Aastaaruanne 2018
Iisaku raamatukogu
Elanike arv (01.12.17) 1186

1. Põhilised tegevussuunad
 Märksõnaks 2018. aasta tegemistega seoses oli kogukonna kaasamine. Alustasime
esemenäituste eksponeerimisega, mis said teoks kohalike inimeste annetuste abiga ja
pakkusid külalistele suurt huvi. Muus osas jätkusid traditsioonilised sündmused:
„Huvitavate kohtumiste klubi“, eluloo- ning luuleõhtud jne.
 Kultuuripärandiaasta raames sai teoks mitu üritust nimetusega „Vanad fotod
jutustavad“.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
 Seoses haldusreformiga kuulub Iisaku raamatukogu alates 1. maist 2018 Alutaguse
valla allasutuse – Alutaguse Huvikeskus – struktuuri.
 Raamatukogu asukoht ja tööajad on kasutajatele sobivad. Kuna Alutaguse valla Iisaku
kant koosneb alevikust ja väikestest küladest ja meie teeninduspiirkond on endine, siis
ei näe vajadust teeninduspunktide järele.
 Raamatukogul puudub nõukogu ja siiani ei ole selle järele ka vajadust olnud.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu kokku
sh OV-lt
Sh riigilt
Infotehnoloogiakulud
Koolituskulud

Seisuga 31.12.17 €
40,6 tuhat eurot
23,7
10,2
8,0
2,2
1,3
0,2

Seisuga 31.12.18 €
43,0 tuhat eurot
27,0
10,7
8,4
2,3
0,9
0,2

Muutus %
+5,6%
+12,2%
+4,7%
+4,8%
+4,3%
-30,8%
0%

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad
Raamatukogu personal on endine: Koosseisus juhataja (1,0) ja raamatukoguhoidja (1,0),
mõlemal raamatukogunduslik eriharidus (üks töötaja omab rakenduslikku kõrgharidust ja
teine kutseharidust). Töö on jaotatud põhimõttel, et üks töötaja orienteeritud tööks lastega ja
teine täiskasvanutega.
Töötame graafiku alusel. Tööajad on endised: E – N 11.00-18.00, R 10.00-16.00 ja L 10.0014.00. Suveperioodil töötame E – N 11.00-18.00 ja R 11-16.00, L ja P suletud.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest
Koolituse teema

Korraldaja

Tundide
arv
6 ak t

Koolituseks
kulutatud
tasuta

Sotsiaalmeedia kasutamine
raamatukogutöös (osales Aili
Karukäpp)
Eesti raamatukoguhoidjate XI
kongress (osales Hille Väljaotsa)
Piltide ja trükiste loomine ja
töötlemine vabavaraga (osales
Hille Väljaotsa)
Tuletõrjeohutus töökohal (osales
Hille Väljaotsa)

Tallinna Ülikool / LääneVirumaa Keskraamatukogu
Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühing
Tartu õppekeskus N.O.R.T

6 ak t

45 €

4 ak t

60 €

Iisaku Päästekomando /
Iisaku Gümnaasium

2 ak t

tasuta

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine
Teema

Tundide arv

Haldusreformi teemaline infopäev: "Haldusreformist ja Ida-Virumaa 4 ak t
Omavalitsuste Liidu tegevussuundadest pärast haldusreformi"; Mõttevahetus:
haldusreform ja raamatukogud (osales Hille Väljaotsa)
Kultuuripärandi aasta Eestis; Liikumisvõimaluste toetamine organisatsioonis 4 ak t
(osales Hille Väljaotsa)
"Tähelepanu, lugemine ja mälu" (osales Aili Karukäpp)
6 ak t
E-kodaniku juhendaja koolitus raamatukoguhoidjatele (osales Aili Karukäpp)

