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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike arv Teeninduspunktide
(01.12.20)
arv

Väike-Maarja

1521

2

Üldkasutatavate raamatukogude arv:
2021. aastal vahetati ära laenutusosakonna põrand (garantiiremont). Seetõttu tuli kogu
raamatukogu fond kokku pakkida ja raamatukogu teistesse ruumidesse paigutada. Ehkki
raamatukoguteenuse kasutamine oli sel ajal piiratud (välja õnnestus panna umbes pool
kogust), olid kõik põhiteenused külastajatele kättesaadavad.
Aasta esimesel poolel korraldati Lahu raamatukogu (suletud 2020. aastal) fond ümber: uuem
kirjandus liideti Rakke raamatukoguga; suurem osa laste- ja noortekirjandusest anti
kohalikule koolile ja lasteaiale.
Aasta teisest poolest raamatukogu ruumidesse Rakke kultuurikeskuse renoveerimise tõttu ära
mahutada ka kultuurikeskuse ja osaliselt ka muusikakooli tegevus.
Valik olulisematest sündmustest:
1.
2.
3.
4.

Näitus „Raudteemajade saatus“ (juulis)
Korallküünalde valmistamine (koostöös kultuurikeskusega)
Jõulukaardi töötuba (koostöös kultuurikeskusega)
Piret Pääri jutufestival „Üks ei ole ühtegi“ Rakke Kooli 1. – 3. klassi õpilastele

Vastavalt kehtivale olukorrale tuli aasta jooksul raamatukogu tegevust ümber korraldada –
märtsist maini sai raamatukoguteenuseid kastuda kontaktivabalt; mitmeid üritusi tuli kas ära
jätta või edasi lükata.
Arvestades kultuurikeskuse remondiga, oli Rakke raamatukogu teisel poolaastal kõige
olulisem keskus piirkonnas –näiteks sai mitmel korral aasta jooksul lasta ennast
raamatukogus vaktsineerida ja KOV-i valimised leidsid samuti aset raamatukogus. Laste
muusikakooli tunnid ja kultuurikeskuse lauluringid tõid raamatukogusse külastajaid, kes
tavapäraselt raamatukogu ei käi, ja ka õpilastel oli võimalus kooli ja muusikatundide vahele
jäävat aega raamatukogus sisustada.

1.1

Koroonaviiruse mõju

TEENUS
Kuidas olid koroonaviiruse levikust mõjutatud raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad
ja teenuse kättesaadavuse ajad? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul
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raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada
iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest,
kasutada arvutit jne)
Raamatukogu lahtiolekuajad jäid samaks.
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid
kasutades? Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?
Tavapärasest rohkem tuli anda lugemissoovitus nii e-posti kui telefoni teel. Soovijatele panid
raamatkoguhoidjad valmis raamatud omal valikul.
TARISTU
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)?
Ei uuendatud.
EELARVE
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
Kärpeid ei olnud.
TÖÖKORRALDUS
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? Kas ümberkorraldused on püsivad?
Istekohad paigutati ümber nii, et distantsi hoidmine oleks võimalik. Külastajad ja
raamatukoguhoidjad pidid vastavalt valitsuse korraldusele kandma maski ja hoidma distantsi.
PARIMAD UUED PRAKTIKAD
Millised olid koroonaviiruse levikust tulenevad suurimad väljakutsed?
Tuli leida viise, kuidas pakkuda kontaktivabalt samaväärset raamatukoguteenust kui tavaliselt.
Lugemissoovitusi anti nii e-posti kui telefoni teel. Lisaks tuli lugejaid nõustada ka
lugejaportaali kasutamisel. Soovijatele panid raamatukoguhoidjad valmis raamatupakid omal
valikul ja üldjuhul jäädi selle teenusega ka väga rahule.
Raamatukogupäevadeks planeeritud üritused tuli paraku edasi lükata uude aastasse - ehkki
ürituste korraldamise keeldu ei olnud, levis piirkonnas just sel ajal koroonaviirus ja
kokkusaamiste korraldamine polnud mõistlik.
Milliseid võimalusi pakkus koroonaviiruse levikust tulenev keeruline olukord
raamatukoguteenuse arendamiseks? Millised olid suurimad õppetunnid?
Koroonaviiruse levik pani mõtlema raamatukoguteenuse olulisusele - keerulistes oludes oli
see peaaegu ainus kultuuriasutus, mille teenuseid veel kasutada sai. Raamatukogu oli ka
oluliseks kohaks, kust saada adekvaatset infot ning raamatute lugemine aitas paljudel lugejatel
raskete aegadega hakkama saada.
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2

