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On raamat saanud selleks sepipajaks 

kus tagusime vabaduseks relvi 

meil Eestimaale igaveseks ajaks. 

Relv raamatuga käsikäes ! Vaat, elvi ! 

Siin võõra pää pääl vanemate vanne 

Ja häda hoiab ühte saamatuga. 

Meest kaitseb mõte, maad me käsiranne. 

Me tõus ja langus – ühes raamatuga ! 

 

Need read on pärit Henrik Visnapuu proloogist 1935.aasta 

raamatuaastale. Neid võib mõista nii, et raamatul on olnud pea määrav 

osa Eesti sünnis ja püsimises. Kui kaob raamat, kaovad ka maa ja 

rahvas. 

 

 

 

Peeter Tulviste 

Raamatukogu, 2013/3 
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SUVELAAGER IDA-VIRUMAAL 30.JUULI – 1.AUGUST 

RAAMATUKOGU ON KULTUURIPÄRANDI KANDJA 
 

 
 

30.juulil kogunesid suvelaagrilised üle kogu Eesti Sillamäele linnaraamatukogusse, 
seekordne laager oli juba 33. Registreerimine ja saabumiskohv ning tegevus võis 
alata. Raamatukogus oli toredasti välja pandud nende tegemisi kajastavad 
fotonäitused. 
Sillamäel tegime ekskursiooni koos kohaliku koduloo-uurija Priit Oravaga. Sillamäe 
deviisiks on: värskete meretuulte linn. Ja see vastab tõele, sest palava päevaga on 
tuuleõhk eriti kosutav. Sillamäe oli varem suletud linn tänu sellele, et siia rajati peale 
Teist maailmasõda uraanimaagi töötlemisvabrik. Sillamäel elab üle 15 000 inimese, 
neist on 3% eestlasi. 
Linnaekskursioonil juhtis giid tähelepanu stalinlikule arhitektuurile. Omal ajal kasutati 
majade projekteerimisel arhitektuuritudengite abi ja majad erinevad üksteisest 
fassaadide (rõdud, aknakaunistused jms) poolest. 
 Kaks hoonet: kultuurikeskus ja kino on neoklassitsismi stiilis. Kultuurihoones saime 
ka sees käia. Keskus on äsja renoveeritud ja palju on säilitatud vanast, aga on ka 
moodne süsteem saalitoolidele, mis võimaldab automaatselt toolid kokku lükata. 
Uhke mulje jättis kristallidega suursugune lühter. 
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Kultuurikeskuse juurest viib mere äärde lai trepp, mis oleks nagu linna visiitkaardiks. 
Linnamuuseumis on kajastatud linna ajalugu esemete ja fotomaterjalide näol. Üks 
tuba on sisustatud 50-ndate aastate stiilis, mis pakkus paljudele äratundmisrõõmu. 
Ainulaadne on Mineraalide saal oma kividest ja vääriskividest eksponaatidega. 
Koos Tõnis Seesmaaga, kes on Silport AS juhatuse liige, sõitsime bussiga 
jäätmehoidla otsa. Jäätmehoidla saneerimine võttis aega 10 aastat ja oli mahukas 
koostööprojekt teiste Euroopa riikidega. Praegu näeb hoidla välja nagu looduslik 
rohukattega küngas ja tema kõrgus on 38 meetrit merepinnast. Tõnis Seesmaa 
rääkis, et jäätmehoidla on kaetud 13 meetri paksuse põlevkivituhast ja erinevatest 
looduslikest materjalidest koosneva kattega, kõige alumiseks kihiks on vettpidav 
savikiht. Objekt on stabiilselt kindlustatud ja kaitstud merevee eest. Tänu 
saneerimisele on kiirgustasemed alandatud loodusliku foonini. Seesmaa tutvustas ka 
Sillamäe tööstuse ajalugu ja tulevikuplaane. 
 

