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Aastaaruanne 2014

Raamatukogu nimi: Karepa raamatukogu
Elanike arv: 196
1.Põhilised tegevussuunad
2014. aastal sai Karepa raamatukogu 2 uut arvutikomplekti ja oma kodulehe,
remonditi maja katus ning tõsteti internetiühenduse kiirust. Aasta jooksul tehti veel 8
näitust, 9 teemaväljapanekut, organiseeriti koos Karepa seltsiga 3 üritust, osalesin
väljasõitudel Tallinna (Euroopa Liidu Maja, Stenbocki maja, Kadrioru
Kunstimuuseum), ja Rägavere valda ning keskkogu korraldatud koolitustel.
Bibliografeerin kodulooportaali Vihula Valla Lehte.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogul on olemas põhimäärus, raamatukogu kasutamise eeskiri, teavikute
müümise ja tasuta võõrandamise kord, AIP kasutamise eeskiri, ametijuhend,
tuleohutusjuhend, tasuliste teenuste hinnakiri, asjaajamiskord, RVLi juhend,
dokumentide loetelu.
2014 tegelesin valla raamatukogude kasutamise eeskirja uuendamisega. Detsembrikuu
volikogus võeti see eelnõu päevakorrast maha, kuna oli tulnud mitu
muudatusettepanekut, mida taheti enne kultuuri- ja noorsookomisjonis arutada.
Muudatusettepanekutele on lisatud asjakohased kommentaarid.
Raamatukogu juures nõukogu ei ole.
Valla arengukavas aastani 2025 (vastu võetud 09.10. 2014) on raamatukogud ära
mainitud üldiselt. Arenguvisioonis on raamatukogude kohta sellised märksõnad:
päevakeskuse funktsiooni lisamine olemasolevatele raamatukogudele, huvihariduse
mitmekesistamine /.../ valla raamatukogude baasil, raamatukogude muutmine
kaasaegseks info- ja teabekeskusteks. Strateegilised eesmärgid lubavad
raamatukogude teenuse parandamist ja mitmekesistamist, avalike internetipunktide
töös hoidmist, elanike info- ja kom.tehnol. ja interneti kasutamise alase koolituse
korraldamist raamatukogude baasil.
Investeeringute prognoos lubab raamatukogude ( Karepa, Vihula, Vergi)
renoveerimist 2015- 2016. aastatel.

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt kokku
sh riigilt kokku
sh OV-lt rmt
sh riigilt rmt

Seisuga
31.12.13. €
11.019
6.772
1.988
1.687
0.301
1.100
0.286

Seisuga
31.12.14 €
12.621
6.737
2.060
1.740
0.320
1.150
0.305

Muutus %
+14,54%
- 0,52%
+ 3,62%
+ 3,14%
+ 6,31%
+ 4,55%
+ 6,64%
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Infotehnoloogiakulud


0.613

2.338

+ 281,4%

Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.

Kogu eelarve vahe on +1602€. Eelarve on suurenenud komplekteerimiskuludes
(+72€) ja infotehnoloogiakuludes (+1725€). Infotehnoloogiakulusid suurendas kahe
uue arvutikomplekti riistvara ja tarkvara ost. Eelarve on vähenenud personalikuludes
(-35€) ja majanduskuludes (-160€). Kulud olid väiksemad koolitusele, elektrile ja
sideteenustele.
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
riigieelarve investeeringutoetus

Periood
2014

Summa
5000

Toetust kasutati raamatukogu hoone katuse remondiks.
2.3 Struktuur
Põhimõttelisi muutusi raamatukogu tegevuses ei olnud.
Valla raamatukogude võrgus muutusi ei olnud.
2014 aastal muutusi struktuuris ja töökorralduses ei olnud. Raamatukogu on avatud T
ja K 10.00 – 17.00, N ja R 10.00 – 18.00 ja L 10.00 – 15.00. 1x kuus käin Vainupeal
ja Eisma külas kodudes laenutamas. Internetipunkt on avatud raamatukoguga samal
ajal. WIFIt saab kasutada ööpäevaringselt.
Puhkuse ajal on raamatukogu avatud ühel päeval nädalas – laupäeviti. WIFI töötab
kogu aeg.
Karepal on puhkus sügisel, kui puhkajad on lahkunud ja raamatukogu kasutamine
vähema koormusega.
Raamatukogu lahtiolekuaegu pean sobivaiks, sest märkusi selle kohta ei ole tehtud.
Laupäev on avatud eelkõige tööinimesele ja linnast tulijale mõeldes.

