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Aastaaruanne 2014
Kunda Linnaraamatukogu
Elanike arv:3360
1.Põhilised tegevussuunad
2014.aastaks püstitatud eesmärgid said osaliselt täidetud, mõned arendustegevused
jätkuvad ka 2015.aastal.
Põhieesmärgiks oli korrastada kogu ning aastaaruannet koostades selgus, et olime
kandnud fondist maha rohkem teavikuid, kui aasta jooksul tellisime.
Põhiliselt on teavikuid vaid üks eksemplar ning suure kasutatavuse juures lagunevad
raamatud kiiresti. Täiskasvanute osas valitses täielik ruumipuudus, enam polnud uute
raamatute lisandumiseks laudidel kohti. Kõik raamatud on avakogus, lugejate
käsutuses, varufond puudub. Mahakantud raamatuid müüsime oma külastajatele, mida
kavatseme jätkata ka 2015.aastal.
Tegime ümberkorraldusi nii täiskasvanute kui ka laste poolel, muutsime riiulite
paigutust ja uuendasime kohaviitasid. Muutsime wifi leviala, et tagada täiskasvanud
kasutajate käsutuses olevatele arvutitöökohtadele vaikus ja mugavus.
Komplekteerimisrahade suurendamine andis võimaluse pöörata rohkem tähelepanu
venekeelse kirjanduse tellimisele. Võrreldes eelneva aastaga suurendasime
eksemplaarsust, jätkame tegevusega ka 2015.aastal.
Täiendasime ja uuendasime raamatukogu riistvara. Hakkasime pakkuma
skaneerimisteenust.
Kunda Linnaraamatukogus on aastatega välja kujunenud omad personali
motiveerimise tavad: tänamine, õnnitlemine, premeerimine ja raamatukoguhoidajate
ühised koolitusväljasõidud jne.
1.2 Plaanitav arendustegevus 2015.aastal.






Teavikute
komplekteerimisel
suurendada
venekeelse
eksemplaarsust.
Jätkata mahakantud raamatute müüki.
Erivajadustega inimeste teenindus (koduteenindus).
Raamatukogutunnid Kunda Ühisgümnaasiumi õpilastele.
Täiendada ja uuendada riistvara.

kirjanduse

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Kunda Linnaraamatukogus on olemas: põhimäärus, rahvaraamatukogu kasutamise
eeskiri,
sisekorraeeskiri,
teeninduskorraldus
(AIP
kasutusjuhend
jmt),
tuleohutusjuhend, arengukava, nõukogude tegevust kajastavad dokumendid.
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2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.13. €
31.12.14 €
46.665
49.274
6,80%
33.316
34.315
3,00%
10825
11415
7,00%
5211
5931
14,00%
5614
5484
-2,50%
344
234
-30,00%

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

Vähenenud on riigilt saadud raha komplekteerimiskuludeks, mis on seotud
elanikkonna vähenemisega linnas. Samas on komplekteerimiskulud kokku
suurenenud. Kasvanud on ka eelarve summad ja personalikulu. Vähenenud on
infotehnoloogiakulu.
2.3 Struktuur
Teeninduskorralduses viisime sisse muudatuse, mille kinnitas Kunda linnavolikogu.
Alates viivise tekkimise esimesest päevast ei pikendata laenutustähtaega ega laenutata
uusi raamatuid.
Lahtiolekuaegadega arvestasime seda, et oleks võimalik inimestel kell 18.00
Rakverest väljuva bussi pealt raamatukogust läbi tulla, kahjuks küll seda võimalust
kuigi agaralt ei kasutata. Linnaraamatukogu on avatud kolmapäeviti kella 11.0019.00, teistel nädalapäevadel kella 10.00-18.00. Laupäeval 10.00-15.00.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Kunda linnaraamatukogus on 3,5 ametikohta. 0,5 ametikohaga infotöötaja, kes viibis
lapsehoolduspuhkusel, loobus ametikohast. Raske on leida inimest, kes panustaks täis
koha eest ja saaks 0,5 ametikoha eest palka. Hea, et on olemas endised pensionil
olevad töötajad, kes on nõus sellise koormuse ja töökorraldusega.
Muudetud sai töölepinguid ja tõstetud töötasu.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste Koolitustun
arv
dide arv
(koolituse
pikkus)