Meie ööbimiskoht oli Laagna 
hotellis, mis asus maalilise 
veekogu ääres. Õhtul oli 
muruplatsil kohtumine Ida - 
Virumaa kultuuriedendajatega 
Maret Käissi ja Ervin Lemberiga. 
Saime kuulata lugusid nende 
tegemistest ja reisist 
Udmurtiasse, kuhu sõideti 
rongiga kaks ööpäeva. Seal 
tutvustati pulmakombestikku, 
kusjuures pruut oli Eesti poolt  ja 
peigmees udmurtide poolt 
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näitlejateks. Sel ajal oli Iževskis 40 kraadi palavust, aga see ei takistanud pidu pidada 
koos ohtra söögi ja joogiga (!).  
Ervin on ka pilliroofestivali (Viru-Nigula vallas Mahu külas) eestvedaja ja ta tutvustas 
roopille ja lasi proovida, kas saame heli kätte. Ervin mängis pilli ja Maret pani 
laagrilased tantsu lööma. 
 Etteasted :”Kui mina oleksin kultuuriminister…” olid lahendatud huumorivõtmes ja 
pälvisid suure aplausi. 
Vaivara alevikus paiknevad Sinimäed, mis on huvitavad nii looduse kui ka ajaloolise 
tausta tõttu. Meie retke juhiks oli juba tuttav giid Priit Orav. Sinimägedes toimusid 
strateegilise tähtsusega lahingud Teise maailmasõja Idarindel (nimetatud ka 
lahinguks Tannenbergi liinil) 26.juulist kuni 12.augustini 1944. Kokkupõrge oli väga 
verine Saksamaa Armeegrupi Narwa ja Nõukogude Liidu Leningradi rinde vägede 
vahel. Lahingu tulemusel peatati Nõukogude armee pealetung kogu Eesti  
vallutamiseks. Koos giidiga sai imetleda vaatetornist Vaivara ümbrust. 
 

  
 
Grenaderimäe keskmes asub mälestusmemoriaal terasest ratasristiga ja 
mälestuskivid lisaks eestlastest võitlejatele ka hollandi ja vallooni vabatahtlikele. 
Külastasime ka Sinimägede Muuseumi, kus on eksponeeritud relvi, mundreid, fotosid, 
sõdurite isiklikke esemeid jms väljakaevamistelt leitut. 
Teise õhtu naelaks oli Narva Muuseumi folklooriansambli „Suprjadki” esinemine. Sõna 
„suprjadki” tähendab: ühiselt ketrama õhtutundidel. Ansambel on loodud 
1984.aastal. Nad esitavad vene, eesti, isuri ja setu tavandilaule ning tutvustavad 
vanu vene ja eesti kalendri ja perekondlikke kombetalitusi. Ansamblil on välja antud 
6 plaati, üks neist tutvustab nii vene kui eesti sugemetega laulumänge. Nende 
ansamblis on alates käesolevast aastast ka meesliikmed. Ansambli esinemine oli kohe 
esimesest laulust väga kaasahaarav, ühiselt said selgeks hoogsad tantsudki. 
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Narva linnaraamatukogus rääkis pärandiaasta tegemistest koordinaator Riin Alatalu. 
Ta rõhutas, et aasta on kulgenud edukalt, initsiatiivi on tulnud palju nn. altpoolt ja 
koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonide vahel on laabunud hästi. 
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõuniku Meeli Veskuse teemaks olid 
rahvaraamatukogude päevaprobleemid. Ta mainis, et hästi on edenenud 
Hoiuraamatukogu pimedatele mõeldud raamatukogu ja et hea on kosstöö selles 
vallas sotsiaalministeeriumiga. Vastu on võtmata sundeksemplariseadus, samuti 
rahvaraamatukogude seadus. 
Narva linnas tegime  bussiekskursioon, linna tutvustas Narva Keskraamatukogu 
direktor Maritsa Ort. Möödusime Kreenholmi Manufaktuuri hoonetekompleksist. 
Praegu seisavad hooned kasutamata, aga mõtteid olevat, mida selle võimsa 
kompleksiga ette võtta. Hoone on ehitatud punastest tellistest inglise stiilis. Oma 
hiilgeaegadel töötas seal üle kümne tuhande töölise. 

 
Aleksandri Suurkirikus sai liftiga sõita  
vaateplatvormile, mis asub 61 meetri  
kõrgusel kellatornis. Kirik ehitati 1881-
1884.a. luteriusku Kreenholmi 
töölistele ja neid pidi sinna ära 
mahtuma 5000. Praegusel ajal saab 
kirikus, kus on väga hea akustika 
nautida kontserte ja muid 
kultuuriüritusi. Sõja ajal sai kirik palju 
kannatada ja restaureerimistööd  
käivad praeguseni. Interjöör oli väga 
huvitavalt suursugune.  Taastakse ka 
kiriku orelit ja korraldatakse 
toetuskontserte. 
 
