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トPaide 2016. aasta suve容ugemiste

Puu. Jarvamaa Keskraamatukogu
各asteosakond. Foto: Aive Åarma

Suvevahe ae空
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1e

oli 2O21. aasta hooaeg juba kolmeteistktim‑

noorteosakondade ‑ eeSm為rgiks on hoida

nes. Tavaliselt alustatakse juuni alguses, kui

Oma nOOri lugejaid. Laste varakult lugema

lapsed koolivaheajale suunduvad, ja 16peta置

丁ga innustamine
raamatukogu aitab
‑ ]a neil
lSearanis
saavutada
laste‑
raama一
ja

takse augusti teises pooles.

tutega sideme, mis j三治b kestma aastateks. Sel‑

Raamatute valimisel on lastele valdavalt

le sideme tekkimisele ja tugevnemisele aitavad

antud vabad k差ed. Paljulugenud laps el Pruugi

kaasa paljudes Eesti raamatukogudes toimu‑

nimekirjast sobivat raamatut leida ja seega on

Vad suvised lugemlSPrOgrammid. Andmaks

hea, kui ta saab oma lugemisvalikud ise teha.

neist tilevaadet, tulid mitmed raamatukogud

Valmis nimekirja puhul v6ib komistuskiviks

lahkelt appi, et jagada Nukitsa lugejatega oma
kogemusl ]a m6tteid.

Sandra 」酎genson,

P61tsamaa

raamatukogu
SuvelugemlSPrOgrammi eesm差rk on innus一
●

Saada muuhulgas raamatueksemplaride v計

hesus, eriti juhul, kui suvelugemisest v6tavad

lastekirjanduse

OSa ka raamatukogude harukogud. Raamatu

SPetSia=st

leidmist v6ivad h61bustada ja 16busamaks

●●

tada lapsl mangulise tegevuse kaudu raamatu一

tega tutvust tegema. Pikk suvevaheaeg amab

muuta k6ikv6imalikud etteantud teemad ja

raamatukogudele v6imaluse lastele n証da‑

V差ljakutsed, n証teks tuleb labi lugeda raamat,

ta, kuiv6rd 16bus ajaviide lugemine on. Lapsed loevad

mis on ilmunud luge]a Stinniaastal v6i mille autori nimi

Vabal valikul v6i eelnevalt koostatud nimekirja alusel

algab sama tahega kui luge]a eeSnimi. Nii on toimitud

l急bi mingi hulga raamatuid ja lahendavad vajadusel ka

Tartu limaraamatukogu laste‑ ja noorteosakonnas, P6l‑

loetud raamatuga seotud tilesanded. Tublisid lugejaid

Va keskraamatukogu lasteteeninduses, Katdla linnaraa‑

Premeeritakse programmi kestel ja/v6i hooaja 16pudritu‑

matukogu lasteosakonnas Jm.

⊃○○響く離山⁚〇三卓也

Sel. Uhelt poolt motiveerib selline tegevus lapsi lugema,

V6rumaa keskraamatukogu lasteosakonnas koos‑

kuid teisalt soodustab ka lugemisega seotud positiivset

tavad raamatukogut66tajad programmis osalevatele

kogemust.

lastele lugemisnimestikud ning ktisimused loetu kohta.

SuvelugemlSPrOgramm POle sugugl uuS etteV6tmine ‑
Nukitsaga oma kogemust jaganud t6elistele ,Ⅳeteranide一

「¥=」Ki干S

Raamatut tagastades saab laps ktisimustiku, millele
●

VaStamise j差rel lt弛akse ta lugemlSPaSSi templijaljend.
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Raamatukogud koostavad nimekirjad kull ise, kuid

loosimisel. Uldiselt oodatakse vさhemalt viie raamatu

teretulnud on ka 6petajate soovitused ja taiendused.

lat)ilugemist・ Arvestust peetakse osaluspasside p6hjal,

Jarvamaa keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Heli

millesse osaleja iga loetud raamatu ja sooritatud親es‑

Lepa s6nul on eduka suvelugemise taga koost66 kooli‑

ande kohta templeid v6i kleebiseid kogub. L割)iloetud

raamatukoguhoidjate ja 6petajatega, kes ise on huvita‑

raamatute eest saavad lapsed sageli premeeritud m6ne

tud, et nende lapsed loeksid.

magusa ullatusega, n就teks §okolaadi v6i kommiga.