16 ak t

"Z-põlvkonnast ja tööandja valmisolekust z-põlvkonna tööturule tulekuks"; 5 ak t
"Vaimset tervist toetava keskkonna kujundamine töökohal" (osales Hille
Väljaotsa)
"Leedust ja leedu kirjandusest"; Kirjanike tuur: Tarmo Teder, Pille Õnnepalu, 6 ak t
Olev Remsu, Reet Kudu (osales Aili Karukäpp)
Jõuluseminar Illuka mõisas: "Tulemuslikud läbirääkimised"; Ringkäik Illuka 4 ak t
mõisas (osales Hille Väljaotsa)
Kõik koolitused on olnud harivad ja huvitavad. Ootame edaspidi tööalaselt vajalikke ja
üldharivaid ning silmaringi avardavaid koolitusi ja õppepäevi.
2.3.3 Töötajate tunnustamine



Raamatukogu juhata Hille Väljaotsa esines Kurtna raamatukogu-seltsimajas oma
käsitööharrastuse tutvustamisel ja õpitoa läbiviimisel
Raamatukogutöö ametlik tunnustamine 2018. aastal (KOVi aastalõpu rahaline boonus
raamatukogu töötajatele).

2.4 Raamatukogu haldustegevus




Remonditöid aasta jooksul ei teostatud.
Juurdepääs liikumispuudega inimestele puudub.
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: ostetud uus kaasaegne arvutikomplekt
(Dell Optipex 3050) töötajaarvutiks. Raamatukogu infotehnoloogilise baasiga võib
üldjuhul rahule jääda, kuigi ka teise töötaja arvuti vajab väljavahetamist kaasaegsema
vastu. Wifi leviala endiselt puudub, kuid on lootus, et see tehniline lahendus jõuab
raamatukokku 2019. aastal

3. Kogud
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused








Raamatukogul on mitmekülgne ja arvestatav kogu, mida kasutatakse aktiivselt
erinevate lugejate sihtrühmade poolt. Raamatukogu lugejate kooseisus on enim lapsi
(kuni 17-aastased) – 36%, töötajaid – 34%, pensionäre – 15%, noori (gümnasistid,
üliõpilased ja kutseõppurid) – 11%, töötuid ja koduseid – 4%. Antud protsentuaalsest
ülevaatest nähtub, et pearõhk on lastekirjandusel. Prioriteet eeskätt eesti autorite
teostel. Nii ka täiskasvanud lugejate osas.
Eesti ilukirjanduse kõrval loetakse rohkesti ka välisautoreid. Momendil on
populaarsed põnevus- ja krimiteosed, eeskätt põhjamaade autorid. Ka aimekirjandusel
on omad lugejad, mistõttu komplekteerime kogusse eeskätt meeslugejatele
huvipakkuvaid raamatuid nii poliitika kui sõjaajaloo teemadel. Oma lugejaskond on
nii esoteerilisel kui psühholoogialasel kirjandusel, nii looduse, spordi kui usualastel
teavikutel. Suur huvi on elulugude-mälestuste-memuaaride vastu, kuid loetakse ka
luulet, reiskirju, humoristlikke teoseid. Huvi pakuvad mitmed sarjad: „Minu…“, „Aja
lugu“, „EV 100“, „Kirjanikud kirjanikest“ jt.
Ei saa öelda, et eakamatel inimestel oleksid omad huvipakkuvad teosed ja noorematel
omad, pigem seostub lugemishuvi raamatute populaarsusega ja reklaamiga. Mistõttu
müügiedetabelis olevad teosed on kindlasti vajalik raamatukogusse komplekteerida.
Õppurid loevad põhiliselt soovituslikku ja õppekirjandust, kuid on üksikuid erandeid,
kes huvituvad ka teistest raamatutest. Nii on praegu laste hulgas populaarsed Martin
Widmarki „LasseMaia detektiivibüroo“ sari ja Russelli „Luuseri päeviku“ sari.
Loetakse ka noortekirjandust nii eesti kui välisautoritelt. Alati arvestame oma lugejate
soovidega. Vahel on vaja teha ka negatiivne otsus seoses raamatu kallidusega, mistõttu
on abiks järelkomplekteerimine: raamatu saab hiljem palju odavamalt osta.
Täiskasvanud lugejate laenutuste edetabelis on 25 teose hulgas 7 eesti
ilukirjanduslikku teost: A. Jõe „Viimane laev“ (laenutusi aastas 18), järgnevad K.
Salulaidi „Üle lahe pumpernikkel : Soome tööle“ (17), H. Reichardti „Siinpool
linnuteed“ II (17), U. Tinnuri „Kui põld oleks järv“ (16), E. Tuule „Keset ilu ja valu“
(16), K. Pauts „Hulle hobune“ (15) ja A. Kruuberg „Vikerkaar sinises taevas“ (15),
lisaks H. Relve aimeraamat „Kiviaja puudutus“ (17). Välisautoritest M. Stedman
„Valgus ookeanide vahel“ (17), A. O’Loughlin „Ballisaali kohvik“ (16), S. Montefiore
„Armastuse ja sõja laulud“ (16), G. Tracey „Saarel“ (16), N. Scott „Minu ema vari“
(16), D. Jefferies „Teekasvataja naine“ (16) jt.












