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KIRJANDUSFOORUM „KUI LUGEDA ON RASKE…“ 

Kirjandusfoorum toimus juba viiendat korda Tallinna raamatumessi raames 6. aprillil 2017.a. 

Päeva juhiks oli kirjanik ja tõlkija Kätlin Kaldmaa. 

 

Foorumi avas Eesti Rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo. Tervitussõnad lausus 

Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm. 

 

Eesti Pimedate Raamatukogu tutvustas osakonnajuhataja Marja Kivihall. Raamatukogu 

teenused on suunatud inimestele, kes ei saa trükitud teksti lugeda. Lugejaks saab registreerida 

isik, kes esitab isikuttõendava dokumendi ja tõendi arstilt trükitud teksti lugemist takistava 

puude, häire või haiguse  kohta. Teenused lugejale on tasuta.  

 

Lugejatel on kõige mugavam  heliraamatuid ja –ajakirju alla laadida või voogedastusena 

kuulata. Võimalus on lugeda e-ajakirju veebiraamatukogust (www.veebiraamatukogu.ee). 

 

 

 

Posti teel on võimalik laenutada heliraamatuid, -ajakirju ja –lehti, punktkirjas raamatuid ning 

puuteraamatuid, samuti kirjeldustõlkega filme. Korraga on võimalik laenutada kuni viis 

heliraamatut. Enamik CD-del olevatest heliraamatutest laenutatakse mittetagastatavatena. 

Laenutus on ka raamatukogus kohapeal.  

„Elisa“ esindaja Joosep Truu tutvustas e-raamatute äppi, kust saab alla laadida 2000 

eestikeelset e-raamatut. See teenus on tasuline. 14 päeva saab tasuta kasutada. Küsimuse 

peale, et mis takistab rohkem raamatuid lugeda, kui sooviks oleks, on sage vastus: „Aega ei 

ole“. Selleks ongi hea vahend e-raamatud. Küsiti, kas „Elisal“ on kavas ka e-raamatuid 

helindada, vastas Truu, et pole tehtud vastavaid uuringuid ja see nõuaks mahukat arendust. 

Meelis Mihkla Eesti Keele Instituudist tutvustas võimalusi, mis instituudil on pakkuda 

vaegnägijatele. On valminud rakendusprogrammide pakett, mille abil alates 2013.aastast ETV 

kanalite saadete subtiitritele rakendub ettelugemine sünteeshäälega. Tekst-kõne süntees on 

inimlugemise analoogiks.  

http://www.veebiraamatukogu.ee/
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Kõnesünteeskeskkond koondab endas erinevaid variante, rakendusi, liideseid, mida saab alla 

laadida  nii nutitelefonidele kui arvutitele. Sünteeshääli saab ise valida, muuta saab kõne 

tempot, häälekõrgust ja tämbrit. 

Rakendunud on uudistelugeja veebis, kus loetakse ette 9 erineva väljaande tekste, valida on 7 

sünteeshääle vahel.  

Põhisõnavara sõnastik koos näitelausetega on sisse loetud diktori poolt. 

Kauaaegne ER toimetaja ja saadete tegija („Keelekõrv“) Mari Tarandi ettekanne „Raamatute 

keskel ja ilma nendeta“ keskendus vaatamata nägemisprobleemidele võimalustele olla kursis 

elu ja kirjandusega. Mari Tarand on kaasaegsete tingimustega kursis ja arvas, et kui ta praegu 

teeks sama saadet, kasutaks ta kindlasti veebilehte tagasisideme saamiseks.  

Igapäevaselt kasutab ta kirjandusega kursis olemiseks Eesti Pimedate Raamatukogu 

audioraamatuid, nende valikuga on ta rahul. Samuti loevad talle ette pereliikmed. 

Eesti Pimedate Liidu MTÜ esindaja Priit Kasepalu kutsus üles igakülgsele koostööle. Ta 

tutvustas abivahendeid vaegnägijatele: tekstitutvustusvahendid, punktkirjakuvarid, 

suurendusluubid jms. 

Pimedate Liit on tegutsenud juba 95 aastat. Ilmub infoleht „Valguse Kaja“, mis lisaks 

paberkandjale on allalaaditav  ja kuulatav administraatori antava õiguse alusel. 

Jüri Raamatukogu direktor Ülle Siska ettekandest sai teada, kui palju võimalusi pakuvad 

raamatukogud vaegnägijatele. Kõige enam pakuvad abivahendeid kõrgkoolide raamatukogud 

ja teadusraamatukogud.  

Jüri Koolis on juba aastaid algklasside koolikavas  loeng „Nägemispuudega inimeste 

toimetulek ühiskonnas“, mida viib läbi EPR töötaja. Loengud on laste poolt hästi vastu 

võetud, kuna esineja on sõbralik ja sümpaatne. Vaegnägijate probleemidega ei puututa 

igapäevaselt kokku, taolised loengud avavad ka teistsugust maailma. 

Helsingi Celia raamatukogu esindaja Eeva Paunonen rääkis võimalustest, mis on 

kättesaadavad raamatukogus. Celia on mõeldud kõigile, kelle jaoks trükitud raamat on 

mittekättesaadav või raskendatud nägemis- või mingi teise puude tõttu. Küll aga Celia 

teenused pole mõeldud isikutele, kellel on nõrk soome või rootsi keele oskus. 

Soomes läheb 1/3 raamatutoodangust digiteerimisele ja valmistatakse audioraamatuteks. Celia 

kirjastab kuni 1000 audioraamatut aastas.  

Celia teeb tihedat koostööd rahvaraamatukogudega  ja teiste volitatud organisatsioonide ja 

asutustega: lasteaiad, koolid, sotsiaalasutused jt.  

Celia heliraamatuid saab kuulata tasuta Prantsam Reader äpi abil, samuti töötab äpp OS ja 

Android operatsioonisüsteemi seadmetes. 
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Kairi Tilga Eduard Vilde Muuseumist avas kirjanik Vilde tagamaid, miks kirjanik oma 

viimastel Eestis elatud aastatel nii vähe kirjutas. Olles pikemalt elanud  oluliselt soojemas 

kliimas Euroopas, oli Eesti kliima talle sobimatu reuma ja silmahaiguse tõttu. Vilde kartis 

paaniliselt pimedaksjäämist. Oma hirmu on ta kirjutanud sisse oma viimaseks jäänud küllaltki 

autobiograafilisse novelli „Casanova jätab jumala“ (1932). Oma jälje tervisele jättis ka 

armastuslugu apteekriproua Raheliga. Suhe kulges tõusude ja mõõnadega tänu erinevatele 

temperamentidele ja sunnitud lahusolekule vahemaade tõttu, kuna Rahel elas Narva-Jõesuus.  

Elle-Mari Talivee Underi ja Tuglase Muuseumist rääkis Friedebert Tuglase loomingu 

kirjelduste olulisusest. Tema loomingus on tugevalt tajutavad värvid, varjundid, pooltoonid. 

