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l奇Piku 「aamatu kogu
珊hapaeval peeti s利andat §屯mlPaeVa P61tsamaa
vallas asuvas嶋piku raamatukogus. Pidu algas

拙alised §6numi Miralda Sepa
lap§elap§elt, ke§ kiIjuta§, et

tema vanaema olek§ tana暁ga

jalu請Sk証guga Tamsi龍11a.

uhke, kui teaks, et tahistatakse
raama請kogu l OO. s楓n皿PaeVa,̀̀

融e§嶋piku raama馳kogu tana置

JAAN宴UKA§

tatud触evaadet嶋piku車aloo§t
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Tamsik脚a mindip6鴫usel, et

Said.

raamatukogu,̀̀ lisas ta. ,尊rem

Hanlldased doku霊nendid

kogu. K珊astati ka teisi paiku, kus

raamatukogu e血evatel aegadel

tegutsenud on.

K6ige rohkem pea皿‑ kiitma
lug句aid. Ilma nendeta pole ju

sealses vanas koolihoone§ Paik‑
nes haridus§elt§i Koit raamatu‑

ne perenaine Hiie Nugis.
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S也nnlPaeVak珊ali§ed lehitseda

tegutsesin p61lumajanduses.
Raama調hogu§Se t鎚le asum血e

Kbgumiku§ On haruldasi doku‑

2018. aastal v6imalda§ mul

mente. N茄tek§ Ⅵ鵡andi maakon‑

kultuurivaldkonda s楓veneda.

¥廟alikud teadmi§ed ja o§ku§ed

Aastate1 1948‑1996 t66tas

na t為itevkomitee ot§uS, m劃ega

嶋piku raamatukogu juhatajana

Miralda raamatukogu juhataj aks

Omanda§in ise§eisvalt, targema‑

Miralda Sepp, kelle koostatud

m三治rati.

telt n6u k龍side§. Oppisinja 6pin

kroonikaalbumit ja k謎itsi kirju‑

Juubelip差eva hommikul said

Pidevalt t的貼igus,

咄es Nugis

Ⅵ)Oreinaale.

Aastate1 1996‑2018 oli嶋piku

raamatukogu juha坤aks Virve
Etulaid, kes samuti on koo§ta‑

nud kroonikaid raamatukogu
勾aloost. Etulaid組e lausuti s屯mi‑

PaeVaPeOl tanus6nu pikaqjalise
t66 eest.
f血gukonna tugevd鵡a

Raanatukogudel on塙ga tah‑

ti§ rO量l kogukoma tugev(坤ana・

K拙hpiku raama調kogu koondab
Vaga h謎ti pai敗onna inimesi,

翫Ies P61tsamaa raamatukogu

direktor Rutt Rimmel.
Raamatukogu ja嶋piku k也‑

取piku raamatukogule andis tanumeene珊e Eda Kasa組
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l程de selt§ On igas m6tte§宣abi
P㊤宣munud,

lausus k珊ade selt§i

eestvedaja Eda Kasar

畑aelanike igapaevaelu ja請rva‑

kul elavad ta1 1為hedased.

li§uSe Vaatevin憾ist暁ga ol血ine.

Hiie Nugise s6nul on Thpiku

V翰n nimeta§ S楓nnlPaeVater‑

嶋piku m6i§a Omanik Olev

raamatukogus praegu・ 150 luge"

Vituses嶋piku raamatukogu

Kull utles, e仁ぬpiku raamatu事

jat, kelle§t regulaarselt k珊astab

Ⅵ皿akesku§eSt haugemal asuvaks

kogu lOO. aastap為ev on m紅ki‑

raamatukogu sada kolmk也m‑

Tapiku raamatukogu juhat鵡a Hiまe Nugis ja P軸tsamaa

olulisek§ kultuurikoldek§. Tema

mi§Va差me P縫v ka p6面usel, et

me皿d.

Va皿avanem Andres V畿n j菰d s協nnip登evaga rah血e・

S6nul saab n融d嶋pikule s6ita

raamatukogus registreeriti uu§

Juubeli tahistamisel osalenud

m66da hea§ korras teed, mis

lugeja, Merilyn Ta11innast.嶋pi‑

P61tsamaalasest majandus‑ Ja

P61tsamaa vallavanem Andres
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taristuminister Taavi Aas lausus

ldhiusutluses Vboremaale, et
raamatukogu v盆ike§eS k珊as on
hea n範de edukast kultuurielust.
Lisaks arglPaevaStele ja §uureSti

majandusalastele toimetu§tele

Vajavad inimesed m6ndagi ka
hingele,̀̀ lisas ta.

