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Merekultuuriaasta jõuab peagi lõpule. See aasta on olnud tegus, tulvil 
kõikvõimalikke ettevõtmisi, lennukaid ideid ja meeldejäävaid 
emotsioone. 
 
Meri, olles ise nii kultuuri kujundaja kui ka inspiratsiooniallikas 
loojatele, on meid siin Läänemere kallastel innustanud ja mõjutanud 
aastasadu. Peene niidina ühendab see muusikat, kunsti, kino, teatrit, 
kirjandust. Mis aga peamine – merekultuur tähendab eelkõige oskust 
merega koos elada ja väärtustada seda, mida meri pakub. 
 
Loodetavasti on merekultuuriaasta toonud meid kõiki senisest rohkem 
mere äärde ja  merele lähemale nii otseses kui ka kaudses tähenduses. 
On ju sel aastal ellu viidud mitmesuguseid tegevusi, mis on jõudnud 
päris rohujuure tasandile. 
 
                                            Eriväljaanne 29. november 2016 
                                                       Kultuuriminister  Indrek Saar 
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JÜRI RAAMATUKOGU - AASTA HARIDUSE SÕBER 2016 FINALIST 
 

Juba neli aastat on  Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ning Eesti Haridustöötajate 
Liit korraldanud Aasta Õpetaja galat, kus tunnustatakse eeskujulikke haridustöötajaid ja 
hariduse toetajaid. Sel aastal esitas Jüri Gümnaasium statuudi „Aasta hariduse sõber“ 
nominendiks  Jüri raamatukogu.  

Tagatipuks selgus, et oleme ka maakonna parimad, jõudes oma kategoorias lausa 
vabariiklikule tasemele. Pälvisime Jõhvi Kontserdimajas toimunud galal haridus- ja 
teadusministri tänukirja ja Joosepi rinnamärgi. Selline tunnustus oli meile suureks auks, sest 
oleme aastaid Rae valla koolidega tihedat koostööd teinud. Aasta hariduse sõbra statuudi  
eesmärk on tunnustada üksikisikuid või organisatsioone, kes on oma tegevusega toetanud 
õppeasutusi õppe kaasajastamisel või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel 
ühiskonnas. 

Jüri raamatukogu on üle kümne aasta asunud Jüri Gümnaasiumiga ühes hoones ja töötanud nn 
ühendatud kooli- ja rahvaraamatukoguna. Sellega oleme võtnud lisakohustuseks õpilaste ja 
õpetajate teenindamise põhikogu osas ning kooli hallata jäi vaid õppekirjanduse kogu. Lisaks 
sellele on meil ka samade ülesannetega töötav harukogu Peetris. Toetame oma tegevusega 
Jüri Gümnaasiumi ja Peetri Lasteaed - Põhikooli õppekava täitmist ning oleme Jüri 
Gümnaasiumi, Peetri Lasteaed - Põhikooli ja Rae Huvialakooli õpikeskkonna osa. Meie 
piirkonda lisandus vastavatud Järveküla Kool, mille põhikogu komplekteerimiseks kulub 
aastaid. See tähendab, et meie teenindada on rohkem kui 250 1. klasside õpilast ja samapalju 
2. klasside õpilasi, lisaks ülejäänud algklassid, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased ning 
haridustöötajad.  

Oleme selle 10 aasta jooksul õppekava täitmise toetamise ülesannet võtnud väga tõsiselt, 
küsides eelarvesse täiendavat raha soovitatava kirjanduse hankimiseks. Üheski teises 
maakonna rahvaraamatukogus ei ole sellisel hulgal õppetööks soovitatavat kirjandust (nt Jüris 
on S. Väljali „Jussikese seitse sõpra“ 61 eksemplari, Peetris 36). Teeme õpetajatega koostööd 
ning hangime pidevalt vajaminevaid raamatuid juurde. Seega püüame igati olla oma piirkonna 
koolidele hea raamatukogu.  

Siiski leidub murekohti, üheks suurimaks neist raamatukogudevaheline laenutus (RVL). 
Rahvaraamatukogude seadus ja töökorralduse juhend ei anna võimalust RVL-ist 
keeldumiseks,  kuid oma teeninduspiirkonda esmatähtsaks seades oleme sunnitud seda siiski 
tegema. Mõistame küll lähikonnas asuvate raamatukogude komplekteerimisrahadega seotud 
kitsikust, kuid jääksime soovituslikku kirjandust vabalt RVL-i kaudu välja andes ise täbarasse 
olukorda. Kui ühe kooli ulatuses saavad õpetajad 5-6 paralleelklassi peale kokku leppida, 
mida ja millises järjekorras lugeda antakse, ei ole see võimalik mitme kooli ulatuses korraga. 
Nõudluse korral saavad meie eksemplarid välja laenutatud vaid päevadega, raamatuid jääb 
veel puudugi. Lisaks sellele toimub soovitusliku kirjanduse osas tihe koostöö Peetri 
harukoguga, mis samuti annab endast komplekteerimise ja lugejate varustamise osas parima. 
Seega kui mõnest teisest raamatukogust avaldatakse soovi võtta meie kogust mõnda 
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soovituslikku kirjanduse raamatut nt 5 eksemplari, sest meil on hetkel kohapeal olemas 20 
eksemplari, on vaatamata sellele RVL-ist keeldumine suures osas paratamatu.  

Arvestades suurt nõudlust soovitusliku kirjanduse järele kodukoha raamatukogust ja RVL-i 
teenusena, on näha, et koostöö koolidega selles osas on ülioluline. Mõne lapse jaoks ongi 
koolikirjandus ainus, mida ta lugeda viitsib – kui sedagi. Loodame, et seadusandluses tulevad 
muudatused, mis aitavad ka RVL-teemat lahendada, sest kõikjal on nõudlus suurem kui 
pakkumine. 

 

 

 

 

 

 

 

Ülle Siska                  Jüri raamatukogu direktor 
Anneli Erik           Jüri raamatukoguhoidja 
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SÕNUMID: 
 
 

• 20. oktoobril  raamatukogupäevade avapäeval Tartus Eesti Rahva Muuseumis  osales 
meie maakonnast üle 30 raamatukogutöötaja. Esmamulje oli mitmesugune.   
Iseseisvalt on ekspositsiooni  keeruline vaadata. Keskne  nn. ajaraja ekspositsioon on  
300 meetri pikkune. Pearajalt kõrvale on kõikvõimalikud käigud ja rajad, sageli üsna 
hämarad ja seletavaid tekste oli seetõttu pea võimatu lugeda.  Interaktiivsed ekraanid  
ja helid olid huvitavad, aga rahvasummas oli neid keeruline jälgida.  Kõige rohkem 
meeldis meile esimesel päeval „Uurali kaja„ osa. Hiiglaslik hoone sobib hästi Raadile. 
Tore oleks seda näha kevadel. Esmamulje põhjal võib öelda, et korralik tutvumiskäik 
peaks olema giidiga.  
 