Suurendamaks tihtset kogukonnatunnet ja sidumaks
lapsl raamatukoguga, On Tartu linnaraamatukogu Tam一

L6pudritusena on raamatukogudel tavaks kulla kutsuda

m6ni tuntud kirjanik v6i muu huvitav inimene, korral‑

melinna harukogus tavaks meisterdada raamatukogu

dada也hine v釜ljas6it vms. Urituse k就gus jagatakse enim

Seinale suur paberist tammepuu. Programmis osalejatel

lugenutele auhindu ja s萌iakse kooki.

On V6imalus tammelehtedega kujundada omanimeli‑

ne puuoks. Loetud raamatu vastu saadakse paberist

Mitmed suvelugemlSPrOgramme lさbi viivad raama‑

tukogud t6devad, et PrOgramm Suurendab k珊astajate

tammeleht, millele kirjutatakse raamatu autor ja peal‑

arvu ja lugemust. Suvelugejate hulk v6ib varieeruda

kiri ning hinnang raamatule v11ePa11isdsteemis. Lehed

k屯mnest mitmesa]ani・ See s61tub suuresti raamatukogu

Paigutatakse puule ja k親astajatel avaneb v6imalus

asukohast ‑ 1innas on lapsl ]a Seega ka osalejaid m6is‑

naha, milliseid raamatuid lapsed on lugenud ja millise

tagi rohkem kui maaraamatukogus. Tavaline on seegi,

hinnangu loetule andnud.

et algselt programmiga tihinenud laste arv on hooaja 16‑

Viljandi linnaraamatukogu laste‑ ja noortekirjanduse

Puks v釜henenud. S6prade 6hutusel v6i m6jul alustanud

OSakond laheneb oma suvelugemlSPrOgrammi koosta一

lapsed kaotavad as】a VaStu huvi v6i ei soovi sooritada

misele aga teistsuguse nurga alt. Igal nadalal saavad

OSalemiseks vajalikke親esandeid. Osalejate arvu mo]u‑

OSa宣ejad raamatukogust vastavalt oma vanusegrupile

tab ka 6petajate ja raamatukogu omavaheline koost鈴

uue m急ngulise nuputamist n6udva ulesande, mi11e

]a See, kas raamatukogu ja kool asuvad lahestikku v6i

PeaVad j誹gmiseks n蓋dalaks m6ne raamatu abi1 1ahen‑

Pikema vahemaa taga.

dama. Jarvamaa keskraamatukogu lasteosakonnas pds‑

Valga keskraamatukogu lasteosakonna juhataja UIvi

titati aga Paide lima 725. stimip洗va aastal棚esandeks

Linnu s6nul on suvelugemine tiks v誼rt ja hea moo‑

lugeda suve jooksul lさbi 72与raamatut. Tartu linnaraa‑

dus, kuidas lapsi raamatutele ja lugemisele lahemale

matukogu laste‑ ja noorteosakomas on lugemlSPaSSi

tuua. See annab lastele v6imaluse tutvuda erinevate

Viie屯lesande hulgast traditsiooni宣iseks kujunenud

lastekirjanike loommguga, Samuti puutub lugeja kokku

lugemissoovitus lemmikraamatu kohta. K6ik laste lu‑

fanritega, millega eelnevalt ehk vaid p6gus tutvus on

gemissoovitused avaldatakse patast programmi 16ppu

tehtud・ Nii t6deb Tartu limaraamatukogu laste‑ja noor‑

raamatukogu lastelehel Raamatukrati lugemisblogis・

teosakonna t66taja Anu Amor‑Narits, et teemaValikusse

Kuigi raamatuid valides on lastel sageli v6imalik ise

lisatud luuleraamatud on t証detud親esannetes saanud

OtSuStada, On enamikus raamatukogudes ette antud

POSitiivset vastukaja. Lapsed tunnistavad endalegi ul‑

arv, mitu raamatut tuleb l善bi lugeda v6i mitu ulesannet

latuseks, et ei teadnud ennemalt, et luuletused v6ivad

SOOritada, et OSaleda hooaja 16pudritusel ja auhindade

O11a niiv6rd toredad.