2.4 . Personali juhtimine ja areng
Muudatusi personali korralduses ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Karepa

8

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
26

Koolituse teema
Id-kaart, Mobiil-ID ja e-riik
Raamatukoguhoidjast õppimise toetajaks
Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus
Uuemaid tõlkeid hispaania kirjandusest

Raamatukoguhoidjate arv, kes
osalesid
täienduskoolitusel
1

Korraldaja
IT koolitus
TÜ Infoteaduste
Instituut
LVKRK
LVKRK

Koolituseks
kulutatud
48€

Osavõtjate arv
1
1
1
1

3
Vikipeedia koolitus
Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute
säilitamisest ja restaureerimisest
Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses
Metsiku raamatukogu ja perekond Pruulid

LVKRK
LVKRK

1
1

LVKRK
LVKRK

1
1

Keskkogu poolt pakutavad koolitused on teemade poolest mitmekesised ja alati
ladusalt korraldatud.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused)
Avalikke esinemisi ei ole olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Erialahariduse omandajaid ei ole.
2.4.4 Töötajate tunnustamine (nt parim maaraamatukoguhoidja, KuM-i tänukiri,
maavalitsuse- või KOV-I tunnustus vm)
Tunnustamisi ei olnud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Juhataja töökohustuste hulka kuuluvad: aastaajast sõltuvad heakorratööd, küttepuude
muretsemine ja ladumine, koristamine ja kütmine, ruumide kujundamine
tähtpäevadeks jms.
2014 remonditi maja katus: vahetati välja harjaplekid, pandi uued servalauad, pesti
katuse pind.
Raamatukogu ruumid ja asukoht ei ole muutunud. Raamatukogul on kasutada üks
ruum, teisel korrusel külm tuba maha kantud raamatute ja perioodika hoidmiseks ning
veranda. Asukohta näitab viit suurema tee ääres.
Liikumispuudega inimene vajab majja sisenemiseks abi.
Maja vajab remonti: aknad-uksed, põrand. Ühest nurgast on põrand lohku vajunud ja
riiulid vajusid viltu. Praegu on riiulid seina külge kinnitatud. Tualett tuleks ümber
ehitada, sest kuivkäimla lõhn tungib ruumidesse.
Valla investeeringute prognoos lubab raamatukogude ( Karepa, Vihula, Vergi)
renoveerimist 2015- 2016. aastatel. Midagi konkreetsemalt teada ei ole.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Raamatukogu internetiühendus toimib fiiberoptilisel (lairiba) kaablil. Raamatukogus
töötab wifi.
2014. aastal: vahetati välja raamatukogu arvutite riistvara koos tarkvaraga
(nüüd Windows 7)
tõsteti internetiühenduse kiirust (nüüd 5MB)
raamatukogu sai oma kodulehe
2.7 Raamatukogude koostöö
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Töö koordineerimine ja koostöösuhted
2014. aastal korraldati koos Karepa seltsiga 3 üritust (vt 4.5). Kogu seltsielu
dokumentatsioon asub raamatukogus. Paberite korrashoid, ürituste ettevalmistus,
fotoalbumite täiendamine, aruandlus jne on muutunud raamatukogu töö osaks.
Koostöös vallaga on raamatukogu info vahendajaks, aprillis toimus ühisel
ettevalmistusel kogukonna koosolek ja augustis volikogu istung. Europarlamendi
valimiste ajal oli raamatukogus valimisjaoskond.