• Raamatukogupäevade mälumängus oli 16 võistkonda. Meie maakonna võistkonnas 
olid Marika Matvere Viimsist, Marika Alter Väänast, Kersti Laanejõe Jõelähtme 
valla keskraamatukogust. Meie võistkond  jäi jagama 4.-5. kohta.  
 

• 28. oktoobril oli maaraamatukoguhoidja päev Võrumaal Navi külas. Sõna said 
Riigikogu liige Ivar Padar, reisiraamatute autor Marko Kaldur, kunstnik Navitrolla      
(kodanikunimega Heiki Trolla). Tutvustati ERÜ auhinna „Aasta 
maaraamatukoguhoidja 2016„ nominente. Harju maakonna nominendid on Sirje 
Bärg Kose raamatukogust, Tuuli Klaas Randvere raamatukogust ja Anneli Erik Jüri 
raamatukogust. Pildil nominendid. ( Puudub Sirje Bärg ) 
 

     

 
• 18. oktoobril Tallinnas Raekojas toimunud Täiskasvanud õppija Nädala 

tunnustustusüritusel tunnustati  Saku Vallaraamatukogu ( direktor Ene Loddes ). 
 

• ERÜ auhinna Aasta Lasteraamatukoguhoidja 2016 nominent  Harju maakonnast on 
Eha Podgornova Raasiku raamatukogust.   
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• ERÜ teeb üldvõitjad teatavaks  28. veebruaril 2017.a.  ERÜ aastakoosolekul. 
 

• 11. novembril oli Tallinnas Energia Avastuskeskuses XII Täiskasvanud õppijate 
foorum. Esinesid kirjanik  Olavi Ruitlane, õppijad oma lugude ja sõnumitega. 
Harjumaa ja Tallinna  TÕN nädala korraldajad ja tugivõrgustik oli koos 5. detsembril  
Tallinnas Maakri tänava  Loovalal, kus  juhendaja  kunstnik Kadri Kangilaski viis läbi  
töötoa: Emotsioonide teadvustamine läbi maalimise ja joonistamise. Saime teada, 
millised värvid ja motiivid  ilmnevad meie piltidel  kui erinevatele emotsioonidele 
häälestume.  Mõlemal  päeval olid esindatud  Harju Maakonnaraamatukogu töötajad. 
Jätkame koostööd Andrasega.  
 

• 25. novembril külastasid Harju Maakonnaraamatukogu Keila Rukkilille lasteaiast 
kadrisandid. 

 

 
 

 
 
 

• 19. detsembril toimus  Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu  seminar,  kus arutati  töö-  
dokumenti:„Soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis: 
Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel„. Pärast dokumendi 
täiendamist saadetakse see raamatukogudele avalikuks aruteluks.  
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NÄITUS ``ARBUJATE AABITS`` KOSE RAAMATUKOGUS 
 
 
Novembrikuus avasime Kose Kultuurikeskuses ja raamatukogus näituse „Arbujate aabits. 
Tsitaadid, raamatud, pühendused, fotod“. 
Arbujate rühmitusse kuulusid: Betti Alver, Bernard Kangro, Uku Masing, Kersti Merilaas, 
Mart Raud, August Sang, Heiti Talvik, Paul Viiding ja Ants Oras, kelle koostatud kahe 
erineva kujundusega põlvkondlik luuleantoloogia „Arbujad: Valimik uusimat Eesti lüürikat“ 
ilmus kevadel 1938. 

Näituse koostaja Vallo Kepp (6.12.1950) on kümnekonna kirjandusliku isikuloolise 
dokumentaalfilmi autor, kes on koostanud ka neli temaatilist luuleantoloogiat. Ta on 
kirjutanud stsenaariume ETV-le, ees- ja järelsõnu raamatutele ja luulest kokku pannud 
„Keskööprogramme“ Eesti Raadios.  

Vallo Kepp on teinud arbujatest järgmised filmid: 

• „Üks pilk Betti Alverile“, stsenarist Paul-Eerik Rummo, „Eesti Telefilm“, 1988; 
• „Mälestus sinistes kildudes. Bernard Kangro“, stsenaristid Vallo Kepp ja Toivo 

Kuldsepp, „Eesti Telefilm“, 1992; 
• „Uku Masingu maastikud“, filmitriloogia stsenaristid Mikk Sarv (idee autor) ja Vallo 

Kepp, „Estinfilm“, 2000–2009, Riigi Kultuuripreemia, 2010. 

Näitus arbujatest on aabitsa-harjutus kavandatavale filmile. Selle kujundaja Kertu Sillaste on 
kirjutanud lasteraamatuid ning illustreerinud ja kujundanud paljude teiste autorite teoseid. 

Vallo Kepp pidas Kose Kultuurikeskuses loengu arbujatest Kose Gümnaasiumi 10. klassi 
õpilastele ja kirjandushuvilistele. Loeng oli väga huvitav ja pakkus õpilastele nii mõndagi, 
mida koolitundides ei käsitleta.  Hiljem vastasid õpilased mõnedele küsimustele, mis olid 
koostatud selle loengu põhjal. 4 tublimat saavad võimalus külastada televisioonimaja. 

Näitus valmis koostöös ERR muuseumiga, kelle juhi Tiit Kimmeliga seob meid koostöö 
alates 2015. aastast, mil eksponeerisime G.Randla valmistatud nukke. 

2017. aastal on kavas välja panna Tiina Alveri tööde näitus. 

 
 
 
 
                                                                                                                  Kose Raamatukogu 
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KIRJANIKE TUUR 
 
 
Kirjanike tuur jõudis sellel aastal  ka Kiili Raamatukokku.  Erinevad kirjanike  kooslused 
tiirutasid novembris mööda Eestimaad.  Kiilis olid külas kirjandusteadlane ja ajakirja 
„Looming“ vastne peatoimetaja Janika Kronberg, kunstnik ja poetess Kai-Mai Olbri ning 
kirjanik, publitsist ja filmirežissöör Olev Remsu. Esmapilgul mõtlesin, et miks need 
loominguliselt nii erinevad inimesed on otsustanud koos tuurile tulla? Kas see eripalgelisus on 
taotluslik, et ka erinevad kuulajad leiaksid kohtumiselt igaüks oma? Või saaks  nende  kolme 
puhul otsida ka mingit ühisosa, mis neid seoks? Ja leidsingi – r ä n d a j a – võiks olla see 
sõna, mis ühel või teisel moel ühendab neid kolme. Olev Remsu põnevad reisikirjad on 
paelunud paljusid lugejaid, Kai-Mai Olbrit on nii kunsti- kui luuleloomingus kõige enam 
inspireerinud reisid Hispaaniasse, Itaaliasse ja Peruusse, Janika Kronberg on mitmeid 
pagulaskirjanikke uurides rännanud nende jälgedes.  
 
