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KOGUKONNA KAASAMISEKS KULTUURIPÄRANDIS



TUTVUSTUS
Käesolev juhendraamat on Erasmus+ rahastatud projekti  “Kultuuripärand 
tulevikule” tulem ja on loodud aitamaks raamatukogudel kaasata kogukondi 
ning kindlustada aktiivne osalus kultuuripärandi töövallas. 

Juhendraamat on kirjutatud projektijuhti rollis olevatele raamatukogu-
spetsialistidele, koordineerimaks kultuurilist arendust kogukonna kaasamise 
kaudu. See on asjakohane igaühele, kes vajab inspiratsiooni ja  põhimõtteid, et 
kaasata kogukonda oma dokumentide ja lugude rahvaga  jagamiseks, need välja
kirjutades ning Internetis avaldades, või kes otsib juhendamist organiseerimaks
kodulooteemalisi tegevusi, näituseid, esitlusi ja arutelusid.

Juhendraamat avaldab 8 sammu kogukonna osaduse ning kaasamise 
elluviimiseks. Nende sammude tuvastamiseks võetakse kokku 
“Avasta, õpi ja jaga” meetodit kasutava kohaliku projekti tulemused, 
mis toetab koostöös õppimist. Igat sammu toetavad osalejate endi 
ettevõtmised. Lisaks sisaldab juhendraamat professionaalseks arenguks
 kasulikke töövahendeid.

Juhendraamat ei ole lõplik plaani-nimekiri, mis garanteerib kindla tulemuse. 
Pigem on tegu põhimõtetete koguga, mis määrab vahendid peegeldamaks ning 
juhtimaks aktiivse kogukonna loomisprotsessis..
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KULTUURIPÄRAND
TULEVIKULE

Juhendraamat täidab projekti “Kultuuripärand tulevikule” kolmanda 
intellektuaalse väljundi “Avasta, õpi ja jaga koos raamatukogudega” eesmärki.

Rahvaraamatukogud mängivad tähtsat rolli täiskasvanuhariduse vallas ning kultuuripärandi 
reklaamimises. Projekti kestel teevad 5 Euroopa riigi raamatukogud ja ühinenud partnerid 
koostööd, eesmärgiga kasutada Euroopa kultuuripärandi sotsiaalset ja hariduslikku väärtust, 
et motiveerida täiskasvanuid õppeprotsessidest osa saama ning oma kogemusi jagama. 
Lisaks püüab projekt tugevdada raamatukoguhoidjate ning koolitajate pädevust ning kaasata 
raamatukogusid, et üheskoos jagada rahvusvahelist kogemust ning luua spetsialistidest koosnev 
võrgustik.

Osalevad partnerid on: Kärdla Linnaraamatukogu (Eesti), Vilniuse Valla Adomas Mickevičiuse nimeline 
Raamatukogu (Leedu), Vaggeryd Raamatukogu (Sweden), Herningi Raamatukogu (Taani) ja 
Kranj Raamatukogu (Slovenia)

Loe rohkem “Kultuuripärand tulevikule” kohta ning saa inspireeritud projekti 
reaalsetest koostegevustest ning väljunditest: 

https://bendruomeniukrastotyra.lt/en/
. 

https://bendruomeniukrastotyra.lt/en/


KONTSEPTSIOON

KAS OLED KUNAGI PABERLAEVA VOLTINUD?
Nii nagu paberlaeva voltimine vajab vaid üht tühja paberlehte ning lihtsat samm-sammulist juhendit, pole kogukonna osaduseks ning 
kaasamiseks kultuuripärandis vaja muud, kui avatud mõtlemist ning head juhtimist. Järgi kaheksa põhimõtet avaldavaid juhtnööre, 
et käivitada tulevikupanus kaptenina oma laevas.

8 juhatavat sammu järgivad paberlaeva voltimise plaani ning asetavad lugeja kapteni rolli.

Nii “laev” kui “kapten” tundusid head metafooridena juhtimise näideteks. Laev on midagi
dünaamilist, mis loob läbi loomuliku liikumise voolu, et muutuvates vetes ühest punktist teise jõuda. 
Sarnaselt ollakse kapteni rollis ka suhetes teiste inimestega, sõltudes suuresti oskusest tagada 
hea juhtimisvõime, koostöö, kommunikatsioon jne.

