
 RAAMATUKOGU 

UUDISED 

 

HARJU  MAAKONNARAAMATUKOGU  INFOLEHT 

 
Nr  73 (detsember 2013) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lugemine on vabadus: vabadus lugeda, vabadus mõelda ja 

vabadus oma mõtteid väljendada. Ja raamatukogu on selle 

vabaduse väljendamise koht. Raamatukogu on värav tulevikku, 

olles ühtlasi side minevikuga. Raamatukogu sulgemisega on lihtne 

raha kokku hoida, kuid sel juhul varastame me tulevikult, sulgeme 

värava, mis peab olema avatud. 

 

Kristiina Pai 

Raamatukogu on linna süda. Katkeid Jõgeva linnaraamatukogu 

100. aastapäeva puhul peetud ettekandest. (Sirp, 22.nov.2013) 
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RAAMATUKOGUPÄEVAD „KOHTUME RAAMATUKOGUS“ 

AVAMINE  18.NOV. VILJANDI SAKALA KESKUSES 
 

 

Ehtsügisesel vihmasel novembripäeval kogunesid raamatukoguhoidjad üle Eesti Viljandisse 

23.- ndate raamatukogupäevade avamisele. Viljandi raamatukogus võis osa saada 

fotonäitusest „Viljandlased Jaan Rieti fotodel“. Näitusel on kasutatud 37 isiku pilte, mis on 

pärit Viljandi Muuseumist.  

Avamise tervitussõnad olid ERÜ juhatuse esinaiselt Katre Riisalult, Viljandi maavanemalt 

Lembitu Kruuselt ja Viljandi linnapealt Loit Kivistikult. 

 Muusikalise tervituse andis edasi Viljandi Kultuuriakadeemia õpilane Sääni Noormets.  Anu 

Raud tutvustas oma talu ja Heimtali muuseumi. Ta rõhutas, et traditsioonid õpetavad 

austust oma esivanemate vastu ja pärand annab kindlustunde. Saime osa ka tema loodud 

vaipadest slaidide ja kunstniku selgituste vahendusel. Viljandi Muuseumi direktor Jaak 

Pihlak keskendus muuseumi ajaloole. Muuseumi alguseks võib lugeda 1878.a. Viljandi 

lossivaremete kaevetöid.  Muuseumi direktori  mõte oli, et kuigi muuseum talletab seda, 

mis meid ümbritseb, peab muuseum ka ajaga kaasas käima. Muuseumil on hea koostöö 

kõigil haridustasanditel, samuti tegutseb muuseumi sõprade selts.  

Viljandi Pärimusmuusika Keskuse juhataja Ando Kiviberg mõtiskles rahvuslikku väärikusse 

suhtumise üle. Tema meelest tänapäeval info rohkus ja kirjasõna lühenemine toob kaasa 

ka pealiskaudsuse ja emotsioonide vähenemise.  

Päeva teisel poolel külastasime Viljandi Gümnaasiumi, kus tegime koos giidiga ringkäigu nii 

uues kui vanas osas. Gümnaasiumis toimus ka traditsiooniline kirjanduse tundmise 

viktoriin. 

 

 

 

 

Lea Mäeste       Harju Maakonnaraamatukogu 
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KULTUURIPÄRAND – SILD MINEVIKU, OLEVIKU JA TULEVIKU VAHEL 

 

Käesolev aasta 2013 on nimetatud kultuuripärandi aastaks eesmärgiga, et inimesed 

teadvustaksid kultuuripärandi olemasolu ning selle hoidmise vajadust. Ka Turba 

raamatukogu andis sellesse oma panuse ning sügishooaja avaürituste teemaks sai just 

nimelt kultuuripärand meie ümber. 

Oktoobri algul kuulutasime välja joonistusvõistluse „Minu kodukoha kultuuripärand“, 

millest ootasime osa võtma kõiki, kel tahe paberil kujutada Nissi vallas asuvat erilist 

hoonet, kaunist paika looduses või mõnda vanaaegset eset. Joonistuste esitamise 

tähtajaks, 21. oktoobriks saabus 11 tööd. Osalejate vanus jäi 10-15 eluaasta vahele. Nagu 

võis eeldada, oli saabunud tööde seas mitmeid töid, kus kujutatud meie valla erilised 

hooned - Ellamaa elektrijaam, Riisipere mõis, Turba kultuurimaja. Ehkki oli tegemist 

joonistusvõistlusega, otsustasime, et me ei vali välja parimat tööd, vaid kõik osalejad on 

väärt auhinda. Iga osaleja auhind selgus läbi loosivõtmise. Kõik valminud tööd on 

raamatukogus näitusel ning raamatukogu külastajad pole olnud kiidusõnadega kitsid.  

 

 

Kultuuripärand hõlmab mitmeid erinevaid valdkondi. Koostasime neist raamatunäituse, mis  

oli küll vaid killuke kõigest sellest, mis kultuuripärandi alla kuulub, kuid ettekujutuse 

kultuuripärandi olemusest neile, kes varem kultuuripärandi mõistesse pole süüvinud, andis 

näitus ometi.  
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Pärandkultuuri õhtul“ keskendusime siiski vaid pärandkultuurile, mis on samuti osa 

kultuuripärandist. Osalejaid ei olnud palju – vaid 12, kuid tulid need, kes oma kodukoha 

vastu tõsist huvi tunnevad. Lugusid jutustama olime palunud Nissi valla metsaspetsialisti 

Marje Suharovi, kes on teinud ära suure töö Nissi valla pärandkultuuripaikade leidmisel 

ning kaardistamisel ja korraldanud neisse salapärastesse paikadesse ka väljasõite. Õhtu 

teises osas said aga kõik kohalviibijad oma teadmisi proovile panna Nissi valla 

mälumängus. Nimelt on MTÜ Ellamaa Loodusselts eesotsas Marje Suharoviga andnud välja 

lauamängu „Sinasõbraks koduvallaga“, mille reeglid on sarnased suvel ETV-s eetris olnud 

Eesti mängule. Kuna mäng on üsna uus, siis selle olemasolust veel väga ei teata ning seda 

enam oli üllatus ja mänguõhin suuremad. Auhinnaks võitjatele õunamoos Nissi vallas 

kasvatatud õuntest. Ehk näide sellest, et kui raha vähe ja kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka 

saab. 

