavalitud raamatud. Üks usin joonistaja oli ka - Remo 

ning selle eest oli ta väärt eriauhinda. 
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Tublid lugejad tänatud, võiski asuda torti sööma. Tordi kõrvale sai ka pisut juttu puhutud. Tort oli 

nii maitsev, et raske oli sõnu suust saada. Küsimusele, missugune oli igaühe lemmikraamat, tuli 

kiire vastus, et kõik olid lemmikud. Olgu siinkohal ära toodud raamatud, mis raamatukogu-hoidja 

tähelepanekute järgi lastele kõige enam meeldisid: L. Pichon „Mimmu ja Kräämu“;    D. Heiligman 

„Poiss, kes armastas matemaatikat“; M. Saksatamm „Postiljon ja kanad“;       A. Vallik „Laste oma 

Eesti“; A. Larsson sari „PAX“; R. Lagercrantz „Minu õnnelik elu“;   H. Vaher „Ümera Mehed 

Roosa Villast“; K. Hindrikus „Konnade mäss“ ning M. Widmarki LasseMaia detektiivibüroo sari. 

Üheskoos sai meisterdatud ka vahva värviline öökull, mis nüüd raamatukogus lugejaid rõõmustab. 
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Tänavune suvi soosis igati lugemist, vähemalt juunist augusti alguseni. Võib öelda, et pärast 

pidulikku tordisöömist alles suvi algaski. Kuid usun, et raamatuarmastus ei sõltu ilmast. Kes 

lugemispisiku varasest lapsepõlvest kodust kaasa saanud, see leiab elus igas olukorras aega 

lugemiseks. Nii mõnelgi lapsel kippus lugemine suvetuhinas meelest minema, aga tänu ema või 

vanaema abile said raamatud õigeks ajaks loetud. Lugemise kasulikkuses ei saa küll keegi kahelda. 

Raamatulugemine õpetab ja pakub elamusi, parandab suhtlemisoskust ning sõnavara, aitab mõista 

tundeid, lohutab, ajab nutma ja naerma jne. Ja teab iga raamatusõber, et raamat on abiks isegi 

uinumisel. Lapsega koos raamatute vaatamine ning ettelugemine on erilise väärtusega koos 

veedetud aeg, kui põnevatesse raamatuseikustesse sukeldudes ununevad igapäevaelu tegemised ja 

probleemid.  

„Lugemisrõõm“ tuleb ka järgmisel suvel, selles pole kahtlustki. Lapsed juba ootavad ning 

lastevanemate soojad tänusõnad annavad kinnitust, et tegemist on vajaliku ettevõtmisega.           

Elen Turi         Turba Raamatukogu 
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KOSE LAPSI TABAS LOTTEMAANIA 

Lotte on väikeste ja suurte sõber, igaüks saab Lottega olla loov, omanäoline, toimeks, teotahteline, 

elurõõmus (esitähtedest loe kokku LOTTE). Lastekirjandus aitab lapsel maailma asjadest aru 

saada, kujundab maailmavaate ning väärtused. Läbi antud projekti tahame lasteni tuua eesti oma 

lemmiktegelase Lotte, kes oma sõbralikkuse ja õpetlikkusega aitab paremini mõista lastekirjandust 

ja sotsiaalseid väärtusi. 

Sellise üleskutsega kuulutas Kose noortekeskus koostöös kõikide valla raamatukogudega välja 

suvise lugemis- ja mänguprojekti „Lottemaania“. Lotte tegijatelt luba käes, hakkasime koos 

mõtlema, mida põnevat lastele suvisteks tegevusteks pakkuda.  

 

Kõigepealt vaatasime ühiselt filmi „Leiutajateküla Lotte“, seejärel sai iga soovija raamatukogust 

endale värvilise ja toreda Lottemaania passi. Passis on nurgad erinevate tegevuste jaoks – 



36 
 
 

 

nuputamisnurk, filminurk, mängunurk, lugemisnurk. Lisaks mõistatused ja info ettevõtmise 

kõikide ürituste kohta. 

