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Uuringud  on  näidanud,  et  ilukirjandus  arendab  ainulaadsel  moel 

inimese  võimet asju ette  kujutada  ja  seostada. Need omadused on 

otseses  ühenduses  ühiskondliku  võimekuse,  elus  hakkama 

saamisega.  Empaatiavõime  ei  ole  ainult  ilusa  kõlaga  sõna,  vaid 

tähendab  inimese  emotsionaalset  reaalsustaju  ja  sotsiaalset 

kujutlusvõimet,  oskust  teiste  inimeste  ja  ideedega  kontakteeruda. 

Empaatia  on  kapseldumise  ja  isoleerituse  vastand.  Rääkimata 

ilukirjandusest kui väljendusrikkuse varasalvest – suuremal sõnavaral 

on otsene  seos  suutlikkusega  tajuda  tegelikkuse  kihilisust  ja  sellest 

rääkida,  mis  aga  omakorda  parandab  maailma  virrvarris 

orienteerumise  võimet.  Ilukirjandus  on  parim  kujundite  ja 

metafooride ning sealtkaudu sümboolse mõtlemise õpetaja. 

 

Maarja Vaino – kirjandusteadlane 

Jan Kaus – kirjanik 

Lugeda. Paberil. Raamatut. ‐ Eesti Päevaleht, 15.sept. 2014 
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    Liikumisaastale pühendatud suvelaager toimus seekord 29. - 31. juulini 
Jõgevamaal. Laagrilipp heisati kolmeks päevaks Jõgeva Maakonna 
Keskraamatukogu ette Põltsamaal. 
   Kuumadesse suvepäevadesse mahtus palju ...  Raamatukogunõunik Ülle Talihärm 
kõneles rahvaraamatukogude seostest igapäevaeluga, ERÜ uue mõtte töörühma 
juht Veronika Raudsepp Linnupuu vestles kujundatavatest Eesti seisukohtadest IFLA 
arengusuundadele, Ivi Eenmaa meenutas möödunud aegu loenguga „Kuldsed 90-
ndad, mis olid nagu paralleelmaailmades“.  
   Tähtsal kohal suvelaagris oli tutvumine tänapäeva Jõgevamaa, tema inimeste ja 
raamatukogudega. Kohtusime Paduvere Talumuuseumi Seltsi eestvedaja ja 
sporditeemaliste raamatute koostaja Tiit Lääne ja ulmekirjanik Veiko Belialsiga. 
Külastasime Siimusti ja  Pala raamatukogu, Mustvee Linnaraamatukogu ja Jõgeva 
Maakonna Keskraamatukogu.  
 

                     Puurmani loss 
 
   Põnevad reisid viisid meid  Puurmani lossi,  Siimusti Keraamikasse ja Savikojasse, 
Härjanurme Kalatalu kala- ja vähikasvandusse ja kirjandus- kultuurloolisele retkele 
Põltsamaa ümbruses. 
   Olulise osa Jõgevamaast moodustab Peipsiveere kultuuripärand. Külastasime 
Peipsi Koostöö Keskust „Peipsi järve elu tuba“, Mustvee Kultuurikeskust, 
Samovaride muuseumi, Raja vanausuliste palvelat ja selle raamatukogu.  
 

   Samovaride muuseum 
    Meeldivaks kujunesid kohtumised üllatuskülalistega. Kas olid nendeks siis 
Põltsamaa noored muusikud Puurmani lossi saalis, Assikvere Haridusseltsi liikmete 
Kodavere murdes etteasted Pala raamatukogus või Eeva Niinivara 
noorpõlvemälestuste etendamine Siimustis. 
   Aasta 2014 on liikumisaasta. Ei pääsenud sellest ka laagris – vapramad 
harrastasid hommikuvõimlemist! Ja siis ... Krati kepikõnd Kääpal. Tõsiseid küsimusi 
sadas palju: Kui pikk matk? Kui raske? Kas kõik suudavad? Giid Rutt raputas ainult 
pead – ei tea, ei tea. Tervislik hommikukõnd enda tuunitud kepiga  Krati ja Hundu 
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eestvedamisel kujunes lõbusaks jalutuskäiguks metsa all. Vapraid lõpetajaid ootasid 
ravimtaimetee, tervisejook ja koduleib. Muhedat meeleolu lisas „otse Brüsselist  
saabunud eurosaadik“, kes jagas kõigile liikumismängus osalejatele takjaordenid. 