 

 

Ka lastele toimus kultuuripärandit ja pärandkultuuri tutvustav üritus. Kuna eelnenud õhtul 

toimunud „Pärandkultuuri õhtul“ sai raamatukoguhoidja hulga teadmiste poolest 

rikkamaks, siis pidades silmas järjepidevuse traditsioone, said teadmised lastele kohe edasi 

antud. Lapsed olid aktiivsed kaasa rääkima ning pajatasid omakorda lugusid  kodukoha 
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müstilistest paikadest ja proovisid ära arvata ajalooliste hoonete vanuseid. Üheskoos 

leidsime, et meie vallas on eriliselt au sees vaimne kultuuripärand koorilaulu ja 

rahvatantsu näol. Kel huvi, sai lahendada ristsõnu ning otsida täherägastikust Nissi valla 

kultuuripärandit.  

Ehkki meie kultuuripärandi aasta üritustest osavõtt ei olnud väga arvukas, olen kindel, et 

on olemas huvi selle vastu, kes me oleme ja kust me tuleme, milline oli elu enne meid jne. 

Kui lastega neil teemadel rääkida, siis nende silmis on rõõm, mille taha on peidetud 

tänulikkus teadasaamisest, mille kohta nad tihti küsida ei oska. 

 

Elen Turi        Turba raamatukogu 

 

 
 
 
 
 
 
 

RAAMATUKOGUPÄEVAD 20 - 30 OKTOOBER 2013 
KOHTUME RAAMATUKOGUS. 

 
Sel aastal oli Ääsmäe Raamatukogus põnevust palju.  Ettelugemispäeval astus 
ootamatult tuppa  Karuott  Jaanus, et tutvustada lastele eesti loomalugusid     A.Jakobsoni 
muinasjutukogumikust „Ööbik ja vaskuss“ ning  nooremale kuulajaskonnale  Eesti 
Muinasjuttude kuldraamatust. 
Suurt elevust pakkus  tegelane Karuott ise oma kostüümi, suure meepurgi ja puulusikaga. 
Lapsed, kes soovisid lusikatäie mett, pidid oma nimed kirja panema...soovijaid oli palju! 
Päeva teise poole sisustas oma lugudega Jutulind - Eve, kes lastele tuttav juba lasteaia 
perioodist. 
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Ääsmäe Raamatukogu 

 

 

ARDU RAAMATUKOGU TÄHISTAS 85. SÜNNIPÄEVA 

 

30.oktoobri õhtupoolikul oli Ardu Päevakeskusesse kogunenud hulk rahvast, et tähistada 

pidulikult Ardu raamatukogu 85. sünnipäeva. Avasõnad lausus raamatukogu juhataja 

Maarika Liepkalns.   

Ta andis ülevaate raamatukogu ajaloost ja 

praegusest tegevusest ja  meenutas ka 

kunagisi töötajaid. Meeleolu tõstsid Ardu 

Põhikooli lapsed, kes  kandsid vahvalt ette 

kaasaegse versiooni muinasjutust 

„Punamütsike“. Raamatukogu on armastatud 

koht kõigi kohalike laste jaoks, seda võis 

aimata  ka raamatukogu kitsukeses ruumis 

nutikalt üle seatud paljude laste joonistuste 

järgi.  Muusikalist külakosti pakkus 

naisansambel „Üllatus“. Sel üritusel oli ka teine põhjus:  Ardu kodulooring sai 15 

aastaseks. Ring on väga tihedalt seotud ka raamatukoguga, kuna just raamatukogu oli see 

koht, kust kodu-uurimine kord alguses sai. Nüüdki oli raamatukogus näitus ringi 

tegevusest.  
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  Samal üritusel esitles raamatut „Kõue 

vald läbi aegade“ Sirje Saulep, kes on 

kodulooringi eestvedaja Seltskondlik osa 

jätkus õnnitlustega ja maitsvate 

suupistetega. Lõpetuseks naisansamblilt 

laul „Head ööd, head ööd...“, mida koos 

kaasa lauldi. Oli tore ja südamlik 

õhtupoolik Ardus. 

 

Sirvides 1988.a. infolehte,  sattusime 

jutukese peale, kus  Ardu raamatukogu 

juhataja Sirje Sillaste kirjeldab, kuidas 

tähistati raamatukogu  60 sünnipäeva. Kuna tookord raamatukogu asus puuküttega 

kolmetoalises korteris, kus ruumi nappis, siis juubelipidu peeti Ardu sovhoosi sööklas. Enne 

peo algust oli juhtunud ka äpardus: elekter oli ära läinud ja napilt enne algust tagasi 

saadud, sellest ka peoärevus. Juhataja tutvustas külalisi raamatukogu ajalooga. Vaadata 

sai vihikkataloogi, mis oli 60 aastat tagasi esimese juhataja Tõnu Talbaku poolt koostatud. 