Kogukonna kaasamisel kultuuriasjadesse, vajame me raamatukogudena muutuvatel 
aegadel nii jätkusuutlikke laevu kui ka häid kapteneid, et luua kollektiivne mõju eelseisval 
rännakul uutele horisontidele.



KONTEKST

PÄDEVUSED
KESKENDU RESSURSSIDELE

KOMMUNIKATSIOON
TAGA MÕISTMINE 

PÜHENDUMUS

MOTIVEERI TEISI

      KOOSTÖÖ
TEGUTSEGE ÜHESKOOS

ÕHKKOND
LOO ÕIGE KESKKOND

SELGUS
LEIA LÄBIPAISTVUS

LÕPULEVIIMINE
VII PROJEKT
KORRALIKULT
TÄIDE

Nagu kapten mõistab, kui olulised on reisi planeerimine, keskkonnaanalüüs, 
ning valikute lahtihoidmine enne edasiminekut, pead ka sina olema avatud 
mõtlemisega ning koostama terve plaani A-st Y-ni, enne kui asud valikuid 
tegema ning tegutsema.

Ära karda valget lehte, vaid näe seda kui võimalust, et tõmmata esimesed jooned oma 
ideede jaoks ning kavandada oma plaan. See ülevaade aitab teistel mõista sinu kavatsusi 
ja ootusi, ning seda, kuidas nad saavad plaanimisfaasis protsessi panustada.

Kas oled valmis?
         Alustame 8 sammuga!

Leia tühi paberileht (A4)

ETTEVALMISTUSLÄBIVIIMINE
TEA, KUIDAS 
JUHTIDA



LÄBIVIIMINE
SAMM 1 

Nagu kapten võtab juhtimise enda peale, tutvub võimalustega ning teeb
teadlikke valikuid, et oma meeskonda positiivselt mõjutada, pead ka sina 
suunama ning aitama teisi selles, mida tahad saavutada.

• Näe ennast eeskujuna, kes tagab osaduse ning saab inimesed oma
pojektidega nõusse, demonstreerides juhtimisoskust, sallivust, 
positiivset hoiakut, vastutustunnet jne.

• Pea meeles, et oled raamatukogu parim saadik – elav promootor,
kes tõstab raamatukogu tähtsuse kogukonnas esile igal tasandil

• Nagu kapten tunneb enda meeskonda, pead sina tundma sihtgruppi
ning olema teadlik kogukonna vajadustest

• Ole professionaalne, taga poliitiline toetamine ning teadlikkus,
motiveeri gruppe ja partnereid koostööd tegema

• Ole teadlik välistest ootustest ja võta erisused sallivalt ning avatult
vastu. Saa inimesed enne väljumist pardale.

• Kaardista partnerid, kes oleksid huvitatud sinu tegevustest ning
aktiveeri enda võrgustik. Pane tähele, et erinevatel partneritel on 
erinevad vajadused.
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PÄDEVUSED
SAMM 2

Nagu kapten teeb kindlaks, et meeskond on hästi treenitud ning pädev,
pead sinagi tagama, et teistel oleks kogu vajalik informatsioon ja
vahendid oma töö sooritamiseks ning eesmärkide saavutamiseks.

• Omanda tugevuspõhine lähenemine inimeste potentsiaalile sooritada
oma rolle väärtuslike kaastööliste ja partneritena.

• Tee vastuvõtulauda saabumine ja enda lugude jagamine inimestele
lihtsaks. Soovita asju, mida nad võiksid enda kohta jagada ning 
õpeta, kuidas teha seda praktikas.

• Tee selge üleskutse tegevusele läbi näitlikustamise, mis inspireerib
inimesi enda lugusid jagama

• Loo programm, mis sisendab loomingulisust ja kaasamist

• Tee kindlaks personali pädevused, võimekused ning motivatsioon

• Ole realistlik, kui planeerid aega, otsid vajalikku personali jne. 
Muuda osavõtmine kasuks, mitte koormaks; tee kindlaks, et 
osavõtjad  on motiveeritud ning tunnevad, et nad panustavad 
pädevalt.
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PÜHENDUMUS
SAMM 3

Nagu kapten mõistab, et kõigi kaasmadruste teotahe on elutähtis, pead sinagi 
veenduma, et teised oleksid pühendunud panustama ja motiveeritud osalema.