Külalised said kuulajatega oma loomingut tutvustades hea kontakti. Räägiti kummalistest ja 
naljakatest kohtumistest mitmel pool maailmas. Janika Kronberg jutustas seikadest, mis on 
ette tulnud seoses tema eriskummalise nimega. Tihti kaldus vestlus ka kirjandusvälistele 
päevakajalistele teemadele. Nagu ikka vestlusringis inimeste vahel.  

Kuulajad said loetud sõna asemel seekord nautida elavat sõna autorite enda esituses. Kas ka 
autorid kohtumiselt elava lugejaga midagi kaasa võtsid, see küllap paistab edaspidi nende 
loomingut lugedes. 

NOVEMBRIS oli Kiili Raamatukogus veel teinegi kohtumine loominguliste inimestega. 
Koostöös rahvamaja näiteringiga toimus luuleõhtu ja kohtumine luuletaja Krafinnaga – 
kodanikunimega Ene Kallas. Sellel noorel luuletajal on ilmunud paar luulekogu „Tark loom“ 
ja „Kohtu tänava vares“. Tema loomingut iseloomustab ausus ja siirus, mõneti küüniline 
suhtumine maailma nagu paljusid teisigi noori uue luule esindajaid. Tundus, et see ausus ja 
siirus võlus ka näitlejaid, kes rõõmuga Krafinna luuletusi lugesid. Ka publik haarati kaasa ja 
igaüks sai oma etlemisoskust arendada. Kujunes kerge ja lahe olemine, lusti ja nalja sai 
kõvasti.  

Kutsutud oli Krafinna, aga üllatusena saime sellel õhtul veel kohtuda Kivisildnikuga. 
Teatavasti on Kivisildnikul kirjastus Jumalikud Ilmutused, mis annab välja peamiselt noorte 
tundmatute autorite loomingut. Kuna Jumalikud Ilmutused on ilmutanud ka Krafinna 
luulekogud, siis võttiski autor oma kirjastaja ja hea sõbra kohtumisele kaasa. Kivisildnik ütles, 
et mitte igaühe loomingut ei võta ta avaldada, vaid selles loomingus peab tema jaoks ikka 
mingi sümbol või miski olema, mis tema arvates kõnetab. Kivisildnik oli meeldivalt 
üllatunud, et raamatukogus märkimisväärne kogus tema kirjastuse väljaandeid leidus, kinkis 
veel uuemaid lisaks. Ootamatult võib mõnest õhtust tõesti tore sündmus kujuneda. 

 

Taie Saar         Kiili Raamatukogu direktor 
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KIRJANIKE TUUR JÕUDIS KA KOSE RAAMATUKOGU LUGEJATE 
JUURDE 

 

9. novembril oli võimalus kohtuda J. Kronbergi,  O. Remsu ja K.M. Olbriga.  Et sündmus 
toimus pärastlõunasel ajal, siis huvilisi rohkearvuliselt ei olnud, kuid kohaletulnud said 
meeldiva kohtumise osalisteks. Olime kohtumiseks valmistunud, raamatukoguhoidja Ingrid 
oli varem juba tutvumiseks välja pannud kirjanike raamatuid. Kutsutud olid ka kõik 
raamatukoguhoidjad valla teistest raamatukogudest. 

Kirjanikud suhtlesid omavahel sõbralikult  ja naljatlevalt, loeti oma loomingut, tuletati meelde 
huvitavaid sündmusi oma elust ja kohtumistest. Lugejad said kuulda palju huvitavat nii Olev 
Remsu, Janika Kronbergi kui ka Kai Mai Olbri loomingu ja tegevuse kohta.  

Selgus, et K.M. Olbri oli varem meie kandis elanud, endiste tuttavatega leiti ruttu ühiseid 
mälestusi. 

Hiljem lugejatega vesteldes sain aru, et Olev Remsu looming pakkus avastamisrõõmu nii 
mitmelegi. 

Mulle endale jättis väga meeldiva mulje J. Kronbergi avatud ja rõõmsameelne suhtlemine. 

Arvan, et niisugused kohtumised on väga vajalikud nii lugejatele kui ka 
raamatukoguhoidjatele. Kose Raamatukogu oleks valmis ka edaspidi kirjanikke võõrustama. 

 

 

Sirje Bärg                                                                                                    Kose Raamatukogu 

 

 

 
 

 

 

 

 



9 
 

LASTEKIRJANIKUD KOSEL 
 

Lapsed, kellel oli võimalik kohtumisel osaleda, kirjutasid nii: 
 
Meil käisid külas lastekirjanikud Contra, Jaanus Vaiksoo ja Ilmar Trull. Nad lugesid oma 
luuletusi ja lugusid. Nad  küsisid, millega me tegeleme ja tuli välja, et nad teevad ise ka palju 
sporti.  
 
Ilmar Trull luges kolm spordiluuletust, ka teised lugesid spordiluuletusi.  
 
Contrale hakkas sport meeldima 17 aastat tagasi, Ilmar Trull ütles, et tema näeb välja 
niisugune, kes sporti ei tee. Ilmar  Trull  jätkas pärast kooliteemaga. 
 
Contra luges ühe oma lätikeelse luuletuse, siis  luges  ta nii-öelda õudusluuletusi.  
Jaanus Vaiksoo luges luuletusi oma tegelasest onu Heinost. Ilmar Trull ütles, et  talle ei 
meeldinud koolis käia. 
 
Contra õppis pähe 10- aastasena ühe India tõkkejooksja nime, siis luges ta i- tähe luuletuse, 
kus iga sõna algas i- tähega.  
 
Jaanus Vaiksoo luges luuletuse, kus olid ainult silbid PE-PE ja  BLAA-BLAA. Jaanus 
Vaiksoo luges luuletuse ``armastusest``. 
 
Siis  algas  küsimuste voor. Meil paluti ära arvata, kui vanad nad  on. Contra vanuseks pakuti 
20, Ilmarile 38,  Jaanusele 18.  Aga tegelikult  oli kõik teisiti. 

                                                                                                             Kirjutasid: Marta, Merille 
 

Osaleda sellel kohtumisel said Kose gümnaasiumi algklasside õpilaste hulgast tublimad 
lugejad, raamatukogu kasutajad. Kutsutud oli ka kõik valla raamatukoguhoidjad. 
 
Raamatukogus oli väljas näitus kirjanike raamatutest. Soovijatele korraldas 
raamatukoguhoidja Liia ka väikese tutvustuse nende loomingust. 
 
Elevust tekitas nii kirjanikele kui ka Lastekirjanduse töötajatele ootamatu kohtumine 
raamatukogus Jaan Rannapiga. Lahkudes istus Contra  kultuurikeskuse ees Jaan Rannapi 
nimelisel pingil ja lasi ennast pildistada. 
 