Samuti oli näitus vanimatest raamatutest. 60 aasta jooksul oli raamatukogus töötanud  15 

inimest,  kellest peol oli kohal 4. Ühiselt sirviti vanu tööplaane ja seinalehti.  Luuletusi 

lugesid kõige väiksemad lugejad ja esines Kose rahvatantsurühm. Oli palju külaliste 

sõnavõtte ja kingiti lilli, aastapäeva jäi meenutama ka mälestusvimpel ja lubadus uute 

ruumidele. 

 

1998.a. infolehes on Ardu raamatukogu 70. sünnipäevast kirjutis tollaselt juhatajalt Ene 

Prossalt. Ta meenutas raamatukogu algust ja kolimisi. Alates 1995.aastast asus 

raamatukogu kortermajas Pala tn. 2, kuid vallavalitsus pidas plaane raamatukogu 

tagasiviimiseks endisesse koolimajja.  Aastapäevapeaol esinesid Ardu Põhikooli lapsed ja 

juttu jätkus ka pidulauda.  

  

Vahendas Lea Mäeste      Harju Maakonnaraamatukogu 
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KULTUURIPÄRANDIAASTA ARDU RAAMATUKOGUS 

 
Tähistades üritust “2013 - kui kultuuripärandiaasta,” kutsusime külla tuntud folkloristi ja 
kultuuripärandi saadiku Marju Kõivupuu. 8.oktoobril ootas Ardu koolimajas külalist täissaal,  
kuulajaskonnast pooled moodustasid Ardu ja Harmi koolide õpilased.  
Muheda ja ladusa jutuga esineja oskas kultuuripärandi mõistet ja selle valdkondi kõigile 
arusaadavaks teha. Aeg-ajalt esitas ta küsimusi ka laiale ringile. Oskuslikult ja rohkete 
näidetega tõi M. Kõivupuu välja erinevused meie esivanemate ning kaasaja inimeste 
traditsioonide ja kultuuri vahel.  
Murelikult rääkis ta, et tänapäeval ei tunta ega austata aastate jooksul tekkinud 
looduslikku kooslust, mida meie esivanemad eluallikana ja oma rituaalides väga tähtsaks 
pidasid.  
Suure probleemina näeb ta ka seda, et arhitektuurilised mälestised jäävad raha – ja 
huvipuudusel korrastamata ning ilmastiku meelevalda.  
M. Kõivupuu tõi hulgaliselt võrdlevaid näiteid, kuidas mõjutab inimtegevus ja üha 
hoogustuv tehnoajastu kultuuripärandi hääbumist.  
M. Kõivupuu, kui folklorist muretses -üha vähem väärtustame põliseid inimesi; nemad ja 
nende elatud elu ju ongi tõelised kodukandi pärandkultuuri edasikandjad. See-tõttu oli 
meie külalisel kõigile sõnum: “Leidke üles see, mis on teie kodukohas erilist ja mille pärast 
tasub siin elada!” 
 
 
Maarika Liepkalns       Ardu raamatukogu 
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105 aastane Kose Raamatukogu on uutes ruumides tegutsenud pea kaks 

kuud.  

Kolimine, raamatute korrektne paigutamine uhiuutele riiulitele, töökohtade sisseseadmine 

– kõik see võttis meil suhteliselt vähe aega. Alustasime 3. septembril ja juba 10. 

septembril avasime uksed  Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tänaval. Kolimisel abistasid 

meid töömehed kolimisfirmast Ava Express. 

Raamatukogu kasutada on alumisel korrusel avar teenindussaal 10 lugemiskohaga, 5 

arvutitöökohta kasutajatele, neist 1 otsinguarvuti, noorematele lastele on eraldi 

lastekirjanduse tuba. On olemas avarad  tööruumid ja hoidla. See osa raamatukogu 

ruumidest, mis on kasutamiseks kõigile, on saanud täiesti uue sisustuse – pilkupüüdev 

laenutuslett, uued riiulid toolid, lauad ... 

Uus asukoht on Kose alevi teises servas, elurajooni keskel. Nii mõnigi lugeja, kes varem 

loobus raamatukogu kasutamast kauguse tõttu, on raamatukogusse taas tee leidnud ja 

selle üle on meil hea meel. 

Meiega ühes majas asuvad  Kose Gümnaasiumi algklassid, lasteaia vanemad rühmad, 

muusikakool, noortekeskus, kultuurikeskus, spordisaal. Maja on hommikust hiliste 

õhtutundideni rahvast täis ja see toob ka raamatukogusse senisest enam kasutajaid ning 

annab võimalused omavaheliseks koostööks. 

Kuna asume algklassidega ja lasteaia vanemate rühmadega nüüd nii lähestikku, siis 

püüame igati nendega senisest enam koostööd teha. Liia Oll, kes lastega põhiliselt 

tegeleb, on korraldanud huvitavaid üritusi, neist põnevam vast Leivanädal. 

Kuigi kolimise ja raamatute kordapanemise ning sisustamisega on olnud palju tegemist, 

oleme siiski jätkanud raamatunäituste ja ürituste korraldamist. Raamatunäituste 

korraldamiseks on nüüd suuremad võimalused. Päevakajalised näitused – kultuuriloolised 

tähtpäevad, kirjanike juubelid - on paigutatud näituste avatud riiulitele. Klaasvitriinidesse 

paneme näitused, mis vajavad erilisi tingimusi - autogrammiga raamatud, vanad eesti 

raamatud meie raamatukogus jms. Hetkel väljasoleval näitusel on vanim raamat aastast 

1818, mis tõsi küll on erakogust, kuid raamatukogu enda kogudest vanim on 1906 aastast. 