 



6 

 

Narva raekojas kohtusime Fjodor Šantseviga, kes on meisterdanud paberist, papist ja 
plastist unikaalse minilinna -maketi, mis kopeerib Vana-Narvat niisugusena nagu ta 
oli enne 1944.a. 6.märtsi pommirünnakut. Vana- Narvat on nimetatud ka 
barokkpärliks. Ruumi on sisustanud 490 pisimaja, mis on täpselt välja mõõdetud ja 
on tegelikest hoonetest sada korda väiksemad. Fjodor on selle töömahuka maketi 
kallal töötanud alates 1995.aastast, uurides vanadelt fotodelt, kuidas kõik täpselt 
välja nägi. Tema töö aga jätkub: vaja värvida, teha tänavasillutist, meisterdada puid-
põõsaid. Lisaks on tal iga ehitise kohta rääkida oma lugu. 
 

 
 

Vaade maketile 
 
Tartu Ülikooli Narva Kolledži maja tutvustas haldusjuhataja Jaanus Villiko. Saime 
temaga koos kogu maja uudistada. Jättis küll väga kaasaegse mulje.  Maja valmimine 
ei olnud kergete killast, põhjusi oli ka poliitilist  laadi. Läbivaks põhimõtteks on avatus 
väga laias tähenduses. Erialadeks on pedagoogika, noorsootöö, ettevõtlus ja 
projektijuhtimine. Korraldatakse avalikke loenguid, tegutseb Eestis ainulaadne 
Lasteülikool, mille loengud on kahes keeles. Kolledži kohvik on avatud kogu 
linnarahvale. Raamatukogu on küll väikesel pinnal, kuid leidlike lahendustega.  
Siseviimistluses on kasutatud lubikrohvi ja värvimuldadega toonitud lubivärvi, mis on 
looduslikud ja keskkonnasõbralikud. Hoone fassaad on omapärane ja inspireeritud 
kadunud vanalinnast. Detailides on barokset hõngu. Omapärane on LED-projektorite 
lahendus , mis projitseerib põrandale ruumide funktsioonide graafilisi piktogramme, 
mis on juba koristajates segadust tekitanud. Keldrikorrusel on kunstigalerii, kus sel 
ajal oli maagiliselt mõjuv maalinäitus.  Haldusjuhi sõnul on Narva linn  Kolledžiga  
palju võitnud. Eesti sisearhitektide liit tunnustas 2013.a. oma aastapreemiaga 
sisekujunduse teinud Hannes Praksi ja tema meeskonda. 
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Narva Kolledž 
 

 
 
Narvast 14 km asub Narva-Jõesuu. Ajalooliselt on Narva-Jõesuu kuurortlinn ja 
praegugi Vene eliidi hinnatud suvituskoht. Ilusat liivaranda on 7,5 km. Kahjuks meie 
pidime kogu rannailu ja suvilaarhitektuuri ning sanatooriume imetlema bussiaknast, 
sest just meie külastuspäeval otsustas ilmataat meid vihmavalinguga kostitada. 
Laagri lõpupäeval olime taas Sillamäe raamatukogus. Rahvusraamatukogu koolituse 
peaspetsialist Krista Talvi tutvustas kutsekoolituse ja täiendõppe võimalusi.  
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Urve Erikson rääkis Liidu toetusest 
piirkonna kultuurile. Ta nentis, et piirkond on suur ja keeruline  just seetõttu, et on 
kakskeelne. Koorilaulu päevigi peetakse eraldi nii eesti kui vene keeles. Koos Lääne-
Virumaaga antakse  juba 15 aastat välja kirjandusauhinda ajalooteemalisele teosele 
ja see auhind on rahaline. Urve Erikson rõhutas ka, et raamatukogudega on neil 
hea koostöö. 
 Laagri lõpetasime  lipu langetamisega, saime külastada ka lasteraamatukogu, mis 
asus keskraamatukogust eraldi. 
Lõpetuseks ühine rikkalik restoranilõuna ja oligi aeg kodukohtadesse naasta toredate 
muljetega. 
 
