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2020. aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks, mis tutvustab Eesti riiklikku 

kultuuripärandit ning selle säilitamise ja edendamise uusi võimalusi läbi tänapäevaste ja 

tulevikuliste tehniliste lahenduste. 

Mida digikultuuri all üldse mõista ning mis on teema-aasta eesmärgid, selgitas projektijuht 

Martin Aadamsoo: „Peaaegu kogu kultuur, mis tänapäeval luuakse, levitatakse ja kasutatakse, 

on ühel või teisel moel digitaalne. Me vaatamegi digikultuuri kui seda osa kultuurist, mida 

tehakse või tarbitakse nutikate digitaalsete seadmete abil. Ja kui me selle aasta eesmärkide üle 

mõtlesime, siis üks suur läbiv eesmärk on muuta kultuur üheks osaks e-eesti eduloost. 

Digikultuur annab võimaluse rohkematele inimestele kultuuri levitada ja samas neid ka läbi 

olemasoleva inspireerida.“ 
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KALJU LEPIK – 100 

Luuletaja ja eestluse alalhoidja Kalju Lepiku 100. sünniaastapäev on 7. oktoober. Tema 

mälestuseks avati kuju  Koerus Aruküla mõisapargis. Toimus kultuuriloopäev,  konverents ja 

traditsiooniline luulekonkurss. 

Skulptor Elo Liiv:“ Kivil istuv ja raamatut lugev noor Lepik on ideaalne sümbol – kogu tema 

võõrsil kirjutatud looming on koduigatsusest läbi põimunud. Töö pealkirjaks on „Maailma 

keskpunkt“. 

Raamatus, mida kivil istuv noor Lepik loeb, on sõnad:  

„Mina usun raamatusse. Usun vaba sõna sisse, raamatusse raiumisse.“ 
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Raamatunäitus Harju Maakonnaraamatukogus „Mälestus on pihlakas. Kalju Lepik -100“ 

 

 

 

 

Loe lisaks: Valul on üheksa poega, rõõmul ei ühtegi…Postimees, 3. okt 2020, lk 8 

              Tänane päev Koerus kuulub luuletaja Kalju Lepikule. Järva Teataja, 3. okt 2020, lk 6 

              Peep Pillak. Kalju Lepik ajaloolise mälu säilitajana. Postimees, 3.  okt 2020, lk.9 

 

Harju Maakonnaraamatukogu 
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MAAL ELAMISE PÄEV KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGUS 

Päeva eesmärgiks oli näidata meie armsa kodukoha säravaid ja väärtuslikke külgi. Maal elamise 

võlu on hindamatu ning meie väike ja hubane Kose-Uuemõisa raamatukogu on asula üks 

tuumikutest. 

 

Sel päeval lõi raamatukoguga kampa ka samas majas tegutsev seltsing Sügisrõõm. 

Raamatukogu külastajad said maitsta pankooke, maiuseks peal meie metsade saadustest tehtud 

moosid. Samuti sai tutvuda kangastelgedel kudumisega ja kui soovi, siis ka kätt proovida 

vaibakudumises. 

             

Raamatukogu poolel tegelesime taaskasutatavast materjalist uue kasutuse leidmisega. Sel 

korral sai vanadest teksadest teha raamatukotte. Loomulikult võib seda originaalset kotti 

kasutada ka poes käimiseks. 

Aina rohkem inimesi väärtustab maaelu ning looduse keskel elamist ning teadlikkus on tõusnud 

ka oma keskkonna hoidmises. Tervitatav on suhtumine, et igapäevaselt mõtleme taaskasutusele 

ning oma ümbruskonna hoidmisele. 

Raina Kruus              Kose-Uuemõisa raamatukogu 
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ARDU RAAMATUKOGUS KOHTUTI LASTEKIRJANIKUGA 

JA TEHTI KAKS MÄLUMÄNGU 

26. septembril – maal elamise päeval, oodati lahkelt külastajaid ka Ardu raamatukogus. 

Tulijaile pakuti kohvi ja maiustusi, oli võimalus tutvuda raamatukogu tööga ja laenutada 

meelepärast kirjandust. 

Keskseks sündmuseks kujunes kohtumine lastekirjanik Kristina Ruderiga, kes jutustas oma 

teekonnast kirjanikuks saamisel. Kooli ajal ta luges palju ning oli osav kirjandite kirjutaja, kuid 

oma suureks meelehärmiks tema 

püüdlusi parima hindega ei 

pärjatud, sest õpetaja arvates olid 

need pigem pisikesed raamatud, 

mitte kirjandid. Hiljem head 

sõbrad julgustasid ning nende 

õhutusel nägid ilmavalgust 

hoopis mõttepärlid-mõtteterad. 

Lastekirjanduse loomiseks 

andsid tõuke oma lapsed, kelle 

igapäevastest lõbusatest lugudest 

ehk n-ö elust enesest jõudis 

kaante vahele „Lustakas 

Katarina“. Hiljem laste kasvades  

jõudis lugejateni ka järg – 

„Martin ja ta sõbrad ehk maal on elektrit“. Kirjanik avas ka teiste raamatute loomise tagamaid. 

Näiteks raamatu „Vihmauss ja kapsauss“ kirjutamiseks sai ta inspiratsiooni lastega kohtumisel 

ühes koolis, kus üks lastest ütles oma lemmikloomaks olevat vihmaussi.  

Kirjanikule meeldib jälgida koos lastega taevatähti ja liikuvaid pilvi, kus need erinevaid 

kujundeid moodustades fantaasia tööle rakendavad. 

Kuulajad olid agarad kirjanikule küsimusi esitama, nii saadi aimu, kuidas kirjanik valib oma 

raamatutele kujundajaid, et armastab lugeda vanemat eesti klassikat, et rõõmustab väga 

tagasiside üle, mis aitab just selliseid raamatuid kirjutada, mis lastele meeldivad. 

Plaanis on ka täiskasvanutele kirjutada. Kirjanik tõdes, et kirjutamine hoiab teda õnnelikuna.  

Võimalus oli soetada soodsalt endale raamat koos autogrammiga. Kel tekkis huvi, võiks 

raamaturiiulist otsida Kristina  Ruderi huvitavaid raamatuid. 

Päevakavas oli ka mälumäng ning toimus neid isegi kaks. Kõigepealt nuputasid vastuseid 

küsimustele lapsed, nendest parim oli Laura Šaluhin. Seejärel jõudis järg täiskasvanute kätte, 

neist parimaks osutus Andrus Suvi. Küsimused olid kirjandusest ja koduvallaga seonduvast, 

aga ka traditsioonilistel teemadel nagu varia, sport, kultuur ja ajalugu. Targemaks said kõik 

osalejad ning osavõtjaid tunnustati pisikeste auhindadega. 

Sirje Saulep                                                               Ardu raamatukogu lugeja 
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MAAL ELAMISE PÄEV KOSE RAAMATUKOGUS 

Maal elamise päeval käis vilgas elu ka Kose raamatukogus. Tasuta raamatu laadal oli seekord 

eriti suur hulk raamatuid pakkuda ja nii mõnigi lugeja viis koju kotitäie raamatuid. 

          

Päev raamatukogus algas aga kauaoodatud luulehommikuga – külas oliluuletaja Veronika 

Kivisilla, kelle positiivne ja eluline luule ning lühivormid tegid kohaletulnutele päeva 

kauniks. 