Usun, et lastekirjanike külaskäik oli toredaks vahelduseks nii lastele kui ka meile, 
raamatukoguhoidjatele. 
 
Lastekirjanike külaskäik Kosele sai teoks tänu Eesti Lastekirjanduse Keskusele. Nende poolt 
algatatud lastekirjanike tuur leiab sel korral aset juba kaheksandat korda. 
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Sirje Bärg                                                                                                        Kose raamatukogu 
 

 

 

 

 

 



11 
 

4X4 REISIÕHTU MARKO KALDURIGA 
 

15. novembril toimus Jüri raamatukogus reisiõhtu, külaliseks Marko Kaldur, kes rääkis oma 
reisidest 4x4 reisiseltskonnaga Siberisse ja Kaukaasiasse. Erinevatest 4x4 reisidest ilmus 
augustis ka Väino Laisaare raamat „4x4 reisid: elu läbi kolme silma“ (ETV-s näidatud 
samanimelise saatesarja operaator). Marko rääkis kohtumisel siiski oma kogemustest ja 
mõnedest juhtumistest, mis raamatusse ei jõudnud.  

Marko sulest on siiani ilmunud üle 10 reisiraamatu, lisaks veel mitmeid reisikirju, 
arvamuslugusid jms. Viimati ilmusid nt uusversioon raamatust „Salapärane Eesti“ ning 
raamatud „Avasta Ida-Virumaad“ ja „Avasta Soomaad“. Reisipisik jäi talle külge juba 
noorena koos vanematega reisides. Sealt edasi on ta iseseisvalt palju ringi rännanud, eriti 
mööda Eestimaad. Käidud on ka Lääne-Euroopas ja USA-s. Siiski tekitas Markos suuremat 
huvi hoopis idapoolne Euroopa, Venemaa ja selle naabruses paiknevad riigid.  

 

      Foto: Anu Keinaste 

 

2011. aastal leidis Marko kuulutuse, kus otsiti ekspeditsioonihuvilisi reisile mööda Baikali-
Amuuri magistraalraudteed. Elamuste saamiseks sooviti tee läbida maasturitega raudtee 
kõrvalt. Esialgselt planeeritud lõppsihtkohaks Magadan – Venemaa linn, mis rajati 1930-
ndatel seoses kullakaevandamisega ning mis on tuntud sunnitöölaagrite kunagise asukoha 
poolest. Reisi alustati aastal 2012. Saime teada, millised on Venemaa teeolud, keda nägid 
üllatunud rändajad laagripeatust tehes ja kuulsime mitmeid lugusid kohalikest külameestest 
ning teada-tuntud külalislahkusest.  
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2013. aastal avanes uuesti võimalus liituda idasse suunduva reisiseltskonnaga, seekord 
Kaukaasiasse. Nagu öeldakse, tegijatel juhtub nii mõndagi. Näiteks suudeti Armeenias ilma 
GPS-i abita ringi liikudes ekselda Mägi-Karabahhi Vabariiki, mis teadaolevalt on väga 
kriitilistes suhetes Armeenia ja Aserbaidžaaniga ning pole ametlikult tunnustatud eraldi 
riigina ühegi teise riigi poolt. Sellest reisist tuli juttu siiski vähe, kuid ka järgneva aasta reis 
viis Marko tagasi Kaukaasiasse. 2014 alustati seltskonnaga reisi Tšetšeeniasse. Ei läinud seegi 
kord viperusteta. Tuli taluda külma, autodega seotud viperusi ning võimuorganitega 
kemplemist.  

 

             Foto: Anu Keinaste 

 

Kokkuvõttes oli tore õhtu reisimuljeid kuulates. Soovijad said pärast esitluse lõppu Markoga 

silmast silma juttu ajada ja rahva suureks rõõmuks osales üritusel ka Marko samojeedikoer 

Tähekiir.  

 

 

Anneli Erik             Jüri raamatukogu 
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325 AASTAT KOOLIHARIDUSE ALGUSEST KEILAS 

– raamatunäitus Harju Maakonnaraamatukogus 

Teema mahukuse tõttu tuli piirduda teatud alateemadega. Valitud sai järgmised: 

- Keila kihelkond (tekst, rahvarõivad, kihelkonnakaart)  
 

- koolide asukohad läbi aegade (pildid, fotod) 
 

- fakte haridusajaloost (lühidalt, sajandite kaupa) 
 

- koolijuhatajad ja -direktorid (fotod ja eluloolised andmed) 
 

- kool muudatuste keerises (Keskkooli muutmine Gümnaasiumiks; uue Keila Kooli 
ehitamine; õpetajate streik jm.) 
 

- praegused koolid Keilas 
 

- naabrite koolid (praeguse Keila kihelkonna koolid - Keila vald, Harku vald, Saue vald, 
Saku vald, Vasalemma vald, Saue linn, naaberkihelkondade koolid Padise ja Risti) 
 

- mälestusi kooliajast (kirjutised, artiklid ja fotod erakogudest kümnendite kaupa - 1960-
ndad, 1970-ndad jne.) 

Iga teemanäituse tegija teab, kui palju aega võtab vastava materjali otsimine ja leidmine ning 
siis vajaliku väljasõelumine. Raamatutena oli  materjali vähevõitu, artikleid perioodikas 
küllaldaselt. Artikleid tuli võtta suure valikuga, osa neist kopeerida ja  siis enam-vähem 
vastuvõetavalt kujundada näitusele panekuks. Siinkohal on paremas olukorras need, kel on 
võimalus kasutada A3 formaadis printivat värviprinterit. 
Vähesed  näitusevaatajad viitsivad lugeda kribukirjas must-valgeid artikleid, olgu need 
kuitahes huvitavad. Rohkem  pälvivad tähelepanu vanad fotod nagu on saanud tähele panna 
ka selle näituse puhul. Näitus on paigutatud vastavatele riiulitele ja stendidele. 
 

 

 

Ilse Kenapea                                                                                  Harju Maakonnaraamatukogu 
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TEEME ÄRA Paldiski raamatukogus 

 

Paldiski Linnaraamatukogus toimusid suvel  suured muutused, töölt lahkusid raamatukogu 
direktor ja  üks raamatukoguhoidja, tööle jäi ainult üks  raamatukoguhoidja.  

Uue direktori konkursi võitis Reet Altma, kes varem töötas Klooga raamatukogus, Reet asus 
ametisse septembris 2016.a.  

Meie esimesel  külaskäigul  pärast  Reeda  tööle asumist fikseerisime  olukorra ja  mõtlesime 
läbi  tegevuskava. Kuigi viimasest hoone kapitaalremondi järgsest  kolimisest oli möödas pea 
neli aastat,  polnud raamatukogu kaadriprobleemide tõttu  korda saanud. Osa kolimisfirma 
kastidest oli  lahti pakkimata, ees ootas lai  tööpõld ning otsustasime  appi minna. 