Lea Mäeste       Harju Maakonnaraamatukogu  
Fotod Eve Eelmäe 
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ERÜ MAARAAMATUKOGUDE SEKTSIOONI XXII SUVESEMINAR… 

   (OSALEJATE MULJEID) 
 

 … toimus sel aastal 12.-14. juunini Läänemaal. Seminarlaagri võõrustajateks olid 
Lääne Maakonna Keskraamatukogu ja  Lihula Valla raamatukogu.  Toetasid 
Kultuuriministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu. 
Kogunesime Kullamaale, kus meid ootas kohv ja Kullamaa vallavanema tervituskõne. 
Kuulasime metsamehe ja pärandkultuuri uurija Lembitu Tarangu tutvustust Kullamaa 
ajaloost ja kultuurielust ning tegime ringkäigu Kullamaa kalmistul. Seejärel sõitsime 
majutuskohta Kullamaa jahilossi „Karukoobas“. Peale laagri pidulikku avamist tegime 
rühmatööd teemal „Muutuv rahvaraamatukogu“ ja arutasime, millised on 
raamatukogude külastajate ootused muutuvale raamatukogule ning kogusime ideid 
kultuuripärandi aasta sündmusteks. Lisaks kuulasime Taebla ja Risti vallavanemate 
arvamusi kultuurist ja raamatukogudest ühinevates omavalitsustes. Veel kohtusime 
ajakirjaniku ja kirjamehe Ivar Soopaniga, kes rääkis meile oma rännakutest ja 
seiklustest. Õhtupoolikul käisime Kullamaa viburajal kätt harjutamas ja kuna meie 
teele jäi Lembitu Tarngu taimeaed, said soovijad sellega tutvust teha. 
Teine päev algas väljasõiduga Lihulasse. Külastasime raamatukogu,  käisime 
muuseumis ja linnusemäel. Seejärel sõitsime Penijõele, kus asub Matsalu 
Rahvuspargi keskus. Vaatasime filmi Matsalu linnuriigi seitsmest aastaajast. Edasi 
tegime ringsõidu giidiga Matsalu rahvuspargis: Salevere Salumäel käisime Silmaallikal 
silmi pesemas, et ikka nägemist kauaks jätkuks ja Puhtulaiul kallistasime Läänemaa 
kõige jämedamat tamme ja mändi, et ikka jõudu jätkuks.    
Lõunat pakuti Hanila muuseumis, kus nautisime  meeleolukat Hanila Laulu- ja 
Mänguseltsi esinemist. Külastasime ka Virtsu ja Tuudi raamatukogusid. Tagasiteel 
kuulasime Lihula raamatukogus ettekannet Karl Ristikivist ning meelelahutust Lihula 
Meeskoorilt, mis paraku koosnes sel õhtul ühest mehest, aga vägev oli ikkagi. 
Õhtune aeg kulus saunas käimisele ja niisama „maailmaparandamiseks“. 
Viimasel st. kolmandal päeval tehti kokkuvõtteid rühmatöödest ja  kuulasime Meeli 
Veskuse mõtteid e-raamatu ja raamatukogude arengutest Euroopas ja Eestis. Krista 
Kumberg tegi meile väikese ekskursiooni laste- ja noortekirjandusse. Külastasime 
restaureeritavat  Koluvere lossi. 
Ja oligi aeg laager lõpetada ja lipp edasi anda järgmistele korraldajatele Lääne-
Virumaalt. 
 

