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  Mis teeb inimese meele rõõmsaks? Meeldiv seltskond, hea 

keskkond, hea raamat, uued teadmised – neid asju on palju. Ka 

meie, raamatukoguhoidjad, saame inimeste meele rõõmsaks 

teha, pakkudes neile head lugemist, korraldades huvitavaid 

kohtumisi-kontserte, aidates e-maailmas toimetada või lihtsalt 

kuulates ära kellegi mure. 

   2014.  aasta on kuulutatud Liikumisaastaks – kes loeb, see 

liigub ! Ka raamatute lugemine on liikumine uute teadmiste 

poole. Väidetakse, et füüsise vormis hoidmiseks oleks hea teha 

päevas kümme tuhat sammu, et vaim värske oleks, võiks ju kuus 

vähemalt ühe raamatu läbi lugeda ! 

 

 

ERÜ juhatus  
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RAAMATUKOGUPÄEVADE AVAMINE 20. OKT. RAPLAS 

 

Seekordsed raamatukogupäevad 

toimusid juba 24. korda 20.-

30.okt.,  ikka deviisi all 

„Kohtume raamatukogus“ Rapla 

Kultuurikeskuses.  Soov on tõsta 

raamatukogude populaarsust – 

mitte ainult raamatute 

laenutamise kohana, vaid ka 

muude teenuste pakkujana , 

erinevate ürituste ja tegevustega 

ning kogukonnakeskustena. 

   Päeva juhtis Rapla 

Keskraamatukogu direktor Õie 

Paaslepp. Tervitusteks said sõna 

ERÜ juhatuse esinaine  Katre 

Riisalu, Raplamaa maavanem 

Tiit Leiner ja Rapla vallavanem 

Ilvi Pere. 

   Kultuuriminister Urve Tiidus 

rõhutas, et info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate 

kiire arengu tõttu on ka 

raamatukogundus teelahkmel. 

Kesksel kohal on siiski 

kompententsed 

raamatukoguhoidjad, kes on 

pühendunud lugemisharjumuste 

kujundamisele, mis on eriti tähtis lastele ja noortele suunatuna. Minister lisas veel, et 

raamatukoguhoidjate järjepidev koolitamine ja töötasu vajab kindlasti toetust.  

   Oma kohaloleku ja kõnega austas Eesti raamatukogutöötajaid IFLA president Sinikka Sipalä. 

Oma põhjalikus kõnes „Tugevad raamatukogud, tugevad ühiskonnad“ andis ta ülevaate Soome 

raamatukogude hetkeseisust. Soomes kasutatakse ühtset projektide registrit, kus on 11 teemat ja 

sellele on eraldatud 9,3 milj. eurot. Kasvavaks trendiks on iseteenindusega ja pop-up 

raamatukogud. President tutvustas ka IFLA Arengu ülevaadet, mis avaldati 2013.a. konverentsil 

Singapuris. IFLA president soovis inspireerivaid raamatukogupäevi ja tema sooviks oli tutvuda 

Eesti raamatukogudega. 



3 
 

   Muusikaline tervitus oli Rapla kooli teatrilt ja kajastas legendaarse kultuuri- ja tantsuõpetaja 

Linda Rausi elulugu. Kultuurikeskuses sai tutvuda Linda Rausi toaga. 

     Rapla kirjanik Avo Kull, kes ennast pigem ettevõtjaks peab, rääkis, et tema kirjutab vabal ajal 

ja puhtast rõõmust. Tema esimene romaan „Haigla“ sai kohe menukiks ja võitis „Tänapäeva“ 

romaanivõistlusel peaauhinna. Praeguseks on Avo Kulli sulest ilmunud juba mitu romaani. Tema 

eesmärgiks on kirjutada lihtsas keeles ja kaasahaaravalt. Oma esinemises lahkas ta küsimust: mis 

siis ikka on väärtkirjandus ja mis on kirjanduse hindamise kriteeriumid. Kirjaniku seisukoht oli, et 

niipalju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi ja maitseid. Kahtlemata on Avo Kull ka 

kaasahaarav esineja. 

   Järgmine esineja oli luuletaja ja tõlkija ning kunstnik Mathura (kodanikunimega Margus Lattik). 

Ta  on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Aastast 2005 on ta Eesti Kirjanike Liidu liige. 

Avaldanud luulekogusid, reisikirja , CD ja tõlkeid inglise ja hispaania keelest. 

   Ta luges ette mõned tõlked ja oma tõlgendused Marie Underi 100 aastat tagasi ilmunud sonetist 

„Lapsed“. Ta jutustas , et Hasso Krulli ettevõtmisel kirjutavad Eesti kirjanikud oma tõlgenduse 

tänapäevases keeles Underi sonettidest. 

   Mathura nimetas raamatukogusid meie maa vaimseteks kopsudeks. Raamatud on ka mälu 

hoidjad; kui suuline pärimus levib põlvest põlve, siis kirjaliku pärimuse kandjateks on raamatud. 

Ka tõlked aitavad osa saada pärimusest ja mälust maailmas. Luuletaja on mõtisklenud, et kas ja 

miks hea kirjanik peaks palju lugema. Ikka selleks, et teada saada, mis on juba enne kirjutatud. Ta 

jätkas eelneva esineja püstitatud mõttega väärtkirjandusest. Tema meelest väärtkirjandus on 

selline, mis sisaldab väärikust. Väärtuste loojaid on vähe, tarbijaid rohkem; raamatukogud on 

väärtuste hoidjad: sellise väärt mõttega lõpetas Mathura oma esinemise. 

   Peale lõunasööki toimus traditsiooniline viktoriin, mille küsimused tulid Harju 

Maakonnaraamatukogult. Osa võttis 12 võistkonda, võitjaks osutus Rahvusraamatukogu 

võistkond. 

  Enne koduteele asumist külastasime kirjanik Andres Ehinile pühendatud pingikobarat. 

   Aitäh Rapla raamatukogulastele sisuka ja ladusalt kulgenud päeva eest ! 

 

 

Lea Mäeste       Harju Maakonnaraamatukogu 
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KOHTUMINE LASTEKIRJANIK ILMAR TOMUSKIGA 

   Raamatukogupäevade raames toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumi  5.kl. õpilastel kohtumine 

Tabasalu raamatukogus  lastekirjanik Ilmar Tomuskiga, kes on eelkõige Keeleinspektsiooni 

peadirektor ja on oma vastutusrikka töö  kõrvalt kirjutanud 13 populaarset lasteraamatut. Ta on 

kirjutanud ka täiskasvanutele raamatuid ja välja andnud soome keele õpiku. Hariduselt  on ta 

filoloog ning  on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana. 

   Kirjanik rääkis õpilastele seiku oma koolipõlvest ja sellest, kuidas talle meeldis juba siis 

kirjandeid kirjutada ja kuidas ta igasse kirjandisse „puistas“  mingi nalja, mis aga tema eesti keele 

õpetajale sugugi ei meeldinud ja kes arvas, et Tomusk ei oska kirjandeid kirjutada ja ei ole paremat 

hinnet väärt kui  „3“. 

   Kohtumisel saime teada, kuidas Tomuskist sai tasapisi lastekirjanik, kirjutades  kõigepealt 

üksikuid jutte oma poja Volli riukalikest tegemistest, mis tekitasid vanematele parasjagu peavalu. 

Need jutud ilmusid esialgu ajakirjas Hea Laps ja hiljem, Leelo Tungla soovitusel, raamatuna 

„Tere, Volli!“,  lisandusid  veel“Volli vanad vigurid“ ja „Volli kasvab suureks“.  Oma teisest pojast 

on ilmunud tal  raamat „Vend Johannes“. Kuigi pojad on nüüd juba täiskasvanud, lubas kirjanik, 

et selles sarjas ilmub veel üks raamat tema poegadest ja nende vimkadest, mida nad ise hiljem on 

oma vanematele rääkinud. 