Juhtimine

2.1

Raamatukogude struktuur ja nõukogud:

Muutusti raamatukogu töökorralduses ja lahtiolekuaegades ei olnud.
Olemas põhimäärus ja kasutuseeskiri (kõigil Väike-Maarja valla raamatukogudel ühine).
Komplekteerimispõhimõtted ja andmekaitse tingimused kinnitamata.
Raamatukogu on õhtuti avatud kella 18ni, et ka tööl käivatel inimestel oleks võimalik
raamatukogu külastada. Ühel päeval nädalas on raamatukogu avatud hommikul kella 8st,
teistel päevadel kella 11st.
Transpordiühendus piirkonnas on rahuldav. Lugejatele, kes ise raamatukogu külastada ei saa,
pakutakse koduteenust. Olemas ka ka 2 teeninduspunkti – Liigvallas ja Sallas, et
raamatukoguteenus oleks kättesaadav võimalikult paljudele inimestele.

2.2

Eelarve

Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituskulu
Üritustele/näitustele

Seisuga
31.12.20. €
53013
34145
8239
5016
3223
2570
148,93
194

Seisuga
31.12.21 €
48099
33416
8514
5118
3396
2941,96
118,6
340,71

Muutus %
-10%
-2%
+3%
+2%
+5%
+14%
-20%
+75%

Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Ei olnud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng.
Koosseisus muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.

Teema
Erialased täienduskoolitused

Korraldaja

Tundide arv

Osalejate
arv
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Infootsing raamatukogutöötajatele
E-raamatukogude koolitus veebis
Infokirjaoskus meditsiinis
Isikuandmete kaitse seadusest
raamatukogutöötajatele (algajatele
ja edasijõudnutele)
Infopädevuse kursus
Lastekirjanduse aastakoosolek
Aleksander Sibulale pühendatud
erialapäev
„Lugemisisu“ stardikoolitus veebis
LVKRK korraldatud erialased
täienduskoolitused
Meediapädevus veebis ja digitaalne
turvalisus
Õppereis Viimsi rk-sse.Sotsiaalse
kaasatuse tööst TLN KRK-s.
Tänapäeva kirjastuse väljaanded
Õppereis Viimsi rk-sse. INSA
lõimumis- ja kohanemisvaldkonna
teenused. Rahva raamatu
väljaanded
Kuidas hoida vaimset tervist?
Rohetiiger – mis see on ja millega
tegeleb
Andrase koolitus veebis
Ametikirja koolitus
Ülevaade krimikirjandusest
Kuidas ebakindlatel ja muutuvatel
aegadel säilenõtke olla?
Muud koolitused

Eesti
Rahvusraamatukogu
Tallinna
Keskraamatukogu
ERASMUS
Eesti
Rahvusraamatukogu
Tartu Ülikool
ELK
Tallinna
Keskraamatukogu
ELK
LVKRK

