
30 aastat Eesti taasiseseisvumisest 

Märkmeid Keila raamatukogust ja Keilast aastal 1991 

 

Jaanuarist hakkasid kõik raamatukogud majanduslikult alluma kohalikule võimule. 
Harju Maakonna Keskraamatukogu Keilas ja Paldiski Linnaraamatukogu jäid veel 
Harju Maakonnavalitsuse otsealluvusse. Inventari soetamiseks saadi Harju 
Maakonnavalitsuselt 60 tuhat rubla, mille eest osteti Harju Maakonna 
Keskraamatukogule kasutatud paljundusaparaat „Xerox“. Maakonna kultuuriamet 
andis raamatukogule kompuutri „Tandy“. 

Keskraamatukogu raamatubuss lõpetas oma töö lugejate vähesuse ja kütusekriisi 
tõttu. Raamatukogul olid laenutuspunktid Keila haiglas - 77 lugejat ja Keila TERKO-s 
(Keila Teraviljakombinaat) – 16 lugejat.  

Raamatukogusse saabus Kanada ja Austraalia väliseestlaste annetusena kogutud 
601 raamatut ja lisaks hulk ajakirju. Saadetis oli mõeldud Keilale ja veel viiele 
raamatukogule maakonnas. 40 raamatut olid neist sellised, mida meie raamatukogus 
varem ei olnud: ajalooline koguteos „Eestlased Kanadas“, Ed. Laamanni „Konstantin 
Päts“ jpt. 

21. märtsil oli kultuurimajas oma kultuuri päev. Kultuurimaja ja raamatukogu töötajad 
tõid näitusele omavalmistatud käsitöid ning emadelt ja vanaemadelt pärit esemeid. 
Osa eksponaate oli ka muuseumist, tutvuda sai ka sobivasisuline raamatunäitusega. 

Aprillis tähistati lastekirjaniku ja luuletaja J. Oro 90. sünniaastapäeva ning käidi külas 
kirjaniku lesel Melanie Ongol. 

Juunikuus viibis direktor Rutt Enok Leedus Jaburnas, kus toimus koduloo-alane Balti 
vabariikide nõupidamine. 

Augustis toimus IFLA (rahvusvaheline Raamatukogude Assotsiatsiooni Föderatsioon) 
aastakonverents esmakordselt Moskvas. Meie raamatukogust sõitis konverentsile 
Marju Tarve. Konverents algas 19. augustil. Samal päeval tungis Eestisse 
nõukogude vägede tankikolonn, et 21. augustil vallutada Tallinna teletorn. Ka 
Moskvas olid sel ajal ärevad päevad seoses Mihhail Gorbatšovi vastu suunatud 
riigipöördekatsega. Konverentsi töö oli oluliselt segatud ja üritus jäi poolikuks. 
Konverentsist võttis osa ka meie Soome sõprusraamatukogu Salo juhataja Hilkka 
Orava, kes oma Moskva-muljeid Soome ajakirjanduses värvikalt vahendas. 

Oktoobris olid Eestis soome-ugri rahvaste hõimupäevad. Meie raamatukogu 
külastasid Udmurdi raamatukogutöötajad, kellele tutvustati ka Keila linna ja käidi 
muuseumis. 

Aasta jooksul puhastas teenindusosakond raamatufondi ühiskondlik-poliitilise 
kirjanduse osa, sest suur osa sellest oli muutunud aegunuks. Raamatud viidi 



muuseumi, kus saadi ruum raamatukogu tagavarafondi paigutamiseks, sest 
raamatukogu ise oli äärmiselt suures ruumikitsikuses. Vene kirjanduse, mis seni pidi 
olema riiulitel eraldi, võis nüüd kokku panna väliskirjandusega. 

Raamatukogus elati remondi ootel, mis pidi hakkama järgmisel aastal. Lugejate-
laenutuste arvud sel aastal enam ei langenud, vaid isegi kasvasid veidi. 

Meie töötajad Anne Sokko ja Mall Aunver külastasid kauaaegset 
raamatukogujuhatajat Magda Kohavat, et saada temalt lisateavet Keila raamatukogu 
ajaloo kohta. 

Novembris käisid Soomes kogemusi omandamas neli meie raamatukogu töötajat. 
Vastuvõtjaks oli Salo linna raamatukogu. Kõik kulud kandsid võõrustajad. 
Külastasime ka Turu linna ning sealset raamatukogu. Vastuvõtt oli äärmiselt soe ja 
heatahtlik, öeldi tunnustussõnu uueneva Eesti kohta. 

Detsembris korraldas kultuuriamet maakonna kultuuritöötajatele talvepeo Maardu 
mõisas. Laulsid Helgi Sallo ja Voldemar Kuslap, mängis puhkpilliorkester, oli rikkalik 
suupistelaud. Iga osavõtja sai kingiks helikasseti jõululauludega. 

Aasta lõpus said kõik töötajad jõulupreemiat kuupalga ulatuses. 

 

Keilas: 

Veebruaris avati Keila Kommertspank. Panga aktsiaid müüdi kultuurimajas, rahvast 
kohal murdu 

14. juunil paigaldati Keila parki (praegu keskpark) rõngasrist endise kalmistu 
tähistamiseks ja represseeritute mälestamiseks. Samal päeval paigutati Keila 
raudteejaama seinale mälestustahvel meenutamaks karme küüditamisaegu 

Juunis avati Keila Jõe pargis asuvas mõisahoones Harju Muuseum 

Septembris tähistati Keila koolihariduse 300. Aastapäeva, kultuurimaja juures avati 
mälestuskivi Keila hariduselule. Hariduselule oli pühendatud ka 1991. A. septembris 
ilmuma hakanud Keila linna oma ajalehe „Keila Leht“ esimene number, mida sai osta 
ka aastapäevaüritusel, üksiknumber maksis 50 kopikat 

Oktoobris avati Keila esimene erakauplus „Luige äri“ Uuel tänaval 

Novembris demonteeriti Keila pargis asuv Keila lahingu monument (rahvasuus tuntud 
kui „vene ahi“) 

   

/Kasutatud on „Keila raamatukogu kroonikat 1990-1995“. Keila, 1997/ 

 



 

 

 


