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Muusika-aasta puhul on ka raamatukogudes sel aastal põhjust muusikat 

avastada ja märgata. Erinevad sotsioloogilised uuringud kinnitavad, et 

populaarseimad kultuuriharrastused Eestis on just muusikaga seotud. 

Muusika-aastagi on ellu kutsutud eelkõige selleks, et innustada 

muusikahuvi ja suurendada muusika rolli Eesti inimeste elus. 

Raamatukogupäevade ajal tasuks raamatukogudes välja otsida ja esile 

tuua muusikaga seonduv. Muusikat kuulata või noote laenutada saab 

vähestes raamatukogudes, kuid muusikast ja muusikute kohta on 

kirjutatud arvukalt raamatuid. Näitused, viktoriinid, kohtumised võiksid 

kantud olla muusikast.  

Muusikalistes töötubades võib tutvust teha mõne rahvapilliga või ühiselt 

laulda paikkonna rahvalaule. Miks mitte korraldada lõunadisko või 

pealelõunane kohalike rahvamuusikute või hoopis muusikakooli 

õpilastega. Eesti rahvatantsu kõrval võib tutvust teha ka eksootilise India 

või temperamentse flamenkoga. 

Vaikses raamatukogus kõlavad muusikalised üllatused on esialgu 

kindlasti ootamatud, aga loodetavasti meeleolukad, sest muusika ju 

rõõmustab südant. 

 

ERÜ 
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HARJUMAA RAAMATUKOGUHOIDJATE ÕPPEPÄEV 6.OKT. 

Õppepäeva raames külastasime Saku Vallaraamatukogu, kus direktor Ene Loddes tutvustas 

kodulooliste materjalide digiteerimise käiku ja näitas materjale, mis digiteerimisele lähevad. 

Kuna tegemist on küllaltki vanade materjalidega, siis on 

selge, et ka paberi seisukord muutub järjest 

ebakvaliteetsemaks. Fotode digiteerimisel eelistatakse 

parimat kvaliteeti. Ka vallavalitsuse poolt on olemas 

toetus. Kodulooline Wiki on üsna algusjärgus. Olemas 

on struktuur, kuhu saab hakata materjale lisama. 

Tegemist on avatud süsteemiga, kuhu ka huvitatud 

inimesed saavad oma teavet lisada. Kogu süsteem on 

administratiivse järelevalve all. 

Päeva järgnev osa oli Kiili raamatukogus, kus meid võttis vastu juhataja Taie Saar. Kiili 

raamatukogu kolis suvel uutesse avaramatesse ruumidesse, kus on rohkem pinda ka näituste 

tegemiseks. Parasjagu oli vaadata Rootsi krimikirjandust tutvustav näitus ja Galina Maria 

Herodese „Lillemaalid“. 

 

Kiili raamatukogu juhataja Taie Saar ja Kiili vallavanem Aimur Liiva. 

Vallavanem käsitles käimasolevat haldusreformi Kiili valla aspektist. Ta andis ülevaate ka 

üldisest seisust, rõhutades, et kõik vallad ei ole võrdselt jätkusuutlikud. Igal vallal on oma 

omapärad, nt. elanike arv, asukoht, naabervallad jt tegurid. Vallavanema ettekanne tekitas ka 

antud temal diskussiooni. Tänusõnad vallavanemale, et ta leidis aega meiega kohtuda! 

Täispikka ettekannet senisest haldusreformi käigust saab lugeda: ettekanne haldusreformist. 

https://drive.google.com/file/d/0B29hAQkr0twXTVlJLVQ5bHdtSjg/view?usp=sharing
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Rühmatöö ülesandeks oli analüüsida SWOT-

meetodil teemat: „Valdade ühinemisel moodustatud 

keskraamatukogu oma harukogudega“. Esimeses 

blokis: mis on sisemised tugevused ja kuidas neid 

ära kasutada; mis on sisemised nõrkused ja kuidas 

saab neid kõrvaldada. Teises blokis: mis on välised 

võimalused ja kuidas saame neid ära kasutada; mis 

on välised ohud ja kuidas saame olla nende eest 

kaitstud. Iga rühm tegi ka kokkuvõtte oma 

järeldustest.   

Pealelõunane aeg oli meil laste lugemisprojektidele ja suvelugemiste kokkuvõtete tegemisele 

mõeldud. Külalisena esines Anneli Kengsepp (arendusjuht Eesti Lastekirjanduse Keskusest), kes 

tutvustas projekte, mis on suunatud lastele mitmesugustel teemadel koostöös teiste linna 

asutuste-organisatsioonidega. Väga populaarsed on muuseumides käimised. 

   

Anneli Kengsepp Sille Ross 

Teise külalisena esines Sille Ross (Pääsküla Raamatukogu direktor), kes tutvustas edukalt 

kulgenud projekti „Loe oma raamat“. See seisneb selles, et registreeritakse grupid (nt. üks klass), 

kes nn. võistleb selles, kes rohkem loeb. Iga loetud raamatu kohta kirjutab laps kokkuvõtte (oma 

muljed), need lehed köidetakse raamatuks. Lapsed võtavad sellest üritusest hoolega osa, 
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soovitades raamatuid kaaslastele ja ergutades oma rühma liikmeid. Ka lapsevanematele on see 

olnud meeldivaks üllatuseks, kuidas lapsed on lugema pandud. Sille näitas ka neid köidetud 

raamatuid, mis olid vägagi omanäolised. 

Õppepäeva lõpuosas tegid laste suvelugemistest kokkuvõtte nende Harjumaa raamatukogude 

töötajad, kus seda üritust läbi viidi. Need olid: Kiili, Viimsi, Turba, Peetri, Kose valla 

raamatukogud. Neid tublisid raamatukogusid pidasime meeles tänukirja ja meenetega. Mõtete 

jagamine oli innustav ja kohtumine kolleegidega tore. 

 

 

 

Kiili raamatukogu kokkuvõtte-stend 

 

Aitäh osavõtjatele, esinejatele ja vastuvõtjatele ! 

 

Lea Mäeste Harju Maakonnaraamatukogu  
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RAAMATUKOGUPÄEVAD TOIMUSID JUBA 25. KORDA 
 

Seekordsete, juubelihõnguliste raamatukogupäevade, avamisüritus 

oli Kohtla-Järvel. Raamatukoguhoidjaid üle kogu vabariigi oli 

kutsutud sealsesse äsja renoveeritud Kultuurikeskusesse. 

 

 

 

 

 

1952.a oktoobris avatud Kultuurikeskus näeb välja tõeliselt imposantne neoklassitsismi stiiliga 

nii eksterjööris kui ka interjööris. Keskus pakub palju võimalusi vaba aja veetmiseks. 

 

Vaatamiseks oli huvitav näitus Valges saalis: kujundava kunsti stuudio juhendaja Marina Seppari 

akvarellidest, graafikast ja fotograafiast. 

 

Päeva juhiks oli Kohtla-Järve Raamatukogu direktor Aime Aarmaa. Muusikalise tervituse tõid 

kohaliku Kunstide Kooli muusikud. 

Tervituseks said sõna ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu, kes tutvustas selle aasta 

raamatukogupäevade kõnekamaid sündmusi, mis inspireeritud muusika-aastast. Sisukaid 

raamatukogupäevi soovis kultuuriminister Indrek Saar, kes mainis, et osales ka ise ettelugemisel. 

Pikema sõnavõtuga esines Kohtla-Järve linnavolikogu esinaine Riina Ivanova. Ta tutvustas 
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Kohtla-Järve linna arengut. Kohtla-Järve linnaraamatukogul on 3 harukogu: Ahtme, Oru ja 

Sompa. Raamatukogus töötab 52 inimest, lugejaid on üle 6000. 

Ettekandega esines ka Rahvusraamatukogu direktriss Janne Andresoo. Ta analüüsis dokumenti 

„Kultuur 2020“, ERÜ juhatuse poolt koostatud arengudokumenti „21. sajandi raamatukogu“ ja 

„ESA 2015“ raamatukogude aspektist. Mis on raamatukogu roll ühiskonnas? Tagada tuleb 

toimiv võrk ja vaba juurdepääs informatsioonile. KOV-l on suur roll, haldusreform mõjutab ka 

raamatukogude arengut ja lugejaskonda. Riik toetab eestikeelse raamatu ja kultuuriajakirjanduse 

soetamisel. Eesmärgiks on ühtne infosüsteem ja Eesti raamatu laenutuskeskkond. Tendents on 

see, et inimestel jääb üha rohkem vaba aega ja interneti kasutamine on kasvanud. Samas on 

langenud lugejate juurdetulek, laenutused ja hõlve.  

Ida-Virumaad tutvustas virtuaalekskursiooni slaididega kaasakiskuvalt ja humoorikalt kohalik 

legendaarne giid Enn Käiss. Küllap paljud on koos tema retkedega saanud Ida-Virumaa „pisiku“. 

Uurides aastakümneid jugasid, teab ta 

rääkida ka sellistest, mida laiem üldsus 

ei tea. Kirgliku fotograafina on ta teinud 

lummavaid pilte jugadest ja mägedest. 

Tema vaatenurk teeb ka tuhamäe ja 

koksimäed vaatamisväärsusteks. 

