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KULTUURKULTUUR Järva vallas vurab ringi  
raamatukogubuss Krõõt. KAS TEADSID?KAS TEADSID? KULTUURIS 

KUUM

Eesti Kultuuri Koda asus otsima aasta 
parimaid kultuuritegusid, et tunnustada Eesti 
ühiskonnas tegutsevaid inimesi, kelle 
ettevõtmised on inspireerivad, tulevikku 
vaatavad ja avalikku tähelepanu väärivad. Sel 
aastal jagatakse auhindu kolmes kategoorias: 
aasta kultuuri tegu peaauhind, Peeter Alliku 
kunstiauhind ning tuleviku tegija. 

Viimase, tuleviku tegija auhinna eesmärk 
on tunnustada noort vanuses 7–26 eluaastat. 
See võib olla nii loovisik kui ka kultuuritööta-
ja, kelle ettevõtmised on inspireerivad ja 
tähendusrikkad. Vaata lisa veebist kultuuriko-
da.ee ning soovi korral esita ka oma tuleviku 
tegija kandidaat hiljemalt 10. novembriks. Nii 
saad kedagi kandidaadiks pakkudes teda 
tunnustada või miks mitte ka iseennast välja 
pakkuda. 

Värske soolosingel «Linnuteid» peegeldab 
Elina suhtlust iseendaga: «On oluline, et 
aktsepteeriksin end sellisena, nagu olen – 
võin põgeneda ükskõik kuhu või kui kaugele, 
kuid lõpuks pean ikkagi iseendaga elama. 
Võtan end omaks täielikult, kõigi heade ja 
halbade külgedega! Tihti on meie sees 
justkui veel keegi, kes tahab välja tulla ja 
ennast näidata, aga meie alter ego’d ja 
ebakindlused hoiavad tagasi.»

Laulu autorid on lisaks Elinale endale 
produtsendid Gevin Niglas ja Karl Killing ning 
nublu. Elina on uue loo üle väga elevil: 
«Avalikus mõttes olen muusikast päris pikalt 
eemal olnud, viimane soolosingel ilmus üle 
kahe aasta tagasi. Vahepealne aeg on siiski 
olnud tegus – pidevad stuudiosessioonid,  
laulukirjutamislaagrid ja olen teinud koostööd 
muusikutega nii Eestist kui välismaalt.»
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Aita valida noor tuleviku tegija

Elina Born avaldas  
pärast kaheaastast pausi  
uue soolosingli 
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1. «Jõulupõrsas» on 
kirjanik J.K. Rowlingu 
uusim lasteraamat. 
Mis raamatusarjaga 
on see kirjanik varem 
tuntuks saanud?

A. «Sõrmuste isand»

B. «Harry Potter»

C. «Bullerby lapsed»

2. Raamatus «Lotte 
reis lõunamaale» 
aitab koeratüdruk 
koos sõpradega üht 
linnupoega, kes jäi 
linnuparvest maha. 
Mis on tema nimi?

A. Klaus

B. Tibu

C. Pippo

3. Kellega läks 
Bianka isa raama-
tus «Bianka. Julge, 
habras ja õrn 
printsess» võitle-
ma?

A. Teise kuningaga

B. Karuga

C. Lohega

4. Raamat «Urra 
ehk karu» räägib 
karust, kes ei 
tahtnud…?

A. Talveunne minna

B. Puu otsast alla 
tulla

C. Toitu ära süüa

LASTERAAMATUTE VIKTORIIN

Muusikavideo kujutab laulu olemust, kus Elina sees 
elavad erinevad Elinad ta ümber piiravad. 
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Jazzkaare noored vabatahtlikud kandideerivad 
kultuuri teo auhinnale.

Kuidas buss endale nime sai?
Raamatukogubussile nime leidmi-

seks korraldati 2007. aastal konkurss. 
Nime Katarina Jee pakkus välja 

40-aastane kolme lapse ema, kes on ka 
Tallinna Keskraamatukogu lugeja. Naine 
põhjendas valikut nii: «Katarina Jee on minu 
lemmikkirjaniku August Gailiti raamatu «Too-
mas Nipernaadi» üks tegelastest. See oleks 
justkui kummardus suurele kirjanikule, kes 
minu arvates on kõikides oma raamatutes väga 
hästi ära tabanud eesti inimese sisemaailma.»