Kunda
Linnaraamatukogu

Koolituse teema
Raamatukoguhoidjate
õppe/koolitusreis Lätti
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RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitus
el

35

Korraldaja
Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

3

101.36

Osavõtjate arv
Livia Aaloe
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Raamatukoguhoidjast õppimise
toetajaks
Infokirjaoskuse kursus
Majanduskeskuse andmebaasi
koolitus

Tallinna Ülikool

Mervi Lilleoja

Tartu Ülikool
Kunda linnavalitsus

Mervi Lilleoja
Leili Eiskop

Lisaks tabelis välja toodud koolitustele oleme osalenud nn infopäevadel, kus arutati
sisekorralduslikke asju ja raamatukoguprogrammi Urram 3 seotud probleeme.
Samuti korraldab Kunda linnavalitsus asutuse juhtidele infotunde. Linnapea Jüri
Landberg viis Kunda linna allasutuste juhid tutvuma Lüganuse valla allasutuste
töökorralduse ja valla vaatamisväärsustega.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Eriharidust omab 2 inimest, kutsekoolituse on läbinud 2 töötajat.
2.4.4 Töötajate tunnustamine

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
Kunda Linnaraamatukogu on Kunda Linnavalitsuse hallatav asutus.
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Seoses raamatukogu ja lasteaia paiknemisega ühisel territooriumil tuli suvekuudel
taas päevakorda lasteaia mänguväljakut läbiv tee, mida linnaelanikud kasutavad laste
õuealal viibimise ajal, juurdepääsuna raamatukogule. Lasteaia hoolekogu otsustas
värava sulgeda, mille tulemusel halvenes ligipääs nii raamatukogule kui ka lasteaiale.
Lasteaia hoolekogu koos direktoriga tegi linnavalitsusele ettepaneku uue kõnnitee
paigaldamiseks ja raamatukogu juhataja juhtis tähelepanu sellele, et tagataks parem
valgustus ning ürituste ajaks piisav autokohtade arv parklas. Liikumispuuetega
inimestele on tagatud juurdepääs raamatukogule.
Ümbruse valgustus on endiselt ebapiisav ja kõnniteed ei ole ehitama hakatud.
2015.aasta eelarvesse taotlesime raha ventilatsiooni/konditsioneeri paigaldamiseks, et
tagada palavatel suvepäevadel töötegemiseks nõuetekohane temperatuur.
Siseruumides vahetati välja katkiseid päevavalguslampe, likvideeriti keskküttetorude
purunemisest tingitud veeuputuse tagajärgi.
Linna majanduskeskuse olemasolu tõttu leiavad tekkinud probleemid kiire lahenduse.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Kunda Linnavalitsus kuulutas 2012.aastal välja hanke leidmaks kogu linnavalitsuse ja
allasutuste riistvarale ja süsteemidele hooldajat. Valituks osutus Elion, kellega sõlmiti
IT-halduse erilahenduste leping. Teenust osutatakse kaughalduse teel. Kui algul
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tekitas selline lahendus palju kahtlusi, siis peatselt veendusime Elioni poolt osutava
teenuse igakülgset toimimist.
2014.aastal installeeriti Elioni töötaja poolt kolmele lasteosakonna arvutile XP
operatsioonisüsteemi asemel tasuta tarkvara Ubuntu.
Tegime muudatusi ka täiskasvanute poolel, muutsime riiulite paigutust, uuendasime
kohaviitasid, lamineerisime neid.
Muutsime wifi leviala, et tagada
täiskasvanud kasutajate käsutuses olevate
arvutitöökohtadele vaikus ja mugavus.
Uue teenusena pakume skaneerimisteenust.
2.7 Raamatukogude koostöö
Head koostööd oleme teinud Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. Nende korraldatud
tasuta huvitavad ja erialaselt arendavad koolitused on enesetäiendamisel suureks
abiks.
Eelnevatel aastatel on koostöös Kunda linna teiste asutustega käivitatud erinevaid
eakaid ja lapsi arendavaid projekte (vt 7).
3. Kogud
2014.aastal toimus teavikute tellimine esitatud tellimisplaanide alusel, jälgides
rahvaraamatukogude töökorralduse juhendit ning Kultuuriministeeriumi ettekirjutusi
nn kohustusliku eestikeelse kirjanduse tellimise osas. 2013.aastaga võrreldes suurenes
komplekteerimisraha 590 eurot, seda tänu kohaliku omavalitsuse toele. Riigi raha
vähenes 130 eurot, sest elanike arv linnas endiselt väheneb. Teavikute eksemplare
saime 40 rohkem, kui eelmise aastal.
Annetatud raamatute hulk on vähenenud. 2013.aastal 56 eksemplari, 2014.aastal 25
eksemplari. Suurim muudatus on toimunud venekeelse kirjanduse tellimise osas.
2013.aaastal tellisime 165 eksmplari, 2014.aastal juba 258 eksemplari venekeelset
kirjandust.
E-raamatuid kogus ei ole.
Perioodika komplekteerimine toimub riigipoolt kehtestatud kultuuriajakirjanduse
nimekirja alusel ning omavalitsuse rahadele toetudes.
Auviseid saime annetuse teel 4 eksemplari.
RVL – raamatukogudevaheline laenutus toimib edukalt lähiümbruse raamatukogude
vahel. Meie anname raamatuid RVL vahendusel Viru-Nigula ja Karepa
raamatukogule, vahel ka teistele kogudele maakonnas ja ise võtame põhiliselt LääneVirumaa Keskraamatukogust. Sellel aastal oleme tellinud raamatuid ka Pärnu
Keskraamatukogust ja Tallinna Keskraamatukogust. Kui tuleb teistest kogudest tellida
ja tasu maksta, siis jäävad vaid üksikud lugejad oma soovile kindlaks.
4. Raamatukoguteenused