 

Ida-Virumaa luuletaja Anneli Lamp rääkis oma kujunemisest luuletajaks. Alguses hakkas ta 

pidama blogi, kuna talle meeldib kirjutada. Luuletaja rääkis, et tal oli mõttes ka 

raamatukoguhoidja ametit pidama hakata, kuid saatus tahtis, et ta on olnud eluaegne 

muusikaõpetaja. Sahtlist välja toodud luulest ilmus raamat „ Igal oma saatus: luule 2013-2015“. 

SÜGIS LÕHNAB NII KÜLMALT 

Sügis lõhnab nii külmalt 

ja taevas on täpselt pool kuud  

oma läbiloetud lehti 

maha loobivad kased ja muud 

iga päevaga hõredamaks 

jääb vaade mu akna taga 

heldelt ja kahe käega  

oktoober veel päikest jagab 

kuldne kaduvik kestab  

ja kiht kihilt koorub suvi 

meie elatud päevadelt maha 

kes teab millal tuleb lumi  
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Peale ema surma hakkas Anneli Lamp uurima koduküla Kotinukka ajalugu. Teda mõjutas väga 

Heljo Mänd, kes on kirjutanud mälestusi Sonda lähedalt, kust ta pärit on. 

Peale lõunasööki toimus traditsiooniliselt kirjandusviktoriin, mille küsimused oli seekord 

koostanud Rapla maakond. Tasavägise, lisaküsimustega viktoriini võitis Jõgeva võistkond. 

Jääme ootama, millega üllatab järgmisel korral Tallinna Linnaraamatukogu. 

Täname Kohtla-Järve kolleege sisuka päeva korraldamise eest ! 

Lea Mäeaste Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

KIRJANIK KETLIN PRIILINN LEHOLA RAAMATUKOGUS 

Raamatukogunädalal käis Lehola raamatukogus külas kirjanik Ketlin Priilinn. Kirjanik rääkis 

lastele oma kirjanikuks kujunemisest ja sellest, kust ta saab ideid raamatute tegelastest ja 

tegevuskohtadest. Ta tutvustas oma loomingut ja rääkis, et talle on meeldinud lapsest saati 

raamatuid lugeda ja jutukesi kirjutada. Esimene raamat „Koeralaps Berta seiklused“ sai 2004. 

aasta lastejuttude võistlusel ära märgitud. Praeguseks on tal ilmunud juba 24 raamatut ja ilmumas 

on peagi lisa. Lapsed kuulasid huviga, lugesid ise ette katkendeid tema raamatutest, esitasid 

küsimusi ning soovijad said kirjaniku autogrammi. Lapsed said innustust lugemiseks ja julgust 

oma mõtete kirjapanemiseks. 

  

 

Pille Pikajago Lehola Raamatukogu  
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BIITLITE PÄEVAD KEHRAS 

2015.aasta raamatukogupäevade raames Kehras oli neid päevi koguni kaks: 22. ja 23. oktoobril 

oli Kehra raamatukogu lugemissaali näituseriiulid ja lauad täis biitlite plaate, raamatuid, 

voldikuid, plakateid ja Nikolai Ivanovi kirjavahetust raamatute autorite ja maailma teiste biitlite 

fännidega. Eesti biitlite klubi asutaja Nikolai Ivanov oli välja toonud umbes neljandiku oma 

biitlitega seotud erakogust. Väljapaneku rikkalikkus üllatas meid, raamatukogutöötajaid, ja 

üllatunud olid ka külastajad. Taustaks kõlas biitlite muusika, külastajad said kuulata lugusid 

biitlitest ja esitada küsimusi. 

 

Nikolai Ivanov, kunagine Kehra kooli õpetaja, on materjale biitlitest kogunud pea terve elu. 

1964. aastal kuulis Nikolai esimest korda lugu „Hard Days Night“ ja sellest sai alguse 

aastakümnetepikkune harrastus. Tänaseks on Nikolai erakogus umbes 500 raamatut üle kogu 

maailma, neist 40-l on autorite autogrammid, saadetud spetsiaalselt Nikolai kogusse ja üle 500 

heliplaadi – enamik plaatidest on esmaväljaanded. 1989. aastal korraldatud biitlite fännklubide 

üleeuroopalisel vikotriinil sai Nikolai Ivanov 4.koha. 
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Kõige rariteetsemateks peab Nikolai Ivanov oma kogus biitlite filmi „Hard Days Night“ maailma 

esmaesitluse bülletääni , 1964.aastal USA-s välja antud raamatut „Beatles Life“ , John Lennoni 

onu autogrammiga Nikolai Ivanovile Sam Leachi raamatut „Follow the Mercybeat Road“ ja 

Mark Lewisohni kõiki raamatuid tema autogrammidega. Plaatidest on eriti hinnaline John 

Lennoni vinüül aastast 1968 „Two Virgins“, ka see on esmaväljaanne. 

Kehra raamatukogu ruumid jäid sellise näituse ja väljapaneku jaoks väikeseks. 

Raamatukogu külastajad uurisid materjale hoolega, paar sügavama huviga inimest veetis näitusel 

pool päeva. 

Tiina Nõlvak Kehra Raamatukogu 

 

 

MUUSIKA-AASTA HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

2015. aasta on Eestis kuulutatud muusika-aastaks, sooviga tõsta sellel aastal Eesti muusika 

tähelepanu keskpunkti, tutvustada heliloojaid, muusika esitajaid, suurendada muusika rolli Eesti 

inimeste elus.  

Muusika-aastal kõlas ka raamatukogus muusika tavalisest rohkem ja väga mitmed näitused olid 

koostatud just muusika-aastale mõeldes.  

26.01 – 18.02 näitus „Eesti Muusikaauhinnad 2015” 

2. veebruaril, raamatukogu 96. sünniaastapäeva puhul, oli raamatukogus avatud muusikakohvik. 

Kohviku tulu läks Keila Muusikakoolile. Sünnipäeval esinesid raamatukogus Paldiski eesti kooli 

näiteringi õpilased ja muusikakool muusikalise etendusega „Kel ilusad mõtted peas, sel heateod 

kui pärlid reas”.  

28.03 – 30.05 „Minu Kogu” kapis Ilse Kenapea portselankujukeste näitus „Portselanist 

pillimängijad” 

14.05 – 17.06 näitus „Sõnad – Leelo Tungal” 

24. aprillil osalesin Eesti Muusikakogude Ühenduse üldkogu koosolekul ja koolituspäeval Eesti 

rahvusraamatukogus. Seekordsel koolituspäeval oli teemaks „Deltabluusist britibluusini: 
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pildikesi bluusiloost”. Ettekannetega esines Andres Roots Tartu Ülikooli Raamatukogu 

fonoteegist, kes on eestis tuntud kitarrist, üks maailmas tuntumaid Eesti bluusimängijaid. A. 

Roots on mänginud ansamblis Bullfrog Brown, 2015. aasta seisuga tegutseb ta 

kollektiivis Andres Roots Roundabout. Oma loengu lõpetas ta meile üllatuseks muusikalise 

etteastega kitarril.  

28. mail esinesid raamatukogus viiuldajad Silja Peedo ja Kristi Timma, Eesti Teatri- 

ja Muusikaakadeemias magistrandid, kes osalenud erinevates projektides Noorteorkestris 

"Reaalmažoor". Esitati J. S. Bachi, I. Pleyeli, Ch. De Berioti, P. Tšaikovski, E. Ysaye ja B. 

Bartoki helitöid. Lisaks muusikalisele esitustele rääkis Kristi Timma ka heliloojatest ja nende 

loomingust. 

15. augustil osalesime projektis „Keila Hoovilood”. Raamatukogus oli avatud muusika- ja 

luulekohvik „Sinilill”, mis kujunes vägagi edukaks.  

7.09 – 30.09 Stendinäitus „ Konstantin Jakob Türnpu elu ja looming” 

7.09 – 1.10 näitus „Arvo Pärt – 80 : juubeliaasta” 

10.09 – 7.12 „Heldur Karmo – Eesti viljakaim laulutekstide autor” 

9.oktoobriks olin kutsutud Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna 20. aastapäevale 

pühendatud juubelikonverentsile, kus räägiti muusikast, kõlas muusika Fred Rõigase ja Hedi 

Maaroosi duo esituses ja koorijuht Toomas Voll õpetas laulma. Väga meeleolukas üritus. 

  

Konverentsist osavõtjad Lauluõpetaja Toomas Voll 

https://et.wikipedia.org/wiki/Bullfrog_Brown
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Andres_Roots_Roundabout&action=edit&redlink=1
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29. oktoobri õhtul kõlasid raamatukogus tervendavad helid. Meditatiivse kontserdiga esinesid 

Lilia Märtmaa ja Denis Vinogradov Tervendavate Helide Keskusest. Kontserdil kõlasid: gongid, 

didgeridoo, tiibeti helikausid, kellukesed, flöödid, trummid, kurgu- ja ülemhelilaul. 

Ülemaailmsete iidsete pillide kõla oli mitte ainult lummavalt ilus vaid omab ka teraapilist toimet. 

4.11 – 23.12 on meie raamatukogus stendinäitus „Muusika. Orelid. Aated. Hugo Lepnurm 100”. 

Muusika-aasta raames on olnud ka erinevaid väiksemaid väljapanekuid raamatutest ja 

helisalvestistest muusikute tähtpäevade puhul: 

25.09 „Artur Rinne – 105” 

„1.oktoober – Rahvusvaheline muusikapäev” 

20.11 „Maia Plissetskaja – 90” 

8. 12 „Frank Sinatra – 100” 

Väga mitmed raamatukogus toimunud näituste avamised, raamatuesitlused, üritused olid samuti 

põimitud muusikaliste etteastetega.  