 

 

   Puhkeõhtul esines ETV saatest „Perepidu“ tuntuks saanud ansambel „Perekond 
Koorts“. Moeetendus „Raamatukoguhoidjate mood eile, täna, homme“ tõi palju 
äratundmisrõõmu ja seda kindlasti suure naeru saatel. 

 

   Mida kokkuvõtteks öelda? Tore oli, lõbus oli, kohtusime huvitavate inimestega, 
nägime põnevaid kohti, saime natuke targemaks...  
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 Kohtumiseni järgmisel aastal Lääne-Virumaal!  

 

 

Eve Eelmäe tekst ja fotod      Harju Maakonnaraamatukogu 
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SUVEAKADEEMIA TARTUS 
 

   Rahvaraamatukoguhoidjate kümnes suveakadeemia toimus erinevalt eelmistest 
Viljandi asemel Tartus. Asjaosalistele on põhjused teada ja siin ei ole tarvis neist 
pikemalt rääkida. 

   Varemalt olen käinud akadeemia loenguid kuulamas 2010. ja 2011. aastal. Tagasi 
vaadates on lisaks auditooriumis kuuldule jäänud väga kaunina meelde romantiline 
Viljandi linn, vahvad kolleegid ja väga toredad väljasõidud (2010. aastal Läänemaale 
ja 2011. aastal Ida -Virumaale). Tunnistan kohe ausalt, et kahe korraga sai minu 
uudishimu rahuldatud ning tekkisid teatud kõhklused ja kahtlused akadeemilise 
poole pakutu ning minu ootuste ja vajaduste kokkulangemise osas. Võtsin 
akadeemiast kaheks aastaks puhkuse ja kui kuulutati välja selle aasta programm, 
toimumise aeg ja koht, tekkis taas huvi ja soov suveakadeemias osaleda. 

   Tartu ei olnud meie tulekuks vist päris valmis, aga kokkuvõttes laabus kõik väga 
hästi.  Selle nimel tegid suuri jõupingutusi Ilmar Vaaro ja Regina Lapp. Tänud neile! 

   Akadeemia täitis oma eesmärgi, milleks on erialane enesetäiendamine. Huvilised 
leiavad selle aasta täpse programmi kindlasti Tartu Ülikooli kodulehelt. 

   Juba esimene loeng sundis end kokku võtma, et kuulata ja aru saada Anzori 
Barkalaja ettekandest ja osaleda grupitöös, mis mahtusid teema „Rutiinist ja rituaalist 
kui eestlaste väärtusmustreid kodeerivatest vahenditest“ alla. Ja nii päev-päevalt 
edasi, lektoriteks juba varem tuttavad Janek Kraavi, Vallo Kelder, Maria Teiverlaur, 
Ilmar Vaaro ja minu jaoks esimest korda kuulatud Mai Põldaas, Krista Lepik, Lea 
Leppik ja Peeter Vihalemm. Nagu eelmistelgi kordadel olid mõned teemad mulle 
kuulajana huvipakkuvamad kui teised, aga üldmulje oli sel aastal ühtlasem. 

   Rutiinist välja saamiseks käisime traditsiooniliselt ekskursioonidel – tutvusime Lea 
Leppiku eestvedamisel Tartu Ülikooli Muuseumiga ja jalutasime Enrico Talvistu 
juhatusel Tartu linnas. Oli väga emotsionaalne, tore ja vaheldusrikas kulgemine, 
mida toetas omalt poolt ilm. Päikesepaistes alanud jalutuskäik lõppes Toomemäel 
kirikuvaremetes paduvihmas. 