Juba ootab järge raamatunäitus Kose kihelkonna õpetajate kirjutatud õpikutest, mille on 

koostanud Kose-Uuemõisa Koduloomuuseum. Ühtlasi tähistame selle näitusega Kose 

Gümnaasiumi 90. aastapäeva. 

Üleriigilised raamatukogupäevad möödusid töiselt ja huvitavalt – ettelugemised 

lasteaialastele, raamatunäituste avamised, tuntud inimesed raamatukogus, luuleõhtu, kus 

valla raamatukoguhoidjad lugesid sügisluulet, Kose kiriku arhiiv-muuseum-raamatukogu 

külastamine. Esmakordselt laenutas raamatuid meesterahvas – SA Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskuse juhataja Demis Voss, kes oli  tihedalt seotud meie maja ehitusega. 

Abivallavanem maanõunik Merle Pussak, kes ka laenutaja rollis oli, aitas lahendada meil 

keerulise päringu riigiasutuste dokumendihaldusest. 



10 
 

Kose Kultuurikeskuse avamispeol tekitas elevust valla raamatukoguhoidjate korraldatud 

luuleõhtu „Sügisel on sada värvi“  Luuleõhtu kava panid kokku Heljo Järvelaid ja Ingrid 

Kuusk, luulet lugesime meie kõik  -  raamatukoguhoidjad.   

Uutes kaasaegselt sisustatud, kuid soliidse eaga Kose raamatukogus püüame igati jätkata 

nii traditsiooniliste ettevõtmistega kui ka algatada uusi. 

2013 aasta teine poolaasta on Kose Raamatukogu ajaloos eriline lisaks ka sellele, et 1. 

juulil vastuvõetud põhimäärusega sai raamatukogust  Kose valla keskne raamatukogu. 

Minu kui valitud direktori ülesandeks on juhtida ja kureerida raamatukogundusalast 

tegevust kogu vallas. Ühinenud Kose vallas on 6 raamatukogu, kõigis neis jätkatakse ka 

edaspidi elanike teenindamist.  

Keskse raamatukogu üheks eesmärgiks on ülevallalise raamatute komplekteerimise ja 

omavahelise laenutamise korraldamine. See on väga keeruline ülesanne, mis nõuab kõigi 

raamatukoguhoidjate ühist mõtte- ja kaastööd. Loodame selle tegevuse tulemusena 

raamatukogude kogud komplekteerida põhjalikumalt ja enam elanike vajadusi rahuldavalt. 

Tähtsal kohal on ka raamatukoguhoidjate omavahelise koostöö arendamine ja ühiste 

koolitusürituste läbiviimine.   

Raamatukogu sisseseadmisel ja kujundamisel on veel palju teha, samuti ka omavahelise 

koostöö kujundamisel, kuid oleme optimistlikud ja usume, et saame meile pandud 

ülesannetega hakkama. Kõik ikka selle nimel, et raamatukogu kasutajal oleksid 

kaasaegsemad võimalused ja et nad tunneksid - kasutaja on raamatukogudesse oodatud. 

     Uute kohtumisteni! 

           

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirje Bärg        Kose raamatukogu 
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UUES KOSE RAAMATUKOGUS LASTELE 

 
Uues majas on lasteraamatute jaoks avar ja hubane tuba, kus lapsi tervitavad Lotte 

joonisfilmist tuttavad tegelased. Hulgaliselt on lisandunud uusi lugejaid algklassiõpilaste 

hulgast. Rõõmu valmistab tihe koostöö Kose Gümnaasiumi algklasside ja Kose lasteaiaga. 

Oktoobris korraldasime kooli leivanädala raames raamatunäituse “Jätku leiba!”, Kõik 

algklassid käisid leivateemalises raamatutunnis. Rääkisime viljakasvatusest ja leiva 

küpsetamisest läbi aegade kogu maailmas ja Eestis. Vaatasime rukki-, nisu- ja odrateri 

ning lapsed pidid ära arvama, mis on mis. Kõige tublim arvaja oli 3.b klass. Muidugi võisid 

kõik soovijad ka proovida, kuidas viljaterad maitsevad. Lugesime kokku praegu poes 

müüdavad leivasordid. Tuletasime meelde vanasõnu ja kõnekäände leivast. Kolmandad ja 

neljandad klassid vastasid lõpuks 10 küsimusele, mis olid koostatud tunnis räägitud jutu 

põhjal. Lasteaia mudilastega vaatasime pilte erinevatest rahvusleibadest. 
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Traditsiooniliselt toimus I veerandi viimasel päeval alglasside tublimate raamatukogu 

kasutajate tunnustamine. Sel aastal juba kaheksandat korda. Igast klassist üks poiss ja 

üks tüdruk said tänukirja, järjehoidja ning Lotte šokolaadi. Kahjuks peab märkima, et 

4.klassis näitab poiste lugemishuvi taandumise märke. Seda tublimad on tüdrukud, kellest 

mõnedki on avastanud raamatukogu ja lugemishuvi just meie uues majas.  

Ettelugemispäev oli seekord lastaaia Miisu ja Krõlli rühmale. Lugesime August Jakobsoni 

muinasjuttu “Varblane teeb kalja”, vaatasime raamatuid loomamuinasjuttude näituselt 

“Hundil on need hullud jutud, rebasel kõned kavalad”. Mõlema rühma lapsed joonistasid 

raamatunäitusele igaüks oma loomapildi. Kõige populaarsem loom oli karu. 