magnetkaart on kasutusel lugejapiletina aastast 2007
id-kaart kasutusel lugejapiletina 2008
reserveerimist võimaldatakse lugeja.ee portaali kaudu
pikendamiseks võimalik kasutada lugejaportaali, e-maili, telefoni
võimalus koopiaid teha, printida, skaneerida, andmekandjale salvestada
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine

 Kunda Linnaraamatukogus on Kunda Linnavalitsuse ja volikogu materjalid
kättesaadavad paberkandjal
 Raamatukogus on olemas ajalehed ja ajakirjad
 Juurdepääs Kunda Linnavalitsuse veebilehele
 Juurdepääs Kunda Linnaraamatukogu veebilehele ja blogile.
4.2 Raamatukogu kasutamine
2010.aastal oli Kunda linna elanike arv: 3755. 2014.aastal on elanike arv: 3360.
Linnast on lahkunud 395 inimest. Kindlasti oli nende hulgas ka Kunda
Linnaraamatukogu aktiivseid lugejaid ja külastajaid.
Nagu alljärgnevast tabelist selgub, on langenud kõik raamatukogu tööd
iseloomustavad näitajad, välja arvatud virtuaalkülastused.
Samas võin kinnitada, et personal teeb endiselt oma tööd suure pühendumusega, sest
teisiti töötada raamatukogus pole mõeldavgi.
Raamatukogu

Kunda
Linnaraamatuk

Lugd
2013

Lugd
2014

1000

884

Muu Külas
-tus -tused
(+-) 2013

Külas- Muutused
tus
2014 (+-)

Virtuaal
külastus
2013

Virtuaal
külastus
2014

-116

21166 -2567

929

1946

23733

Muutus
(+-)