Esimeste abistamispäevade  järel oli selge, et tööd on rohkem kui esialgu eeldasime. Avakogu 
riiulid olid üle koormatud, raamatud kahes reas, lugejatel nende kasutamine  keeruline. 
Raamatukogu ruumid on selles hoones nn. koridorsüsteemis, kus osa tubasid jäi 
kapitaalremondi käigus  akendeta, seega ilma päevavalgusest. Sundventilatsioon on olemas, 
aga õhku on nendes ruumides vähevõitu. Avakogu on loomuliku valgusega, korralikult 
remonditud ning hoone omanik hankis raamatukogule uue mööbli.  

Niimoodi sai alguse  meie raamatukogude  ühisprojekt, mida  naljatamisi võiks nimetada  
„Kodutunne Paldiski raamatukogus„. Projekti alguses panime paika tegevused: avakogu 
ümberpaigutamine ning selle käigus kogude terviklik ülevaatamine nii sisuliselt kui  
paigutuse,  järjestamise jne. osas.   

Saime abiks käia keskmiselt kord nädalas. Algul  oli suur sorteerimine, palju teavikuid tuli 
eraldada makulatuuriks  nii nende seisukorra kui ka vananenud sisu  tõttu. Iga paari korra järel 
tegin Paldiski raamatukogule kirjaliku kokkuvõtte tehtust ja tekkinud probleemidest, 
kokkuvõte  läks ka Paldiski Linnavalitsusele.   Paldiski Linnavalitsus tellis  makulatuuri jaoks 
konteineri, ühe suure  koguse  äraviimise organiseeris Reet ise ning hiljem telliti   
raamatukogule  kord kuus tühjendatav väiksem konteiner.  Viisime  ka ise  makulatuuri ära, 
üleantavat kirjandust Hoiuraamatukogusse, vähesel määral uuskasutuskeskusesse.  

Novembri lõpuks oli suurem sorteerimine ja ümberpaigutamine tehtud, seadsime sisse eraldi 
hoidlaruumi, kus on eraldi paigutusega   hoidlakogu ja varukogu. Varukogus on elanike ja 
organisatsioonide poolt annetatud  raamatud, mille hulgast saab edaspidi täiendada põhikogu 
ja  mittevajalikud  ära  anda. Sama on hoidlakoguga, mis vajab pidevat jälgimist ja  vajadusel 
puhastamist. Kõik see aitas avakogus raamatuid lahedamalt paigutada, teha ruumi 
väljapanekutele ja  näitustele.  

Tegime ühiselt  otsuse Urrami andmebaasis raamatukogu  osakonnad kaotada  ja UraniaCom  
tegi  vajalikud muudatused. Jätkus töö andmebaasi kirjete, teavikute kohaviitade 
parandamisel. Abistasime kogude kujundamisel ( tähe- ja liigieraldajad, infotekstid ). Jätkub 
töö lugejate ja laenutuste  andmebaasi korrastamisel, töö  võlglastega.  
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Seni oleme  projekti käigus teinud Paldiski raamatukogus september – november  ca 5 -6 
inimesega kokku  38 inimtööpäeva.  

 

Projekti käigus said mõlemad osapooled midagi kasulikku  õppida,  järeldada : 

• Töö kogudega peab olema pidev, et ei tekiks suurt tööjärge.  
 

• Kogude korrastamine vajab lisatööjõudu. Paldiskis  käis lisaks meie raamatukogu 
töötajatele  kahel päeval aitamas vabatahtlik  proua  Aime Keilast, kes tegi raamatute 
järjestamisel  ära suure töö. Vabatahtlikke on ilmselt  võimalik kaasata  igal pool.  
 

• Varem ilmunud  kirjanduse osas tuleb  vaadata kasutamist, mittevajalik kustutada. 
 

• Uus ilmuv kirjandus ei tohi jääda avakogus vanema kirjanduse varju. Mõistlikkuse 
piires  kogus  hoitav varem ilmunud ja vähem kasutatav kirjandus  peab olema 
võimalusel eraldi ruumis ja ka seal tuleb seda järjekindlalt üle vaadata. Viimastel 
erialastel nõupidamistel on rõhutatud, et igal põlvkonnal on oma raamat, tuleb 
arvestada uue põlvkonna muutunud lugemiseelistustega unustamata 
kirjandusklassikat.  
 

• Kogude kujundus on väga oluline, suunavad ja informeerivad tekstid aitavad lugejal 
leida vajalikku kirjandust. Paldiskis oli see eriti vajalik seoses kogude  
ümberpaigutustega.  
 

• Probleemiks on makulatuuri äravedu. Paldiskis saime sellele lahenduse koos  
linnavalitsusega. Kogemus näitab, et  makulatuuri minev kirjandus  raamatukogudes 
eraldatakse, kuid jääb  koridoridesse, trepikodadesse  jm. pikalt seisma. Valla piires 
peab  ühiselt leidma lahenduse  makulatuuri äraveoks.  
 

• Kõik raamatukogu  töötajad  peavad tegutsema ühe eesmärgi nimel ja olema valmis 
uuendustega kaasa minema. Paldiski kogemus näitab, et seal seisab töö inimestega 
alles ees.  Uue raamatukoguhoidja konkurss Paldiskis näitas samuti, et  tööjõupuudus 
on tegelik  teema,  vabale  töökohale  kandideerijate hulgast polnud kerge sobivat 
inimest leida, katseajaga asus tööle üks töötaja.  
 

• Paldiski kogud on kakskeelsed, eesti ja vene. See tekitas  omamoodi topelttöö  kogude 
korrastamisel ning meil jäi vajaka teadmistest, kuidas  hinnata varasemat ja uuemat  
venekeelset kirjandust. Kaasasime meie raamatukogu vene kirjanduse asjatundja 
Ljudmila.  
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• Annetustena oli raamatukogu saanud Rootsist  kastide viisi rootsikeelseid raamatuid, 
mille viisime Hoiuraamatukogusse. Paldiski elanikud olid harjunud raamatukogule  
annetusena tooma kõike, mis kodus üle jäi, sealhulgas  täiesti uusi jutukaid. Pärast 
sorteerimist jäi osa neist raamatutest  varukogusse, et hilisema töö käigus  otsustada, 
kas nende hulgast saab põhikogu täiendada või tuleb need raamatud edasi anda 
Hoiuraamatukogusse .  
 

•  Keilas on samuti täheldatud, et  tagastuskastidesse on pandud  raamatuid, mis pole 
raamatukogu omad. Taaskasutusega peab ettevaatlik olema, kerge on lubada vastu 
võtta, aga pärast pole kokku tassitud  kraami kuhugi panna.  
 

• Alguspäevade töö oli meie kõikide jaoks füüsiliselt raske ja üsna tolmune, kuid  töö 
edenemine ja  tulemus oli kohe silmaga näha. 
 

