Küla raamatukogu on küla süda !sajand Viru-Jaagupi raamatukogu

.Raamatukogu hubased ruumid kutsuvad külla

Alguste algus
Viru-Jaagupi avalik raamatukogu „Hommik“ moodustati ja
kanti Eesti kubermangu Ühingu
registrisse 8. aprillil 1917. a,
s.o peale nn.Veebruarirevolutsiooni. Septembris 1916 toimus Viru-Jakobi Haridusseltsi
koosolek raamatukogu moodustamiseks. Koostati põhikiri,
et esitada see kubermanguvalitsusele registreerimiseks ja
.kinnitamiseks
Tsaarivalitsuse ajal olid ta�   
lupoegadele lubatud ainult nn
lugemisringid. Lugejate ringide
nime all tegutsesid Kehalas ja
Koeraveres tillukesed raamatukogud. Lugemisringi liige sai
laenutada raamatuid kaheks
nädalaks, kui ta kviitungi alusel
oli maksnud 3-kopika suuruse
osamaksu. Laenutati nädalavahetusel Jaan Metsiku pool
kodus, kus lugemisvara oli ühes
suures raamatukapis. 1905.a
käisid tsaariaegsed ametnikud
Jaan Metsiku ja Jaan Otsa talust
otsimas tsaarivõimuvastaseid
.raamatuid, kuid ei leidnud neid
Lugejateringist
raamatukoguks
Koeravere lugejate ring oli asutatud 1905.a kolme edumeelse
taluperemehe poolt, kõik Jaanid, perekonnanimedega Metsik, Ots ja Kreek. Ühiselt pandi
rahad kokku, et natukenegi
jagada talupoegadele vaimuvalgust. Kehala lugemisringi asutajaks oli legendaarne Rudolf
Meier - haridusseltsi esimees,
tuletõrjeseltsi esimees (ja veel
hulgaliselt muid asjatoimetusi),
kellest sai ka Viru-Jaagupi raamatukogu esimene koguhoidja,
.nagu neid tollel ajal nimetati
Peeti pidusid raamatute
ostmiseks
Tollel ajal peeti pidusid, kus
esinesid näidendite, laulude
ja tantsudega isetegevuslased.
Peod olid rahva seas väga populaarsed - ei olnud ju mingit
muud meelelahutust, saati siis
veel telekat või internetti! - ja
nii kogunes peopiletitest raha,
millest osa kulutati hea meelega
kogule raamatute ostmiseks.
Raamatukogu esialgseks asukohaks sai Küti vallamaja ehk
siis praeguse nimega Kehala
klubihoone. Sellel oli ka oma
põhjus: nimelt pidas raamatukoguhoidja Rudolf Meier ka vallavanema ametit. Kui ta sellest
ametist lõpuks vabanes, kolis

raamatukogu ära Viru-Jaagupi
.koolimajja
Seadus lubas laenutada
kuni kolm kindla valdkonna
raamatut

Raamatukogu on asunud Küti
vallamajas, kaasajal tuntud
.Kehala klubi nime all

aastal anti välja avalik� .19300
kude raamatukogude seadus,
milles oli öeldud, et igas vallas
peab olema avalik raamatukogu
ja vald peab selleks eelarves
ette nägema kulutused raamatukogu ülevalpidamiseks, koguhoidja palgaks ja raamatute
soetamiseks. Ühtlasi pidi iga
lugeja tasuma 50 kopikat liikmemaksu. Välja laenutati korraga
kolm raamatut: üks ilukirjanduslik, üks põllumajanduslik ja
üks tehnika- või geograafia-alane.1945.a registris on raamatukogu aadressiks kirjutatud
Viru-Jaagupi ja nimetuseks Küti
valla keskraamatukogu. Ajalehti
ja raamatuid kokku 2987, luge.jaid 217
Niisugune algus on Viru-Jaa�   
gupi Rahvaraamatukogul, mis
tähistab sellel aastal oma 100.
aastapäeva. Palju kordi on raamatukogu rännanud ühest
hoonest teise, ent ikka on tema
koduks endiselt Viru-Jaagupi-alevik, mille järgi oli nimetaud ka kihelkond. Raamatukogus on töötanud selle aja jooksul
kaheksa raamatukogu juhatajat,
kõige kauem neist Ene Kadaja
.)(1967 – 2011
Raamatukogu kroonika
pajatab
aastal valmis Viru-Jaagu� .19977
pist pärit Rakvere Gümnaasiumi õpilastel Alla Basmanoval
ja Kristin Mattil legendaarse
koduloouurija ja Viru-Jaagupi
kooli õpetaja Alise Vaasma
juhendamisel raamatukogu
kroonika – 80 aasta jagu raama!tukogu ajalugu
Keerulisel ajal ei talletata just
eriti palju märkmeid, ka lähevad
nad siis kergesti kaduma. Aitäh
neile selle suure ja ilmselt väga
palju aega ja uurimist nõudnud
!töö eest
Raamatukogu kroonikas on