Tuglas kandis juba lapsepõlves prille ja aastate lisandudes tema nägemine aina halvenes. 

Mõlemas ettekandes oli välja toodud, kuidas nägemine või sellega kaasnevad  probleemid 

mõjutavad kirjaniku elu ja loomingut. 

Kärt Nemvalts Justiitsministeeriumist avas Marrakeši lepingu õigusi. 30. sept. 2016 jõustus 

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) 2013.a. leping avaldatud teostele 

juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise probleemiga 

inimestele. Tänaseks on lepingu ratifitseerinud 26 riiki. Muudatused mõjutavad  Euroopa 

Liidu õigusi. Eelkõige mõjutavad need asutusi, kes kättesaadavas vormis koopiaid 

valmistavad. 

Arutelupaneelis oli kõneaineks, kuidas saaksid raamatukogud kaasa aidata nägemispuudega 

inimestele kirjanduse paremini kättesaadavaks tegemisel. 

 

 

 

 

Lea Mäeste               Harju Maakonnaraamatukogu 
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NELJA NAHAKUNSTNIKU KÖITENÄITUS HARJU 

MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 

Käesolev näitus esitleb nelja kunstniku viimase kaheksa aasta loomingut, millest värskeimad 

tööd on valminud käesoleval aastal. Kunstnikele on huvi pakkunud nii eesti kirjanike 

loomingu tõlgendamine kui ka maailmaklassika teostele kujunduse läbi oma nägemuse 

andmine. Osa väljas olevatest töödest on osalenud ka rahvusvahelistel näitustel välismaal. 

 

Väljapanek on austusavaldus nelja nahakunstniku poolt õpitud erialale. Nende loomingut 

iseloomustab väga erinevate tehnikate ja köiteviiside kasutamine: leidub nahavooli, intarsiat, 

batikat, kuldamist, aplikatsiooni, klišeetehnikat ja tänapäevast digitrükitehnikat; vanad 

traditsioonilised töövõtted ja tehnikad on kombineeritud kaasaegsete lahendustega. 

 

Näitus toimub Eesti professionaalse nahakunsti 100. juubeliaasta raames. 1. märtsil 1917 

alustati nahkehistöö süsteemset õpetamist Eduard Taska algatusel ja juhendamisel. 

 

Eesti Nahakunstnike Liit 

www.nahakunst.ee 

 

 

 

Näituse avas Keilas elav kunstnik Sirje Kriisa. Õnnitlemas oli ka Keila linnapea Enno Fels 

http://www.nahakunst.ee/
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Näituse autorid Tiia Eikholm, Sirje Kriisa, Signe Taremaa, Tähti Roostalu 
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Näitus oli  avatud aprillis ja mais ning sai palju positiivset vastukaja. 

 

 

Näide kaunist naha- ja köitekunstist, autor Sirje Kriisa 

 

        Harju Maakonnaraamatukogu 
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ERÜ MÕTTETALGUD 17. MAIL 2017 

 

Iga raamatukoguhoidja teab, kui oluline on kasutajate tagasiside, aga kuidas seda saada… 

Lennart Meri olevat kunagi öelnud: „Kallis sõber, küsimusi ongi raskem küsida, kui neile 

vastata.“ 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühm kutsus 17. mail 2017 mõttetalgutele 

"Kvaliteetne raamatukogu?". Rahvusraamatukogus toimunud kohtumise eesmärk oli 

tutvustada uue rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli rakendamist praktikas ning 

koostada soovitused raamatukogude kasutajatele suunatud uuringute läbiviimiseks. 

Päeva esimeses pooles kuulati kolme ettekannet: 

1. Ülevaate rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli pilootprojektist andsid Lääne-

Virumaa Keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ja arendusspetsialist Tiina 

Kriisa. 

2. Teemal, kuidas lihtsal viisil saada kasutajatelt tagasisidet, korraldada ja teha paari 

küsimusega uuringuid rääkis Rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhtiv spetsialist Kai 

Välbe. 

3. Tartu Ülikooli raamatukogu kogude direktor Kristina Pai koos Tallinna Tehnikaülikoolist 

Aiki Tibariga andsid ülevaate tehtud Libquali lugejauuringust. Kristina Pai kõneles lühidalt 

sellest, mida teevad kolleegid teenuse kvaliteedihindamise ja kasutajauuringute osas välismaal 

ning mida saaksime nende kogemusest õppida. 

Päeva teises osas tehti praktilist grupitööd "Uuring: kasutajate rahulolu raamatukogu 

teenustega", milles püüti leida võimalikult universaalsed küsimused, mis võiks sobida nii 

teadus-, eriala-, rahva,- kooli- vm raamatukogutüübile. 

Praktiline grupitöö tegemiseks moodustasid mõttetalgutest osavõtjad 4 rühma, mille esindajad 

võtsid loosiga küsimustiku teema. Eesmärk oli moodustada küsimustik, mis kasutajate 

tagasiside abiga aitaks mingi kindla probleemi lahendamisele kaasa, toetaks vajalikke 

ettevõtmisi või annaks ideid, kuidas lugejaid kaasates raamatukogu paremaks teha. 

Püstitatud ülesannete ja töögruppides moodustatud küsimustikega võite tutvuda ERÜ uue 

mõtte töörühma kodulehel https://bibliumt.wordpress.com/ 

Osalejad lubasid lahkesti, et kõik soovijad võivad neid oma töös rakendada. Samas leiate ka 

ettekannete slaidid. 

 

ERÜ  juhatus 

 

https://bibliumt.wordpress.com/
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MAARDU LINNA RAAMATUKOGUS 

SLAAVI KIRJAKEELE JA KULTUURI PÄEV 
 

Maardu Linna Raamatukogus toimus 24. mail  slaavi kirjakeele ja kultuuri päev ehk pühakute 

Methodiuse ja Kyrillose - slaavi kirjakeele õpetajate ning loojate päev. 

Nimetatud päeval teenindas raamatukogus meie linna juhtkond eesotsas linnapea Vladimir 

Arhipoviga. Igaühel oli ainulaadne võimalus suhelda linnapeaga ja linnavalitsuse 

esindajatega, esitada huvitavaid küsimusi, avaldada oma soove ja kõike seda teha väljapool 

ametiruume. 

Päevakavas olid slaavi rahvaste kultuuriühingute esitlused ja kohtumised tuntud inimestega. 

Külas olid Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku ülempreester Dmitri Hüvanen ja 

ajakirjanik Ella Agranovskaja. 

Päeva sisustasid viktoriinid, naljad, maiustused ja suveniirid! 

Pisut ka selle päeva ajaloolisest taustast: Pühad võrdapostellikud esmaõpetajad ja slaavi 

haritlased Kyrillosja Methodius olid pärit tuntud ja vagast perekonnast ja elasid Kreeka linnas 

Thessalonikes. Vennad olid õigeusklikud mungad ning lõid slaavi aabitsa kreeka kloostris.  

