
PALAMUSE RAAMATUKOGU AJALUGU 

Algusajalugu 1918 - 1939 

 

Palamuse Raamatukogu algusajaks võib pidada aastat 1918 kui asutati Palamuse Rahvahariduse Seltsi 

kogu. Raamatuvarale pandi alus Palamuse Põllumeeste Seltsi ja Palamuse Tuletõrje Seltsi kogudega. 

Raamatukogu asus Palamuse Seltsimaja einelaua ruumis ühes vanas väikeses raamatukapis. Kataloogiks 

oli raamat, kus olid kirjas kõik raamatud ja sealt tuli ka valida. Kapis ei tohtinud sorida. Esimesed 

teadaolevad inimesed, kes raamatuid laenutasid, olid Arnold Luha ja A. Mägiste. Laenutada sai pühapäeviti 

2 tundi. Laenutatud raamatu eest oli tasu 20 penni. Haridusseltsi liikmetele oli laenutamine 

tasuta.1924.aastal oli kogus raamatuid 600 ringis, kuid need olid seisnud mitu aastat tolmu all, olnud 

lagunenud ja tagajärjeks oli kogu sulgemine mõneks kuuks, et saaks raamatukogu korrastada. Küsimuse all 

oli ka uute ruumide leidmine, mis varsti ka teoks sai. 1926.aastaks oli tuletõrje ruumidest kolitud kõrgema 

algkooli klassiruumidesse. Need asusid kõrtsihoone teisel korrusel. 22.jaanuaril 1928.aasta koosolekul valiti 

raamatukoguhoidjaks Albert Mälson ja kinnitati 3-liikmeline toimkond. 

Raamatukogu sai toetust omavalitsuselt, mille eest soetati uusi raamatuid, põhiliselt kirjastuselt „Noor-

Eesti“, pisut vähem ka kirjastuselt „Org“.  1930.aastaks oli kogus ligemale 1000 köidet. Ka lugejate arv 

kasvas. Samuti otsustati katsetada lugemis-ja õpperingide asutamisega.. Eriti võis rõõmustada väärtuslike 

teaduskirjanduslike teoste üle ning hinnatud olid lugejate seas ka reklaami kaudu tuntuks saanud teosed. 

Pidevalt püüti raamatukogu olukorda parandada, otsides avaramaid ruume, kuna kogu täienes nii kiiresti ja 

ruumid jäid kitsaks. 1938.aastal alustas  raamatukogu tegevust Palamuse koguduse kantseleis, kuni 

avaramate ruumide leidmiseni. 

1940 – 1964 

1940.aastal teatab raamatukogujuhataja maakonnavalitsusele, et selts läheb likvideerimisele ja 

raamatukogul, kus selleks hetkeks oli 1350 köidet, ei ole enam hooldajat. Samast aastast on teade 

vallavalitsusele, et raamatukogust on eraldatud kõik kõrvaldamisele kuuluv kirjandus, mis vastab NSVL 

Konstitutsiooni $ 124 nõudele.  

Raamatukogu arhiiv, mis oli viidud Palamuse Seltsimajja,  põles täielikult sõjapäevil-1944 aastal.  

Tänaseks on säilinud Riikliku rahvaraamatukogu pass, mis on Palamuse raamatukogule  

välja antud 12. jaanuaril 1952. aastal (joonis1). 

 

  

  



 Joonis 1 

 Palamuse Raamatukogu pass 

Selle dokumendi järgi asus raamatukogu külanõukogule kuuluvas majas, 28 ruutmeetri suuruses ruumis. 

Personal – juhataja ja koristaja. Fondi suurus oli 2157 teavikut, lugejaid 164, laenutusi 3381.Ajalehti 3 ja 

ajakirju 3 nimetust. 

1951. aastast alates kuni 1964. aastani oli 20-l korral raamatukogu juhataja vahetus. 13 inimest üritas teha 

seda tööd, kuid lisaülesanded, mis külanõukogu poolt määrati, võtsid igasuguse tahtmise raamatukogus 

töötada. Raamatukogu töötaja pidi lisaks oma põhitööle käima kolhoosis abiks lina kitkumas, kartuleid 

võtmas, viljapeksul, loomaloendusel jne. 

Raamatukogu juhatajateks olid: 

1951-1953 Inna Seemel (hiljem töötas Kohila lasteraamatukogus) 

1953(Aug.) L. Pärt 

1954(veebr.) E. Pajo  

1954(aprill) H. Rippus 

1954(mai) Erika Lõhmus 

1954(juuli) H. Rippus 

1955(veebr.) Liisi Viiras 

1955(aprill) Helju Aas 

1955 -1956 Palamuse Raamatukogu juhatajaks oli Otto Tamm (joonis 2). Ta sündis 27.10.1906.aastal 

Kuremaa vallas, Rääbise külas ja suri 07.02.1976.aastal Palamusel, Eerikvere külas. 

