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Raamatukoguhoidjate kirjanduse tundmise mälumäng 2020
1. Eesti tõlkija ja kirjanik (tõlkinud Michel Houellebecq’i, Muriel Barbery’, Éric-Emmanuel Schmitt’i
jpt teoseid) avaldas tänavu elulooraamatu ühest Prantsuse juurtega vaimuinimesest. Nimetage
kirjanik ja isik, kellest see raamat räägib.
2 punkti: (kirjanik 1, isik 1)
Vastus: tõlkija Indrek Koff, piiskop Philippe Jourdan

2. Millise Euroopa riigi rahvusraamatukogu uue hoone rajamiseks annetas 500 000 dollarit Iraagi
president Saddam Hussein?
1 punkt
Vastus: Valgevene Rahvusraamatukogu

3. Mullu ilmus ühelt Eesti kirjanikult ja riigimehelt romaan, mille peategelane, Eesti kirjanik, saab
lõpuks ometi Nobeli preemia. Nimetage romaan ja selle autor.
2 punkti
Vastus: Jaak Jõerüüt "Poliitiline daamikinnas"

4. Milline seos on Rootsi ajakirjaniku Carl Mothanderi raamatul „Parunid, eestlased ja enamlased“
ja populaarse ansambli Naised köögis lool „Benita valss“?
1 punkt
Vastus: Mõlemad on inspireeritud Tohisoo mõisa endisest omanikust Benita von Wrangell'ist, kes oli
Carl Mothanderi abikaasa

5. Küsitav kirjanik pärandas oma hoiused ja teoste autoriõiguse Kirjanike Liidu Tartu osakonnale
omanimelise kirjanduspreemia väljaandmiseks parima eestikeelse esikteose eest. 1992 jäi
preemiafond Tartu Kommertspanga pankrotipessa ja auhinna väljaandmine mõneks ajaks
katkes. Uuesti hakati auhinda välja andma 1998. aastal. 2019. aastal pälvis preemia norralane
Øyvind Rangoy teose „Sisikond“ eest. Kes on see kirjanik?
1 punkt
Vastus: Betti Alver

6. Ain Kaalep on võrrelnud kaht möödunud sajandi Eesti poliitikameest Don Quijote ja
Mefistofelesega. Kes olid need vastandlikud, kuid teineteisesse siiski lugupidamisega suhtunud
mehed?
2 punkti
Vastus: Jaan Tõnisson ja Viktor Kingisepp

7. Nimetage rahvajutuaasta raames toimuva lugemisväljakutse 11x11 raamatuid.
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Iga õige raamat annab 0,5 punkti. Kokku 5,5 punkti
Vastus: Marjakobar ja teisi setu muinasjutte
Puujalaga katk
Tere, tere Tiipajalga
Loomad, linnud, putukad.
Tark mees taskus
Emand kaseladvas
Metsavaimu heategu
Esivanemate varandus
Kaarnakivi
Kilplased
Imesõrmus. Valik rahvajutte M.J.Eiseni trükistest

8. Üks Eesti luuletaja kirjutas ühe Eesti vaimuinimese mälestuseks järgmise luuletuse:

Sa olid valguse värav
ja elava sõna läte,
alati soe ja särav.

Mis eales Sa võtsid ette,
ka lõpuni viisid, visa,
küll pillates haljaid nalju.

Hea karjane olid, isa
ja tallesid oli Sul palju,
päev pikk ja rikas.

Nüüd mööda
ööviiuleid tuul otsib sõnu.

Kaks tahaksin Sinule öelda.
Need sõnad on palve ja tänu.

Nimetada luuletaja ja isik, kellele luuletus on pühendatud
2 punkti
Vastus: Doris Kareva luuletus Vello Salole
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9. Mis nime kannab Tartu lastekirjanduse auhind ja kes on tänavune auhinnavõitja?
2 punkti
Vastus: Lapsepõlve auhind ja tänavune võitja on Tuul Sepp raamatuga Allikahaldjas.