Õpilastes tekitasid põnevust 

Kribu ja Krabu seiklused  

„kriminalistide“ sarja 

raamatutes, mille eest Tomusk 

pälvis tänavusel Nukitsa 

konkursil laste lemmik-kirjaniku 

tiitli. Kohtumine kirjanikuga 

meeldis õpilastele väga ja 

tagasiside oli positiivne:  Emilia 

soovitab Ilmar Tomuski 

raamatuid kõigil koolilastel 

lugeda, sest neis on nalja, 

seiklusi ja põnevust.  Sandra 

Simonele meeldis väga kirjanikuga kohtumine:  „Ilmar Tomusk  inspireeris mind väga ja kui 

suuremaks saan, kirjutan võib-olla ka ise raamatu, sest nagu Tomusk ütles, et iga inimene peaks 

elus kirjutama ühe raamatu“.   Ilmar Tomusk on veel öelnud, et hea lasteraamat peab tooma rõõmu, 

mitte  masendust, mida meie elus on vahest liigagi palju. 

 

 Ede Kutsar       Tabasalu Raamatukogu 
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KOHTUME RAAMATUKOGUS – ÄÄSMÄE RAAMATUKOGU 

   Et on liikumise aasta, oli raamatukogupäevade  motoks – SPORT JA LIIKUMINE.  Lapsed said 

tutvuda  väljapanekutega raamatutest, mis rääkisid spordist ja sportlastest ning tervislikest 

eluviisidest. 

   Ettelugemisepäeval külastasid Ääsmäe raamatukogu Ääsmäe lasteaia „Krõllide“ ja „Sipsikute“ 

rühmad. „Krõllidele“ lugesime M. Saksatamme raamatust „Tädi hakkab tuuleloheks“ jutu „Berta-

Liine ja spordipäev“, mis lastele väga meeldis. „Sipsikutele“ aga  lugesime ette M. Saksatamme 

raamatu „Postiljon ja 5 kana“. Päev hiljem tõid lapsed meile ühisjoonistuse  postiljonist ja tema 

kanadest. 

  Veel said lapsed uudistada arhiiviruumi ja aidata parandada lagunenud raamatuid. Vaatamiseks 

oli väljapandud ka raamatukogu vanimad raamatud ja ajakirjad. 

  Kümne päeva jooksul külastasid raamatukogu ka Ääsmäe Kooli  esimene, teine  ja viies klass 

ning pikapäevarühma lapsed ja õpetaja. 

  Kingituseks said lapsed kaasa raamatutegelastega järjehoidjad, mis tuli endal värvida ja kiletada. 

 

 

 

 

Ääsmäe Raamatukogu 
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RAAMATUKOGUPÄEVAD SAUE VALLARAAMATUKOGUS 

   Saue Vallaraamatukogus oleme raamatukogupäevade ajal alati lisaks lugejaüritustele taotlenud 

seda, et ka töötajad võiksid maksimaalselt osa saada üle-eestilistest üritustest ja organiseerinud 

meeskondlikult midagi huvitavat ise omavahel või koostöös teiste raamatukogudega. Sel aastal 

käisime Raplas raamatukogupäevade avaüritusel ja koos Ääsmäe raamatukogu rahvaga Kernu 

raamatukogu külastamas. 

   „Tuntud inimene raamatukogus“- aktsiooni aastatetagune katse ei kukkunud kõige paremini 

välja. Seepärast oleme selle ühendanud väga edukalt hoopis ettelugemispäevaga ja tuntud valla 

inimese  kutsunud hoopis lastele ette lugema. Enamasti on ettelugemispäeva külaliseks ikka 

lastekirjanik. 

   Seekord langes valik Kätlin Vainolale, kes oli lahkesti nõus.  Autor luges lasteaialastele 

raamatuid „Lift“  (Münchenis asuva Rahvusvahelise noorteraamatukogu poolt möödunud aastal 

ilmunud laste- ja noorteraamatute seast 200 parima hulka valitud!),   „Kelli-peaaegu haldjas“ ja 

„Tiigielu aabits“. Juttu jätkus kauemaks ja jäi aega koos  ka raamatukogu lasteriiulite sisu kiigata.  

  
   Meie „suured“ lugejad nautisid raamatukogupäevade lõpuüritusena meeleolukat 

raamatukogulõunat, kus vaheldumisi kõlasid Anne Kahro luule autori esituses ja karmoškalood 

Kaido Kallikormilt, kes on Saue valla IT arendusjuht.  Muusikalood olid põhiliselt pärit  eelmise 
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sajandi keskpaigast, teemaks erinevad jõed, kaasaarvatud Pääsküla jõgi.  Väike kartus, kuidas 

asjad kokku kõlama hakkavad, oli ülearune. Lugejad olid tänulikud. Väga pikka aega pole ühtegi 

kirjandusüritust toimunud raamatukogu enda ruumides, kuna naabruses asuval kultuurikeskusel 

on selleks  tunduvalt sobivamad tingimused. Järeldus on, et raamatukogu seintel on tähtis, toetav 

ja õiget meeleolu loov faktor. Usun, et see õnnestunud katse ei jää viimaseks. 

 

 

 

 

Kohtumiseni järgmisetel raamatukogupäevadel! 

 

Lia Nirk        Saue Vallaraamatukogu 
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ANNA HAAVAT MEENUTADES – KUUSALU RAAMATUKOGU 
 

   Meie raamatukogupäevad möödusid toredalt ning sündmusrikkalt nagu plaanisimegi. Allpool on 

siis väike kokkuvõte meie luuleõhtust, mis on palju positiivset tagasisidet saanud. 

Kuidas Kuusalu luulehuvilised Laanekivi Manni meenutasid. 

   Raamatukogupäevadele Kuusalus pani ilusa punkti luuleõhtu „Anna Haavat meenutades“. Idee 

selleks sündis meil kevadel peale õnnestunud luuleõhtut Juhan Liivist. Kava panid kokku meie 

raamatukoguhoidja Uve Pärn ja Kuusalu rahvateatri näitleja Elvi Reinvald. Sissejuhatavad sõnad 

ütles Kuusalu raamatukogu direktor Elle Ots, seejärel tegi  Riina lühikese ülevaate poetessi 

elukäigust. Luulekava  kandsid ette kohalikud luulehuvilised. Kuulda sai läbilõiget poetessi 

rikkalikust loomingust. Kuna Anna Haava luulet on palju viisistatud, siis tekkis soov pakkuda 

luuletuste vahele  muusikat. Selles osas aitas meid Kuusalu Kunstidekoolist õpetaja Külli-Katrin 

Esken koos kahe toreda laululapsega. Kuigi meie raamatukogus pole ruumiga priisata, siis õnneks 

mahtusid kõik pealtvaatajad kenasti ära. Aeg möödus lennates ja pärast lõpumuusikat teetassi taga 

muljeid vahetades  olid kõik elevil kordaläinud luuleõhtust. 

 

 
  

Foto: Iivika Mäeväli  

Esinejad vasakult:  Uve , Elvi, Eleonor, Tiia, Allar, Eliisa Helene, Johanna Marie, Riina ja Külli-

Katrin 

 Riina Rootalu        Kuusalu Raamatukogu  
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PEREPÄEV ANIJA RAAMATUKOGUS 

   29.oktoobri õhtupoolikul toimus Anija raamatukogus raamatukogupäevade raames kohtumine 

Anija vallavolikogu liikme, kohaliku spordijuhi ja käsipalluri Indrek Lillsooga. Pereõhtule 

kogunes väike seltskond emasid-isasid lastega. Lapsed olid väga elevil, sest koos Helina, Hendriku 

ja Indrek Lillsooga tuli meile külla ka rebane Ruudi, kes on käsipalliklubi HC Kehra maskott. Miks 

just rebane? Sest ta on kiire, kaval ja osav, nagu HC Kehra mängija tuline spordihing Indrek ise 

on. 