 

  

  Joonis 2 

  Otto Tamm oli kooliõpetaja, kodu-uurija, orkestrijuht ja esimene ekskursioonijuht Palamuse-mail 

1955- 56 Raamatukogul puudus küte. Talvel jäätus tint ära! Rändkogud olid Palamuse haiglas, Luual, 

Mooritsa algkoolis, karjalautade puhkeruumides. Rändraamatukogusse viis ja tõi tagasi raamatuid 

raamatukoguhoidja. 

Tegutses kirjandusring, mille aktiivi moodustasid õpetajad Leida Tõnnis, Evi Eiland ja Õilme Lõo. 

1957 Valli Beier 

1957 aastal olid raamatukogul tellitud järgmised ajalehed: Rahva Hääl, Kolhoosnik, Noorte Hääl, Sirp ja 

Vasar, Sovetskaja Estonia, Edasi, Säde. Ajakirjadest : Sots. Põllumajandus, Kehakultuur, Nõukogude 

Naine, Noorus, Pioneer, Pilt ja Sõna, Eesti Kommunist, Abiks Agitaatorile, Tehnika ja Tootmine, Looming ja 

Loomingu Raamatukogu. 



Raamatukogus oli elav nurk „Lenin elab meiega“. Autahvlil parimate lugejate nimed. 

1958  Valve Hohlova 

Raamatukogu oli kaua suletud, kuna teeninduspiirkonnas esines lastehalvatust. 

1959   Luule Kivisalu 

Raamatukogu  külastas Fr. R. Kreutzwaldi nim. Raamatukogu metoodik. Toimus kohtumine kirjanik Elinor 

Rängeliga. 

1960  Kirjandusõhtu „Eduard Vilde nali ja pilge“. Külaliseks oli Eduard Vilde muuseumitöötaja J. 

Tammerand. Raamatukogus oli remont. Toimus esimene  kirjanduslik kohus –see oli A. H. Tammsaare 

“Tõde ja õigus“ IV osa põhjal. Osavõtjaid 180. 

1961  Ülle Vipper 

1962  oli raamatukogu pidevalt suletud 

1963  Urve Sepp 

1964  Mare Nahk 
 

 

1964 -1980 

27. juulil 1964 aastal tuli tööle Mare Nahk ja juhatab raamatukogu tänaseni. 

Mare Nahk on sündinud 22. septembril 1941. aastal Palamusel. Lõpetas 1961. aastal Palamuse Keskkooli, 

1964. aastal Viljandi Kultuuriharidustöö Kooli raamatukogunduse. Giid Palamusel 1958.aastast. O. Lutsu 

huumoripreemia määramise žürii liige 1986.aastast. Tänukirjad tehtud töö eest raamatukogus läbi 

aastakümnete. Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon. 

1965   Ekskursioonijuhtide 5 päevane väljaõpe(juhendas Otto Tamm). 

           Kirjanduslikud viktoriinid 

1966   Fr. Tuglase loominguõhtu, kirjandusõhtu „Aastaajad“(4x) 

1967  Puude istutamine Oskar Lutsu sünnikohta Järvepere külas. Ekskursioon raamatukogu lugejatele 

Lõuna-Eestisse. 

1968    Alustas tööd kirjakunsti ring. 

1969  Kohustuslik Lenini nurk raamatukogus. Elav ajaleht“ Meie päevade LENINIAANA“. Kohtumine 

miilitsatöötajaga. 

1970 „Kevade“ esilinastus. Kohtumine Tallinnfilmi töötajatega (osales 1100 inimest) Raamatukogu töötaja 

abikäsi filmi loomeprotsessis. Palamusel oli ettevalmistuspäevadest kuni filmivõtete lõppemiseni. 

Esimene rändfotonäitus Elva Koduloomuuseumist. Suveperioodil toimusid igal kolmapäeval üritused lastele. 

Informiinid – teatmeteoste põhised viktoriinid. 

1971 Toimusid ühised televiisori vaatamised(kirjandussaated). Kirjanduslikud ekskursioonid, viktoriinid 

malevlastele. Kohtumisõhtu kirjanik Raimond Kaugveriga. 



1972 Rahvusvaheline Raamatuaasta. Temaatiline õhtu „Võtkem minevikust tuld, mitte tuhka“. Kirjandusõhtu 

Juhan Smuul - 50. 