Raamatunäitust kaunistavad karudele lisaks ka laste joonistatud kassid-koerad, rebased, 

hobune, kalad ja koguni krokodill. Aitäh väikestele tublidele kunstnikele! 

 

Liia Oll        Kose raamatukogu 

 

 

 

 

 

RAAMATU „KEILA ROHELINE PÄRAND“ ESITLUS HARJU  

MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 
Raamatut esitlesid selle autorid linnaaednik Inge Angerjas ja endine ajakirjanik Eda 

Liiväär. Raamatu ilmumist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti aluseks olid 

erinevad uuringud ja analüüsid. Mõte raamatu tegemiseks hakkas idanema 5 aastat tagasi, 

kui Inge Angerjas tuli Keila linna aednikuks. Ta oli varem koostanud trükise Põltsamaa 

linna rohelisest pärandist ja ta nägi, et selle vastu tekkis suur huvi . Keila linn asub väga 

mitmekülgse loodusega keskkonnas, samuti on linnas hulgaliselt haljasalasid ja parke, mis 

moodustavad linna läbiva „rohelise jõe“ . Autorid rõhutasid, et tegemist ei ole 

dendroloogiaõpikuga, vaid raamat on mõeldud looduse- ja pargihuvilistele heaks 

kaaslaseks avastamaks Keila rohelist pärandit. Raamatus olevad fotod on enamuses Inge 

Angerja enda pildistatud, aga kasutatud on ka Keila fotojahifotosid ja pilte  

muuseumivaramust. Raamatut hakatakse kinkima ka Keila linna uutele väikestele 

linnakodanikele.  
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Õnnitlused raamatu autoritele 

 

Lea Mäeste      Harju Maakonnaraamatuogu 

 

 

 

 

NÄITUSED HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU GALERIIS 
 

SILVI KALDA, Keilas elav nahakunstinik, esitles oma nahkköites raamatuid ja 

külalisramatuid ning raamitud pilte seekord nii Harju Maakonnaraamatukogus kui ka Harju 

Muuseumis.  Kunstiajaloolane Inge Teder isoloomustab Silvi Kalda loomingut kui 

eksperimenteerivat kunsti nii materjalide kui tehnikate osas. Oma kompositsioonides on 

kunstnik kasutanud looduslikku kuivmaterjali, metalli, karusnahka, fotosid, maalinguid jms. 

ja seda kombineerituna klassikaliste tehnikatega nagu nahavool ja nahalõige. Ehe näide on 

„RE-reaalia“ ehk  „Naha kolmas elu“. 
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  Näituse plakat 

 

MARIMEKKO NÄITUS HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

Tekstiili- ja rõivabrändi Marimekko näituse vahendas Harju Maakonnaraamatukogusse 

Soome Instituut. Marimekko loodi 1951.a. Armi Ratia poolt. Näitusel eksponeeritud kangad 

olid suurte värvipindadega, väljas olid ka traditsioonilised suurte lillornamentidega kangad. 

Tekstiilstendide vahendusel  sai tutvuda Marimekko ajaoo ja arenguga, samuti 

disainertitega, kes läbi aegade Marimekkos tegutsenud ja oma panuse andnud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näitusega kaasasolevad siiditrüki vahendid tekitasid mõtte teha tekstiilitrüki töötuba, mille 

juhendajaks kutsusime Keilas elava tekstiilikunstniku Eve Selisaare. 
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NÄITUS „KIVIAJA GRAAFIKA“  HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS  

02. – 29.NOV. 

AUTOR:  LOIT JÕEKALDA 

 

 
vaade näituseseinale      autor frotaažkoopia taustal 

 

Loit Jõekalda on Eesti Vabagraafikute Ühenduse esimees, Eesti Muinastaideseltsi, Eesti-

Saami Ühenduse ja Soome Muinastaide Seltsi liige. Oma vabagraafilise loomingu ja 

näituste kureerimise kõrval on kunstnik tegelenud veerandsada aastat soome-ugri aladel 

ja ka mujal maailmas leiduva muinasaja visuaalse pärandi uurimisega. Ekspositsiooni 

kuuluvad kaljuraienditest 150 digitrükifotot ja kaks frotaažkoopiat (frotaaž – 

hõõrumistehnikas paljundusmenetlus) Koola poolsaare, Valgemere, Äänisjärve, Uurali, 

Tomi jõe ja Minusinski oru muinastaide leiukohtadest. Rituaalipaikade sakraalsete 

sümbolite seas leidub realistlikke ja geomeetrilisi kujundeid, inim- ja loomalaadseid, taeva 

ja maa märke, jahi- ja viljakusmaagiaga seotud, nii mõistetava kui kaheldava tähendusega 

jooniseid. Näitust ilmestavad ka fotod kohalikust loodusest ja ekspeditsioonide-elust. 

 

 

Näitusi tutvustas Lea Mäeste    Harju Maakonnaraamatukogu  
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MAARAAMATUKOGUHOIDJA PÄEV 25.OKTOOBER 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 

 
Maaraamatukoguhoidja päev toimus 13.ndat 

korda. Päeva teemaks oli „Elu võimalikkusest 

maal, maaelu arengud, kogukonna osatähtsus“. 

Teema juhiks oli Keila lehe toimetaja Agu 

Veetamm. Päev avamisel tervitasid osavõtjaid, 

keda oli kogunenud üle Eesti 120 ringis, ERÜ 

juhatusest Katre Riisalu, Keila linnapea Enno 

Fels ja aselinnapea Eike Käsi.  