Muusika-aastat meie raamatukogus võib pidada õnnestunuks ja meeldejäävaks. Ise oleme rahul.  

Merle Hansen Harju Maonnaraamatukogu 

 

 

SÜNDMUSTEST VIIMSI RAAMATUKOGUS 

On tavapärane, et kogukonnakeskusena loob rahvaraamatukogu haridus- ja kultuuriasutusena 

lisaväärtust piirkonna kultuurielus. Kui kohalikus omavalitsuses on aga, nagu Viimsi vallas 

mitmeid koole, kino, muuseumid, huvikeskused, rahvamajad, seltsid ja muud ühendused, kes ka 

korraldavad nii kohtumisi kui teemaüritusi, siis on raamatukogul suhteliselt raske nimetatud 

asutuste kõrval ka „pildile“ jääda ja oma sündmustega inimestes huvi tekitada. Pealegi on Viimsi 

valla naabruses asuv Tallinn oma mitmekesise kultuurieluga tugev konkurent. Võib ju öelda, et 

olgem rahul, kui raamatukogusündmustest võtab osa kümmekond raamatukogule truud inimest, 

kes tulevad alati kohale. Minul isiklikult hakkab kahju esinejast, kes tuntud inimesena ootab 

ikkagi enam-vähem täis saali. Targem oleks ehk raamatukogul loobuda suuliste ürituste 

korraldamisest ja tegeleda vaid näituste ja väljapanekutega? Aga ei, see pole õige lahendus ja nii 
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lihtsalt pole ka mõtet alla anda! Eelkõige tuleb hästi läbi mõelda, keda kutsuda esinema, kuidas 

üritus üles ehitada, teha hästi turundust (ajalehes, raamatukogu kodulehel, Facebook`s, 

reklaamplakatitega teadetetahvlitel jpm). Viimsi Raamatukogu käesoleva aasta näitel võib 

kindlalt öelda, et eelpool nimetatu toimib ja rahvast tuleb kohale mitte kümmekond, vaid 

tunduvalt enam kui 50. 

Lõppeva aasta alguses alustasime teatud 

määral peibutava üritusega. 

Kuulutasime välja kohtumisõhtute sarja 

Igor Volke ja tema noorte õpilastega 

teemal „Müstika või tegelikkus?“, mis 

tekitas raamatukogus toimuva vastu 

tõsist huvi. Üritusel oli nii palju 

osavõtjaid, et raamatukogu toolidest ja 

diivanitest tuli puudu ja saal jäi 

väikeseks. Peibutis toimis hästi ja edasi 

oli juba tunduvalt kergem inimesi 

raamatukogu üritustele kaasata. 

Raamatukogu juubeliüritused olid koostöös teatriga Varius. 

Hästi õnnestus ka Jan Kausi ja Indrek Koffi kirjanduslik kava „Kummardus tõlkijale „Kõigi 

maade lugejad, eralduge!““. Enam kui paarikümne autori tekstide tõlgetest olid enamus 

tundmatud ja tekitasid nii mõnelgi kuulajal soovi raamatut laenutada. Eriti üllatas kuulajaid nii 

Jan Kausi kui ka Indrek Koffi esinemisoskus, sest kirjanikud ei pruugi alati olla head etlejad.  

Kuna inimesed tunnevad üha enam muret nii tervise kui ka õige toitumise pärast, siis 

novembrikuu teisel nädalal kogunes hulgaliselt nii noori kui vanu kuulama dr Adik Levini 

loengut „Mõnda tõenduspõhisest meditsiinist, õigest toitumisest, varjatud toidutalumatusest ja 

toitumisteraapiast“. Dr Adik Levini näpunäited olid nii veenvad, et pärast loengulist osa koguneti 

hulkadena tema ümber, et saada ka individuaalset konsultatsiooni, millest autoriteetne esineja ära 

ei öelnud.  

Mõni sõna ka lasteüritustest. Viimsi Raamatukogus, nagu mõnes muuski raamatukogus, on olnud 

kombeks korraldada laupäeva hommikuti lastehommikuid keskmiselt 5-6 lapsele. Leidsin, et 

selles on midagi valesti! Puhkepäevad ja eriti hommikud, mis on kogu perele ainsamad, et olla 

rahulikult koos, ei sobi mitte selleks, et kell 11 juba raamatukogus olla ja toreda kirjaniku juttu 

kuulata. Otsustasime, et vähemasti esialgu loobume laupäeva hommikustest üritustest ja kutsume 

kohtumistele jututundidele lasteaedade vanemad rühmad argipäeviti. Esiteks on koolieelikutele 

see just õige iga teha tutvust raamatute ja kirjanikega, sest kool ootab ju peagi ees ja siis tuleb 

lugema hakata just nende kirjanike raamatuid, keda oma silmaga nähtud. Teiseks on selles 

vanuses viimane aeg teha tutvust kohaliku raamatukoguga, kui varem pole vanematega koos 
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raamatukogus käidud. Nii on meil õnnestunudki teha päris paljudele lastele rõõmu kohtumistel 

kirjanike Leelo Tungla, Kerttu Soansi, Marko Kalduri ja tema Tähekiirega ja mitme teisega. 

 

Kohtumine kirjanik Kerttu Soansiga 

 

Marko Kaldur koos Tähekiirega lastega kohtumas 

Kindlasti on tekkinud küsimus, et kust on võimalik 

saada raha, et sündmus korraldada, sest harva leiab 

mõne esineja, kes on nõus esinema tasuta. Vastus on 

lihtne, kirjutage rahastamise taotlusi. Kui üks kord 

öeldakse ära, siis teine või kolmas kord naeratab ikka 

lõpuks õnn. 

Tundub, et mööduval aastal on Viimsi Raamatukogus 

olnud lugejatel huvitav mitte ainult uue lugemisvara 

leidmisel, vaid ka mitmetel sündmustel osalemise 

poolest. Ega muidu ei uuritaks juba praegu, kes on 

plaanis kutsuda uuel aastal raamatukogusse ja teada 

antud oma soovidest. Aeg näitab, kes tuleb ja millest 

kõneletakse, aga enne seda loovad Viimsi 

Raamatukogus advendimeeleolu oma uue kavaga 

tuntud kitarrist Heiki Mätlik ja Viimsi Keskkooli 

õpilaste luuleprogrammiga. 

 

Tiiu Valm Viimsi Raamatukogu  
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VIIMSI RAAMATUKOGU – 95 ! 

„Kahte kappi on ühetassa majas tarvis: leivakappi ja raamatukappi igas 

majas peaks raamatukappi, igas kogukonnas majas laenoramatokoggo 

olema. Teadmine on väggi, jõud ja tugevus, ja se tuleb lugemisest“. Nii arvas 

1870.aastal Eesti rahvusliku liikumise üks juhte Johann Voldemr Jannsen. 

Mõningad seigad Viimsi raamatukogu ajaloost. 

Ametlikult saab Viimsi raamatukogu asutamisaastaks lugeda 1920.aastat, millest on säilinud 

ametlik dokument – aastaaruanne. Raamatukogu asutas Viimsi haridusselts ja selle ülalpidajaks 

oli Viimsi vallavalitsus. Raamatute paigutamiseks oli üks kinnine kapp, kus oli 139 eestikeelset 

raamatut.  

1926.a. sai raamatukogu uued ruumid Viimsi tollases vallamajas Miiduranna külas, kuid 

ruumipuudust see ei leevendanud. 

1936.a. Viimsi vald likvideeriti ja loodi koos Nehatuga Iru vald, raamatukogu koliti Viimsi 

algkooli majja. See asukoht viis lugejaskonna vähenemisele 300-lt 70-le. 

Aastatest 1940-45 on dokumendid täielikult hävinud.  

1948.a. moodustati Viimsi külanõukogu ja raamatukogu asus algkooli õpetajate internaadi ühes 

kitsukeses toas. Oli aeg, kus raamatukogu muutus ideoloogiaasutuseks nii sisuliselt kui 

välimuselt: loosungid, plakatid, propagandaüritused jms.  

1968.a. kolis raamatukogu S.M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi kalatööstuse territooriumile. 

ENSV läbiviidud rahvaraamatukogude tsentraliseerimisega sai omanikuks ja rahastajaks 

näidiskalurikolhoos, kes kujundas raamatukogust esindusasutuse spetsiaalselt raamatukogu 

tarbeks projekteeritud ruumidega. Võideti ka sotsialistlik võistlus. Sisuline töögi oli tasemel, 

palju korraldati kirjandusüritusi. 

Taasiseseisvumisaeg ei toonud raamatukogule helgemaid aegu. Kalurikolhoos reorganiseeriti 

OÜ Esmariks, see aga ei olnud enam raamatukogust huvitatud. 1993.a. võttis Viimsi vald 

raamatukogu oma hallata.  

Raamatukogu on kolinud endise kolhoosikeskuse ruumidest vallamaja saun-riietusruumi, sealt 

Rannapere hooldekodu esimesele korrusele, praegune „kodu“ on alates 2005.aastast Rannapere 

pansionaadi teisel korrusel.  

Kui raamatukogul oli 2005.a. 37 857 teavikut, siis 2015.a. on neid juba enam kui 51 000. 

