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Kui seni on raamatukogude üks kandvamaid rolle olnud võrdse ligipääsu 

tagamine infole, teadmistele ja elukestvale õppele, siis 21. sajandi raamatukogu 

üks olulisemaid rolle on tagada ligipääs inimlikule suhtlusele, inspireerivatele 

ideedele ja lootusele. Raamatukogu tõesti on mitte ainult viies võim, vaid ka 

võimalus ühiskonda tervendada. 
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NÄITUS MUUSIKALISED TEEKONNAD VIIMSI RAAMATUKOGUS 

Viimsi Raamatukogus oli avatud MTÜ Mondo näitus, mis räägib muusikast nii, nagu ükski 

varasem näitus Eestis pole seda teinud - rände võtmes. Näituse eksponaadiks on interaktiivne 

sein, mis tutvustab kümmet muusikažanrit ja nende arengut läbi rännakute ajas ning ruumis. 

Nende žanrite teekonnad ei ole olnud sirged ja kerged, paljugi on sündinud läbi pisarate, vaeva, 

koduigatsuse, lootuse, armastuse ja vastuhaku. Ükski nendest žanritest ei oleks sündinud ilma 

inimeste rändamiseta. 

Interaktiivne sein võimaldab lugeda, aga ka vaadata videoid ja kuulata näiteid popmuusika 

ajaloost ning saada täpsemalt teada, kuidas mõjutas inimeste ränne erinevate muusikastiilide 

teket ja arengut. Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu asjaolule, et inimeste rändel on 

ülioluline osa inimkonna ajaloos ning see on mõjutanud ka neid eluvaldkondi, mida esmapilgul 

rändega ei seostata.   

Interaktiive sein on loodud Euroopa Komisjoni ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 

kaasrahastatud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“ raames. Näitus 

oli Viimsi Raamatukogus avatud  märtsi lõpuni. 

 

 

Viimsi Raamatukogu 
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Autor  Kirjutis Ilmumise 

koht 

Ilmumise 

aeg 

Link 
 

1. Aado 

Lintrop 
 Grammi hind Looming Nr 2/2020 üksnes pdf-fail 

 . 

2. Andero 

Uusberg  
 Tundes on mõtet Vikerkaar nr 1–2, 2020 http://www.vikerkaar.ee/archives/2

5721 

. 

3. David 

Vseviov 
 Venemaa, su pale 

kõlab tuttavalt 

Äripäev 24.01.2020 https://www.aripaev.ee/arvamused/

2020/01/24/david-vseviov-

venemaa-su-pale-kolab-tuttavalt 

. 

4. Heili Sepp  Halb asi, see 

kättemaksmine, 

ütles õpetaja 

Laur 

Sirp 18.01.2020 https://sirp.ee/s1-artiklid/c9-

sotsiaalia/halb-asi-see-

kattemaksmine-utles-opetaja-laur/ 

. 

5. Ilmar Raag  Kuidas Stalin 

varastas 

venelastelt võidu 

 

Edasi.org 09.05.2020 https://edasi.org/59740/ilmar-raag-

kuidas-stalin-varastas-venelastelt-

voidu/  

. 

6. Jaan 

Kaplinski 
 Kas jääme aina 

rumalamaks 

Äripäev 14.12.2020 https://www.aripaev.ee/arvamused/

2020/12/14/jaan-kaplinski-kas-

jaame-aina-rumalamaks 

. 

7. Johanna 

Ross 
 Täiuslik teadlane 

– suur 

kombinaator, 

rukkilill rinnas? 

Sirp 31.01.2020 https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-

kirjandus/taiuslik-teadlane-suur-

kombinaator-rukkilill-rinnas/ 

. 

8. Jüri Kolk  Ümberjagamisest Sirp 17.01.2020 https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-

kirjandus/umberjagamisest/ 

. 

9. Jüri Saar  Meritokraatia vs. 

stultokraatia 

Looming  Nr 7/ 2020 üksnes pdf-fail 

 

. 

10

. 

