VÕISTLUSE “INFOOTSING INTERNETIST 2021” PAREMUSJÄRJESTUS

Nimi

Raamatukogu

Eda-Riin Leego

Tartu Ülikooli raamatukogu

Carolina Schultz

TLÜ Akadeemiline Raamatukogu

Tiina Põldmaa

Tallinna Keskraamatukogu

Gerli Köösel

Eesti Rahvusraamatukogu

Helin Põldve

Lääne Maakonna keskraamatukogu

Mart Felding

Viimsi gümnaasiumi õpikeskus

Külli Kukk

TÜ infokorralduse eriala tudeng

Rannet Tiivits

TalTech Raamatukogu

Gerri Orgma

Jõhvi Keskraamatukogu

Jana Lahe

EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu

INFOOTSINGU 2021 LÕPPVOORU KÜSIMUSED
1) Millised autorid on esindatud kõigis Indrek Hargla koostatud ulmekogumikes? 2p
2) 2020. Aasta oktoobris ilmus ansamblil Herald neljas album “Kurat”. Selle tähistamiseks tehti
koostööd pruulikojaga Tanker ning anti anti välja albumi illustratsioonidega õlu. Õlle nimeks sai
aga hoopis Taruk ja mitte Kurat. Miks? 2p
3) Rahvusraamatukogu arhitekt on mitmete Tallinna monumentaalhoonete autoriks. Neist suisa
kolmes hoones on ta teinud kujundamises koostööd ühe kunstnikuga. Kahes hoones on selle
kunstniku kunstiteosed senini vaadeldavad, nad on osaks hoonest, kuid ühes hoones olnud teos
on hävinenud (hävitatud). Kes on kunstnik ja nimeta hävinenud teos? 3p
4) Leia näidend, kus on rolle tosinale naisele ja kolmele mehele. 2p
5) Sadramõtsa on väike küla Võrumaal Rõuge vallas. 1920. aasta seisuga oli seal 26 elanikku,
praeguseks ilmselt veelgi vähem. Tundub täielik unustatud ja inimtühi kolgas? Kuid 20. sajandi
1. poolel on seal välja antud ühe ülemaailmse organisatsiooni väljaandeks nimetatud noorsoo
ajakirja. Olgugi, et väljaannet jõudis ilmuda vaid 1 number, on siiski tegemist olulise
kultuurisündmusega, seda eriti Võrumaa ja Sadramõtsa kontekstis. Mis oli selle ajakirja pealkiri
ja kes oli selle toimetaja? 3p

6) Eesti hõbedakogusse kuulub selline uhke panga mudel. Kus asub see praegu ja palju kaalub?
3p

7) Üks Tartu linnakirjanik on tõlkinud raamatuid kuuest keelest. Kes ja mis keeltest? 3p
8) Millise 1956. aasta filmi võtetel osales 68849 taustanäitlejat, võtted toimusid 13 riigis ning
õmmeldi või renditi üle 74000 kostüümi? Meeskonda kuulusid lisaks 90 loomataltsutajat, kelle
ülesandeks oli hoolitseda 8552 erineva looma eest. Mitu lammast, eeslit ja elevanti osales filmi
võtetel? 3p
9) 1934. aasta kogumikus “Rahvalaulik” on lk. 20 ühe taasiseseisvunud Eesti isamaalise lauluna
tuntuks saanud laulule aluse pannud luuletuse sõnad. Kirjuta laulu 1. rida. 2p
10) Mitu naist on kandideerinud Eesti presidendi valimistel? 2p
11) Kimi Räikonen on nendes riikides sõitnud Vormel 1 võistluse etapi kiireima ringi kolmel
korral. Nimeta need riigid. 2p
12) Leidke ühenduslüli: a) 1979. aastal vabariiklikul romaanivõistlusel äramärgitud teos; b)
merenümf Pleione; c) tuntud Jaapani autotootja. 2p
13) Millised festivali Prima Vista patroonid on saanud Betti Alveri preemia? 2p
14) Üks eesti tuntud kirjanik on oma mälestustes kirjutanud loo taksoga Tartu raudteejaamast
Tiigi tänava ühiselamusse sõitmisest. Miks taksojuht muigas? 2p

15) See tähestik oli meist mitte väga kaugetel aladel kasutusel IX sajandist kuni ligikaudu XII
sajandini, seejärel hääbus, asendudes paralleelselt kasutatud teise tähestikuga. Mis tähestikuga
on tegu ja milline kohanimi on kirjutatud? 3p