Lugejaid vastavalt 2005.a. – 1556, 2015.a. käesoleva seisuga 6897.  

Elatakse uute ruumide ootuses, ehk kerkib see raamatukogu 100.aastapäevaks. 

Refereeritud Tiiu Valmi „Viimsi Teatajas“ 30.okt. ilmunud artiklist „95 aastat Viimsi 

raamatukogu“ 
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27.okt.tähistati 95.aastapäeva koos lugejatega. Kirjanduslik-muusikaline etteaste “Juubelijutte 

kirjameestelt” oli Teater Variuselt. See oli kirjutatud spetsiaalselt etendamiseks vaid korra 

raamatukogu juubeliks Variuse kunstilise juhi Heidi Sarapuu poolt. Ette kandsid Indrek Sarapuu 

ja Hain Hõpus ja Rene Soom “Estonia “ teatrist. 

Reedel, 6.nov. toimus pidulik vastuvõtt raamatukogu sõpradeele ja koostööpartneritele. 

Esitlusele tuli muusikalis-sõnaline kava “Raamatust, raamatukogust ja raamatukoguhoidjast”, 

kus sõnalises osas astus üles näitleja Eva Püssa, kitarril soleerisid Siim Kartau ja Sulo Kiivit. 

 

  

Direktor Tiiu Valm külalisi vastu võtmas Kolleegid sünnipäevalilledega  
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VÄÄNA RAAMATUKOGU 90 

Raamatukogu asub praegu renoveeritud Vääna mõisa tall-

tõllakuuris, mis on ehitatud 19.saj. ja võetud ehitismälestiste 

arvele. 

1925.a.asutas Vääna Haridusselts Vääna valla avaliku 

raamatukogu. Selline otsus sai teoks, sest esimest korda oma 

ajaloos said eestlased ise otsustada oma kultuurielu üle. 

Raamatukogu avati Vääna koolimaja (Vääna mõisa) ühes toas, 

raamatud olid paigutatud kappidesse. 1926.a. oli vallas 1640 

elanikku, neist luges 57,laenutusi oli 700 ja raamatuid181. 

1930-1931.a. oli raamatukogu Vääna koolimajas avatud 2 tundi 

nädalas, lugejatele olid oma reeglid ja piirangud (viivised, 

tagastamistähtajad jms.). 1935/36 oli raamatukogus juba palgaline töötaja kooliõpetaja Jaan 

Sooper, raamatukogus oli laenutusi 18-19 raamatut aastas iga lugeja kohta. Raamatukogu soovis 

saada avalikkude raamatukogude võrku ja anti Viti raamatukogu Vääna kõrvalraamatukoguna 

arvele. 1930.ndatel oli Väänas vilgas isamaaline kultuurielu, millest ka raamatukogu osa võttis. 

Selle kõik lõpetas nõukogude okupatsioon. Algas propaganda ja agitatsiooni aeg, kõrvaldati 

kodanlik kirjandus, asemel tulid vene autorite tõlked. Elati üle ka saksa okupatsioon. 1944.a. taas 

nõukogude kord ja raamatukogudest käis üle puhastuslaine. 

 

Aegade jooksul on raamatukogu kolinud kordi ja ka juhatajad on vahetunud. 1960.a alustas tööd 

legendaarne kohalik inimene Hella Kuudevitsa, kes elas raamatukoguga samas majas. 1979.a. 

koliti taas, Vääna mõisa, koolimajja, kus käis just lapsi palju. Linda Tõnurist, kes sai juhatajaks 

1997.a võitles raamatukogule juurde ruumi, saadi lugemissaal. 2009.a. valiti raamatukogu 

juhatajaks Marika Alter, kes on juhatajaks tänaseni. On tehtud tihedat koostööd lasteaia ja 

kooliga, korraldatud rohkelt kohtumisi kirjanike ja kunstnikega. Kui valmis mõisa tall-tõllakuur, 

kolis raamatukogu kolis sinna teisele korrusele. 
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Päris oma ruumid valmivad tulevikus. 1.okt.seisuga on Vääna raamatukogus 662 lugejat, 

külastusi 3253 ja teavikuid 15769.  

Raamatukogu juubelist sai osa kogu koolipere ja 

külalised. Külas oli Anne Velli Nukuteater lastesõuga 

“Kübarapidu”, mis oli tore nukuetendus, tegelasteks nii 

metsa- kui koduloomad, aga hoogsalt tõmmati kaasa 

kogu saal laulma, võimlema ja tantsima. Pidu lõppes 

ühise sünnipäevalauluga ja sünnipäevatordi söömisega. 

 

 

 

 

Koolipere õnnitlemas raamatukogu juhatajat Marika Alterit 

 

Kokkuvõtlikult brožüürist “Vääna Raamatukogu 90”, koostaja Marika Alter  
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SÜGIS KOSE RAAMATUKOGUS 

Peale suurt suvist lottemaaniat pole elu raamatukogus seisma jäänud. Ka sügiskuudel on 

toimunud palju põnevat. 

Aabitsanäitus 

Kose Raamatukogus on olnud mitu näitust Kosejõe kooli õpetaja Anne Suitso rikkalikust kogust. 

Septembri ja uue kooliaasta saabudes tõi Anne meie klaasvitriini aabitsanäituse. Näitusel olid 

vanad ja ka uuemad kooliraamatud, kaasas loetelu kõigist aegade jooksul ilmunud eestikeelsetest 

aabitsatest. Kõige vanem aabits näitusel pärines aastast 1907. Lisaks tähtede ja silpide 

veerimisõpetusele leidusid selles aabitsas rooma ja araabia numbrid, 10 käsku, hommiku- ja 

söögipalve, õpetlikud lood elus toime tulemiseks ja lühijutukesed loomadest. Kõige uuem oli 

aabits aastast 2014. Peale eestikeelsete olid väljas 

aabitsad vene, prantsuse, soome, karjalasoome, 

jaapani, kirgiisi ja kihnu keeles. Õige vana aja 

koolitarvetest olid näitusel tahvel ja krihvel, Koselt 

ühe maja õuest remonditööde käigus leitud 

tindipott. Veel võis näha nõukogudeaegseid 

liikuvaid aabitsaid, sulepead, arvutupulki, erineva 

aja pinaleid, täheklotse. Vanaaegne tahvel oli 

üllatavalt sarnane tänapäevasele tahvelarvutitele. 

Kõikidele Kose gümnaasiumi algklassidele viis 

Anne läbi aabitsatunni. Lapsed said teada, miks 

üldse hakati Eesti kirjatarkust jagama. Ikka selleks, 

et inimesed saaksid lugeda kirikuraamatuid. Samuti 

prooviti ära vana aja veerimistund, kus õpetaja ütles 

tähe nime ja lapsed kordasid kooris 4 korda järgi, 

siis sama silbi teise tähega ja nii aina kiiremas 

tempos. Lapsed said teada, et esimesed aabitsad 

kandsid nime ABD raamat või lapse esimene 

raamat ja et neid nimetati ka kukeaabitsateks, sest 

paljude aabitsate kaanel oli kukk. Täname Annet 

huvitava näituse ja väga põnevate ning eakohaste 

tundide eest. Praegu on raamatukogus Anne Suitso 

koostatud vanade jõuluehete näitus. 

 Veerimisõpetus aabitsatunnis  
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Gunta Randla nukud raamatukogus 

Kes ei teaks Mõmmit koos oma mõmmibeebiga, Leopoldi, postikana ja Äput, kadekopse ja 

väikest nõida. Kõikide nende tegelastele kuju andja on tele- ja nukukunstnik Gunta Randla. 

Alates 22.oktoobrist kuni 30.novembrini tervitas kõiki raamatkokku saabujaid kõige suurem 

sõber Leopold. Meie majas oli avatud Eesti Rahvusringhäälingu koostatud näitus „Gunta Randla 

kõige suuremad sõbrad“. Kultuurikeskuse 2.korrusel olid suured infotahvid Gunta üle 30 aasta 

kestnud tööst televisioonis ja teatrites, raamatukogus nukud telesarjadest ja lavastustest, 

Mustamäe Laste 

Loomingu Majas Gunta 

juhendamisel laste 

tehtud teatrinukud. 

Raamatukogus sai 

vaadata telekraanilt 

videoklippe Gunta 

Randla kujundatud 

lastesaadetest. Samuti oli 

lastel erakordne 

võimalus teha tutvust 

aabitsanukk Jaagupiga. 

Näitus pakkus palju 

nostalgilist 

äratundmisrõõmu ka 

lapsevanematele ja 

vanavanematele. 

 

Tuntumad Gunta Randla kujundatud lastesaated: 

 Mõmmi ja aabits, Mõmmi aabits 

 Väike nõid 

 Kõige suurem sõber 

 Onu Tik-Taki seiklused 

 Hei, pöialpoisid 

 Kadekops 

 

24.oktoobril toimunud näituse avamisel rääkis kunstnik oma töödest, sellest, kuidas valmisid 

omaaegsed lastesaated ning näitas erinevaid teatrinukke. Samuti andis ta mõned näpunäited, 

kuidas ise kodus käpiknukke teha. Näitust käisid uudistamas kõik Kose Gümnaasiumi algklassid, 
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lasteaia kolm vanematrühma ja Ardu kooli lapsed. Rääkisime Gunta Randlast ja tema töödest. 