Kadri Liik  Teravmeelsuse 

talumatu kergus 

 

Edasi.org 20.07.2020 https://edasi.org/61058/kadri-liik-

teravmeelsuse-talumatu-kergus/  

. 

11

. 

Kristjan 

Port 
 Mõtle 

ebanormaalselt  

 

Edasi.org 

14.04.2020 

https://edasi.org/58010/kristjan-

port-motle-ebanormaalselt/  

. 

12

. 

Liisi Uder  Mind ei huvita 

mu pension, 

mina töötan 

surmani 

ERR.ee 03.02.2020 https://www.err.ee/1030310/liisi-

uder-mind-ei-huvita-mu-pension-

mina-tootan-surmani  

. 

13

. 

Maarja 

Vaino 
 Kaasaegne 

rahvuslus  või 

hoopis 

rahvuspimedus 

Postimees 17.08.2020 https://leht.postimees.ee/7040750/

maarja-vaino-kaasaegne-rahvuslus-

voi-hoopis-rahvuspimedus  

. 
 
 

https://edasi.org/59740/ilmar-raag-kuidas-stalin-varastas-venelastelt-voidu/
https://edasi.org/59740/ilmar-raag-kuidas-stalin-varastas-venelastelt-voidu/
https://edasi.org/59740/ilmar-raag-kuidas-stalin-varastas-venelastelt-voidu/
https://edasi.org/61058/kadri-liik-teravmeelsuse-talumatu-kergus/
https://edasi.org/61058/kadri-liik-teravmeelsuse-talumatu-kergus/
https://edasi.org/58010/kristjan-port-motle-ebanormaalselt/
https://edasi.org/58010/kristjan-port-motle-ebanormaalselt/
https://www.err.ee/1030310/liisi-uder-mind-ei-huvita-mu-pension-mina-tootan-surmani
https://www.err.ee/1030310/liisi-uder-mind-ei-huvita-mu-pension-mina-tootan-surmani
https://www.err.ee/1030310/liisi-uder-mind-ei-huvita-mu-pension-mina-tootan-surmani
https://leht.postimees.ee/7040750/maarja-vaino-kaasaegne-rahvuslus-voi-hoopis-rahvuspimedus
https://leht.postimees.ee/7040750/maarja-vaino-kaasaegne-rahvuslus-voi-hoopis-rahvuspimedus
https://leht.postimees.ee/7040750/maarja-vaino-kaasaegne-rahvuslus-voi-hoopis-rahvuspimedus
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ENN SOOSAARE EETILISE ESSEISTIKA AUHIND 2021 

(ÜLAL 2021. A NOMINEDID OMA ESSEEDEGA) 

 

 

Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna laureaadi nimi kuulutati seekord välja 14. veebruari 

hommikul ETV saates „Hommik Anuga" . 

Enn Soosaar (1937-2010) oli viljakas tõlkija ja literaat, kellest kujunes 1990-ndatel aastatel Eesti 

üks silmapaistvamaid ühiskonnakriitikuid ja esseiste. 

Et Soosaare pärandit säilitada, jäädvustada ja edasi arendada, asutas Tallinna Ülikool aastal 2011 

Enn Soosaare Sihtasustuse. 

Sihtasutus annab välja Enn Soosaare nimelist aastapreemiat, mis president Toomas Hendrik Ilvese 

ettepanekul nimetati eetilise esseistika auhinnaks. 

Preemia laureaadiks saab autor, kes on oma kirjutistega aidanud levitada ja arendada ühiskonnas 

väärtusi, millele Enn Soosaar pühendas kogu oma viljaka loometegevuse. 

Auhind antakse möödunud kalendriaastal eestikeelses trükisõnas ilmunud tähelepandavaimale 

kirjutisele esseistika nõudlikus žanris. 

 

Eelnevatel aastatel on pidulik laureaadi väljakuulutamine toimunud ka Harju 

Maakonnaraamatukogus, kus asub osa  Enn Soosaare raamatutest nn „Raamatukogu 

raamatukogus“. 