   Kena traditsioon on „koolinädala“ alguses toimuv tutvumisõhtu ‒ seekord Ülikooli 
kohvikus. 

Kuuldavasti toimub suveakadeemia ka järgmisel aastal. Vähemalt nii andis teada 
akadeemia eestvedaja härra Ilmar Vaaro. Hea teada! 

Aili Pürjemaa                                                               Aegviidu raamatukogu 
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SUVELUGEMINE 2014 KOSE VALLA RAAMATUKOGUDES 

 

Suvelugemine on selleks aastaks lõppenud.  

Osales 133 last - KOSE 81,  KOSE-UUEMÕISA  20, ORU 18,  HABAJA 9,  ARDU  5 

   Kokku loeti suve jooksul läbi üle tuhande raamatu. Suvelugemises osalejatel 
võimaldati tasuta sissepääs perepäevale Kose Kultuurikeskuses. Parimatest 
parimad sõitsid Haapsalusse imetlema kaunist lasteraamatukogu ja Iloni 
Imedemaad. 

   Alustasime suvelugemisega juunikuus, kui lapsed käisid koolis veel viimaseid 
päevi. Raamatukoguhoidjad koostasid soovituslikud nimekirjad, valmistasid ette 
lugemispassid, mis jagati osalejatele. Iga läbiloetud raamat andis passi ühe kleepsu, 
mille peal oli raamatu kaanepilt. Lisaks oli lastel võimalus ka hinnata loetud 
raamatut, lisades raamatu pealkirja juurde naerunäo, või vähem naeruse näo. 

   Kose raamatukogus oli suvelugemise nimekirjas 170 raamatut, teistes 
raamatukogudes vähem. Kõiki soovitatud raamatuid laenutati, enim meeldisid lastele 
Aino Perviku Paula ja Tirilinna lood, populaarsed olid ka Kristiina Kassi, Mika 
Keräneni ja Ilmar Tomuski raamatud.  

   Tõlkekirjandusest meeldisid enam Martin Widmarki Lassemaia detektiivbüroo lood, 
Timo Parvela Ella-lood, Jeff Kinney Ühe äpardi päevikud ja paljud teisedki. Nii 
mõnedki raamatud on jätkuvalt populaarsed ka peale suvelugemise lõppu. 

Sirje Bärg                                                          Kose raamatukogu 

 

 

KOKKUVÕTE „VEEDA SUVI RAAMATUGA“ 2014.A. 
 

   Osa võttis projektist „Veeda suvi raamatuga 2014.a“  20 last. Aktiivseid lugejaid 
suve lõpuni oli 13 last. Kõige tublim lugeja, Johannes Lokotar, luges läbi pea 
kuuskümmend raamatut. Kokku toimus suvelugemise raames 384 laenutust. 
   Kõige rohkem laenutusi kogusid muhedad Ulf Starki jutud „Võidumees“ ja 
„Täitsapoiss“. Lugemishuviliste vaieldamatud lemmikud olid LasseMaia 
detektiivibüroo vastupandamatud seiklused. Selle suve kahe uue eksemplari 
lugemiseks tehti sõpradega kokkuleppeid ja kooslugemist. Selle sarja raamatutele 
olid järjekorrad ning saime jagada laste õhinat nende lugude kohta.  
   Suurepärast tagasisidet sai ka raamat „Hüvasti, härra Muffin“, Ulf Nillsonilt. Mitu 
tublit lugejat tituleeris selle raamatu parimaks. Raamatuks, mis nn. puudutas kõige 
rohkem hinge. („oli kurb, aga hea“). 
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   Eriliselt tooksin välja veel raamatud „Minu õnnelik elu“ ja järje „ Mu süda hõiskab ja 
naerab“, autoriks R. Lagercrantz. Mõni lugeja lausus tagasi tuues, et luges seda 
lausa 4 korda järjest – aina uuesti ja uuesti läbi. „Nii meeldis!“ 

  Pikaaegsetest lemmikutest tooks välja Pettsoni ja Mamma Muu lood. Need on 
lemmikud juba 3-aastastele ettelugemiseks ning neid loevad ka põhikooli esimese 
astme lapsed.  