 
Marju Purgats       Oru raamatukogu 
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… 
Seekordne maaraamatukoguhoidjate laager 12.-14. juunil algas ja lõppes Kullamaal, 
vahepeal sai käidud Lihulas, Virtsus, Matsalus, Hanilas, Tuudil. Programm oli 
vaheldusrikas, pakkudes sisukaid kirjanduslikke ettekandeid, grupi- ja mõttetööd,  
tunde loodusradadel (Salevere, Puhtulaid) koos asjatundliku giidiga , ekskursioone 
muuseumidesse ja raamatukogudesse ning muusikalist meelelahutust . Palju elevust 
tekitas võimalus kätt proovida Kullamaaa viburajal. Kõige suurem osa sisulist tööd ja 
tegevust toimus Kullamaa jahilossis. 
Minu jaoks uudne ja palju vastakaid mõtteid  tekitav oli  kuulata kahe kutsutud 
külalise  – Taebla ja Risti  vallavanema omavahelist diskussiooni. Teemaks oli teadagi 
kõik kohalikesse raamatukogudesse puutuv seoses valdade ühinemisega. Üks neist 
oli naine, teine mees (kumb kumba valda esindas, enam ei mäleta).  Tänu 
küsimustele olid nad sunnitud tunnistama, et raamatukogude ühendamise otsus 
sünnib reeglina majanduslikel kaalutlustel ja paraku raamatukogude töötajaid 
otsustusprotsessi kaasamata. Seega administratiivse jõuga, sisulisi probleeme 
lahkamata. Mõlemad vallavanemad olid sõnakad, aga erinevatel positsioonidel. 
Meesvallavanem pidas tähtsaks raamatukoguteenuste arendust ja seda, et 
muudatuste tagajärjel ei tohi pakutava teenuse professionaalne tase langeda. 
Naisvallavanema nägemuse järgi võiks raamatukogu (jutt käib ühe töötajaga 
raamatukogudest) võtta endale kohalikul tasandil lisafunktsioone. Kui 
raamatukoguhoidja peab olema lisaks kultuuritöötaja, hotellipidaja, sidetöötaja, 
noorsootöötaja jne, kas raamatukogu ei jää siis mitte vaeslapse ossa? Ühine 
seisukoht oli siiski, et ühinemise tagajärjel ei tohi lugeja jaoks mingi teenus ära 
kaduda. Eks lahendused ongi erinevais paigus kohaliku võimu nägu ja ei pruugi olla 
raamatukogu jätkusuutlikkuse seisukohalt parimad. 
Meeli Veskus kinnitas meile esinedes, et vähemalt 2014. aastal mingeid muutusi 
rahvaraamatukogude rahastamises ei tule.  Midagi lohutavat tal seoses e-
raamatutega ei olnud teatada. Eestis puudub praegu selline raamleping autorite 
esindusorganisatsiooniga, mis teeks e-raamatud ka raamatukogude jaoks 
kättesaadavaks. Ta tõi eeskujuks teisi riike, kus on leitud lahendused, kus 
arvestatakse ka raamatukogude vajadustega. 
Mina käisin esmakordselt maaraamatukoguhoidjate suvelaagris ja jäin väga rahule. 
 
 
 
Lia Nirk        Saue Vallaraamatukogu 
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NÄITUSED HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS: 
 

EESTI NUKUTEGIJATE ÜHISNÄITUS  

KOOSMÄNG. AASTAAJAD 
  

Näitus on Eesti nukutegijatelt arvult teine, esimene rändas 
2009.- 2011. Käesolev väljapanek on inspireeritud  teemast – 
aastaajad. Elades Eestimaal, on meil õnn kogeda nelja 
erinevat aastaaega. Iga aastaaeg on jätnud jälje näituse 
koloriidile ja peegeldab kunstnike emotsioone ja suhtumist 
erinevatesse aastaaegadesse. Igas kohas sündis näitus uuesti 
sõltuvalt keskkonnast ja paigutusest. Sel suvel olid siis nukud 
Harju Maakonnaraamatukogus. 
Näitusel on esindatud nii abstraktseid kui ka realistlikke töid. 
Nukukunstnikud kasutavad oma loomingus nii traditsioonilisi 
materjale – riiet, vaha, puud , keraamikat, portselani, 
pabermassi, plastmassi, voolimismasse – kui ka erilisi 