 

14

.  

Maarja 

Vaino 
 Viletsus on 

vaataja silmades 

Postimees 01.12.2020 https://leht.postimees.ee/7122491/

maarja-vaino-viletsus-on-vaataja-

silmades  

 

15

. 

Matti 

Maasikas 
 Kuidas müüa 

Eestit, millesse 

sa päriselt ei usu 

Äripäev 19.08.2020 https://www.aripaev.ee/arvamused/

2020/08/19/matti-maasikas-kuidas-

muua-eestit-millesse-sa-pariselt-ei-

usu 

. 

16

. 

Meelis 

Kitsing 
 Ühe magusa 

uinaku kibe 

õppetund 

Äripäev 28.03.2020 https://www.aripaev.ee/arvamused/

2020/03/28/meelis-kitsing-uhe-

magusa-uinaku-kibe-oppetund . 

17

. 

Siim 

Pauklin 
 A. D. 2020 

mikroskoobi all 

Sirp 18.12.2020 https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-

kirjandus/a-d-2020-mikroskoobi-

all/  

. 

18

. 

Toomas 

Lott 
 Kuuldused 

eksperdi surmast 

Vikerkaar nr 1–2, 2020 https://www.vikerkaar.ee/archives/

25848 

. 

19

. 

Tõnu 

Lehtsaar 
 Kannatlikkus kui 

kriisiaja 

õppetund 

ERR.ee 17.05.2020 https://www.err.ee/1090880/tonu-

lehtsaar-kannatlikkus-kui-kriisiaja-

oppetund 

. 
 

20

. 

Tõnu 

Lehtsaar 
 Olemislõhe 

tühistab tõe 

Postimees 16.06.2020 https://leht.postimees.ee/6997208/t

onu-lehtsaar-olemislohe-tuhistab-

toe 

. 

21

. 

 Vahur 

Aabrams 
 Kooselu 

eesmärgist 

vanemas 

traditsioonilises 

abieludiskursuses 

Sirp 

27.11.2020 

 https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-

sotsiaalia/kooselu-eesmargist-

vanemas-traditsioonilises-

abieludiskursuses/ 

 

https://leht.postimees.ee/7122491/maarja-vaino-viletsus-on-vaataja-silmades
https://leht.postimees.ee/7122491/maarja-vaino-viletsus-on-vaataja-silmades
https://leht.postimees.ee/7122491/maarja-vaino-viletsus-on-vaataja-silmades
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/a-d-2020-mikroskoobi-all/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/a-d-2020-mikroskoobi-all/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/a-d-2020-mikroskoobi-all/
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 Tänavu pälvis preemia Eesti kriminoloog, 

õiguspsühholoog ja poliitik professor Jüri Saar esseega „ Meritokraatia vs stultokraatia“. Artiklis 

tehakse peamiselt juttu demokraatia ohtudest ja sellest, kuidas demokraatia võib olla muutumas n 

ö lollide võimuks. „Umbes aasta tagasi oli pilt kurb. See on paranenud ja ma olen väga optimistlik“, 

selgitas Saar ja lisas, et talle meeldiks, kui valitseksid need inimesed, kes on ka mingi valdkonna 

eksperdid. 

Laureaadid läbi 10 aasta: 

 2012 Ilmar Raag essee "Kultuuritust ei ole olemas" eest 

 2013 Kalle Muuli raamatu "Isamaa tagatuba" eest 

 2014 Toomas Paul essee "Aus vale, vale ausus" eest 

 2015 Hent Kalmo essee "Utoopiline Eesti" eest 

 2016 Margus Laidre essee "Kelle sõna valitseb maailma?" eest 

 2017 Jüri Reinvere esseede "Vabadus olla rumal" ja „Hirm kaotada rohkem, kui on juba 

kaotatud“ ja „Cosi fan tutte ehk Mis on õhtusöögiks?“ ja "Facebooki kiituseks“ eest 

 2018 Marju Lepajõe essee "Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki" ja Postimehe arvamusliidrite 

lõunal 2017 esitatud kõne "Tõejärgse maailma uudised" eest 

 2019 Hasso Krull esseede "Kosmiline mälu. Posthumanistliku eetika imperatiiv" ja 

"Imelihtne tulevik. Kaheksa kannaga manifest" eest 

 2020 Eero Epner essee "Sest nad saavad" eest 

Enn Soosaare 2021 aastapreemia nominentide töödega oli võimalik tutvuda Harju 

Maakonnaraamatukogus. 

