
SURJU RAAMATUKOGUS raamatukogupäevad 

„KOHTUME RAAMATUKOGUS” 20.-30. OKTOOBER 2021

Üleriigilised raamatukogupäevad on
seekord pühendatud ajakirjandusele-

meediale. 

20.10 ETTELUGEMISPÄEV, jalehtede ja ajakirjade
ettelugemine Surju hooldekodus  „MIS ON UUDIST...?”

23.10 EESTI RAAMATU PÄEV, „TÄHEKE JA HEA LAPS
OTSIVAD LUGEJAID”, ajakirjade tutvustamine lasteaialastele
ja õpilastele.

25.10 INFOKIRJAOSKUSE PÄEV, igal tööpäeval saab infot
ja nõuandeid küberturvalisuse „Ole IT-vaatlik”, e-kataloogi
URRAM ja e-teenuste kohta.

27.10 kell 13.00 „JUTURING” - „AJAKIRJAD MINU KODUS”

NÄITUSED: „SURJU RAAMATUKOGU LÄBI SAJANDI” ja keraamik Ene Tapferi POP UP näitus „ÕPIME „Õ”d”



TÄHEKE – ajakiri lugejale vanuses 5–10  

Ajakiri Täheke on 100% eesti laste ajakiri, mis on ilmunud järjepidevalt 1960.aastast alates. Seega on tegu vanima
järjepidevalt  ilmuva  lasteajakirjaga  Eestis.  Tähekest  on  lugenud  pea  kõik  tänased  isad-emad,  nüüd  juba  isegi
nooremat sorti vanaisad-vanaemad. Neist paljud on ajakirjale saatnud oma jutte ja luuletusi, lahendanud ristsõnu,
meisterdanud erinevaid  tegelasi  käsitööküljelt.  Selle  kõrvalt  on ajakiri  olnud kasvavale  põlvkonnale  esimeseks
kokkupuuteks  ajakirjandusega,  meediaga  üldisemas  plaanis. Võib  liialdamata  öelda,  et  Täheke  on  elu  esimene
ajakiri mitmetele eestlaste põlvkondadele. 

Ajakirja formaat ja ülesehitus on läbi aastate olnud üsna sarnane. Sisuks on illustreeritud lastejutud ja -luuletused,
artiklid lapsi huvitavatel teemadel, lugejate omalooming, käsitöökülg ja ristsõnamõistatused, auhinnamängud ja -
võistlused. Ajakirja eesmärgiks on rikastada ja arendada lapse maailmapilti,  pakkuda talle just Eesti kontekstist
lähtuvat  lugemisvara. Viimastel  aastatel  on  aktualiseerinud  ka  teadlik  alternatiivi  pakkumine  tõlkepäritolu
massikultuurile,  samas ka laste lugemisoskuse ja  -harjumuste arendamine.  Ajakirja sihtgrupiks on eesti  lapsed
vanuses 5-10 aastat – lasteaed ja algkooliiga. Ajakirja lugeja ei ela ainult Tallinnas, vaid ajakiri levib üle Eesti. Sageli
saame kirju just väikelinnades ja külades elavatelt lastelt.

Ajakirja nägu on tunduvalt noorenenud. Kasutame uusi noori lasteautoreid, üritame tõsta laste saadetud kirjade ja
joonistuste ilmumise osakaalu ajakirjas, püüame enam rääkida oma lugejatele olulistel teemadel.

Hea Laps – ajakiri lugejale 10–15 
“Hea Laps” on järjepanu ilmunud alates 1994. aastast Leelo Tungla eestvedamisel. Ajakirjast leiab väga mitmekesist
arendavat ja teadmisi andvat lugemist – igas numbris on juttu muusikast, kirjandusest, kunstist, loodusest, uutest
filmidest  jpm.  Erilist  tähelepanu  pöörame  laste  loovuse  arendamisele  ja  ergutamisele  avaldades  noorte  oma
loomingut nii kirjutatuna kui joonistatuna. Meelelahutuseks on ajakirjas anekdoote, alati on lahendamiseks ristsõna
või saab proovida näiteks mustkunsti ja näomaalinguid. 