Veronika on õppinud Tallinna Ülikoolis eesti 

keelt ja kirjandust ning töötab Eesti Kirjanike 

Liidus  projektijuhina. Ta on koostanud 

õpikuid, laulikuid ja sõnaraamatuid. Veronika 

on avaldanud luulekogud „Kallis kalender“, 

„Veronika officinalis“, „Cantus Firmus“, 

„Salutataio“ ning lühiproosakogumiku „Kuni 

armastus peale tuleb“. 

Veronika Kivisilla leiab argielust, tänavalt, 

lastelt, poest, elektrirongist ja vestlusest 

joodikutega Balti jaamas. Näiteks kuuldud 

telefonijutt tänavalt: „Tere musi! Kell kolm 

saan ma oma uued prillid kätte ja siis kohe 

näemegi!“ 
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Teine külaline raamatukogus kaunil 

sügispäeval oli aiandusspetsialist, 

ajakirjanik ja kolumnist Eva Luigas, 

kelle sulest on ilmunud raamatud 

„Aiatööd lihtsamaks“, „Kuidas teha 

peenart“, „Tarbeaia teejuht“ ja 

„Aianipid“. 

Eva rääkis oma teest aianduse juurde, 

õppetundidest ja kogemustest Inglismaa 

aedades  ning jagas hulgaliselt 

aiatöönõuandeid sügiseks – seemnete 

hoidmisest kuni aiakinnaste valikuni. 

Küsimusi Evale aiahuvilistel jätkus ja 

tarkused said kirja pandud. 

Eva Luigas sobis imehästi Maal elamise 

päevale! 

Meie toredate külaliste raamatud on 

raamatukogus saadaval. 

 

Kohtume raamatukogus! 

 

 

 

 

 

Meeli Sõlg            Kose raamatukogu 
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RAAMATUKOGUPÄEVAD  

MAARDU LINNARAAMATUKOGUS 
 
Projekt "Linn, kus ma elan. Maardu -40!" ühendati raamatukogupäevade üritusega “Meie head 

lugejad”. 
  Lapsed esitasid oma joonistused Maardu linnast. Kokku oli 19 tööd. Osalejate vanus oli 6-

14 aastat. 

 

                                      
 
Kuna  kirjalikud tööd puudusid, ühendasime antud projekti raamatukogupäevade üritustega. 
Kokku  kõige aktiivsemaid lugejaid vanuses 2-14 aastat oli 21 last. Aktiivseim lugeja luges 

jaanuarist septembrini 76 raamatut. 
Projektis osalejaid ja aktiivseid lugejaid autasustati erinevate auhindade ja maiustustega. 

Me ei julgenud korraldada COVID-19 tõttu massiüritusi. Auhinnad anti välja individuaalselt. 
Täiskasvanute osakondades märgiti ära raamatukogupäevade raames ka kõige aktiivsemad 

lugejad. Vanim ja aktiivseim eestikeelse kirjanduse osakonna lugeja 90-aastane Karl Laas, kes 

on meie raamatukogu lugeja juba üle viiekümne  aastat! 

Venekeelse kirjanduse osakonnas oli võimalik osa võtta viktoriinist “Eesti kirjanikud” ning 

lasteosakonnas oli  viktoriin “Lotte”. 
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Lasteosakonna raamatukoguhoidjad lugesid noortele külastajatele ette huvitavaid raamatuid. 

 

 
 
 

Väljapanek raamatukogupäevade raames 
 

  

 

Üldiselt pakuti raamatukogupäevade raames  meie külastajatele palju huvitavaid ja 

informatiivseid üritusi 
 
Jelena Leks       Maardu Linna Raamatukogu 
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100-AASTANE VIIMSI RAAMATUKOGU PIDAS 

SÜNNIPÄEVA KOOS LUGEJATEGA 

 

Oktoobrikuu viimane nädal möödus Viimsi raamatukogu külastajatele sünnipäeva tähistamise 

tähe all. Esmaspäevast neljapäevani pakkus raamatukogu igal õhtul midagi huvitavat. 

Nii oli esmaspäeval külas tele- ja filmirežisöör, stsenarist ja kirjanik Elo Selirand, kes kõnele 

oma mitmekesisest tegevusest televisioonis ja uut raamatute kirjutamisest. Igapäevase teletöö 

kõrval on Elo Selirand jõudnud kirjutada ainuüksi käesoleva aasta jooksul kolm väga erinevat 

raamatut: „Punane päevik“, „Elu eesliinil. Koroonalahing Kuressaare haiglas“ ja 

pseudonüümi Aliis Jõe nime all „Unustamatu ööbiku villa“. Kohtumiselt jäi kõlama 

optimistlik suhtumine: kes teeb palju, see palju jõuab. 

Teisipäeva õhtupooliku sisustas  ajakirjanik ja psühholoog Tiina Jõgeda, kes arutas teemadel, 

mis teevad inimesi õnnelikuks või õnnetuks. Need teemad erutavad kõiki inimesi, sest kes ei 

sooviks olla õnnelik. Vestluse käigus andis Tiina Jõgeda oskuslikke näpunäiteid sellest, 

kuidas hoiduda oma elu raskemaks tegemisest. Kahju, et Tiina Jõgeda raamatut „Õnne valem“ 

(2011) pole ilmunud uut trükki, sest head nõuanded kuluvad eriti praegu väga ära. 
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Kolmapäeval olid raamatukogus külas kaks kaua oodatud raamatusõpra Mart Juur ja Andrus 

Kivirähk, kes vestlasid raamatutest, lugemisest ja raamatukogust. Tuntud head jutuvestjad 

kõnelesid oma lugemiselamustest, sellest, millega hetkel tegelevad ja milliseid uusi raamatuid 

nendelt võib oodata. Kokkuvõtvalt sai arvukas kuulajaskond neilt sõnumi, et raamatute 

lugemine on televiisori vaatamise kõrval üks paremaid tegevusi, mida võib alati aja 

sisustamiseks teha. 

Neljapäeva õhtul oodati kõiki lugejaid tähistama raamatukogu 100. sünnipäeva. Meeleolu 

loomiseks avas piduliku õhtu Maire Eliste Muusikakooli lastekoor ja kammerkoor Chalice`i 

lauluga „Meie inimesed“, millele järgnes albumi „Viimsi raamatukogu ajalugu“ esitlus. Album 

käsitleb auväärsesse ikka jõudnud raamatukogu arenguid ja tagasilööke 19220. aastast kuni 

kaasajani. Albumis on rohkelt fotosid kultuurilukku läinud inimestest. 

Viimsi raamatukogu ajaloo uurimine sai 

alguse Ave-Liis Alti bakalaureusetööst 

ning jõudis aastasse 2006, mida jätkas 

aastatel 2007-2012 raamatukogu juhtinud 

Kristiina Puura. Kui raamatukogu tähistas 

oma 95. sünnipäeva, hakkas üha enam 

küpsema mõte koostada nii auväärse 

raamatukogu 100. sünnipäevaks terviklik 

ajalooline ülevaade, kontrollides fakte ja 

andes sellele raamatule omane vorm ja sisu. 

Nii tegeleski siinkirjutaja muu töö kõrval 

ajaloo albumiga. Teksti toimetas suure kogemusega toimetaja Anne Velliste ja kujundas Krista 

Saare. Tänu Viimsi vallavalitsuse rahalisele toetusele nägi album trükivalgust. 

Nagu tänapäevale kombeks, on albumi tiraaž väike ja jääb peamiselt kinkimiseks raamatukogu 

külalistele. Küll aga saavad kõik huvilised seda laenutada Viimsi raamatukogust või lugeda 

raamatukogu kodulehel e-versiooni. Raamatukogu sünnipäeval kingiti ajaloo album paljudele 

headele raamatukogu koostööpartneritele ja raamatukogu endistele ja praegustele töötajatele. 