   
                                                                                                 

 

Harju Maakonnaraamatukogu 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Ilmar_Raag
https://et.wikipedia.org/wiki/Kalle_Muuli
https://et.wikipedia.org/wiki/Toomas_Paul
https://et.wikipedia.org/wiki/Hent_Kalmo
https://et.wikipedia.org/wiki/Margus_Laidre
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCri_Reinvere
https://et.wikipedia.org/wiki/Marju_Lepaj%C3%B5e
https://et.wikipedia.org/wiki/Hasso_Krull
https://et.wikipedia.org/wiki/Eero_Epner
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VÄÄRT ALGATUS IIRIMAALT: „IIRIMAA LOEB“ 
 

Iirimaa valitsuse kampaania „Olge terved” raames käivitati algatus „Iirimaa loeb”. 

„Iirimaa loeb“ on Iiri raamatukogude uus kampaania, mille eesmärk on panna kogu 

riik  lugema  25. veebruaril toimuval riiklikul lugemispäeval. 

Võtta aega lõõgastumiseks ja meelepäraste asjade tegemiseks pole kunagi olnud nii tähtis ning 

lugemine annab selleks suurepärase võimaluse. 

Kõik Iirimaa raamatukogud korraldavad üritusi ja algatusi raamatukogu kampaania osana 

„Iirimaa loeb“ ning veebisait  https://www.irelandreads.ie/ pakub lugemiseks inspiratsiooni. 

Võite lihtsalt sisestada raamatu žanri, mis teile kõige rohkem meeldib, kui kaua teil on iga päev 

aega lugeda ja veebisait soovitab raamatut ning ütleb, kui kaua selle lugemine aega võtab.  

Algne e-mail   

Thérèse O’Connor  

Permanent Representation of Ireland  

to the European Union  

Rue Froissart 50  

1040 Brussels  

 

                                                                      

 

 

 

 
 

 

Tõlge: Reet Altma                                                                         Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

 

 

 

 

https://www.irelandreads.ie/
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Loodusfotod „See hetk…“ 
5. veebruar kuni 8. märts 

Tabasalu raamatukogu fuajees 
 

 

 

Näituselt leiad kaunimad tööd Keila kooli loodusfotograafia konkursilt, kokku 
60 tööd. Konkursil osalesid I-XII klasside õpilased ja mõned õpetajad. 

 

Tabasalu raamatukogu 

https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/fetch (1)_huge.jpg
https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/fetch (3)_block.jpg
https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/Capture2_block.PNG
https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/fetch (5)_large.jpg
https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/Capture1_block.PNG
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JÜRI RAAMATUKOGUST: KEVAD 2021 

Jüris on raamatukapi kasutus kontaktivabal laenutuste perioodil tõusnud 

mitmekordselt 

Alates 11. märtsist töötame seoses COVID-19 levikuga kehtestatud piirangute tõttu 

kontaktivabalt ning raamatukogu ruumid on lugejatele suletud. Kuigi tellitud raamatuid on 

võimalik kätte saada tavapärastel tööaegadel raamatukogu fuajeest, soovivad paljud lugejad 

raamatukapi kasutamise võimalust. Eelkõige just seetõttu, et niimoodi saab endale sobival ajal 

raamatutel järel käia. Seoses sellega on märtsikuus raamatukapi kasutamises toimunud 

hüppeline tõus ning kappide kasutus on tõusnud kolmekordselt.   