4

1

3

1

11
4

1
1

26
4
6

1
1
1

4

3

6

1

5

1

5

1

2
2

2
2

5
5
2
5

2
1
2
2

2021. aasta koolitustest suurem osa toimusid veebis, mis on hea lisavõimalus ajal, kui
füüsiliselt kohale minna ei ole võimalik.
Koolitused olid arendavad ja huvitavad ning aitavad seeläbi kaasa üha parema
raamatukoguteenus pakkumisele.
LISA 1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
LISA 2
Ei olnud.
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2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Ei olnud.
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
Ei olnud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. LISA 3
2021. aasta alguses vahetati välja laenutusosakonna põrand, mistõttu oli raamatukogu
kasutamine sel perioodil mõnevõrra piiratud.
Tuleohutuskontrolli käigus selgus, et ATS süsteem tuleb paigaldada ka raamatukogu
pööningule. Tööd on planeeritud 2022. aastasse.
Asukoht aleviku keskel bussi- ja rongijaama vahetus läheduses on üsna hea. Ka noortekeskus
ei asu raamatukogust väga kaugel. Lasteaed ja kool jäävad küll mõnevõrra kaugemale.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Kaldtee puudumise tõttu on ligipääs liikumispuudega inimestele piiratud. Lisaks takistavad
liikumist 2 kõrget uksepakku (garderoobi ja laenutusosakonna vahel). Abistaja olemasolul
siiski võimalik raamatukogu külastada, sest riiulite vahed on piisavalt laiad.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Üldine hinnang on hea. Lugejatele on kõik vajalikud teenused kättesaadavad – võimalik
kasutada internetiühendusega arvutit, printida, paljundada ja skaneerida. 2021. aasta sügisest
olemas ka WIFI kasutamise võimalus lugejatele. Nimetatud teenus osutus populaarseks just
laste ja noorte seas.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted ei ole kinnitatud. Põhiliselt lähtutakse lugejate soovidest ning
vajadustest. Ilukirjandusest on eelistatud eesti autorite paremik, aga palju tellitakse ka
välisautorite loomingut kõigist peamistest kirjandusžanritest. Erialakirjandusest tellitakse
raamatuid, mis pakuvad huvi suuremale lugejaskonnale ning aitavad kaasa elukestvale õppele.
Kogu suurenes 561 eksemplari võrra. Sellest 501 on ostud ja 60 annetused. Annetustest
omakorda 34 on „Lugemisisu“ programmi kaudu saadud raamatud. Annetuste osakaal on
11% juurdetulnud teavikutest.
Komplekteeritakse keskraamatukogu kaudu ning vajadusel tehakse ka järelkomplekteerimist.
Kogude ringlus (koos Liigvalla ja Salla teeninduspunktidega) on 0,6.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
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E-raamatuid ei komplekteeri.
Raamatute laenutuste edetabel 2021.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Autor
Ernits, Marje
Rannap, Jaan
Lemmon, Jessica
Tuule, Eet
Owens, Delia
Luik, Margus
Raud, Mihkel
Neeme, Villiam
Jansson, Tove
Carr, Robyn

Pealkiri
Jäädes ellu
Nublu
Salamisi armunud südamesõbrad*
Saatuslik ratsukäik
Kus laulavad langustid
Sulnis saara
Võtku homme mind või saatan
Hingeväädid
Puhas mäng
Keelatud tunded

Laenutusi
21
21
20
19
19
18
18
18
18
18

*Antud raamatut on ühele lugejale mitmeid kordi pikendatud. Ei näita tegelikke
laenutuste arvu.
Jätkuvalt loetakse enim eesti autorite ilukirjanduslikku loomingut. Välisautorite teostest on
populaarsed ka kriminaalromaanid/põnevikud ning armastusromaanid. Erialakirjandusest on
loetuimad elulood, reisi- ja ajalooraamatud (põnevad juhtumid ajaloost, ajalooliste isikute
elulood, Eestit puudutavad ajaloolised sündmused jms). Huvi pakuvad ka tervise- ja
aiandusraamatud.
Raamatulaenutustest 83,9% moodustab ilukirjandusteoste laenutus.
Igast nimetusest ostetakse 1 eksemplar. Iga piirkonna elaniku kohta kulutati raamatute ostuks
2021. aastal 4,5 eurot.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika laenutuste edetabel 2021

1.
2.
3.
4.
5.