INFOOTSINGU 2021 LÕPPVOORU VASTUSED
1) Millised autorid on esindatud kõigis Indrek Hargla koostatud ulmekogumikes? 2p
V: Maniakkide Tänav, Indrek Hargla
Kogumike pealkirjad saab Estrist, sisu Ulmekirjanduse baasist, nõks, et Hargla ise ka kirja saaks.
“Õudne Eesti” on ka ulmekogumik (õuduskirjandus on üks ulmekirjanduse alamžanritest).
2) 2020. Aasta oktoobris ilmus ansamblil Herald neljas album “Kurat”. Selle tähistamiseks
tehti koostööd pruulikojaga Tanker ning anti anti välja albumi illustratsioonidega õlu. Õlle
nimeks sai aga hoopis Taruk ja mitte Kurat. Miks? 2p
V: Eesti Riikliku Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluva Veterinaar- ja Toiduameti hallatava
Riikliku alkoholiregistri arvates ei sobi albumi nimetus “KURAT” toiduaine nimetuseks ning
seetõttu on Tanker albumi tähistamiseks pruulinud humalase laager tüüpi õlle nimega “TARUK”.
https://tanker.ee/toode/taruk-0-44l-purk/ (sobib ka mõni muu link kus on sama ära öeldud)
3) Rahvusraamatukogu arhitekt on mitmete Tallinna monumentaalhoonete autoriks. Neist
suisa kolmes hoones on ta teinud kujundamises koostööd ühe kunstnikuga. Kahes hoones on
selle kunstniku kunstiteosed senini vaadeldavad, nad on osaks hoonest, kuid ühes hoones
olnud teos on hävinenud (hävitatud). Kes on kunstnik ja nimeta hävinenud teos? 3p
V: Klaasikunstnik Rait Prääts
Postimaja kineetiline skulptuur, 1980 (koos Kaarel Kurismaa ja Härmo Härmiga)
Kommentaar: Postimaja on üks kolmest Raine Karbi poolt projekteeritud monumentaalsest
sümbolehitisest, mille kujundamisel Prääts kaasa on löönud. Teenindussaalis asus Kaarel
Kurismaa koostöös klaasikunstnik Rait Präätsaga tehtud kineetiline vertikaalne
postiinfoteemaline pasunatega skulptuur, teos, mis demonteeriti 2002. aastal ning on tänaseks
hävinud.
https://et.wikipedia.org/wiki/Raine_Karp
http://gregortaul.ee/articlesinest/rait-praatsi-arhitektuuriga-seonduv-klaasikunst#_ftn4

https://register.muinas.ee/file/architecture/1372.pdf
4) Leia näidend, kus on rolle tosinale naisele ja kolmele mehele. 2p
V: Setomaa legend
https://teater.ee/naidendid/andmebaas/Setomaa_legend.drama_id-8795
5) Sadramõtsa on väike küla Võrumaal Rõuge vallas. 1920. aasta seisuga oli seal 26 elanikku,
praeguseks ilmselt veelgi vähem. Tundub täielik unustatud ja inimtühi kolgas? Kuid 20.
sajandi 1. poolel on seal välja antud ühe ülemaailmse organisatsiooni väljaandeks nimetatud
noorsoo ajakirja. Olgugi, et väljaannet jõudis ilmuda vaid 1 number, on siiski tegemist olulise
kultuurisündmusega, seda eriti Võrumaa ja Sadramõtsa kontekstis. Mis oli selle ajakirja
pealkiri ja kes oli selle toimetaja? 3p
V: Kraavitaja (ilmus nr 1, 1927, nr 2 on siiani ilmumata). Toimetaja oli hilisem tuntud Võru
fotograaf Johannes Eomois.
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/53697
6) Eesti hõbedakogusse kuulub selline uhke panga mudel. Kus asub see praegu ja palju
kaalub? 3p

