
 

 
Meemikonkurss 

„Kogu Eesti loeb!/?“ 

 
 

 

ÜLESKUTSE PROJEKTIS OSALEJAILE 

  

2022. aasta on kuulutatud Eestis raamatukogude teema-aastaks. Läbi aastaringi on tõstetud esile 
valdkonna erinevaid tahke ja tegevusi. Aasta lõpusirgel on sihikule võetud raamatukogude tulevik, 
raamatukogude ja nende kasutajate suhestumine, ootused ja rahulolu. Sellest ajendatuna 
kutsume noori vormistama meemideks oma kogemusi ja mõtteid seoses lugemise, raamatute, 
raamatukogude ja sealse teenindusega või looma fantaasiamänge raamatumaailma ja 
raamatukogude tuleviku kohta. 
 
Mis sellest projektist kasu on? 

„Kogu Eesti loeb!/?“ pakub võimalust teritada nii keelt kui meelt, ärgitamaks avaldama vaimukal moel 
mõtteid lugeva/mittelugeva eestimaalase aadressil või pakkuma ideid, mida oodatakse 
tulevikuraamatukogult, lugejateeninduselt, meie lugemistulevikult või ka kirjanduselt laiemalt. Meemi looja 
päralt on võimalus avaldada oma arvamust, nautida mõttemängu ja rakendada oma loovust. 

Kes saavad projektis osaleda? 
Projekt on mõeldud Lääne-Virumaa koolide 4. - 12. klassi õpilastele ning ametikoolide õppureile. 
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes: 4. - 6. klass, 7. - 9. klass, 10. - 12. klass. 
 
Kuidas projektis osaleda? 
Meem tuleb üles laadida oma vanuserühma Padlet seinale – leia alt sobiv sein! 
 
4. - 6. klassi Padlet sein: https://padlet.com/lastekas/meemikonkurss_4_kuni_6_klass 
7. - 9. klassi Padlet sein: https://padlet.com/lastekas/meemikonkurss_7_kuni_9_klass 
Gümnaasiumi ja ametikooli Padlet sein: https://padlet.com/lastekas/gumnaasium_ja_ametikool 
 
NB! Meemi juurde lisada kooli nimi, õpilase nimi, nimetähed või varjunimi, klass/vanus ning 
juhendaja nimi ja e-mail. 
 
Kui kaua projekt kestab? 

Meemide loomiseks ja üleslaadimiseks on aega 10. novembrini 2022. aastal. 

Kus saab teha meeme? 
Meemide loomiseks saab kasutada veebilehti nagu https://makeameme.org/, 
https://imgflip.com/memegenerator või mõnda muud meelepärast meemide genereerimise 
veebilehte. 
 
Kust saab fotosid? 
Tasuta fotosid leiab tasuta pildipankadest nagu https://visualhunt.com/, https://unsplash.com/, 
https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/ või https://www.freeimages.com/, kuid veel 
parem on kasutada omatehtud pilte. Mida kvaliteetsem pilt, seda kvaliteetsem on lõpptulemus. 
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Kust leida lauseid „pildi kõnelema panemiseks“? 
Võib kasutada vanasõnu, tsitaate raamatutest, lendlauseid filmidest, lauludest või rakendada oma 
osavat suuvärki, kasutada koolislängi ja tuhandet muud võtet. Peaasi, et oleks jumet ja särtsu ning 
lõpptulemus paneks kaasa mõtlema, naerma, ohkama, ahhetama jne. 
 
Kas auhindu ka jagatakse? 
Muidugi anname ka auhindu: igas vanuserühmas eraldi ja võimalusel ka eripreemiaid. Tunnustust 
jagatakse novembri lõpul/detsembri algul konkursi lõppüritusel, kus loodame kohtuda ka 
kommunikatsiooniala asjatundjaga, kes kõneleb meemide mõjust tänapäeva maailmas, st hea 
meemi saladusest. 

 

EDUKAT MEEMITEGU! 

 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu laste- ja noorteosakond 

 

 

Infot saab juurde 
reet@lvkrk.ee  

5548806 
LVKRK lasteosakond 3225968 
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