Raamatukogu eriline meene – raamatukogu pross, millel on raamatukogu logo kujutis – said 

kauaaegsed töötajad Ene-Linda tammik ja Maie Keskküla ja abivallavanem Annika Vaikla, kes 

alates 2017. aasta lõpust võttis südameasjaks raamatukogu ruumiküsimuse lahendamise. 

Piduliku õhtu lõpetuseks vaadati režissöör Eve Esteri 40-minutilist filmi „Üks aasta sajast“, mis 

andis ülevaate Viimsi raamatukogu tegemistest uutesse ruumidesse kolimise eelsest ajast, 

ruumide valmimisest, kolimisest ja elamisest/olemisest uutes ruumides. Filis nägi ka kaadreid 

vallaraamatukogu harukogudest Pranglil, Püünsis ja Randveres. Eks see filmgi jääb meenutama 

lähiajaloo sündmusi ja annab ainest vallaraamatukogu ajaloo kirjutamise jätkamiseks järgmisel 

sajandil. Piduliku sündmuse lõpus esitas meie lugeja Priit Arro emotsionaalse lugejapoolse 

tervituse. 

Suur tänu kõigile, kes õnnitlesid Viimsi raamatukogu kollektiivi ja soovisid meile uusi 

õnnestumisi! 

 

Tiiu Valm, fotod Sandra Rohesalu               Viimsi raamatukogu 
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ANIJA RAAMATUKOGU LUGU 

"Kahte kappi on ühetassa majas tarvis: leivakappi ja ramatokappi. Iggas majas peaks 

ramatokappi, iggas koggokonna majas laenoramatokoggo olema. Teadmine on 

väggi, jõud, tuggevus, ja se tulleb luggemisest." 

                                                                              Johann Voldemar Jannsen 1870 

Anija raamatukogu on Anija valla kõige vanem ja Harjumaal üks vanemaid 

raamatukogusid. Anija koolmeister Toomas Stein asutas Anija kooli juurde 

raamatukogu juba 1890. aastal. Raamatute laenutamine maksis 10% raamatu hinnast. 

1909 asutas Anija karskusselts oma raamatukogu, mis küll paari aasta pärast 

Peterburist tulnud otsuse tõttu suleti. Anija raamatukogu ametlikuks eelkäijaks loeme 

Anija Lugemisringi. 

Dokumendimapp Anija Lugemisringi asutamiseks: Toimik EAA.44.1.719 alustatud 

18. juulil 1913 ja lõpetatud 26. sept. 1915. Sisaldab 87 lehekülge dokumente. 

Esimene avaldus Anija lugemisringi registreerimiseks tema kõrgeaususele härra 

Eestimaa kubernerile tehti 10. juulil 1913, dokument on registreeritud 18. juulil 

1913. 6. septembril 1913 on lisatud liikmete nimekiri allkirjadega. Asutajaliikmed: 

Hans Kvelstein, Johannes Mühlberg, Gustav Tomander, Johannes Soonman, 

Johannes Kranfeldt, Richard Vanaase. 19. nov 1913 tuli eitav vastus kindralmajor 

Rostovtsevilt. 

Ringkonna eesmärk, tegevused, õigused § 1: Anija Lugemise Ringkond seisab 

väljapool igasugustest politika parteidest, eesmärgiks on: liikmete vaimline ja 

kombeline arenemine. § 2: Oma eesmärgi kättesaamiseks avab Anija Lugemise 

Ringkond tarvilise loaga raamatukogud ja lugemisetoad, paneb toime tarvilise loaga 

üleüldis-hariduslised ja spetsial kursused, ettelugemised, muusika- ja kirjanduslised 

õhtud, kontserdid ja näitemängud. § 3. Ringkonna tegevuskohaks on Anija vald 

Tallinna kreisis. 

1914. aasta 6. juunil kirjutati palvekiri kubernerile, et lubataks avada maksuline 

raamatukogu Pirga talu peremehe Johannes Männi vastutusel. 12. detsembril 1915 

(poolteist aastat hiljem) tuli kubernerilt teade, et Johannes Männi vastutusel ei saa 

raamatukogu avamiseks luba. Vastutavaks isikuks valiti Kolga Uuri 

ministeeriumikooli haridusega Johannes Tomander ja saadeti avaldus uuesti teele. 1. 

mail 1916 otsustas lugemisringi üldkoosolek teha kubernerile meeldetuletuse 

raamatukogu avamise asjus. 17. veebruaril 1917 (10 päeva enne revolutsiooni) on 

tulnud kubernerilt teade, et maksulist raamatukogu ei lubata avada. Otsustati paluda 

luba maksuta raamatukogu avamiseks. Märtsis luba saadi. Raamatukogu hakkas 

tegutsema Anija koolimajas. 9. aprillil valiti 8-liikmeline komisjon, kes valiks 

raamatuid kogusse ostmiseks. 1926. a kevadest paiknes raamatukogu Anija algkoolis 

ehk endises mõisa härrastemajas 1926. a algul oli 500 raamatut 2. mai – 30. sept. 
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1926 oli raamatukogu juhataja õpetaja Frieda Turp. 1. nov. 1926 – 1. aprill 1928 oli 

raamatukogu juhataja õpetaja Erna Vanamölder. Sellest ajast peale töötas raamatukogu 

tõrgeteta. 

1928. aasta 1. aprillist oli raamatukogu juhataja koolijuhataja Kaarel Känd (24.09.1885–

12.03.1940). Raamatukogus oli 661 köidet. Raamatuid oli kogust lugemiseks võetud aasta 

jooksul 713 korda 84 isiku poolt. 1930 – pidudest sisse tulnud ja vallast saadud abirahadega on 

lugemisring avalikku raamatukokku muretsenud 150 köidet uusi raamatuid. Raamatuid võeti 

lugemiseks 102 isiku poolt 964 korda. 1934. aastal oli kogus üle 1000 raamatu. Anija 

Lugemisringi peeti tol ajal kõige elujõulisemaks kohalikuks haridusseltsiks. Tähistati seltsi 20. 

aastapäeva. 1940. aastast hakkasid kõik avalikud raamatukogud kandma rahvaraamatukogu 

nime, 1944-1945 isegi massraamatukogu. Seltside raamatukogud natsionaliseeriti. 

 Raamatuid hävitasid nii ühed kui teised okupandid. Aastatel 1947-1952 keelati üle 100 eesti 

autori täielikult. 1966. aastaks oli nõukogude võim keelanud 87% eestiaegsetest raamatutest, 

viimseni kõik ajalehed ja ajakirjad. 1975. aasta riikliku reformiga suleti hulk väikese lugejate 

arvuga raamatukogusid, sh Anija külaraamatukogu. Fond anti Anija kolhoosile, 1976 Kehra 

sovhoosile. 

Anija raamatukogu uus elu 

1990 avati uuesti Anija algkool. 1996 asus Ilme Haavalo raamatukogu taastama. 

Raamatukogu sai täiendust paljudelt annetajatelt, sh Andres ja Mari Tarandilt. 

Raamatukogus oli algul 52 täiskasvanud lugejat ja 32 Anija kooli õpilast. 

2006. aastal oli kogus üle 6000 raamatu, 125 registreeritud lugejat. 

2007. aastast alates töötab Anija raamatukogus Pille Kulla. 

2012. aastast on raamatukogu Anija Valla Keskraamatukogu alluvuses. 