Ühiselt valisime raamatud, mida suvel lugeda. Kõik neist olid seotud Lotte teemaga, lisaks 

erinevatele Lotte raamatutele olid valikus raamatud, mille autoriks Andrus Kivirähk või Janno 

Põldma või millele pildid joonistanud Heiki Ernits. Iga loetud raamatu eest sai laps passi värvilise 

täpikleepsu. Kogu lottemaania ajal oli raamatukogus 

raamatunäitus, tutvustamaks teemakohaseid 

raamatuid, tegelasi, Lottemaad ja Lotte tegijaid. 

Kõige populaarsem raamat näitusel Lotte maja, mida 

saigi ainult raamatukogus vaadata.  

Raamatukogus oli muidki tegevusi: sai harjutada 

puzzlede kokkupanemist ja Memoriinimängu. 

Mängude turniirid toimusid kord nädalas 

noortekeskuses. Igal esmaspäeva hommikul ootas 

raamatukogus lapsi uus ristsõna või mõistatus. Neid 

tegime kahes raskusastmes, üks 1.-2.klassi lastele ja 

teine suurematele. Oli lapsi, kes lahendasid peaaegu 

kõik 13 mõistatust. Soovijad said vaadata Lotte filme, 

joonistada ja värvida, 4.klassi tüdrukud lugesid 

juunikuus väiksematele kolmapäeviti ette.  

 

Augusti lõpus toimus noortekeskuse algatusel sõit Lottemaale. Neile, kes raamatuid lugenud, tuli 

kõik väga tuttav ette. Teistele jätkus palju avastamisrõõmu. Laste lemmikuteks said kiiresti Lotte 

rong, seiklusrajad ja etendused. Väga vahva oli mesilane Susumu jututund. Kes tahtis, sai varbad 

korraks ka sooja merevette kasta. Väga palju tehti Lottemaa elanikega pilti.  

Kogusime lastelt muljeid suvise Lotte projekti ja väljasõidu kohta. Siin on mõned neist:  

Meile meeldisid lottemaania juures kõige  

rohkem: 

 multikad 

 ristsõnad 

 see, et suvel oli tegemist. 

 sai põnevaid lauamänge mängida 

Meile meeldisid Lottemaa juures kõige enam: 
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 Lottemaa elanikud 

 Kõik ehitised olid väga sarnased multikaga 

 Lottemaa elanikega sai palju mängida  

 seiklusrajad                                                                                      

 

                                                                          Merlin ja Liis  

 

 Lottemaal meeldis mulle väga. Kõige rohkem sealt meeldis jäneste maja ja seiklusrada.  

Meeldis nii väga, et järgmisel aastal võtan kindlasti suvelugemisest jälle osa. 

        Mariann 

 

Lottemaal oli väga lõbus. Me sõitsime Lotte rongiga. Käisime kõikidel Lottemaa elanikel külas.  

Lotte maja katuselt oli väga ilus vaade. Me rääkisime Lotte ema Annaga ka juttu. 

        Mirjam 

 

Lottemaal oli väga tore ja mulle meeldis väga. Mulle meeldis kõige rohkem Lotte maja, sest seal 

me rääkisime Lotte ema Annaga.  Etendus oli naljaks, sest Jaak kogu aeg tormas ja rahmeldas.  

Ja see läti kärbsetüdruk oli väga rahulik. Kõik oli väga tore!  

        Karmen 

 

Mulle meeldis Lottemaania juures see, et tuli lugeda raamatuid ja koguda kleepse. Lotte 

doomino meeldis ka väga ja muidugi see, et sai Lottemaale minna. 

Aga  kõige rohkem meeldis mulle Raina (Kose-Uuemõisa raamatukogust).                                                                                  

        Mirjam 

 

Lottemaal oli väga tore ja lõbus. Seal sai teha 50 erinevat asja. Mulle meeldisid etendused ja 

Lotte maja kõige rohkem. Kõige meeldejäävam oli popcorni majake tee ääres, Lotte maja, Lotte 

rong ja sigade maja. Lottemaal oli väga tore. Ma tahaksin muidugi tagasi minna. 

