Laste ja noorte kultuuriaasta 2017
Kiidjärve raamatukogu sündmused
Aasta esimene teisipäevak 17. jaanuaril
17. jaanuaril kogunesime Kiidjärve raamatukokku, et pidada plaani, mida
2017 aastal teha. Meid oli koos 9 ja paika sai esimese poolaasta tegemiste plaan.
Kiidjärve raamatukogu kuuekümnes juubel 18. veebruaril
HAKKAS SOODA SAHKAMAIE,
KUIVA MAADA KÜNDEMAIE.
KÜNDIS PAIGAD PÕLLUMAAKSI,
VÄGEVAKSI VILJAMAAKSI.

Kalevipojast
1957
KIIDJÄRVEL ALUSTAB TÖÖD PAIKNE RAAMATUKOGU
100 AASTAT „KALEVIPOJA“ ILMUMISEST

1957. aastal täitus Kiidjärve ümbruse elanike ammune soov: hakkas
eksisteerima paikne raamatukogu. Rahvasaadik Evald Järvise ja Kiidjärve
Algkooli juhataja Heili Massaka poolt oli raamatukogu vajaduse kohta küsimus
mitmel korral üles tõstetud Vastse-Kuuste külanõukogu istungjärkudel.
Külanõukogu, pidades ettepanekut põhjendatuks, esitas taotluse Põlva Rajooni
TSN Täitevkomiteele. Täitevkomitee Kultuuriosakonna käskkirjaga määrati
Akste - Kärsa külaraamatukogu ületoomine Kiidjärvele, kuna Akste - Kärsal oli
vähe lugejaid ja raamatukogu olemasolu seal ennast ei õigustanud.
Raamatukogule leiti ruum esialgu eramajas, kus oli küllaltki avar kasutamata
endine poeruum. Vastse-Kuuste külanõukogu üüris selle Tartus elavalt omanikult.
Ruum remonditi, ehitati ahi. Remondimaterjaliga varustas tolleaegne EK(b)P VI
Kongressi nim. kolhoos. Raamatukogu ületoomisele aitas aktiivselt kaasa
kultuuriosakonna juhataja Kuno Karu.
Kiidjärve raamatukogu juhatajaks sai Laine Nilbe, kes varem töötas
Vastse-Kuuste raamatukogus. Veebruarikuu esimestel päevadel algas
raamatukogus inventuur ja ülevõtmine Akste - Kärsal. See töö kestis neli päeva.
Raamatute ära toomiseks lubati kolhoosi veoauto. Fondi riiulitele paigutamine ja
ruumi kujundamine võttis aega üle nädala ja Kiidjärve raamatukogu avati 18.
veebruaril.
Teeninduspiirkond oli väikese ulatusega. Siia kuulus EK(b)P VI Kongressi
nim. kolhoos III brigaad, Kiidjärve Metskond, Kiidjärve Tuberkuloosihaigla,
Kiidjärve Algkool. Siis töötasid Kiidjärvel veel villatööstus, mööblitsehh,
jahuveski, savitööstus ehk õigemini tellisetehas, sidejaoskond ja kauplus.

