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Aasta 16ppedes vaa‑
datakse ikka tagasi
m66dunule, tehakse

Sel raskel aastal on k6ik
raamatukogud maakon置
nas andnud endast parima′

kokkuv珊eid ning Ja‑

Sealjuures ikka lugejaile

gatakse ka preemiaid.

m6eldes. On ju ka raamat
heaks seltsiliseks kui oled

Kahtlemata j流b aasta 2020

Sunnitud isolatsioonis

kauaks meelde k6iki taba‑

Olema・ Seega kuulub J6農

nud ohtliku viiruse t6ttu,

gevamaa raamatukogude

mille levik pole kaugeltki

aastapreemia IDA AASTA

16ppenud, ent mis on juba

TEGU

m6jutanud nii inimesi,
asutusi kui nende tegevusi・

mist sel aastal ei toimu.

ditsiooniks kuulutada J5‑

Kategoorias ELUTC)O

gevamaa raamatukogude

IDA tunnustatakse eri‑

Pidulikul aasta16pu koos‑

alaselt t661t pensionile

Viibimisel v坤a parimad

Siirdunud J6gevamaa raa‑

nmg anda neile katte raa‑

matukoguhoidjaid, kes

matukogupreemia IDA

Oma aaStatePikkuse t66ga

erinevates kategooriates.

On andnud panuse maa‑

Seda on tehtud j三重estik‑

koma raamatukogundu‑

ku juba 12 aastat. Kuid 13.

Se arenguSSe. Sel aastal

korda jagatav preemia on

Palvisid elut66 preemia

eriline.
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Tanavune aasta esitas
k6igele raamatukogudele

PeaSPetSialist Siiri Ounap′

1astekirjanduse spetsialist
Seしaastaしpalvisid eしut66 preemia lDA neしi 」6gevamaa

raamatukogut66tajat.

Nelli Orgmaa Ja raamatu‑
koguho坤a Ene Karu nmg

Suletud′ Pakkusid raama‑

tukogut66tajad teenust

raamatukogut66tajat:

P61tsamaa Raamatukogu

V坤akutseid rohkem kui

del olid raamatukogud

stimbooIselt

jatele・ Aasta16pu koosviibi‑

On saanud heaks tra‑

kunagl Varem. Kui keva‑

2020

k6igile raamatukogut66ta‑

J6geva Linnaraamatuko‑

Virtuaalseid也ritusi, m為n重

Distants‑ Ja Virtuaalse

ge Ja V5istlusi raamatuko‑

lugejateeninduse k6rval

gu kodulehel kui ka sot‑
Siaalmeedia vahendusel.

tehti ka kogude korrastus‑

direktor Sirje Narits. Elu‑

teenuste ja telefoni kaudu.

t6id, mitmed raamatuko‑

t66 preemia antakse ule

T66tajad otsisid v却aliku

P61tsamaal valmis video
kontaktivabast laenutu‑

gud maakonnas said uued
ruumid.

individuaalselt.

lugemisvara v坤a, laenu掃
tasid need luge]a nimele

S怠霞七夕

kontaktivabalt. Lugejad
reserveerisid teavikuid e‑

mis

耽誹施S㌦

ku主包a霊

A艶①轍ka租連破畢工鋼管離圭‑

gu raamatukoguhoidja ja
kauaaegne raamatukogu

Auhinnaks on Palamu一

縫玉讃轟鱒鋼管親疎轟g蔀凄

や誌素鴇温輔税珊琉融・営繕e‑

r覗m凍eriolukor輪S時uab

tud軸主tus王, kooli七usi ja et‑

risse nmg Pan土d pak主d

ユugeJani・ Iseteenindus‑

tev6tmisi, mida ei saanud

t66nukk, mis on ni皿et租話

raamatukogu uksele lu‑

mooduli RITA kasu士ami置

korraldada. M6ned viidi

tud P61tsamaa kauaaegse

gejat ootama・ Nii toimiti

SeSt Valmis video lugejale

labi s血gisperioodil′ m6ned

Ja Virtuaalne ettekanne

On Siiani ootel. Seiskusid

Sadade tellimustega・ Ka

Juuse valmis胎tud kasi‑

(1921‑1940, 1943‑ 1944) raa‑

raamatute tagastamisel,

raamatukogut的tjate va‑

raamatukogudes tegutse‑

matukoguhoidja ja iuha‑
taja Ida‑Helene Sutt‑Reima

mis toimus libi tagastus‑

bariiklikuks veebip6hi‑

vate klubide kokkusaami掃

auks IDAks.

kastide, tuli tublisti vaeva

Seks ettekandep洗vaks.

Sed, ata jaid k6ik v坤as6i‑

n為ha, SeSt k6ik raamatud

Apri11ikuus jutustas raa‑

dud.

desinfitseeriti ning 〕ae‑

matukogut66t年ja pea lga

ti n賃6 karantiini, et need

P洗v video vahendusel

On Praegu Veel raamatu‑

kolme paeva m66dudes

rahvajutte, et tahistada

kogud avatud, kuid teenu‑

turvalisena riiulile tagasi

rahv却utuaastat ning pak‑

Se Pakkumisel, tugmedes

Panna・

kuda distants6ppel oleva‑

Saadud kogemustele, jatgi‑

tele lastele meelelahutust.

takse k5iki piiranguid・

Samaaegselt korraldati

Viiruse teise laine車al

Ru壮Rimme看

P6!tsamaa Raamatukogu
direktor