   Suvelugemises osales lapsi, kellele tekkis raskusi leida vajalikus koguses 
suveprogrammiks raamatuid, mida ta polnud veel lugenud. Sellest tulenevalt oli 
programmi lisatud ka vanemaid lasteraamatuid. Sära silmades toodi tagasi ka Risto 
Räppari lood ning nn. vanadest raamatutest oli lastele positiivseks üllatuseks 
„Kummi-Tarzan ja teised“, Roald Dahl’i humoorikad raamatud ning Ole Lund 
Kirkegaardi raamatud („Albert“ ja „Väike Virgilius“).  

   Meie oma kirjanikest olid lemmikud Aino Perviku “Tirilinna lood”  ja „Sinivant läheb 
lasteaeda“ (mille uusi osasid lapsed juba ootavad) ja Ilmar Tomuski „Kriminaalne 
suvevaheaeg“.  

   Eriti positiivne ja hea meel oli lugejate nooruse üle, ehk väga palju oli lugejaid 
esimesest ja teisest klassist. Eriliselt tooks välja lapse, Johanna Lokotari, kes polnud 
isegi veel kooliteedki alustanud, kuid enamus toredatest uutest lasteraamatutest on 
temal juba loetud... 

   Suheldes lastevanematega, siis selle ürituse kohta on vaid poitiivset tagasisidet. 
Ka lapsevanemad ise on väga õhinas ning on ka juhuseid, kus lapsevanem tõdeb, et 
„Veeda suvi raamatuga“ projekt pani tema lapse raamatuid lugema. Ning on väga 
tänulik selle idee üle. Lapsed juba mõlgutavad mõtteid järgmise suvelugemise kohta 
ning ootavad uut projekti. 

Eriliselt tublid lugejad, keda nimeliselt välja tooks, on: 

 Perekond Lokotaride lapsed. Kõige tublim suvelugeja Johannes Lokotar ja 

mitte veel kooliski käiv Johanna Lokotar.  

 Eriliselt tubli oli esimese klassi laps Mariann Rüütel. 

 Suure kiituse ja tubliks eeskujuks tooks välja veel esimese klassi õpilased 

Eva-Lota Aava, Annaliisa Newley ja Martti Maasikmets. 

 Ning suured tänud, kes jätkavad lugemisrindel endiselt aktiivselt ning õhinaga 

osalevad projektis: Eleonora Padam, Laura Lokotar, Kadri Maasikmets, Elo 

Suuder, Maarja Mirka ja Nora Hange ja teised. 

Kinnitust leiab fakt, et kes on raamatuarmastuse pisiku külge saanud, see sellest 
lahti ei saa 

Enamusel kleepub see pisik külge kodus ning pisipõnnina vanemaga raamatukogu 
külastades.  

Sama projekti start tuleb uuel suvel. 
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Näiteks üks lugemispass. (raamatulugemisest on saanud eraldi raamat) 

 

 

 

 

 

 

Lugemispassid ootamas 

 

 

Raina Kruus                                              Kose-Uuemõisa raamatukogu 
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„SUVINE LUGEMISRÕÕM“ TURBA RAAMATUKOGUS 

ja pannkoogipidu Valgejärve matkaraja tipi-telgis 

   Lastele suunatud suviseid lugemisprogramme korraldatakse üle Eesti paljudes 

raamatukogudes. Nissi vallas toimus suvelugemine esmakordselt. Igal raamatukogul 

on võimalus lugemisprogrammi reegleid koostada vastavalt oma tingimustele. 