Asukoht oli igati sobiv, kes tuli kauplusse või kellel oli asja tööstuse juurde, võis
sisse astuda ka teisel pool maanteed asuvasse raamatukokku.
Nii algab Kiidjärve raamatukogu kroonika.
60 aastat kultuuripõldu on küntud ja 18. veebruaril pidasime Kiidjärve
raamatukogu juubelit. Juubelikoosviibimine algas Maarja - Magdaleena Wiera
Teatri luuleetendusega „Kahe sajandi kirjad“. Raamatukogu kaminasaalis
kohtusid 8 eesti luuletajat, kes esitasid üksteise armastus- ja kodumaaluulet.
Lavastaja, kunstnik ja dramaturg Ene Luik-Mudist oli näidendi tegelasteks
valinud luuletajad Lydia Koidula, Anna Haava (nii noorena kui vanana), Marie
Underi, Betti Alveri, Viivi Luige, Doris Karva, Liisi Ojamaa ja Kristiina Ehini.
Etenduses esitasid luuleklassikud ja tänased poetessid üksteise luuletusi
vastastikku. Näiteks Marie Under luges Kristiina Ehinit, Anna Haava Liisi
Ojamaad, Lydia Koidula Doris Karevat ja Betti Alver Viivi Luike. Ja vastupidi.
Näitlejad kandsid ajastule iseloomulikke kostüüme. See oli ilus sissejuhatus
juubelile ja elamus oli suurepärane.
Seejärel rääkisin raamatukogu viimasest viiest aastast, millest on fuajees ka
väike fotonäitus üleval. Edasi andis Karin Pikk ülevaate Kalmer Tennosaare
mälestusnurgakese valmimisest ja lõpuks oli käes õnnitluste aeg.
Peale õnnitlusi said külalised tutvuda uuenenud internetitoaga, kus on nüüd
lisaks arvutile ka Kalmer Tennosaare nurgake ja Kiidjärve ajaloo nurgake. Igati
armas ja huvitav tuba sai. Samuti sai vaadata fotonäitust nii saalis kui all fuajees
ja kuna fotosid on tohutult palju ja need on kõik kroonikaalbumites, siis said
huvilised ka neid sirvida ning maitsta suupisteid ja juua tass kohvi seltskondlikes
vestlusringides.
Kuidas laulja KALMER TENNOSAARE arhiiv
Kiidjärve raamatukogu-seltsimajja jõudis?
Kiidjärve külapäeval, 25. juulil 2015, tõi Liia Tennosaar Kiidjärve
raamatukogu-seltsimajja oma isa Kalmer Tennosaare (23. november 1928
Kiidjärve, Vastse-Kuuste vald – 20. september 2004 Tallinn) arhiivi. Liina ütles,
et Kiidjärvel on tema isa arhiivil õige koht ja isa oleks selle üle tänulik. Aitäh
Sulle, Liina, et usaldasid oma isa arhiivi meile, kiidjärvelastele!
Kiidjärve raamatukogu 60. juubeliks, mis oli 18. veebruaril, sai meil
Kalmer Tennosaare arhiiv korrastatud ja rahvale näitamiseks välja seatud.
Kalmer Tennosaare mälestusnurgakeses on palju huvitavat materjali, mis
kõik on seotud tema lauljakarjääriga ning tööga Eesti Televisioonis.
Üpris suure osa moodustavad fännikirjad. Nende seas on palju kirju,
milles sooviti saada Kalmeri fotot ja autogrammi. Onu Kalmerile on kirjutatud
seoses Entel - Tenteli saatega - sooviti pileteid lõppkontserdile, saadeti
iseloodud lastelaulude noote, soovitati saatesse mõnd naabripoissi või -tüdrukut,
kes väga hästi laulis.

