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tukogu lasteosakonda′ kus

XVⅡI uleriigi宣ist laste‑

ta t66tab tanase p純vam Ja

raamatukoguhoi dj ate

Seda si量mal商htava p也hen‑

PaeVa Tartu Tammelin‑

dumuse Ja armaStuSega・

蒜嵩載謹u
s
Raamatukoguhoidj ate

Viivi v6tab raamatuko‑

﹂鴨場S⊃POとuニ﹂十〇︺○山

15. septembril tahistati

guse muinasjuttude jutus‑
tamise sari, millele lugejad

Sulanduda・ Olgugi et tegu

said Facebooki ]ehel kaasa

tega′ On tegu taiskasvanu

elada.

gu ktilastavaid lapsi alati
SOOjalt vastu, Pthendades

オ∴・∴義∵ ▲

on taiskasvanud inimes‑

kehas elavate lastega・ Vii‑

珊e n轟de poolehoiust′

vi v6ttis need n‑6 suured

mida lugejad Viivi suh‑

lapsed soojalt ja eelarva‑

tes tumevad, On Seegl, et

mustevabalt vastu, V6ites

kohe nende poolehoiu Ja

usalduse. M6lema kodu

Uhing) aasta lasteraa‑

lga量e lugejale oma j猶gitu

P61tsamaa linna 95. stin‑

matukoguhoidja nomi‑

tahelepanu・ R66msameel‑

nlPaeVa Puhul kohalike

nendid. Vabariigist o宣i

ne olek ja oskus lastega

noorte algatuse1 1oodud

elanikud on lasteosakon‑

esitatud 8 nominenti,

屯hine kee1 1eida p猶stab

P61tsamaa kogukomaraa‑

na lganadalased kulasta‑

nende seas ka Viivi

ka k6ige arglikuma lapse

dio loojad kutsusid Viivit

jad, kes saabudes Viivit

keelepaelad valla・ Tanu

kui lastele ja noortele hds‑

Suure r66muga tervitavad

tema s6bralikkusele Ja

ti teada raamatukogutadi

Ja Omatehtud joonistustega

raamatukoguhoidj a

laitmatule lugejateenin‑

muinasjutte lugema Ja Sa宣‑

tile k也lvavad, et Siis innu‑

laureaat valitakse Jarg‑

dusele veedavad lapsed

VeStama, et k6igil soovi‑

Te宣l P61tsamaa raama‑
tukogust・ Aasta laste‑

mise aasta veebruaris.

kalt tema jutustatud mui‑
nasjutte kuulama asuda.

mee量sasti raamatukogus

jatel o工eks v6imalus tema

aega nll P拒aSt kooli kui

rahulikul‑ilmekal h露Iel

Markimisvaarne on

Viivi on p餌it Raplamaalt,

ka vaheaegadel. Uhe vai‑

loetud muinasjutte ka en‑

Seegl′ et hoolimata aasta一

kus ta 16petas 1985. aastal

kese lugeJa ema utleb Viivi

dal kodus kuulata.

tepikkusest raamatukogu‑

J餌vakandi keskkooli ja

kohta j餌gmist: ,Viivi on

Uue valjakutsena alus‑

t66st teeb Viivi oma t6命d

jatkas siis oma haridusteed

midagi teistsugust′ mulle

tas P61tsamaa raamatu‑

endiselt naudinguga, mis

Viljandi ku宣tuurikoolis,

meeldib, kuidas ta lastega

kogu koost鵡d P61tsamaa

Paistab tema tegemistes

mille 16petas 1987 aastal・

On∴ぬon lahke, Vaimukas,

Kingu Kodu Ja V6isiku

ka selgelt v坤a. See on ka

Sama量

kannatlik, rahulik, lihtne,

Aastaしasteraamatukogui「oic拒nominent Viivi 「Teししo

et nad on koos lauam乱丁

tihte hiljuti il重11unud ja

Koduga′ mille elanikeks

P坤useks, miks nii luge‑

t討he]epa宣Iu V細rivat laste‑

On PS融hiliste eriv函dus‑

jad, 1apsevanemad kui ka

inimestest ja raamatutest

raamatut・ Kevadel polnud

tega inimesed. Viivi Telli

vestelnud.

koroonapllrangute t6ttu

Et laps=a nende va‑

P血endumus oma t鵬le

V6imalik lastega raama‑

jai silma ka m6lema asu‑

ma′′′ utleb poiss elavalt ja

nemaid uuema lastekir‑

tukogus kohapeal tiritusi

tuse t6⇔tajatele, kes tegid

juba lippabki lasteosakon‑

Jandusega kursis hoida′

ega raamatukogutunde

ettepaneku tihiseks pro‑

matukogu vanemraama‑

da. M6ni aeg hiljem, kui

tutvustab Viivi kord kuus

korraldada, kuid et oma

jektiks, mille eesm餌giks

tukoguhoidja‑laenutajana.

ma last tadi Viivi juurest

raamatukogu Facebooki

lugejaid hoida ja nei工e hea‑

On P61tsamaa Ki重1gu Kodu

ara tooma lahen, Selgub,

lehele postitatavas videos

meelt va]mistada, Sai al‑

elanikel aidata kogukonda

aastal sai temast

Pajusi raamatukogu juha‑

teeskluseta′

m缶nguline′

ge mangmud nillg ilmast′

taja・ 1993. aastal alustas ta

naeru宣「e. Viivist sai minu

t66d N6mavere raamatu‑

lapse kohene lemmik・ ′′Ma

kogu juhataja ametikohal,

lahen t為di Viiviga juttu aJa‑

2001‑2005 t鵬tas ta aga J6‑

geva Maakonna Keskraa‑

2005. aasta t6i Viivi raama‑

kolleegid Viivit k6rgelt
hindavad. Parim tunnus‑
tus tehtu eest oleks just

nimelt aasta lasteraamatu‑
koguhoidja tiitel!

P61tsamaa raamatukogu