 

Lugejamäng „Jüri raamatukogu kirjanduslikud meistrivõistlused 2021“ 

9. märtsist kuni 29. novembrini toimub meie registreeritud lugejatele põnev lugemismäng „Jüri 

raamatukogu kirjanduslikud meistrivõistlused 2021“. Mängu sooritusaega saavad osalejad ise 

selles ajavahemikus vabalt valida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklaamplakat ja mängutabel. Autor A. Erik 
 

Mängu lõppedes jagame mängijad kolme erinevasse kategooriasse: 

1.     kuldmedalistid – läbitud on kõik alad, 

2.     hõbemedalistid – läbitud on vähemalt kuus ala, 

3.     pronksmedalistid – läbitud on vähemalt neli ala. 
 

Igas kategoorias loosime välja toredaid auhindu! 



9 

 

 

Kunstinäitus ja väljapanek klaaskapis 

Märtsi alguses panime üles uue kunstinäituse „Hugo Mitt – Linoollõiked Tallinna vanalinnast 

(1964-1970).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Mitt ja linoollõige „Pikkjalg“ (1967). Fotod: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ja  

A. Erik  

Hugo Mitt (11.10.1926 – 14.9.1998) oli teatridekoraator, kunstnik, kunstiõppejõud ja 

raamatuillustraator. Draamateatris kujundas ta erinevaid vene klassika lavastusi: „Revident“, 

„Kretšinski pulm“ (1949), „Mets“ (1950), „Onu Vanja“ (1951). Samuti mõnesid Tammsaare 

teoste lavastusi. Raamatuillustraatorina on tema töödest tuntumad „Noore kunstniku“ 

joonistamisõpikud lastele (1959-1961), graafikateoste kogumik „Saaremaa pildid“ (1986). 

Samuti mitmed raamatute kaanekujundused ja illustratsioonid: Ferenc Molnár „Pál-tänava 

poisid“ (1957), Eno raud „Suur-Tõll“ (1959), A. H. Tammsaare „Jutustused“ 3. köide (1962), 

Venda Sõelsepp „Põhjavalguse laulud“ (1968). Viimase nelja aastakümne loomingu peamise 

sisu moodustas mitmekesiste tehnikatega loodud estampgraafika (sügav- ja kõrgtehnikad, 

litograafia) ja kõige südamelähedasem oli Eestimaa looduse kujutamine. Tema graafika ainepiir 

ulatub Purrekari neemest Karisöödi külani. 

Klaaskappi kaunistab näitus „Kohvisõbra koorekannud“. Tegemist on portselanist Riia 

koorekannudega 1930.-1960ndatest, sekka juurde mõned põnevad eksemplarid aastast 1980.  

 

 

 

 

 

 

Kannud Ausma, Sakta ja Arija. Fotod: A. Erik 
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Mõlema kogu omanik on meie lugeja Reet Bank. 

Ilon Wiklandi kohvernäitus „Pikk-pikk teekond“ 

5. veebruaril 2020 tähistati armastatud illustraator Ilon Wiklandi 90. juubelit. Sel puhul pandi 

kokku vahva tegelusnäitus „Pikk-pikk teekond“, mis jutustab lastele mänguliselt ning 

kaasahaaravalt lugusid Ilonist ja tema illustreeritud raamatutest. Näitus valmis Eesti 

Lastekirjanduse Keskuse, Iloni Imedemaa ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu koostöös ning 

selle on kujundanud kunstnik Kaie Kal. Näituse valmimist toetas ka Haapsalu linn. (Tekst: 

Anneli Kengsepp – kohvernäituse projektijuht) 

 Jüri raamatukokku jõudis näitus selle aasta veebruaris.  

   

   

Raamatukoguhoidja Terje tutvustab lastele Ilon Wiklandi kohvrinäitust. Fotod: A. Erik,  

T. Jaamul 

Näitust käisid raamatukogus vaatamas ja kuulamas Jüri gümnaasiumi 2.-4. klassid. Lisaks 

õpilastele külastas meid ka Taaramäe lasteaia Pärna rühm. Lastega tegeles meie lastesaali 

raamatukoguhoidja Terje, kes jõudis lastele peale jutuvestmise raamatuid näidata, töölehti 

jagada, natuke isegi meisterdada. Tagasiside õpetajatelt ja lastelt oli üdini positiivne.  