Karbis pealkirjaga „Huvitav! Huvitav!“ on põnevamad asjad, mis annavad
Kalmer Tennosaare tegemistest hea ülevaate. Seal on Kiidjärve Algkooli
lõputunnistus 7. juunist 1941, Vastse-Kuuste algkooli VI klassi tunnistus 1943.
aasta kevadest, Entel - Tentel Trika -Trei lõppkontserdi kava 21. juunist 1971
„Estonia” teatrisaalis, mõned fännikirjad, välisreisideks vajaminev iseloomustus
Eesti Televisioonist, Kalmeri välisreiside nimekiri ja juubelite kutsed, valitsuse
telegrammid 60 juubeliks jne.
Näitusel on väljas pühendusega raamatud, meened ja medaleid, kaust
ajaleheväljalõigetega, fotoalbum, Entel - Tenteli laululaste kingitud album,
õnnitluskaardid, jõulukaardid, märkmikud, kassetid, välismaiste hotellide
visiitkaardid, väike märgikogu, nimekaardid, mille hulgast leiab paljude tuntud
inimeste nimesid. Eraldi osa moodustavad televisioonisaate „Heli jälg“
stsenaariumid, mis kõik on kirjutatud käsitsi või trükimasinal. Leidub ka noote
ja kontsertide kavasid. Ainulaadseks eksponaadiks on kassettmagnetofon, millel
kirjas ka Kalmer Tennosaare nimi.
Loodame rahva huvi, sest Kalmeri nurgake on tõesti vaatamist ja lugemist
väärt, mida saab teha raamatukogu lahtioleku aegadel (P-N 11-17) või ka
vastaval kokkuleppel Krista Pikaga (5238882). Olete oodatud!
Vabariigi aastapäev Kiidjärvel 24. veebruaril
24. veebruari hommikul heiskasime Kiidjärve pargis Eesti Vabariigi 99.
sünnipäevaks lipu, heiskajaks laulu „Eesti lipp” saatel Ülar Loolaid. Johann
Voldemar Jannsen, Lydia Koidula, Gustav Ernesaks Loone Otsa raamatust
„Lugusid kuulsatest eestlastest“ ja Tallinna Lauluväljak Marju Kõivupuu
raamatust „101 Eesti pühapaika“ ühinesid minu pidupäeva tervituses, kui rääkisin
meie rahvuslikust uhkusest – laulupeost ja Ernesaksa surematust laulust „Mu
isamaa on minu arm”. Tervituse mõtte andsid laulupidude märgid, sest kõik, kes
märke tõid, küsisid, kas laulupeo märgid ka sobivad.
Raamatukogu fuajees kõlisesid šampusepokaalid kodumaa sünnipäeva
auks ja Tiiu Liivak oma armsas sünnipäevatervituses soovis, et me hoiaksime
kokku ja hooliksime üksteisest, sest meid on vähe siin kaunil kenal maal. Alati on
nii, et kui kusagil kaugemal ära olla, siis koju tulla on suurim rõõm.
Siis suundusime saali, kus vaatasime näitust "Minu märgid" - 1158 märki
kiidjärvelaste erakogudest. Kõige suurema koguga oli näitusel Meeme Liiavk 822 märgiga – Norma suuri märke oli 32, keskmisi 410, väikseid 225. Riidele
joonistatud Eesti piirjoonega kaardile - „Rännates mööda Eestimaad“ – oli ta
pannud kohtadega seotud märgid (113) ja veel üks alus laulupidude märkidega (
42). Meeme oli suure töö teinud ja koju jäi veel hulga märke ootama.