 

 
  

  Indrekul oli kaasa võetud oma võimsast, ligi kahesajast  medalist koosnevast kollektsioonist 11 

medalit: käsipalli, jooksu, suusatamise, rattamaratoni, rulluisutamise, rullsuusatamise, 

orienteerumise võistluste heade tulemuste eest. Kõik medalid olid väga omanäolised ja ilusad. 

Selliseid tahaks igaüks oma kodu ehtima. Aga milline töö ja tõsine treening nende medalite taga 

peitub! Kes teeb, see jõuab. Indrek Lillsool on peale käsipalli veel palju sportlikke hobisid. Ta 
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rääkis, et ei mäletagi enam, millal viimati oli nohu  või köha. Liikumine ja sport on teda hästi 

karastanud.  

 

 

Mõned medalitest:   

Savist medal 1985 aastal EMV orienteerumises poiste 12 aastaste grupis II-koht¸ Klaasist medal 

2012 EMV esiliiga I-koht (käsipall); Medal 2014 Worl Loppet sarjas American Birkebainer 

(suusatamine); 

Medal 1989 ENSV noormeeste "A" klass I-koht (käsipallis);  Medal Tallinna jooksumaraton 2013; 

Medal 2014 World Loppet sarjas Kanada suusamaraton; Medal Balti liiga I-koht käsipallis 2006; 

Medal EMV I-koht käsipallis 2014; Medal Estoloppet sarjas suusamaraton. 

 

 Anija mõisa saalis said lapsed Helina Lillsooga toredaid harjutusi teha ja vahvaid mänge mängida. 

Jõime kosutavat musta- punasesõstramahlamorssi ja sõime juustusaiakesi. Hendrik Lillsoo kostitas 

meid oma vanaema-vanaisa koduaia maitsvate õuntega. Vaatasime väikest näitust raamatutest, kus 

räägitakse spordist ja liikumisest ning õhtu lõpetuseks lugesin jutu sellest, kuidas Mamma Muu 

õppis jalgrattaga sõitma.  

   Lapsed ootavad nüüd juba väga, et tuleks lumi maha ja saaks õues palju suusatada ja kelgutada. 

Seniks lubasid nad pikkadel pimedatel novembriõhtutel raamatutest toredaid sportlikke lugusid 

lugeda. 

   Aitäh toredale Lillsoo perekonnale meeldejääva õhtu eest! 

 
Pille ja Aita Kehra lasteaias „Lepatriinu“ lastele ette lugemas vanavanemate päeva tähistamiseks 

29.okt. 

Pille Kulla                  Anija Raamatukogu  
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EESTI MUUSIKAKOGUDE ÜHENDUSE SÜGISSEMINAR HARJU 

MAAKONNARAAMATUKOGUS 17. OKTOOBRIL 

   Seminari avas EMKÜ esimees Kaie Viigipuu-Kreintaal. Ta andis ülevaate 13.-18.juulil 

Antwerpenis  toimunud IAML -i (Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude Liit) konverentsist. 

Vahendan siinkohal ülevaate ettekandest. IAML -s on muutused toimunud peamiselt 

juhtimistasandil. Moodustatud on uued komiteed, mille roll on ka uusi liikmeid aktiivselt kaasa 

haarata. Konverentsikomitee on nö. tugikomitee, kes aitab konverentse läbi viia ja propageerib 

ning kaitseb muusikaraamatukogusid. Loomisel on autoriõiguse komitee. Tulemas on ka 

uuendatud koduleht. Tõstatati küsimus: kas striimimine või CD? Leiti, et need täiendavad 

teineteist. Erinevad maad tõid välja oma probleemid ja tutvustasid oma teenuseid. Näiteks 

Ameerikas on veebipõhised muusikakuulamise teenused lugejatele tasuta. 

   Saksamaa probleemiks on mittekasutajasõbralikud kataloogid ja eelarve vähendamine. Otsitakse 

tegevusi, mis tooks rohkem lugejaid muusikakogusse: pakutakse pilliruume, nooditarkvara 

kasutamist jms. Hollandis on kasutusel on-line plaadikogu: www.muziekweb.nl. Muusikakogusid 

varustatakse tsentraalselt. Iga nädal tuleb 300 auvist, faile träkkidega, pilte, lugejatele on uudiskiri. 

E-Muziek lepinguga saab kodus tutvumiseks tasuta 150 träkki kuus. 

   Osavõtjatele toimusid ekskursioonid Brüsselis. Külastati Kuninglikku Konservatooriumi 

(http://www.kcb.be/), mis on nii hollandi kui ka prantsuse keelne. Raamatukogu on seal avalik. 

Linnaraamatukogu on hollandikeelne ja omab 7 korrust, igal korrusel on oma teema. 

   Marika Koha Eesti Rahvusraamatukogu muusikaosakonnast tegi ettekande BAAC-i (Balti 

Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegium) konverentsist, mis toimus 17.-19. septembril Riias uues 

rahvusraamatukogus. Leedu tutvustas oma digitaliseeritud vinüülplaatide kogu, asub aadressil: 

http://www.epaveldas.lt/en/home. Tutvustati projekti „Europeana Sounds“ (pro.europeana.eu). 

Järgmine BAAC  konverents toimub Tallinnas KUMU-s. 

   RILM-il (Répertoire International de Littérature Musicale) on rahvuslikud komiteed 48 riigis. 

RILM-i näol on tegemist maailma arvestatavaima muusikabibliograafiaga, mida koostatakse alates 

1967. aastast. Ka Eesti teeb koostööd ja Eestist on baasis juba 58 kirjet. RILM-i 50. 

http://www.muziekweb.nl/
http://www.kcb.be/
http://www.epaveldas.lt/en/home
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juubelikonverents 2015.a. toimub New Yorgis. RILM-i muusika-alase baasi tutvustamisel räägiti, 

et see baas on tasuline ja kasutatav EBSCO vahendusel. 

   RISM-il ( Repertoire International des Sources Musicales) on töögrupid 36 riigis. Kataloog 

sisaldab noodikäsikirju, saab otsida ka digiteeritud noote, otsingus on viited linkidele. Huvitav 

lahendus on fraasi otsing klaviatuuril, et selle põhjal muusikateost leida. Oulus koostatakse e-

nootide andmebaasi (autoriõiguse alt vabad heliloojad + soome heliloojad, kes on sõlminud 

lepingu). Leitav aadressilt http://e-concerthouse.com/library/ 

   Marika Koha rääkis ka Eesti helikassettide failidest digitaalarhiivis DIGAR. Eesti 

Rahvusraamatukogus on üsna arvestatav helisalvestite arhiiv, helikassettide kogu on üsna täielik. 

Eesmärgiks on kõik helikassetid digiteerida DIGAR-is. 

   Seminari 2. päev toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ülevaate muusikakultuuri arengust 

– keskajast renessansini andis meile muusikateadlane ja pedagoog, Eesti Muusika- ja 

teatriakadeemia professor Toomas Siitan. Loengut ilmestas muusikaliste näidetega 

ansambel/muusikastuudio Cantores Vagantes, kes demonstreeris erinevate keskaegsete 

puhkpilllide häälekõla. Varajase muusika stuudio Cantores Vagantes kohta leiab infot 

http://www.cantoresvagantes.ee/ 

 

Kirja pani Lea Mäeste, täiendas Merle Hansen   Harju Maakonnaraamatukogu 

  

http://e-concerthouse.com/library/
http://www.cantoresvagantes.ee/
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ALEKSANDER SIBULALE PÜHENDATUD ERIALAPÄEV  TALLINNA 

KESKRAAMATUKOGUS 7. NOVEMBRIL 

   Seekordse erialapäeva teemaks oli „Raamatukogud teel tulevikku – infoajastu tehnoloogiad“. 

