
JUHTIMISE JALAJÄLG. MIKS PEAKS JUHTIMINE OLEMA AJUTINE
Autor Ivar Raav
Oleme aastakümneid olnud äärmuses õpikutes kirjutatud äri- ja juhtimisteooriate rakendamisega ja teeseldud
uljusega korporatiivreligiooni kummardanud. Kuid kesktee leidmiseks tuleb tunda mõlemat serva ja neist
kujundada Covidi-järgne juhtimiskäekiri: juhtimiseta juhtimine. Selle raamatu üleskutse on lõpetada
juhtimisteooriate loomine ning lõpetada juhtimine, sest me oleme tegelikult mastaapses juhtimiskriisis. Riigis,
organisatsioonides, iseendas. Ise oleme selle kriisi loonud ja ise saame seda lahendada.

Minu lugu lähtub põhimõttest, et kogu juhtimine on ajutine ja lõpule määratud. Me kõik tuleme üksteise eludesse
ajutiselt midagi andma ning midagi võtma, et siis tänutundega edasi minna. Me kõik oleme ajutised – üksteise
eludes, organisatsioonides, füüsilises elus tervikuna. Me ei peaks kunagi võtma end või eriti teisi inimesi kindlana
oma elus. Kõik, mis sünnib, see sureb. Nagu looduses – ei saa kogu aeg kanda maitsvaid vilju – vahepeal tuleb
visata vanad lehed maha, puhata, et siis jälle tärgata, õitseda ning alles siis jällegi kanda vilju.

IVAR RAAV on korporatiivmaailmas karjääri teinud juht, kes hoolimata kõigist saavutatud “unistustest” leidis end
siiski kohas, kus ihaldatud õnn ei seisnenudki heas palgas ja mõjukas positsioonis. Läbides sügava enesesse
vaatamise perioodi on ta asunud ühendama inimeseks olemise, juhtide ja alluvate maailma meeskondade ja
juhtide koolitajana. Tema meeskonnas töötanud 60 juhti ja 2000 spetsialisti on näinud tema kasvamist juhina,
edu ja läbikukkumisi. Tänaseks hinnatud koolitajana räägib ta lahti oma põhimõtted ja kogemuse kuidas
ühendada maailmad, kus ei ole traditsioonilist juhtimist, vaid on suhe ja side inimeste vahel. Ivar on õppinud
matemaatikaõpetajaks, organisatsioonipsühholoogiat ja teraapiat, ehitanud üles mitmetest lähenemistest oma
viisi kuidas töökohtades inimesed rohkem iseendid saaksid olla ning toob selles raamatus välja oma olulisimad
põhimõtted, et juhtimiskvaliteet muutuks tasemele, kus me teame, mida oodata juhtidelt ja seda ootust ka julgelt
väljendada. Mitte keegi ei tohiks aktsepteerida kehva juhtimist – see on Ivari põhimõte.

21 ÕPPETUNDI 21. SAJANDIKS
Autor Yuval Noah Harari
„Sapiens“ uuris meie minevikku. „Homo Deus“ vaatles tulevikku. Nüüd on aeg keskenduda olevikule. Yuval Noah
Harari, üks nüüdisaja silmapaistvamaid mõtlejaid, pühendub oma kolmandas menuraamatus tänase päeva
tähtsaimatele küsimustele.

Mil moel muudavad arvutid ja robotid inimlikkuse olemust? Kuidas võidelda võltsuudiste epideemia vastu? Kas
rahvusel ja religioonil on veel tähtsust? Mida peaksime õpetama oma lastele?

Tehnoloogia areneb kiiremini kui meie arusaam sellest, häkkimisest on saanud lahingutaktika ja maailm näib
lõhestunum kui kunagi varem. Harari tõstatab olulised küsimused, mida peame endale esitama, et jääda ellu
peadpööritavalt muutuvas maailmas. 21 peatükis, mis on ühtaegu sügavamõttelised ja provokatiivsed, arendab
autor edasi oma eelmiste teoste ideid, luues selgust poliitilistes, tehnoloogilistest, ühiskondlikes ja
eksistentsiaalsetes küsimustes.