materjale: metalli, puu- ja juurvilju, merekarpe, kive jahu, martsipani jms.  
Kunstnikunuku eripära seisneb tema ainukordsuses. Tavaliselt teeb kunstnik korraga 
vaid ühe nuku ja kuna see on niivõrd eriline, on sellest ka raske koopiat teha. 
Mõnikord küll tehakse mõned detailid vormide abil. Enamasti on nukukunstnike 
nukud peenelt välja töödeldud, üllatades oma näoilmete ja imepisikeste detailidega, 
ilmekad ei ole mitte ainult näojooned, vaid ka poosid, riietusesemed ja aksessuaarid. 
Eesti nukukunstnike looming on sündinud enamasti soovist teha oma lastele 
poemänguasjadest eristuvaid mänguasju või kingitusi sõpradele. Täiskasvanule 
annab see võimaluse ka suurest peast edasi mängida, olla omaloodud maailmas, 
fantaseerida.  
Eesti nukukunstnikud on koondunud Eesti Käsitöö Seltsi Liidu mänguasjameistrite 
alaliitu. Ennast on tutvustatud koostöös Tartu Mänguasjamuuseumi abil. Sellegi 
näituse on korraldanud ja kujundanud Mänguasjamuuseumi töötaja Mare Hunt. 
MIS ON NUKK ? Sellele vastust otsides loovad kunstnikud erinevaid nukke. Nukke, 
mida nad valmistavad oma näo või käe järgi. 
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ANNA WILDROSE KOLLAAŽI- JA ASSAMBLAAŽINÄITUS : 

 

SININE, VALGE, PUNANE 
 

Soome iseõppinud kunstniku Anna Wildrose`i kunstiteostes on ühendatud bütsantslik 
küllus, roheline mõtlemisviis, ülepakutus ja müstiline naiselikkus. Iga teosel, olgu see 
kollaažtehnikas seinapilt, cecoupage-tehnikas kaetud äravisatud või vanakraamiturult 
leitud esemed, on oma tekkelugu ja kihtidena kooruv olemise filosoofia. Näitus on 
üles ehitatud kolmele värvile – sinine, valge ja punane. 
 

          
 
 
Anna Wildrose viis 16.-19.septembrini läbi kollaaži ja assamblaaži töötubasid. 
Töötubades osales kokku 153 inimest, neist noorim oli 4-aastane, vanim 82-aastane, 
täiskasvanuid oli kokku 42. Keila Ühisgümnaasiumi kunstiõpetuse tunni raames võtsid 
töötubadest osa 4.-8.klassi õpilased, lisaks leiti võimalus ka 9.klassi tüdrukutele. Selle 
nädala Sirleti kunstiringid viidi ka läbi töötubades. Anna Wildrose on tõeline käe- ja 
südamega töötaja, ta aitab tegevuse käigus üles leida meie sisemise lapse. Selliseid 
töid ei ole võimalik teha ilma mängulustita ja lugude loomise oskuseta. Need oskused 
on meis kõigis olemas, tuleb need ainult üles leida. Sellel teel on Anna asendamatu  
teekaaslane, kes oma sära ja pühendumisega toetab iga inimese loovuse ärkamist. 
 

 
Kommentaari andnud Tiiu Jalakas, kunstiõpetaja 
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MARE IKNOJANI FOTOD: PILVEDE VÄRVID 

 

 
 
Mulle on alati meeldinud pilvi vaadata. Mitte miski looduses ei ole võrreldav pilvede 
mitmekesisuse ja dramatismiga. Mitte miski pole samaväärne nende üürikese iluga - 
nende sõnadega alustas Gavin Pretor-Pinney oma ,,Pilvevaatleja käsiraamatut" 5 
aastat tagasi. Pilved on looduse poeesia - kõik saavad imetleda seda fantastilist 
vaatepilti, mida nad pakuvad. Suurbritannia parim pilvemaalija John Constable ütles, 
et me ei näe midagi tõetruult enne, kui seda mõistma hakkame. Ameerika fotograaf 
Alfred Stieglitz hakkas 1922. aastal tegema suuri pilvefotode seeriaid ja oli esimene 
fotograaf, kes võttis pilvefotograafia ette puhtalt kunstiväärtuse pärast. Ta ütles, et 
pilved on looduse abstraktne kunst. 
See oli minu jaoks suur äratundmise rõõm. Igakord, kui ma pilvi pildistan, siis mõtlen, 
kui täiuslikult Looja abstraktset kunsti valdab. Peab olema õnne, et talletada taevas 
nähtut, sest pilved muutuvad lausa sekundite jooksul. Ega ilmaasjata öelda -
,,sekundi vaade". Usun, et pilved on unistajate jaoks ja nende vaatlemine toidab 
hinge. Vaadake üles ja imetlege pilvede üürikest ilu. Mare lknojan 
 

Vahendanud Lea Mäeste     Harju Maakonnaraamatukogu 
 
 
 