Laste laenutuste edetabelis domineerivad põhiliselt kohustuslikud-soovituslikud
raamatud, väljaarvatud üksikud erandid nagu näiteks A. Kivirähki „Limpa ja
mereröövlid“ (tabelis kuues, 10 laenutust); F. Simoni „Hirmsa Henry kättemaks“ (8
laenutust); M. Widmark „Rongimõistatus“ (7 laenutust); M. Widmark
„Haiglamõistatus“ (6 laenutust) jt.
Perioodikat loetakse ja laenutatakse sageli. Kuna suuremas osas leidub raamatukogus
perioodikat eeskätt naissoost lugejaile, siis nähtub ka edetabelist, et enim on
laenutatud ajakirja Tiiu (81 laenutust), järgnevad Eesti naine (67), Käsitöö (59) ja
Burda (55). Huvi pakuvad ka terviseajakirjad Mida arstid sulle ei räägi (55) ja
Kodutohter (52). Järgnevad ajalooalaseid ajakirjad Imeline Ajalugu (51) ja Eesti
ajalugu (47). Võiks veel nimetada ajakirju Imeline Teadus (42), Targu Talita (38),
Eesti Loodus (33) ja Maakodu (31). Ajalehtede laenutusi on enim Kesknädalal (14
laenutusega) ja Eesti Ekspressil (10 laenutust). Siin ei kajastu muidugi kohapeased
laenutused, mis hõlmavad nimelt ajalehti: Põhjarannik, Sõnumileht, Postimees,
Maaleht jt)
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on 5,1%.
Perioodika tellimisel muudatusi ei ole, tellime endiselt neid ajalehti-ajakirju, millele
leidub lugejaid. Samas, olgugi, et kultuuriperioodika laenutused jäävad edetabelis
tahapoole, siis sellele vaatamata tellime ka neid. Kuna Iisaku raamatukogu on
Alutaguse valla suurim, samuti on meil gümnaasium, siis peaksid kultuuriväljaanded
(Looming, Teater. Muusika. Kino, Akadeemia, Värske Rõhk jt) kättesaadavad olema,
ka teistele valla raamatukogudele kasutamiseks..
Kuna Iisaku Raamatukogu asub teistest valla raamatukogudest 12-15 km kaugusel ja
on suurim Alutaguse valla raamatukogu, teenindades põhikogu osas ka gümnaasiumi
õpilasi, on meie varustatus uudiskirjandusega küllalt hea, mistõttu pole seni olnud
vajadust tellimiste kooskõlastamiseks.
Seni on KOV poolt eraldatavad komplekteerimissummad olnud piisavad, kuna
raamatukogu on saanud oma eelarve ise koostada. Riigipoolsed komplekteerimisrahad
võiksid olla suuremad.

3.2 Inventuurid, mahakandmised



Raamatukogu teavikukogu inventuur sai läbi viidud 4.-24. jaanuarini 2018. a.
Eelmisel aastal sai teavikuid kokku maha kantud 1059 eksemplari, neist 1039
eksemplari raamatuid.
 Kogude ringlus on endiselt väike s.o 0,3. Vaatamata sellele, et aastas sai kantud maha
rohkem teavikuid kui saabus (852 uut teavikut ja kustutatud 1039), on raamatukogu
fond endiselt suur ja vajab ka edaspidist puhastamist vananenud ja suure
eksemplaarsusega teavikutest.
4. Lugejateenindus
Teeninduskorraldus on jäänud samaks. Lisateenustena pakume mitmeid tasulisi teenuseid
(Avaliku Internetipunkti kasutus, väljatrükid ja koopiad). Lisaks osutame vajalikke
infoteenusid raamatukogu kasutajate abistamisel (arvuti, telefon, internet, sotsiaalmeedia jt).