Uus tähestik sai nimeks "kirillitsa" ühe venna Konstantinuse järgi, kes peale mungaks 

pühitsemist sai nimeks Kyrillos. Teda abistas slaavi rahvaste harimisel jumalale meelepärases 

tegevuses vanem vend Methodius. Kyrillos, kellel juba varases nooruses ilmnesid suured 

oskused ja kes omandas täiuslikult  kõik tolleaegsed teadmised ning õppis selgeks palju  

võõrkeeli ja  lõi kreeka tähestiku põhjal slaavi aabitsa. Ta muutis oluliselt kreeka aabitsat 

selleks, et palju täpsemalt edastada slaavi keelte vokaalset süsteemi. 

Valik fotosid raamatukogu üritustest: 
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Maardu Linnaraamatukogu 
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TÕNi ÕPPEPÄEV RAPLAMAAL 

 

 

 

Käesoleva aasta TÕN-i üleskutse on „Õppimine seob põlvkondi“. 2017. aasta on oskuste 

aasta, mis väärtustab (kutse)oskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet. 

 

Meie õppepäeva pani kokku Raplamaa TÕN-i koordinaator Ivi Sark, kes on ka Rapla 

käsitöömeistrite seltsingu esimees.  

Õppepäev algas Kohila vallavalitsuses, kus kohtusime vallavanem Heiki Epneriga, kes 

tutvustas valla elu-olu. Ta nentis, et pealinna läheduse tõttu käivad paljud Kohila elanikud 

Tallinnas tööl. Ka linnadevaheline liiklus on hea.  

Toetatakse koole ja huvialaringe. Vestluse käigus tõusis üles küsimus, kuidas tuua 

haridusteele tagasi noori, kellel mingitel põhjustel haridustee on katkenud. Tegelik elu näitab, 

et ega täit ülevaadet polegi kusagilt võtta ja ühest selget lahendust sellele probleemile ei olegi.  
 

                        Kohila Raamatukogu 

Raamatukogu asub renoveeritud mõisaaidas. Ruumides on säilitatud võimalikult palju 

endisaegset ja see tekitab hubase miljöö. Raamatukogu juhataja näitas slaididelt ürituste pilte. 

On toimunud rida raamatuesitlusi ja näitusi, nii kohalikelt käsitöömeistritelt kui ka 

rändnäitusi. Tegutseb luule- ja muusikakohvik. Hea koostöö on lasteaedade ja koolidega. 
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Raamatukogul on oma haldjas Mathilda (autor Kadri Maarja 

Peep), kel on muinasjutuline lugu. Nüüd hoolitseb ta aga 

raamatute eest, mis on kulunud või katki ja kannab endaga 

sulge, tuletaes meelde, et alati tuleb jääda heaks, mis ka ei 

juhtuks. Ka raamatukogus, nagu paljudes Kohila asutustes ehib 

seina kohaliku kunstniku Ehalill Halliste kaunis gobelään. 

 

 

 

Külastasime Kohila Koolituskeskust, mis asub Tohisoo mõisas. Meiega kohtus keskuse 

juhataja Reet Aro, kes tutvustas keskuse tegevust.  

Tohisoo mõis rajati XVII sajandil. Praegune mõisahoone ehitati 1905.a., eelmine põletati 

mässuliste talupoegade poolt maha. 1923.a. alustas tööd 6-klassiline kool.  

Koolituskeskuses töötab muusika-ja kunstikool. Täiskasvanutele pakutakse mitmesuguseid 

kursusi, võimalik on osa võtta õmblus-, metallitöö, keraamika- ja kangakudumise ringidest. 

Unikaalne on pargis asuv keraamikaahi, kus valmivad  suureformaadilised esemed. Ahjul on 

rahvusvaheline mõõde, kuna igal aastal  toimuvad sümpoosionid, mis toovad kokku 

keraamikuid üle maailma. 

Keskus pakub ka majutusteenust. Koolituskeskuse eesmärk on panustada elukestvasse 

õppesse. 
 

      Rapla Kultuurikeskus 

 

Rapla Kultuurikeskuses külastasime Linda tuba, Rütmani galeriid, Valgre tuba ja Susi 

Stuudiot. Pargialal asub Toivo Kurmetile pühendatud pink. 



14 
 

     Valtu Seltsimaja Kaereperes 

Valtu Seltsimajal on suur roll kohalikus kultuuri- ja seltsielus. Seltsimaja juhtaja tutvustas 

maja tegevusi. Tegutsevad mitmesugused isetegevuse ja käsitööringid, korraldatakse näitusi, 

vahendatakse teatrietendusi. 

Esile võib tõsta Külaülikooli tegevust, mis pakub täiskasvanutele enesearendamise võimalust 

loengute näol. Külaülikooli partner on Raadio ÖÖülikool, kes kõik loengud salvestab. 

Loenguid saab kuulata: www.ylikool.ee. Esinemas on käinud erinevate erialade esindajad, nt. 

Arne Mikk, Valdur Mikita, Maarja Vaino, kui nimetada mõningaid. 

Loengud toimuvad 3-4 korda aastas ja on väga populaarsed. 

Kehtna Kutsehariduskeskuses oli meil võimalik tutvuda kaasaegsete õpilaborite ja 

praktikakohtadega. Eriti muljetavaldav oli kokanduse eriala õpilaste köök. 

   Kohila Mõisakool 

Kool asub restaureeritud mõisas. Koolis õpib ligi 100 last. Tegemist on erakooliga, kuid ka 

vald toetab haridust. Plaanis on laieneda tall-tõllakuuri hoonesse, kus hakkaks tööle algkool. 

Kool korraldab täiendusõpet ka lapsevanematele. 

Raplamaal elavad toimekad inimesed, mõningatega saime ka lähemalt tuttavaks. 

Aitäh korraldajatele sisuka päeva eest! 

 

Lea Mäeste               Harju Maakonnaraamatukogu 

http://www.ylikool.ee/
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KASUTAJAUURING VIIMSI RAAMATUKOGUS 

 

Viimsi Raamatukogus kasutajauuringu viisin läbi oma magistritöö uuringu raames. Uuringu 

küsimustikule olid oodatud vastama kõik Viimsi Raamatukogu teeninduspiirkonda (Viimsi 

vald) kuuluvad inimesed olenemata sellest, kas nad on Viimsi Raamatukogu kasutajad või 

mitte. 

Küsimustik koosnes 45 küsimusest, kuid olenevalt valitud vastustest esitatud küsimuste hulk 

konkreetse vastaja puhul varieerus. Küsitluses esitati valikvastustega küsimusi, lisaks 

võimaldati vastajatel vabas vormis oma arvamust avaldada („Muu“ lahter, avatud küsimused). 