Igast klassist üks laps sai proovida Mõmmi maski ja teistele rääkida, mis tunne sellises maskis 

näidelda oleks. Samuti Gunta Randla näituse avamisel katsetasime ära, kuidas kolm last ühe 

nukuga liigutamisega toime tulevad. Kõik soovijad said osaleda Gunta Randla mängus, kus tuli 

kokku panna puslesid, lahendada ristsõnu ja mõistatusi, osaleda viktoriinis, otsimis- ja 

pildimängus. Iga tegevuse eest sai laps mängude passi täpi. 13 tublimat osalejat saavad Tiit 

Kimmeli kutsel külastada 17.detsembril telemaja.  

 

 
 

2.klassi lapsed kolmekesi ühe nukuga näitlemist proovimas 

 

Liia Oll  Kose Raamatukogu  
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NEEME RAAMATUKOGU SAI UUE KODU 

Neeme koolimaja jäi sel sügisel 

õpilaste arvu suurenemise tõttu 

kitsaks ja raamatukogu osaks 

sai kolimine. 

Neeme lasteaia kõrval asuv 

endine piirivalve koertekooli 

saun ehitatigi ümber 

raamatukoguks. 

Koolimajast kolisime välja juba 

augusti lõpus, kuid uude kohta 

sissekolimiseni läks veel palju 

aega. Osa raamatuid saime 

lasteaeda hoiule jätta, ülejäänud inventar leidis koha koolimajas laste garderoobis. 

Uude majja õnnestus kolida alles 25. septembril, abiks tulid kõik Jõelähtme valla raamatukogude 

töötajad, samuti Neeme kooli lapsed. 

Lõpuks saigi hakata raamatuid uhiuutele riiulitele paigutama. 

Raamatukogu pidulik avamine toimus 6. novembril. Neeme Mudila lapsed tervitasid uut maja 

lauluga ja koolilapsed esinesid luuletustega. Tervitussõnu laususid Jõelähtme vallavanem, Harju 

maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok, Neeme lasteaia ja Neeme kooli direktorid, kolleegid 

Lagedi raamatukogust. 

 

Neeme Raamatukogu juhataja Aivi Poobus kolleegidega 
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Uus raamatukogu asub küll kõrvalisemas kohas, kuid juba on leidnud siia tee nii mõnigi uus 

lugeja. 

Vanematele inimestele meeldib, et raamatukogusse ei pea enam ronima mööda keerdtreppi 

teisele korrusele ja merelähedane asukoht lubab ehk suveperioodil kohallugemiseks kasutada 

välisterrassi. 

 

 

Raamatukogu sisevaade 

 

Aivi Poobus Neeme Raamatukogu  
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ALBUMI „TERRA MARIANA“ FAKSIIMILEVÄLJAANDE 

SAABUMINE HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUSSE 

Üle-eestiliste raamatukogupäevade raames toimus pidulik albumi „Terra Mariana“üleandmine 

Eesti mäluasutustele 22.okt. Eesti Rahvusraamatukogus. Oma kohalolekuga austasid üritust 

Riigikogu esimees Eiki Nestor, endine Läti suursaadik Eesti Vabariigis Karlis Eihenbaums, Läti 

Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks, Eesti Rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo. 

Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks tutvustas albumit. Albumi originaal asub 

tänapäeval Vatikani apostellikus raamatukogus. See on loodud ühe eksemplarina ning kingiti 

1888.a. ametisse pühitsemise 50-ndaks aastapäevaks paavst Leo XIII-le. Album annab 

üksikasjaliku ülevaate kristluse levikust Eestis ja Lätis – endisel Liivimaal. 1880-ndatel aastatel 

kujunesid välja Eesti ja Läti rahvuslikud historiograafiad – haritud ajaloolased, publitsistid ja 

kirjanikud keskendusid eriliselt 13. sajandi vallutustele ja Baltimaade ristiusustamisle. Originaal 

on luksuslik üle 50 kg kaaluv heledavärvilisse kitsenahka köidetud kaantega ja 

hõbekaunistustega koodeks. Iga pärgamendilehe on kujundanud erinev kunstnik. Koodeks on 

kullapulbri ja hõbepasta trükis, käsitsi köidetud, koondlehekülgedega, kullatud illustratsiooni –

allkirjaga. 

70 leheküljel on esitatud rikkalik pildi- ja tekstimaterjal Liivimaa 

losside, varemete, kirikute, hauakivide, vanade aadlisuguvõsade 

vappide ja pitsatite, ajalooliste isikute ning vanaaegsete hõbe- ja 

kuldmüntide jäljendite kohta. 

Üritusel sai sõna ka endine Läti suusaadik Eesti Vabariigis hr. Karlis 

Eihenbaums, kes hariduselt on ajaloolane. Ta meenutas, et esines Eesti 

ekspertidele Kadrioru Kunstimuuseumis, kus oli eksponeeritud albumi 

„Terra Mariana“ faksiimileväljaanne näitusel „Kui kunstnik kohtus 

Kleioga. Ajaloopildid 19. sajandil“. Läti Vabariik kinkis väljaande Eesti 

Vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesel 2 aastat tagasi Viljandi 

pärimusfestivalil. Praegu on see haruldus hoiul Eesti 

Rahvusraamatukogus. 

Antud üritus oli korraldatud koostöös Läti Rahvusraamatukogu ja Eesti Suursaatkonnaga Riias. 

Originaalist vähendatud formaadis raamatu koos teaduslike kommentaaridega andis üle Eesti 

Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks Eesti mäluasutustele, mis asuvad neis 

piirkondades, mida raamatus on kajastatud. Teiste hulgas sai raamatu omanikuks ka Harju 

Maakonnaraamatukogu. 

Teosega saab tutvuda raamatukogus kohapeal.  
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SÜGISESED NÄITUSED 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 

Raamatukogu Palmitiiva klaasvitriinides 

tekstiilikunstnik Eve Selisaare näitus "NÕELUTUD NÕUD" 

 

  
 
Nõusid olen nõelunud juba päris mitu aastat. Maakodust leitud roostesed karbid ja topsid 

tundusid nii võluvad. Ei teagi, mismoodi see mõte tuli, aga ta tuli. Olen ka sugulaste aitadest ja 

naabrite kuuritagustest üht-teist “välja kaevanud”. Nõuka-aega meenutavad alumiiniumnõud on 

tikanditagi lahedad, nüüd juba lausa eksootilised vaadata. Ometi me sõime sellistest ja lusikat 

suhu pannes käis kuldhammastest valujutt läbi. 

Aja puudusel pole ma veel jõudnud suurvormideni nagu supipotid, lüpsikud, pannid või 

piimanõud. Toormaterjal selleks on täiesti olemas ja tehatahtmine ka. 

Ma loodan, et näitus teid lõbustab, nii nagu mina lustisin neid nõusid nõeludes. 

 

"MINU KOGU" sarja näitus "REISIMÄLESTUSED SOOME-UGRI 

ALADELT" on pärit samuti tekstiilikunstnik Eve Selisaare erakogust. 

Möödunud sajandi 80-ndatel olin päris agar rännumees. Osalesin pea igal suvel uurimisreisidel 

soome-ugri rahvaste juurde Lääne-Siberis, Karjalas ja Koola poolsaarel. Etnograafiamuuseumi 

ülesandel joonistasime üles Obi jõe hantide riide- ja tarbeesemeid, ka elamuid. Koolas saamide 

juures uurisime veel lisaks ka kaljujooniseid. Palju aastaid pühendasin Karjalas, Äänisjärve 

kaljuraiendite kopeerimisele. Reisidel sain tuttavaks mitmete kohalike kultuuriinimestega: 

neenetsi luuletaja ja poiitiku Juri Vella, handi kirjaniku ja samuti poliitikas olnud Jeremei 

Aipiniga, kunstniku Gennadi Raiševi, komi kirjaniku Juvan Šestaloviga jt. 
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Miks mitte mainida ka Lennart Merd, kellega tutvusin 

Äänisjärve kaljujooniste leiualadel. Need on olnud 

rikastavad kohtumised. Ja muidugi kohalike 

väikerahvaste endiga, külameeste ja tädikestega, isegi 

šamaanidega. Igal pool olid väga abivalmid ka 

venelased. 

Igalt reisilt olen kaasa toonud ka kingituseks saadud 

käsitööesemeid, mõnest väikesest külapoest olen ostnud 

midagi erilist, sellele kohale omast, isegi külanaistelt 

tellinud. 

Olen neid esemeid hoidnud ja nähtavale seadnud, et mälestused neist toredatest aegadest oleks 

alati minuga. 

 

 
 

 

Eve Selisaar  
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AKVARELLISTIDE ÜHINGU NÄITUS 

 
Näitusel osalevad oma töödega Anneliis Vabul, Illimar Paul, Tuuliki Tolli, Tiina Tarve, Liisi 

Tani, Lii Pähkel, Naima Neidre, Ülle Meister, Virve Albri, Aleks Kase, Tiiu Übi, Epp Viires, 

Mall Paris, Tiiu Pallo-Vaik, Marje Üksine, Milvi Torim, Tiina Tammetalu ja Pille Lehis. 

 

 
Mall Paris näitust tutvustamas 

 

 

Eesti Akvarellistide Ühendus oma 40 liikmega 

on tegus näituste korraldaja nii kodu- kui 

välismaal. Näituse teemavalik oli vaba . 