Teades-tundes meie piirkonna lugemishuvilisi lapsi ning lähtudes senisest laste 

laenutuste statistikast, eeldasime, et suvel kahe kuu jooksul viis raamatut läbi lugeda 

peaks olema jõukohane. Kuna uuemat kirjandust on Nissi valla raamatukogudel 

võimalik osta vaid üks eksemplar, siis sai nimekiri valikute tegemiseks parajalt pikk, 

peaasi, et laps leiaks endale sobiva raamatu. Programmis osalejad, kes 1. augustiks 

olid lugenud läbi vähemalt viis raamatut, joonistanud pildid ning vastanud 

küsimustikele, olid oodatud lugemisprogrammi lõpetamisele Valgejärvele 

pannkoogipeole.  
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   12. augustil Valgejärve matkarajal võis kohtuda ühe lustliku seltskonnaga, kel 

suled peas ning värvilised maalingud näos. Miks mitte – pannkoogipidu toimus ju 

tipi-telgis, mille sarnane piisoninahkadega kaetud püramiidjas elamu on juba aegade 

algusest olnud Põhja-Ameerika indiaanlaste koduks. Telk ise asub Valgejärve 

matkarajalt veidi eemal - sõnajalgadest ümbritsetuna varjulises kohas. Kohale 

jõudes võisid kõik soovijad saada endale sulgedega peapaelad ning näomaalingud. 

Et aga pannkookidele kõhus piisavalt ruumi teha, suundusime matkaraja perenaise 

Marje juhtimisele väikesele rabamatkale, jättes virgad pannkookide küpsetajad 

tainast segama.  Telki tagasi jõudes olid pannkoogivirnad juba ootamas ning pidu 

võis alata. Kiidusõnu jagus kuhjaga, eelkõige muidugi pannkoogimeistritele 

maitsvatele pannkookide eest. Kuid hea meel on, et lapsed oskasid rõõmu tunda 

loodusest ning kiitsid põnevat matka. Kuidas saavadki lihasööjad taimed ning karu 

kriipimisjäljed puul kedagi ükskõikseks jätta. Kui kõhud täis, oli käes kokkuvõtete 

tegemise ning tänamise aeg. 

   Lugemisprogrammi raames alustas lugemist 23 last. Lõpetamisele jõudis neist 8: 

Martin – 28, Maris – 12, Gerli – 10, Anneli – 7, Liisa – 7, Lenna Riin – 6, Kris-Jan – 6, 

Kevin – 5 loetud raamatuga. Kokku laenutati programmi jooksul raamatuid 103 

korda. Enam loeti rootsi lastekirjaniku Martin Widmarki LasseMaia detektiivibüroo 

sarja, mis on ühtlasi paljude eesti laste suur lemmik. Hea meel oli näha lapsi 

luuletusi lugemas – mitmeid kordi laenutati Jaanus Vaiksoo „Supipotikarnevali“ ning 

Leelo Tungla „Porgand töötab porgandina“. Laste ühiseid lemmikraamatuid on raske 

välja tuua, sest uuemaid lasteraamatuid on raamatukogus vaid üks eksemplar ning 

lapsed said seetõttu teha erinevaid valikuid. Kui aga peaks koostama 

soovitusnimekirja, siis oleks  seal kindlasti Mika Keräneni Supilinna salaselts 

Rampsu sari, Epp Petrone „Jassi pass“, Mare Müürsepa „Viis vaba kutsikat“, Levi 

Hendrikseni „Kuradisaare ingel“, Ketlin Priilinna „Evelini lood“ ning Christine 

Nöstlingeri „Tulipunane Friederike“. Peaaegu ühest suust kinnitati, et kindlasti 

oodatakse suvelugemist ka järgmisel aastal. Tänuks lugemisprogrammi eduka 

lõpetamise eest oli hea meel kõigile lõpetajatele üle anda Turba Raamatukogu 

logoga seljakotid ning tänukirjad.  