        Marja Liina 

 

Lottemaal oli väga tore ja lõbus. Kõige meeldejäävamad olid Lotte maja, jäneste maja ning 

kuidas Klaus väravas meile head aega soovis ning poseeris mulle. Niisiis, et Lottemaal oli 

vahva, kõik oli enamvähem sama, kui Lotte multikas.      

       Teele  
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Meie pere kolmel lapsel oli võimalus külastada läbi Kose Noortekeskuse Pärnumaa külje all 

tegutsevat Lottemaad. Kõige lahedam ja kummalisem maja Lottemaal, kus oli ka planetaarium, 

oli Jäneste maja. Eriti 

meeldejäävaks osutusid näidendid 

"Kärbes Jaagu pulm", 

Lotte ja kadunud mütside 

saladus". Koeratüdruk Lotte oli 

vigurit täis isegi pildistamise ajal, ta 

käskis keele suust välja ajamisel 

pead raputada, et ikka üks äge pilt 

tuleks. Jänesepoeg 

Albert paistis eriti silma oma 

veidrusega, iseendaga rääkimine 

tundus olevat normaalne. 

Kassipoeg Bruno võlus aga oma 

lihtsusega. Kõgile kolmele lapsele meeldis Lottemaal väga, tegevust jätkus terveks päevaks ning 

lõpuks näpistas siiski ajapuudus, et jõuda läbi käia kogu 

Lottemaa.  

Kristin Britt, Holger ja Madis koos emaga 

 

 

Mul oli Lottemaal väga lõbus. Mulle meeldis seal kõige rohkem Lotte maja, sest seal sai 

teleskoobiga väga kaugele vaadata. 

       Kirke 

 

Septembris kogusime kokku omaloomingulised tööd. Lapsed 

joonistasid, ehitasid Lotte maju, emad heegeldasid nukke. Ühe 

ema pintsli all valmisid Kose Raamatukogu lasteosakonna 

akendele toredad klaasimaalid.  

26.septembril oli Kose kultuurikeskuses ja raamatukogus suur 

Lotte perepäev. Kohal oli Lotte, kes juhatas sisse päeva 

tegevused ja kellega koos sai sõbrapilti teha. Põnevates 

töötubades  
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meisterdati maske, märke, järjehoidjaid ja puzzlesid, sai värvida ja joonistada, lauamänge 

mängida. Pered võisid oma teadmised proovile panna suures otsimismängus. Päeva lõpetas filmi 

„Lotte ja kuukivi saladus“ vaatamine, mille eel  

loositi kõigile osalistele Lotte-teemalisi meeneid 

ja anti üle kingitused.  

  

Kolmele väga tublile osalejale oli kingituseks 

raamatukoguhoidja Liia heegeldatud Lotte või 

Bruno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõikidest kõige tublimatele lugejatele ja turniiridel osalejatele on preemiaks pilet etendusele 

„Lotte unenäomaailmas“.  

 

Lottemaania 2015 projekti toetasid rahaliselt Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Avatud 

Noortekeskuste Ühendus ja Kose vald. 

 

 

 

Liia Oll        Kose Raamatukogu 
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KARIKAKRAMÄNG RAAMATUKOGUS. 

 

Kiili Raamatukogu korraldas esmakordselt suvelugemise võistluse õpilastele, ikka 

selleks, et lapsi rohkem lugema ärgitada. Ettevõtmine sai nimeks „Karikakramäng“. 

Osavõtja sai iga raamatukogust laenutatud ja loetud raamatu eest oma karikakrale 

lisada ühe õielehe. Loetud raamatute kohta esitasid raamatukogutöötajad küsimusi. 

Osavõtjaid oli kümmekond, ootasime küll rohkem, aga esimese sellise võistluse 

kohta oli seegi tubli tulemus. Võistluse vastu tundsid huvi 8 – 11-aastased lapsed, 

vanemad lugesid küll, aga võistlusmoment jättis neid külmaks. Kõige usinamad 

lugesid üle 20 raamatu, keskmiselt loeti 15 raamatut suve jooksul. Noorte lugejate 

lemmikuteks olid Aino Pervik, Ilmar Tomusk eesti autoritest ning Sinikka ja Tiina 

Nopola ja Martin Widmark tõlgitud autoritest. Kokku laenutasid 

„Karikakramängust“ osavõtjad 109 raamatut, paljusid loeti mitme osavõtja poolt. 