10. Kes olid need kaks eesti kirjameest, kes kohtusid esmakordselt 1902. a. kevadel Kuressaares,
kuhu esimene neist oli saadetud puhkusele mudaravilasse oma reumat ravima ja teine äsja
lõpetanud kohaliku gümnaasiumi? Nad mõlemad avaldasid novelli "Noor-Eesti" 3. albumis 1909. a.
Noorem mees pidas vanemat haaravaks jutustajaks, väärtustas tema stiili, arvustas tema teoseid,
samuti võttis sõna tema kritiseerijate vastu.
2 punkti
Vastus: Eduard Vilde ja Johannes Aavik
Noor eesti 3. albumi sisu:

11. Nimeta ooperid, millele on libreto kirjutanud Jaan Kross.
4 punkti
Vastus: Eduard Tubina ooperid Barbara von Tisenhusen ja Reigi õpetaja
Eino Tambergi romantiline ooper Cyrano de Bergerac
Alo Põldmäe ooper Raeooper

12. Kes Eesti Kirjanike Liidu juhatuse esimeestest on pälvinud Friedebert Tuglase novelliauhinna?
3 punkti
Vastus:
(Friedebert Tuglase novelliauhind on kirjandusauhind, mille asutas Friedebert Tuglas 1970. aastal.
Esimesed laureaadid valis välja Tuglas ise ja neid autasustati 1971. aastal kirjaniku sünnipäeval, 2.
märtsil)
1972

Friedebert Tuglas (postuumselt), "Helloi maa". Looming, 1971, nr 2

Tuglas oli Eesti Kirjanikkude Liidu üks asutajaid 1922. aastal ning 1920. ja 1930. aastail mitu korda
liidu esimees.
2019 Jan Kaus (EKL-i esimees 2004-2007), "Õnnelik lõpp". Kogumikust "Enne kui unisusest saab
reegel", 2018
Tiit Aleksejev (EKL-i esimees 2016. aasta aprillist), "Tõlkija". Looming 2018, nr 7

13. Mille poolest on eriline ja on sellega eesti kirjanduslukku läinud jutustus „Martin Musta
saladus“?
1 punkt
Vastus: Jutustuse peatükid on kirjutatud eri autorite poolt.
Jutustus ilmus esmakordselt ajalehes Teataja 1954, nr. 3-7, autoriteks peatükkide järjekorras Ilmar
Talve, Arvo Mägi, Kalju Lepik, Raimond Kolk ja Karl Ristikivi. Enne kirjutamist jutustuse sisus ja laadis
kokku ei lepitud, ja peale «Teataja» toimetaja Ilmar Talve olid teistele autoritele üksikute peatükkide
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kirjutajad teadmata. Iga järgmise peatüki kirjutaja pidi omal vabal valikul ja viisil sündmustikku edasi
viima ja seda eelmiste peatükkide sisuga loogilises seoses hoidma.

14. "Minu päevatöö on read" – kes on nõnda öelnud? Selle lause leiab ka tema mälestuspingilt
Küüni tn ääres Tartus.
1 punkt
Vastus: Ene Mihkelson (pink avati 2019. a Prima Vista aegu)

15. Ta on 50 aastat noor, intelligentne ja Aafrika päritolu. Tööst vabal ajal armastab ta oma
väikeses korteris ajalehti lugeda, piipu tõmmata ja iseendaga trips-traps-trulli mängida. Tema
parim sõber on väga eksootiline ja teadusele tundmatu loom.
Mis on selle kirjandus- ja filmitegelase nimi ja mis tööd ta teeb?
2 punkti
Vastus: Krokodill Gena, töötab loomaaias krokodillina

16. Tänavu lahkus meie hulgast kõigest 55-aastasena oma kodumaa edukaim kaasaegne kirjanik.
Tema teoseid on avaldatud 50 riigis ja tõlgitud enam kui 30 keelde. 2001. aastal avaldas ta oma
esimese täiskasvanutele suunatud romaani, mida müüdi miljoneid eksemplare üle maailma.
Kirjaniku sünnilinn on tema teostes nii suure tähtsusega, et seda võiks nimetada lausa omaette
tegelaseks. Kes on see kirjanik ja mis on tema sünnilinn?
(Kui on vaja vihjeid: Tema 2001. aastal ilmunud täiskasvanute romaan oli esimene osa tetraloogiast.
Kui on täielik segadus: Tetraloogia pealkiri on „Unustatud raamatute surnuaed “).
2 punkti
Vastus: Carlos Ruiz Zafon ja Barcelona

VIIGILAHUTUS
17. Milline eesti teadlane ja kirjamees on oma kirjutiste avaldamisel kasutanud kolmeteist
pseudonüümi, nende seas: \"Mina ise\", Krokodill, Mass-inimene, Mene mene tekel warsin ning
Oku Loru.
1 punkt
Vastus: Oskar Loorits
18. Mis teos oli Eestis 2019. aasta enimmüüdud mitte-ilukirjanduse valdkonna raamat? Seda müüdi
4537 eksemplari.
1 punkt
Vastus: „Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht", mille koostasid Rein Kuresoo, Hendrik Relve,
Indrek Rohtmets (kirjastuselt Varrak)

Punkte kokku: 35,5