 

Anneli Erik                                                                                              Jüri raamatukogu 
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NÄITUSEKOHVRID TEGID OMA RÄNNUTEEL PEATUSE KOSEL 

 
5. veebruaril 2020 tähistati tuntud raamatukunstniku Ilon Wiklandi 90. juubelit. Eesti 

Lastekirjanuse Keskus koostöös Iloni imedemaa, ja Läänemaa Keskraamatukoguga saatsid 

samal ajal mööda Eestimaa raamatukogusid rändama kohvritesse pakitud tegelusnäituse „Pikk-

pikk teekond”. Aasta hiljem, jaanuari viimsel päeval jõudis kauaoodatud kohvernäitus Kose 

Raamatukogusse. 

Kohvrite avamine pakkus juba raamatukoguhoidjatele palju põnevust, rääkimata siis lastest, 

kellele ju näitus mõeldud ongi.  

Näituse koostajad olid teinud ära väga  

mahuka ettevalmistuse: 5 erinevat värvi ja 

erineva sisuga kohvrit pöördelistest 

sündmustest Ilon Wiklandi elus on 

kunstnik Kaie Kali poolt vahvalt 

kujundatud,  tekstid kohvrite 

tutvustamiseks Krista Kumbergi poolt 

kirja pandud. 

Õnneks sattusime kohvernäituse teekonnal 

just sellesse aega, kui koroonapiirangud 

olid veidi leebemad, lapsed võisid  

klassikaupa tulla raamatukogusse näitust 

uudistama. Teematundides käisid kõik 

Kose Gümnaasiumi algklassid, 10 tunnis 

kokku 183 õpilast ja 19 õpetajat.                            Esimene kohver on avanenud 

                                                                             

Juba see, et raamatukogus ootasid ees värvilised 

kohvrid, tekitas lastes huvi.                       

Elevus läks suuremaks, kui kohvrid üks teise järel 

avanesid, pildid, jutt ja teadmised sealt välja 

voolasid:  Iloni lapsepõlv ja vanaaegse 

väljanägemisega  album, raamatud Iloni 

lapsepõlveaastatest nii Tallinnas kui Haapsalus, 

lood lemmikloomadest  ja aastakümnete pikkusest 

koostööst Astrid Lindgreniga,  lõpuks Haapsallu 

tagasi jõudmine ja Iloni imedemaa sünd. 

       

Kõike rääkida ei jõudnud ning osad tegelused ning 

ülesanded jäid aja- ja ruumipuudusel samuti 

proovimata. Kuna tegemist on tegelusnäitusega, 

leidus igas kohvris midagi, millele lapsed käed 

külge panna said. Kõige rohkem elevust tekitas Iloni 

ema kleidi ja ehete proovimine ehk enda 

mukkimine. Mukkimine 
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Kõige südantliigutavam oli Kullakese lugu. Igas tunnis sai üks laps Kullakest süles hellitada ja 

uhkusega teistele kassi näidata ning lasta pai teha.  

 

Suure kaasaelamisega kuulati lugusid sõjaaegsest elust 

Haapsalus  ja  Iloni Rootsi põgenemisest. Äratundmisrõõmu 

pakkusid Astrid Lindgreni raamatud. Veidi pani imestama, et 

Iloni imedemaal on käinud vähesed lapsed. Jääb loota, et 

kohvernäitus tekitas huvi ka selle vastu, Ilon Wiklandi 

raamatud muutusid küll kohe populaarseks. 

 

Tunde olid huvitav teha ja kuulajad-osalejad tundusid rahule 

jäävat. Õpetajate tänusõnad said läbi Lastekirjanduse 

Keskuse kõigile tegijaile kohe edasi öeldud. 

