Kiidjärve raamatukogu sündmused 2019
1.

Sündmuse nimetus ja lühikirjeldus

2.
3.

Teatriõhtu „Arenguvestlus“ Alle-Saija Teatristuudiolt.
Aasta esimene teisipäevak – 2019. aasta I poolaasta plaani
pidamine.
EV 101 - lipu heiskamine Kiidjärve pargis, kõned, kohvilaud,
näitus „Minu vanim, lemmik- ja autori autogrammiga raamat“,
koostöö külaseltsiga.
Emakeelepäev –Kulka kirjanduse aastapreemiate nominendid ja
laureaadid, sarja „Kirjanikud omavahel“ tutvustus, Mikk Sarve
raamatud „Ilmasilmaja“, „Sõna jõud“ ja „Maa = Ilm“.
Meelis Käo Marta Raadiost tegi meie emakeelpäevast kena saate,
kus rääkisid Krista, Marju ja Heino.
Sõnalis - muusikaline pärastlõuna „Kui õitseb sinilill…“ –
Laine Nilbe 95. sünniaastapäeva tähistamine –
esines Vastse-Kuuste segakoor, „Heino Tartes ja sõbrad,
1970. aastate populaarse luulepõimiku „Kui õitseb sinilill…“
taaslavastus tolleaegsete laste (Karin, Krista, Lissi ja Heido)
esituses, aruteluraamatute tutvustus (Krista Ja Heino). Fuajees oli
fotonäitus. Saalis sünnipäeva tort ja kohvi.
Põlvamaa raamatukogude väljasõiduseminar Kiidjärve
raamatukogus – rääkisin oma pikaajalisest kogemusest sündmuste
korraldamisel.
Raamatupüha lastele – rääkisime ja lugesime Eestist ja kuulsatest
eestlastest, vaatasime vastavasisulisi raamatuid, joonistasime,
laulsime, seadsime ridu luuletusteks ja mõtlesime luuletustesse
puuduvaid sõnu, värvisime pilte.
Eakate kohtumine Põlva valla sotsiaalosakonna juhataja Helen
Metsma ja Põlva Päevakeskuse juhataja Anne Nookiga.
Suvelugemine – juuni, juuli, august 2019 – 32 raamatut.
Luges 3 last ja 7 täiskasvanut.
11. juulil külastas raamatukogu Taavi Libe Vikerraadiost, et
salvestada lõik saatesse „Hittide radadel“. Selles saates otsiti
kohanimedega laule. Mina saatsin talle kirja lauluga „Laul
Põlvamaast“, kus on hästi palju kohanimesid sees. Ja muidugi oli
lauljaks ju meie Kalmer Tennosaar.
Saade oli eetris 9. juulil ja hästi armas lõiguke Kiidjärvest ja
Kalmer Tennosaarest. Mina laulsin esimese salmi sellest laulust
eetris.
Kiidjärve raamatukogu külastasid Järvamaa raamatukogude
töötajad.
Sügise esimene teisipäevak – „Minu suvelugemise lemmikud ja
suveelamused ning Annela Laaneotsa „Minu Setomaa“ arutelu“.
Lugejamäng „Kui hästi tunnen oma kodukohta Kiidjärvet?“
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ - ettelugemise
päev lastele – igal täistunnil loeme August Jakobsoni, Veiko
Märka, Kertu Sillaste ja Heli Illipe - Sootaki loomingut, sirvime
lasteajakirju „Täheke“ ja „Hea Laps“ ning mängime ja
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Kuupäev,
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14. märts