Hinnangute saamiseks kasutati ka skaaladel põhinevat küsimustüüpi, kus vastaja sai valida 

erinevate tugevusastmega väidete vahel.  

Põhiuuringule sai vastata 12 päeva jooksul veebipõhises küsitluskeskkonnas Google Vormid 

või paberkandjal Viimsi Raamatukogus, Viimsi Päevakeskuses ja Viimsi Vallamajas. 

Küsimustiku kaaskirjas selgitati uuringu eesmärki, vastuste töötlemise korda ning tulemuste 

kasutamist.Google Vormid valiti küsitluskeskkonnaks seetõttu, et see võimaldas küsimuste 

esitamist vastavalt sellele, millise vastusevariandi on vastanu valinud (nt inimene, kes vastas, 

et ta ei ole Viimsi Raamatukogu teenuseid kasutanud, ei pidanud vastama küsimustele 

raamatukogu kasutamise kohta). 

Küsitluse valim formeerus inimestest, kes ise pakkusid end uurimuses osalema. Uuringu jaoks 

koostati Viimsi Raamatukogu veebilehel alaleht meeldejääva ja lihtsa aadressiga 

(viimsiraamatukogu.ee/uuring), kuhu lisati uuringu info ja link küsitlusele. Üleskutse 

uuringus osaleda, link ja QR-kood küsitlusele kujundati jagatava visuaalina. Informatsioon oli 

üleval Viimsi Raamatukogu ja Viimsi valla veebilehel ning Viimsi Raamatukogu, Viimsi 

valla ja magistritöö autori Facebooki leheküljel. Lisaks jagati seda Facebooki gruppides 

(“Viimsilased”, “Viimsis: teenused, tooted, kohad”) ning mõned inimesed jagasid seda ka 

enda Facebooki lehtedel. Lisaks paigutati plakatid infoga välja raamatukokku, vallamajja, 

päevakeskusesse ja raamatukogu arvutitöökohtade juurde. Viimsi Raamatukogu kasutajatele 

saadeti raamatukogu uudiskiri, milles ühe uudisena edastati ka informatsioon küsitluse kohta. 

Info uuringu kohta ilmus vallalehes “Viimsi Teataja”.  

Küsimustikule vastas 212 inimest: 205 veebipõhises küsitluskeskkonnas ning 7 paberkandjal. 

Jättes välja vastajad, kes ei olnud Viimsi valda registreeritud olid 206 inimese vastused 

uuringu jaoks kasutatavad.  

Vastuste analüüsimine selgitas, et kõige sagedamini kasutavad Viimsi Raamatukogu lugejad 

raamatukogu raamatute laenamiseks, vähem ajalehtede ja ajakirjade laenamiseks, ajalehtede 

ja ajakirjade lugemiseks lugemissaalis ning üritustel osalemiseks. Viimsi Raamatukogu 

kasutajad on suures osas täiesti rahul sellega, kuidas raamatukoguhoidja teda teenindab, 

samuti ollakse suures osas täiesti rahul Viimsi Raamatukogus pakutavate teavikute valikuga.  

Põhjustena, miks mõned kasutajad hetkel Viimsi Raamatukogu teenuseid ei kasuta toodi esile 

isiklikud põhjused (nt kiire elutempo, töökoha tõttu käiakse mujal lähemal asuvas 
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raamatukogus jne), raamatukogu füüsilise ruumiga seotud põhjused (nt ruumid on väikesed, 

puudub rühmatöö tegemise võimalus jne), raamatukogu fondi komplekteerimisega seotud 

põhjused (nt raamatute valik võiks suurem olla jne), raamatukogu teenustega seotud põhjused 

(nt printimise võimalus, koduteenindus). Siit ilmneb raamatukoguteenuste turundamise 

vajadus – mitmeid väljatoodud teenuseid raamatukogu pakub, kuid kasutajate teadlikkus 

nendest on madal. 

Raamatukogu mittekasutajate vastused olid seotud isiklike eelistuste ja vajadustega (nt pole 

vajadust nähtud, kasutatakse teist raamatukogu jne), Viimsi Raamatukogu kogudega (nt 

ollakse kuulnud, et raamatukogus pole lastele venekeelseid raamatuid jne) ning teadmatusega 

raamatukogu poolt pakutavatest teenustest/vähese turundustegevusega (nt ei teata 

raamatukogu asukohta, ei olda kursis raamatukogus toimuvate üritustega jne).  

Arvamused selle kohta, mida võiks Viimsi Raamatukogu teha, et mittekasutaja seda külastaks 

olid seotud Viimsi Raamatukogu kogudega (nt rohkem venekeelseid raamatuid nii lastele kui 

ka täiskasvanutele jne) ning Viimsi Raamatukogu asukohaga (nt raamatukogu võiks asuda 

aleviku keskuses). 

Lisaks uuriti küsimuste abil, kuidas kasutajad Viimsi Raamatukogust on teada saanud ja kui 

palju ollakse liitunud raamatukogu sotsiaalmeediakanalitega. Raamatukogu kohta käiva 

informatsiooni levimise analüüsimiseks küsiti uuringus osalejatelt, kas nad tunnevad kedagi, 

kes Viimsi Raamatukogu külastab, kas vastaja on ise kellelgi Viimsi Raamatukogust midagi 

rääkinud või kas talle on midagi Viimsi Raamatukogust räägitud. Uuriti, kas vastaja on 

kunagi mõnele pereliikmele, sõbrale, tuttavale või kolleegile Viimsi Raamatukogu 

soovitanud. 

Raamatukogu brändi kuvandi mõistmiseks paluti vastajatel hinnata etteantud omadussõnu 

vastavalt selle, kui sobivaks vastaja seda Viimsi Raamatukogu kirjeldamiseks peab. Lisaks 

paluti hinnata seda, kas Viimsi Raamatukogu Viimsi vallas teatakse. 

Uuring võimaldab Viimsi Raamatukogul analüüsida kasutajate ja potentsiaalsete kasutajate 

hinnanguid ning arvamusi, kaasajastada selle alusel oma teenuseid ning kujundada 

turundustegevus, mille kaudu pakutavaid teenuseid tutvustada, kasutajate arvu suurendada, 

ressursivajadusi põhjendada ja olemasolu tõestada. 

 

 

Elise Rand                  Viimsi Raamatukogu 
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KOHTUMISÕHTUD VIIMSI RAAMATUKOGUS, MIS 

ERUTASID KUULAJAID 

 

Öeldakse, et meeskirjanikud kirjutavad raamatuid meestele, naiskirjanikud kõigile. Ilmselt 

pole see päris nii, küll aga on selliseid meeste kirjutatud raamatuid, mis räägivad meestele 

huvipakkuvast. Kas ka kohtumisõhtutele meeskirjanikega tuleb meesterahvaid enam kui 

tavaliselt? Huvitav küsimus, mis ei pruugi midagi tõestada, aga meie oleme Viimsi 

raamatukogus küll täheldanud, et see võib nii olla. 