Elen Turi                                                              Turba raamatukogu 
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HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU SUVELÕPU VÄLJASÕIT 

PÄRNUMAALE 

   29. augusti hommikul asusime teele Pärnumaa poole. Esimeseks peatuspaigaks 
oli Tahkurannas Konstantin Pätsi ausammas, mis tähistab tema sünnikohta. 
Ausammas avati 25.juunil 1939.a. ja 11.august 1940.a. lõhkusid selle Nõukogude 
aktivistid. Taasavati ausamba koopia 1989. Selle autoriteks on Andres Mänd ja Mati 
Karmin. Mälestusammas asub heakorrastatud pargis, mille omal ajal kavandas 
Pärnu linnaarhidekt Olev Siinmaa.  

 

   Teise kohana külastasime Audru mõisakomleksis olevat valitsejamaja, kus praegu 
asub muuseum ja raamatukogu. Muuseum avati 1996.a.  Muuseumi giid rääkis, et 
paljuski tegutseb muuseum kohalike entusiasmil. Ka eksponaadid on kogutud 
kohalike inimeste käest ja püsiekspositsioon kajastab Audru valla eluolu 19. sajandi 
teisest poolest kuni tänapäevani. Nii mõnigi eksponaat tekitas küsimusi, millega on 
tegu, samas oli ka äratundmisrõõmu. Huvitav oli ka vanade fotoaparaatide näitus. 
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Tamme talus ootas meid talu perenaine Heli.     

  

 

   Tal oli meile väike üllatus lõhnava taimekotikese näol. Ja saimegi talu ürdiaias 
tema vahendusel tuttavaks maitse- ja ravimtaimedega. Perenaine teadis iga taime 
juures rääkida tema „hingeelust“ ja kasulikest omadustest. Aias kasvab 400 eri liiki, 
juba ainuüksi münte on 40 liiki. Mõnda taime saime ka maitsta ja nii mõnigi maitse 
mõjus üllatavalt. Katusealuse all ootas meid lõhnav ürditee, mida jõime  vahvatest 
keraamilistest kruusidest, nende autor on keraamik Kaja Rinaldo.  Talupoest sai 
kaasa osta vürtsmoose ja taimesegusid. Tamme talu perenaine Heli Viedehof on 
välja andnud ka raamatu „Tamme talu ürdiaias“, see ilmus  2012.a. 
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   Tõstamaa mõisas võttis meid vastu tore giid Liina. Kõigepealt lõunasöök tall-
tõllakuuris ja siis suundusime mõisat avastama. Tõstamaa mõisat on esmakordselt 
mainitud 1553.a., mil see kuulus Saare-Lääne piiskopile. Giid tutvustas hilisemaid 
omanikke, kellel kõigil olid omapärased hüüdnimed. Viimane mõisinik oli Alexander   
Stael von Holstein, kes oli tuntud kui mitmete keelte valdaja ja orientalist ning tubli 
rännumees. Holsteinide ajal omandas mõis ka historitsistliku stiili. Alates 1921.a. 
asub mõisahoones kool. Tegime ringkäigu mõisa arvukates ruumides. Pilku püüdsid 
restaureeritud laemaalingud. Keldrikorrusel asub muuseum ja eksponeeritakse 
kinorekvisiite. Giidil oli rääkida nii mõnigi huvitav ajalooline seik mõisast. Saime osa 
ka kummitustelugudest, mida kuulasime keldrikorrusel pimedas. Mõisat ümbritseb 
hästi korrastatud park. 

   Päev möödus lennates, täis muljeid ilusatest Eestimaa kohtadest, ka ilmataat 
soosis meid igati. 