Avasõnad tervituseks lausus Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm. Traditsiooniliselt anti üle 

raamatukogunduse tudengile stipendium. Sel aastal sai selle Immanuel Volkonski Tartust. Stipendiumiga 

soovitakse tunnustada edukat ja ka ühiskondlikult aktiivset üliõpilast. Immanuel Volkonski oli ka edukas 

selle aasta infootsinguvõistlusel. 

   Järgnev ettekanne oli Ivo Müürsepalt TTÜ-st, tema teema puudutas raadiosidet, viies meid tagasi 

kooliaegsesse füüsikamaailma ja erinevate sagedustega lainete maailma. Laineid kasutatakse turvaväravate 

ja raamatute turvaelementide juures. Sellles valdkonnas on nõrk koht akutehnoloogia. 

  Eesti Telekomi spetsialist Jüri Kriisemann rääkis uutest nutitelefonidest ja nende erinevatest 

kasutusvõimalustest. Ta võrdles erinevaid operatsioonisüsteeme nagu IOS, Android, Windows. Huvitav 

teema oli positsioneerimine ja andmete pilve varundamine. Esineja tõi emotsionaalselt elulisi näiteid ja pani 

kaasa mõtlema kaasaja tehnoloogia võimalustest. 

  Taavi Kikas, kes on Secured3D üks asutajatest, kõneles 3D printimise perspektiividest. Eestlaste leiutatud 

pilvesüsteem võimaldab juhtida ühe arvutiga 3D-trükimasinaid üle maailma nii, et kasutama ei pea 

mälupulki või veebiavarusi ega ostma endale isiklikku printerit.  Põhimõtteliselt on võimalik ruumilisi 

objekte printida mistahes suuruses või kujus. Praegusel ajal on iga materjali jaoks vaja oma printerit. Selline 

tehnoloogia ei ole küll odavate killast. Ulmelisena ei tundu isegi teema, et inimese DNA alusel  saab 

„valmistada“ organeid. Või näiteks printida endale maja.  Teema autor näitas slaididelt, kuivõrd palju on 

juba kasutatud 3D printeritega tehtud detaile, mis on ilmestanud näiteks moedemonstratsioone.  

   „Eye Traking“  ehk lahtiseletatult : “kuhu inimene vaatab”, on meetod, millega saab uurida erinevaid 

valdkondi, näiteks liiklust, kaubandust, reklaami: kuidas efektiivsemalt tegevust korraldada. Sellest rääkis 

Natalia Järv TTÜ infotehnoloogia teaduskonnast. Inimene saab 90 % infot silmade abil ja esmaarvamus 

kujuneb 90 sek jooksul.  Seda meetodit annaks kasutada ka raamatukogudes. Spetsiaalsete vahenditega 

fikseeritakse ära, mida inimese pilk kõigepealt haarab.  

   Uut tehnilist seadeldist „Google Glassi“ tutvustas taas Jüri Kriisemann Telekomist. Tegemist on 

nutiprillidega, mis suhtleb inimesega inglise keeles ja märku tuleb talle anda puudutustega. Saab saata 

meile, surfata internetis, helistada, küsida teed.  

   Aivar Roop Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusest „Mektory“ tutvustas asutuse suundi, mis on : disain- ja 

tootearendus, ärimudelite genereerimine ja mobiilsed teenused ning meedia. Eesmärk on viia kokku 

tudengid, teadlased ja ettevõtjad. Suund on võetud ka rahvusvahelistumisele. Samuti innustatakse tudengeid 

oma idufirmadega edasi liikuma. Vaatasime ka videoesitlust hästisisustatud laboritest. Asutusse on oodatud 

kõiki uudistama, alates juba koolilastest. 

   Anto Veldre  Riigi Infosüsteemide Ametist rääkis, kuidas tänapäeva digiühiskond funktsioneerib ja kuhu 

areneb. Igal progressil on ka teatud ohud, millele peaks mõtlema. 

   Oli väga intensiivne ja informatsioonitihe päev. 

 

 Lea Mäeste      Harju Maakonnaraamatukogu 
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RAAMATUKOGUPÄEV HARMI KOOLIGA 

   Sügisel avati Harmi koolis Habaja raamatukogu laenutuspunkt, mis töötab kolmapäeviti. Kui juba 

raamatukogu koolis, siis peab tähistama ka raamatukogupäevi. Kolmapäeval, 29. oktoobril, kui 

raamatukogutöötaja jälle Harmis, sai teoks vahva üritus – võistlusmäng. Kui lõunasöök sai söödud, siis 

algas saalis väike sagimine. Sättisime laudu ja toole võistkondadele ja kohtunikele. Lapsed uudishimu täis, 

mis nüüd siis toimuma hakkab. 

  Kui  kõik lapsed ja õpetajad saalis, siis läks võistkondade moodustamiseks. Võistkondade kapteniteks said 

6. klassi õpilased. Nemad hakkasid siis endale võistkondi kokku panema. Ega see nii lihtsalt ka ei käinud, 

et võtan selle, kes mulle meeldib, vaid sai valida nii, et ütlesid ühe numbri ja nii said endale 

võistkonnakaaslase. Lapsed jagatud, tuli igal võistkonnal ka nimi leida ja see pidi olema seotud raamatuga. 

Nii saidki meil toredad nimed: Sipsikud, 7 pöialpoissi ja Pipi Pikksukk. 

   Võistkonnad olemas ja kohtunikud paigas, võis mäng alata. Mängu aluseks võtsime populaarse telesaate 

„Me armastame Eestit“, aga meie mäng keerles ikka raamatute ja nende autorite ümber. 

   Küsimusi oli õige mitut masti. Mängu alustati viktoriiniküsimustega, mis käisid raamatute ja kirjanike 

kohta. Näiteks küsimus: „Kui vana oli Vahtramäe Emil?“  Vastusevariandid – 12, 10, 5, 15. See küsimus 

pani mõne õpetajagi mõtlema, kuigi ometi on ju seda raamatut loetud. 

   Järgmine voor oli muusikaküsimused. Muusikaõpetaja mängis ette palasid, mis on seotud raamatute ja 

filmidega. Üks muusikapala oli näiteks filmist „Nukitsamees“ ja küsimuseks, kes on samanimelise raamatu 

autor.  

   Kolmas voor oli raamatutegelaste 

ja kohalike nn tuntud inimeste ära 

arvamine kaartidelt, mis 

võistkondade vahel välja loositi. 

Näiteks oli kaardile kirjutatud 

Sammalhabe. Mängija ülesandeks 

oli selgitada tegelase olemust, et 

kuulajad suudaksid mõistatada, 

kellega on tegemist. Siin olid lapsed 

eriti tublid ja nutikad, osati väga 

hästi seoseid luua. 

Mäng lõppenud, hakkasid 

kohtunikud lõplikke kokkuvõtteid tegema, aga kokkuvõtteks võitsid kõik lapsed, kes osa võtsid. Kui mõnda 

vastust ei teatud, siis sai ju selle mänguga teada ja talletada edaspidiseks mällu. 

 

Oli üks väga tore üritus Harmi kooliga. 

Hille Schaffrik  Habaja Raamatukogu  
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„KOHTUME RAAMATUKOGUS“- nii juhtuski! 

   Raamatukogupäevade ajal kohtusime Keila raamatukogus  nukupiiga Saara Kai lugude looja 

Pille Mattiga. Raamatu autor töötab Raplamaal Ingliste raamatukogus ja ka kohalikus lasteaias. 

Meil olid kohtumisel 6-aastased lasteaialapsed. 