Ametialast sagedat suhtlemist on valla teiste raamatukogudega. RVLi kasutati Võsu,
Rakvere, Kunda, Vihula, Võsupere, Varangu ja Haljala raamatukoguga.
Aasta algul oli võimalik raamatukogu vahendusel osaleda Aasta teo valimisel.
Raamatukogu vahendusel toimus rahvamajas 3 kontserti ja 2 teatrietendust.
Vihula Valla Lehes (Nr 7) ilmus ülevaade kodukandipäeval toimunust.
Osaleti RVL rakenduse testgrupis.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
- annetuste osakaal kogude juurdekasvust
- kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Komplekteerimisel püütakse leida tasakaal eelarve võimaluste ja lugejate eelistuste
vahel. Arvestatakse ka valla teiste raamatukogude tellimustega ja püütakse vältida
liiga palju topelt tellimusi. Meeldib, et Urramis on auhinnatud raamatud tärniga ära
märgitud. Nii saab olulisemale tähelepanu pöörata ja tellimisel arvestada.
Raamatufond paikneb avariiulitel. Viimase viie aasta ajakirjad on paigutatud osaliselt
riiulite otsa.
2014 aastal saabus kogudesse 289 eksemplari, millest 288 olid raamatud ja 1 auvis.
Kogude juurdekasvus oli annetusi 161 eksemplari e 55,7 %. Annetusi saabus
keskkogu vahendusel 8 ja muul moel 153 eksemplari. Ostusid oli 128 eksemplari.
Ostetud raamatutest oli 66 raamatut e 52% riigi dotatsiooni soovituslikust nimekirjast.
Fondi suurus seisuga 01.01.2015 on 7903 eksemplari raamatuid, 9 elektroonilist
teavikut, 8 auvist ja 1 muu teavik (lauamäng) kokku 8029. Raamatutest on
ilukirjandust 5834 eksemplari (73,8%) ja liigikirjandust 2069 (26,2%) eksemplari.
Keeleliselt jaguneb fond 7991 eestikeelset, 38 võõrkeelset raamatut.
Fondi ringlus kokku oli 0,6 (2013 0,7), ilukirjanduse puhul 0,4 (2013 0,5) ja
liigikirjandusel 1,4 (2013 1,4). Perioodika ringluseks tuli 1,4 (2013 1,4) kui arvestada,
et üldiselt on aastakäigus 12 numbrit ja aastakäike oli arvel 108.
Keskmine loetavus oli 31 (2013 32) raamatut lugeja kohta, külastatavus 14 (2013 15)
korda kasutaja kohta.
Laste laenutuste edetabeli algus oli järgmine: Laidla S. „Toometondu“ (12 laenutust),
Ivanova I. „Õnnekass“ (9), Hindrikus K. „Et head haldjad sind hoiaksid“ (7), Karu M.
„Nullpunkt (7).
Vanemad õpilased lugesid: Stiefvater M. „Värin“ (8), Remarque E. „Taeval ei ole
soosikuid“ (7), Fexeus H. „Mõtete lugemine“ (7), Stiefvater M. „Palavik“ (4), Green
J. „Süü on tähtedel“ (4).
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Täiskasvanud lugesid Made R. „Lapsepõlve radadel“ (16), Choquette S. „Küsi oma
teejuhtidelt“ (15), Ivanov A. „Harbini ööliblikad“ (13), Aarma G. „Mida enamus
inimesi ei tea“ (13), Granger A. „Surma puudutus“ (13).
Edetabelitesse jõudnud raamatud on vanemad, kui 2014. Lugemislaual on palju RVLi
teel toodud raamatuid, mis ongi varasematest aastatest.
Väga palju loetakse ajakirju, mille pingerida ei anna küll välja tuua, sest edetabel
annab üksiku numbri laenutused, mitte nimetuse oma.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Saabunud raamatute jaotus
Saabunud
Muutus Sellest
Muutus
raamatuid
(+/-)
liigikirj
(+/-)
kokku
2013
2014
2013
2014
214
288
+74
51
68
+17
23,8% 23,6%