• Aeg-ajalt  külastasid meid ka linnavalitsuse ametnikud ja olid tänulikud abi eest. Kõigi 
ühine soov on peagi jõuda kogude inventuurini ja raamatukogu normaalse  ja 
lugejasõbraliku toimimiseni. Suur tänu Reet Altmale suure töö eest, aga ka meie 
töötajatele Kajale, Arvole, Merlele , Leale, Ljudmilale. 
 

• Nüüd märkame  vigu  ka oma raamatukogus Keilas ja ime küll, neid vigu ikka leidub! 
 

• Paldiski raamatukogu jääb meile omamoodi õppebaasiks ka edaspidi, sest ainult 
praktikas  selgub tõde! 
 

 

 
 
Rutt Enok                                                             Harju Maakonnaraamatukogu direktor 
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HARJUMAAGA SEOTUD PAIGAD ILUKIRJANDUSES 

 

“ Merelaulud“1980, lk.52 (Muraste rand). Luuletus 

Adson, Artur „Kadunud maailm“ Toronto, 1954, lk.259 (Keila-Joa) 

Bornhöhe, Eduard  „Tasuja“ ( Klooga mõis Lodijärve loss ) 

 Hint, Aadu „Tuuline rand“ III, 1960, lk.281 ( Keila lahing 1918) 

 Jürisson, Helvi „Selle ilma kõlakojas“ 2013, lk.44 (Keila maja). Luuletus  

 Kaalep, Ain „Paani surm“ 1976, lk.50 (Keila). Luuletus  

 Kippel, Enn „Suure nutu ajal I osa“ 1992, lk. 94 (Padise) 

 Kross, Jaan „ Wikmani poisid“ 1988, lk.507 (Laulasmaa) 

 Kross, Jaan „Klio silma all“ 1972, lk. 124 (Keila) 

Laar, Hans  „Pirnipuu, pronks ja marmor“ 1988 (Paldiski) 

Morell, Madli „Tõsimäng“ 1983, lk.36 (bussisõit Lohusalust Tallinna). Luuletus  

Muller, Helgi „Linnulina“ 1970, lk.38 ( Klooga). Luuletus  

 Mänd, Heljo  „Sammaldunud auto“ 2014 ( Keila)   

 Niit, Ellen  „Linnuvoolija“ 1970, lk.83 ( Keila, Vääna) Luuletus 

 Niit, Ellen  „Vee peal käija“ 1977, lk. 103 (Keila jõgi). Luuletus  

 Rummo, Paul  „ Väike luuleraamat“1985, lk.22 (Laulasmaa). Luuletus 

 Schmidt, Erik „Tuultest tõugatud“ 1999 ( Naissaare) 

 Sinkel, Aristrah  „Musta risti ikke all“ 1959, lk.289 ( leegid Padise kohal) 

 Tammsaare , A.H.  „Kõrboja peremees „  Allikas : Veisserik, Jaak ja  Haug, Toomas       
„Koitjärve jaA.H.Tammsaare „ (  Anija vald , Koitjärve ) 

Tohvri, Erik  „Majad jõe ääres“ 2001, lk.42 (Jägala- Joa) 

Traat, Mats  „Sügislootus“ 1986, lk.31 (Keila- Joa). Luuletus  

Tungal, Leelo „ Seltsimees laps „  2008 lk. 102 ( Ruila, Laitse )  

 Under, Marie „Lauluga ristitud“ 2012, lk.72 (Maardu). Luuletus  
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Veetamm, Muia  „Vee ja liiva joonel“ 1974, lk.21, 117, 135 ( Muraste, Laulasmaa, Lohusalu)     
Luuletus 

 Vihma, Sirje „Kapilooma seiklused“ 2006, lk. 14 ( Klooga) 

 Viirlaid, Arved „ Ajal on mitu nägu“ 2005, lk. 112 ( Padise mõis) 

Vilde ,  Eduard „ Kui Anija mehed Tallinnas käisid „  1970, lk. 120- 136. ( Anija mõisa 
talupojad )  

Vilde, Eduard „ Mäeküla piimamees „ . Allikas : Viitol, Livia „ Eduard  Vilde „ 2012 lk. 
lk. 27 

 (  Karjaküla Keila vald )  

 

Tartu Linnaraamatukogu algatatud  projekti „Kingi mulle üks lugu : 100 Eesti 
kirjandusteostavalikus  ruumis „ raames leitud  Harjumaaga seotud ilukirjanduslikud 
tekstid ja luuletused. 

 

Ilse Kenapea ja Reet Vahersalu                                                  Harju Maakonnaraamatukogu  

 

 

Meil oli ka lumi! 
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EESTI RAAMATUKOGUDE ÜHINE INFOSÜSTEEM 

 

Idee Eesti ühtsest raamatukogusüsteemist sai alguse juba 1990ndate keskel. Projekt nägi ette 
dubleeriva töö vähendamist, oskusteabe efektiivsemat kasutamist üle terve 
raamatukoguvõrgu, kulude kokkuhoidu jne. Kahjuks kulgesid asjad teisiti ja praegu on 
kasutusel mitu erinevat süsteemi (ESTER, URRAM, RIKSWEB jne). 

Haldusreformiga tulnud muudatused Eesti raamatukoguvõrgus ning raamatukogusektori 
vähesed ressursid on ühise infosüsteemi idee taas kord aktiivsemalt arutluse alla toonud. 
Selleks, et saada ühist pilti maailmas toimuvast koos võimalusega otse teenusepakkujate 
esindajatelt küsimusi küsida algatas Eesti Rahvusraamatukogu seminaride sarja 
„Raamatukogusüsteemide võimalused ja võimekused“. 

19. okt. 2016 kutsuti Eesti Rahvusraamatukogu väikesesse saali huvilistele oma tooteid 
lähemalt tutvustama firmade InnovativeInterfaces ja ExLibris esindajad. Päeva juhiks oli Eesti 
Rahvusraamatukogu arendusjuht, Raivo Ruusalepp. Esimese ettekande tegi 
InnovativeInterfaces asepresident Leif Pedersen, kes tutvustas kuulajatele lähemalt firma tööd 
ja võimalikke tulevasi koostöövõimalusi. Sierra on avatud tarkvaralahendustega veebipõhine 
süsteem, mis sobib igat tüüpi raamatukogudele. Süsteem on loodud eesmärgiga vastata tarbija 
vajadustele ning paremini korraldada raamatukogude igapäevaseid toiminguid. Teenuste 
paketid on jagatud raamatukogude tüüpide järgi ja kohandatavad vastavalt vajadusele. Palju 
on tähelepanu pööratud mobiilsetele raamatukogu lahendustele (näiteks laenutajatele mõeldud 
mobiiliäpp Minu Raamatukogu!, mobiilsed töönimekirjad ja sotsiaalmeedia kaasamine 
raamatukogu igapäevatöösse).  