2014. aastal oli 132 lugejat: tööealisi 65 naist ja 12 meest, pensionäre 24 naist ja 7 meest, 

õpilasi 7 tüdrukut ja 7 poissi, mudilasi 7 tüdrukut ja 3 poissi. 

Kõige vanem lugeja oli 93-aastane naine ja kõige noorem 2-aastane tüdruk. 

Meil on olnud põnev ja tore elu ning väga hea koostöö Anija mõisaga. Külalisi on käinud üle 

vabariigi ja kaugemaltki. 18. aprillil 2018 külastas mõisa ja ka raamatukogu Eesti Vabariigi 

President proua Kersti Kaljulaid.  



14 

 

Olen käinud Kehra lasteaias Lepatriinu raamatuid ette lugemas ja lastele ka Sipsikut mänginud.  

 

Ka Kehra Gümnaasiumi algklasside lapsi olen külastanud. Raamatunurk on alati üks kindel osa 

SA Anija Mõisa Halduse korraldatud koguperepäevadel. 2018. aasta sügisel algasid 

kauaoodatud restaureerimistööd Anija mõisas ja novembri lõpus jõudis kätte aeg, mil tuli jätta 

hüvasti raamatukoguga senisel kujul, algas raamatukogu ruumide tühjaks kolimine. 

Viimaseks koosviibimiseks juba tühjades raamatukogu ruumides oli veel 2018. aastal 26. 

detsembril teise jõulupüha jumalateenistus Anija rahvale. 



15 

Raamatukastid sai kõik viidud Kehra, Anija Valla Keskraamatukogu vanasse majja hoidlasse. 

Jätsin ainult mõned kastid uuemate raamatutega ja jaanuarist 2019 alustasin raamatulaenutust 

Anija Mõisakohwik InnAmorata ruumides, kus seltsiliseks oli kohviku kass Marcello, kel on 

olnud au presidendiproua käest pai saada ja ka koos pildile jääda. Aasta pärast - jaanuaris 2020 

ei saanud küttesüsteemi uuendamise tööde tõttu enam ka kohvikus raamatuid laenutada. 

Armsad kolleegid Kehra raamatukogust võtsid mind oma kaitsva tiiva alla ja sain töötada nende 

juures, kord nädalas käisin isikliku autoga oma lugejatele kotiga raamatuid koju laenutamas.  

Mul on Kehras maailma parimad kolleegid. Milliseid raskeid valikuid me oleme teinud 

raamatute sorteerimisel ja mahakandmisel! Kuidas nad on mul nõu ja jõuga aidanud 

komplekteerida praegust väikest armast raamatukogu! Kogu fondist jäi ju alles vaid ligi 

kolmandik.  

23. augustil 2020 aastal taasavati restaureeritud Anija mõis ja meie avasime raamatukogu uksed 

külastajatele 23. septembril. Peaaegu laeni, kolm meetrit kõrged riiulid meisterdas vallas elav 

tisler. Kuigi Anija raamatukogu on imetilluke ja ma ikka ütlen, et siin on 1 aken, 2 ust, 3 suurt 

valget radiaatorit seintel ja lõpuks ka natuke raamaturiiuleid ümber eelnimetatute ehitatud, on 

ütlemata oluline, et ta on alles -, olemas Anija ja ümberkaudsete külade elanikele vaimutoitu ja 

ajaviidet jagama. Olen tänulik.  

    

 

 

Meil toimus ka juba väike raamatuesitlus - 12 aastase Tartu neiu Piibe Jagomägi vanemad 

andsid trükki tütre enda kirjutatud ja illustreeritud raamatukese „Emmeliine imedemaal”. 10. 

oktoobril oli Piibe vanavanemate (elavad meie vallas) eestvedamisel tore väike pidu Anija 

raamatukogus.  

Suur rõõm oli 21. oktoobril raamatukogupäevade raames võõrustada kalleid kolleege Keilast ja 

lähivaldadest.  
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Raamatukogu on avatud T, R 9 - 14; K 13 - 19 ja kuu teisel laupäeval 10 – 14. Aastal 2020 on 

meil 75 lugejat, neist 16 lapsed. 59 täisealisest on 9 mehed ja 50 naised, 16 lapsest on 7 poissi 

ja 9 tüdrukut. Kõige vanem lugeja on 99-aastane naine ja kõige noorem 3-aastane tüdruk. 

Kui olukord taastub, olete kõik väga oodatud Anijale! 

Pille Kulla                 Anija raamatukogu 

 

 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU  

TÖÖTAJATE VÄLJASÕIT ANIJA MÕISA 

Novembri lõpus tegime oma 

väikese seltskonnaga tutvumisreisi 

Anija mõisa.  

Esmateated Anija mõisast oma 

praeguses asukohas pärinevad 

1482. aastast. Oma nime sai Anija 

mõis väikeselt Hanijõelt, mis 

voolas rabajärvest Jägala jõkke. 

Haned on täna ka Anija valla vapil. 

Mõis on aegade jooksul käinud 

paljude aadlikeperede käest kätte. 

Peale 1905. aasta rahutusi müüsid 

Ungern-Sternbergid mõisa  

 

Marie von Wahlile, kellelt see 1919. a riigistati.  

Aastatel 1924-1975 ja 1990-2002 tegutses peahoones algkool, samuti on selles paiknenud 

sovhoosi osakonnakeskus ja muid asutusi. 
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Suuremahulised restaureerimistööd leidsid aset aastatel 2019-2020. 

Meie giidiks oli ka raamatukogus töötav Pille Kulla. Tema põhjalikud teadmised ja isiklikud 

vaated ja mälestused olid väga kaasahaaravad. Palju tänu talle! 

      

Vana „kortsus“ trepp                                      Saalis saab vaadata interaktiivselt mõisa lugu 

     

Raamatukogus                                                    Verandal on säilinud palju endisaegset 

Meie õhtupoolik Anija mõisas lõppes  õdusas Mõisakohwikus InnAmorata. Sealgi oli tunda 

juba saabuvate pühade hõngu. 

 

Lea Mäeste, fotod Eve Eelmäe                                                     Harju Maakonnaraamatukogu 
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AASTALÕPU NÄITUSED 

 HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 
 

Raamatukogu lastetoa seinad on vallutanud Keila Kooli Pargimaja laste tööde näitus "Kuulsate 

kunstnike jälgedes". Tööd on valminud kooli kunstinädala raames ning laste ülesandeks oli 

koduste vahendite abil lavastada mõni maal.  

Kokku laekus 250 tööd ning kõiki töid saavad õpilased näha Pargimajas ekraanil. 

Raamatukogus olevale näitusele on valitud paremik. 

 

 
 

 

Natali Vasilkiva maalide ja käsitöö näitusmüük „Värviinspiratsioon“ on avatud raamatukogu 

Galeriis 29. detsembrini. 

Kunstnik on pärit Lätist, Riiast, kus ta läbis kunstiõpingud. Ta on õppinud ka Itaalias 

Firenzes, kus sündis maalide sari „Elu Toscanas“. Rändas hiljem Indias ja Indoneesias. 

Avastas enda jaoks kuumvahaga riidevärvimise tehnika – batika. 

Natali elab praegu Eestis, ta on asutanud koos abikaasaga väikese viltimistöökoja . Käesolev 

näitus on tema debüüt Eestis. Varem on näitusi toimunud Soomes ja Balil. 

Tulge avastama võrratut värvide maailma! 