Sellest
ilukirj
2013
163
76,2%

Muutus
(+/-)
2014
220
76,4%

+57

Võrreldes eelmise aastaga on proportsioonid jäänud samaks. Lugejatelt annetusena
saadud raamatud on enamasti ilukirjandus.
E-raamatut ei ole tellinud. Maal ei tunneta selle järgi vajadust ja e-raamatut saab ka
ilma raamatukogu vahenduseta lugeda.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2014 aastal saabus raamatukokku 23 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti.
Ajakirjadest on 17 nimetust ostetud ja 6 nimetust tasuta: Hea Kodanik, Puutepunktid,
Häire 112, Pluss, Eurokratt, Keskkonnaharidusleht. Ajalehtedest on 2 ostetud ja 3
tasuta väljaannet: Kesknädal, Sotsiaaldemokraat, Vihula Valla Leht.
Perioodika tellimisel pannakse rõhku rohkem ajakirjadele, sest neid loetakse rohkem,
kui ajalehti ja need annavad laenutusi. Kohapeal on lehelugemist vähe, rohkem
ajaviiteks lappamine.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole ise ostnud. Kõik auvised on tulnud keskkogu kaudu annetusena.
Kataloogid (arendused)
Raamatukogu katalooge ei koosta.
4. Raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
Raamatukogus saab tutvuda vallavolikogu otsustega. Raamatukogu külastajatele on
avariiulitelt kättesaadav kogu fond, ka teatmeteosed ja viie aasta ajakirjad.
AIP on avatud raamatukoguga samal ajal. WIFIt saab kasutada ööpäevaringselt. AIP
arvutit kasutatakse vähe, põhiliselt suvisel ajal ning väljatrükkide tegemiseks.
Külastajad kasutavad oma arvuteid.
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4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu pakub teenustena laenutust, koopiate tegemist, printimist,
kodulaenutust, interneti kasutamist, WIFI ühendust, kasutada ID kaarti lugejapiletina,
RVL teenust. Uue teenusena skaneerimist.
Lugeja saab ise pikendada oma laenutusi kaks korda. Pikendamine toimub e-posti
kaudu või telefoni teel. Pikendamist ja reserveerimist programmi kaudu kasutatakse
vähe. Suvised kasutajad tagastavad laenutatud teavikud enne ärasõitu.
Kasutajaarvestust peetakse raamatukoguprogrammiga URRAM.
Laenutusi ja külastusi on kõige rohkem suvekuudel, eriti juulis (laenutusi 657,
külastusi 387). Kõige tagasihoidlikum on mai (kevadtööd) (laenutusi 303, külastusi
141). Võrreldes eelmise aastaga oli rohkem laenutusi ja külastusi aprillis, juunis,
novembris ja detsembris.
Liigiliselt laenutati kõige rohkem ilukirjandust (2383 korda). Järgnevad ajalugu (219),
filosoofia-psühholoogia (117), ühiskonnateadused (85), kunst (käsitöö, aed) (69),
meditsiin (48), põllumajandus-aiandus (47), tehnika (41), loodusteadused (28),
usuteadus (24), üldteadused (23), kirjandusteadus (21), kodu-kokaraamatud (21).
Võrreldes eelmise aastaga on tunduvalt rohkem laenutatud 2 liigi kirjandust.
Liigiliste laenutuste muutused sõltuvad vast sellest, milliseid raamatuid on sel aastal
tellitud, milliseid RVLi teel toodud.

Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Karepa

175

182

+7

Külastused
2013
2615

Külastused
2014
2301

Muutus
(+-)
-314

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
195

Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse
laenutused
RaamaLaenut-d
Laenut-d
Muutus
tukogu
2013
2014
(+-)
Karepa
5834
5306
-528
2014 registreeriti 25 uut lugejat, osad päris uued, osad kaua kadunud olnud. Samas
jätsid sellel aastal tulemata päris mitmed iga-aastased käijad. Kuigi lugejaid on
registreeritud rohkem, on külastused ja laenutused langenud. Uued lugejad ei ole
olnud väga aktiivsed käijad. Eelmise aasta näitajaid tõstsid raamatukogu
sünnipäevanädalad.
2014 vähenes RVLi kasutamine. Teistele anti välja 66 raamatut vähem ja teistelt saadi
375 raamatut vähem. Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 345
raamatut. Teistele kogudele laenutati välja 204 raamatut. RVL raamatutel käin ise
järel ja viin ise tagasi. Kui on võimalus, saab ka kellegagi saadetud, postiteenust ei
kasutata.
Kodudes käin 1x kuus autoga, helistan ette. Võtan kaasa uuemat ja inimestele
arvatavalt sobivat kirjandust või on konkreetselt midagi tellitud.
Kodulehe kaudu on võimalik tutvuda raamatukokku saabunud uute raamatutega
(linkab raamatut tutvustavale lehele), sisse logida lugejaportaali, saata
pikendamisteadet, lingid koduloo portaali ja keskkogu lehele.