Eks ole vana tõde, et sõbra soovitust võetakse kõige rohkem kuulda, ühele 

meeldinud raamat rändas õige pea juba teise lugeja lauale. 

Septembri alguses olid kõik osalejad palutud raamatukokku suvelugemisest 

kokkuvõtteid tegema ja karikakratorti sööma. Kõige „suuremad“ lugejad said 

kingituseks raamatu. 

Järgmisel suvel juba uus „Karikakramäng“. 

Laste lugemise edendamisele pööratakse tähelepanu kõigis raamatukogudes. Ikka 

püütakse välja mõelda midagi, mis lapsi innustaks ja haaraks. Alati tuleb kasuks 

kolleegide sellealaseid kogemusi kuulda. Suvelugemise projektid raamatukogudes 

tulevad arutlusele ka Harjumaa raamatukogutöötajate kokkusaamisel oktoobri 

alguses, mis seekord toimub Kiili Raamatukogus. 

 

Taie Saar        Kiili Raamatukogu 
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KOSTIVERE RAAMATUKOGU  VILDINÄITUS 

Soovitame soojalt: Kostivere Raamatukogus on Eve Reinväli vildinäitus! Tulge külla - oma silm on 

kuningas! 

Eve Reinväli töötab Pärnu lastekodus kasvatajana. Villa avastas enese jaoks nii 10 aastat tagasi kui 

nägi viltimist kõrvalt. Proovis ka ise ja viltimine hakkas meeldima. Eve hankis villa ja nõelad ning 

hakkas toksima. Viltimist pole ta õppinud, kõik asjad on sündinud iseõppimise ja katsetamise teel.  

Vill on suurepärane materjal, mida vormida ja kujundada oma käe järgi ja nii sünnivadki omanäolised 

vormid. Inspiratsiooniallikateks on enamasti Eve lapsed ja nende sõbrad, kes annavad ideid, 

milliseid loomi, multifilmi- või muinasjututegelasi võikS vormida. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kostivere.kyla.selts/photos/pcb.1070288576316481/1070287922983213/?type=1
https://www.facebook.com/kostivere.kyla.selts/photos/pcb.1070288576316481/1070287926316546/?type=1
https://www.facebook.com/kostivere.kyla.selts/photos/pcb.1070288576316481/1070287932983212/?type=1
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“Aasta maaraamatukoguhoidja ” nominendi esitamine

 

Tiiu Valm juhib jututundi lastele koos Viimsi abivallavanemaga 

On suur rõõm, et Tiiu Valm taas oma kauaaegseid rikkalikke raamatukogunduslikke kogemusi 

praktikas rakendab. Lühikese aja jooksul on ta sulandunud väga kiiresti ja hästi raamatukogu 

kollektiivi ning alustanud kohe intensiivse tööga. Tänu oskusele kirjutada huvitavaid projekte ja 

taotlusi on raamatukogus toimunud mitmeid rohkearvulise kuulajaskonnaga kohtumisi (nt. 

Kohtumisõhtu Enn Kaubaga, Igor Volke loengusari „Müstika või tegelikkus“, 

pärastlõunakohtumine Leida Rammoga, jututunnid lastele Jaanus Vaiksooga, Olivia Saarega). 

Samuti toimus tema kaasabil ja oskusel leida sponsoreid raamatukogus edukas ja meeldejääv 

suvelugemise lõpusündmus lastele.  

Kolleegide meelest on Tiiu  hea juht – stabiilne, autoriteetne ja konkreetne, kuid mitte iialgi 

autoritaarne, oma töös on otsuse- ja sihikindel. Ta on juht, kes väärtustab kolleege, on alati toetav 

ja innustav. Inimesena siiras ja sõbralik, mõistev ja abivalmis. Tänu temale valitseb kollektiivis 

soe ja sõbralik töine õhkkond.  