Käesoleval aastal kujunes Viimsi Raamatukogus üritusi kavandades paratamatult nii, et 

maskuliinse poole esinejaid/kirjanikke oli rohkem ja ka meesterahvaid, nii nooremaid kui 

vanemaid, külastas nendega kohtumisi sellevõrra enam. On ju muidu meespoole esindajaid 

üsna keerukas õhtul kodust välja saada ja veel raamatukogusse. 

Veebruarikuu alguses kohtus lugejatega Jüri Kuuskemaa, kelle põnevad jutud Tallinna 

pärimustest ja tõsilugudest olid parasjagu õudu ja hirmu tekitavad. Võimalik, et hilisõhtuni 

kestnud kohtumise järel nii mõnigi läks Tallinna peale uurima, kuidas siis ikkagi nende 

vaimudega vanalinnas tegelikult on. Igatahes Jüri Kuuskemaa hoiatas, et olge ettevaatlikud 

ega üleloomulike nähtustega nalja saa visata! 

Järgmine kohtumine oli ajakirjaniku, esseisti ja kirjaniku Andrei Hvostoviga, kes on 

kirjutanud raamatud "Mõtteline Eesti" (1999), "Lombakas Achilleus" (2004), "Henrik: 

näidend 12 pildis" (2006), "Projektijuht Posse" (2008), "Võõrad lood" (2008), "Sillamäe 

passioon" (2011), "Šokolaadist prints" (2016). Peamiselt keskendus Andrei Hvostov oma 

viimasele romaanile, mida ta kirjutas vaheaegadega pea kümme aastat. Hvostov on küll 

öelnud, et ei ole vaja otsida teose peategelase prototüüpi. Samas andis ta kohtumisel nii 

mõnegi vihje, et ära tunda, kes see igapäevaelus võiks olla. Ta tunnistas ka, et tema vaatenurk 

ja keelekasutus võivad kombekama lugeja ära ehmatada, aga elu ongi selline, kus on ka 

igasuguseid psühhopaate. Oodata on ka raamatule järge ja ehk valmib see lühema ajaga, kui 

"Šokolaadist prints". 

 

 

 

 

 

 

Andrei Hvostov 
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Väga huvitavaks kujunes kohtumisõhtu laulja, kitarristi, endise poliitiku, ajakirjaniku ja 

kirjaniku Mihkel Rauaga, kelle raamatud "Musta pori näkku" (2008), "Sinine on sinu taevas" 

(2010) ja "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda" (2016) on tekitanud meie 

hallis argielus küllaltki palju poleemikat. Oleme harjunud, et teleri ekraanil on Mihkel Raud 

terav ja otsekohene, kusjuures „pigistab“ nii mõneski oma külalises „elumahlad välja“. 

Kohtumisõhtul selgus aga, et ta ise avab ennast inimestele kõikide oma pahede ja heade 

külgedega. Selline siirus ja avameelsus tekitas kuulajates usalduse, nii et küsimused muutusid 

kohati vägagi isiklikuks. Kui temalt küsiti, kellena ta end defineerib, kas kirjaniku, muusiku, 

saatejuhi või veel kellena, siis vastas ta: „Ma defineerin end selle järgi, mida ma parajasti 

teen. Kui kirjutan, olen kirjanik, kui mängin kitarri, olen muusik jne." Seepärast tõigi 

mitmekülgne Mihkel Raud nimetatud õhtul Viimsi Raamatukogu saali poliitikuid, muusikuid 

ja täiesti tavalisi inimesi, kes soovisid teada saada, kes siis tegelikult on Mihkel Raud. 

Vastuseks on, et meeldiv ja huvitav vestluskaaslane. 
 

 

Mihkel Raud 

Ja lõpetuseks kohtumisest proosakirjaniku, luuletaja, diplomaadi ja poliitiku Jaak Jõerüüdiga, 

kes on avaldanud luulet ja proosat aastast 1975, viimasel aastakümnendil ka publitsistikat, 

nagu "Diplomaat ja mälu" (2004), "Poliitiline avaldus. Arvamusi ja kommentaare 1996–

2008" (2008) ja "On nagu on" (2017). Vaatamata sellel, et vahetult oli ilmunud Jaak Jõerüüdi 

mälupäevik „On nagu on“, mis on ääretult huvitav tagasivaade tema kujunemisloosse, süüviti 

enam teemasse poliitika ja diplomaatia. Võib öelda, et tolle õhtutemaatika „dikteerisid“ 

meesterahvad, kes esitasid hulgaliselt poliitikasse kanduvaid küsimusi. Tundus, et Jaak 

Jõerüüdi, kui pikaaegse Eesti Vabariigi diplomaadikarjääri teinud inimese 

kogemused/arvamused olid autoriteetsed ja panid inimesi kuulama. Eks järgmine kord võib ju 

rääkida ka kirjandusest ja loomingust. 



19 
 

 

Jaak Jõerüüt 

 

 

 

Tiiu Valm                                                                                   Viimsi Raamatukogu
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KUNSTNIK TIINA TARVE NÄITUS „KODUKANT KEILA“ 

 

Juunikuus oli Harju Maakonnaraamatukogu galeriis avatud kunstnik Tiina Tarve 

pastellmaalide näitus „Kodukant Keila“. Tööd on valminud alates 1992. aastast. 

 

Tiina Tarve on lõpetanud ERKI ruumi- ja mööblikujunduse erialal, sellele lisandus graafika 

spetsialiseerimisega lasteraamatute illustreerimisele. 

Näitusel oli eksponeeritud Keila olulisematest hoonetest maalid. Maalide juurde oli  kunstnik 

lisanud selgitava teksti hoone kohta.  

Väljas on ka sel kevadel maalitud pildid. Kunstnik on maalinud natuurist õues. Ta rääkis, et 

paljud linnaelanikud peatusid tema juures ja tundsid huvi.  

Piltidel on kujutatud linnavalitsuse hoonet, kultuurikeskust, kooli, jaamahoonet, raamatukogu. 

 

 

 

Endise vallamaja ja hilisema  muusikakooli pilt jääb ilmselt kunstniku poolt viimaseks 

jäädvustuseks, sest sellel kevadel läheb see lammutamisele.  

Teise poole näitusest moodustavad Keila lähiümbruse looduspildid, peamiselt merevaated. 

Galerii  näituselt oli võimalik maale ka osta.  
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Kunstnik Tiina Tarve võtab vastu õnnitlusi, pildil Keila linnapea Enno Felsiga 

Tiina Tarvel on olnud  13 isiknäitust ja hulgaliselt väljapanekuid grupinäitustel nii kodu-  kui 

välismaal. Ta kuulub Eesti Akvarellistide Ühendusse. 

Tänuväärne on, et Tiina jäädvustab kodulinna (aja)lugu. 