1973 Kunstinäituse külastamine lugejatega(Ed. Viiralti graafika) Praktikant Viljandi Kultuurikoolist Koidu 

Tundo. Kohtumisõhtu näitleja Jaan Toomingaga, kirjanik Vaino Vahinguga – üritus, millele järgnes KGB 

kontroll. Kohtumine kunstnik Edgar Valteriga Tallinnas. Samal aastal toimus ka Raamatupäev. 

Raamatukoguruum oli kohutavalt külm ja katus jooksis läbi. Raamatuid tuli tõsta pidevalt ühest kohast teise 

ja jälle oma kohale tagasi. 

1974 Luulepõimik „Unistus helerohelisest kübarast“ Selle kavaga esineti Palamusel, Jõgeval ja Viljandis. 

Kohtuti kirjanik Lilli Prometiga. Kirjanduslik ekskursioon Leningradi. Luulepõimik „Vaskratsanik“. Toimus 

raamatuarutelu(E. Rannet „Kadunud poeg“) 

1975 Eest Raamatu (1525-1975) juubeliaasta. Temaatiline õhtu „Kodupaik ja igavesed tuled“. Kohtumine 

kirjanik Mati Undiga. Algas aktiivne RVL-i kasutamine, raamatuid telliti Moskva, Leningradi, Jerevani, Kiievi 

suurtest raamatukogudes. 

1976 Praktikant Viljandi Kultuurikoolist L. Belova. Lugejatega kohtus kirjanik Jüri Tuulik. Temaatiline 

hommik “Johann Köler“. Kohtumisõhtu kirjanik Veera Saarega. 

Filmi „Suvi“ esilinastus.s Osaleti lugejate konverentsil „Olla ajastu vääriline“ Jõgeval. Külas käis lastekirjanik 

Robert Vaidlo. 

1977 Ajaloo-ja kultuurimälestiste kartoteegi koostamine. Üritused töö-ja puhkelaagri lastega. Kirjanduslik 

ekskursioon Läti-ja Leedumaale. Temaatiline õhtu „Oktoober 60“(150 osavõtjat) 

1978 L. I. Brežnevi aasta - kõik üritused käisid selle nime all. Esimest korda algasid raamatukogu tunnid 

keskkoolis. Viktoriinid. Etnograafia Muuseumi rändnäitus „Talvised tähtpäevad rahvakalendris“. 

1979 Toimus kohtumine J. Tuulinguga. Raamatuväljapanekud kolhoosi töökojas, külanõukogus, 

rahvamajas. 

1980 Raamatukogu kuulutas välja etlejate konkursi ja parimad esinesid luulehommikul, kuhu oli kutsutud 

külalisena Helvi Jürisson-Soans. 

Palamuse Raamatukogu saavutas maa klubiliste asutuste ja rahvaraamatukogude sotsialistlikus võistluses 

külaraamatukogude grupis II koha. Suvisel perioodil toimusid „Kevade“ kolhoosi töö-ja puhkelaagri lastele 

üritused iga päev. Laager lõppes laevasõiduga Peipsil ja ekskursiooniga Pihkvas. Samal aastal külastasid 

Palamuse Raamatukogu Anna Järve (Eesti NSV teeneline õpetaja, sots. töö kangelane) ja kirjanik Silvia 

Truu.  

Palamuse raamatukogu võttis osa ka raamatuühingu tööst, mis tegutses aastatel 1974 – 1996. 

Raamatukogu juhataja Mare Nahk pälvis Raamatuühingu Jõgeva osakonnalt tänukirja töö eest noorte 

raamatusõprade juhendamisel. 
 

 



1981 – 2000 

 

1981 Raamatukogus tehti põhjalik remont, laed ja seinad said puitplaatidest ja laudadest uue kuue, ahjud 

jäid tegemata. Aasta tegemised möödusid NLKP XXVI Kongressi tähe all. Toimus viktoriinisari, mille 

läbiviimise eest pälvis raamatukogu juhataja majandi aukirja. Samuti anti EKP Jõgeva Rajoonikomitee 

tänukiri näitagitatsiooni ülevaatusel osalemisel. Raamatukogu tubli noor-lugeja Jana Filippova võttis osa 

üleliidulisest pioneeride kokkutulekust Moskvas. Samal aastal toimus Jõgeva rajooni raamatukogutöötajate 

ekskursioon Bresti. Raamatukogukuu raames külastas Palamuse lapsi lastekirjanik Jaan Rannap. 

Raamatukogu juhataja osales Eesti Trükisõna 350.aastapäeva üritustel Tallinnas. 