Näitusel osalesid veel oma märkidega Kirke ja Triin Käpp ning Anu
Vavilov (47 märki), Krista, Karin ja Marju Pikk (87), Reet, Toomas ja Tõnu Kroll
(92), Ülle Kaasik (53), Heino Kaasik (37), Tiiu Otsus (10) ja Aime Ploom (10).
Märgid vaadatud, sai võtta tass kohvi ja natuke suupisteid kohvilauast.
Emakeelepäev 14. märtsil
Märtsikuusse jagus Kiidjärve raamatukogul kaks sündmust: emakeelepäev
14. märtsil ja Eesti Rahva Muuseumi külastus 18. märtsil, mis oli ühtlasi ka
Kiidjärve raamatukogu 60. juubeli tähistamise osa.
Emakeelepäeva alustasin jutuga „Kuidas Jaak eestlaseks jäi“ Loone Otsa
raamatust „Lugusid kuulsatest eestlastest“. Edasi toimus teadmiste kontroll
emakeelepäeva ajaloost. N. Mis aastast tähistatakse Eestis emakeelepäeva ja kelle
eestvedamisel? (1996 ja Meinhard Laks). Mis aastast sai emakeelepäev riiklikuks
tähtpäevaks? (1999). Kelle sünnipäeval emakeelepäeva tähistatakse? (Kristjan
Jaak Peterson (1801-1822)). Mis aastal rajati K. J. Petersonile Tartus Toomemäel
mälestussammas ja kes on autorid? (1983, Jaak Soans ja Allan Murdmaa). Üks
julge mees, Heino, kirjutas ka etteütlust, mille eest sai ta tugeva koolipoisi hinde!
Tutvustasin Anti Saare raamatuid „Kuidas meil asjad käivad“ ja
„Juturaamat“, mis sobivad lugemiseks nii kogu perega kui ka üksinda.
Seejärel vaatasime üle Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2016.
aasta nominendid (laureaadid polnud veel selgunud). Nüüd on raamatukogus
olemas võiduraamatud: proosas Mait Vaigu „Meeleparanduseta“,
lastekirjanduses Aino Perviku „Hädaoru kuningas“ ja luules Vladislav Koržetsi
„Laulud või nii“. Oli hariv pärastlõuna.
Eesti Rahva Muuseumi külastus 18. märtsil
18. märtsil vurasime bussiga Tartusse Eesti Rahva Muuseumi, kus
tutvusime giidiga muuseumi ajaloo ja väljapanekutega.
„Uue muuseumihoone näituseala oma enam kui 6000 ruutmeetriga on
ülekaalukalt Eesti suurim. Lõviosa sellest katab Eesti kultuuriloo püsinäitus
„Kohtumised“, mis hõlmab ajateljel tänapäevast jääaja lõpuni kulgevat Ajarada
ning 11 teemanäitust, mille hulgas ka omanäoline rahva osalusel valminud näitus
ning avatud fond, kus eksponeeritaks järjest muuseumi tähtsamaid kollektsioone
tervikuna.
Soome-ugri püsinäitus „Uurali kaja“ tutvustab soomeugri rahvaid
kultuuriliste soorollide taustal. Soome-ugri naiste ja meeste maailma näidatakse
läbi koduste tegemiste, elatusalade ja maailmapildi.“( ERMi kodulehelt)
Kõik jättis suurepärase mulje. Eriti muljetavaldav oli õllekappade näitus,
mida oli oi kui palju. Ja rohkem oli neid veel hoidlates, kus mul õnnestus käia 28.
märtsil, kui olin ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäeval ERMis. Kokku
on õllekappasid 2700 ringis.

Pärast istusime veel natuke kohvikus ja rääkisime nähtust ja kuuldust
väikestes ringides. Oli silmaringi laiendav laupäeva ennelõuna. Meid oli kokku
20 huvilist.
Tähistasime Aino Perviku 85. juubelit
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja
Infolehest Meie Vald, mai, 2017