 

 

             
 

 

https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3134361416669638/3134320873340359/?__cft__%5b0%5d=AZXgZ8yD-cw1wxDMuFu8Yf7EgcioyW2Aw95xTcG7XriMP7C7CE7pCPBQdkcno2WfyD-9LuOOPg7o7FFzwqNHkaSmUcuv8KFkNh039gShsj1Gg7be6aBNSmmIy37AnUTTuqJhpJnqcmlj4KNYNPPxzbEj&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3134361416669638/3134320873340359/?__cft__%5b0%5d=AZXgZ8yD-cw1wxDMuFu8Yf7EgcioyW2Aw95xTcG7XriMP7C7CE7pCPBQdkcno2WfyD-9LuOOPg7o7FFzwqNHkaSmUcuv8KFkNh039gShsj1Gg7be6aBNSmmIy37AnUTTuqJhpJnqcmlj4KNYNPPxzbEj&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3134361416669638/3134360056669774/?__cft__%5b0%5d=AZXgZ8yD-cw1wxDMuFu8Yf7EgcioyW2Aw95xTcG7XriMP7C7CE7pCPBQdkcno2WfyD-9LuOOPg7o7FFzwqNHkaSmUcuv8KFkNh039gShsj1Gg7be6aBNSmmIy37AnUTTuqJhpJnqcmlj4KNYNPPxzbEj&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3134361416669638/3134360056669774/?__cft__%5b0%5d=AZXgZ8yD-cw1wxDMuFu8Yf7EgcioyW2Aw95xTcG7XriMP7C7CE7pCPBQdkcno2WfyD-9LuOOPg7o7FFzwqNHkaSmUcuv8KFkNh039gShsj1Gg7be6aBNSmmIy37AnUTTuqJhpJnqcmlj4KNYNPPxzbEj&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3134361416669638/3134320873340359/?__cft__[0]=AZXgZ8yD-cw1wxDMuFu8Yf7EgcioyW2Aw95xTcG7XriMP7C7CE7pCPBQdkcno2WfyD-9LuOOPg7o7FFzwqNHkaSmUcuv8KFkNh039gShsj1Gg7be6aBNSmmIy37AnUTTuqJhpJnqcmlj4KNYNPPxzbEj&__tn__=*bH-R
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Ungari kunstniku Jacqueline Molnari näitus on Ungari Instituudi vahendatud rändnäitus. 

Kunstnik on sündinud 1973. a Budabestis. Õppinud on ta Budabestis, Amsterdamis ja 

Barcelonas. Elab praegu nii Budabestis kui Barcelonas. 

Kunstniku käe all on valminud mitu joonisfilmi ja ilmunud on üle 40 raamatu tema 

illustratsioonidega. Ta harrastab erinevaid tehnikaid: kollaaž, akvarell, tempera, akrüül, 

fotograafia. Ta kirjutab ka  muinasjutte, mida ise illustreerib. Pälvinud arvukalt nimekaid 

auhindu. 

Ta korraldab lastele õpitubasid ja tema üks südamelähedasi teemasid on keskkonnakaitse. 

Käesolev näitus kajastab kunstniku viimaste aastate loomingut. Raamatukogus saab tutvuda ka 

kunstniku illustreeritud raamatutega. 

 

    
 

        Harju Maakonnaraamatukogu 
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KIILI RAAMATUKOGUS ON NÜÜD UUS TEENUS 

Igaüks leiab oma… 

Just nimelt, igaüks saab valida viisi, kuidas ta kasutab raamatukogu teenuseid. Uus ja 

innovaatiline võimalus kontaktivabaks laenutuseks praegusel ohtlikul ajal on firma 

CLEVERON raamatukapp. Raamatukapp on paigutatud raamatukogu trepi kõrvale õue. 

Raamatud saab tellida raamatukappi, tellijale saadetakse SMS kapi koodiga ja raamatutele saab 

järgi tulla endale sobival ajal. Kellele uus teenus mingil põhjusel ei sobi, saab laenutada endiselt 

raamatukokku sisenedes ja ise riiulitelt valides või pöörduda abi saamiseks raamatukoguhoidja 

poole. Tuletan meelde, et sisenedes tuleb kanda maski ja desinfitseerida käsi. Tagastada saab 

teavikud trepil asuvasse tagastuskasti. 

Arvan, et uus teenus on kasutajatele vajalik. Mitte kõigile, aga osadele kindlasti. Raamatuid 

kappi tellides ei tasu siiski arvata, et näiteks südaööl tellides on raamat hommikul kohe kapis 

ootamas. Keegi peab selle sinna kappi ikkagi panema, s.t. et arvestada tuleb raamatukogu 

tööaegadega. Aga ikkagi on nüüd valikuvõimalusi raamatukogu kasutamiseks rohkem, eriti 

praegusel kriisiajal ja neil, kes pikalt tööl olles muidu raamatukokku ei jõuaks. 

Uus teenus avati raamatukogus 3. detsembril. Mingit statistikat kapi kasutamise kohta veel 

jagada ei ole, aga loodame, et investeering õigustab end. 

                                         

    

Raamatukapi avamine. Esimese tellitud raamatu on lugeja kätte saanud. 

Taie Saar                                         Kiili Raamatukogu direktor 
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KIILI RAAMATUKOGU KASUTAJAKÜSITLUS 

 

 

2.- 28. novembrini toimus raamatukogus kasutajaküsitlus. Vastajaid oli 116, s.o. 15.6% kõigist 

raamatukogu kasutajatest vanuses 14 ja vanemad. Muidugi oleks vastajaid võinud rohkem olla, 

aga me oleme tänulikud kõigile, kes vastasid, järelikult läheb neile raamatukoguga seonduv 

korda. Naisi oli vastajatest 73.3%. Vanuseliselt vastas enim 40-49-aastaseid, kõige vähem 

vastanuid oli 20-29-aastaste seas. 

 

Vastajaid vanuse järgi: 

 

 

Esitasime kasutajatele 15 küsimust, et vastuste põhjal välja selgitada, kuidas raamatukogu 

vastab lugejate ootustele ja vajadustele.  

Kõige rohkem kasutajaid külastab raamatukogu kord kuus. See on ka igati loogiline, sest 

teavikuid laenutatakse 30 päevaks. Ka kord nädalas käijaid on päris palju - 18%, nendele 

meeldib kohapeal lugeda. 

Raamatukogu külastamise peamine põhjus on teavikute koju laenutamine, nii vastasid kõik 

kasutajad. Peale selle tulevad kohapeal lugemine ja raamatukoguüritustest osavõtt. Kõik muud 

tegevused on palju väiksema osatähtsusega. 

Tahtsime teada, kuidas on lugejad rahul meie kirjanduse valikuga. Kõige rohkem (60%) ollakse 

rahul uuema tõlkekirjanduse ja laste- ning noortekirjanduse valikuga. Heaks peetakse ka ajaloo, 

psühholoogia, hariduse, geograafia, reisijuhtide-reisikirjade, aianduse, biograafiate, kunsti 

valikut. Ja kirjandust meeldib enamikule (60%) lugeda paberkandjal. Kui oleks loodud e-

raamatu lugemise võimalused, siis seda kasutaksid 40% lugejatest. Meie 

raamatukoguprogramm praegu veel seda teenust ei paku. 
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Ajakirjandusväljaannete valikuga (60 nimetust) ollakse rahul. Üllatuslikult soovib 68% lugeda 

ajakirjandust paberkandjal. 