Nautida sai klassikalisele akvarellile 

iseloomulikku poeetilist voolavat tehnikat, 

toonide läbipaistvaid kihistusi paberil, 

klassikalisi lillemotiive, loodusvaateid, 

eriilmelisi kompositsioone ja kuivtehnikas 

teostatud pilte. Näituse kujundajad olid Mall 

Paris ja Pille Lehis. Nemad ka näituse avasid 

ja tutvustasid selle kontseptsiooni. Kohal olid ka mõned näitusel osalejad, kellega meeldivalt 

näituse teemal juttu vesta. Kunstnikud ärgitasid ka meid endid akvarellitehnikat proovima, 

vahendid on saadaval ja kursusi korraldatakse.  
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SIRJE KRIISA VAJUTAMISTEHNIKAS ANILIINVÄRVIDEGA KOLEERITUD, 

PABERTRÜKIS, KLIISTRIPABERI JA MARMOREERIMISTEHNIKAS PILDID 

 

Näitusel on väljas mu 16 aasta jooksul 

valminud pildid, mitte nahkköited nagu 

tavaliselt. Siin on näha taime- ja 

paberitrükis töid, kliistripaberi ja 

marmoreerimistehnikas pilte, mis 

mõjuvad raamituna nagu maalid. 

Harilikult kasutatakse 2 viimast tehnikat 

köidete kattematerjali valmistamiseks 

juba alates 12. sajandist. Kõikide piltide 

puhul olen kasutanud aniliinvärve (villase 

lõnga värvimiseks kasutatav värv), 

millega koloreeritakse tavaliselt 

taimparknahast esemeid. 

 

 

 

Sirje Kriisa 

sirjeek@hotmail.com  
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PÕHJALA MAJA NÄITUS „UPS !“  

Fääri saartelt 

Näitus „Ups!“ eksponeeriti 2014.a 

esmakordselt Fääri saarte Põhjala 

Majas. Järgnevalt tutvustati seda 

Põhja-Atlandi Majas Kopenhaagenis, 

Helsingi koomiksifestivalil ja Põhjala 

Instituudis Ahvenamaal. Eestis saab 

näitust näha Harju 

Maakonnaraamatukogus, Eduard 

Vilde Muuseumis ja Narva Kolledži 

galeriis. 

Pildil on Soome kunstniku Mari 

Ahokoivo teos Bikes. 

Näitus kutsub vaatama kunsti oma 

kõige mitmekesisemates avaldumisvormides. Esindatud on koomiksid, graafika, joonistused, 

maalid ja installatsioonid. Näituse idee tuli fääri visuaalkunstist, kus rohkesti kasutatakse ajaloost 

pärit lugusid. Näituse tööd sisaldavad kõik narratiive, mis keskenduvad pigem inimese 

olemusele, mitte niivõrd Põhjamaade looduse kujutamisele. Eesmärgiks oli valida näitusele 

imeline elujõuline fääri traditsioon, aga kaasata ka teisi Põhjamaid, on ju kõigile neile omane 

fantaasiamaailma kujutamine. Esindatud on Islandi, Soome, Rootsi, Taani kunst.  

Lisaks klassikalistele koomiksitele, millele on omane kiirus ja liikuvus, on näitusel lood, mis on 

välja mängitud teistsuguste vahenditega kasutades huumorit, autobiograafiat, müüte ja tekitades 

niimoodi pinget. Tihti on koomiksite väljendusvahendiks pilt koos sõnamulliga, kus vaid 

kõnekas helijäljenduslik väljend, näiteks UPS !. Sel näitusel on mõned kunstnikud kasutanud 

sedavõrd tugevaid ekspressiivseid kujundeid, et ei vajagi juurde selgitavat teksti. 

Kogu näitust läbiv idee on, et koomiks kui loo jutustamise viis pole ühetähenduslik ja 

raudkindlalt paika pandud definitsiooniga nähtus. Koomiksi lugu ei pea sugugi olema suunatud 

lastele ega pea olema ka pelgalt meelelahutust teeniv kangelasnarratiiv. 

 

Näituse tutvustus lühendatult kataloogist  
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TERVENDAVATE HELIDE KONTSERT HARJU 

MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 

 

 

Oma esinemist tutvustasid muusikud nii: 

Meditatiivne kontsert - see on muusikaline rännak mööda helide võlumaailma, sukeldumine 

helide harmoonia salapärasesse atmosfääri.Kontserdil kõlavad: gongid, didgeridoo, tiibeti 

helikausid, kellukesed, flöödid, trummid, kurgu- ja ülemhelilaul. Ülemaailmsete iidsete pillide 

kõla on mitte ainult lummavalt ilus, vaid ka omab teraapilist toimet.Võluatmosfääri loovad Lilia 

Märtmaa ja Denis Vinogradov, muusikud ja Tervendavate Helide Keskuse asutajad. 

www.helid.ee  
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MAARAAMATUKOGUHOIDJATE PÄEV PALAMUSE 

RAHVAMAJAS 30.OKT. 

Maaraamatukoguhoidja päev on traditsiooniliselt olnud ka raamatukogupäevade lõpuüritus. Selle 

aasta märklause “Kohtume raamatukogus” on tihedalt olnud seotud muusika-aastaga. ERÜ 

juhatuse esinaine Katre Riisalu nentis, et paljud üritused, näitused ja kohtumised näitasid, et 

muusikal on kindel koht meie elus, aga ka raamatukogu tegemistes. Seekordsetel 

raamatukogupäevadel oli menukas ka aktsioon “Tuntud inimene raamatukogus”, neid oli 120. 

Hoogsa muusikalise tervituse ürituse 

alguses tõi meieni Põltsamaa 

noorteansambel “S&M”.  

Päeva juhiks oli õpetaja Lauriks 

kehastunud Palamuse 

kihelkonnakoolimuuseumi arendus- ja 

projektijuht Janek Varblas.  

 

Tervitussõnad ütlesid ka Jõgeva maavanem Viktor 

Svjõšev ja Palamuse vallavanem Urmas Astel. 

Päeva esimeses pooles kuulasime erinevaid loenguid. 

Jõgeva omavalitsuste liidu tegevdirektor, 

meediahariduse- ja taustaga Raivo Suni arutles selle 

üle, kuidas tänapäeva infotehnoloogia muudab 

inimeste lugemisharjumusi. Ka tekstid on 

internetiajastul muutunud – laused lühenenud, teksti 

illustreerivad üha rohkem pildid ja videod, mis 

omakorda hajutavad tähelepanu ja raskendavad tekstist arusaamist. 

Jõgevamaalt pärit ulmekirjanik Maniakkide Tänav ehk Agur Karukäpp valgustas Eesti 

ulmekirjanduse maastikku. 

Kuna tänavune aasta oli ka Eesti Rukki Aasta, oli huvitav kuulata, mida sel puhul on ette võetud. 

Eesti Rukki Seltsi president Vahur Kukk illustreeris oma juttu slaididega. Ta rõhutas, et rukis oli 

ja on suure tähtsusega eestlastele Selts annab välja ka “Rukkiräägu kulturiauhinda”, mille 

2015.a. said Ester Šank ja Valve Raudnask raamatu “Rõõm rukkist” koostamise eest. 
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Palamuse O.Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus tutvustas muuseumi sisu ja 

programme. 

Maaraamatukoguhoidja päeval on ikka kuulutatud välja tiitli “Aasta maaraamatukoguhoidja” 

nominendid. Sel aastal oli neid kaksteist. Harju maakonnast esitati Viimsi raamatukogu direktor 

Tiiu Valm. Nominente tutvustati ja nad said kingituseks korvi kohaliku toodanguga ja 

Jõgevamaad tutvustavate raamatutega. Esitluselgi tuli välja, kui erideeritud ja mitmekülgsed on 

meie raamatukoguhoidjad, kes löövad kaasa ka kohalikus seltsi- ja kultuurielus. 

 

Peale maitsvat lõuasööki oli vabal ajal võimalus külastada muuseumi, apteeki või lihtsalt 

jalutada jõe ääres.  

Pildid pärinevad ajalehest Vooremaa, 3.11.15 lk 8. 

Tänusõnad Jõgevamaa raamatukoguhoidjatele ladusa ja teaberohke päeva eest! 

Lea Mäeste Harju Maakonnaraamatukogu  
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SKANDINAAVIA RAAMATUKOGUDE KOGEMUSEST 

TEENUSTE JA LAHTIOLEKUAEGADE ASPEKTIST 

Alates 2008.aastast on 12 Aalborgi avalikku raamatukogu Põhja-Jüütimaal parandanud ligipääsu 

raamatukogu teenustele lahtiolekuaegade suurendamisega, iseteenindusega ja teenuste 

mitmekesistamiste kaudu. 

Alustati keskraamatukoguga, kus esialgu võimaldati iseteenindust hommikul 8-10-ni. Kohe oli 

palju külastajaid, 2 tunni jooksul 300 inimest. Õpilased kohtuvad raamatukogus, õpivad koos. 

Noored lapsevanemad veedavad kvaliteetaega oma väikelastega, neile on spetsiaalsed 

fantaasiatoad, „koopad“. Tagatud on hubane atmosfäär, vaikne muusika iseteeninduse ajal. 

Reede õhtuti on noorteüritused: virtuaalmängud, luule- ja raamatuklubid, filmivaatamised. 

Tegevusi on kella 21-ni. 