1 2017, aaSta SuVe‑

lugemise hooaja 16pu

tahistamine pann‑
koogipeoga tipiteIgis.

Turba Raamatukogu.
Foto: Eien Turi

2 Lugemismangu
Laste‑Raamatu‑Suvi
2O19 i6pupidu, k加as

Anti Saar. V6rumaa
Keskraamatukogu las‑
teosakond.
Foto: He日le Laanpere

曇2020. aasta suve‑

1ugemise hooaja i6peta‑

mine. Viimsi Raamatu‑
kogu iasteteenindus.

Foto: Sandra RohesaIu

4 2016. aasta suve‑
iugemise hooaja 16pu‑
Pidu, k副as Ma「ko Kaidur

Oma koera Tahekiirega.

Turba Raamatukogu.
Foto: Eien Turi
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Suviste lugemlSPrOgrammide populaarsust kimitab

Loodetavasti kimitab ulaltoodu k6ikidele suveluge一

ka Harju maakonnaraamatukogu lasteteeninduse pea‑

mlSPrOgramme korraldavatele raamatukogudele, et nad

SPetSialisti Varje Magi 2O20. aastal ellu viidud idee kan置

teevad 6iget asja. Ehk andis Ioetu juurde uusi m6tteid ja

da kdimasolevad suvelugemised k6igile kattesaadavale

lahenemisviise v6i imustas neid, kes veel programmlga

Virtuaalsele kaardile. Algselt vaid Harjumaad h6lmanud,

kokku pole puutunud, Sellega algust tegema・ Selge on

kasvas see kiiresti tile Eesti. M差gi s6nul oli kaardi koosta‑

tiks ‑ SuVelugemlSPrOgrammist on r66mu nii raamatu‑

mise p6hjuseks lugeja heaolu ‑ SuVeks vanavanemate

kogut66tajatel kui ka lastel endil団

juurde v6i suvekodusse s6itnud lapsel v6iks olla v6ima‑
1us arvutist vaadata, kas kohalikus raamatukogus on
lastele midagi toimumas・ Kaart on tihtlasi ideepangaks

igale raamatukoguhoidjale: k16psates kaardile kantud

K繭mustele vastasid Emmaste Raamat疎ogu, Ha7担

raamatukogule, On V6imalus liikuda edasi raamatukogu

Maakomaγaa桝a t疎oguJ謝v雄dskraam a t疎ogu,

kodulehele, kust saab aimu ko11eegide tehtust ja k皿ap

Jaγvamaa胎skγaamat庇og叫J枕ri Raamat疎ogu, K統れa

ka m6tteid edaspidiseks. Infot saab jooksvalt lisada ja

Raamat融ogu,焔γ謝れ訪れaraamat沈ogu,招hte掘is‑

nii on terve suve v割tel v6imalik lasta oma raamatukogu

rcra桝at疎og均P6lva薙疎rczamat沈o押,邸s互タere Raama‑

kaardile m各rkida. 2021. aasta kaarti ehib tisna suur valik

t沈og叫Saveγna 「aa朋at疎o糾,柚r蝕原maraamat融og母

SuVist lugemlSPrOgrammi l乱)i viinud raamatukogudest.

物γ鳳L訪れa「aamat庇og境地桝me軸"a haγ沈og明地γba

Varje M為gi ergutab k6iki oma osalusest talle teada and‑

Raamat沈o糾,胸宙a薙疎ma朋at撮og叫Wmsi Raa桝a蝕一

ma

たogu,折りa融は誼naraamat話ogw ja Vかwmaa Kesた‑

Selleks piisab vaid intemetiaadressl ]agamisest raa‑

matukogu kodulehel v6i Facebooki lehel olevale infole.
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