Peale lõunapausi alustas ExLibrise esindaja, AndrewChristison, oma esitlusega. Näidati 
lugejatele mõeldud Primo ja töötajatele loodud Alma programme. Alma on enamasti 
kasutuses ülikoolide raamatukogudes, kuid on kohandatav ka teistele raamatukogu tüüpidele. 
Terve süsteemi saab omale muretseda ühe hinnaga ning seda uuendatakse iga 6 kuu tagant. 
Ära võiks märkida ka suure hulga erinevad töölaua widgetid, mida vastavalt vajadusele sisse 
ja välja saab lülitada ning võime teha statistikat kõikvõimalike andmete järgi. 

17. nov. 2016 toimus Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis kokkusaamine EBSCO 
Technology esindajatega. Korporatsiooni tegevust ning peatselt valmiva 
raamatukogusüsteemi Folio põhimõtteid tutvustas EBSCO globaalse kliendibaasi arengu 
asepresident Tony Zanders. Folio on raamatukogudele mõeldud uudse ülesehitusega 
vabavara, mida saab tulevikus tasuta alla laadida. Edaspidi tuleks raamatukogudel maksta 
vaid serveri- ja tarkvara hoolduse tasud. Praegu töötab süsteemi kallal üle 600 vabakutselise 
programmeerija.  Folio peaks valmima aastaks 2018. 

Päeva teise poole sisustasid Merle Koik, Kaili Õunapuu-Seidelberg ja Riin Olonen, kes 
jutustasid oma oktoobrikuu reisist Iirimaale. Külastati InnovativeInterfaces Euroopa 
peakontorit, Dublini Linnaraamatukogu, Iirimaa Rahvusraamatukogu, elukestva õppe asutust 
WarrenmountCentre, TrinityCollege raamatukogu ning Newbridge raamatukogu. Reisi 
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eesmärk oli tutvuda kuidas töötab alates 2014 aastast kasutusele võetud üleriigiline 
raamatukogusüsteem Sierra.  

Päeva lõpetas Islandi raamatukogudesüsteemi tegevjuht Sveinbjörg Sveinsdottir, kes rääkis 
lähemalt Islandi raamatukogude töökorraldusest ning nende ühisest raamatukogudesüsteemist 
Aleph.  

Aasta 2020 pöörab näo otsustavalt tulevikku – aasta pühendatakse digikultuurile. Loodame, et 
juba sellel aastal saavad Eesti raamatukogud omale ühise infosüsteemi.  

 

Jääme huviga ootama järgmist seminari! 

 

       Alma statistika graafikud 

 

      Folio valmimise ajagraafik 

 

 

 

Kaisa Toms                                                                                Harju Maakonnaraamatukogu  
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Raamatuvahetus.ee 
 
On sul raamatuid, mida sa ise enam ei loe või mida on topelt? Oled otsinud teost, mille tiraaž 
on läbi müüdud (n. koolikohustuslik kirjandus)? Raamatuvahetuse veebikeskkonna 
kasutamine on lihtne. Leia oma riiulilt raamatud, millest oled valmis loobuma. Pärast oma 
raamatunimekirja tegemist saad hakata tellima. Kui leiad kuskilt huvipakkuva raamatu, siis 
võidki selle endale tellida ja maksad ainult postikulu või lepid raamatu omanikuga kokku 
kohtumise ja niimoodi säästad ka postikulu. Kui otsid mingit konkreetset raamatut, mida 
keegi veel ei paku, siis lisa see oma soovinimekirja. Ka soovinimekirjad on avalikud ja nii 
saab keegi sind huvitava raamatu pakkumisse panna, kui ta on valmis seda vahetama. 
 
Tänaseks on raamatuvahetuses vahetamiseks pakutud juba üle 13 000 raamatu ja uue 
omaniku leidnud üle 6000 teose.  
 
 
 

     
 
 
 
Bookworld.me 
 
Bookworld on maailma suurim eraraamatukogu platvorm, mis võimaldab kasutajatel 
omavahel laenutada, vahetada, soovitada ja hinnata raamatuid ning diskuteerida loetu üle. 
Geograafiline viitamine näitab, kellel sulle kõige lähemal olevatest Bookworldi kasutajatest 
on raamat, mida sooviksid lugeda - lepi kokku laenutus ja leia uusi tutvusi ning põnevaid 
raamatuid oma lähedalt! 
 

 

Kaisa Toms                                                                                    Harju Maakonnaraamatukogu 
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SAUE VALLA VANIMA RAAMATUKOGU ÜMMARGUNE JUUBEL 

 

Tähistasime Hüüru raamatukogu 130. juubelit. Meie raamatukogu on oma 130 
tegutsemisaasta jooksul raamatute kaudu jaganud raamatukogu kasutajatele tarkust, 
meelelahutust ja põnevust.   

Laupäeval, 26. novembril kell 11 kogunes rahvas Hüüru mõisa seda auväärset 
juubelisündmust tähistama. Seda, kui oluline on üks väike  maaraamatukogu rahva jaoks, 
näitas kohale tulnud huviliste hulk, saal oli rahvast täis. Pidulikule koosviibimisele oli külalisi 
tulnud üle maakonna: kolleegid teistest raamatukogudest, esindajad vallavalitsusest ja 
muidugi meie lugejad.   

Need, kes tulid, ei pidanud pettuma. Juubelipeo etenduseks sai valitud “RÄTSEP ÕHK JA 
TEMA ÕNNELOOS“. August Kitzbergi jutustuse ainetel eepilis - dramaatiline heliteos 
koorile, klaverile ja sõnameistrile. Laval esines särtsakas sõnameister Mart Toome, segakoor 
“Meriko“ Merike Toro juhendamisel, klaveril saatis Tiina Renser.  

Seejärel astusid rahva ette üllatuskülalised Trivimi Velliste ja Mart Nutt, kellega   
kohaletulnud elavalt kaasa arutlesid.  

Mõtterikkale sissejuhatusele järgnes Saue vallavanema Andres Laisa kõne, lilled ja kingitus 
vallavalitsuse poolt. Õnnitlused andsid  edasi Rutt Enok  Harju Maakonnaraamatukogust, Lia 
Nirk Saue Vallaraamatukogust, esindajad maakonna teistest raamatukogudest ning 
kohaletulnud armsad lugejad.  

Aira Ermel  rääkis Hüüru raamatukogu tähtsusest kohalikus kultuurielus, mille aluseks on 
meeldiv koostöö mitmete seltsidega. Eks oli ju Hüüru mõisamaja see koht, mille ruumides 
alustasid kooskäimist eakate Selts „Sügiskuld“  ning loodi MTÜ Hüüru Külaselts, kes 
tänaseni edendab kohalikku külaelu. Veel tegutseb majas Konstantin Pätsi muuseum. 
Külalistele oli suurepärane võimalus tutvuda muuseumi väljapanekutega ja kuulata muuseumi 
perenaise pr. Helle Leesi pajatusi. Meenutati endisi Hüüru raamatukogu töötajaid: Valve 
Heinat, Viivi Koch, Mai Kull, Kaie Miil, Irja Targama. 