Vastustest võib veel järeldada, et lugejale on väga tähtis teenindaja, raamatukoguhoidja. Just 

raamatukoguhoidja poole pöördutakse kõige sagedamini (üle 80%) info saamiseks kogus 

leiduva kohta. Hinnatakse teenindaja kompetentsust, abivalmidust, sõbralikkust, 

tähelepanelikkust. Paljudele on kindlasti tähtis vahetu suhtlemine. 

Raamatukogu pole kunagi olnud vaid raamatute kogumise ja laenutamise koht. Siin on ikka 

pakutud ka muid tegevusi: kohtumisi, õpitunde, näitusi, ettelugemisi. Kõige rohkem infot 

sündmuste kohta raamatukogus saavad inimesed Kiili Lehest, järgmisena sotsiaalmeediast ja 

kodulehelt. Just raamatukogu näitused on väga populaarsed. Eriti tahetakse näha kohalike 

harrastajate  näituseid ja väljapanekuid. Veel soovitakse kohtumisi kirjanikega ja lasteüritusi. 

Hea meel on tõdeda, et kasutajad on raamatukogu külastamisega väga rahule jäänud, 99 

lugejat 116-st on meie tööd hinnanud „5“ –ga. Kiitev tagasiside lisab enesekindlust ja innustab. 

Küsitluse toimumise ajal ei olnud raamatukogul veel uut Raamatukapi teenust, see sai paika 

alates 3. detsembrist. Kuigi kevadel COVID19 kriisi ajal suutsime lugejaid teenindada 

katkematult, väheste piirangutega ja lugejad jäid väga rahule, et kõik toimis, leidsime ise, et 

oleks vaja leida ajale ja oludele sobivamad vahendid ja võimalused. Nüüd sügisel oleme 

taaskord kriisiolukorras ja Raamatukapi teenus tuli just õigel ajal. 

Ühelt poolt on raamatukogu traditsioonide kandja, teiselt poolt peab ta kohanema kaasaja 

nõuetega. Püüame ajaga kaasas käia. 

 

Taie Saar                                       Kiili Raamatukogu direktor 

 

 

 

        KOSE RAAMATUKOGU:  

Meie raamatukogul on nüüd detsembrist Cleveroni 

raamatukapp, kust saab tellitud raamatuid kätte ööpäev 

ringi! 

 

KUIDAS TELLIDA RAAMAT RAAMATUKAPPI: 

Kirjutuge raamatukogule kosermtk@kose.ee või helistage 

telefonil 6036 589 või 5279081 ning andke teada soovist 

saada raamat kätte raamatukapist. 

Raamatu kappi saabumisel saabub teile SMS või e-kiri 

uksekoodi ning järele tulemise tähtajaga. 
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Kuusalu Raamatukogu 100 

 

Austatud külalised, head raamatusõbrad!  

Väärikasse ikka jõudnud Kuusalu Raamatukogu tähistab oma sajandat sünnipäeva, juubelit. 

Pika ajalooga Kuusalu Raamatukogu on vapralt vastu pidanud kõikidele ajaloo tuuletele-

tormidele ja poliitilistele võnkumistele. 

Kreeka vanasõnas „ Tarkuse allikas voolab läbi raamatute“ on sügav mõte sees – raamat on 

vaimne pärand, mille tarkus pärandatakse põlvest põlve. 

Raamat jääb ikka võitjaks meie kiiresti muutuvas maailmas, mida tehnoloogia areng ja tohutu 

infotulv meile aina juurde toob.  

Tänapäeval on raamatukogul kui infokeskusel ja vaimsuse hoidjal oma roll meie kultuuris. 

Raamatukogu on ja jääb paigaks, kus seda kujundatakse.  

Hoidkem ja armastagem eesti keelt, eesti kultuuri, eesti raamatut! 

Vastavalt sellele,  kuidas eestlane õppis lugema ja kirjutama, tekkis vajadus raamatu ja selle 

kättesaamise  võimaluste järele. Esimesed rahvaraamatukogud, kus leidus ka eestikeelset 

lugemisvara, loodi 19. sajandil kirikuõpetajate poolt. Peagi hakkasid  sellega tegelema ka väga 

paljud seltsid. 

Kuna täna tähistame Kuusalu Raamatukogu 100 sünnipäeva, siis vaataks, kuidas on läinud 

Kuusalu raamatukogul.  

Kuusalu Raamatukogu algusaastaks on 1920, mil Kuusalu ÜENÜ Kuusalu osakond asutati ja 

ÜENÜ osakonna tegusad liikmed asutasid lugemisringid, kust omakorda kasvas välja kohalik 

raamatukogu.  

ÜENÜ Kuusalu osakond võttis oma tegevusprogrammi 11. jaanuaril 1920 kirjanduslikud 

üritused: raamatute ühislugemised ja kirjandusõhtud. 23. mail 1920 arutas ÜENÜ Kuusalu 

osakonna juhatus raamatukogu asutamise küsimust ja raamatukogu asutamine otsustati sama 

aasta 2. juuni juhatuse koosolekul. 

Esialgu oli raamatukogus üle 100 raamatu, mis mahtusid ära Oduli peretoa kappi. Esimene 

raamatukoguhoidja oli August Mikiv.  
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1923.a toodi raamatukogu üle Kuusalu alevikku karskusseltsi "Seeme" majja, kuhu saadi oma 

tuba. Samas majas paiknes ka Kuusalu postiagentuur, telefoni keskjaam ja Karskusselts 

„Seeme“ poolt peetav teemaja. Raamatukogu tööd viisid läbi kirjandustoimkonna liikmed. 

Toimkonda kuulusid A.Ital, E.Kütt, A.Mikiv, Hans Domberg ja Anette Mikiv. 

Korraldati kirjandusõhtuid, kus esines viiulisoolodega Richard Sturm (Veljo Tormise isa). 

Samal õhtul refereeriti A.Kitzbergi "Libahunti".  

1925.a lõpuks oli raamatufond suurenenud 527 köiteni ja Kuusalu raamatukogu hakkas 

kuuluma avalike raamatukogude võrku. Juhatajaks sai Ants Laars.  

1935. aastal tähistas raamatukogu Raamatuaastat aktusega ja kohalik näitering esitas 

A.Kitzbergi draama "Libahunt". 

Sõjaeelsel perioodil kasvas raamatufond ja nimekirjas oli umbes 2000 köidet. 

1940. aastal kõrvaldati raamatukogust palju väliskirjandust ja Vabadussõda käsitlevaid teoseid. 

Sõja ajal oli raamatukoguhoidjaks Endel Vaherma. 

1941. aastal viidi raamatukogu endistesse A. Laarsi rohupoe ruumidesse. Uueks raamatukogu 

juhatajaks määrati vallavalitsuse otsusega Endel Vaherma, kes oli läbinud A. Sibula poolt 

korraldatud raamatukogunduse kursused. Raamatufond kahanes, sest erinevad võimud 

kustutasid keelatud kirjandust ja segastel aegadel läks osa raamatuid ka lihtsalt kaotsi.  

Juhatajateks olid veel Johannes Roolaid 1945-1947 ja Heino Laansoo 1947-1954. 

1954. a asus raamatukogu Kuusalu kultuurimajas, kus raamatukogujuhatajana töötas Salme 

Kotkas. 

„Kuusalu külaraamatukogu Loksa rajoonis saab iga kuu juurde uusi raamatuid. Praegu on siin 

raamatuid üle 6000 köite. Lugejate hulgas on inimesi mitmesuguses vanuses ja paljudelt 

kutsealadelt – traktoriste, karjatalitajaid, õpetajaid jne. Raamatukogus töötab üle 7 aasta Salme 

Kotkas. Ta tunneb hästi 450 laenutajat ja aitab neid kirjanduse valikul.“ :  kirjutas kohalik 

ajaleht. 