Milliseid teenuseid buss pakub?
Bussis on palju uuemat kirjandust nii suurtele 
kui väikestele, eesti, vene ja inglise keeles ning 
ka kooli soovituslikku kirjandust. Samuti saab 
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bussist laenata 
audioraamatuid, 

ajakirju ning isegi 
e-lugerit. Bussi 
töötajad on 
alati varmad 
soovitustega 
aitama, kui ise ei 

oska raamatute 
virrvarrist midagi 

valida ja muidugi 
abistame lugejaid 
raamatute leidmisel 

riiulitelt. Kui on huvi, mida bussis leidub, siis 
seda näeb e-kataloogist ESTER. Kasutajad on 
meie teenusega väga rahul – on ju tore, et 
raamatukogu tuleb peaaegu koju kätte! 

Kus see buss tegutseb?
Raamatukogubuss viib raamaturõõmu sellistes-
se Tallinna piirkondadesse, kus ei ole püsiraa-
matukogu või ei ole neid linnaosa suuruse tõttu 
piisavalt, seega on meie põhitegevus lugejatele 
teavikute laenutamine. Raamatukogubuss vurab 
ringi kindlal marsruudil Tallinnas – esmaspäeval 
Lasnamäe, teisipäeval Haabersti, kolmapäeval 
Nõmme ja neljapäeval Pirita piirkonnas. Nelja 
päeva jooksul teeme 26 pooletunnist peatust. 
Raamatukogubussi peatused on märgiga 
tähistatud ning igal peatusepostil on bussi 
peatumise kellaajad. Buss sõidab oma marsruu-
dil peaaegu terve aasta. Ühel suvekuul töötajad 
puhkavad ja siis buss ringi ei sõida.

Kas bussi saab tellida näiteks koju või kooli 
juurde?

Reedeti sõidab buss külla eelnevalt kokku 
lepitud lasteaeda või kooli, kus me räägime 
lastele, mida raamatukogubussis ja -kogudes 
peale raamatute laenamise ja arvuti kasutami-
se veel teha saab. Kuidas saab hakata raama-
tukogu lugejaks, mida teha siis, kui koer on 
raamatukogu raamatu kallal hambaid teritanud 
ja tutvustame lastele erinevaid kirjandusžanre.

Kas bussis toimuvad ka üritused?
Meile kohe väga meeldib raamaturõõmu 
võimalikult paljude inimesteni viia. Seega 
suurüritustel, nagu Tallinna merepäevadel, 
kirjandustänava festivalil või Tallinna vanalinna 
päevadel osalemine on suurepärane võimalus 
just seda rõõmu inimestele pakkuda!

Samuti oleme osa võtnud kogukonna või 
linnaosa päevadest, kultuuri- ja teistest avali-
kest üritustest. Korra oleme isegi osalenud 
Narvas iseseisvuspäeva paraadil ning XII 
noorte laulu- ja tantsupeol Tallinna lauluvälja-
kul.

Teeme koostööd ka AS Hoolekandeteenus-
tega, et vähemalt kaks-kolm korda aastas viia 
raamaturõõmu erivajadustega inimesteni, kes 
raamatukogu ise külastada ei saa. Meie bussil 
on olemas tõstuk, abistamaks näiteks ratastoo-
lis inimesi.

Tekst: Jane Saks
Fotod: Annika Marsh

Igaüks on vähemalt korra bussiga sõitnud ja 
üldjuhul on tegu tavalise sõiduvahendiga. Üsna 
harukordne on aga raamatukogubuss. Alates 
aastast 2008 just selline buss nimega Katarina 
Jee Tallinnas ringi sõidabki. Ratastel raama
tukogu tegemistega viis meid kurssi Tallinna 
Keskraamatukogu raamatukogubussi pea
spetsialist Annika Marsh.

Katarina Jee  
on raamatuid pungil buss

Võta ühendust või jälgi 
sotsiaalmeedias!
Raamatukogubussi telefon: 5303 7737
E-post: buss@tln.lib.ee
Koduleht: www.keskraamatukogu.ee/buss
Facebook: https://www.facebook.com/KatarinaJee!

UURI LISA

Õiged vastused: 1. B; 2. C; 3. C; 4. A.

Annika Marsh. 

Vahvas värvikirevas bussis leidub paras ports raamatuid. 