 

Vahendas Lea Mäeste             Harju Maakonnaraamatukogu 
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KÜLAS KÄIS ILMAR TRULL 

 

3. mail käis Oru Põhikooli õpilastega kohtumas  eesti luuletaja, humorist, ristsõnade koostaja, 

illustraator ja karikaturist Ilmar Trull. Eelnevalt olime tutvunud tema luulekogumikega ja 

lugenud tema kirjutatud luuletusi. Külaline ütles, et tema teeb elus seda, mida tema oskab 

kõige paremini teha ja nimelt oskab ta lasteluuletusi luuletada. Mõned olid naljakad ja mõned 

tõsised ka. Vahepeal said lapsed luuletajale ka küsimusi esitada. Lõpus tekkis lastel suur huvi 

kirjanikult autogrammi hankimise vastu. 

 

Kohtumine oli soe ja sõbralik ning tundus, et ka lapsed jäid rahule. Mõned arvamused 

kohtumisest: 

 Mulle jäi meelde nali, et B on kahe kanniga ja luuletus mälupulgast, mida kutsuti 

junniks (Eliise) 

 Ta on luuletaja, kellele meeldib keedetud kaalikas (Anita) 

 Ta teeb toredaid luuletusi, mis ajavad kõiki naerma (Anastassia) 

 Väga äge oli! Ja luuletused olid lühikesed (Merlin) 

 Ilmar Trull näeb vanana välja samasugune kui noorelt (Robert) 

 

 

 

 

Marju Purgats         Oru Raamatukogu 
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ÕPPEREIS SOOME 

 

Hiiu Valla Raamatuokogu direktori Annely Veevo eestvedamisel toimus 6.-7. juunil õppereis 

laenutusautomaate tootvasse tehasesse ja Turu linna iseteenindavatesse raamatukogudesse. 

Tehas P.V.Supa asub Espoos, tegutsevad 1992 aastast, esindused asuvad ka Rootsis, Taanis, 

Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis. Toodetakse tagastusautomaate koos 

sorteerimismasinaga, laenutusautomaate, tagastusriiuleid, raamatukärusid, lisaks 

raamatukogudest vajaminevaid  koode, kleepse, plastikkaarte jne. 

Mõnest tootest lähemalt: Laenutusautomaat LibMaster Classic- koos lauaga, mille kõrgust 

saab muuta (70-120cm), töötab vöötkoodiga ja RFID koodiga. 

Alustuseks valida puutetundlikul ekraanil keel (soome, rootsi inglise), siis tegevus- kas 

tagastamine või laenutamine, lauaplaadil on märgitud ala, kuhu raamatud tuleb asetada, kui 

on vöötkoodiga raamatud, tuleb need ükshaaval läbi „piiksutada“, nimekiri on kohe nähtav 

ekraanil, selle võib ka endale välja printida.  

 

 

LibMaster Baby- tänapäevane, moodsa disainiga, korpus läbipaistvast pleksiklaasist, võtab 

vähe ruumi, saab asetada lauale, letile.  Töötab samuti mõlema koodiga.  

 



25 
 

 

Väga huvitav on tagastusriiul, töötab ainult RFID-i koodiga. Komplektis on riiul ja kitsas 

kapike ekraani ja printeriga. Raamatud tuleb lihtsalt asetada riiulile ja printida välja tagastatud 

raamatute nimekiri. 

Igale raamatukogule töötatakse välja tema vajadusi arvestav süsteem.  

Turus külastasime kahte iseteenidusraamatukogu. Sellised raamatukogud on lugejatele avatud 

iga päev  7-21. Sisse saavad kõik, kellel on raamatukogu plastikkaart ja uksekood, ruumides 

on turvakaamerad. Üsna välisukse lähedal on  laenutusautomaat ja riiulid, kuhu tagastatud 

raamatud panna, eraldi kast on ka tagastatud raamatutele, millele on tekkinud järjekord. Siis 

on veel riiul, kust inimene saab otsida oma numbri järgi reserveeritud raamatuid, kes 

raamatule nädala jooksul järgi ei tule, saab trahvi.  

Kaks päeva nädalas 10-16 käib peakogust kohal töötaja, kes korrastab fondi, teeb üritusi ja 

suhtleb lugejatega, kes seda soovivad. 

Huvitav, kus asub meie maakonnas see raamatukogu, kes esimesena võtab laenutusautomaadi 

kasutusele?  

 

Kaja Hõimoja                                                                                Harju Maakonnaraamatukogu 
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HARJUMAA RAAMATUKOGUHOIDJATE VÄLJASÕIT 

TARTUMAALE 

 

Raamatukoguhoidjate väljasõit Tartumaale toimus 08.06.2017. Meie esimeseks peatuskohaks 

oli Luke mõis Nõo vallas. Esimesed teated mõiast pärinevad aastast 1557. 17. saj. kuulus 

mõis von Löwenwoldedele. Viimased omanikud olid von Knorringid. Peale võõrandamist 

asus hoones kool. 

 

Ringkäik mõisa pargis kulges küll kerges vihmasajus, aga giid oli tore ja saime palju 

huvitavat teada nii mõisast kui pargist. Pargi hooldamisel on jäetud looduslikke platsikesi, kus 

kasvavad suvelilled. 

 

Parki ilmestavad kaks vägevat lõvi ja skulptuur „Eva“, mille mõisaproua pühendas oma 

tütrele.  

 

 



27 
 

 

 

 

Konserveeritud ja taastamist ootav valitsejamaja.  
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Giid Külli sajuses mõisapargis lugusid jutustamas 

 

Mõisa puidust peahoone hävis 1941.a. tulekahjus. Kärner oli mõisas hinnatud tegelane koos 

oma abilistega, kes hoidsid korras parki ja viljapuuaeda, samuti hooldati kivimüüridega 

ümbritsetud kasvuhoonet, kus kasvatati ka viinamarju ja teisigi lõunamaa vilju. Restaureeritud  

kärnerimajas  on kohvik ja väike suveniiripood. Kärnerimajas  ka lõunatasime.  

 

 

Kärnerimaja 
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Teiseks külastuskohaks oli Tartus uus Rahvusarhiiv NOORA. NOORA  nime esimene silp 

viitab tema asukohale Nooruse tänaval ja teine silp on lühend rahvusarhiivist. Rahvusarhiiv 

avati 1. veebruaril 2017.a. Hoones on 6 korrust, igal korrusel on oma värv. Töökohti on 85. 

Uurijatele on 26 kohta. Kõik arhivaalid on uurijatele ja huvilistele kasutamiseks kohapeal. 

Uurijate käsutuses on uurimissaalid, eraldi töökohad, rühmatöö ruumid ja raamatukogu. 

 

 

Noora fassaadi katab kangas motiiviga Uure: uuristatud mälestuste muster 

 

Ekskursiooni käigus näitas giid meile hoidlaid, tööruume ja töötamiskohti. Saime tutvuda 

päris haruldaste arhivaalidega.Vanim arhivaal on aastast 1240 – Taani kuninga Erik IV ürik 

kirikukümnise kohta. Lisaks pärgament- ja pabermaterjalidele  on NOORAS hoiul ka 

digidokumendid. Huvitav oli tutvuda restaureerijate tööga. 