1964. aastal koliti raamatukogu Kuusalu Pastoraati, raamatukogu juhatajaks sai Elga Kirotosk.  

1965. aastal suunati Kuusalu. Raamatukogusse tööle Maigi Altjõe-Kiiver. Lisaks 

raamatukogutööle pidi tolleaegne raamatukogu propageerima nõukogulikku ideoloogiat, 

pastoraadis välditi ateistlikku teemat. Toimusid kirjandusõhtud ja tegutses laste raamatusõprade 

ring. Pastoraadis hakkas katus läbi sadama ja maja muutus varisemisohtlikuks. 

1979. aastal koliti raamatukogu jälle Keskväljakule, endistesse külanõukogu ruumidesse.  

1994. aastast asub raamatukogu Tervisekeskuse majas. Tasapisi saadi ruume juurde, 1998. avati 

raamatukogus lugemissaal. Aastal 2000 sai raamatukogu 3 arvutit, interneti püsiühenduse ja 

raamatukoguprogrammi Kirjasto 3000. Suure pidulikkusega tähistati raamatukogu 80. 

sünnipäeva. 

2008. ühendati Kuusalu valla raamatukogud: Hirvli, Joaveski, Kodasoo, Kolga, Kõnnu, 

Vihasoo, Viinistu. Raamatukogutööd hakkas juhatama Elle Ots.  

2010. a liideti raamatukogu juurde Rootsis paguluses elanud Väino Eskeni fond ja arhiiv. 

Tähistati raamatukogu 90. sünnipäeva. 
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2018. aastal peale vallamaja renoveerimist sai raamatukogu endale vallavalitsuse kasutuses 

olnud ruumid, laieneti koridori arvelt, lasteosakond sai eraldi toa, soetati veidi uut sisustust ja 

tehti pisiremonti. 

2020. aastal peale raamatukogu fondi korrastamist on raamatukogus 26 400 raamatut ja üle 

1000 raamatukogu lugeja. 

„Raamatukogu on usaldusväärne, muutustele avatud ja mitmekülgse sisuga kogukonnakeskus 

ning kohtumispaik.“ 

Kuusalu Raamatukogu täidab ka Kuusalu vallaraamatukogu ülesandeid.  

Raamatukogu Kolgas asutati juba 1908. aastal Kuusalu Rahvahariduse Seltsi raamatukoguna ja 

muudeti ametlikult Kolga raamatukoguks aastal 1928.  

Vihasool loetakse Vihasoo Haridusseltsi raamatukogu algusaastaks 1924, mil asus tööle 

esimene raamatukogu juhataja.  

Kõnnu raamatukogu peab oma asutamisaastaks 1924.  

Joaveski raamatukogu endises tööstuskülas sai alguse 1926. aastal asutatud Suru raamatukogu 

likvideerimisest polügooni kasuks ja lõplikust kolimisest 1956. aastal Joaveskile.  

Lähiminevikus on suletud raamatukogud Kodasool, Hirvlis ja Viinistul.  

Sünnipäeva puhul sai Kuusalu raamatukogus vaadata mitut näitust:  

Kõige lõbusam oli väljapanek esemetest, mida on unustatud raamatukogusse tagastatud teoste 

vahele – järjehoidjaid, postkaarte, valeraha ja kroonid, kamm, pildid, märkmed ja palju muud 

isiklikku.  

Näitusel „Raamatud raamatutest“ olid väljas raamatud, mis jutustavad raamatukogust, 

raamatukoguhoidjatest, raamatutest.  

Lugemissaali näitusel olid väljas meie raamatukogu autogrammiga raamatud tuntud inimestelt.  

Näitusel „Raamatukogu esimesed raamatud“ ongi esimesed raamatud aastast 1920, lisaks 

Ü.E.N.Ü. Kuusalu Osak. raamatukogu Inventaari raamat samast aastast, näituse teevad 

huvitavaks Kuusalu raamatukogus kasutatud templid.  

„Kuusalu valla raamatukogud kroonikates“ on lisaks Kuusalu raamatukogu materjalidele väike 

ülevaade valla teistest raamatukogudest.  

Näitus „Kuusalu raamatukogu läbi aastasaja“ annab ülevaate raamatukogu ajaloost ja 

paiknemisest sõnas ja pildis. Näituse koostamisel sai kasutatud koduloolase Endel Vaherma 

kogu materjale. Pildimaterjaliga aitas raamatu „Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel“ 

koostaja Sven-Olav Paavel. Osa fotosid saime Kolga Muuseumist ja nii mõndagi õnnestus leida 

digiteeritud vanu ajalehti sirvides.  
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Meil on väikesed ruumid ja et hajutada koroona ohtu, jätsime ära, õigemini lükkasime edasi 

kõik esinemised. Raamatukogus võtsime vastu tervitusi ja tänasime oma lugejaid hajutatult 

kella 11.00 kuni 15.00. Kutstuid oli neljakümne ringis, esimeste tervitajate seas oli Kuusalu 

vallavalitsuse nimel kohal vallavanem Terje Kraanvelt, külalisi oli Keilast, Raasikult, 

Kuusalust … Peale kella kolme oli aeg oma valla raamatukogudele.  

 

 

                                Õnne Paimre, Riina Rootalu, Uve Pärn – Kuusalu raamatukogu 

 

Aitäh tublidele lugejatele – sest mis oleks raamatukogu ilma teieta! 

Aitäh Kuusalu vallale, kes on meid meie ettevõtmistes toetanud! 

Aitäh Teile, head kolleegid ja raamatukogu pere! 

 

 

Juubelikõne autor Õnne Paimre                               Kuusalu Raamatukogus 20. novembril 2020 
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KOSE VALLA RAAMATUKOGUDE KALENDER 2021 

Kose vallas teenindab lugejaid viis raamatukogu: Kose, Kose-Uuemõisa, Habaja, Oru ja Ardu. 

Kalendris on pilte läbi aasta kõigist raamatukogudest: nende interjöörist, näitustest ja 

sündmustest, mida on toimunud hulgaliselt. On olnud kohtumisi kirjanike, kunstnike ja teiste 

tegusate persoonidega. Huvitavaid sündmusi on korraldatud lastele. Lapsed on saanud kaasa 

lüüa nii meisterdamistes, aga ka ise esineda. 

 

                                                                              

 

 

 

 

SAKU VALLARAAMATUKOGUL on alates 1. oktoobrist 2020 uus juht  

EVA VENTSER. Pikemat intervjuud temaga saab lugeda  aadressil:  

Sakuvald.ee/arhiiv – 19.11. rubriigist PERSOON „Saku Vallaraamatukogu uus juht on Eva 

Ventser“. 

Soovime Evale edu ja jaksu uues ametis! 
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VIIMASTE KUUDE TEGEMISED JÜRI RAAMATUKOGUS 

Uus raamatukapp – mugav kontaktivaba raamatute laenamise võimalus  

Seoses COVID-19 levikuga ja kevadise ajutise raamatukogude sulgemisega hakati 

raamatukogudes otsima võimalusi mugava kontaktivaba laenutuse pakkumiseks. Lahendusi oli 

mitmesuguseid, kuid parima otsingud jätkusid. Sügisel paigaldati esimene kohaliku ettevõtte, 

AS Cleveroni raamatukapp (põhimõttelt pakiautomaat) Viljandi linnaraamatukogu juurde ja 

praeguseks on need juba laiemalt raamatukogudes levinud.  