Dr Yuval Noah Harari on Oxfordi ülikooli doktorikraadiga ajaloolane, kellel on haruldane võime kirjutada
keerulistel teemadel selgelt ja kaasahaaravalt. Tänu sellele on ta erakordselt menukad raamatud tõlgitud üle 40
keelde.

MALE EESTIS 1984-1991
Autor Ülar Lauk, Merike Rõtova, Kristjan Sander
See raamat on jätkuks juba aastakümnete eest ilmunud neljale samanimelisele köitele, mis käsitlesid
ajavahemikku 1883-1983. Viimane neist köidetest nägi trükivalgust aastal 1986. Mitmesugustel põhjustel
järjepidevus katkes, kuid veel pole hilja seda taastada. Aastad 1984-1991 tõid Eesti maleajalukku hulgaliselt
meeldejäävaid partiisid. Need olid laulva revolutsiooni ja iseseisvuse ootuse aastad. Need olid Jaan Ehlvesti ja
Lembit Olli tõusuaastad. Male oli populaarne, seda aitas ülal hoida mälestus Paul Keresest. Toimusid
maailmatasemel osavõtjatega tavamaleturniirid tema mälestuseks, rahvusvahelised turniirid ka naistele,
sajalauamatšid lõunanaabrite lätlastega. Ülevaade lõpeb kolme Balti riigi ennistamisega FIDE liikmeskonda
detsembris 1991. Ka males algas Eesti jaoks uus ajastu. Kuid miski on siiski samaks jäänud. Malearmastus.

Uued raamatud, jaanuar 2023
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VIIMANE SÕNA
Autor Tõnu Õnnepalu
„Viimane sõna“ pakub valiku tsitaate Tõnu Õnnepalu teostest. Aga see pole kõik. Raamatu eessõnaks ja
vahetekstideks on pikem essee, suvepäevik, kus autor vaatab nii tänasesse päeva kui ka tagasi oma elule ja
raamatutele. Kus ta vaidleb neile vastu, kus ta katsub aru saada, mis siis ikkagi on päriselt:
„Sest kirjaniku kirjutamine on vastu kirjutamine. Maailma vastu, inimese vastu ja kõigepealt iseenda vastu.
Kirjaniku töö on vastu kirjutamine. Maailmale, inimesele, iseendale ja sellele müstilisele teisele, keda iial pole ja
kes on kõik – kirjutada talle vastu, vastata talle.“

NOSTALGILISED TOIDUD
Autor Lia Virkus
„Minu jaoks on 1970.–1980. aastad soojade mälestuste aeg. Mul oli ilus lapsepõlv ja loomulikult on ka
meenutused sama helged. Tolle aja toidud – kasukas, sült, täidetud munad, singirullid, pasteet, pikkpoiss,
ühepajatoit – need on ju road, mida kõik armastavad. Ka magustoidud pole vähem ahvatlevad: lumepallisupp,
virsikutarretis, saiavorm, pontsikud, Napoleoni tort, kräsupea ja veel palju head. Kokku üle 80 retsepti nostalgiat!
Nüüd, kus raamat valmis, pean tõdema, et selle tegemine oli tore teekond lapsepõlvemaale. Kõik toidud-
küpsetised maitsesid nii tuttavalt ja nii hästi! Teame ju kõik neid toite, aga kas ka valmistame, kui uue aja tuuled
järjest uusi maitsed kohale puhuvad? Tegelikult jäävad need lihtsad kodused maitsed meiega alatiseks ja olgu
see kokaraamat teile omamoodi meeldetuletuseks, et vanad head road taas meie kodudes aukohale seada.“

Leia siit raamatust inspiratsiooni! Otsi välja oma nostalgianõud ning naudi neid maitsvaid toite koos sõprade ja
perega.