:järgmine lõik
aastad pole vennad. - 1981
Suurem osa lugejatest siirdus
.elama mujale
see aasta oli eesti rahva - 1988
ärkamise ja poliitilise aktiivsuse
aasta. Lugejaid käis ootamatult vähe. Raamatukoguhoidja
küsimise peale vastati – pole
aega, ei jõua lehtegi läbi lugeda.
Jätkuvalt on palju muresid raa.matukogule kütte muretsemisel
lugejaid on väga vähe – - 1990
!kõik seisid lihakraami sabas
Ent kirja on pandud ka lugejaterohkeid aastad: 1991, 1992,
.1993, 1989
aastatel on raamatu� .1960   
kogu juhataja ... kirja pannud
:järgmist
Ilukirjaduse osas tuli raamatu�  
koguhoidjal teha individuaalset
tööd luulekogude lugemise
pärast. Meeslugejad tunnistasid
üles, et nad ei saa luuletustest
aru ning nende lugemine on üks
tühi töö ja vaimu närimine. Samuti pidi raamatukogu juhataja
viima läbi individuaalvestlusi
teaduslik-atestliku maailmavaate tugevdamiseks. Põhjalikku
tööd tuli teha kahe usklikuga, kes küll uurisid atestlikku
kirjandust, kuid jäid kindlalt
oma väljakujunenud uskumuste juurde. Tollele ajal nägi
kommusistlik propaganda ette
ainult ühte usku: inimese usku
!helgesse tulevikku
Tööd häiris külmal perioo�   
dil see, et pool tööpäeva tuli
töötada mantlis, kuna ruumid
olid väga külmad. 1964. aasta
kroonikast selgub, et raamatukogu süüdistati selles, et
seal ei propageeritud piisavalt
põllumajadusteaduse saavutisi
ja eesrindlikke kogemusi. Põhjuseks toodi raamatukoguhoidja
dekreetpuhkus. Eks ametimeestel olid andmed olemas:
1964. aastal said kommunistliku
lööktöölise nimetuse 10 sohvoosi töötajat, kuid ainult üks
neist luges raamatuid, vaatas
televiisorit, kuulas raadiot ja
õppis Viru-Jaagupi Kooli 8. klassis! Raamatukogu juhataja käis
sohvoosi ametiühingu esimehe
.juures kohvil
Populaarsete eneseabiraamatute asemel nõutavaim raamat
“„Uued lüpsimasinad
Pahameelt valmistas lugejatele
näiteks 1967. a ilmunud uudiskirjandus. Suurtes tiraazides oli
välja antud punast propagandat, ent selliseid raamatuid nagu
„Uued lüpsimasinad“ ja „Traktorite hüdraurilised rippsüsteemid“, mida sohvoosi töötajad
hädasti vajasid, tuli tikutulega
taga ajada –defitsiit! - ent ülivajalik hakkamasaamiseks nii
laudas kui põllul. Sellel ajal toitis
veel Eestimaa põllumees eesti
rahvast! Näputäis raamatuid
saabus müügile ka kohalikku
kauplusesse. Vähemalt 40 peret
soovis endale uudiskirjanudust
osta ja suuremate tülide ärahoidmiseks ostjate vahel pani
kaupluse juhataja saabunud
kaks eksemplari müüki siis, kui
.poes oli kõige vähem rahvast
Loeti loomulikult ka ilukirja�   