Juhina paneb ta rõhku töötajate täienduskoolitusele, samuti toetab kahe töötaja erialast 

magistriõpet. 
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Tiiu argumenteeritud koordineerimisel toimus eelmise direktori poolt ette valmistatud  üleminek 

raamatukogunduse programmilt URRAM programmile RIKS. 

Tiiu Valm otsib intensiivselt võimalusi raamatukogu ruumikitsikuse probleemi lahendamiseks. 

Tänu temale sujub koostöö ka kohaliku omavalitsusega. 

Harjumaa raamatukoguhoidjate Kolleegipäeval 8. aprillil Kuusalu vallas esines Tiiu ettekandega 

Soome raamatukogus töötamise kogemusest tuues võrdlusi ka Eesti raamatukogundusega. 

Peale tööd tegeleb Tiiu aiandusega oma maakodus, reisib, naudib teatrietendusi ja teisi 

kultuurisündmusi ning muidugi loeb raamatuid. Tänu toredatele lastelastele on Tiiu hästi kursis ka 

lastekirjandusega. 

Kandidaadi nominatsiooni koostamisele aitasid kaasa Viimsi raamatukogu töötajad. 

Lisame omalt poolt tunnustuse Tiiu Valmi sisukale tööle ja koostöövalmidusele. Peame Tiiu Valmi 

vääriliseks kandidaadiks „Aasta maaraamatukoguhoidja „ tiitlile. 

Harju Maakonnaraamatukogu                      

 

 

 

KÜLALISED LEEDUST! 

29.08.2015 külastasid meid raamatukogutöötajad Ionas Lankutis ja Ievos 

Simonaitites nim. Klaipeda rajooni raamatukogudest . Kohtumise käigus rääkisime kaasaegsete 

raamatukogude tööst, probleemidest, võimalustest; toimus kogemust vahetus. 

Kohtumise kaunistuseks oli „ Minija“ vokaalgrupi esitamine Gargždai linnast. 

Kohtumise lõpus  allkirjastati koostööleping. 
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Maardu Linnaraamatukogu 

 

 

 

TEEME ÄRA ! Avakogude ülevaatus  Minu raamatukogu lugeja pilgu 

läbi . 

Raamatukogu teenindusnäitajad sõltuvad paljudest teguritest. Objektiivsete takistavate 

tegurite kõrval on palju seda, mida külastatavuse parandamiseks  saab ise ära teha. Aja 

jooksul tekkiv rutiin ei lase märgata seda  , mis riivab silma ja  mida võiks lihtsate 

vahenditega muuta , uuendada. Lugeja tunneb sisse astudes ära, kas teda siin oodatakse või 



45 
 
 

 

mitte . EI igava välimusega raamatukogudele! Kutsume üles  avakogude korrastamisele 

lähtudes  sellest, mida näeb lugeja raamatukogu külastades. 

Avakogude olukorra kaardistamiseks oleme raamatukogusid  külastanud ja jätkame seda  

edaspidi. Järgnevalt tähelepanekud , mis pole üldistavad, kuid mida siiski esineb : 

Probleemid : 

1) Suur ruumipuudus . Riiulid  tihedasti täis topitud.  

2) Vähe  väljapanekuid, näitustel ja väljapanekutel puuduvad pealkirjad ja alajaotused 

3) Täistuubitud riiulitelt ei saa köiteid  kahjustamata  kätte, seetõttu köiteseljad saavad 

kannatada ja rikuvad üldmuljet  

4) Suured tagasitoodud raamatute hunnikud , mille tagant teenindaja ei paista enam 

väljagi. 

5) Sildimajandus vajab täiendamist ja uuendamist . Siltide ja viidete süsteem 

liigiindeksi ja nimetusega aitab lugejal paremini kogudes orienteeruda ja iga raamat 

leiab kasutaja.  

6) Tagavararuumid  on tihti olemas, kuid need on korrast ära. Mahakantud raamatuid 

pole ära viidud. 

7) Säilitatakse  ajakirjanduse aastakäike  tingimustes, kus selleks ruumi pole. Paljud 

neist on digiandmebaasides olemas.  

8) Isiklik elu ei tohi välja paista:  sööginurgad , üleliigsed esemed laenutusleti 

ümbruses, kui lilled on niruvõitu , siis viige nad minema.  