   Kohtumine oli sõbralik, esineja köitis kuulajate meeled ilmeka hääle ja rikkaliku sõnavaraga. 

Saime kuulda, et kirjanik pildistas erinevaid kaltsunukke ja järsku hakkas  kõik elama. Varandust 

voolas juurde sõprade abiga ja Saara Kai tegutsemine ja mõtted said kergesti raamatuks. Raamat 

sobib eriti hästi lapsega koos lugemiseks, siis saab juttudes olevat elu-olu kuulajale selgitada ja 

olukordi täiendavalt lahti arutada. 

   Saara Kai raamat on väikeste tüdrukute raamat, ka poistele on lubatud nn oma raamatut. Jääme 

ootama! Meie kinkisme kirjanikule Keilas uitava väikese kaltsutita, kes ka loodab Pille abiga 

endale sõpruskonna luua. 

 

 

Reet Vahersalu                  Harju Maakonnaraamatukogu 
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KIRJANDUSTUUR „EESTI KIRJANIKUD EESTI RAAMATUKOGUDES“ 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 5. NOVEMBERIL   

 

   Kirjanike ringsõitudest mööda Eestimaad on saanud traditsioon. Seekordsel, juba XI tuuril tulid 

kohtumisele JÜRGEN ROOSTE,  IVAR SILD ja  TARMO TEDER. 

Kirjanikud rääkisid Eesti kirjanduse hetkeseisust ja tulevikust, tutvustasid ja esitasid oma ilmunud 

ja veel käsikirjalist loomingut. Samuti vastasid kohaletulnud kirjandushuviliste küsimustele. 

Kirjanike põgus tutvustus:  

JÜRGEN ROOSTE (sünd. 31. juuli 1979) – luuletaja, toimetaja. Töötanud ajalehe „Sirp“ 

kirjandus- ja tegevtoimetajana, teinud luulesaadet, olnud ajalehe „Maaleht“ kultuuritoimetaja. 

Saanud rida auhindu oma loomingu eest, 2012.a. Eesti Kultuurkapitali kirjanduse luulepreemia 

(luulekogud „Laul jääkarudest“, „Higgsi boson“) 

 

IVAR SILD (sünd. 24.märts 1977) – luuletaja ja prosaist, tegutsenud ka arvustaja ja ajakirjanikuna. 

Tema romaani „Tantsiv linn“ peetakse eesti kirjanduses esimeseks klubiromaaniks. Koos Jürgen 

Roostega 2002.a. kogu „Pegasus on pisut pervers“. 

 

TARMO TEDER (sünd. 18.aprill 1958) – prosaist, kirjandus- ja filmikriitik. Töötanud ajalehes 

„Sirp“. 2005.a. pälvis Tuglase novelliauhinna. 

   Raamatukogus sai eelnevalt tutvuda meie kogus olevate küllatulevate kirjanike teostega. Näitus 

osutus päris populaarseks. 

   Kohtumine samade kirjanikega toimus ka Tabasalu Raamatukogus. 
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Kirjanikud Tarmo Teder, Ivar Sild ja Jürgen Rooste 

 

Sündmust tutvustas Lea Mäeste    Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

Vt. lisaks kirjaniketuuri-ainetel: Jürgen Rooste „Individualistide mäss“ 

Pille-Riin Larm „“Sõnaränd“ harib ja puhastab hingi“, intervjuu kirjaniketuuri projektijuhi 

Veronika Kivisillaga 

Sirp, nr. 46, 21. nov. 2014, lk. 28-29 

  



18 
 

   Harju Maakonnaraamatukogu lastetoas on telk, kus on lastel mõnus mängida ja kasutada telki ka 

lugemispesana. Meie raamatukogu väikestele lugejatele on telk vägagi meeldinud. Telgi tegemise mõte 

tuli ühelt väikese poisi emalt, kes märkas, et lapsed vajavad nö. „oma pesa“. Telk on kergesti paigaldatav 

puitlattide abil. Saadaval : www.ruudis.ee 

  

http://www.ruudis.ee/
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JÕULUVANAD ISLANDILT 

NÄITUS HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS NOVEMBRIS 

   Kolmteist nukku-jõuluvana on pärit Islandilt. Nukud on valmistanud abiõpetajana töötav Kristin 

Sigurdardottir, kes elab Kirde-Islandil. Jõuluvanad on tehtud kohalikest materjalidest. 

   Jõuluvanad elavad mägedes suures koopas koos tontide ja hiiglastega ja saabuvad kodudesse 

ühekaupa 12. detsembrist kuni jõululaupäevani. Kõigil jõuluvanadel on oma nimi ja oma kombed. 

Lambapeletaja kimbutab laudas lambaid, Vorstinäppaja pistab nahka kõik ripakil olevad 

vorstirõngad, Uksepõmmutaja põmmib ustega jne. Välimuselt on nad sassis juuste ja pulstunud 

habemetega, seljas kampsun  ja palitu ning jalas paigatud püksid. 

   Lapsed panevad igal õhtul aknalauale oma kinga ja igal ööl toob saabuv jõuluvana sinna väikese 

kingituse. Kui laps on halvasti käitunud, võib seal aga hoopis olla toores kartul. 

   Islandi jõuluvanade traditsioon on saareriigis niivõrd juurdunud, et raamatuid ja teemakohaseid 

meeneid müüakse seal aastaringselt.  

 

 
   Näitus sai teoks Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kaudu ja oli vaadeldav vaid kaks 

nädalat, siis rändas juba edasi. 
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MAARAAMATUKOGUHOIDJA PÄEV 2014 
   Tänavune Maaraamatukoguhoidja päev toimus 30. oktoobril Raamatukogupäevade raames  

hubases Paide kultuurimajas. Seekord korraldasid toreda ürituse ERÜ ja Järvamaa 

Keskraamatukogu. Päev algas väikese hommikukohvi ja registreerimisega. Nii said kohaletulnud 

enne ürituse algust üksteisega põgusalt tutvuda ja vanade kolleegidega teistest raamatukogudest 

paar sõna juttu ajada.  

   Tervituskõne pidasid ERÜ juhatuse esinaine Katrin Riisalu (kes ei unustanud mainimata jätta 

raamatukoguhoidjate olulisust kultuuri ja hariduse edendajatena), Järvamaa Omavalitsuste Liidu 

esindaja Arto Saar ja Paide linnapea Priit Värk. Viimane tundis siirast muret traditsioonilise 

paberraamatu pärast ja seetõttu avaldas lootust, et edaspidi soovivad raamatukoguhoidjad peale 

digiraamatute kogudesse tellida endiselt ka paberraamatuid.   

   Väga põnev ettekanne oli Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) loodushoiuosakonna 

külastusjuhilt Ly Laanemetsalt, kes tutvustas ettevõtte kodulehte ja rääkis Eestimaa looduses 

liikumise võimalustest. RMK veebilehelt on väga lihtne otsida soovitud maakonna piires 

matkamis- ja telkimisvõimalusi, samuti õppe-, maastikusõidu-, rattaradasid. Kindlasti saavad 

raamatukoguhoidjad matka- ja loodushuvilistele sellise asjaliku infoallika vahendusel toeks olla. 

   Seejärel viis ajakirjanik Arnika Tegelmann raamatukoguhoidjaid kurssi perioodikaväljaande Aja 

Lehe ja ajakirja Maale! kirjastamise üksikasjadega ja tutvustas ajalehtede ning ajakirjade 

turundamise telgitaguseid. Eriti huvitav oli infot saada tasuta lehtede levitamisest. Kõrvu jäi see, 

et tasuta perioodika maine ei ole kõige parem, sest eeldatakse vähe sisu ja rohket reklaami. Arnika 

Tegelmann lükkas selle väite ümber. Teinekord võib väikese eelarvega tehtud ajalehe või ajakirja 

sisu hoopis huvitavam olla kui suuretiraažilise väljaande oma - asjaarmastajatest tegijad on 

pisikesest tasust hoolimata hingega töö juures. Huvitavat lugemist on neis mõlemas tõesti palju ja 

käsitletud teemade ring üsna lai.  