 

 

 

 

 

    

 

 

          Kullake leidis sooja süle 

 

Küsisin ka laste arvamusi tundide kohta ning 

selline tagasiside tuli 3. klasside õpilastelt: 

 Saime väga põhjaliku ülevaate Ilon 

Wiklandi elust  

 Lood olid väga põnevad, arusaadavad ja 

saime ise katsuda ning proovida  

 Ootasime suure põnevusega, millest räägib 

järgmine kohver ning ei pidanud pettuma  

 Kohvrinäitus pakkus pinget algusest lõpuni 

 

 

 

 

Vahva kaheharuline müts passis   

kõigile proovijatele väga hästi 

 

 

 

Liia Oll         Kose Raamatukogu 
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RAAMATUKAPPIDEST 

Raamatukapist ja kriisiolukorrast KIILI RAAMATUKOGUS 

Kiilis on Cleveroni raamatukapp olnud kasutusel nüüd peaaegu 4 kuud. Selle aja jooksul võib 

juba nii mõndagi öelda kapi kiituseks ja laituseks. Kasutajatepoolne tagasiside on ülimalt 

positiivne: superteenus, innovaatiline ja mugav jne. Eriti nüüd kriisiolukorras, kui alates 8. 

märtsist oleme täielikult kontaktivabale laenutusele üle läinud, on kapi kasutamise võimalus 

hea lahendus. Vanemad inimesed muidugi uuendusi omaks ei taha võtta ja on nõus oma 

raamatupaki ukselt vastu võtma. 

Kõige suurem puudus just töötajate poolt vaadates on see, et puudub igasugune side 

raamatukoguprogrammi URRAM ja Cleveroni raamatukapi vahel. URRAMile oleks vaja teha 

lisaarendusi, et nii teavikute tellimine kui ka tellimuste haldamine muutuks lihtsamaks ja ei 

oleks nii töömahukas. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu- Seidelberg 

kogus jaanuaris kokku(virtuaalselt) kõik kapi kasutajad, et ühiselt probleeme arutada ja välja 

töötada ettepanekud URRAMile. Vaatame, kuidas sellega läheb. 

Taie Saar                                     Kiili 

raamatukogu  

 

TABASALU RAAMATUKOGUST 

Rõõm on öelda, et raamatukappidega (pakiautomaatidega) on läinud väga hästi. Vallarahvas 

kasutab seda aktiivselt ja kiidab raamatukogu uue, innovatiivse arenduse eest. Hetkel oleme 

suurusega (23 sahtlit) rahul, võimalik, et ühel hetkel on vaja ruumi juurde. Praeguseks on aga 

hea. Võtsime kapi kasutusse 02.02.2021, sellest ajast alates on kasutanud kappi 140 lugejat, 

alguses oli infot vähe, kuid nüüd online-kanalite vahendusel on info levinud ja iga päevaga on 

kasutajaid rohkem. Praegusel, pandeemia ajal on see väga hea lahendus. Aga kindlasti ka 

edaspidi, annab lugejale võimaluse tulla raamatule järele mis ajal tahes. 

Statistikat teeb pakiautomaadi programm ise, me ei pea seda eraldi tegema. Iga kasutaja saab 

automaadilt koodi ja sellega tekibki nimekiri. 

 

 

Liia Rebane                           Tabasalu raamatukogu 
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märtsiõhtud punetavad…     

märtsiõhtud punetavad
mu laubal 
sookurgede haprad varjud 
plaksutavad hääletult 
oma tiivaräbalaid 
kuu kondab ringi 
ruudulises ilmaruumis 
sinu raadiolained 
lähevad minust läbi 
seistes üksinda 
selle maailmatäringu äärel 
hinges 
vaikuse 
tasased trummid 
kevad on nii valmis 
küps kukkuma mustadelt puudelt 
nagu sulalumi 
 
   Kristiina Ehin 
 

 

 

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa infolehe valmimisse! 

 

Koostaja: Lea Mäeste 
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