• Arenda kogukondlikku taipu ning sea sisse inimeste vajaduste mõistmine.
Identifitseeri, mis liigutab ja motiveerib teisi – loogiliselt, emotsionaalselt ja 
praktiliselt.

• Hooli osalejate mõtlemisest, tunnetest ja konkreetsete ettevõtmiste
vajadusest kui peamistest rahuloluteguritest.

• Loo inspireeriv tugiraamistik, kus ideed saavad õitseda ja inimestel on
lubatud mängida erinevatel tingimustel

• Ole loominguline, uudishimulik, leia uusi asju ja formaate, et
inspireerida teisi osalema ja oma panust andma.

• Omanda avatud lähenemine ning kohtu inimestega päris elus, väljaspool
raamatukogu. Motiveeri inimesi seal, kus nad asuvad, ning näita, et 
hoolid ja vahetad nendega ideid.

• Loo näitusi ‘kontorist’ väljas - kasuta väliseid tegevusi kui
töövahendeid, et teistega suhelda ja luua ruumid kohtumisteks ja 
dialoogideks.
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SELGUS
SAMM 4 

Nagu purjelaeva kapten ja tema meeskond vajavad kristallselgelt 
eesmärki ja selgust eesseisval missioonil, pead sinagi oma missiooni edu või 
ebaedu definitsiooni kindlaks tegema enne, kui teistega teekonnale asud.

• Sea algusest peale kindlad eesmärgid ja loo nähtavus enda osalejate tegevustesse

• Veendu, et inimesed teavad, mida neilt oodatakse (mis on
kasulik nii inimesele kui raamatukogule), varustades nad 
suunaga, õigete rollidega, ülesannetega jne.

• Veendu, et kuupäevad, ülesanded ja tähtajad on selged
• Tee selgeks, mis tulevikus tänasest erineb ning kuidas tulevik 

saab reaalsuseks läbi algatuste, millel on osavõtmisega selge seos.
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KOMMUNIKATSIOON
SAMM 5

Nagu kapten vahetab suhtlust tähtsal missioonil selgelt ning muundab seda, andes
meeskonnale lihtsad ülesanded, pead sinagi tagama teistega efektiivse kommunikatsiooni, 
tagades mõistmise ja tõlgendamise, luues ühise keele ning dialoogi.

• Kommunikatsioon on ülioluline! Suhtle nii palju kui võimalik, et luua tähelepanu
ja mõistmist, huvi, soovi ja tahet tegutseda.

• Sageli on parim viis kommunkatsiooni alustamiseks teiste kuulamine ning püüdlus 
asuda dialoogi, selmet kõik enda kätte võtta ning oma plaan läbi suruda.

• Kujunda suhtlus osalemiskutseks. Julgusta inimesti jagama enda
lugusid, fotosid, kogemusi jne. ja tee see lihtsaks ning atraktiivseks.

• Aita teistel näha osavõtmise vajadust tehes selgeks, kui oluline on
reageerimine mõlemast vaatepunktist – sinu ja nende omast.
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ÕHKKOND
SAMM 6

Nagu kapten seab laeva tööpaigaks ning toetab tervet töökeskkonda, pead sinagi 
looma  teistele koostööl põhineva ja positiivse töö-õhkkonna, et nad tahaksid osaleda,
olla kaasatud ning produktiivsed. 

• Ole teadlik järjepidevuse tagamise olulisusest projektigrupis ja toeta igat
tiimi liiget, et nad tunneksid end mugavalt ja motiveeritult.

• Ole teadlik ajast, protsessist ja rahastusest, ning leia nende elementide 
vahel kindel tasakaal

• Mõista sidemeid ja reegleid (ametlikke ja mitteametlikke) ja ole
teadlik ootustest (ootuste joondamine)

• Aruta eesmärkide üle, et identifitseerida reaalsed eesmärgid ja taga 
positiivne töö-õhkkond, kombineerides isiklikud eesmärgid ja ambitsioonid 
oma projekti ja tegevuste omadega.