1982 Palamusel tähistati Oskar Lutsu 95. sünniaastapäeva. Kirjandusnädalal toimus palju huvitavaid 

ettevõtmisi, mis lõppesid Palamuse koolipere ja Tallinna Koolinoorte Palee luuleklubi ühise õhtuga, mida 

viis läbi Ingvar Luhaäär. Samuti toimus mängufilmi „Nukitsamees“ esitlus.  

Rinnamärgi „Eesti NSV kultuuritöö eesrindlane“ pälvis Jõgeva rajoonist ainsana Palamuse raamatukogu 

vanemraamatukoguhoidja Mare Nahk. Raamatusõprade sõnakunstiringi liikmed korraldasid kirjandusõhtu J. 

Smuuli loomingu põhjal. Jätkusid mälumängud majandirahvale. Külas käisid lastekirjanik Asta Kass ja Mati 

Unt. 

1983. aasta vältel aitas raamatukogu- juhataja kaasa majandis poliit– ja majandusõppuste läbiviimisel. 

Päevakorras oli kodulootöö. Raamatukogukuu „Noored ja raamatukogu“ jooksul toimusid ühisüritused 

keskkooli ja kultuurimajaga.  

Sel aastal oli ühiskondlik- poliitilise kirjanduse propageerimise kuu. Kuna möödus 40 aastat Leningradi 

blokaadist, toimusid raamatukogus järgmised üritused: raamatuväljapanek „Blokaad. Elutee. Leningrad“, 

temaatilised hommikud „40 aastat Leningradi blokaadist“ ja „Neid päevi ei unusta ükski leningradlane“. 

Samuti toimusid raamatukogus vestlused teemadel: „Riigikaitsekuu“, „Noorele poliitikule“, „23. veebruar – 

 A. Matrossovi mälestuspäev“.  

Vabariiklik XX teatrikuu toimus Jõgeva rajoonis, mille teemaks oli „Nõukogude rahvaste vennalikus peres“. 

Palamuse rahvas kohtus Vanemuise näitlejatega ja toimus luuleõhtu, kus esinesid Liis Bender ja Urmas 

Taniloo. Teatrikuu lõppes suurüritusega Palamusel. „Kevade“ kolhoosi eripreemia „Parim naisnäitleja“ anti 

Ita Everile. 

Jõgeva rajooni naistenõukogu tänukiri aktiivse naistöö eest pälvis meie raamatukogu juhataja. 

Toimus lasteraamatunädal, mille deviis oli „Et rõõm jääks lastele“. Peatähelepanu oli eesti lastekirjanduse 

varamu tutvustamisel. Lasteraamatunädala raames paluti Palamuse raamatukogujuhataja külla Haapsalu 

kultuurimajja Oskar Lutsu 100 juubeliõhtule, kus tuli esineda 700 osavõtjale.  

Külas käis näitleja Mikk Mikiver. Raamatukogu juhataja meenutab seda kohtumist nii: “Oi millise ärevusega 

me seda päeva ootasime ja kui lihtsalt ja inimlikult see läks. Teatriühingu autost astus välja Mikk Mikiver ja 



peale tere ütlemist haaras kirve ja hakkas raamatukogu puid lõhkuma. Sellest hetkest läks kõik juba kergelt. 

Hiljem olime külas Tootsi (Voldemar Tootson) tütrel.“ Kohtumisõhtul luges külaline J. Liivi luulet. 

Raamatukogukuu „Noored ja raamatukogu“ raames toimusid Palamuse Keskkooli kõikides klassides 

raamatukogutunnid. Õpilastega kohtus kirjanik Holger Pukk ja toimus aktiivne küsimuste-vastuste õhtu.  

Eeskujuliku töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust tööst kanti raamatukogujuhataja foto Jõgeva rajooni 

autahvlile. 

1984     Lugejaid 436, neist lapsi 179 

Laenutusi 7664, lastele 3071 

Üritusi 124 

Sel aastal tähistati Palamuse esmamainimise750.aastapäeva.  

Väliskommentaator, ajalookandidaat Toomas Alatalu kohtus lugejatega. 

Anna Haava 120. sünniaastapäevale oli pühendatud kirjandusõhtu ja lugejatele korraldati kaks ekskursiooni 

Palale kirjaniku sünnikohta.  

Raamatukogu organiseeris kohtumise Tartu Rajooni ALMAVÜ töötajatega, kes tõid kaasa ka mõned 

koerad. Seetõttu tuli raamatukogu juhatajal tuua keskraamatukogust koerte teemalisi raamatuid, et 

korraldada raamatunäitus. Sellest õhtust jäi üks kutsikatest ka Palamusele valvama lugejahuvilise 

perekonna majapidamist. 