Vodskovi linnas on uue kujundusega avatud raamatukogu kodulinna kultuurielu ja omavahelise 

läbikäimise keskuseks. Lahtioleku aegu pikendati 33 tunnilt 66-le. Uus teenus tõstis külastajate 

arvu 9 %. Raamatukogu on avatud 8-21 seitsmel päeval nädalas, see teeb 84 tundi nädalas. 

Enamuses toimib iseteenindus, töötajad on kohal 21-23 tundi nädalas jagatuna viiele päevale 

nädalas. Külastajad on sellise korralduse hästi vastu võtnud, kuid hindavad ka kõrgelt töötajate 

kompententsi.  

Eesmärk oli pakkuda senisest teistsugust teenust: uusi õppimis- ja eneseharimisvõimalusi. 

Kogusse jäid alles vaid uued ja inspireerivad teosed, eemaldati 50 % fondist.  

 Kõik kodanikud, ka lapsed omavad ligipääsu haigekassa kaardiga; 

 Iseteenindusaegadel toimib videovalve, keskraamatukoguga on telefoniside 

 Kasutatakse heli ja meditatiivseid efekte ja huvitavaid kujunduselemente 

 Aalborgi omavalitsuses on 205 809 inimest 

 Raamatukogu külastusi 1 896 984 

Taanis Ülikooli raamatukogus on lahtiolek 24/7 registreeritud lugejatele ilma töötajateta. Avalik 

raamatukogu linna keskel on lahti hiliste õhtutundideni, seal saab vaba aega veeta, seda 

kasutavad nt. kohalikud pensionärid oma bridžiklubina. 

Kopenhageni Avalik Raamatukogu on saanud 41 miljonit taani krooni digiteenustele. Aastast 

2012 on aga kärped. Keskendutakse erinevatele gruppidele. Arengukavas: pikemad 

lahtiolekuajad ja lugejate kaasamine. Raamatukogude keskusesse suunatakse päringud, kus 

professionaalsed töötajad need lahendavad, töötavad kella 18-ni. Kavas laieneda kella 22-ni. 

Soome raamatukogudel 1,4 miljonit lahtiolekutundi ! Inimese kohta on arvestatud 58 eurot. 

Eelarvet on kärbitud 0,8%. Kontseptsiooniks: avatud raamatukogu ja ON-LINE info, 

lahtiolekuaja suurendamine, statistika parem kättesaadavus. Otsinguid saab teha etteantud 



 
 

33 
 

parameetrite järgi, aga ka ise neid koostada: kasutada saab tabeleid, kaarte. Otsingut saab teha 

tagasivaatega 1990.aastasse. 

2015.a kevadel oli Workshop tuleviku arutamiseks, kaasatud oli laiapõhjaline ring: 

raamatukogutöötajad, lugejad jt. Eesmärgiks uus visioon, uued ideed (eelmine aastast 1998). 

Mõningad arutelu punktid: 

 Kättesaadavus 

 töötajate kompententsus 

 kasutajate kaasamine 

 mittekasutajate kaasahaaramine 

 raamatukogu roll ühiskonnas 

Norras on alates 2013.aastast peetud avalikke debatte KOV tasandil. Kohalik raamatukogu on 

sotsiaalne koht, erinevate töötubade tegevuse koht. Raamatukogu üritusi sponseerivad 

kommerts-ettevõtted, siit kerkis küsimus: kuidas jääda iseseisvaks. Norra Rahvusraamatukogu 

koordineerib koostööd välispartneritega, tihedalt Soome-Norra Kultuuriinstituudiga, 2015.a. 

tähistatakse Sibeliuse 150. sünniaastapäeva . Siht on võetud avalike raamatukogude 

kontseptsioonile.  

Rootsis uus riiklik strateegia raamatukogudes, nii nagu Soomeski uus seadusandlus. Strateegia 

näeb ettesuureulatuslikku raamatute jagamist soomlastega. Keskseks punktiks on digitaalselt 

säilitada materjale ja teha kättesaadavaks elanikkonna eri gruppidele.  

Uus algatus „Little Gastle“ kaasab lapsi raamatukogu teenuste kujundamisel. Malmös programm 

„Laste kultuuri arendamine“, uuring, mida lapsed raamatukogus teha tahavad, mis neile huvi ja 

rõõmu pakub. 

Gothenburgi Ülikoolis töötati välja programm, kus lapsed kirjeldavad oma unistuste maailma, 

fantaasiaid , maagiat, salajasi maailmu. Kasutatakse rohkem interaktiivsemaid, digitaalsemaid ja 

arvutimängupõhiseid lahendusi. Küsitlustest selgus, et raamatukogus hinnatakse head asukohta, 

ka hügieenilised tingimused on tähtsad.  

Rootsi Kunstinõukogult programm „Raamatu algus“ 3 linnas. See julgustab vanemaid tegelema 

keelearenguga, lugema, laulma ja jutustama lastega alates 1, a eluaastast. Vanematele 

tutvustatakse raamatuid 13 keeles. „Elav raamatukogu“ on moodne programm, mis suunatud 

vähemusrahvustel, kes saavad laenutada raamatuid koju kohalikelt elanikelt. Tegutseb ka 

keeleõppekohvik. 

Refereering ajakirjast „Scandinavian Library Quarterly“.- 1-2, 2015 
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Nii mõnigi variant Skandinaavia kogemusest on meie jaoks ehk liiga uudselt julge, kuid alati 

tasub üle vaadata oma teenused ja raamatukogu lahtiolekuajad lugejast lähtudes.  

Refereerinud Lea Mäeste Harju Maakonnaraamatukogu 

 

MINU TAANI RAAMATUKOGU KOGEMUS 

Mõned aastad tagasi Taanis sugulaste juures olles külastasin ka kohalikku raamatukogu. 

Løgumklosteri nimeline linnake asub Lõuna-Taanis. Elanikke on seal napilt – veidi üle kolme ja 

poole tuhande ja sealsel raamatukogul on oma väike hubane majake. 

 

Tookord jäid mõned asjad eredamalt meelde: postkontori hoone oli just hiljuti suletud ja teenus 

toodud raamatukogusse. Pool pikast letist oli raamatukoguhoidja päralt ja teine pool postkontori 

töötaja päralt. Meil siis veel massilist postkontorite kolimist polnud alustatud. Paistis, et toimis 

kenasti – ühed külastajad ei seganud teisi ja raamatukoguhoidja ei pidanud postiteenustega 

tegelema. Veel hämmastasid mind riiulid, kus olid suure kirjaga raamatud vaegnägijate jaoks. 

Ikka päris suures kirjas. Meil ei trükita ühte raamatut kahe erineva kirjasuurusega, kuigi ka meil 

on paljudel raske väikest kirbukirja lugeda. Kuid Magna-print on väga kallis ja poest seda osta ei 

saa, seda trükitakse ainult raamatukogudele. 

Uuendustest Euroopa raamatukogudes on erialaajakirjanduses piisavalt kirjutatud ja Taani 

raamatukogundus on ikka esirinnas olnud. Sel suvel otsustasin samast raamatukogust uuesti läbi 

astuda ja sain suure üllatuse osaliseks. Oma silm on kuningas, seega edastan nüüd kolleegidele, 

mida nägin-kuulsin. Olin teadlik, et Taani raamatukogudes alustati iseteenindusele üleminekut 
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juba kümmekond aastat tagasi, aga lisaks on muudatused ka personalis ja komplekteerimises. 

Üht-teist otsisin ise internetist ja loodan, et esitatud faktid on õiged. Løgumklosteri raamatukogu 

rolli paremaks mõistmiseks annan ülevaate vallast, kuhu ta kuulub.  

Väike ülevaade. Taani Kuningriigis viidi haldusreform läbi 2007. aastal, kogu protsess oli 

muidugi pikemaajalisem. Seal on nüüd 13 maakonna asemel 5 regiooni ja 271 valla asemel 98. 

Tønderi vald asub vastu Saksa piiri, suurus on 1278 km² ja elanikke on 1.01.2014 seisuga 

38 316. Tønderi raamatukogu on keskraamatukogu, millel on 3 haruraamatukogu – Toftlund 

(kaugus keskraamatukogust 33,5 km), Skærbæk (26,5 km) ja Løgumkloster (16,5 km). Siis on 

veel vabatahtlikult tegutsevad kohvik-raamatukogud Bredebro's ja Højer'is ning saksakeelne 

raamatukogu Tønderis (ei kuulu KOV-le). Rohkem sellel suurel territooriumil raamatukogusid ei 

ole.  

 

Iseteenindus. Løgumklosteri raamatukogu on võimalik kasutada iga päev kella 07-22ni. 