Esineja Juhan Särgava on Eesti Põllumeeste 

Liidu president ja ökotalu ning Saidafarmi omanik. Äramärkimist vääriv saavutus on ka 

tänavu saadud Läänemere sõbraliku taluniku tiitel, milega tõstetakse esile uuenduslike, 

mitmekesiste ja sästlike lahenduste kasutamise eest suurtootmises. Juhan Särgava on 

saanud Harju maakonna autiitli.Ta rääkis, kuidas ta sai rootslastelt ökopisiku ja seda 

arendama hakkas. Ta rõhutas, et ühistegemine on väga tähtis, seda eriti maal, kus see 

oluliselt liidab piirkonna elanikke.  

Sulev Oll – Maalehe toimetaja ja luuletaja, meenutas oma töökäiku kooliõpetajast Maalehe 

ajakirjanikuks. Ta rääkis oma kodukoha Aseri näitel, kuidas maakoht võib hääbuda, kui 

kaovad töökohad ja lapsi ei jätku kohalikku kooli. Oma juttu illustreeris ta arvukate 

statistiliste näidetega ja oma luuletustega.  

Järgmine esineja Anneli Kana on liikumise Kodukant eestvedaja ja MTÜ Metsanurme 

tegevjuht. Ta tutvustas MTÜ Metsanurme tegemisi: välja on töötatud erinevad paketid, 

mis hõlmavad  loodusradade retki koos toitlustusega kui ka erinevate sündmuste 

tähistamist. Rõhk on külastuselamusel. Aktiivselt on kaasatud uusrajoonide elanikke. 

Eestimaise meene ja väikse püsilillega õnnitleti Aasta maaaraamatukoguhoidja tiitli 

nominete. Maaraamatukoguhoidja päev lõppes raamatukogu-poolel seltskondliku osaga. 

Raamatukogus sai tutvuda näitustega ja maitsta suupisteid. Kaasa võis elada Keilas asuva 

õmblusfirma Protten moedemonstratsioonile. 
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Aasta maaraamatukoguhoidja nominendid Protteni moedemonstratsioon 

 

Lea Mäeste       Harju Maakonnaraamtuikogu 

 

 

 

 

LAPS KIRJANDUSES 
 

Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ja Eesti Lastekirjanduse Keskus korraldasid 

seminari, mille fookuses oli lapse kujutamine ilukirjanduses. Teemat käsitlesid kõigile 

tuntud lektorid Mare Müürsepp, Ave Mattheus,  Krista Kumberg, Mari Niitra, Elle-Mari 

Talivere ja Jaanika Palm. 

Kuidas tekib lapsemeelne tegelane? Kas oma laps on inspiratsiooniallikaks ( Ellen Niit, Epp 

Petrone, Kerttu Soans jt.)? Kas meenub lapseks olemise kogemus või on soov lastele 

maailma vahendada? Kas peategelane on TEMA (nagu „Väikses Illimaris”) või MINA (nagu 

„Samet ja saepuru”) või esitatakse mõtteid seletuskirjana („Agu Sihvka annab aru”) või 

päevikuna („Kadri”)? 

Kas lapsikud onud-tädid ( raamatutest „Keerutädi”, „Onu- Heino” ,”Ühes veidras väikses 

linnas” jt.), aitavad maailma mõtestada ja kitsaskohti märgata. 

Küsimusi ja mõtteid kergitati ja näiteid on võtta aegade algusest . Huvitav oli kuulata ja 

päev möödus kiirelt. Loodame ettekandeid (vähemalt mõnda) lugeda Lastekirjanduse 

keskuse jälleilmuvatest toimetistest. 

 

Reet Vahersalu      Harju Maakonnaraamatukogu 
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RAAMATUKOGU KUI NOORTEKESKUS. 

 
Reedel, 1. novembril 2013 tähistati Tallinna Keskraamatukogus Aleksander Sibulale 

pühendatud erialapäeva teemal „Raamatukogu kui noortekeskus“. 

Noortekeskuse põhieesmärkideks on luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks 

nende vaba tahte alusel väljaspool perekonda, kooli või tööd ning toetada noorte arengut 

ja ühiskonnastumist. Erialapäeval uuriti, kuidas edendada noorte arengut toetavat 

keskkonda raamatukogus, mida tähendab noorsootöö raamatukogus, milliseid võimalusi 

pakub virtuaalne noorsootöö, kuidas edendada koostööd koolide huvijuhtidega. Nendele ja 

teistele küsimustele vastasid noortega tegelejad Tallinnast, Kuressaarest, Viljandist ja 

Soomest Espoost. 

Kuulutati välja Aleksander Sibula stipendiumi 2013. aasta stipendiaat, kelleks sai Tallinna 

Ülikooli 2. kursuse tudeng Jane Tooman. Autasu andis kätte Tallinna Keskraamatukogu 

direktor Kaie Holm. Stipendium on asutatud Tallinna Keskraamatukogu poolt 2004. aastal 

raamatukogu kauaaegse direktori ja eesti raamatukogunduse arendaja Aleksander Sibula, 

kelle sünnist möödub 4. novembril 129 aastat, mälestuse jäädvustamiseks. Stipendium 

määratakse ühele õppetöös edukale ja ühiskondlikult aktiivsele raamatukogunduse erialal 

õppivale üliõpilasele. Stipendiumi andmisega soovib Tallinna Keskraamatukogu aidata 

kaasa raamatukogunduse eriala üliõpilaste õpimotivatsioonile ja raamatukoguhoidjate 

järelkasvule rahvaraamatukogudes.  