dust, neist populaarseim sellel
ajal Tammsaare „Tõde ja õigus“.
Väga hea koostöö oli raamatukogu ja kooli vahel: lapsed
olid kõige aktiivsemad lugejad,
valmisid toredat näidendid,
.näitused ja muud üritused
Lugejad edetabelisse
aasta kohta on kroonikas .1965
toodud üksikasjalikud kvartaliplaanid, mille oli kinnianud
täitevkomitee kultuuriosakond
ja millest selgub, et Viru-Jaagupi raamatukogu on täitnud
kvartaliplaanid 160 protsendiliselt! Koostati lugejate edetabeleid! Näiteks võib siinkohal ära
tuua parimad lugejad seisuga
15.04.1965: 1.koht- V.Tepomees
- 78 eks., treial. Meie raamatukogu praegune kõige aktiivsem
lugeja Meida Inno oli sellel kiirel
.tööajal 16.koht - 27 eks., õpetaja

Viru-Jaagupi Raamatukogu 100
tähistamiselt Viru-Jaagupi kihelkonna
pärimuspäeval 24. märtsil 2017

.Kapell Reilender pani rahva kaasa laulma. Hilje Pakkaneni fotod

Nn kohustuslik kirjandus
koosnegu üksnes õhukestest
raamatutest
Tänu internetile on saabunud
info ülekülluse ajastu. Lapsed,
kes tulevad tihti koos lapsevanemaga raamatukokku küsima koolitundides vajalikku
kirjandust, näpivad sellel ajal
nutitelefoni, kui ema imestunult
küsib, et kas siis tõesti mõnda
õhemat raamatut kohustuslikus
kirjanduses pole. Kurb, groteskne, aga tõsi! Teada tõsiasi: kes ei
loe raamatuid, sel puudub ka
hea väljendusoskus: ei tea häid
.ja vajalikke sõnu
Viru-Jaagupi raamatukogu
praegu
Meie praegused lugejad armastavad lugeda armastus-, ajaloo-,
reisi-, krimi- ja populaarteaduslikke raamatuid, aktiivselt
laenutatakse ajakirju. Liikumispuudega inimestele saadame
või viime raamatud võimalusel
koju. Raamatukogu on tänulik
oma annetajatele (loen läbi ja
toon raamatukokku-las teised
ka loevad!). Raamatukogu pole
ammu enam ainult laenutamise koht - siit jookseb läbi
ka põhiline info kodukandi ja
vallas toimuvate ürituste kohta,
raamatukogu aitab kaasa eakate pidude ja ekskursioonide
korraldamisel, annab abi vanemaealistele arvutikasutamisel,
aitab vajadusel täita vajalikke
.dokumente jne
Kogus on 9136 raamatut, käib
6 nimetust ajakirju, üleriigilised
ajalehed ja maakonnaleht, mida
vanem generatsioon armastab
lugeda paberlehena. Ka ajalehti
saab koju laenutada. Populaarne
on ristsõnade lahendamine - see
hoiab vanema inimese meele
.erksa

Viru-Jaagupi raamatukogu kõige pikaajalisem lugeja Meida
.Inno koos Ülle Rajamardiga

Eesti Kirjandusmuuseumi teadur ja folklorist Mall Hiiemäe
.pani end kuulama oma linnu-hobist rääkides

Raamatukogu sünnipäev
on lugejate pidupäev
Tänu lugejatele ongi Viru-Jaagupi raamatukogu pika sajandi
vastu pidanud ja teie jaoks tahab
raamatukogu veel kaua-kaua
olemas olla! Tänan südamest
oma lugejaid, kes mind tööle
tulles nii kiiresti omaks võtsid,
samuti kõiki häid kolleege. Ilusat
!sünnipäeva, raamatukogu
,Ülle Rajamart
Viru-Jaagupi
Rahvaraamatukogu juhataja

Vinni Vallavalitsuse õnnesooovid andis raamatukogule edasi
.sotsiaalnõunik Mirjam Selli

Viru-Jaagupi raamatukogu asub praegu Viru-Jaagupis end. koolimaja kolmandal korrusel alates 2005. algusest. Enne seda
asus raamatukogu kümmekond aastat avariilisel pinnal ühe Kesk tänava korrusmaja kitsukeses kolmetoalises korteris (kesk.)mine foto). Veel varem sama tänava eramajas, mis tagastati õigusjärgsele omanikule (vasakpoolne pilt

Virumaa Muuseumide teadur Uno Trumm rääkis haaravalt
.Virumaa asevalitsejast, Kehala vasallist Dietrich v. Kyvelist