Kui kõik lillesülemid ja kingitused olid oma koha leidnud, kutsuti külalised kohvilaua äärde, 
kus meenutati minevikku, räägiti tänasest ja tehti tulevikuplaane. 

Oli meeldejääv ja meeliülendav  juubelipidu. Suur tänu kõigile, kes meeles pidasid. 
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Aira Ermel                                                                                                   Hüüru kultuurijuht 
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NÄITUS: „EESTI VALGE” 

Näituse kujundas Anneli Saara Kirjastusest 
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       Harju Maakonnaraamatukogu 
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JÜRI RAAMATUKOGU 110. SÜNNIPÄEVA ÜRITUSED DETSEMBRIS 
 

2016. aastal möödus avaliku raamatukoguteenuse asutamisest Jüris 110. aastat. Nimelt loodi 
16. detsembril 1906. Aastal Eestimaa Rahva Haridusseltsi Jüri haruselts, Jüri Haridusselts, 
mille juurde asutati ka raamatukogu. Seda päeva peame tinglikult ka Jüri raamatukogu 
sünnipäevaks.  

Jüri raamatukogul on olnud hea aasta. Meid tunnustati üleriiklikult kui aasta hariduse toetajaid 
Joosepi rinnamärgiga ning „Aasta hariduse sõber 2016“ finalististaatusega. Veel esitati meie 
raamatukogu raamatukoguhoidja Anneli Erik üheks tiitli „Parim maaraamatukoguhoidja 
2016“ nominendiks. Nii, et on mida tähistada! 

Juubeliaasta sai avatud juba kevadel korraldatud loovtööde konkursiga Jüri Gümnaasiumi 
õpilastele „Oma lugu“ ning Jüris toimunud Mailaada raames peetud raamatulaadaga, mille 
külalisesinejaks kutsusime Kagu-Eesti kirjaniku Contra. Põhiosa juubeliüritustest jätsime 
siiski detsembrikuu kanda.  

9. detsembril toimus Jüri raamatukogu pidulik 110. sünnipäevapidu. Kutsusime külla 
kolleegid, koostööpartnerid, head sõbrad ja naabrid, et oma rõõmu ka nendega jagada. 
Raamatukogu direktor Ülle Siska avas ürituse Jüri raamatukogu Betti Alveri luuletusega „Elul 
on väikene hingemaa“. Kuna mõlemad sündisid 110 aastat tagasi, oli ülimalt ajakohane 
lugeda ühe juubilari luuletust teisele juubilarile. Seejärel võttis sõna Rae valla abivallavanem 
Priit Põldmäe. Järgnesid tänukirjade üleandmised raamatukogutöötajatele ja 
koostööpartneritele.  Külaliste meelt lahutasid muusikud Tuuli ja Teet Velling.  

 

 

Tuuli ja Teet Velling. Foto: Peeter Böckler. 



27 
 

10. detsembril jätkusid pidustused Rae Kultuurikeskuses toimunud Käsitöölaadal. Jüri 
raamatukogu müüs ja andis ka tasuta ära erinevaid raamatuid. Lastele tuli oma jutte ette 
lugema lastekirjanik Anti Saar ning samal ajal said väikesed külalised valmistada piparkooke. 
Peale seda toimus lastele Anti Saare raamatu põhjal valminud kuulimängu „Kuidas meil asjad 
käivad“ võistlus. Kõik osalejaid said raamatukogu poolt ühe toreda raamatu ja 
šokolaadimedali. 

 

 

 

 

 

Õhtu lõppes pererestoranis Kratt luuletaja Jürgen Rooste seltsis, kes kohaletulnutele oma 
luuletusi ette luges ja Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aruga maailma asjade üle arutles.  
 

 

Lapsed kuulimänguvõistlusel. 
Foto: Toomas Aru 

Kirjanik Anti Saar ja 
piparkoogiküpsetajad.  
Foto: Toomas Aru 
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16. detsembril, õigel sünnipäeval, ehtisime raamatukogu kauniks ning pakkusime kõigile 
raamatukogu külastajatele sünnipäeva puhul kohvi ja omatehtud küpsetisi.  

Lisaks toimunud üritustele on Jüri raamatukogu 1. korrusel välja pandud näitus juubeliaasta 
puhul korraldatud loovtööde konkursi „Oma lugu“ valitud töödest. Teemadeks muidugi 
raamatud ja raamatukogu. Konkursile laekus lühijutte tuleviku raamatukogust ja laste 
lugemiselamustest, seiklusjutte, kunstitöid ning luuletusi.  

Soovime kõigile ilusaid saabuvaid jõule ja meeleolukat uut aastat! 

 

     Jüri raamatukogu 

 

 

 

Luuletaja Jürgen Rooste restoranis Kratt. 
Foto: Toomas Aru. 
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JÕULUD VIIMSI RAAMATUKOGUS 
 
 

Et jõulueelsesse siginasse-saginasse tuua veidike rõõmu lastele ja anda aega mõtisklusteks 
vanematele toimusid 15. detsembril Viimsi Raamatukogus raamatuüritused mõlematele. 
Hommikupoolikul rõkkas saal lasteaialaste rõõmsatest hüüetest, sest külla oli tulnud Heino  
Seljamaa oma Teatriga Kohvris. Lastel oli igati vahva kaasa elada muinasjutu elavaks 
muutumisele. Heino Seljamaa on tõeline lastesõber, kes oskab lastega lõbutseda. 
 
Õhtul tegid Viimsi lugejatele imeilusa jõulukingituse Doris Kareva ja Robert Jürjendal, kes 
esitasid muusikalise luulekava „Kuulmise järgi“. Sõna, heli ja vaikus sobisid hästi, et tekkiks 
hubane atmosfäär nii mõtlemiseks kui tunnete tulvaks. 
 
Raamatukogu fuajees on aga üleval jõulukuuks igati sobilik Rahvusraamatukogus valminud 
stendinäitus „Kasuline kokaraamat“, mis annab ülevaate eesti kokaraamatute ajaloost. 
Ja raamatukogu on tulvil lugejatest, kes otsivad sobivat lugemisvara, et jõulud veeta hea 
raamatuga. 
 
Nii saabki Viimsi Raamatukogul  ümber jälle üks aasta. 
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     Viimsi Raamatukogu 
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HEAD UUT AASTAT! 
 

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa infolehe valmimisele! 
 
 
Koostasid:  Rutt Enok, Maire Enok 
Kujundas:  Maire Enok                                                                 Harju Maakonnaraamatukogu 