4.1 Raamatukogu kasutamine
2017
Lugejad / sh lapsi
381 /134
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 10182 / 1522
Külastused / sh lapsi
5587 / 2273

2018
381 / 140
10458 / 1432
6007 / 2383

Muutus (+-)
0 / +6
+276 / -90
+420 / +110

Põhiliselt on arvud suurenenud. Lugejate arv on jäänud samaks, samas on suurenenud laste
arv 6 võrra. Lapsi (kuni 17 aastat) on juurde toonud Iisaku Gümnaasiumi juures avatud
Korvpalliakadeemia, kuhu on õppima tulnud noori üle Eesti. Tabelist nähtub, et vähenenud on
laste laenutuste arv, kuigi lugejate laenutused on suurenenud (tänu kohalkasutustele). Kuna
laste kohalkasutusi eraldi välja ei ole toodud, siis väga võimalik, et ka laste laenutused ei ole
vähenenud.
4.2 RVL teenindus
RVL teenuseid kasutavad kõrgkoolide õppurid (peamiselt kaugõppijad) õppekirjanduse
hankimiseks Eesti suurematest raamatukogudest. Viimasetel aastatel on soovijate arv
vähenenud. Kui 2016. a oli 32 RVL tellimust, siis 2017. a kaheksa ja 2018. a kõigest seitse
tellimust. Antud tellimused ja laenutused kajastuvad paberil eraldi kaustades.
Venekeelse kirjanduse osas hangime lugemist Alajõe raamatukogust (vahetame raamatuid 1x
aastas), kuna vene keeles lugejate arv on aasta-aastalt vähenenud. Üksikuid teavikuid, mis
oma raamatukogus puuduvad, saab RVL-i teel naaberkogudest. Antud laenutused kajastuvad
ka Urrami programmis.
4.3 Laste- ja noorteteenindus










Iisaku raamatukogu asub koolimajas, kus tegutseb 150 õpilasega gümnaasium, samuti
Iisaku Kunstide Kool. 2019. aastast on koolimajas ka Iisaku Noortekeskus. Lähedal
asub ka Iisaku lastepäevakodu “Kurekell”.
Raamatukoguhoidja on käinud esinemas nii Iisaku Gümnaasiumis kui lastepäevakodus
“Kurekell”. Kuna vahemaad on praktiliselt olematud, siis näitusi väljaspool
raamatukogu ei ole korraldanud. Raamatukogu juhataja personaalne käsitöönäitus oli
küll eksponeeritud Kurtna Seltsimajas ja Iisaku Kihelkonna Muuseumis.
Juba mitmeid aastaid toimub koostöös ühe klassiõpetajaga (1x nädalas) raamatute
ettelugemise sari “Järjejutu minutid” teisipäeviti kella 9.20–10.00.
Kindlasti on teeninduspiirkonnas ka erivajadustega lapsi, kuid raamatukogu
külastajana võib nimetada vaid üht autistlikku last, kes õpib Iisaku koolis ja külastab
perioodiliselt raamatukogu koos tugiisikuga. Koduteenust osutanud ei ole.
Raamatukogus puuduvad ka raamatud erivajadustega lastele, kuid on hulgaliselt
teavikuid, milles on juttu puudega lastest.
Kuna paberkandjal on klassivälist kirjandust piisavalt, pole vajadust olnud e-raamatute
järele. Ka lugejate poolt pole nende vastu huvi olnud, mistõttu pole antud teemat
tutvustanud.
Huviala- ja muid ringe pole raamatukogusse organiseerinud, kuna huvitegevust leidub
piirkonnas lastele rohkesi.
Raamatukogus on lastele omaette ruum, mis hõlmab mitmeid lugemiskohti ja -nurki,
samuti lugemispesa mudilastele.