• Taga ligipääsetavus (kas on mingeid takistusi?) ja loo läbipaistvus,
üritades toetada tervislikku töö-atmosfääri ja isiklikku arengut.

• Ole teadlik kultuurilistest erinevustest ning mõista erinevaid
probleeme ja ajaloolisi taustu.
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KOOSTÖÖ
SAMM 7

Nagu hea kapten mõistab, et pardal on palju tähtsaid ning kriitilisi
ülesandeid, tead sinagi väga hästi, et üksi pole võimalik tervet paati 
opereerida.

• Loo tiimitöö, andes igale liikmele vastutus ja seeläbi võimalus koostööd teha

• Ole teadlik, kes on sinuga “pardal” ning kuidas nad saavad turvaliselt 
“laevale” astuda

• Suurenda sihtgruppi konkreetselt – see hõlbustab osalejate leidmist ning 
nende tööga alustamist

• Mõista, et delegatsiooni toimimiseks:

Pead targalt valima, kellele ülesandeid määrad ning andma neile siis
täieliku voli, kinnitamaks, et nad saavad oma tööga hakkama ja 
langetavad vajalikke otsuseid.  Nad peavad tegutsema kiiresti, kui
näevad, et muutused korralduses on vajalikud.
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LÕPULEVIIMINE
SAMM 8

Nagu kapten juhib oma laeva sadamasse ja jõuab edukalt sihtpunkti, pead sinagi 
lõpetama projektid heade ja rahuldavate tulemustega, et need viiksid järgnevate 
ekspeditsioonideni.

• Veendu, et saad enda pingutuste jooksul ning nende järel tagasisidet. 
Näiteks, kui lõpetad ülesanded, kutsu inimesi üles jagama enda arvamusi 
ning ettepanekuid protsessi paremaks muutmiseks ja ülesannete viimistlemiseks.

• Küsida tihti tagasisidet asjade paremaks muutmiseks on hea viis veendumaks, 
et teed õiget asja ning aitad enda kogukonda.

• Ära jäta kogukondi oma probleemidega üksi 
– ja ära eelda, et projekt ilma nendeta toimib.

• Jätka projekti reklaamimist ning kogukonnaga töötamist.
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TÖÖVAHENDID

KOGUKONNA KAARDISTAMINE
Kogukonna kaardistamine on kasulik töövahend oma kogukonna identifitseerimisel 
ning mõistmisel. See avab kohaliku kogukonna võimekuse, struktuuri ning potentsiaali, 
misläbi saad kitsendada käsiloleva ülesande ulatust. Sinu väljakutse organisaatorina on 
enda plaani ühildamine kogukonna huvidega. Vaid siis, kui kogukond näeb raamatukogu 
asjakohase ja huvipakkuvana, saad toetuda saadaval olevatele kohalikele vahenditele.

Mis defineerib ja vormib sinu kogukonda?
• Kultuur ja keel
• Avalikud asutused ja esindused
• Eraettevõtted
• Jagatud lood, ajalugu ja traditsioonid 
• Kogukonnagrupid, organisatsioonid ja ühingud
• Mitteametlikud võrgustikud

Milline sinu kogukond välja näeb? Millega ta silmitsi seisab? 
• Demograafilised näitajad: vanus, sissetulek, perekonnaseis
• Ühiskondlik-majanduslik: Avaliku teenistuse rahastamine, 

kogukonna taristu, tervis, ühiskondlik-kultuuriline seisukord jne.

A

Raamatukogu

Eraettevõtted 

Poliitikud

Avalikud
asutused 

Võrgustikud
Kogukonna-
    grupid

Meedia

Suunamudijad



TÖÖVAHENDID

AVASTA, ÕPI & JAGA

Avasta, Õpi & Jaga ehk AÕJ on meetod, mis käsitleb eksperimentaalset 
õppimist kui pedagoogilist lähenemist. Meetod on inspireeritud David Kolbi 
loodud ELT teooriast ja õppetsükli neljast etapist (kogemine, peegeldamine,
mõtlemine ja tegutsemine), mille eesmärgiks oli leida uusi mooduseid 
täiskasvanuõppe parandamiseks.