Toimus Kultuuriala Töötajate Ametiühingu Jõgeva Rajooniorganisatsiooni XI konverents, millest võttis osa 

ka Mare Nahk. Tehti põhjalik ülevaade rajooni  asutuste, raamatukogude ja kinovõrgu tööst. Kõlama jäi: 

rohkem tuleks rõhku panna kultuuriürituste ideelisele suunitlusele, noorte vaba aja sisustamisele ja 

võitlusele alkoholismiga.  

 

1985 Karskusliikumine päevakorras (joonis 3). 

 

  

  

  Joonis 3 

  Raamatukogu juhataja Mare Nahk temaatilist kirjandust uurimas 

Kirjanduslik ekskursioon A. S. Puškini radadel. Temaatiline õhtu „40 aastat rahutaevast“ 

Luuleõhtu „S. Jessenin“. Viktoriinid. Konverents „Palamuse kultuuri-ja spordielu“. 

1986  Toimus NLKP XXVII kongress, mis andis raamatukogutööle uued suunad. Töö lugejatega pidi 

paremaks muutuma, teha tuli kõik, et suureneks lugejate ja laenutuste arv, teha kõikjal raamatukogu 

propagandat, tuli hoida kontakti majandi kommunistlike noorte ja keskkooli õpilastega. Lugejate plaan oli 



eelolevaks aastaks 450 ja laenutuste plaan 8000 eksemplari.  

O. Lutsu kirjandusnädala külalisteks olid kirjanik Teet Kallas ja Mati Unt.  

Üleliidulise laste-ja noorsooraamatunädalal „Mina ja minu maa“ külastasid Palamuse raamatukogu Tabivere 

raamatusõbrad (Mare Nahk vestles noortega teemal “Mina ja minu kodu”, tegi ülevaate Palamuse 

minevikust, kooli 300 aastasest ajaloost, “Kevade” ja “Suve” filmimisest. Samuti räägiti lastekirjandusest ja 

raamatukogus olevatest haruldastest raamatutest(„Kevade“ kõige esimene trükk jt.) ja raamatukogus oli 

selle raames näitus ning toimus viktoriin, tehti bibliograafiline ülevaade “NSV Liidu väikerahvaste kirjandus”, 

toimus temaatiline hommik “Ukraina NSV”, lastele lastehommik “Koduakendes kumab valgus”. Seoses 

NLKP XXVII kongressiga oli raamatukogus üles pandud raamatunäitus “Aeg õpetab, hindab ja nõuab”. 

Lastehommik “Muri, Tuks ja teised koerad”. Lapsed olid eelnevalt kodus joonistanud koertest pilte ja neist 

joonistustest valmis näitus.  

Raamatukogu külastasid Mikk Mikiver ja Rein Karemäe. Näitlejad tundsid huvi ka raamatukogu töö ja 

tegemiste vastu, ülevaate sellest andis raamatukogu juhataja rõõmuga. Talvekuudel ja varakevadel käisid 

kultuurimajas ja raamatukogus koos kõige väiksemad lugejad. Kord kuus igal laupäeval toimusid 

lastehommikud, kus teemadeks olid: “Rebane”, “Karu”, “Kass”, “Hunt”, “Koer”. Osavõtt lastehommikutest oli 

aktiivne, lisaks mudilastele käisid ka algklasside õpilased. Ühiselt mängiti, lauldi, õpiti luuletusi, räägiti 

lemmikloomadest. Kodutööks said lapsed ülesande joonistada pilte loomadest, millest hiljem tehti 

raamatukogus näitus. Jõgeval  ülerajoonilise tähtsusega koosolekul pandi paika Osakr Lutsu 100 

sünniaastapäeva üritused Palamusel. Raamatukogu ülesandeks jäi kirjanduslik konverents  “Oskar Luts 

100”. 

Raamatukogu ahi, mis oli 8 aastat uue tegemise ootel, sai lõpuks valmis. Remonditi ka mõlemad ruumid ja 

nüüd oli 22.aastase ootamise järel raamatukogu korras. 

1987 Palamusel avati muuseum. Toimus O. Lutsu 100 sünniaastapäeva suurejooneline tähistamine. Külas 

olid Ivi Eenmaa, Paul-Erik Rummo ja palju teisi kultuuritegelasi. Anti välja esimene Oskar Lutsu 

huumoripreemia, laureaadiks sai Priit Aimla.  

Kevadel asutati Muinsuskaitse Selts, juhatusse kuulus ka raamatukogu juhataja. Raamatukogu külastasid 

Kärdla noored kirjandussõbrad. Toimus Vooremaa päev(esinesid Herbert Ligi, Sulev Vahtre, Ain Lavi jt.) 

koos keskkooliga viidi läbi keelepäev. 4 märtsil oli kutsutud Mare Nahk tööveteranide austamisele, kus anti 

talle üle tööveterani orden.11 detsembril autasustati raamatukogu juhatajat raamatukogutöötajate 

teenetemedaliga. 