 
 

LASTERAAMATUKOGUHOIDJATE SUVEAKADEEMIA VILJANDIS 

 
 26.-28. juunini 2013. a. toimus Viljandi Kultuuriakadeemias järjekordne 
suveakadeemia laste ja noortega tegelevatele raamatukogutöötajatele. 
 Täienduskoolituse eesmärgiks on muuta laste ja noorte raamatukogunduslik 
teenindamine efektiivsemaks, nii et noored loeksid rohkem ning külastaksid 
sagedamini raamatukogu ja seal korraldatavaid üritusi. 
 Õppetöö käigus oli võimalik kuulata nii loenguid, kui ka neis aktiivselt osaleda. 
Enim pälvisid tähelepanu Tartu Herbert Masingu Kooli direktori Tiina Kallavuse loeng 
„Tänapäeva laps, tema (eri)vajadused ja meie võimalused teda aidata“, koolitaja 
Silvia Soro meeleolukas „Sõnaline eneseväljendus“ ja kohtumine tekstiilikunstnik Anu 
Rauaga Kääriku talus. Aega jagus ka kogemuste vahetuseks õhtuses vestlusringis. 
 
 Eve Eelmäe        Harju Maakonnaraamatukogu 
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P.S. 

Suveakadeemiad Viljandis toimusid viimast korda. Tartu Ülikooli Kultuuriakadeemia 

organisatsiooni infotöö magistriõppekava, rakenduskõrghariduse õppekavad 

raamatukogundus ja infokeskkond ning info- ja dokumendihaldus on alates 2013/2014 

õppeaastast sotsiaal- ja haridusteaduskonnas , õppetöö jätkub Tartus. Suveakadeemiad 

jätkuvad vastavalt nõudlusele.  
 

 

 

Eelmises infolehes (nr.71) avaldasime Ülle Siska loo e-raamatu ja e-lugeri-teemal 

„Mõtisklusi..“. Teema on endiselt aktuaalne. Ootame arvamusi ja kogemusi sellel 

temaatikal.  

 

 

SUVELÕPU VÄLJASÕIT AVINURME JA KOHTLA-NÕMMELE. 

Augustikuu viimasel reedel oli Harju Maakonnaraamatukogu rahvas bussi peal ja sõit 

võis alata Ida-Virumaa poole, sihtkohaks : Avinurme ja Kohtla- Nõmme.  Esimene 

peatus oli Avi  jõe ääres, seal ootas meid kitsarööpmeline raudtee ja rong, millega sai 

187 m sõitu .  Oli valida reisivaguni, küüditamisvaguni, palgivaguni või laadapüti 

vahel. Vedurijuht oli mõnusa jutuga. Aeglasel sõidul oli kolinat ja lõbu palju. 

Avinurme on Ida-Virumaa edelapoolsem vald. Avinurme on kuulus olnud oma 

metsade  ja  ka oma puutöömeistrite poolest  (juba paar sajandit). Kus metsa 

raiutakse, seal laastud lendavad (ja seda sõna-sõnalt). Läbi aegade on siin 

valmistatud tünne,  kalakaste jms. Praegu on trenditooteks tünnisaunad. Juba ligi 10 

aastat on 23. juunil iga-aastaseks ürituseks tünnilaat.  Kella 10-ks olime oodatud 

Elulaadikeskusesse. Seal saime kätt proovida laastukorvipunumisel. Seejärel 

tutvusime muuseumiga, mis oli väga huvitav. 

Keskuse maja vastas oli ilus Avinurme kirik, saime nautida täistunnil kaunist 

kellamängu. Siis lõunasöök samas keskuse saalis. Jõudsime veel puiduaida poodi 

külastada ja sealt me ei väljunud tühjade kätega. 

Sõit  läks loode suunas. Ees ootas Kohtla-Nõmme kaevanduspark-muuseum, kus oli  

ekskursioon ette nähtud. See algas pooletunnise tutvustava osaga maa peal, giidiks 

oli endine juhtkonnatöötaja (valge kiivrimees). Saime ülevaate praegustest 

töötavatest kaevandustest ja karjääridest ja  põlevkivi kaevandamise ajaloost. 

Seejärel siirdusime maa alla. Muidugi varustati meid enne kiivrite ja tööriietusega. 