Muut
us(+-)
+195
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4.3 Lasteteenindus:
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Karepa

21

32

Muut
us
(+-)
+11

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

469

406

-60

454

506

+52

Laste lugejaskonnast on enamus ainult suvised kasutajad. Kohalikke lapsi käib
raamatukogus 2. Koolivaheaegadel ja nädalalõppudel käib lisaks 4 last.
Kogu saabunud kirjandusest (288) oli lastekirjandust 41 (2013 32)raamatut e 14 % ja
ilukirjandusest (220) 18,6 %. Lastekirjandust eesti autoritelt oli 23 ja välisautoritelt 18
raamatut. Kuna eelarve on väike ja lugejaid suhteliselt vähe, on lastekirjanduse
tellimisel eelistatud auhinnatud raamatuid.
Lapsed on 2014 aastal laenutanud kokku 506 korral, sellest ilukirjandust 400, ajakirju
32 ja liigikirjandust 74 korral, inglisekeelseid raamatuid 17 korral.
Riiulisse lisatud mõned mänguasjad püüavad väga hästi laste pilke. Lastele meeldib
ka tüdrukute ja poiste raamatute kogumine kastidesse. Kastid on põrandal ja
väikestele lihtsad kätte saada. Soov on kujundada lastele eraldi nurk aga selleks pole
paraku ruumi.
Lastele on vajalik raamat enamasti kogus olemas. Raamatukogu kasutavad ka
teeninduspiirkonnast väljas elavad lapsed, kes vajalikku raamatut pole ligemalt kätte
saanud. Näiteks kohalike laste klassikaaslased ja elanike tuttavad.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei ole kooli ega lasteaeda. Lähim kool on Kundas,
kus käivad ka kohalikud lapsed.
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

Koduteenindus on teenusena olemas, kuid teenindatavateks on inimesed, kes on eakad
ja kellel ei ole transporti raamatukokku tulemiseks.
4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu on piirkonna ainuke igapäevaselt töötav kultuuriasutus. Kui
raamatukogu juhataja on samal ajal ka seltsi juhatuse liige, raamatupidaja, sekretär,
projektikirjutaja, fotograaf ja kuulutuste maalija ja kümme muud pisiasja, siis on väga
raske vahet teha, mis on täpselt raamatukogu töö ja mis muu kultuuritöö. Enamus
üritustest toimuvad koos seltsiga ja rahvamajas, sest raamatukogus ei ole palju ruumi.
Üritustel käijad ikka enamasti ühed ja samad. Suurematel ettevõtmistel, nagu
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kodukandipäev, lisandub rohkem muud rahvast. Kodukandipäeva kava kokku pannes
arvestatakse aasta teemat. Raamatukogu on kohalikuks infopunktiks ja kontaktiks.
Raamatukogu
nimi
Karepa