1988 Raamatukogus olid külalisteks V. Koržets, K. Liiva ja R. Rimmel.  

Kohtumisõhtu ajakirja Pioneer töötajate Mario Kivistiku ja Kalle Muuliga. Raamatukogus olid külas Rakvere 

rajooni raamatukogude töötajad. 

Ilmus artikkel „Vanas klassitoas valitses vaikus“ Palamuse raamatukogu juhatajast:  



„Tol päeval jõudis Palamusele ühe kaugema kooli neljas klass. Need olid toredad poisid-tüdrukud ja nii 

pilgeni kevadelusti täis, et ajuti kippusid noore klassijuhataja ütlusedki rõõmurõkatusse mattuma. Ja ometi 

valitses mõne viivu pärast sügav vaikus: üllatuslikult vaikse häälega alustanud Mare Nahk viis lapsed 

köitvate sõnadega Lutsuaegsesse kihelkonnakooli“ 

Raamatukogu organiseeris Eesti Geograafia Seltsi rahvale ekskursiooni Kevade-mail ja hilisõhtul 

muuseumis luuletunni Linda Olmaruga (luges J. Liivi luulet). 

1989  Palamuse rahvaga kohtusid Ülo Tuulik, Priit Pärn ja Arvo Valton. 

Raamatukogu lugejatega osaleti Alatskivil J. Liivi 125.sünniaastapäeva tähistamisel. 

Suvel oli raamatukogu juhataja giidina muuseumis tööl. 

1990  Oskar Lutsu kirjandusnädal koos keskkooliga. 

Raamatukogu juhataja Mare Nahk lõpetas Kultuuritöötajate täienduskursuste 2.aastase õppekava.  

Lugejate ekskursioon Võrumaale. 

1991  Oskar Lutsu kirjandusnädal, mille motoks oli „Koolikell heliseb jälle, aga seekord – ISESEISVAS 

EESTI VABARIIGIS“ 

 

1995  Luuleõhtu „Armastus on elu pühapäev“. Viktoriinid lastele. 

1996  Sellel aastal oli lugejaid 499, neist lapsi 129. 

          Laenutusi 13996, neist lastele 2070 

          Külastusi 4064, neist lastele 1230 

          Teeninduspiirkonna elanike arv 1874 

Toimus traditsiooniline O. Lutsu kirjandusnädal.  

Eesti Vabariigi President Lennart Meri kohtus Palamuse rahvaga. Gloobuse presentatsioon muuseumis. 

Aasta jooksul toimusid raamatukogutunnid, näitused. Osaleti konkursil „Nukitsamees“. Raamatukogu 

juhataja võttis osa 2 päevasest seminar-õppusest „Naised avalikku ellu“. Algklasside emakeelepäev koos 

keskkooliga. Raamatukogu eestvedamisel organiseeriti maalinäitus Palamuse vallast pärit kunstnike 

töödest.(K. Nurk, A. Narusberk, P. Allik). Kultuuri Fond eraldas näituse korraldamiseks 2000 krooni. 

Organiseeriti matk Endla Looduskaitsealale. Suve perioodil toimusid lastehommikud. Raamatukogu 

ruumides tehti remonti. Jätkuvalt toimusid raamatutunnid köstrikooli lastele(muuseumis). Raamatukogu 

külastasid Võrumaa raamatukogude töötajad.  

1997 Palamuse valla esindus käis Soomes, külastades sõprusvalda Ikaalinen. Sealses linnaraamatukogus 

toimus kirjandusõhtu, mille viis läbi Palamuse raamatukogu juhataja Mare Nahk (tõlgi abiga). Raamatukogu 

külastasid Läänemaa raamatukoguhoidjad. 

1998  Selle aasta kirjandusnädala üritustest võttis osa 200 kuulajat. Kirjanduslik ekskursioon lugejatega 

Lõuna-Eestis. Noored lugejad saavutasid A. Lindgreni juubeliviktoriini konkursil Tallinnas hinnatava III koha. 



Toimus esimene ettelugemisepäev. Eakate klubi üritustel korraldas raamatukogu viktoriine. 

Raamatukogupäevade deviis: „Raamatukogu õpikeskkonna osana“. Parimad raamatukogu 

noorlugejad(poisid) käisid tutvumas Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti erasõjamuuseumiga (hr. Tõrs). 