   Oma raamatute näituse ja väikese tutvustuslooga viisid oma etteaste sisse Saara kirjastuse 

omanikud Anneli Kenk ja pärandtehnoloog Anu Pink. Naised rõhutasid, et kirjastuse eesmärk on 

toota kvaliteetseid raamatuid, mis oleksid lugejale kasulikud ning uudsust pakkuvad. Lisaks 

selgitas Anu Pink lähemalt, kuidas  mõjutab kirjastustegevust raamatu hind. Rahvaviisi ainetel 

võiks ju küsida „Kes see maksab memme vaeva?“, kuid peab tõdema, et on asju, millega tegelemist 

ei ajenda üksnes kasu. Saara kirjastuses tehakse tööd armastusega ka siis, kui ettevõtmised 

teinekord palju vaeva ja ressurssi nõuavad.  

   Päeva esimese poole lõpetasid Järvamaa Keskraamatukogu 155. aastapäevaks ilmunud 

ajalooraamatu „Kus käiakse, sinna jäävad jäljed“ koostanud pearaamatukoguhoidja Eha-Hilju 

Palm ning tema kolleegid Heli Lepp, Eveli Kull ja Malle Kull. Loeti ette raamatust välja jäänud 

põnevaid ajaleheuudiseid ja huvitavaid seiku raamatukogu ajaloost. Seejärel sai natuke jalgu 

sirutada, maitsvat lõunasööki mekkida ja üksteisega päeva jooksul tekkinud muljeid vahetada. 

   Pärastlõunal esines Eesti Rahvamajade Ühingu esindaja Ülle Välimäe, kes rääkis 

raamatukoguhoidjate ja kultuurimajatöötajate koostöö olulisusest ning avaldas lootust, et 

rahvamajadki,  sarnaselt rahvaraamatukogudele, oma tegevuse reguleerimiseks lõpuks toimiva 

seaduse saavad.  
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   Nagu sellistel ettevõtmistel kombeks, ei 

puudunud ka Maaraamatukoguhoidja 

päevalt korralik meelelahutusprogramm. 

Üle-eestilisest Noorte Muusikaliteatrist 

oli kohale tulnud 3 vahvat muusikut: 

Kaarel Orumägi, Mait Mikussaar ja Erik 

Mikussaar. Noormehed laulsid 

omaloomingut  nii klaveri kui kitarri 

saatel. Etteastest kujunes „Aasta 

Maaraamatukoguhoidja 2014“ 

nominentide tutvustamisele vägev 

sissejuhatus. 

   Seekord kuulutati välja 9 „Aasta 

Maaraamatukoguhoidja 2014“ nominenti. Harjumaad esindab Kose Raamatukogu direktor Sirje 

Bärg. Raamatukogu töötajad kirjeldasid teda muuhulgas kui hoolivat, mõistlikku ja vastutulelikku 

kolleegi. Samuti osaleb Sirje aktiivselt valla teistes tegemistes. 

   Kokkuvõtvalt oli tegu 

tõelisest vahva päevaga, kus 

sai hulgaliselt uusi teadmisi 

varutud ja mõnusalt meelt 

lahutatud.   

 

 

Fotol:  “Aasta 

Maaraamatukoguhoidja”   

nominendid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Erik         Jüri raamatukogu 
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ÕPPEREIS SOOME RAAMATUKOGUDES 

   ERÜ lasteteeninduse toimkonna korraldusel toimus 5.-6. novembril 2014  

õppereis Soome raamatukogudesse. Sõidu eesmärgiks oli tutvumine meie põhjanaabrite 

raamatukogude süsteemiga ja nende kogemustega laste- ja noorsootöö vallas. 

   Soome raamatukogud on hakanud teenuse arendamise huvides koonduma lähipiirkondlikesse 

võrgustikesse (soome k.  kirjastokimppa). Geograafiliselt lähestikku asuvatel 

rahvaraamatukogudel on ühine raamatukogusüsteem, raamatukogukaardid ja kasutuseeskirjad. 

Ühiselt hangitakse raamatuid, peetakse ühist e-kataloogi, veebilehte, korraldatakse ühisüritusi. 

Võrgustiku raamatukogude teeninduspiirkond ei kattu seejuures haldusjaotusega.  

   Külastasime 7 erinevat raamatukogu Lõuna-Soomes.  

 

   Turu Linnaraamatukogu kuulub Vaski raamatukogupiirkonda. Selles piirkonnas elab 

340 000 elanikku. Vaski raamatukogude süsteemi kuulub 17 valda, 41 raamatukogu ja 5 

raamatukogubussi. Võrgustikku juhib Turu Linnaraamatukogu. Olemas on ühine Vaski-

andmebaas: www.vaskikirjastot.fi 

   Laste ja noorte Vaski-töörühm korraldab-koordineerib kogu süsteemi laste- ja noortetööd ( 

raamatuesitlused, raamatukogukoolitused, esinejad, viktoriinid, lugemiskampaaniad jne. 

 

   Turu Kultuurirada. Selle kultuuriasutuste ja koolide poolt välja töötatud programmi ühine 

eesmärk on õpetada lapsi kasutama kultuuriteenuseid. Kultuuriraja tegevusse on haaratud koolid, 

raamatukogud, muuseumid, teatrid, orkestrid ja filmitootjad. http://www.kultuuripolku.fi/ 

   Kooliõpilane külastab põhikoolis käimise ajal 2 kuni 3 korda aastas kultuuriasutusi. Kogu 

programmi vältel täidab õpilane Reisipäevikut. Kirjutaja mõtete ja emotsioonidega Reisipäevik 

kajastab kogu läbitud kultuurirada. 

   Raamatukogu Kultuurirada pakub erinevaid valikuid alates raamatukogu ringkäikudest kuni 

raamatuesitlusteni. Et arendada laste, noorte ja täiskasvanute meediakirjaoskust, on raamatukogus 

alati korraldatud meediakoolitusi. 

   Turu Linnaraamatukogu noorte ala Stoorile annavad noored ise ilme. Stooris on jätkuvalt kiirelt 

muutuv kogu – raamatud, lehed, koomiksid, DVD-d. 

Raamatukogul on tihe koostöö noorsooühingutega. 

   

 Üle poole Turu raamatukogu üritustest on suunatud lastele ja noortele. 

           

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vaskikirjastot.fi/
http://www.kultuuripolku.fi/
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  Turu äärelinnas asuv väike Vasaramäe iseteenindusraamatukogu on üks linnaraamatukogu 

harukogudest. Sellises formaadis raamatukogu avati lugejatele 2014. a. märtsis. Lugeja pääseb 

raamatukogusse isikliku lugejakaardi ja koodiga tööpäeviti kella 9-19, nädalavahetusel 12-16.  

Raamatukoguhoidja on Vasaramäel kohal kahel päeval nädalas, korraga 6 tundi. Alla 15-aastased 

lapsed saavad iseteenindusraamatukogu külastada koos vanematega. Kuna kolme esimese kuuga 

suurenes külastatavus 60% ja laenutuste arv 40%, otsustati projektiga jätkata. 2014. a. lõpuks on 

iseteenindusraamatukogusid Turus piirkonnas juba 5.  