V: Asub ERM’is, kaal: 550.0g
https://www.muis.ee/museaalview/595254

7) Üks Tartu linnakirjanik on tõlkinud raamatuid kuuest keelest. Kes ja mis keeltest? 3p
Carolina Pihelgas - hispaania, inglise, rootsi, norra, makedoonia, kreeka
https://www.ester.ee/search~S1*est?/apihelgas%2C+carolina/apihelgas+carolina/1%2C9%2C6
5%2CB/exact&FF=apihelgas+carolina+++++1986+tw~alkija&1%2C19%2C
8) Millise 1956. aasta filmi võtetel osales 68849 taustanäitlejat, võtted toimusid 13 riigis ning
õmmeldi või renditi üle 74000 kostüümi? Meeskonda kuulusid lisaks 90 loomataltsutajat,
kelle ülesandeks oli hoolitseda 8552 erineva looma eest. Mitu lammast, eeslit ja elevanti
osales filmi võtetel? 3p
V: 80 päevaga ümber maailma (Around the World in 80 Days). 3800, 950, 15
https://www.imdb.com/title/tt0048960/trivia/?ref_=tt_trv_trv
9) 1934. aasta kogumikus “Rahvalaulik” on lk. 20 ühe taasiseseisvunud Eesti isamaalise
lauluna tuntuks saanud laulule aluse pannud luuletuse sõnad. Kirjuta laulu 1. rida. 2p
V: Isamaa ilu hoieldes
Otsing ESTERist viib KIVIKEsse
https://www.ester.ee/record=b1481123*est
http://kivike.kirmus.ee/meta/AR-20022-43066-43833
10) Mitu naist on kandideerinud Eesti presidendi valimistel? 2p
V: Naisi 6. (1992 Lagle Parek, 1996 Siiri Oviir, 2006 Ene Ergma, 2016 Mailis Reps, Marina
Kaljurand, Kersti Kaljulaid)
https://www.valimised.ee/et/valimiste-arhiiv/vabariigi-presidendi-valimised/vabariigipresidendi-valimine-2016-aastal
11) Kimi Räikonen on nendes riikides sõitnud Vormel 1 võistluse etapi kiireima ringi kolmel
korral. Nimeta need riigid. 2p
V: Brasiilia, Kanada, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Monako (nõks on selles, et nimekirjas on
üks Europe, mis toimus Saksamaal)
https://www.formula1.com/en/results.html/2021/fastest-laps.html
https://kimiraikkonenspace.com/statistics/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kimi_R%C3%A4ikk%C3%B6nen?fbclid=IwAR3y1E0H2Fi9OO90XFw
YJsZWdSL2H52m_wIScnKhPrVxLDaOF5P10yVPzfk#Complete_Formula_One_results

12) Leidke ühenduslüli: a) 1979. aastal vabariiklikul romaanivõistlusel äramärgitud teos; b)
merenümf Pleione; c) tuntud Jaapani autotootja. 2p
V: Plejaadid (sobis ka Subaru)
Taeva sõel ehk Plejaadid, täheparv Sõnni tähtkujus, nimetatud Kreeka mütoloogias teadatuntud jumala Atlase ja merenümf Pleione tütarde järgi, Madde Kalda romaan “Seitse tähte
taeva sõelas, täheparve nimi jaapani keeles on Subaru (logo on kah vastav, seal küll ainult kuus
tähte näha on).
https://et.wikipedia.org/wiki/Subaru
https://et.wikipedia.org/wiki/Plejaadid
https://www.ester.ee/search~S1*est?/tseitse+t{u00E4}hte+taeva/tseitse+tw~bhte+taeva/1%2
C2%2C2%2CB/frameset&FF=tseitse+tw~bhte+taeva+sw~aelas+romaan&1%2C1%2C
13) Millised festivali Prima Vista patroonid on saanud Alveri preemia? 2p
V: Hannes Varblane, Øyvind Rangøy
https://et.wikipedia.org/wiki/Betti_Alveri_kirjandusauhind
https://et.wikipedia.org/wiki/Kirjandusfestival_Prima_Vista#Ajalugu
14) Üks eesti tuntud kirjanikest on oma mälestustes kirjutanud loo Tartu raudteejaamast Tiigi
tänava ühiselamusse sõitmisest. Miks taksojuht muigas? 2p
V: Ühiselamust – Vanast Tiigist, nagu teda nimetati –, jõudis rahuliku tempoga kõndides
raudteejaama alla kümne minutiga, taksosõit aga kestis üle poole tunni.
https://teele.luts.ee/node/9601
15) See tähestik oli meist mitte väga kaugetel aladel kasutusel IX sajandist kuni ligikaudu XII
sajandini, seejärel hääbus, asendudes paralleelselt kasutatud teise tähestikuga. Mis
tähestikuga on tegu ja milline kohanimi on kirjutatud? 3p

V: See on ida- ja lõunaslaavlaste seas kirillitsa tähestiku kõrval levinud glagoolitsa tähestik. Kirjutatud on
kohanimi Tartu.
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/slaavi_kiri1
https://en.wikipedia.org/wiki/Glagolitic_script