22. aprillil tähistas 85. juubelit mitme põlvkonna laste jaoks
lemmikkirjanikuks kujunenud Aino Pervik. Tuntud ja armastatud kirjaniku tähtsat
sünnipäeva tähistati ka Vastse-Kuuste raamatukogus. Aino Perviku võrratut
lasteloomingut käis meie kooli 1.– 4. klassi lastele tutvustamas Kiidjärve
raamatukogu juhataja Krista Pikk.
Sissejuhatuse Aino Perviku kirjanikupere tutvustamiseks tegi allakirjutanu
– ei ole ju palju peresid, kus kirjanikud on nii ema, isa kui ka kõik pere lapsed
(Aino Perviku abikaasa oli tuntud ja viljakas lastekirjanik Eno Raud, muude
ametite kõrvalt on kirjanikud ka tema pojad Rein Raud ja Mihkel Raud, samuti
tütar Piret Raud, kes lisaks kirjutamisele on ka tuntud raamatuillustraator).
Koos uuriti Aino Perviku raamatuid, loeti jutte ja luuletusi. Lapsed tundsid
Aino Perviku loomingut ja tegelasi hästi – eriti hästi teati kollast autopõrnikat,
Kunksmoori ja kapten Trummi.
Lõpetuseks avaldas Krista lootust, et kõik lapsed leiavad endale
raamatukogust suvel lugemiseks mõne Aino Perviku toreda raamatu.
Aitäh Kristale toreda ja lustliku raamatututvustuse eest!
Kevadkontsert Kiidjärvel 30. mail
Et sel aastal oli kevad väga visa tulema, siis jäi ka kevadkontsert Kiidjärvel
hilisemaks, 30. maiks. Kontsert oli kirev, nagu saabunud kevad, midagi igale
maitsele - noortele, keskealistele ja rahvamuusika sõpradele.
Kiidjärvel pakkusid muusikalist elamust Anu Umal ja Jörgen Kaus ning
nende juhendaja Marika Paulus, naisansambel „Hoogsas Rütmis“, kus laulsid
Karin Pikk, Tiia Tenno, Marika Paulus ja Krista Pikk, juhendajaks samuti Marika
Paulus ja Mooste Rahvamuusikakooli Pilliklubi Sille Ilvese juhendamisel.
Konferansjeeks oli seegi kord särav Tiia. Koosviibimine lõppes ühises kohvilauas
tublide perenaiste valmistatud suurepäraste suupistetega.
Oli meeldejääv muusikaline kevadõhtu! Aitäh kõigile esinejatele ja
kuulajatele! Mõnusat suve Teile raamatute ja muusika seltsis!

Kirjanduskohvik „Leelo Tungal ja tema „Seltsimees laps ja suured
inimesed““ 24. augustil
Esimene kirjanduskohvik Kiidjärve raamatukogus läks kenasti, kuigi
osavõtjaid oleks võinud rohkem olla. Krista rääkis Leelo Tungla elust ja
loomingust, Tiiu Otsus raamatust „Seltsimees laps ja suured inimesed“, Udo
Otsus meenutas väikseid kokkupuuteid noore Leeloga, kuulasime eurolaule
„Muretut meelt ja südametuld“ ja „Nagu merelaine“, mille sõnad on kirjutanud
Leelo Tungal. Tiiu Liivakul oli kaasas kassett „Noored autorid 1965“, mis sisaldas
ka Tungla luulekogu „Kummaliselt kiivitajad kurtsid“. Samuti oli juttu peatselt
valmivast filmist „Seltsimees laps“, mis linastub Eesti Vabariigi 100 juubeliks.
Jõime kohvi ja sõime suupisteid. Plaanis on veel korraldada
kirjanduskohvikuid, kui leiame hea teema ja kirjaniku.
„Majakavahi tüdrukud“ Kanepi Harrastusteatrilt 12. septembril
Need armsad naised kuuekümne ümber:
kes veidi alla, kes veidi üle –
neil armastuse aeg ei lõpe otsa
ja lõpuks võivad rääkida need suud…
(R. Rimmel)

Kolm õde saabuvad väikesaarele jagama vanemate pärandust. Eelkõige
vana majakat, mille isa oli kord ostnud ja milles oli möödunud nende lapsepõlv.
Ilmsiks tulevad varjatud saladused, klaaritakse omavahelisi suhteid ... Lõpuks
selgub, et pärandus polnudki kõige tähtsam.
Osades: Astrid Allese (Augusta), Helje Põvvat (Emma), Tuulike Mölder (Ida).
Lavastaja: T. Mölder.
Sügise sünnipäev ja mihklipäev 26. septembril
Esimene kokkusaamine sel sügisel oli meil 26. septembril, mil tähistasime
sügise sünnipäeva, mihklipäeva ja pidasime plaani, mida sügisperioodil teha.
Meid oli 11.
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ 22. oktoobril - loeme,
laulame, mängime laua – ja laulumänge loos Ene Priksiga
Üks lõbus ja tore pühapäev, kahjuks oli külastajaid vähevõitu. Alustasime
Leelo Tungla luuletuste „Sügise värvid“ ja „Oktoober“ kooslugemisega. Seejärel
lugesid Aino Perviku raamatust „Jääpurikas, murelik piim ja teised tüübid“ ette
Anu Vavilov – „Murelik piim“ - ja Kirke Käpp – „Supipoti rõõm ja kurbus“.
Aino Perviku „Kaks kitse“ esitasid Kirke Käpp (noor kits), Anu Vavilov (vana
kits) ja Krista Pikk (jutustaja).