Päevakava koosnes neljast põnevast ettekandest ning grupiaruteludest. Tallinna Ülikooli 

Pedagoogilise seminari noorsootöö osakonna vanemspetsialist Kristiina Lees rääkis teemal 

„Noorsootöö reaalselt ja virtuaalselt“. MTÜ Eesti Huvijuhtide esimees Triino Lest esitas 

oma ettekande teemal „Huvijuhi roll koolikultuuri kujundajana ja õppekava lõimijana“. 

Kolmanda teema „Noorsootöö võimalikkusest raamatukogus“ kandis ette Viljandi 

Linnaraamatukogu huvijuht Vilja Volmer.  

Espoost oli külla kutsutud Entresse raamatukogu noorteosakonna raamatukoguhoidja Jani 

Nieminen, kes esines põneva ettekandega „OMG – Youngsters are coming to the library“. 

Teemade vahel näidati youtubest Maret Oomeri teatrikooli õpilaste noorte- ja 

raamatukogu-teemalisi videoklippe.  

Viimaks jõuti kõige põnevama päevaosa juurde, kus osalejad jagunesid gruppidesse, et 

arutleda erialapäeval kõne all olnud teemadel. Arutluse all oli 5 teemat: mida peaks 

raamatukogu noortele pakkuma; virtuaalsed noorsootöö võimalused raamatukogus; kooli 

ja raamatukogu koostöö; kuidas kaasata raamatukogu töösse noori; tuleviku 

noorteraamatukogu kujundamine. Päev lõpetati grupiarutelude tulemuste esitamisega ja 

kokkuvõtete tegemisega.  

Kaisa Toms       Harju Maakonnaraamatukogu  
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MÄLESTUSTE KOGUMINE 

 
Seoses  Pärandiaastaga 2013 kutsus ERÜ maaraamatukogude sektsioon  üles koguma 

mälestusi.  

 Igapäevasest tööelust, olulistest sündmustest raamatukogudes, omapärastest, 

naljakatest juhtumitest raamatukogudes. 

Kogutud mälestused on plaanis 2014.a. maaraamatukogude suveseminariks kokku köita ja 

sealt loodetavasti raamatuks vormida. 

Üsna raske on istuda laua taha ja hakata mingeid sündmusi meenutama, seetõttu 

kasutasime varem kirjapandut. Oleme  Harju Maakonnaraamatukogus  koostanud nn. 

Laualehte (nüüd infolehte )  aastatel  1982-1989 ja pärast vaheaega alates 1995.aastast  

tänaseni. 

Mälestuste kogumise aktsioon oli  ka 1986.aastal,  ellukutsuja tollane  Fr. R. Kreutzwaldi  

nimeline  ENSV Riiklik Raamatukogu ( praegune  Eesti  Rahvusraamatukogu ). Võtsin 

varasemate kirjutiste autoritega ühendust ja valikusse sattusid järgmised kirjatööd : 

Tiina Koppelmaa  „ Lehetu raamatukogu küsitlus „ Miks teie ei ole Lehetu raamatukogu 

lugeja „ 1982.a. 

Tiina Koppelmaa  „Noarootsi  päevad „ 1988 .a. 

Helle Pärlin   „Kihelkonnapäev Hageris „ 

Liia Kiibus  „ Lugejateenindus ja kutse-eetika kursused Tallinnas „ 1988.a.  

Anne Sokko „  Meeldiv seminarinädal „ (Tallinnas ,   raamatukoguvälise teeninduse 

teema ) 1987.a.  

Anne Sokko  „ Reis Kihnu  „ ( Pärnu, Harju ,Rapla, Paide rajoonide ühine laager ) 1988.a.  

Ise koostasin ülevaate raamatukogutöötajate erialareisidest ja  arendavatest 

konverentsidest  1990-ndate aastate märkmete põhjal. Artikli pealkirjaks sai  „ 

Raamatukogutöötaja reisib ja areneb …“ 

Miks just need artiklid? Tundus, et  iseloomustasid antud aega väga hästi,  kõlasid aegade 

tagant üsna tänapäevale sarnaselt ja peaasjalikult võlusid  oma siira õhinaga   elada kaasa 

muutustele ühiskonnas  ja sooviga edasi areneda. Lisaks   naljanurk aruannete 

sõnaapsudest. 

Üleskutsele vastas kohe ka  meie endine hea kolleeg ja viljaks kodulookirjutaja, 

raamatukogude ajaloo kirjutaja  Aino Lehtmets  

Tema artiklid : 

Aino Lehtmets  „ Kuidas minust sai Tallinna Kultuurharidusala Kooli raamatukogunduse 

osakonna õpilane  „ ( Lõpetas I lennu 1955.a. )  

Aino Lehtmets „Mälestuskilde Harju maakonnas asunud Jõgisoo raamatukogust 1944 – 

1978 „ 
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Mälestusi  võis saata otse  maakogude sektsiooni  esinaisele Lea Rannale  ja ilmselt 

lisandub meie maakonna raamatukogutöötajate kirjatükke veelgi, sest tähtaeg oli 

detsembri lõpp 2013.a.  