AÕJ kasutab Kolbi printsiipe kolme-faasilises mudelis, mis põhineb 
mõttel, et me õpime läbi avastamise ja kogemise:

• AVASTA: Alusta konkreetse kogemusega. See võib olla midagi 
minevikust, või millegi täiesti uue tegemine. Seejärel aseta end 
sellest olukorrast välja ning mõtle pealtvaatajana, mida tehti.

• ÕPI: Peale konkreetse kogemuse analüüsimist, tee kindlaks 
enda õpitulemus. Mis väärtust nähtu omas, ning kuidas saaks 
tulemit edasi kasutada?

• JAGA: Edasta enda tulemused teistele ning saa tagasisidet, 
et koguda potentsiaali protsessi taaskäivitamiseks.

AVASTA

ÕPI

JAGA
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TÖÖVAHENDID

MMV KOLMNURK

MMV (motivatsioon, mõju, võimekus) kolmnurk näitab, kuidas
kogukonna kaasamine sõltub suhetest kogukonna mõju, võimekuse
ja motivatsiooni vahel. Ükski MMV kolmnurga külg ei saa muutuda 
ilma, et ta ei mõjutaks ühtlasi teist, või koguni mõlemat külge.

Võtame näiteks raamatukoguprojekti, mis seab 
eesmärgiks kõrge kollektiivse mõju. Oodatud tulemit 
peab kinnitama suurenenud motivatsiooni ja võimekuse 
tase, või erakordselt kõrge tase vähemalt ühes neist 
kategooriatest. Sellisel juhul peab raamatukogu võrdlema 
abstraktseid ambitsioone konkreetse potentsiaaliga, ning
looma jätkusuutliku koosluse visiooni ja reaalsuse vahel.

Lisaks võib raamatukogu hakata rakendama konkreetseid meetmeid, 
kuidas tugevdatud võimaluste kaudu võimekust või motivatsiooni tõsta.

(MMV: © Mikkel Hartvig Haaning, Herning Public Libraries)

MOTIVATSIOON
Loogilised ja  emotsionaalsd võimalused, tasud, 
väljakutsed, innustamine, eesmärgid, vajalikkus

MÕJU
Tulem, toime, väärtus, 

VÕIMEKUS
       Pädevused, kogemused, töö-
       vahendid, ressursid

kõrge

madal

kõrge

madal
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TÖÖVAHENDID

HVT MUDEL – SIHIPÄRANE KOMMUNIKATSIOON

HVT (Huvid, Visioonid, Tegevused) mudel on lihtsustamise mudel, mis 
võimaldab mõista, kuidas indiviidid oma kommunikatsiooniprotsessis
loovad, koordineerivad ja tähendusi haldavad.
Analüüsides tähendusi inimese erinevatel tasemetel ning kuidas ja kas 
üldse need tasemed üksteisega haakuvad, saame mõista tähendusloome 
protsessi ja seda, kuidas informatsiooni tarbitakse. Seeläbi saame 
kommunikatsiooniprotsessi paremaks muuta.

• HUVID: Emotsionaalne investeering, tunded, väärtused, soovid
• VISIOONID: Intellektuaalne kooskõla, teadmised ja ratsionaalne mõtlemine

• TEGEVUSED: Käitumuslik panus ja ettevõtmised 

PEA (VISIOONID)

INTELLEKTUAALNE KOOSKÕLA

TEADMISED & RATSIONAALNE MÕTLEMINE  

SÜDA (HUVID)

EMOTSIONAALNE INVESTEERING

TUNDED, VÄÄRTUSED & SOOVID 

KÄED / JALAD (TEGEVUSED)

KÄITUMUSLIK PANUS

ETTEVÕTMISED

D



TÖÖVAHENDID

6 FAKTORIT, MIS MOTIVEERIVAD NING HOIAVAD VABATAHTLIKKE

Vaata videoid paremal ja kogu inspiratsiooni ning teadmisi
vabatahtlike raamatukogudes hoidmiseks ja motiveerimiseks.
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RINGKÄIGUL AJALOOS

Võtmesõnaks on juhtimine

“Ringkäigul ajaloos” oli kursus aktiivsetele üle 60-aastastele seenioritele, 
osana projektist “Hoia oma aju terve”, mis kannab terve vananemise teemalise 
uurimuse üle konkreetseteks tegevusteks, kombineerides ajaloo, kultuuri ja looduse. 