Seejärel laulsime Ene Priksi akordionimängu saatel, mängisime lauamänge
Ene lõõtsamängu saatel ja lõpetuseks ka paar laulumängu.
Oli vahva päev, kes tulid, need nautisid seda päeva.
Laste suvelugemise lõpetamisel Vastse – Kuuste raamatukogus
muinasjutu Mussana 27. oktoobril
„Raamatukogupäevade ajal oktoobri lõpus kogunesid tublid suvelugejad
klubi pidulikule lõpetamisele. Külas oli Muinasjutu Mussa, kellega koos loeti,
lauldi ja mängiti.“ (Mall Kõpp, Põlva Teataja 1. 2017)
Kirjanduskohvik Vastse-Kuuste raamatukogus – Leelo Tungla looming –
27. oktoobril
„Äratundmisrõõmu pakkus ka nostalgiline ja humoorikas õhtu
raamatukogupäevade kirjanduskohvikus koos Kiidjärve raamatukogu juhataja
Krista Pikaga – meie kohviku külaline rääkis oma lemmikutest Leelo Tungla
loomingus ning tutvustas kirjaniku elu ja raamatuid. Koos loeti, arutleti,
meenutati.“ (Mall Kõpp, Põlva Teataja 1. 2017)
Lauldud ja lausutud –Andrus Hämälainen ja Külli Volmer
28. novembril
Külli Volmer sõnas ja Andrus Hämäläinen kitarri ja lauluga – elustamas
Eesti autorite tekste. Rännak hõlmas ajas tunnikese, ruumis lõpmatuse. Sobis
sügisõhtusse valguse süütamiseks – nii sees kui väljas.
Lauldud ja lausutud
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja
Infolehest Põlva Teataja, 19. dets. 2017

Aasta kõige pimedamal ajal hingedekuul said Vastse – Kuuste, Kiidjärve ja
Lootvina inimesed osaleda imelistel luule – ja muusikarännakutel – publiku ette
astusid kodukohas varemgi luule – või laulukavadega esinenud Külli Volmer ja
Andrus Hämäläinen. Esimest korda panid aga Külli ja Andrus kava kokku koos.
Neil hingelistel ja valgustavatel õhtutel kuulsime Külli esituses Tõnu
Õnnepalu, Peep Ilmeti, Betti Alveri, Jüri Üdi, Mari Vallisoo, August Gailiti, Doris
Kareva, Joel Sanga jt eesti autorite luulet ning poeetilist proosat, Andrus aga
kandis ette mitmeid enda viisistatud eesti luuletajate luuletused kitarri saatel.
Lauldud ja lausutud I – suur tänu lauljale Andrusele ja lausujale Küllile!
Süütasite kodukoha kirjandus – ja muusikahuviliste hingedes valguse, mis kumab

kaugemalegi. Kuuldavasti viitab rooma number üks pealkirjas sellele, et rännak
eesti luule radadel jätkub.
Kirjandushommik – Leelo Tungal – 70 –
Vastse-Kuuste raamatukogus 4. detsembril
Mall Kõpp Vastse – Kuuste raamatukogust teeb sissejuhatuse tutvustades
kirjaniku elulugu ja mina teen ülevaate kirjaniku loomingust.
Hommik Leelo Tungla raamatutega
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja
Infolehest Põlva Teataja, 19. dets. 2017