 

 
Kasutuses on veel sajandivanune giljotiin 
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Töökohtades on kasutuses endisaegsed töölauad 

 
 

Rahvusarhiivi muuseum 
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Restaureeritud arhivaal 

 

Giid huvitavamaid museaale tutvustamas 

Fuajees saab tutvuda püsiaekspositsiooni „Keerdkäigud“, kus kujutatakse Eestit aastatel 1917-

1920 paralleelselt maailmas toimunuga.  Kõikide huviliste käsutuses on Arhiivi Infosüsteem 

AIS. 

Käik Rahvusarhiivi oli huvitav ja hariv. Aitäh giididele! 

Lea Mäeste                                                                              Harju Maakonnaraamatukogu 

Fotod: Luke mõisa kodulehelt ja Merle Hansen 



32 
 

ÖÖLUGEMINE LEHOLAS 
 
Juba üheksandat korda toimus Lehola raamatukogus kevadine öölugemine tublimatele 

lugejatele. 

Kohe peale koolis toimunud kevadkontserti said raamatukokku jääda lapsed, kes olid 

kutsutute hulgas. Esimese asjana said valmis sätitud magamisasemed ning seejärel võetud 

väike kehakinnitus. Õhtu alustuseks leidis igaüks omale raamaturiiulist meeldiva raamatu,et 

seda mõnuga pool tunnikest lugeda.  Järgnevaks sai iga laps endale loosiga tõmmata ühe 

mängu, mida tuli kaaslastele õpetama hakata. Mängud olid mälu, kujutlusvõime ja mõtlemise 

arendamisega seotud. Nende õpetamine ja mängimine oli väga lõbus ja mõni mäng oleks 

võinud kesta lõputult. Sellele järgnes rahulik filmi vaatamine ja pärast seda meeleolukas 

disco. Lõpetuseks laste lemmikuks kujunenud peitusemäng. Enne öörahu väljakuulutamist 

said lapsed veel kuulata audioraamatust unejuttu ja need, kellel siis ikka veel und ei tulnud, 

said endale ise mõne unejutu lisaks lugeda. Hommikul olid kõik kurvad, et öölugemine alati 

nii kiiresti läbi saab. Rõõmustav sõnum aga neile, kes loevad hoolega - need saavad ka 

järgmisel aastal osaleda öölugemisel. 

 

 

 

 

Õpetaja Aivi Lehola Koolist 
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MAARAAMATUKOGUHOIDJATE SEMINAR-SUVELAAGER 
 

Maaraamatukoguhoidjad üle Eesti said kokku 26. korda Raplamaal. See vahva üritus toimus  

14. - 16.06.2017. Lipu heistamine toimus Rapla Keskraamatuogu  muruväljakul.  

 

 

 

Tervitusõnad lausus ja ringkäigu raamatukogus tegi direktor Õie Paaslepp. 
 

Meiega olid kohtuma  tulnud Rapla vallavanem Kalle Toomet, arendusnõunik Herkki Ole, kes 

sladiprogrammi toel tutvustas Rapla valla minevikku, tänapäeva ja tulevikuplaane. Rapla 

valda loetakse alates 1891.a., linn ja vald ühinesid 2002.a. Praegused läbirääkimised on 

käinud Kaiu ja Juuruga, sõelale on jäänud Kaiu ja Raikküla. 

Rapla elanikest paljud käivad tööl Tallinnas, selleks on soodsad pealinna ligidus ja hea 

transpordiühendus. Suurimad tööandjad on  Sadolin ja Saarioinen. Kavandatud Rail Balticust 

soovivad raplalased võtta neile kasulikeima. 

Raplat võib nimetada  korvpallipealinnaks. Valmimas on Eesti Korvpallimuuseum. Vald 

toetab stipendiumitega noorsportlasi. Kolmest gümnaasiumist saab üks riigigümnaasium. 

Rapla tunneb uhkust oma toimiva lennuvälja üle Kuusikul. 

Kultuurinõunik mainis, et Raplal on tugev kultuuritaust, alates Kreutzwaldist, Krusensternist, 

Starkopffist, Valgrest kuni tänapäevaste kultuuritegelaste ja muusikuteni. Populaarsed on 

kirikumuusikafestivalid. 

Raamatukogu võttis osa juunis melumessist, kus müüs vanu ramatuid, müügi tulu läks laste 

suvelugemise projekti toetuseks. Messil korraldati ka infootsingu võistlus. 

Traditsiooniks on saanud raamatukogu luulelõunad iga kuu esimesel kolmapäeval kell 13 

suvisel ajal Ehini pingi juures, külmal ajal raamatukogus. Juulis on külas Vladislav Koržets. 
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Rapla raamatukogu 

 

Raamatukogu on aidanud kaasa ajalookonverentside korraldamisel. Koostöös vallaga antakse 

pidulikult üle väikelastele „Minu esimene raamat“. 
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Laste- ja noorteaasta üritused 

 

Ly Ehin tutvustas Raplamaaga seotud luuletajaid, nende panust Eesti kirjandusse ja omapära. 

Ilus ilm lausa soosis Ehini pingi juures  Ly esituses tema enda ja Kristiina Ehini luule 

ettekannet. 

 

Ly Ehin 

 

Järgmisena sõitsime Alule. Alu mõisapargis on maalilised tiigid, mõisas asub Kaiseliidu 

Peastaap.  Lasteaed-Algkooliga tutvudes saime teada, et renoveerimisprojekti toetas  Šveitsi 

riik. Kogu hoone, koos raamatukoguga, on ökoloogilisel režiimil – põrandaküte, 

päikesepaneelid jms. 
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Alu raamatukogus 

Järgmine käik viis Kehtna raamatukogusse. 

Kehtna raamatukogus kohtusime vallavanema Indrek Kullamiga, kes tutvustas valla elu-olu. 

Elanike arv näitab vähenemise märke. Vallavanema mõte oli, et igakord pole mõtet 

lammutada seda, mis toimib. Vallas on kuus raamatukogu ja kolm põhikooli. Vald on 

toetanud ka kultuuriüritusi. Noortekeskused tegutsevad tegevuspõhiste projektide toel. 

Raamatukogu veab valla kirjanduspäevi, tähistatakse Raamatu ja Roosi päeva, toimuvad 

mälumängud, viktoriinid ja kohtumised. 

Soome vallaga on sõprusidemed, Soomest toetatakse õpilasi stipendiumitega. 

  

      Raamatukogus on värvikas kujundus                 Laste lugemispuu 
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Õhtu lõpetuseks esines kohalik rahvapillimees Ragnar, kes  esitas tuntud viise omas võtmes ja 

pani kaasa laulma. 