 

Rutt Enok       Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

 

 

 

VIIMSI RAAMATUKOGUS ANTI JUHISEID SUGUPUU UURIMISEKS 

 
21.septembril toimus Viimsi Raamatukogus koduloolase Jaan Tagaväli loeng teemal 

„Millest alustada suguvõsa uurimist?“. Põline viimsilane Jaan Tagaväli on Tallinna 

Genealoogia Seltsi esimees ja Eesti Genealoogia Seltsi aseesimees. Genealoogia on ajaloo 

abiteadus, mis uurib sugukondade, perekondade ja üksikisikute põlvnemist ja 

sugulussidemeid. Genealoogial võib olla nii usuline, praktiline kui harrastuslik alus ehk 

põhjus. Ka on põnev teada saada, kellest me põlvneme ja leida uusi sugulasi, teada saada, 

millega nad tegelesid. Sugupuu uurimist tuleks alustada sellest, et kirja panna iseenda 

teadmised. Seejärel rääkida sugulastega, kas keegi on juba uurinud suguvõsa ja sellega 

seonduvat. Seejärel minna samm-sammult edasi. Tänapäeval on selleks palju võimalusi, 

abiks on arhiivid ja arvuti võimalused. Loengust saab põhjalikumalt lugeda: 

Eelmise sugupuu uurimise koolituse lühikokkuvõte: 

 

http://www.viimsiraamatukogu.ee/index.php?id=19813 ja põhjalik kokkuvõte 

http://www.viimsiraamatukogu.ee/public/Sugupuu_uurimise_koolitus_Viimsi_Raamatukog

us_21.09.2013_-_hr_Tagavali_parandustega.pdf 

 

Novembris on plaanis Jaan Tagaväli järgmine loeng teemal „Perekonnanimed 

suguvõsauurija pilguga“. 

 

Jane Palu         Viimsi raamatukogu 

  

http://www.viimsiraamatukogu.ee/index.php?id=19813
http://www.viimsiraamatukogu.ee/public/Sugupuu_uurimise_koolitus_Viimsi_Raamatukogus_21.09.2013_-_hr_Tagavali_parandustega.pdf
http://www.viimsiraamatukogu.ee/public/Sugupuu_uurimise_koolitus_Viimsi_Raamatukogus_21.09.2013_-_hr_Tagavali_parandustega.pdf
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PÕHJAMAADE RAAMATUKOGUNÄDAL 

 
Novembri alguses tähistame Põhjamaade raamatukogunädalat, mis seekord oli 

pühendatud teemale "Talv Põhjalas".  Kuna see aeg on aasta pimedaim, on just 

ettelugemine  ja jutuvestmine raamatukogunädala peaideeks ja  pakutakse alati välja 

kirjanikud, kelle teoseid lugeda. 

See aasta aga oli Keila raamatukogu jaoks eriline, nimelt külastas meid soomerootsi tuntud 

kirjanik Ulla-Lena Lundberg. Ulla-Lena Lundberg on 2012.a. Filandia kirjandusauhinna 

saaja.  Kohtumise korraldas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus. Kaasatud olid 

tõlkija Anu Saluäär ja Rein Põder kirjastusest “Eesti Raamat”. 

 

 

 

Kirjanik Ulla-Lena Lundberg, tõlkija Anu Saluäär, Rein Põder kirjastusest “Eesti Raamat”  
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Kirjaniku raamat “Jää” 

 

Muljeid kohtumisest saab lugeda: 

http://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/7974-uuel-aastal-jouavad-eesti-lugejateni-

kaks-hinnatud-soome-rootsi-kirjaniku-ulla-lena-lundbergi-teost 

 

 

 

Kaja Hõimoja       Harju Maakonnaraamatukogu 

  

http://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/7974-uuel-aastal-jouavad-eesti-lugejateni-kaks-hinnatud-soome-rootsi-kirjaniku-ulla-lena-lundbergi-teost
http://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/7974-uuel-aastal-jouavad-eesti-lugejateni-kaks-hinnatud-soome-rootsi-kirjaniku-ulla-lena-lundbergi-teost
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MAARDU RAAMATUKOGU TEGEMISI 

 
Novembri lõpus  meie raamatukogus raamatunäitus «Dragunski. Deniska jutud». Näituse 
raames toimusid lastele ka muinasjutu lugemispäev ja joonistuspäev.Seda üritust 
külastasid  ka  1., 2. ja 4.klassi  õpilased.  Peale lugemispäeva  kogunes palju erinevaid 
ilusaid töid. 
14. novembril 2013.a. toimus Maardu linna raamatukogu lugemissaalis  Raimond Valgre 
100. sünniaastapäevale pühendatud õhtu. Meie raamatukogu külastas kirjanik Natalja 
Veeber, raamatu “Раймонд Валгре. Недосказанная Легенда” autor. Proua Veeber  
jutustas palju uut ja huvitavaid fakte helilooja eluloost ja rääkis tema loomingust. 
Raamatukogu külastajatel oli võimalus kuulata ja nautida  R.Valgre muusikalisi teoseid. 
 
 
 

  
 
 

Maardu raamatukogu 

 

 

    ÕNNITLEME KÕIKI SÜGISKUUDE SÜNNIPÄEVALAPSI 
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Jõudis vaikne õhtutund, 

langeb pilvest laia lund, 

valges kattes iga puu, 

taeval liugleb hõbekuu. 

Laskub maale jõuluöö, 

ümber kiirgav tähevöö, 

tervitab teid kellakaik, 

küünlasäras iga paik. 

Rõõmsalt kilab aisakell, 

Jõululoost meil süda hell, 

Langeb pilvest laia lund, 

Kuused näevad jõuluund. 

 

(Kersti Merilaas. JÕULULAUL) 
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Tänu kõigile, kes aitasid kaasa 2013.aasta viimase infolehe valmimisele! 

 

Infolehe koostas: Lea Mäeste 

Harju Maakonnaraamatukogu  