Kiidjärve ja Vastse - Kuuste raamatukogudel on välja kujunenud tore
koostöötraditsioon - tähistada koos Vastse - Kuuste Kooli õpilastega auväärsete
Eesti kirjanike juubeleid, tutvustades lastele kirjaniku elu ja loomingut.
4. dets. hommikul oli Kiidjärve raamatukogu juhataja Krista Pikk taas meie
juures, seekord suvel 70. sünnipäeva tähistanud kirjaniku Leelo Tungla loomingu
tutvustamiseks 4. – 6. klassi õpilastele. Krista raamatututvustused olid eakohased
ja huvitavad ning panid lapsi kaasa mõtlema, tegevused tundides vahvad ja
sisukad – koos loeti toredaid luuletusi, lahendati ülesandeid ja lauldi kirjaniku
sõnadele loodud laule. Varem oleme koos koolilastega tähistanud Heljo Männi,
Olivia Saare, Uno Leiese, Eno Raua ja Aino Perviku juubeleid. Uuel aastal ootab
ees Ellen Niit oma luuletuste, juttude ja tema sõnadele loodud lauludega.
Aitäh Kristale, kelle abiga saavad lapsed teadmisi väärt lasteraamatutest
ning lugemislusti.
„Talv ja jõulud“ – kirjandustund Tilsi Põhikooli 1. klassi õpilastega
20. detsembril
Lapsi võttis vastu ülempäkapikk Krista, kellega lauldi, loeti luuletusi ja
mängiti ringmänge ja kes tutvustas lastele mõningaid Leelo Tungla
talveraamatuid, mida võiksid 1. klassi lapsed talvevaheajal lugeda 
Külas käis ka piparkoogi ja šokolaadi päkapikk. Oli tore tunnike.
Ülempäkapiku kava: (selline kava on kõikidel sündmustel, mida läbi viin)
Fuajees:
1. Laul „Päkapikkude laul“
2. Laul „Tiliseb, tiliseb aisakell“ koos lastega
3. Jõulujutt „Kolm piparkooki“
4. Laul „Piparkoogipoisid“ koos lastega

Saalis:
1.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
4.
5.
a.
b.

Jaanus Vaiksoo „Onu Heino Jõulupuudel“ – koos lastega
Leelo Tungla talveraamatute tutvustus.
Lumemees Ludvigi õnn
Sinilillega lumememm
Jõuluvana, kes kartis lapsi
Vaesed jõulud, rikkad jõulud
Mäng „Päkapikk – piparkook“
Laul „Läbi sahiseva lume“ – koos lastega
Laulumängud.
„Vaata, vaata, jõulumees“
„Puggi“
Jõulupidu 17. detsembril

Kiidjärve küla aasta lõpeb oma küla jõulupeoga, mida korraldavad
Kiidjärve Küla Selts ja raamatukogu.
Sel aastal esinesid oma küla lapsed – Kaspar, Tõnno, Anne-Mari, Hannah,
Mirtel, Johanna ja Merilin – pisikese etendusega „Onu Heino jõulupuudel“
(Jaanus Vaiksoo), juhendaja Krista Pikk. Muusikat tegi ansambel „Kaks Teed“ ja
külas käis jõuluvana.
Pidulaud oli rikkalikult kaetud ja lustlikul peol osales 42 külaelanikku.
„Noortekunst raamatukokku!“
Jaanuar - Ahja Kooli kunstiringi õpilaste joonistuste näitus "Rannaretk",
7 joonistust, juhendaja Karin Pikk
August - oktoober - Ahja Kooli õpilaste joonistuste näitus, 23 joonistust,
juhendaja Karin Pikk
November - detsember - Ahja Kooli kunstiringi õpilaste joonistuste näitus
"Marie Under", 6 joonistust, juhendaja Karin Pikk
Ja nagu igal aastal, nii ka sel aastal oli raamatukogu jõuluaegu kaunis nagu
jõulumuinasjutt. Tänu Ahja Kooli kunstiõpetaja Karin Pikale ja oma emale Marju
Pikale!
Krista Pikk
Kiidjärve raamatukogu juhataja