Maa all oli külm ja laest tilkus vett.  Kõndisime giidi juhendamisel tund aega mööda 

kaevanduskäike, nägime kõiki masinaid ja  vagonette. Kuulsime ka imiteeritud 
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plahvatust. Ja lõpuks  ronisime väikestesse vagunitesse ning meid sõidutati maa-

aluse teekonna alguspunkti. Saime täieliku pildi sellest, mismoodi käis siin töö 64 

aasta jooksul, mil kaevandati ligi 50 miljonit tonni põlevkivi. 

Oli väga õpetlik ja tore reis, ka ilm soosis meid igati.  

 

               

Avi jõel kitsarööpmeline rong   Avinurme elulaadikeskuses 

 

Kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel 

 

Lea Kepnik      Harju Maakonnaraamatukogu 

Fotod Arvo Pihlamets 

 



15 

 

 

 

 

           

Tervitused avamisel 

             

Kostivere raamatukogu uued ruumid 
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LEHOLA RAAMATUKOGU KAHEKÜMNES SÜNNIPÄEV 

 

Õnnitlusi võtab vastu Lehola raamatukogu juhataja Pille Pikajago 
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AASTA MAARAAMATUKOGUHOIDJA nominentideks esitati Harjumaalt kaks kandidaati: 

Ülle Siska – Jüri raamatukogu direktor  

Kersti Laanejõe – Jõelähtme valla keskraamatukogu direktor 

 

Üsna tasavägise häälteenamusega sai valituks Ülle Siska. Õnnitleme !  

Ülle Siska Kersti Laanejõe 

                          

 
 
 
 
 

RAAMATUTE TAGASTUSKAST 
 
Alates käesoleva aasta maist on Kiili Raamatukogu külastajatel kasutada raamatute 
tagastuskast. Vajadust selle järele märkasime juba ammu, aga sobiva lahenduse 
väljamõtlemine ja leidmine antud tingimustes ja kohas (Maxima kaubanduskeskuses) 
võttis aega – klaasseina ju mingit ava ei puuri. Järelikult mingit spetsiaalset 
raamatukogudele mõeldud tagastuskasti me paigaldada ei saanud. Aga nüüd on meil 
see kast juba viiendat kuud olemas ja toimib väga hästi. 
Otsustasime kohe, et teeme väikese analüüsi (märgime üles), kui palju siis tegelikult 
raamatuid kasti pannakse. Mai oli uue teenusega harjumise kuu,  mis toimus väga 
õigel ajal, vahetult enne suviste lahtiolekuaegade kehtestamist. Kasti kaudu tagastati 
80 teaviku ringis kuus. Tihti oli just esmaspäeva hommikuti kast lausa täis. 
Tagasiside lugejatelt oli ülimalt positiivne – kui mugav, praktiline ja hädavajalik 
selline teenus on ja seda eriti suveperioodil puhkuste ajal.  
Nii et soovitan analüüsida oma lugejate raamatukogu külastamise harjumusi ja võib-
olla selgub, et teiegi peaksite mõtlema sellise teenuse pakkumisele. 
 
Taie Saar Kiili Raamatukogu direktor 
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SÜGIS 

 

Aed kiirgab kollasest, maas püramiides 

õlgmatil lasub üliküpsi vilju. 

Üks naine hõbedaga tikit riides 

lehtmaja künnisele astub hilju. 

 

Ta käel, mis tõrjub laubalt juuksekahlu, 

on veidi tõmmu pähklikoore varjun, 

ning aimub, nagu oleks elu mahlu 

ta jooma troopilises kliimas harjund. 

 

Näol kuumad kiired, kuulab ta: õhust 

kui märguanne kajab linnu kriisk. 

Ta tunneb, kuidas südasuve rõhust 

veel hõõgub kehas iga verepiisk, 

ent arglikuna elab juba vaimus 

tal hangede ja suure rahu aimus. 

 

Betti Alver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänu kõigile, kes aitasid kaasa   
käesoleva infolehe valmimisele.  
 
Infolehe koostas Lea Mäeste 
Harju Maakonnaraamatukogu 
pearaamatukoguhoidja 

 
 
 
 
ÕNNITLUSED SUVEJUUBILARIDELE! 
 
 
 
TEGUSAT SÜGIST! 