Pealkiri
Virumaa Teataja
Naisteleht
Kroonika
Kodukiri 188
Eesti Naine

Laenutusi
364
262
223
147
154

Perioodikaväljaannete kojulaenutus on populaarne – see moodustab kõigist laenutuste arvust
20,7%, mis on 2% rohkem kui eelneval aastal. Tellitud 22 nimetust ajalehti ja ajakirju: 4
nimetust ajalehti, 16 nimetust ajakirju ja 2 kultuuriajakirja, millest 1 lastele. Perioodikaostuks
kulutati 1618 eurot.
Raamatukogule on tellitud ka Postimehe digipakett.
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Kõiki perioodikaväljaandeid (peale Virumaa Teataja) on tellitud üks eksemplar. Liigvalla
teeninduspunktile on lugejate soovidele vastu tulles tellitud Virumaa Teataja, mida sealsed
lugejad ka palju laenutavad. 92 Virumaa Teataja laenutust 364-st on Liigvalla teeninduspunkti
lugejate omad. Ülejäänud tellitud väljaandeid ringlevad Rakke raamatukogu ja
teeninduspunktide vahel.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kogust kustutati 511 teavikut – lagunenud ja aegunud sisuga ning pikka aega laenutuseta
teavikud. Kokku on see 50 eksemplari vähem kui aasta jooksul saabus.
Inventuure ei olnud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu teeninduskorralduses muutusi ei olnud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejad saavad kasutada internetiühendusega arvutit, millel on ka ID-kaardilugeja. Lisaks
olemas printimise, skaneerimise ja paljundamise võimalus.
Abi vajatakse peamiselt ID-kaardi kasutamisel, pangateenustega ja Covid tõendite printimisel.
Registreeritud 142 AIP-i külastus täiskasvanutele ja 24 lastele.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2020

Lugejad
2021

Muutus (+-)

Rakke

334

315

-19

Raamatu-

Külastused
2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2020

Virtuaalkülast.
2021

Muutus
(+-)

5056

4402

-654

0

0

0

kogu
Rakke

Külastused sisaldavad tagastuskasti ja raamatukapi külastusi
Raamatukogu

Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

11
Rakke

15051

13191

-1860

74

52

-22

Hõlve oli 20,7%, mis on 1,3% vähem kui eelneval aastal. See näitaja on üsna stabiilne, kui
võtta arvesse, et ka teeninduspiirkonna elanike arv on 16 inimese võrra suurem kui eelneval
aastal.
Ehkki lugejate arvus suurt langust ei olnud, vähenesid nii külastuste kui laenutuste arvud.
Oma osa selles on kindlasti koroonaviiruse levikul. Riskirühma kuuluvad inimesed tihtipeale
ei julgenud raamatukogu külastada. Eriti palju vähenes külastatavus ajal, mil piirkonnas oli
koroonakolle.
Keskmiselt külastas iga lugeja raamatukogu aastas 13 korda ja laenutas 41 teavikut.
Päringutele vastati nii e-posti kui telefoni teel, kui ka raamatukogus kohapeal. Enim sooviti
teada bussi- ja rongiaegu, KOVi valimiste tulemusi ja vallavalitsuse kontakte.