Personal teenindab lugejaid kindlatel kellaaegadel: E, T, N 10-17, K 13-17, R 13-16, ülejäänud 

ajal toimub iseteenindus. Välisukse kõrval on aparaat, kuhu sisestad ukse avamiseks ID-kaardi 

(lugejakaarti neil ei ole) ja sees otse ukse vastas on kaamera, mis kenasti näkku vaatab – selge 

see, et pärast sellist lähisalvestamist puudub huvi pahandust teha. Tegutsedki tühjas 

raamatukogus omaette vaikselt: tagastad raamatud, st võtad iseteenindusarvutis oma nimelt 

maha, otsid uued või leiad need, mis oled RVLiga tellinud ja paned oma nimele. Võid kohapeal 

lugeda ja toimetada kuni peaaegu kella kümneni – aga kell kümme pead uksest väljas olema, sest 

signalisatsioon lülitub sisse ja politsei on häire peale. Olin kindel, et mingeid olukordi on ikka 

juhtunud ka ja oligi. Näiteks keegi kodutu mees kasutas mõnda aega raamatukogu 

ööbimiskohana … kuni ükskord häire ikkagi tööle hakkas. Nutikas mees puges tagumisse tuppa 

diivani taha magama, aga ühel hommikul unustas, kus ta on ja hakkas enneaegselt liigutama.  
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Avab välisukse luku  Iseteenindusaparaat 

 

Lugejad. Løgumklosteri raamatukogus on veidi üle 2000 lugeja. Kui meil tuleb lugejad igal 

aastal ümber registreerida, siis neil langeb lugeja staatusest välja, kui lugeja on kaks aastat 

passiivne olnud. Lugejate arvestust ei peeta tähtsaks, sest see näitaja on ebastabiilne nende 

meelest. Selles mõttes, et inimene võib ise raamatu laenata ükskõik millisest Taani 

raamatukogust, aga selle ühe raamatuga ei ole ta nende raamatukogude mõistes õige lugeja – ta 

on õige lugeja ikka oma põhiraamatukogus. Lugejate arv otsiti spetsiaalselt minu palvel. Hoopis 

laenutuste arv on tähtis näitaja.  

Personal. Kohapeal töötab üks erialase haridusega raamatukoguhoidja, 3 päeva nädalas on kohal 

ka assistent (erialahariduseta) ca 3 tundi korraga. Üks vabatahtlik hooldab arvuteid. Kuna 

keskraamatukogu teeb enamuse raamatukogunduslikust tööst ära, siis kohapeal aitab ühest 

spetsialistist küll. Assistent teenindab saalis inimesi, võtab raamatuid vastu, paneb riiulisse 

tagasi, aitab programmis otsida, tegeleb RVL-raamatutega ja teeb muid lihtsamaid töid.  

Nii nagu raamatud on ringluses, on ka raamatukoguhoidjad ringluses. Kõigil on 2 erinevat 

töökohta kindla skeemi järgi. Näiteks Margit on E, T, N 10-17 Løgumklostris, K, R 10-17 

Toftlundis; Ulla on E, T, N Toftlundis, K, R 13-17 Løgumklostris. Kui Marie Skærbækis peab 

kursusele minema, siis saadetakse Margit selleks päeval Skærbæk'i. Kedagi niisama saata ei saa, 

enne ikka küsitakse, kas sul on võimalus selleks päevaks mujale minna. Niimoodi on kõik valla 

raamatukoguhoidjad ringluses. Raamatukoguhoidja tööaeg on 37 tundi nädalas, see ongi 

täiskohaga töötaja töönädala norm riigis.  

Komplekteerimisel on kokkuhoiupoliitika. Raamaturaha ja ostmise võimalus on ainult 

keskraamatukogul, ükski harukogu seda teha ei saa. Küll aga on tellimisel sõnaõigus kõigil 

raamatukogudel. Algul ei ole raamatul oma koduraamatukogu. Uued raamatud jaotatakse neljaks 

võrdseks osaks nelja raamatukogu vahel, raamatupakid on kõik erineva koostisega ja nende 

kokkupanemisel arvestatakse juba olemaolevat järjekorda. Kui raamatud ei ole enam uued ja 

huvi nende vastu raugeb, siis mingil ajal keskkogus otsustatakse, millised raamatud ja mis 
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põhimõttel leiavad kodu keskkogus ja millised harukogudes. Selge see, et keskkogul peab olema 

kõige põhjalikum kogu, aga üldjuhul jääb raamat ikkagi sinna raamatukogusse, kus seda viimati 

kasutati. Ja kui mingil ajal tellitakse teise raamatukogusse, siis jääb see raamatu koduks. 

Raamatueelarve on läbi aastate ikka sama suur olnud. Raamatuid ostetakse järjest vähem, sest 

hinnad tõusevad ja järjest rohkem ostetakse e-raamatuid. 

RVL on väga huvitav. Raamatud ringlevad vastavalt tellimustele nelja raamatukogu vahel. Korra 

päevas sõidab auto raamatukogud läbi, postiteenuseid ei kasutata üldse. Kui RVL tellimus tuleb 

näiteks pealinnast, siis auto viib raamatu kuhugi vaheraamatukogusse ja sealt järgmine auto 

omakorda Kopenhaagenisse. Raamatud, mis on laenatud väljastpoolt oma valda, võib tagastada 

oma koduraamatukogusse - vahet ei ole, kui kaugelt laenati. Transport raamatukogude vahel on 

riiklikul tasemel paigas. See teenus kuulub kultuuriosakonna juurde, mis omakorda allub 

Kultuuriministeeriumile. Rahalises mõttes on see tegelikult kokkuhoid, sest on piisavalt 

raamatuid, mida laenutatakse ühes raamatukogus suhteliselt vähe, aga nelja raamatukogu peale 

saab see raamat normaalselt laenutusi. Kui kallis on RVL-teenus, seda ma ei tea, aga järelikult 

tasub ära, kui nii tehakse. Ei saa rääkida ka sellest, kui palju on raamatukogul elanikke 

piirkonnas – raamatukogu piirkond on kogu valla territoorium. 

Lugeja elu muutub keerulisemaks. Nüüd peab ta olema nii tark, et raamatukoguprogrammis 

tellimused ära teha raamatu sisse nägemata. Aga ka poes võib raamatutega tutvuda, naabri käest 

kuulda, meediast lugeda/kuulda. Assistendi abi on väga vajalik, tema aitabki lugejaid tellimisel: 

uudiskirjanduse tutvustamine, tellimiste õpetamine ja tegemine jne. Inimeste elutegevus 

muutubki järjest internetipõhisemaks. Meie õppijad uurivad raamatute sisukordadest, milliseid 

neist võiks koolitööks vaja minna, aga kuidas sa sellises olukorras oskad valikut teha? Kuid 

inimesed harjuvad kõigega ja mittevajalikud raamatud võib järgmisel päeval tagasi saata või 

soovi korral mõnda teise raamatukogusse sõita.  

Mis mulle hästi meeldib, on lugemisringid. Raamatukogu ülesanne on tagada ruum, valitud 

raamatu tellimine suuremas eksemplaarsuses ja info liikumine, ülejäänu korraldavad ringide 

liikmed ise. Ühes ringis on umbes 10-12 inimest, muidu ei saa kõik vestlusest osa võtta. Ise nad 

valivad raamatu, mida arutada ja aja, millal kokku saada ning ise ka viivad läbi. 

Raamatukoguhoidja on sellest tööst prii – osaleb vastavalt huvile, aga kohustusi pole, on teiste 

liikmetega samal tasemel. Liige võib osaleda ka siis, kui ei jõudnud raamatut läbi lugeda. 

Løgumklosteri raamatukogu juures tegutseb praegu 8-9 lugemisringi!!! Kui raamatukogu on 

soovitud õhtuks juba teiste poolt reserveeritud, siis kohtutakse hoopiski kellegi kodus. Osa 

lugemisringe käib koos hommikuti. Kui loeti ja arutati Sofi Oksaneni raamatut, siis sai eestlane 

tausta seletada, vaidlemist oli kuhjaga ja mis peamine – neile meeldib raamatute üle arutada. Üks 

ringidest arutleb hoopiski raamatute järgi tehtud filmide üle – vaatavad koos ja pärast avaldavad 

arvamusi. Viimati vaadati „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“. 

Raamatukogu juures tegutseb ka kudujate ring. Kohtutakse kaks korda kuus, ükskord 

hommikupoole, teinekord õhtupoole (väljaspool teenindatavat kellaaega). Lähevad ja koovad, 
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kes mida soovib ja siis saavad üksteise käest nippe küsida. Maalijadki on koos käinud, kas 

praegu ka käivad, ei tea. Lasteaiarühmad käivad raamatukogudes külas nii nagu meilgi. 

Võib-olla oli veel midagi, mis kahe silma vahele jäi või mida ma ei osanud küsida. Igatahes pani 

see kõik mind tõsiselt mõtlema… 

 

Ülle Siska Jüri raamatukogu 

 

 

 

Jätkame ülevaatust “Minu raamatukogu lugeja pilgu läbi.” Pöörame tähelepanu avakogude 

olukorrale, et ruumikitsikusele leitaks lahendused. Aegunud, oma elu ära elanud teavikutele leida 

koht väljaspool raamatukogu. Korrastada tuleks hoidlad ja tagavararuumid. 

Tähelepanu näitustele, et need muutuksid mitmekesisemaks ja atratiivsemateks. Väljapanekutelt 

leiab nii mõnigi “unustatud” raamat endale oma lugeja.  

Lugejatele paremaks orienteerumiseks siltide ja viidete süsteem nähtavaks ja selgeks. 

Pöörame oma näo lugeja poole, et ta näeks, et on alati oodatud! 

 Harju Maakonnaraamatukogu  
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RAHULIKKU PÜHADEAEGA! 

TUULT TIIBADESSE ALGAVAL MEREKULTUURIAASTAL! 

Palju tänu kõigile, kes infolehe valmimisele kaasa aitasid! 

Infolehe koostas: Lea Mäeste Harju Maakonnaraamatukogu 