1999  Jaanuaris toimus Oskar Lutsu kirjandusnädal, mille raames kirjutati kirjandeid, tehti ekskursioone 

Ülesoole, Järveperre, Tartusse O. Lutsu majamuuseumi, viktoriine, loeti katkendeid O. Lutsu loomingust. 

Toimus noorgiidide koolitus, mille üks koolitajatest oli ka Mare Nahk.  

Raamatukogu juhataja võttis osa seminarist „Raamatukogude automatiseerimine Eestis“, mis toimus laeval 

„Silja Symphony“ ja mille organiseeris ATP Tarkvara. Samuti osales raamatukogu juhataja kursusel „Etikett 

ja pidulikud vastuvõtud“. Sellel aastal algasid endise kolhoosi kontori ümberehitustööd selleks, et 

raamatukogu saaks uued ja avarad ruumid. 

29. mail 1999. aastal avati raamatukogu (joonis 4) aadressil Uus tn. 2 ,uus asukoht oli igati sobiv, ühes 

majas alustasid samaaegselt tööd perearstikeskus, postkontor ja raamatukogu. Kui uutes ruumides oldi 

juba kuu aega tööd tehtud, ulatus külastajate arv päevas 50 – 70.  

Palamuse raamatukogu sai ka oma esimese telefoni. 

 

  

  

  Joonis 4 

  Raamatukogu uute ruumide avamine 

2000  See aasta oli vabariigi raamatukogudes Eesti Raamatu aasta. Palamusel sai ürituste avalöögiks 

kohtumisõhtu kirjanik Lehte Hainsaluga. Raamatukogus oli näitus „Eesti raamat läbi aegade“. Raamatukogu 

eakamatele lugejatele korraldati tänuekskursioon Kuremäele. Raamatu Aasta raames toimusid 

lastehommikud ja ettelugemisepäev lasteaias. 
 

 

2001 - 2008 

 

2001 Raamatukogu tööga käisid tutvumas külalised Soomest ja Rootsist. Külatee projekti kaasabil sai 

raamatukogu esimese arvuti ja printeri. Raamatukogu juhataja osales kõikidel maakonna sisestel 

õppepäevadel, võttis osa kahest arvutiõppe kursusest. Sel aastal algas uute raamatute kiletamine. 

Avalik internetipunkt oli avatud vastavalt raamatukogu lahtioleku aegadele, lugemissaal oli kasutada 

Rahvakooli kursuslastele, vallavolikogu -ja komisjonide liikmetele. 

Aasta jooksul viidi puuetega inimestele raamatuid ka koju. Raamatukogu organiseeris valla raamatukogu 

töötajatele ja raamatusõpradele ekskursiooni Võrumaale. Jätkusid kirjandustunnid pühapäevakooli lastele. 



Toimus kohtumine Jüri raamatukogu laste ja Ugala teatri noorte näitlejatega.  

2002  Kirjanduslikud matkad O. Lutsu ja „Kevade“-ga seotud paikades. Osaleti maakultuurialasel seminaril 

Viljandi Kultuurikolledžis. Kirjandushommik „Eesti meeste imetegudest“ (sport). Nukitsa konkursil 

osalemine. Lastehommik „Päike toob hinge soojust, lihavõtted ja kollase värvi“. Kirjanduslik keskpäev valla 

eakatele inimestele. 

2003  Traditsiooniline kirjandusnädal. 

 ERÜ Maaraamatukoguhoidjate sektsiooni tänukiri Parim maaraamatukoguhoidja Jõgevamaal 2003 omistati 

Palamuse raamatukogu juhatajale Nahk Marele. Üritus toimus Võrus, kus kultuuriminister Urmas Paet andis 

üle kõrge tunnustuse vabariigi parimatele raamatukoguhoidjatele  

Tööle võeti raamatukoguhoidja Aile Karu 0,5 kohaga. Tema koostas Excelis raamatute tabeli (joonis 5), kus 

oli välja toodud raamatu pealkiri, raamatu autor, ilmumisaasta ja kohaviit ning kuni RIKS-i tulekuni kasutas 

raamatukogu seda tabelit raamatute leidmiseks riiulilt (sai vaadata, kas raamat on sees või välja laenutatud) 

See tabel oli raamatukogutöötajale suureks abimeheks, kuid kahjuks ei saanud selle abil näha kelle käes 

raamat on või kuna raamat tagastatakse. 

 

 

  

  

  

  

  Joonis 5  

  Exceli tabel raamatute leidmiseks 

 

2004  Raamatukogus oli olemas üks tööarvuti ja kolm arvutit lugejate teenindamiseks. Olemas oli ka teler ja 

videomakk, printer ja koopiamasin. Raamatuprogramm RIKS puudus. Raamatukogu töötajate arv oli nüüd 

kaks, neist osalise tööajaga üks töötaja. Raamatukogu juhataja võttis osa erialasest täienduskoolitusest 40 

tunni ulatuses.  