1017

RaamaLaenut-d
Laenut-d
Muutus
tukogu
2013
2014
(+-)
Kunda Linna34006
29229
-4777
raamatukogu
4.3 Lasteteenindus
2014.aastal pakkus Kunda Linnaraamatukogu lastele mitmekülgset tegevust, oli nii
traditsioonilisi kui ka uusi üritusi.
Järjepidevatest üritustest toimus üks kord kuus koolieelikutele Jututuba, mis on
saanud Kunda Linnaraamatukogu ja Kunda lasteaed Kelluke koostööprojekti
„Kooliminev laps lugejaks“ ühisosaks. Lapsed said kuulda huvitavaid ja õpetlikke
lugusid erinevatelt autoritelt ja kohaneda raamatukogu kui keskkonnaga ning seal
pakutavaga. Jututoas on saanud traditsiooniks pakkuda käelist tegevust. Lasteaia
pidulikul lõpetamisüritusel said lapsed flaieri, mis on ühtlasi kutseks raamatukogusse
ning infot andev materjal lapsevanemale.
Võtsime osa Nukitsa konkursist, et anda omapoolne panus parima lastekirjaniku ja
kunstniku väljaselgitamiseks. Kevadisel koolivaheajal võtsime lastega osa Nukitsa
konkursi raames korraldatud võistlusest, kus tuli valmistada mäng või mõni muu lahe
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materjal, mis aitaks raamatusse süveneda nii mängude koostajatel kui teistel lugejail
ning samas tekitaks lugemishuvi ka neis, kes seni pole suuremad raamatusõbrad
olnud. Meie valisime Tiia Selli raamatu “Rõõmus Miia“. Mängu valmistamise
üleskutse tuli Lääne- Virumaa Keskraamatukogult, kuhu valminud töö näitusele läks.
Lapsed said toreda töö eest auhinna ja osa suurest ürituse lõpetamise peost.
Rahvusvahelist lasteraamatupäeva tähistati koos lasteaiarühmadega. Esinemas käis
lastekirjanik Reet Bobõlski. Kirjanik luges ette jutte enda kirjutatud raamatust
„Maailma parim tront“. Südamlikud lood väiksest tondist, kes üle kõige armastab
lugeda, meeldisid lastele väga.
Emakeelepäeval külastasid raamatukogu lasteaed Kelluke vanemad rühmad.
Toimusid raamatukogutunnid, kus rääkisime lastele, kuidas raamat jõuab
raamatukogusse, raamatutöötlemisest, paigutusest riiulitel ja lõpuks sai igaüks
proovida ka laenutamist. Kunda Ühisgümnaasiumi 6.kl õpilased said aga põhjaliku
ülevaate noortekirjandusest.
Suvel sai taas hoo sisse „Pärlimäng“ ehk suur raamatute lugemise võistlus. Iga
raamatu eest, mis läbi loetud, sai laps pärli. Pärlikogumine lõppes suve viimastel
päevadel traditsiooniliselt tordi söömise ja ehete valmistamisega.
2014.aasta oli liikumisaasta. Andsime ka omapoolse panuse liikumisharjumuste
edendamisele, lugedes ja jutustades lastele sporditeemalisi lugusid eesti kirjanike
raamatutest. Ka koolivaheaja tegevused raamatukogus olid liikumisteemalised, koos
raamatukoguhoidjaga tehti virgutusvõimlemist, otsiti internetist liikumisteemalistele
küsimustele vastuseid ja uuriti näitust. Mängiti erinevaid mänge: “Maa ja meri“,
“Vanaisa vanad püksid“, “Tibu, tibu ära näita“ ja kaasaegset liikumismängu
„Twister“.
Lasteaed Kelluke tähistas liikumisaastat oma olümpiatule süütamisega.
Avatseremooniast ja sellele järgnenud võistlustest ja liikumismängudest võtsid osa ka
raamatukogu töötajad. Hiljem joonistasid lapsed liikumisteemalisi pilte, millest koos
valmis tore näitus “Liikumine pildil“.
Ettelugemispäev oli samuti liikumisaaastale pühendatud. Lasteaialapsed said kuulda
lugu Markus Saksatamme raamatust „Tädi hakkab tuuleloheks“.
Põhjamaade raamatukogunädalal, mille teemaks oli „Trollid Põhjalas“ külastasid
meid jällegi lastead Kelluke lapsed. J.Laende raamat“Ullipi seiklused“, mis jutustab
sõbralikust trollipoisist, tekitas suurt huvi trollide, päkapikkude ja teiste
muinasjuttudes esinevate tegelaskujude vastu.
Võtsime osa Edgar Valteri 85.sünniaastapäevale pühendatud fotovõistlusest “Kuidas
õppida vaatama?“, mille korraldas Eesti Lastekirjanduse Keskus. Kuidas käia
looduses ja näha pilvedes, puudes, põõsastes, kivides ning kas või samblamättas
põnevaid tegelasi. Just sellise loodustegelase foto, milleks osutus üks puukänd, mis
meenutas inimese nägu, koos toreda looga võistlusele saatsime.
Aasta viimasel kuul oli raamatukogus jälle palju tegemist. Lasteaia kahel rühmal oli
palju rõõmu kohvritäiest põnevatest raamatutest, kui raamatukoguhoidja, kes oli
maskeerunud päkapikuks, neile külla läks. Siilide ja Sipsikute rühmad said vaadata
ja oma käega katsuda laulvaid, sumisevaid, põrisevaid raamatuid ning kuulda Leelo
Tungla lugu „Jõuluvana kes kartis lapsi“.
Koostasime kirjandusnimestikke erinevas vanuses lastele, soovitamaks neile aime- ja
ilukirjandust. Püsiv väljapanek on „Lugeja soovitab“, kus vahelduvad raamatud
vastavalt sellele, kui populaarseks nad Kunda laste- ja noorte seas osutuvad.
Enim soovitati teistele lugemiseks eelkooliealistele lastele sobivat kirjandust- T.Selli
„Rõõmus Miia“, A.Kivirähk “Kaka ja kevad“, J.Põldma “Lotte ja kuukivi saladus“,
A.Havukainen “Aino,Teedu ja Peedu imelikud masinad“, U.Tinnuri “Draakon Tõnn
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ja vares Vilma“ ning noorsookirjandusest M.Richelle “Vampiiride akadeemia“,
H.Eelrand “Me veel näeme“, A.Hocking “Äravahetatud“, T.Sepa “Õnnelille pisarad“,
C.Clare “Surmav arsenal“, E-M.Roots “Vaimude jaam“.
Näitused ja väljapanekud toetasid erinevaid tegevusi ning moodustasid iseseisvaid
teemasid: Ise tegin, Kadripäevast-vastlapäevani, Lapse oma raamatukogu,
Sõbrapäevaks, Minu koomiks, Muinasjutumaias, Loomalood, Tiia Selli 55, Edgar
Valter 85, Ilmar Tomusk 50, Sulev Oll 50.
Vaatamata järjepidevale ja heal tasemel lastetööle ei suutnud me 2014.aastal
säilitada lugejate ning külastajate arvu. Laenutavate raamatute ja ajakirjade osakaal
vähenes samuti võrreldes eelneva aastaga.