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
17
3

Üritustel
osalenute arv
158

Näitused: „Sune ja Berti maailmas“ Sören Olsson 50
„Lugudega läbi Euroopa“ eri riikide muinasjutud, lasteraamatupäev
„80 a jäätisetööstust Eestis“ Evald Rooma e. Onu Eskimo
„Jäälind“ aasta linnust
„Erilised metsajutud“ Edgar Valter 85
„Trollid Põhjalas“ Põhjamaade nädal
„Detsember rahvakalendris“
Juulis „Mida kõike saab teha …“ rändav paberkunstinäitus
Väljapanekud: Nukitsa konkursi raamatud, Eesti Vabariik 96, tuntud inimeste
aastapäevaväljapanekud: J. Laidoner, K. Päts, J. Liiv, R. Kudu, V. Beekman,
„November – hingedeaeg, kohtumised vaimuilmaga“ – pärimus ja
muistendiraamatud.
Üritused: koos seltsiga toimus 3 üritust.
Märtsis ekskursioon Lennusadamasse, Titanicu näitus
Juulis Karepa XIV kodukandipäev
Augustis ekskursioon Tallinna loomaaeda ja vabaõhumuuseumisse
Raamatukogu vahendusel said teoks ka lastekoor Ellerhein kontsert, Kuusalurahva
Teatri etendus „Teise mehe pea“, Tartu Külliki Lauluaed kontsert, Kunda näiteringi
etendus „Petetud petised“, Kundas saksofoni suvekoolis osalejate kontsert, kohtumine
Viivi Voorannaga, aastavahetuse pidu.
Raamatukogu on olnud osaline rohkem organiseerimise poole peal. Rahalised
vahendid on tulnud seltsi poolt.
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
0
0
0
0
1
0
1
0
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis
muutunud?
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
KOVi veebilehel on üleval andmed raamatukogu kohta: aadress, telefon, e-post,
lahtiolekuajad, raamatukogu dokumendid.
2014 aastast on raamatukogul oma koduleht aladomeenina valla lehe juures.
Kasutatakse võimalust URRAMi kaudu lugejatele teateid saata.

9
Raamatukogul on lugejatele jagamiseks infovoldik ja illustreeritud järjehoidja. Ürituse
toimumisest antakse teada valla lehe, e-maili ja küladesse pandavate kuulutuste
kaudu.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Täiendatakse koduloo kartoteeki ajakirjanduse põhjal. Perioodikas ilmunud artiklite
põhjal koostatakse koduloo mappi aastast 1997. Täiendatakse raamatukogu kroonikat.
Raamatukokku tellitud raamatute kohta koostan kausta, kus on iga raamatu kohta pilt
ja tutvustav kokkuvõte tellimislehelt.
Kodulehe kaudu on võimalik tutvuda raamatukokku saabunud uute raamatutega.
4.8.2 Infopäringud (järjepidev töö registreerimisel, mõned iseloomulikud näited)
Registreeritud infopäringuid oli 2014 aastal kokku 10. Kirjandust otsisin teemadel:
luuletused kuude kohta, rüütliluule, 1949/50 a laulud, Egiptus, kleidilõike
konstrueerimine.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded (koostamine, publitseerimine, osalemine
koostamises)
Bibliografeerin koduloo andmebaasi valla lehte.
Kokkuvõte
Jätkub koostöö seltsi, valla ja teiste valla raamatukogudega, endiselt on vajalik tihe
RVLi kasutamine, et rahuldada oma lugejate vajadusi. Pidevalt küsitakse, ega
raamatukogu ometi kinni ei panda. See küsimus on kevadel esimene ja sügisel
viimane. Kuna toimetan ka palju rahvamajas, peavad võõramad maja kasutajad mind
ka selle maja juhatajaks. Küsimuste puhul ja info saamiseks pöördutakse ikka
raamatukokku.
Muutus paremaks: raamatukogu sai uued arvutid ja programmid,
tõsteti internetiühenduse kiirust,
raamatukogu sai oma kodulehe,
remonditi maja katus,
raamatukogu kasutajate arv suurenes,
Heameel on, et koostööst seltsiga on raamatukogule suur abi,
lugejad annetasid raamatukogule päris palju raamatuid,
lugejad muretsevad raamatukogu tuleviku pärast.
2014 oli vähem laenutusi ja külastusi, kuigi lugejaid sai rohkem. Maja vajab suuremat
remonti: uksed-aknad, põrand. Probleemiks on WC lõhn ruumides.
Üritused toimuvad rahvamajas, sest raamatukogus ei ole ruumi. Sellisel kujul ei anna
üritused aga raamatukogu külastatavusele midagi juurde. Suuremate näituste või
väljapanekute toomiseks raamatukokku ei ole eksponeerimispinda.
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