Ööbimiskohaks oli hubane Kehtna Kutsehariduskeskuse ühiselamu. 

Järmise päeva sõit viis Järvakanti, saatjaks Sillaotsa Talumuusemi juhtaja Kalju Idvand. Tee 

peal rääkis ta 19. saj. kultuuriolukorrast, kus käis võitlus ruumi- ja mõtteruumi pärast. Sel ajal 

ehitati Kehtna Peetri kogudusele uus kirik, mis algselt oli õlgkatusega palkmaja. Altarimaali 

asemel on seal altarikuju Põhjamaade eeskujul. Kirikus lendlesid vabalt pääsukesd, talvel 

pidid seal pesitsema nahkhiired. Kirikus toimuvad teenistused, kuigi kütet seal ei ole. 

Kalmistul on puidust paviljon, mis täidab jumalateenistuste läbiviimise kohta, nn. altarit. 

 

 

 

19. saj. hakkas mõisates arenema tööstus, nii sai  tänu klaasitööstusele Järvakandist alev. 

Klaasimuuseumis rääkis giid klaasitööstuse arengust ja selgitas eksponaatide otstarvet. 

Muuseumi juures teguseb ka Klaasikoda, kus saab kaasa elada klaaseseme 

valmimisprotsessile. Alevis tegime rigkäigu kohaliku giidi Miku saatel.  

Tehase hooned on võimsad ja tootlikkus suur ja tehas annab tööd paljudele kohalikele ja 

väljaspoolt inimestele. Palgad on arvestatavad, kuid ka töö raske. Unikaalne on 

klaasisorteerimisetehas, kus elektrooniliselt eristatakse klaas mitmete tunnusmärkde järgi. 

Tehaste terrritooriumile sissepääs on väga range. Tehase tootmisjääkidest tekkiv kuum vesi 

kasutatakse ära asula küttesüsteemis. 
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    Klaasikojas 

Järvakandis oli kunagi tore välibassein, kus ka talvel sai ujuda, praeguse seisuga on koht 

erakätes ja üsna räämas. 

Järvakandi Aleviraamatukogu algust võib lugeda aastast 1927. Alates 1995 aastast töötab 

raamatukogus Rita Merekivi. Koostöös klaasikunstnikega korraldatakse alates 2005 aastast 

kunstikonkurssi „Minu klaas“. Pikaaegselt on tegutsenud neljapäevaklubi, mille raames 

käivad koos aktiivsed alevielanikud õpitubades, teemaõhtutel, kohtumistel jms. Koos 

külastatakse  suveetendusi, organiseeritakse ekskursioone. 

    Järvakandi raamatukogus 
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Lõunatasime Luhtre turismitalus. Talu pakub majutust, saab korraldada seminare, pidusid, 

koht on populaarne pulmapidamise paik. Väikses muuseumis on väljapanek Eesti taluelu ja 

sepatöödest eelmise sajandi algusest.  

 

Luhtre turismitalu 

Kivi-Vigalas tutvustas raamatukogu direktor Meili Andreller. Koostöö kooliga on väga hea, 

sellest rääkis kirjandusõpetaja Eve Kärsna. Õpilaste viimane kirjandustund toimub alati 

raamatukogus, kus loetakse luuletusi. Nukitsa konkursi raamatud viiakse lastele kooli, et nad 

saaksid nendega lähemalt tutvuda.  

     Kirjandusõpetaja Eve 
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Toimunud on rida kohtumisi Eesti lastekirjanikega. Vallavanem Priit Kärsna avaldas 

arvamust, et kuigi uued nutiseadmed on ahvatlevad ja arendavad, ei kao raamat kuhugi, 

raamatust on isegi kergem teadmisi omandada.  

Märjamaa raamatukogus on, mida uudistada. Raamatukogus on tagastusaparaat, mis toimib 

hästi. Nende mööbel on tellitud Rootsist, jätab soliidse mulje. Raamatukogus on 

muuseumituba, mida hallatakse koostöös Sillaotsa Muuseumiga. Toredad laste kunstinäitused 

ilmestavad telliskiviseinu. Raamatukogus toimus meeleolukas üritus - lasteaialaste endi 

koostatud raamatu „Arvab ja mõtleb“ meeleolukas esitlus. 

 

 

Märjamaa raamatukogus 

 

Kolmas päev Rapla raamatukogus oli erialaste loengute päralt. ERÜ esinaine Katre Riisalu 

tegi kokkuvõtte ERÜ tegemistest kodumail ja käimistest kaugemal. 

Rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli pilootprojektist võttis osa 9 raamatukogu. 

Lea Rand Toila raamatukogust tutvustas oma raamatukogu kogemust. 

Tõdemus on, et ennast hinnata ei olegi nii kerge! Hindamismudel võiks olla abiks kasvõi 

arengukava koostamisel. Mudel on soovituslik. 

Irma Raatma Väike-Maarja Valla Raamatukogust rääkis  valla keskraamatukogu visioonist, 

tuues välja nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. 
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Järgmisel suvel kohtume Valgamaal. 

Aitäh korraldajatele sisuka ja ladusa laagri eest! 

 

Lea Mäeste            Harju Maakonnaraamatukogu 

Fotod Lea Mäeste ja ERÜ 
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TÖÖMALEVA LAPSED 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 
 

 

Lastele on vist raamatukogu tööpaigana väga meeldima hakanud. Ka sellel aastal 12.06 – 

21.06.17 oli meil tööl 3 hakkajat noort – Kati, Anita Sofia, Marcus Andreas. 

 

 
 

Hoolas infolehe lugeja mäletab kindlasti, et Marcus oli meil tööl ka eelmisel aastal. Seetõttu  

oli Marcus igati abiks ja toetajaks uutele suvemalevlastele. Töödeks nagu ikka raamatute 

laenutamine, tagastamine, riiulite korrastamine, töö hoidlas jne. 

Lisaks sellele said noored osaleda Leelo Tungla raamatunäituse ülespanekul ja lõpuks 

iseseisvalt koostada teemanäituse „Meie lemmikud „ ja „Meie vanemate meelisraamatud”. 
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Tunneme suurt rõõmu, et meile tööle tulnud lapsed on aktiivsed, isemõtlejad ja 

rõõmsameelsed.  

Jääme ootama järgmist aastat! 

 

 

Tuuli Tikko               Harju Maakonnaraamatukogu 
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Õnnitlused sünnipäevalastele ! 

 

Unustus 

läbipaistev sadu 

mis joodab maaD 

ja peegeldab 

taevast 

kust 

ta tuli 

mis peatAs  

hetke 

vihmapiisk 

või aeg 

Ei mäleta ENAM  

Jaan kaplinski 

 

 

 

Tänud kõigile, kes aitasid kaasa infolehe valmimisele ! 

 

 

Infolehe koostas: Lea Mäeste 

Kujundas: Maire Enok 

 