NUPUTAMISRAAMAT
Autor Ülar Lauk, Merike Rõtova, Kristjan Sander
Nuputamisraamat on otsast otsani täis lahedaid värvipilte, toredaid puslesid ja nuputamisülesandeid.
 Punktide ühendamine, labürindid, joonistamine, erinevuste otsimine, piltmõistatused ja palju, palju muud.
Lastel ei pea enam mitte kunagi igav olema!

See on ideaalne raamat nutikuse proovile panemiseks ja laste võimekuse arendamiseks lõbusate ülesannete
abil.

Raamatus on palju lahedaid pilte, mida saab värvida, nii et ka pärast ülesannete lahendamist on tegevust veel
küllaga.

Inglise keelne

SLEEP
Autor Nick Littlehales
Nick Littlehales' fascinating journey to become the world’s leading Elite Sport Sleep Coach and his revolutionary
GAME Changer R90 Technique is encapsulated in his book called SLEEP “The Myth of 8 hours the power of Naps
and the New Plan to Recharge Your Body and Mind”. Published by Penguin Random House it has made him an
International Best Selling Author with translations into 17 languages world-wide to date... 

AMERICAN PSYCHO
Autor Bret Easton Ellis
Patrick Bateman is twenty-six and he works on Wall Street, he is handsome, sophisticated, charming and
intelligent. He is also a psychopath. Taking us to head-on collision with America's greatest dream—and its worst
nightmare—American Psycho is bleak, bitter, black comedy about a world we all recognise but do not wish to
confront.
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HANDMAID'S TALE
Autor Margaret Atwood
I believe in the resistance as I believe there can be no light without shadow; or rather, no shadow unless there
is also light.

Offred is a Handmaid in The Republic of Gilead, a religious totalitarian state in what was formerly known as the
United States. She is placed in the household of The Commander, Fred Waterford - her assigned name,
Offred, means 'of Fred'. She has only one function: to breed.

 If Offred refuses to enter into sexual servitude to repopulate a devastated world, she will be hanged. Yet even
a repressive state cannot eradicate hope and desire. As she recalls her pre-revolution life in flashbacks, Offred
must navigate through the terrifying landscape of torture and persecution in the present day, and between
two men upon which her future hangs. Masterfully conceived and executed, this haunting vision of the future
places Margaret Atwood at the forefront of dystopian fiction.

LITTLE PRINCE
Autor Antoine De Saint-Exupery
Having crash-landed in the Sahara Desert, a pilot comes across a young boy who introduces himself as the
Little Prince and tells him the story of how he grew up on a tiny asteroid before travelling from planet and
coming to Earth. His encounters and discoveries, seen through childlike, innocent eyes, give rise to candid
reflections on life and human nature.

First published in 1943 and featuring author’s own watercolour illustrations, The Little Prince has since
become a classic philosophical fable for young and old, as well as a global publishing phenomenon, selling
tens of millions copies worldwide and being translated into over two hundred and fifty languages.

But how come Antone de Saint-Exupéry wrote and illustrated this small, strange book, written in French,
containing an unusual story?

The blond-haired prince may reflect many elements of Antoine’s life: he has travelled through the air to distant
places; he is on a quest to understand what life means and what is important; he has a curious mixture of
simplicity, wisdom and enigma in how he examines the world. The little prince is probably influenced by other
real, blond-haired people too. The eight-year-old son of a colleague who Antoine got to know during a visit to
Canada and Francois, author’s brother who died in childhood.

The illustrations in the book are by Antoine himself. He had a casual attitude to his own abilities at drawing,
but his studies as an architecture student would have included detailed drawings, and throughout his life it
seems he almost had as much compulsion to produce drawings as writings – and as with his writing, he often
produced drawings while flying.

The Little Prince is the kind of book in which almost every character and scene may represent not just what it
seems to be, but other things that the author is hinting at, and maybe even more things that he didn’t hint at
but that the reader might believe. Only a handful of books have become so loved. It is a book that is supposed
for children but appeals to adults too. It seems certain that The Little Prince will live on for as long as people
read books.
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