Lasteüritused saavad läbi viidud peamiselt oma jõududega, oleme kasutanud vaid
õpetajate või klassijuhatate abi, keda võib ju ka vabatahtlikeks nimetada
Lastega töötavatest inimestest külastavad sageli raamatukogu nii lasteaia kui kooli-,
peamiselt algklassõpetajad, kuid ka emakeeleõpetajad. Nad kõik huvituvad laste- ja
noorsookirjandusest, samuti laenutavad vastavasisulisi raamatuid.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Ürituse nimi
Sari „Muinasjutuga ümber maailma“: Jaapan, Filipiinid, Vietnam,
Araabia, Aafrika, Ameerika, Lõuna-Ameerika, Austraalia (11 üritust)
Sari „Järjejutu minutid“ (15 üritust)
Loeme Eestile sünnipäevaks ette (Eesti Vabariik 100 kingitus)
Eesti Vabariigi 100. sünnipäev („Kurekella“ Sipelgad raamatukogus)
Emakeelepäev 3. klassile
Emakeelepäeva muinasjutuhommik lasteaias
Vestlus ja ettelugemine lasteaia mudilastele teemal „Rändlinnud“
„Lastekirjanik Astrid Lindgren ja tema looming“ 3. klassile
Ettelugemispäev algklassidele
„Rahvusloom hunt“ lasteaia „Mesimummidele“
Kohtumine lastekirjanik Jaanus Vaiksooga

Osavõtjate arv
123
169
12
12
12
37
11
7
21
9
44

Kuna lapsed külastavad raamatukogu juba lasteaiaealistena koos oma õpetajatega, siis saavad
lugemisharjumised omaseks juba varakult. Koolieas (eriti algklassides) jätkub raamatukogu
külastamine küll kollektiivselt koos õpetajatega (osalemine tegemistes ja üritustes) kui ka
iseseisvalt, siis on side raamatukogu ja raamatutega tihe ning jätkub ka hiljem. Keskastmes
kindlasti lugemishuvi väheneb seoses muude tegemistega, kuid side jääb seoses kohustusliksoovitusliku kirjanduse laenutamise näol. Usun, et oleme koostöös lasteaia ja kooli
õpetajatega laste ja noorte lugemishuvi ja -harjumusi suutnud tulemusrikkalt edendada.
Koduteeninduseks pole vajadust olnud, kuid oleme raamatute tagastamisel raamatukogusse
lugejatele abi osutanud.
Kuna Iisaku hooldekodu kliendid on enamasti dementsed ja lamajad, siis ei ole ürituste ja
raamatukogu teenuste osas asutusega koostööd teinud. Vajadusel on hooldekodu juhataja
mõnele üksikule vanurile omaalgatuslikult lugemist viinud. Kuid hooldekodul on endal küllalt
suur raamatute kogu, mis on tekkinud enamasti meie kogust maha kantud teavikute näol.
4.5 Raamatukogu koostöö
Raamatukogu on koostööd teinud paljude Iisaku aleviku asutustega: Iisaku Kihelkonna
Muuseum (raamatukogu üritused, esemenäitustele eksponaadid); Iisaku Muuseumi Sõprade
Selts (iga-aastane külalaat ja Voldemar Kuljuse elulooraamatu väljaandmine); EELK Iisaku
kogudus (kohaliku kultuuritegelastele Voldemar Kuljusele ja Judith Kulvere nimelise pingi
paigaldamine); Iisaku Rahvamaja (V. Kuljuse 120. sünniaastapäevale pühendatud
mälestusüritus); Iisaku Kunstide kool (noorte muusikute ja õpetajate esinemine raamatukogu
üritustel); Iisaku Gümnaasium (ühised lasteüritused õpetajate kaasabil); Iisaku lasteaed
„Kurekell“ (rohked ühised üritused mudilastele).