Kursus toimus 15 neljapäeval, mil 30 osalejat külastasid ajaloolisi paiku Herningi 
linnas ja selle lähistel – alustades Renessanssi ringkäiguga,  seejärel möödudes
piirkonna tekstiiliajaloo tähtsaimatest paikadest ning lõpetades Herningi tulevikuga. 
Projekt oli väga edukas; sõlmiti sõprusi, arhiiv leidis mitmeid uusi töötajaid 
ning paar uut vabatahtlikku. Iga kord jagati külaskäigu lõpetanud kohvilauas 
üksteisega huvitavaid lugusid.

Korraldajaks oli Herningi Raamatukogu, kes tegi tihedat koostööd muuseumite, 
Herningi vallavalitsuse ning mitmete vabatahtlike organisatsioonidega. 
Paljude erinevate partnerite ja huvirühmade, laiahaardeliste huvialade ning 
suurearvulise osalejaskonna tõttu nõudis projekt palju tööjõudu – 
ning väga häid juhtimisoskusi.

Kodulooarhiiv, Herningi Raamatukogu, Taani

LÄBIVIIMINE 

TAGASI



ELUKESTEV ÕPE EAKATELE ELANIKELE

Pädevusraamistiku loomine

Projektiga “Elukestev õpe eakatele elanikele” tutvustas Kranj Linnaraamatukogu, kuidas 
projektitegevused võivad olla kasulikud professionaalse arengu edendamiseks. Raamatukogu 
juhindus partneritest rahvusvahelises projektis “Grundtvigi partnerlus: Elukestev õpe eakataele elanikele” 
kus osaleti koos Bulgaaria, UK, Itaalia, Hispaania ja Taaniga.

Kohalikul tasandil pakkus Kranj Linnaraamatukogu kirjanduse ning kultuuropärandi teemalisi
lugemisüritusi Krantj Hooldekodu (Kranj Retirement Home) eakatele ning rajas Modrina Lugemisgrupi 
(Modrina Reading Group). Lisaks jagati parimaid praktilisi ideid teiste Sloveenia institutsioonidega 
ning peeti seminare raamatukoguspetsialistidele, eesmärgiga arendada nende oskusi ürituste korraldamisel 
eakatele. Tulemus oli suurepärane, kuna seminarist võttis osa 81 inimest. Hiljem laiendati tegevusi naaberlinnade- 
ning kogukondadega. Samuti kutsuti osalema vabatahtlikke, keda koolitati üle aasta juhtimaks kohalikke 
lugemisgruppe. Koolituse läbisid edukalt 23 eri vanuse ja profiiliga osalejat : raamatukogunduse, 
võrdleva kirjandusteaduse ja kunstiajaloo õpilased; töötud, kultuuriliste ning kultuuriväliste institutsioonide 
töötajad ning erinevate haridusprofiilidega seeniorid. Seeläbi täiustas projekt professionaalset arengut, 
harides nii raamatukoguspetsialiste kui ka vabatahtlikke.