01.märtsil lahkus teisele tööle Aile Karu ja raamatukoguhoidja töökohale asus Margit Soots, kes õppis 

samal ajal Viljandi Kultuuriakadeemias.  

Interneti kasutajaid oli 3248, lugejaid 501, külastusi 8008, laenutusi 12186. 

2005  Koostöö Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumiga oli jätkuvalt tegus. See aasta oli H.Ch. Anderseni 

aasta, mille raames toimus palju üritusi lastele. Lasteaed „Nukitsamees“ nukide pidu toimus raamatukogus. 



Muusikaline luuleõhtu „Hingesillad“. Kirjanduslik ekskursioon „Palamuselt pärit tartlane Oskar Luts“.  

Palamuse valla raamatukogutöötajad külastasid naabervaldade raamatukogusid eesmärgiga teha tutvust 

nende töö ja RIKS-ga. 

Margit Soots lõpetas töölepingu 01.03.2005. ja tööle asus Katre Puusta (Ilmjärv). 

2006  Sel aastal toimus raamatukogufondi sisestamine RIKS-i.  

Raamatukogu osales Võtikveres toimunud raamatupäeval (organisaator Imbi Paju). 

2007  02.01. algas elektrooniline laenutamine ja hakati väljastama Jõgevamaa lugejapileteid, Palamuse 

valla lugejatele olid ja on piletid tasuta. 

Oma töös juhindus raamatukogu rahvaraamatukogude seadusest, kohaliku omavalitsuse  

korralduse seadusest ja avaliku teabe seadusest. Palamuse raamatukogu põhimäärus ja raamatukogu 

kasutamise eeskiri  kinnitati 27. dets. 2007. Raamatukogus olid tutvumiseks Palamuse Valla volikogu ja 

valitsuse otsused/ määrused. Olles valla allasutus jälgis raamatukogu tööd nii vallavanem kui ka valla 

kultuurikomisjon. Toimus valla kultuurikomisjoni koosolek, kus aru andsid raamatukogud.  

Selle aasta raamatukogupäevade motoks oli:„Olgem avatud raamatute rahvas“. Osaleti maakondlikus 

viktoriinis „Tule raamatukokku“. Toimus Palamuse valla laste Raamatupäev. Külas olid Luua Algkooli ja 

Kaarepere Põhikooli lapsed. Lastejoonistuste näitus lemmikraamatust ja isevalmistatud järjehoidjate 

väljapanek. Raamatupäeva fotoseeria on tänaseni üleval Palamuse valla koduleheküljel. „Tuntud inimene 

raamatukogus“ oli meie vallavanem Urmas Astel, kes tutvus raamatukogu töötaja Katre Ilmjärve juhendusel 

programmiga RIKS ja kohtus lastega, kes osalesid Raamatupäeval.  

Lugejatega käisid kohtumas Rootsis elavad kirjanikud Helga ja Enn Nõu. Luule-ja muusikatund „Hingest 

hinge“ toimus lugemissaalis hingedepäeval. 

Raamatukogu juhatajat autasustati O. Lutsu Palamuse Gümnaasiumi medaliga, samuti pälvis Mare Nahk 

Siseministeeriumi tänukirja pikaajalise töö eest raamatukogunduses. 

2008  Eesti Vabariigi 90.aastapäev oli tähenduslik ja üritusterohke kõikjal, ka Palamuse vallas. Ühistel 

ettevõtmistel oli oma osa ka raamatukogul. Teiseks märksõnaks oli „Mida rohkem raamatukogu, seda 

rikkam rahvas“ Haritus, hea kirjanduse tundmine ja pidev kursisolek kõige uuega infotehnoloogia vallas, see 

ongi meie töö alustalaks. 

Lugejatega kohtus kirjanik Jüri Lina.. Lastel oli külas kunstnik-kirjanik Sülli-Reet Vaino. 

Esimese raamatu üleandmine Palamuse valla titepeol noorimate kodanike vanematele (joonis 5). 

Seoses raamatukogutöötaja Katre Ilmjärve dekreetpuhkusele minekuga asus asendajana tööle Ene Seppa. 

Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon omistati 19.09.2008 raamatukoguhoidja Katre Ilmjärvele. 

Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia Avatud Ülikool raamatukogundus ja infokeskkonnad erialale asusid 

õppima raamatukoguhoidja Katre Ilmjärv ja asendustöötaja Ene Seppa. 

Koostasid: Katre Ilmjärv, Ene Seppa 


