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Raamatukogude teema‑
aasta on alanud. 12・ jaa‑

nuaril kel1 12.12 loeti也量e

Kriminaaト

romaanide

Eesti katkendit Mud‑

laenutuste fop 7

宣umi raamatust ,,Mi請e

2021

ainult minu t為di軸1en〃,

Raamatukogus

mis oli osutunud raama‑

tukogudes enim laenu‑

P6鵬samaaし

ta血d eesti ilukirjandus‑

1. O旬eしdamatu raev、 Cara

Hunter.

teoseks, lasteraamatutest

2. IngしitegUa. Cam肌a

aga Piret Raua raamatut

Lackberg.

Tobias ja teine b〃・

3. Kuしutuしi. Am Cleeve.

P61tsamaa vallas toimusid

4, Leskede kしubi. Armu‑

しauam6rv. Eha Veem,

ava色ritused lisaks P61tsa‑

5, Saしatuba.」のm Lier

maa量e, kus korraldati eraldi

Horst. .

屯ritused nii lastele kui t轟s‑

6, Kiviraidur Cam阻a

kasvanuile, Adaveres, Ai‑

Lackberg.

dus, Puurmanis ja嶋pikul,

7, Leskede kしubi. Eha

teistes raamatukogudes on

Aidu raamatukogusしuges raamatukoguhoidja Mate Pagi lasteしe

teema‑aaSta aVamishetked

ette eeしmiseしaastaしPOPulaarsemaks osutunudしasteraamatut
￣fobiasja teine bW.

P6鵬samaa valla

veel ees.

Adavere raamatukogus
toimus teema‑aaSta aVa屯ri‑

tusel peale katkendi ettelu‑
gemise raamatust ′′Tbbias
ja teine b

kahe n轟tuse ava‑

mine・ V坤apanek ,Vigur‑
raamatuid meie kogust′′ oli

lastele p6nevaks uudistami‑
●

Seks mng膝ep Pedmansoni
]00nistused ′′Lumememm Ja
S6brad′′ pigem ttiiskasvanui‑

milleks on inspiratsiooni

TALGUD, mis kestab aasta

andnud elu ise. Ka vast loo‑

16puni. Iga kvartal=6pus

dud Keskn為dala klubi samal

Se霊gitatakse v為lja, mi11ise

PaeVal toimuvale tiritusele
Oli palutud raamatukogu‑
hoidja, kes luges katkendi
Mud宣umi raamatust ,,Mitte
ainult minu tadi Ellen′:也hi‑

te]ugemi skampaanlaga.

le′ kus pildid r露givad 5peト

24・ jaanuaril sai alguse uus

Iiku Ioo v66raste otsimisest

raamatukogude teema‑aaS‑

●

Ja Omade leidmisest ning

ta kampaania ‑ LUGEMIS‑

愉amatukog udes
l. Kutsutud kuLaしised.

Lucy Foしey.

2. Leskede kしubi. Eha

maakoma raamatukogudes
On elaniku kohta k6ige roh‑

¥ねem.
3. O巾eldamatu raev. Cara

Hunter.

kem laenutusi. Preemiaks on
raamatud nii t謙skasvanuile

kui ]astele, mida loositakse
V弼a usinamate Iugejate va‑

nedes se11ega劇eriigilise eト

Veem.

hel. Kogu Eesti loeb

]oeme

4. Meie maja. Louise
Candlish.
5, lngしitegUa. Cam肌a

Lackberg.
6. Kuしdne puu「・ Cam肌a

ka meie!

Lackberg.

RUTT RIMMEL

7

Kusしendab part. Olav
Os0しin.