Kranj linnaraamatukogu, Sloveenia

PÄDEVUSED

TAGASI



GORENJSKA ESIMESE MAAILMASÕJA
AJAL 1914-1918  

Kommunikatsioon kui abivahend mälestuste kogumiseks

Projekt esindab edukat kogukonnasuhtlust, eesmärgiga taastada ühiskondlik 
mälestus Esimesest Maailmasõjast. Raamatukogu kutsus inimesi üles jagama esimese 
ilmasõjaga seotud meenutusi (lugusid, esemeid, fotosid jne.). Teema ja formaat näisid 
olevat rahva seas inspireerivad, kuna erakollektsionäärid ning linnaelanikud üldiselt 
olid väga altid avama endi kauaaegseid isiklike arhiive ning jagama oma materjale. 
Mälestusted edastati nähtavasse ning talletatavasse formaati jagamiseks kogukonnaga 
– koduleheküljed, näitused kogutud fotodest, päevikute ning esemete esitlused, 
juhitud ringkäigud, kirjandusõhtud – esitleti luulet, lühijutte, näitemänge ning 
memuaare Sloveenia autoritelt, kes kirjeldasid sõjaaegseid kannatusi, ning korraldati 
sõjaga seotud maalide seeria väljapanek. Edukas kommunikatsioon aitas kaasa 
kohalike identiteetide ehitamisele ning kodanikuühiskonna tugevdamisele.

Kranj Linnaraamatukogu, Sloveenia

KOMMUNIKATSIOON

TAGASI



VINGROT: NÄE LUGU LÄBI UUTE SILMADE

Uute gruppide motiveerimine uudse tehnoloogia kaudu

Projekti VingRot kaudu innustab Vaggeryd Raamatukogu koostöös militaarmuuseumi ning
noortekeskustega inimesi kodulugu avastama, luues 360 kaameraga lühifilme ja töötades 
virtuaalreaalsuse (VR) tehnoloogiaga uudsetel viisidel.

Idee on panna rohkem inimesi uue tehnoloogia kaudu ajaloo vastu huvi tundma, ning jagada
teadmisi kohalikest ajaloolistest paikadest, lugudest ning üritustest inimestele vallast ja 
väljaspoolt.

360 film ja VR tehnoloogia toob vanade inimeste räägitud lood ellu ja muudab nad 
nooremale publikule huvipakkuvamaks. Kandes kiivrit ning kõrvaklappe tunned end osana 
filmist, külastades paiku, milledes filmide sündmustikud toimuvad. Oluline osa pole niivõrd 
filmis endas, vaid koduloo õppimises läbi filmi.

Vaggeryd Raamatukogu, Rootsi

PÜHENDUMUS

TAGASI



VILNIUSE RÄÄKIMATA LOOD:
TEELAUAVESTLUSED

Koosloome ja koostöö kui ligitõmbajad

Projekti raames kutsus raamatukogu kohalikud ajaloo- ja kultuuripärandi 
huvilised eakad teelauavestlustele. Üritused hubaste vestlustega teetassi ääres 
korraldati koostöös Kolmanda Ea Ülikooli (The University of Third Age) ja kohalike 
jutuvestjatega, kes jagades oma lugusid Vilniuse valla inimestest ja koduloost 
algatasid dialoogi. Teelauavestlused tõestasid, kui vajalik on koostöö, koosloome ja
huvitava ning turvalise keskkonna loomine, mis motiveerib inimesi osalema.

Vilniuse Valla Adomas Mickevičiuse nimeline Raamatukogu, Leedu

KOOSTÖÖ

TAGASI



KOHALIKU RAHVA KAASAMINE KODULOOS

Väärtus läbi koostöö

Kärdla Linnaraamatukogu kaasas koduloo talletamisesse kohaliku rahva nende 
mälestuste, piltide ja kirjutiste kaudu.

Käimasolev projekt kätkeb materjali kogumist ja ühisürituste korraldamist, näiteks erinevate 
kohalike peotraditsioonide esitlused, väljapanekud (Vanaema loomaaed heegeldatud 
mänguasjadega, kohalik käsitöö jne.), luuleüritused, ekskursioonid ja kohaliku toidu päev, 
kus maitseti toite ning jagati retsepte.

Projekti teostamine nõuab koostööd erinevate individiide ja organisatsioonide vahel, kaasab 
ühistegevustesse erinevaid rahvastikugruppe ning integreerib erinevaid põlvkondi, See näitab, 
kui oluline on kohaliku rahva kaasamine raamatukogu tegemistesse, eriti eakate, kel on pikk 
elulugu ning teadmised minevikust ning koduloost, mis muidu hääbuks. Samal ajal täidab 
raamatukogu erinevate gruppide kultuurilisi vajadusi ning parandab seeläbi nende elukvaliteeti. 
Inimesed tunnevad end väärtustatuna.