 

   Lohja Linnaraamatukogu kuulub Lukki raamatukogupiirkonda. Kui raamatukogu 2006. a. 

jaanuaris  lugejatele avati, kujunes sellest kohe populaarne kokkusaamiskoht nii suurtele kui 

väikestele. Uus hoone on varustatud kaasaegse tehnikaga (kaasaarvatud automaatne raamatute 

tagastussüsteem, iseteeninduslaenutusletid lugejatele jne.). Lastele korraldatakse muinasjututunde 

soome ja rootsi keeles, töötab poolakeelne lastering. Raamatukogu veebilehel ootab iga kuu 

lahendamist uus viktoriin. Pearaamatukogu lasteürituste ruumes saab korraldada laste 

kunstinäitusi, töötubasid jne.  
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   Huvipakkuv oli koolile lugemisvara laenutamise süsteem – läbimõeldud raamatuvalik e. 

koolisarjad, asutuse raamatukogukaart jne.). Huvilugemise ergutamiseks on loodud 

lugemisdiplomite (lukudiplomit) süsteem kolmes vanuseastmes. Üllatas soome koolide ja 

rahvaraamatukogude tihe koostöö  ühise eesmärgi- lapsed lugema - nimel. 

   Lukki raamatukogupiirkonnal on oma Kultuurirada. Lukki-raamatukogudel on  ühine e-

kataloog: http://lukki.kirjas.to/ 

 

   Entresse, Sello, Kirjasto10 ja Pasila raamatukogu kuuluvad HelMet (Helsinki Metropolitan 

Area Libraries) raamatukogupiirkonda. HelMet-raamatukogude ühine veebileht ja e-kataloog: 

http://www.helmet.fi/fi-FI/ 

 

   Soome raamatukogusüsteemi uute suundade põhimõtteks on, et uued raamatukogud tuleb 

ehitada sinna, kus inimesed liiguvad – koolid, tervisekeskused, kogukonnakeskused, uued 

kaubandus- ja ärikeskused. Meie külastasime kahte sellist raamatukogu: Entresse ja Sello. 

 

   Entresse raamatukogu (Espoo Linnaraamatukogu harukogu) kolis oma uutesse ruumidesse 

Espoo keskuses asuvasse Entresse-kaubanduskeskusesse 2009. a. Tegemist on suure ühel 

tasapinnal asuva  avatud raamatukoguga – kõik on üksteise tegemistega kursis. 

Võrdlusmomendina nimetaks Keilas asuvat Harju Maakonnaraamatukogu, kuid mastaabid on 

loomulikult kordi erinevad. 

    Raamatukogul on 2 nn. lava, millel võib korraldada erinevaid üritusi  (kontserte, kohtumisi 

lugejatega, teatrietendusi). Meie külaskäigu ajal oli reisiseltskonnal võimalus osaleda 

„Hommikupudrul“ (Aamupuuro), mis on traditsiooniline kogemuste jagamise sari. Seekord räägiti 

http://lukki.kirjas.to/
http://www.helmet.fi/fi-FI/
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reisimuljeid raamatukogubussi Välkky sõidust Venemaale.  Kõik majas toimuvad üritused on 

lugejatele tasuta.  

 

 
 

   Entresse raamatukogu on kõige rahvusvahelisem raamatukogu Soomes, kuna vahetult naabruses 

asub immigratsioonikeskus. 

   Meie tähelepanu köitsid raamatukogu töötajad, sest nad olid lugejate jaoks kergelt üles leitavad 

– nn. „ühine vorm“ (vestid või üleõlakotikesed tarvilike  esemete jaoks). 

 

   Sello raamatukogu (Espoo haruraamatukogu) asub Espoo Kaubanduskeskuses Sello. 2003. a. 

avatud uus hoone on raamatukogustatistika põhjal pealinna piirkonna kõige tihedamalt kasutatav 

raamatukogu – 100 000 laenutust ja 70 000 külastust kuus.  

   Lastele toimub tegevus lisaks soome keelele ka inglise, portugali, itaalia, hiina keeles. 

Huvilugejaid ergutab HelMet-raamatukogude lugemisdiplomite süsteem. 

   Sello raamatukogu noortealal Pointtis katsetatakse uut koostöövormi –raamatukogu noortealal 

on avatud noortekeskus. Omavahel on jõud ühendanud noorsootöötajad ja raamatukogukollektiiv.  
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   Raamatukogus on saadaval ainult uuem kirjandus, vanemaid raamatuid avariiulitel ei hoita. Kui 

neid võib vaja minna, tellitakse need Kuopiost. 

    Sello raamatukogus asub eraldi venekeelne raamatukogu, mida finantseerib Soome riik.  

   Raamatukogus asuvate stuudiote (VHS-videote digitaliseerimine, oma muusika lindistamine, 

pillimängu harjutamine) kasutamine on lugejate jaoks tasuta. Raamatukogus on tasulised ainult 

printimis- ja paljundustööd. 

 

   Kirjasto10 on Helsingi Linnaraamatukogu muusika- ja infotehnoloogia- alastele teavikutele 

keskendunud osakond. 2005. a. avatud raamatukogust on kujunenud üks populaarsemaid 

Helsingis. Kasutajaskonna hulgas on väga palju noori ja noori täiskasvanuid. 

   Lisaks muusika ja IT alasele kirjandusele leidub riiulitel ka populaarseid kergeid pehmekaanelisi 

romaane, mida ostetakse korraga 10-15 tükki. Kui nad on muutunud lugemiskõlbmatuteks, 

muretsetakse lihtsalt uued. Igal aastal korraldatakse fondide ülevaatus – kui teavikut ei ole keegi 

jooksva aasta jooksul  kordagi kasutanud, eemaldatakse ta riiulilt. Raamatukogu juhataja sõnul on 

nende fond väga liikuv, pidevalt on 60 % raamatutest välja laenutatud. 

   Muusikastuudiod on lugejatele tasuta kasutamiseks. 

   Raamatukogu ruumides on pandud rõhk mugavatele istmetele (toolid, lamamistoolid jne.). 

Lugejatel on õigus mööblit oma käe järgi paigutada – lugeja kujundab ise oma töökeskkonna.   

   Just Kirjasto10-s oli näha, kuidas on muutunud raamatukoguhoidjate tööpõhimõtted. Muutunud 

on mõiste „raamatukogu“ klassikalises mõttes. Raamatukogust on saanud osa linnaruumist. 

Raamatukoguhoidjast on saanud personaaltreener ( nt. lugejat huvitab jazz. Et klient muusikat 

paremini mõistaks, korraldatakse talle kõigepealt teoreetiline jazzi kursus. Edasi järgnevad 

soovitused, mida mis järjekorras  kuulata). Toimub vastastikune õpetamine. Töötajad ei ole 

kinnistatud oma laua taha, nad liiguvad rahva seas.  
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 Raamatukogu lugemissaal on muutunud töötoaks. 25% klientidest laenutab teavikuid, kuid 75% 

teeb raamatukogu ruumides oma tegemisi (korraldavad loenguid, kontserte, jututubasid).  

 

   Pasila raamatukogu on Helsingi raamatukoguvõrgu pearaamatukogu. 

Raamatukogu hoone avati lugejatele 1986. a. Aastate jooksul on sellest majast kujunenud 

linnaelanike jaoks armastatud ajaviitmise ja teadmiste otsimise koht. Populaarsed on Keelekohvik 

Suoman, Monikielinen kirjasto (raamatuid rohkem kui 100 erinevas keeles), teisel korrusel asuv 

lugemissaal, laste- ja noorteosakonna tegemised (toimuvad ka eestikeelsed muinasjututunnid). 

Üha laiemat kandepinda koguvad külastajate seas lugemisringid. 

   30 aastast Pasila raamatukogu külastasime me kõige viimasena -  see tõi meid nii öelda maa 

peale tagasi – kodule lähemale. Selline raamatukogu on meile tuttav!  

 

   Mis õppesõidust meelde jäi? 

    Eelkõige see, et uued kaasaegsed 

raamatukogud, mis lugejatele avatakse,  

ehitatakse inimeste jaoks – et lugejal 

oleks raamatukogus  mugav olla. 