Raamatukogu
Kunda
Linnaraamatu
-kogu

Lugd
2013

Lugd
2014

325

271

Muu Külast
tus
-d
(+-) 2013

Külast Muu
-d
tus
2014
(+-)

-54

11225

11669

-444

Laenut
-d
2013

Laen
ut2014

Muutus
(+/-)

5228

2763

-2465

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Koduteenindus eakatele ja puudega inimestele on korraldatud koostöös MTÜ Kunda
Elulõng sotsiaalhoolekandega. Lugemisest huvitatud inimene annab tellimuse, kas
oma hooldaja vahendusel, kes hiljem toimetab ka raamatud kohale, või helistab ise
raamatukogusse.
Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda Tervise- ja Hooldekeskuses, kus
raamatukogu avas teeninduspunkti. Kord kvartalis, mõnikord ka tihedamini,
tutvustati ja loeti ette raamatuid (olenevalt hooldekodus elavate inimeste tervisest ja
hulgast). Raamatukogu külaskäiku oodatakse väga, see on nagu arutelukohviku
kokkusaamine. Kohvilaua ääres kuulatakse lugusid ja arutletakse. Ette loetakse
lihtsaid jutte: muinasjutte, naljajutte, anekdoote jne. Lemmikraamatuks 2014.aastal
osutus A.Kivirähk “Kaka ja kevad“.
Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele