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Ürituse, näituse nimetus
1. Luule- ja muusikaõhtu „Kõik on tähtis“ (Anneli Lambi luule) esinejad A. Lamp, näitleja
Erik Ruus ja kohalikud muusikud
2. „Kultuuripärandi aasta: Vanad fotod jutustavad“ (kõnekad fotod ja perekondlikud
pärimuslood)
3. Raamatu „Voldemar : Voldemar Kuljuse elu- ja loometee“ esitlus-tänuüritus muuseumis
4. Pastor Voldemar Kuljuse 12. sünniaastapäeva tähistamine (nimelise pingi avamine
kirikumäel ja mälestusõhtu Iisaku Rahvamajas)
5. Nobenäppude õpituba : Decoupage tehnikas kaunistused (juhendaja Ilona Mäeots)
6. Tuntud inimene raamatukogus : lugejaid teenindas Alutaguse Vallavolikogu liige Madis
Arm
7. Huvitavate Kohtumiste Klubi: külas harrastuskunstnik, kirjanik ja endine politseiuurija
Urve Mikker
8. Luule- ja muusikakava „Miski peab olema püha“ (Lehte Hainsalu loomingu põhjal).
Kaastegevad Iisaku kooli õpetajad Anne Jõgi ja Anneli Sabolotni
9. Elulooõhtu „Minu elu lugu: oma eluraamatut sirvis Maie Mango“
10. Raamatukogu sõprade ja lugejate tänuüritus. Kaastegevad Marika Oolberg ja Iisaku
Kunstide Kooli rahvamuusikakapell
Raamatukogul on kohalikus kultuurielus oma roll ja nišš. Meil on oma kindel publik-huviliste
ring, peamiselt eakamad inimesed, kes osalevad võimaluste piires kõigil meie poolt
pakutavatel sündmustel ja üritustel. Arvestame ka huviliste endi ideid külaliste kutsumiseks
või ürituste läbiviimiseks. Iga sündmuse lõpus on publikupoolne küsimus: „Mis on
järgmisena plaanis?“ Tähendab, soovitakse, et meie tegemised kohalikus kultuurielus
jätkuksid ja ollakse igati tänulikud. See on suur tunnustus.
Lisaks kultuuriüritustele pakkusime 2018. aastal ka erinevaid näitusi nii trepigaleriis (Urve
Sulgeri pliiatsijoonistuste näitus „Kahekesi on…“, Teatri- ja muusikamuuseumi rändnäitus
„Lapsepõlvelood“, Kristiina Aveli grafiidijoonistuste näitus „Metsamaastikud“,
„Šokolaadipaberite näitus Ene Laanemetsa kogust“, „Harrastuskunstnik Urve Mikkeri
maalinäitus“) kui ka esemenäitusi raamatukogus („Lillevaasi ilu“, „Inglikujukesed Anne
Ferscheli kogust“, „Küünlad, küünlajalad, -hoidikud, -alused, ja -laternad“, „Nipsasju meie
kodust“), rääkimata raamatunäitustest ja väljapanekustest.
4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus
Kasutajakoolitusena said teoks mitmed sündmused:
 „Kuidas leida infot kodukoha kohta?“ raamatukogutund 5. klassile
 „Raamatukogu kasutamisest“ 1. klassile
 „Infokirjaoskuse tund“ 9. klassile
 „Tutvumine programmi Urram lugejaportaaliga“ 10. klassile
 „Internetiteenuste koolitus eakatele“ grupikoolitus
 Individuaalsed arvutikoolitused

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded


Raamatukoguteenuseid tutvustame peamiselt raamatukogu kodulehel aadressil
http://iisrmtk.onepagefree.com/. Ürituste reklaamid on ka Alutaguse Valla koduleheküljel sündmuste kalendris http://www.alutagusevald.ee/kalender. Samuti saab
ürituste reklaame jagatud sotsiaalmeedias (Facebook) ja loomulikult teadetetahvlil.
Toimunud üritustest on ilmunud artikleid kohalikus ajalehes „Alutaguse Valla Leht“.
 Koostöös Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsiga sai publitseeritud raamatukogu juhataja
Hille Väljaotsa koostatud raamat kohaliku suurmehe Voldemar Kuljuse elust
„Voldemar : Voldemar Kuljuse elu- ja loometee“
5. 2019. aasta tegevused
Kuna 2019. aasta jooksul on tähelepanu all UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse
kantud laulu- ja tantsupidude traditsioon, siis lähtume meiegi ühe osana oma töös sellest
tähtpäevast, samas jätkuvad meie traditsioonilised üritused-tegemised. Rõhk on ka fondi
puhastamisel aegunud ja suure eksemplaarsusega teavikutest.

Koostas Hille Väljaotsa
Kuupäev: 9. jaanuar 2019