Ehitatakse sinna, kus liiguvad 

potentsiaalsed raamatukogu külastajad.  

Raamatukogudes on  lugejate 

kasutuses kaasaegsed tehnilised 

vahendid ja võimalused. Tehniliste 

töödega, nagu teavikute tagastus ja 

laenutus, toimetavad lugejad ise. 

Raamatukoguhoidja jaoks jääb sisuline 

töö. 

Populaarsust koguvad väikesed iseteenindavad haruraamatukogud. Tulemusrikas on koostöö 

koolide ja raamatukogude vahel. 

   Raamatukogu on muutumas - ta ei ole enam ainult raamatute kodu, ta on ka kõike muud. 

Raamatukogu on muutumas osaks linnaruumist. 

 

   Harjumaalt osalesid õppereisil Eve Eelmäe Harju Maakonnaraamatukogust ja Liia Oll Kose 

Raamatukogust. 

 

 

Tekst ja fotod: Eve Eelmäe     Harju Maakonnaraamatukogu  
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AJALOOPÄEV ANIJA RAAMATUKOGUS 

   2014.aastal möödus 100 aastat Anijal tegutsenud lugemisringi asutamisest. Lugemisringil oli ka 

eelkäijaid. Toomas Stein, Anija koolmeister 1881-1911, asutas Anija kooli juurde raamatukogu 

1890. aastail. Ka kohalik karskusselts üritas juba 1901.aastal Anijale raamatukogu asutada - Anija 

Karskusselts oli esimene ametlikult registreeritud selts Harju-Jaani kihelkonnas -, aga hea mõte ei 

saanud ometi teoks. Lugemisringi asutamisega algas avaliku raamatukogu tegevus Anijal. 

   29 novembri keskpäeval kogunes Anija raamatukokku ja mõisa ruumidesse üle kolmekümne 

külalise, teiste hulgas ka kirjanik Erik Tohvri, kes on Anija vallast pärit. 

   Koduloouurija Anne Oruaas alustas oma 

ettekannet Johann Voldemar Jannseni sõnadega 

1870.aastast: "Kahte kappi on ühetassa majas 

tarvis: leivakappi ja ramatokappi. ... Iggas 

majas peaks ramatokapp, iggas koggokonna 

majas laenoramatokoggo olema. Teadmine on 

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

   Ettekandja oli teinud arhiivimaterjalide põhjal 

ulatusliku 

uurimuse. Üle 

tunni kestnud 

esitlus oli 

meeleolukas, 

põhjalik ja huvitav. 

   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. 19. nov 1913 tuli  eitav vastus 

kindralmajor Rostovtsevilt. Uus avaldus lugemisringi asutamise 

kohta on kubermangu kantseleis registreeritud 25. veebruaril 1914.  

   12. aprillil 1914 saadetakse Eestimaa kubermangu 

ühiskonnaasjade valitsuse poolt välja otsus, mis on tehtud 2. aprillil 

1914: kanda „Anija Lugemise ring“ registrisse. Anija Lugemise 

Ringkond registreeriti numbri 120 all. Anija Tarvitajate Ühisus 

kinkis lugemisringile 6. juunil asutamiseks 49 rubla. 

   Samal 1914.aastal üritati Anijale Pirgu tallu ka maksulist raamatukogu asutada. Selleks luba ei 

saadud ja nii jäigi Anija Lugemisering sisuliselt raamatukoguks, kuigi lugemisring ei kuulunud 

rahvaraamatukogude võrku. 

   Lugemisringi hiilgeaeg oli 1920.-1930.aastad. Lugemisring 

korraldas erinevaid üritusi, nii 3-5 pidu aastas. Pidudest saadud 

tulu eest osteti uusi raamatuid. 

   Anija raamatukogus on siiani alles raamatuid just nendest 

aastatest, ilusasti lugemisringi templiga märgistatud. Vanadest 

raamatutest oli koostatud näitus. 

   Kirjanik Erik Tohvri rääkis oma loometööst, jõudmisest 

raamatute kirjutamiseni ja kohtumistest lugejatega. Seekordne 
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kohtumine oli tal 141. Ajaloost tuli välja huvitav fakt, et 1919.aastal oli Anija Lugemiseringi 

juhatuses mees nimega Alfred Liigmann, kes oli Erik Tohvri vanaisa. 

   Kohvilauas jätkus juttu ja mälestusi-meenutusi veel kauemaks. Lumine jõulueelne ajaloopäev 

kujunes oodatust veelgi mõnusamaks.  

 
Kolleegid pidupäeval 

 

 
Naisansambel pidutuju loomas 

 

 

 

Tiina Nõlvak Anija Valla Keskraamatukogu direktor 
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ÄÄSMÄE RAAMATUKOGU - 90 

   Väärikasse ikka jõudnud Ääsmäe raamatukogu tähistas 6. detsembril 

oma 90. juubelit. Avakõne pidas kauaaegne raamatukogu juhataja Liia 

Kiibus ja raamatukogu ajaloost andis põgusa ülevaate koduloouurija Aino 

Lehtmets. Pidulikku õhkkonda aitas hea sõna ja meeleoluka pillimänguga 

üleval hoida Kaido Kallikorm, kelle lõõtsalugudele nii mõnigi kaasa 

laulis. 

   Juba traditsiooniks on kujunenud nii tähtsa 

sündmuse puhul rahvale ka veidi kultuuri pakkuda. 

Seekord oli külaliseks Turba Kultuurimaja 

näitetrupp etendusega „Kuus klassi haridust“. 

 

 

 
Ääsmäe Raamatukogu pere külalistega pidupäeval 

 

Hea meelega tõdesime, et külalisi oli palju ja raamatukogu on ikka au sees. 

 

Ääsmäe Raamatukogu 
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JÕULUHOMMIKUD LEHOLA KÜLARAAMATUKOGUS 

   Taaskord toimusid hubases ja jõuluhõngulises raamatukogus Lehola Kooli lasteaia 

lugemihommikud. 

 Orava rühma lapsed jõulujuttu kuulamas 

   Seekord võttis  lapsi vastu päkapikk, kes luges jõulujutte raamatust „Muki jõulud“ ja „Eesti 

jõulumuinasjutte“.  Lapsed olid väga tähelepanelikud kuulajad. Pärast arutlesime kuuldud juttude 

põhjal ja rääkisime jõuludest. Koer Muki ei teadnud, mida tähendavad jõulud, kuid lapsed oskasid 

jõuludele iseloomuliku hästi välja tuua. Muinasjuttude raamatust loetud „Jõulujänese“ jutu põhjal 

pidid lapsed  kujutlema kuuldu omale silmade ette. Pärast võrdlesime seda raamatu 

illustratsiooniga.   

 Lepatriinu rühma lapsed jõulujuttu kuulamas 

   Jõulumeeleolu aitas luua  kuulatud jõulukuljuste helin, süüdatud jõuluküünlad ja piparkookidega 

maiustamine. Lapsed lugesid õpitud jõululuuletusi.  

Pille Pikajago –Lehola Külaraamatukogu 

Anu Tammik – Lehola lasteaia õppealajuhataja 
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ÕNNITLEME KÕIKI SÜGISE-SÜNNIPÄEVALAPSI ! 

 

Maailma pimedas põhjas 

üks sõna heliseb, 

püha 

See on me olemise 

ainus ja pimestav põhjus. 

Säält 

sünnib me rõõm ja rahu. 

Doris Kareva 

 

 RAHULIKKE JÕULE JA  EDUKAT UUT AASTAT ! 

 

SUUR TÄNU KÕIGILE, KES AITASID KAASA INFOLEHE VALMIMISELE ! 

 

INFOLEHE KOOSTAS: LEA MÄESTE    HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU 