Lahendused: 

1) Nõuandegrupi moodustamine ( raamatukogu nõukogu liikmed , teiste 

raamatukogude töötajad ,  asjalikud lugejad, noored, õpilased  , KOV esindajad ), 

kes kaardistaksid olukorra ja aitaksid leida uusi lahendusi  avaliku ruumi 

kujundamisel, mööbli paigutamisel .  

2) Tööplaani koostamine , millises järjekorras ja millise ajakavaga raamatukogu  ja 

kogu korrastatakse.  

3) Vananenud  ja lagunenud  raamatute väljavõtmine kogudest 

4) Kui soovitakse panna sarjad  eraldi riiulile , siis soovitame  koondada need ühte 

gruppi , tekib terviklikum üldmulje.  

5) Tagavararuumide korrastamine- makulatuuri äraviimine . Hoidlakogu 

korrastamine. 
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6) Avariiulitele väljapanekuteks  pinna tekitamine.  

7) Avariiulite igapäevane korrastamine, viltu vajunud pikad rivid on inetud.  Libedate 

riiulipindade vastu aitab nn. piirajate tellimine. 

8) Kui lisaruumi pole, siis tuleb ikkagi ehitada  vähemalt seinaäärsetele riiulitele 

kõrgendused , kuhu panna vähem kasutatav kirjandus .Sildid juurde, mida sealt leida 

võib.  

9) Väheväärtusliku   ajaviitekirjanduse jaoks  võiks osta  eraldi konteiner-kärud  / 

vaadake AJ katalooge ), et riiulitele vaba pinda tekitada,  kui ruumi on niigi vähe. 

10) Uudiskirjanduse ja  teenimatult tähelepanu alt  välja jäänud raamatute jaoks võiks 

osta juurde raamatukärusid. Ikka parem kui üldse mitte. 

11) Kogude kujundamine. Võtta appi  nõuandva grupi liikmed . Noored oskavad 

nutikaid kujundusi teha. Arvuti, printeri ja värvilise paberiga saab imet teha.  

12) Vallaraamatukogude direktorid jälgivad  haruraamatukogude korrastamist , 

iseseisvad raamatukogud vastutavad olukorra eest ise.  

13) Nõuandegrupi kirja pandud  soovitustest on kindlasti kasu 2016.a. eelarves 

lisavahendite taotlemisel  riiulite jms ostuks . 

 Positiivselt silma hakanud  viimasel ajal külastatud raamatukogud: 

 Kose, Kose-Uuemõisa , Oru . Lehola raamatukogu  ( kõige tervema välimusega    kogu ) 

, Vääna raamatukogu oma ajutistes ruumides, Jõelähtme valla raamatukogud. 

RAAMATUKOGUD JA KOGUD KORDA NING LUGEJASÕBRALIKUKS . 

Kampaania kestab !!! ja lõpeb siis, kui  asjad on muutunud paremuse poole .  

2015.a. aastaaruandes tahame  tegevusest  ja tulemustest eraldi ülevaadet saada ja 

paremad saavad  tunnustatud. 
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ÕNNITLUSED SUVISTELE 

SÜNNIPÄEVALASTELE ! 

Alles hämaras hakkavad silmad päriselt nägema, 

Õite värvid saavad puhtaks ja eredaks 

Enne öösse kustumist. Talinelgid, kollane roos, 

Seaherned ja kellukad. 

Tuul on vakatanud ja taevas, 

See luitunud, peaaegu märkamatu 

Tõttamiste ja toimetuste taust, 

On äkki siinsamas latvade ja elektriliini kohal, 

Paistab läbi kaselehestiku ja maja vana katuse 

Kõiges oma sügavuses ja sinas, aida taga 

Süttib Veenus  ja kaevukoogust paremal Jupiter, 

Kunagi kaks jumalat, nüüd kaks tähte. 

 

Jaan Kaplinski 

 

Tänusõnad kõigile, kes aitasid kaasa infolehe valmimisele ! 

Infolehe koostas: Lea Mäeste    Harju Maakonnaraamatukogu 
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