14. aprill

17. aprill
23. aprill

14. mai
juuni – august
11. juuli
9. august

15. aug.
24. sept.
20. – 30. oktoober
20. okt.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

joonistame.
Kiidjärve raamatukogu külastasid külalised Lätist Kandava
regioonist.
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ –
Kirjanduskohvik „Anna Haava – 155“
Lugesime Anna Haava luuletusi (Ülle, Krista, Marju, Karin),
kuulasime tema sõnadele loodud laule ning laulsime ise (kitarril
Volli).
Ettelugemine täiskasvanutele õhtuhämaras kaminasaalis
Põhjamaade kirjanduse nädala „Pidu Põhjalas“ raames.
Pidu Pipi Pikksukaga Vastse-Kuuste raamatukogus Põhjamaade
kirjanduse nädala „Pidu Põhjalas“ raames.
Vastse-Kuuste Kooli 1.- 4. klassi õpilased olid aga täna oodatud
kirjanduslikule peole Pipi endaga! Hobune oli küll Pipil Koorveres
ära väsinud ja aasale sügisesi kõrrekesi nosima jäänud, aga härra
Nilsson oli kenasti kohal.
Koos Pipiga lauldes, rehkendades, lugedes, õigekirja harjutades,
meisterdades, viktoriiniküsimustele vastates ja võimlemisharjutusi
tehes sai see vahva pidu päris kiiresti otsa.
Kirjanduslik teisipäevak „Nii ma arvasin“ – Virve Osila
arvamuslugude kogumiku „Nii ma arvasin“ ja viimase luulekogu
„Siit nurgast ja sealt nurgast“ arutelu ja ettelugemine.
Aastalõpu teisipäevak „Tagasivaade lõppevale
raamatukoguaastale 2019“ – slaidiprogramm raamatukogu
tegemistest 2019. aastal.
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Väljapanekud ja näitused 2019
Näitused ja väljapanekud
1.
2.

3.

Mart Sanderi maalid Tallinna vanalinnast
(kalendrist)
Näitus „Minu vanim, lemmik- ja autori
autogrammiga raamat“ vabariigi aastapäevaks
15 kiidjärvelase erakogust ja Kiidjärve
raamatukogust
Fotonäitus „Laine Nilbe“ - 95

Kuupäev,
ajavahemik
24.veebruar –
31. märts
24. veebruar 17. märts
aprill - juuni

Arv
12 kalendri maali
125 ühikut
raamatuid,
12 külastajat
peale 24. veebr.
39 A4 fotot

4.

Fotonäitus „Killuke Kiidjärve ajalugu“
maapäevast (26.07) osavõtjatele Saaremaalt

5.

Väljapanek „Setomaa Kiidjärve raamatukogus“ oktoober

17 A4 ja 3 A5
fotot, natuke
teksti ka juures
15 teavikut

6.

Väljapanek "Anna Haava - 155"

oktoober

10 raamatut

7.

Väljapanek "Pidu Põhjalas" – Põhjamaade
kirjanduse nädal 11. – 17. nov.
Väljapanek „Uued raamatud“ - lastele ja
täiskasvanutele

november

24 raamatut
2 CD

8.

juuli september

aastaringselt

Suvelugemisel ära märgitud raamatud: juuni, juuli ja august 2019
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I. Tomusk „Hundi sõbrad“
„Printsessi käekott“
A. Lind „Liivahundi lood“, „Veel lugusid Liivahundist“ ja
„Liivahunt ja imeline maailm“
K. Kirkkopelto „Molli“ ja „Popi“
B. Peers „Lüriidiumivaras“, „Krüptoportaal“ ja
„Orbulaatoriagent“
A. Laaneots „Minu Setomaa“
A. Cleeves „Surnud vesi“, „Ronkmust“, „Punased luud“,
„Valged ööd“ ja „Sinine välk“
H. Raudvere „Hüüdnimi eestlane“ 1 ja 2 osa
H. Võsu „Minu Oslo“
L. Riley „Armastuskiri“ ja „Kuuõde“
H. Pets „Meelespead“ ja „Ära unusta mind“
I. Lember „Kevadromanss“ ja „Sügiscapriccio“
S. Lundberg „Punane aadressiraamat“ ja „Küsimärk on pool
südant“
V. Henry „Kuidas leida armastust raamatupoes“
S. Montefiore „Deverillide viimane saladus“
A. O`Loughlin „Kohtuniku naine“
P. Vincenzi „Usalduse küsimus“
V. Sten „Ilmsüüta“

Kiidjärve raamatukogu
2019. aasta TOP 7
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6 laenutust