Raamatukogu

Virtuaalürituste arv

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2020
2021
2020
2021
Rakke
0
0
0
0
*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2020
2021
0
0

Raamatukogu

Virtuaalkoolituste arv

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2020
2021
0
0

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2020
2021
2020
2021
Rakke
0
0
0
0
*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist
Raamatukogu

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäituste
arv 2021

Rakke

0

0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2020
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2021
0

4.3 RVL teenindus
Lugejate soovil laenutame raamatuid nii teistest valla raamatukogudest kui
keskraamatukogust. Võimalusel toome ka kohustusliku kirjanduse raamatuid teistest
raamatukogudest juurde, sest üldjuhul ongi igast raamatust ainult 1 eksemplar
(kirjandusklassika välja arvatud), aga tervele klassile sellest ei piisa.
Rakke raamatukogus registreeritud 598 laenutust sisse ja 552 laenutust välja.
Liigvalle teeninduspunktis (kuni maini laenutati Lahu raamatukogu alt; sealt edasi liidetud
Rakkega) registreeritud 430 laenutust sisse ja 436 laenutust välja.
Transportimisel kasutamine nii valla töötajate abi kui transporditakse vajadusel ise.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lisandus 143 raamatut, millest 34 saadi annetusena ELKi kaudu. Kõige rohkem laenutatakse
kohustuslikku kirjandust, lastekirjanduse klassikat ja uudiskirjandust. Lugemishuvi
tekitamiseks on oluline, et uued teosed, mis lastele ja noortele huvi pakuvad, oleks
kättesaadavad. Lisaks on ka kooli kohustusliku kirjanduse nimekirjast uudisteos omal valikul.
Komplekteerimisel võetakse arvesse ELKi soovitusnimekirju, kooli kohutuslikku kirjandust ja
lugejate soove ning huvisid. Erialakirjandusest on eelistatud üldharivad ja silmaringi
laiendavad teosed.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2020
2021
(+-)

Külast-d
2020

Külast-d Muutus
2021
(+-)

Laenut
2020

Laenut
2021

Muutus
(+/-)

Rakke

92

818

720

1068

786

-282

101

+9

-98

Laste ja noorte hulgas on lugejaid rohkem (+9), kui eelneval aastal, kuigi külastuste arv
vähenes. Viimast mõjutas suuresti piirkonnas puhkenud koroonakolle, mistõttu soovitati
lastel/noortel kontakte võimalikult palju vältida (raamatukogu külastati sel ajal vaid vajaliku
kirjanduse laenutamiseks, aga mitte kohapeal aja veetmiseks).
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Kõige rohkem laenutatakse kooliks vajalikku kirjandust. Enim laenutatavad raamatud olidki
kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvad Jaan Rannapi „Nublu“ ja Eno Raua „Sipsik“. Ent
laenutatakse ka koolivälist lugemist: populaarsed on igasugused kriminaalsed lood ja tuntud
eesti autorite looming.
Lastel ja noortel on võimalus kohapeal aega veeta: lugeda, mängida erinevaid lauamänge,
arvutit kasutada ja õppida.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Rakke raamatukogu osaleb jätkuvalt „Lugemisisu“ programmis. Kevadel „Lugemisisu“
programmi ükski alustanud rühm kehtivate piirangute tõttu programmi ei lõpetanud. Sügisel
alustas programmiga üks Rakke lasteaia rühm. Koostöö kohaliku lasteaiaga on hea ning
„Lugemisisu“ programm aitab sellele veelgi kaasa. Lisaks raamatukogutundides osalemisele
laenutatakse raamatuid ka lasteaiale kohapeal kasutamiseks.
Rakke Kooli 1. – 3. klassi õpilastel käis külas „Üks ei ole ühtegi“ festivali raames Piret Päär.
Liiklusnädala ajal olid just lapsed kõige usinamad liiklusviktoriini lahendajad.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

