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Aardejaht e-kataloogis ESTER. Lugemine.
Eelmise aasta 4. aprillil täitus Eesti Raamatukoguvõrgu (ELNET) Konsortsiumil 25 aastat 
asutamiskoosolekust, kus seitse raamatukogu otsustasid alustada ühise elektronkataloogi 
loomist. Nii sündis Eesti suurim raamatukogude koostöökogu ja selle e-kataloog ESTER. 
Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100. 

Tähistamaks eelmist juubeliaastat ja käesolevat Raamatukogude Aastat kutsub ELNET 
Konsortsium kõiki huvilisi osa võtma põnevast aardejahist e-kataloogis ESTER. Aarde 
leidmiseks tuleb lahendada 25 lihtsat ülesannet, saadud vastuste põhjal moodustub 
aardejahi võti. Kui otsid võtit e-kataloogis ESTER, jõuad peidetud aardeni.   

Iga aardejahi edukalt lõpetanute vahel loosime välja aardejahi võitja. Kes lahendab edukalt 
kõik aardejahid, võib loosi tahtel saada ka aardejahi üldvõitjaks. Võitjaid ootavad väärilised 
auhinnad. On ka mitmeid eriauhindu.  

Vastuseid ootame kuni 13. maini kell 23.59.  Võitjad kuulutatakse välja 16. mail.  
Jälgige meie kodulehte www.elnet.ee ja e-kataloogi ESTER Facebooki lehte. 
  
Head aardejahti! 
ELNET Konsortsium

*Required

1. Leia raamat pealkirjaga “Kooliraamat”. Mis on autori eesnime neljas täht? *

2. Leia põnev krimiraamat pealkirjaga “Professor Must”. Mis on raamatus

seikleva salaseltsi nime teine täht?

*

3. Leia fantaasiarikas “Hopspelleri amulett”. Mis on autori eesnime teine täht? *

http://www.elnet.ee/
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4. Leia Ilmar Tomuski raamat “Kolmanda A kriminalistid”. Mis tähega algab

raamatule pildid joonistanud kunstniku perekonnanimi?

*

5. Leia põnev “Pahupidikool kukub kokku”. Mis on Tallinna Keskraamatukogu

eksemplari kohaviida teine täht peale kaldkriipsu?

*

6. Leia hirmuäratav “Õuduste kool”. Mis on tõlkija perekonnanime neljas täht? *

7. Leia raamat “Tuhkatriinu”, mille on tõlkinud Eve Laur. See on antud välja ühes

Eesti maakonnas. Mis on selle maakonna viies täht?

*

8. Leia Widmarki raamat “Filmimõistatus”. Mis tähega algab toimetaja

perekonnanimi?

*

9. Leia raamat “Kaka ja kevad”. Mis tähte meenutab raamatu autori Andrus

Kivirähki sünniaasta viimane number?

*

10.Leia raamat “Pööningukass Atticus eksleb uduses rabas”. Mis on Atticuse

lustakates seiklustest kirjutava kirjaniku perekonnanime esitäht?

*
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11. Simon James Green’ilt on eestikeeles ilmunud vaid üks raamat. Mis on selle

pealkirja teise sõna viimane täht?

*

12. Leia Kirkkopelto tohutult nunnu raamat “Popi”. Selle raamatu välja andnud

kirjastuse nimi algab h-tähega. Mis on selle kirjastuse nime eelviimane täht?

*

13. Leia Walliamsi meganaljakas “Maailma halvimad lapsed”. Mis on selle

inimese eesnime kolmas täht, kes joonistas sinna raamatusse värvipildid?

*

14. Kristiina Kassi “Petra lood” raamatu versiooni, mis ilmus aastal 2013 on

pildid joonistanud autor ise, aga mis on selle raamatu kujundanud inimese

eesnime kolmas täht?

*

15. Leia lõbusatest juttudest ja luuletustest koosnev “Kade lehm ja tige

lumehang”. Mis on selle autori eesnime eelviimane täht?

*

16. Raamatu “Väike Nicolas” autor on pärit Prantsusmaalt. Mis on tema

perekonnanime esimene täht?

*

17. Leia Olivia Saare kaunis luuleraamat “Pääsuke ja päike”. Mis tähega algab

autori päritolu riik?

*
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18. Leia Leelo Tungla ja Aleksei Turovski kahasse kirjutatud raamat “Kati, Carl ja

isevärki farm”. Selle raamatu on välja andnud tuntud kaupluse alla kuuluv

kirjastus. Mis on selle kirjastuse ja kaupluse nime teise sõna neljas täht?

*

19. Leia Parvela lustakas “Ella ja distants+”. Millist tähte on tõlkija eesnimes

kõige rohkem?

*

20. Leia unustamatu “Harry Potter ja tarkade kivi”, mis ilmus aastal 2021. Mis

tähega algab kaanekujundaja perekonnanimi?

*

21. Leia armsad “Pokulood”. Mis on teksti ja piltide autori eesnime esitäht? *

22. Leia fantaasiarikas “Maarius, maagia ja libahunt Liisi”. Mis on toimetaja

perekonnanime esitäht?

*

23. Kes siis raamatut “Sipsik” ei teaks. Mis on autori eesnime kolmas täht? *

24. Leia tore luuleraamat “Imelood”. Mis on autori eesnime kolmas täht? *

25. Leia rõõmsameelne “Piia Präänik ja bandiidid”. Mis on piltide joonistaja

eesnime esimene täht?

*



AARDEJAHI VÕTI JA AARDE KOOD
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VASTAJAST

Andmeid kasutame ainult võitjatega kontakteerumiseks.
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This content is neither created nor endorsed by Google.

Pane vastustest kokku aardejahi võti (täpselt küsimuste järjekorras). *

Sisesta aardejahi võti (kõik tähed ja numbrid järjest, ilma vahedeta).

... ja leitud aarde kood. *

Tee eelmises punktis kokkupandud võtme alusel sõnaotsing e-kataloogis ESTER. Õige võtme puhul
leiadki peidetud aarde üles. Kirjuta siia leitud aarde kood.

Nimi *

E-posti aadress *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