 

 Lea Mäeste      Harju Maakonnaraamatukogu 

   



14 
 

SILVIA KALVIKU VAIBANÄITUS „VÕLUTRIIP“ HARJU 

MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 

    Silvia Kalvik on teenekas pedagoog ja käsitööringide juhendaja. Viimased viis 
aastat on ta elanud Keilas. Ta ise rääkis, et on kogenud palju võimalusi ja 
loomingulist mängulusti õpilastega piltvaipade kudumisel. Iga-aastased maalilaagrid 
kaunites paikades Eestimaa looduses on mällu talletanud tundeid, mis on avaldanud 
tugevat mõju töötamisele koolis. Niinimetatud lihtsad kaltsuvaibad avaldavad mõju 
oma avasüdamlikkusega ja kui tegija on pannud esemesse tükikese hinge, muutub 
see eriliseks.  
   Näituse avamisele oli tulnud palju Silvia Kalviku sõpru ja endisi õpilasi. Näituse 
autor tänas kõik südamlikult ja sõnas, et temal pole olnud oma õpetaja-aastate 
jooksul ühtegi halba õpilast. Näituse autori palvel võttis sõna ka Keila kirikuõpetaja 
Marek Roots ja esitas ühe vaimuliku laulu. Silvia Kalviku endine õpilane ja hea tuttav 
läbi aastate Ene Pars rääkis, kuidas ta sai tuttavaks oma tulevase õpetajaga 
pioneerilaagris. Ta meenutas sooja sõnaga suviseid maalilaagreid ja kooli 
kunstinäitusi. Silvia Kalvik aga tänas Ene Parsi, kelle mõte oligi teha õpetaja töödest 
näitus ja kes selle ülespanemisel ka toeks oli. 
   Silvia Kalvik on esinenud näitustel: 
1958.a. – isetegevuslike kujutava- ja tarbekunstnike näitus 
1960.a. – isetegevuslike kunstnike näitus Tallinnas 
1961.a. – üleliiduline isetegevuslike kunstnike näitus Moskvas 
1970.a. – autasustati diplomiga osavõtu eest õpilastööde juhendajana 
maailmanäitusel EXPO – 70 Jaapanis 
   Tema õpilaste töid on eksponeeritud vabariiklikel, üleliidulistel ja rahvusvahelistel 
näitustel. 
Silvia Kalviku sulest on ilmunud ka raamatuid Eesti rahvus- ja tavanditoitudest ning 
meisterdamisest. 
 

Harju Maakonnaraamatukogu 
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XI ÜLERIIGILINE LASTERAAMATUKOGUHOIDJATE PÄEV 

RAKVERES 

  Lääne - Virumaa keskraamatukogu ootas lasteraamatukogu töötajaid endale külla 
17. septembril. Päev algas ekskursiooniga raamatukogus. Minule pakkus huvi 
lahedaima suveraamatu valimise mehhanism. Hindaja pidi andma loetud raamatule 
punkte: 

 1 punkt - jama, ei lugenud lõpuni 

 2 punkti - igavavõitu 

 3 punkti - ei midagi erilist 

 4 punkti - meeldis 

 5 punkti - väga lahe! Lahedaimat raamatut teada veel ei ole, sest kokkuvõte 
tehakse septembrikuu lõpus ja jagatakse ka auhindu. 

    Traditsiooniliselt kuulutati välja ERÜ auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ 
nominendid, neid oli 5 ja rõhutati, et võiks julgemalt märgata kolleegide olulisi 
tegemisi ja neist teada anda. 

Alfabeetilises järjekorras: Maire Jõks Räpinast, Krista Kumberg Haapsalust, Anna 
Kuuli Narvast, LIIA OLL KOSELT ja Sirje Peegel Tartust on sellel aastal esitatud 
auväärsele tiitlile, mis antakse üle ERÜ aastakoosolekul. Palju õnne ! 

    Meeldiv oli kohtumine Lääne – Virumaa lastekirjanikega. Seda tiitlit kannavad 
Urve Tinnuri, Kalju Saaber, Reet Bobõlski, Tiia Selli ja Karin Hansson ( kohtumisel ei 
viibinud). 

Mõned hetked vestlusringist: Reet Bobõlski lausus, et kui ta kirjutas loo oma tütrest 
Janetist ja loos sai tegelane nimeks Jannu, siis illustreerija tegi Jannu poisiks. 