15

15

5

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Hea koostöö on piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutustega: suuremad üritused
planeeritakse koos.
Valla kultuuri ja spordiasutuste juhtidele toimuvad regulaarsed kokkusaamised, et üheskoos
kultuuri- ja spordielu puudutavad küsimused läbi arutada.
Üritused
*Korallküünalde valmistamine
*Jõulukaardi töötuba
*Liiklusnädal
*Urmas Alenderi raamatu tutvustus
Näitused
*Rakke kooli õpilastööde näitus (mai- august)
*rändnäitus „Raudteemajade saatus“ (juuli)
*Väike-Maarja seltsimaja kunstiringi õpilastööde näitus (juuni – august)
*Eve Kalmu akrüülmaalide näitus (oktoober – detsember)
*rändnäitus „Looduslikud pühapaigad“ (Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad( (november)
Sügisest alusta raamatukogus tööd kunstiring (korraldaja Rakke kultuurikeskus).
Lugejatel võimalik tutvuta 11 erineva raamatuväljapanekuga.
4.6.1 kohalikul tasandil
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Rakke kool – õpilastööde näitus, jutufestival „Üks ei ole ühtegi“ 1. – 3. klassi õpilastele.
Väike-Maarja seltsimaja kunstiringi õpilastööde näitus
Rakke kultuurikeskus – suuremad üritused planeerime koos, raamatukogu saalis teeb proove
memmede lauluring.
Teised valla raamatukogud – ühiselt planeeritakse suuremaid üritusi, vahetatakse mõtted jm.
Rakke Lasteaed – raamatute laenutamine lasteaiale, „Lugemisisu“ programmis osalemine.
Raamatukogu saali saavad kasutada ka teised kohalikud seltsid ja MTÜd. Näiteks toimus
sügisel raamatukogu saalis maleturniir ning Rakke Haridusselts kasutab ruumi koosolekute
pidamiseks.
4.6.2 riiklikul tasandil
Eesti vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse näitus „Raudteemajade saatus“.
Fenno-Ugria seltsi näitus „Looduslikud pühapaigad“ (Uurali rahvaste looduslikud
pühapaigad).
Eesti Lastekirjanduse Keskus- „Lugemisisu“ programmis osalemine.

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Erineva keele ja kultuuritaustaga inimeste sidususe suurendamine.
Ei olnud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lastele toimusid raamatukogutunnid eelkõige „Lugemisisu“ programmi raames.
Täiskasvanuid nõustatakse peamiselt individuaalselt. Seoses Covid-tõendite kasutuselevõtuga
tuli aasta jooksul enim aidata külastajaid nende tõendite loomisel ja printimisel. Peamised
valdkonnad, milles veel abistada tuli: pangateenused, tuludeklaratsiooni täitmine, smart-id
konto loomine ja kasutamine, e-posti kasutamine, erinevate dokumentide trükkimine ja
skaneerimine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kõik valla sündmused, sh raamatukogu omad, on leitavad kultuurikava.ee lehelt (nähtav ka
valla kodulehel).
Infot raamatukoguteenuste kohta saab valla kodulehelt (raamatukogul on seal oma lehekülg),
vallalehest ja raamatukogu FB lehelt. Ürituste plakatid on väljas ka aleviku stendidel ning
raamatukogus kohapeal. Raamatukogus toimuvate ürituste reklaamimisel mõjub kõige
paremini suusõnaline kutse.
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4.9 Andmebaasid.
E-kataloog.

5. 2022. aasta tegevused
*2022. aasta kõige olulisemaks tegevuseks on raamatukogude-aasta sündmuste korraldamine.
Selleks kaasatakse nii teisi valla (kultuuri)asutusi kui ka kohalikke seltse ja MTÜsid.
*Rakke raamatukogu 110. sünnipäeva tähistamine (sügisel 2022)
*ATS süsteemi paigaldamine pööningule.

Direktor
Allkiri Kadi Keär
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Rakke raamatukogu

17

123

118,6

Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest
raamatukogust osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada osalejate
arvuga.

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
ettekanded, loengud, koolitused ((kes esines, teema, kellele)

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Rakke raamatukogu

Teostatud tööd (2021)
Laenutusosakonna põrandakatte vahetamine (garantiiremont)

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Rakke rmtk

Raamatukogutund
lasteiaialastele

12

Jutufestival „Üks ei ole ühtegi“ 51
Rakke kooli 1. – 3. klassi
õpilastele
Liiklusnädala
lahendamine

viktoriini 10