Jüri raamatukogu otsustas samuti raamatukapi kasuks. Seda enam, et järgmine aasta on taas 

põhjust tähistada – Jüri raamatukogu ajaloo algusest möödub 115 aastat – ja soovime oma 

lugejatele terve aasta jooksul väikeseid üllatuskinke teha. Seega raamatukapp oli nii praktilises 

mõttes kui ka lugejatele rõõmu pakkumiseks hea lahendus.  

23-ukseline raamatukapp võimaldab erinevas suuruses raamatupakkide edastamist ja sellest 

saab raamatuid välja võtta ööpäevaringselt. See on kiire ja mugav lahendus neile, kes soovivad 

oma raamatuid kätte saada kontaktivabalt või sel ajal, kui raamatukogu on suletud. 

Raamatukapi teenus käivitus hoogsalt, raamatuid tellitakse kontaktivabaks kättesaamiseks 

igapäevaselt.  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cleveroni 23-ukseline raamatukapp Jüri raamatukogu sissepääsu juures. Foto: A. Erik 

 

Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitus 

Novembrist kuni veebruari lõpuni on raamatukogus üleval Made Balbati digigraafilised teosed.  

Made Balbat on vabakutseline kunstnik, kes tegeleb peamiselt graafika ja illustratsiooniga. Ta 

on illustreerinud raamatuid kirjastustele Tea ja Petrone Print ning kujundanud teoseid 

kirjastusele Eesti Raamat (nt sari „Põhjamaade romaan“). Tema illustratsioone on esitletud 

näitustel Eestis, Venemaal, Inglismaal, Poolas, Lätis, Soomes ja mujal.  

Lisaks imeilusatele illustratsioonidele kaunistavad meie klaaskappi mitmed Made Balbati 

kaubad: postkaardid, magnetid, kalendrid, kruusid, kotid, padjakatted. Neid kõiki on võimalik 

raamatukogust osta.  
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Made Balbati digigraafilised illustratsioonid, väljapanek tema kujundatud raamatutest ja 
ülipopulaarseks osutunud kaupade näitus-müük. Fotod: A. Erik 

 

Sügisene raamatu-uputus Rae vallas 

Rae vallas tegutseb praegu väga tegus kultuurielu eestvedaja, Rae Kultuurikeskuse juhataja 

Toomas Aru, kes raamatukogu rõõmuks on ka kirjanik ja kirjandushuviline. Tema poolt algatati 

eelmisel aastal mitu erinevat raamatuprojekti, kogumik „Rae valla kirjanduse antoloogia“ ja 

„Vaskjala Loomeresidentuuri kokaraamat: Copper Leg Residency Cookbook“.  

Sel aastal sai samuti paarile ideele Toomase poolt õlg alla pandud. Suurem ettevõtmine oli sarja 

„Rae raamat“ algatamine, mille eesmärgiks on igal aastal Eesti Kultuurkapitali abiga välja anda 

kaks raamatut.  

Septembri lõpus käis raamatukogus oma luuleraamatut ning ühtlasi ka „Rae raamatu“ sarja 

esimest teost „Tunnete tõmbetuules“ esitlemas Aili Vabo. Novembris tutvustas aga noor 

kirjanik Markus Nahkur oma esimest lühiromaani ja sarja teist raamatut „Aheldamatu 

vabadus“. Kumbki kirjanik on varemgi oma loomingut avaldanud. Aili Vabo esikluulekogu 

„Alguse asi“ ilmus aastal 2016 ja Markus Nahkuri luuletusi saab lugeda „Rae valla kirjanduse 

antoloogiast“, mis tuli välja aastal 2019.   

    

Kirjanikud Aili Vabo ja Markus Nahkur oma loomingut esitlemas. Nendega vestleb Toomas Aru Fotod: 

A. Erik ja T. Jaamul. 

 

Detsembris ilmus Rae valla endise vallavanema Mart Võrklaeva ideest alguse saanud raamat 

„Muudatusettepanek ehk 101 seaduslikku võimalust armastuseks“. Toomase abiga leiti 

raamatule kujundaja Ingvar Meen ja üks autoritest Olavi Ruitlane, kes võttis kirjutamisel kampa 
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Juku-Kalle Raidi  Raamatust leiab huvitavaid ettepanekuid referendumiküsimusteks, nagu 

näiteks „Kas eesti mees on kelgunöör?“ ja „Kas üldse tohib enam rahvalt midagi küsida?“.  

               
Sarja „Rae raamat“ teosed „Tunnete tõmbetuules“, autor Aili Vabo ja „Aheldamatu vabadus“, autor 

Markus Nahkur. „Muudatusettepanek ehk 101 seaduslikku võimalust armastuseks“. 
Koostajad/kaasautorid: Olavi Ruitlane, Juku-Kalle Raid, Mart Võrklaev, Toomas F. Aru  

 

Kodulooliselt rikastas meie valla raamatute kogu aastaid koduloouurimisega tegelnud autor 

Vaino Napp, kelle sulest ilmus raamat „Kodukandi killud: artikleid, sõnavõtte, tervitusi ja 

muud“. Seekord said raamatukaante vahele Pikavere kandi lood. Detsembri algusesse 

planeeritud raamatuesitlus jäi kahjuks ära, kuid raamat on lugejatele raamatukogus saadaval. 

 

   
„Kodukandi killud: artikleid, sõnavõtte, tervitusi ja muud“. Autor: Vaino Napp. Foto: Mixi kirjastus 

 

Ulmesõprade rõõmuks ilmus novembris meie valla elaniku Marek Tihhonovi romaan 

„Maailmalõpu päevik“. Raamatu andis välja kirjastus Fantaasia sarjas „Orpheuse 

raamatukogu“. Sisuliselt jutustab teos katastroofijärgsest maailmast ja sellest, mis saab üksikute 

ellujäänutega, teemaks aktuaalne koroonapandeemia.  

Marek Tihhonov on ka varem raamatu välja andnud. Tema luulekogu „Lullad on sees“ ilmus 

2012. aastal.  

 „Maailmalõpu päevik“. Autor: Marek Tihhonov 
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Lastesaali advendihommikud  

Detsembrikuus toimusid lastesaalis traditsiooniks saanud advendihommikud. Külas käisid 

Taaramäe, Õie ja Võsukese lasteaia lapsed. Raamatukoguhoidjad Terje ja Katri lugesid ette 

jõulujutte, rääkisid advendiajast ja jõuludest ning jagasid lastele päkapiku toodud komme.  

 

Mõned kuuse alla toodud kingitused lastesaali raamatukoguhoidjatele. Foto: A. Erik 

 

Ilusat pühadeaega ja meeleolukat aastavahetust! 

 

Anneli Erik                         Jüri raamatukogu 
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RAHULIKKE JÕULE JA ÕNNERIKAST UUT AASTAT! 

 

LUMEHELIN 

Lumehelin mööda linna 

ja pimedust ja sädele- 

vat vett ja ajahelin 

südametest läbi ja 

 

käest kätte ja üle 

silmade vastu taevast 

lumesajuks ja lange- 

vaks ajaks saab õhtu- 

 

ne linn ja öine meri 

ja lume kumisev helin 

mööda ajasadu ja nägu- 

sid  ja ajaöö lumises 

 

meres sätendab vesi ja 

linn õõtsub ja õitseb 

ja aeg sajab lumele 

eale ja käed haaravad 

linna ja vee.                 Toomas Liiv 

 

Aitäh kõigile, kes oma kaastöödega infolehte panustasid! 

Infolehe koostaja: Lea Mäeste 
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