Kärdla Linnaraamatukogu, Eesti

KOOSTÖÖ

TAGASI



VILNIUSEGA TUTVUMINE

Õige õhkkonna loomine

Lauamängu “Vilniusega tutvumine” loomisel kasutas Vilniuse 
Raamatukogu mängustamist kui lähenemisvahendit Vilniuse ajaloo 
reklaamimiseks lastele ja noortele.

Lauamäng pakub õpetajatele head jutustusvahendit, et luua õpilastega
dialoogi ja innustada neid õppima ja külastama ajaloolisi paiku ning 
arutlema oma perekondadega Vilniuse kultuuripärandi üle, et siis 
genereerida isiklikke minevikulugusid.

Mängu formaat tagas hea õhkkonna vestluseks, mis lõi interaktsiooni 
mängijatest osalejate ning mängujuhtidest õpetajate vahel. See oli lõbus, 
sotsiaalne, innovatiivne ja kandis ajaloolist eesmärki.

Vilniuse Valla Adomas Mickevičiuse nimeline Raamatukogu, Leedu

ÕHKKOND

TAGASI



KODULOOTUBA

Selge suund, järjepidevus ning arusaadavad ülesanded

Kärdla Linnaraamatukogu kodulootuba on loodud, et koguda Hiiumaa-teemalist kirjandust ning 
teha rahvale kättesaadavaks suur arv erinevid kohalikke ajalehti.

Kodulootoast leiab Hiiumaa autorite raamatud, turismiväljaanded ning muu materjali. Sissekandeid 
märgistab, salvestab ja loob regulaarselt kogu personal. Raamatud ja muud materjalid on ruumis 
kergesti leitavad, kuna kogu andmebaas on riiulitel teemapõhiselt organiseeritud. Raamatukogu 
koduloo andmebaas on kõigile kättesaadav. See on eriti kasulik õpilastele, kes otsivad koolitööde 
jaoks erinevaid materjale, samuti koduloouurijatele, kes koostavad erinevaid Hiiumaa ajaloo teemalisi 
väljaandeid. Tulevikueesmärk on digiteerida kõik ajalehed, et soovitud materjali oleks kättesaadav ka 
väljaspool raamatukogu ning kulunud ajalehed säiliksid tulevastele põlvedele.

Kodulootoa hooldus nõuab distsipliini, korrektset märksõnastamist, järjekindlust ning et ülesanne oleks igale personali liikmele selgelt arusaadav.

Kärdla Linnaraamatukogu, Eesti

SELGUS

TAGASI



VEEBISAIT “MINU ELU”

Lõpuleviimine

Herningi Kodulooarhiiv ja Herningi Raamatukogu lõid veebisaidi “Minu elu”, mis innustas
inimesi kirjutama üles memuaare ning valitud mälestusi oma eludest. Lood avaldatakse lehel 
www.heminghistorie.dk
Veebilehe eesmärgiks on tavainimeste lugude kogumine. Argielu ajalugu on uus oluline 
lähenemisviis, mis täiendab ametlikku akadeemilist uurimust ning kohalike kuulsuste üldtuntud 
elulugusid. Paljud vanemad inimesed on justkui huvitavate kohalike lugude “erakuraatorid” - 
lugude, mis muidu kunagi ametlikus ajaloos kohta ei leiaks. Kui jätta need praegu kogumata, 
kaovad nad igaveseks.

Kui veebisait 2019. aasta sügisel suure üritusega käivitati, oli huvilisi palju. Kahjuks pole aga 
tänaseni keegi oma lugu saidil jaganud. Et seda parandada, peetakse 2020. aasta alguses 
mitmeid kirjutamise töötubasid, mis õpetavad inimesi veebilehte kasutama ning oma 
lugusid jagama. Saiti reklaamitakse jätkuvalt ajakirjanduses ja Internetis, ning arhiivi 
vabatahtlike võrgustik on töös, et hoida veebisait elus ja tegus.

Kodulooarhiiv, Herningi Raamatukogu

LÕPULEVIIMINE

TAGASI
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