Urve Tinnuri tahtis lapsena saada suure pere emaks (päriselus kasvatas üles 2 
poega). Kalju Saaber tahtis hakata naelte sirutajaks, aga keegi ei vajanud sellist 
elukutset. 

   Ikka on aktuaalne küsimus, kas lapsed loevad praegu vähe? Kirjanik Tiia Selli 
arvas, et armastust lugemise vastu ei saa peale sundida ja Kalju Saaber kasutas 
klassikute mõtteid, kui keegi ei viitsi lugeda, siis tuleb öelda nagu ütles Toots Kiirele, 
et annaksin Sulle ühe hea keretäie tappa. 

   Järgmisel aastal kordub kõik taas: jälle saadakse kokku septembri kolmandal 
kolmapäeval. Kohtumispaik on veel teadmata, andke ERÜ lastetoimkonnale teada, 
kui keegi tahab oma raamatukogu teistele tutvustada. 

Reet Vahersalu                                                           Harju Maakonnaraamatukogu 
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„AASTA MAARAAMATUKOGUHOIDJA“  KANDIDAAT SIRJE BÄRG 

   Harjumaalt esitati tiitli „Aasta maaraamatukoguhoidja“ kandidaadiks Kose 
Raamatukogu direktor Sirje Bärg. Sirje töötab Kose raamatukogus 2013.aastast, 
varem sama valla Kose-Uuemõisa raamatukogus aastast 1975. 

  2014.a. oli Sirjele töörohke ja seotud uute väljakutsetega. Ta osales aktiivselt Kose 
ja Kõue valdade ühinemise aruteludel. Valdade ühinemine tõi kaasa mõlema valla 
raamatukogude tegevuse ümberkorralduse. Raamatukogude võrk kujundati ümber 
valla keskraamatukogu ja haruraamatukogude süsteemiks. Selles protsessis olid 
Sirje teadmised ja kogemused raamatukogude praktikast ja seadusandlusest 
asendamatud.  
      
    Sirje ülesanne oli ka seoses Kose raamatukogu kolimisega uutesse ruumidesse 
uue töökorralduse ja tegevuse muutmine. Raamatukogu on hästi kasutanud  
võimalusi multifunktsionaalses hoones koostööks kooli, muusikakooli ja 
noortekeskusega. 
   Sirje on ühiskondlikult aktiivne osaledes valla haridus- ja kultuurikomisjonis ning 
aitab nõu ja jõuga Krei külaseltsi töös. 

   Sirje andis märkimisväärse panuse 25. märtsil toimunud Kolleegipäeval, esinedes 
ka ise ettekandega Kose valla raamatukogude tegevusest.                                                                
Sirje on alati kaasa rääkinud ka raamatukogunduse teemadel üleriigilisel tasandil. 
   Kolleegid Kose valla raamatukogudest iseloomustavad Sirjet kui toredat ja 
mõistlikku kolleegi, kes vahel on karm, kuid õiglane. Märkab vigu, aga ka rõõme ja 
kordaminekuid. Ta on oma aiandushuviga, eriti roosikasvatusega nakatanud ka 
kolleege. Samuti on ta hea ja hoolitsev vanaema. 
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Järvelappide üle 
härmaniitide lend 

Pohlade poeg mina olen 
vaevakaskede vend 

 
Pohlade poeg mina olen 

põdrasambliku sees 
Oma silmad ma leidsin 

sügisjärvede sees 
 

Järved kordavad taevast 
pilved lasuvad seal 

Taevast, mis seisab kaskede 
kitsaste õlgade peal 

         Paul-Eerik Rummo 

 
ÕNNITLUSED SUVESÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

 
 
Aitäh kõigile, kes tegid kaastööd infolehele ! 
 
Infolehe koostaja: Lea Mäeste  Harju Maakonnaraamatukogu 
   
 
 