Osavõtjate arv
9

90

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Kunda Linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse
Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus.
2014.aastal koolitasime kaks korda aastas lasteaed Kelluke lasteaiaõpetajaid,
tutvustades ilmunud pedagoogilist- ja väikelaste kirjandust. Samuti jagasime
individuaalkoolitust raamatukogu klientidele, kes vajasid abi pangateenuste
korraldamisel või soovisid juhatust lugeja.ee portaali käsitlemisel.
2014.aasta Raamatukogupäevad toimusid Kundas 20.-30.oktoobril, mille raames
korraldasime erinevaid tegevusi täiskasvanutele ja lastele. Meile tuli külla kirjanik ja
koolitaja Kristo Kiviorg, kes viis läbi tempoka ja huvitava loengu teemal “Kuidas
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lapsepõlves omandatud rollid täiskasvanuikka kanduvad“. Kohaletulnud kuulajad
tundsid end, oma tuttavaid ja lähedasi ära nii mõneski rollis. Taas leidis kinnitust, et
laps omandab eluks vajalikke teadmisi ja oskusi vanemate tegude, mitte sõnade järgi.
Traditsiooniks on saanud Raamatukogupäevade üritus „Vaat, kes täna laenutab!“.
Tuntud inimesed Kunda Linnaraamatukogus olid seekord raamatukogu nõukogu
liikmed Mare Roov ja Krista Engelbrecht, kes tutvusid laenutusteenindaja tööga.
Novembris koolitas rahvast Kunda Linnaraamatukogus Ardi Revalepik, kes on
raamatu „Paleo toitumine“ autor. Ardi viis läbi sissejuhatava loengu, mis rääkis paleo
toitumise põhimõtetest ja sellest, mida vale toitumine meie tervisega teeb.
Sellel aastal hakkas ajaleht „Meie Kodu“ ilmuma kakskeelselt (eesti- ja vene keeles).
Meie polt esitatud reklaam ja ajaleheartiklid jõuavad nüüd ka ainult vene keelt
valdava elanikkonnani.
Võtsime vastu külalisi kaugest Moldovast. Vestluse käigus selgus, et ka neil on
raamatukogus juba samad probleemid tekkimas, et lapsed ei taha lugeda vaid arvutis
istuda ning kuidas leida raha, et kakskeelse elanikkonnaga linnades tagada kõigile
võrdväärne teavikute komplekteerimine.
Ka Lüganuse valla töötajad eesotsas meie endise linnapea Allar Aroniga käisid
tutvumas Kunda linna allasutuste töökorraldusega.
Täiskasvanutele suunatud kirjanduslike näitustega tähistasime sünnipäevi: Juhan Liiv
150, Shakespeare 450, Aita Kivi 60. jne. Väljapanekuid oli erinevatel teemadel:
Pääsukese Eestimaa, Emakeele radadel, Vanaema teab, Keha kogu eluks,
Liikumisaasta jne. Venekeelseid väljapanekuid oli kokku kuus.
Suure tähelepanu osaliseks sai näitus, mis jagas raamatute taaskasutuse ideed (autorid
R.Runnel ja R.Vaarmann) ja Objektiivi Ordu fotonäitus “Rabahetked“. Aasta lõpus
uudistati näitust Kunda linna aukodanikest.
Kunda Linnaraamatukogu meeskond on mitmekesistanud kohalikku kultuurielu.
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
nimi
väljapanekud
Kunda
Linna35
raamatukogu

Üritustel
osalenute arv
48
777

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu
Kunda
Linnaraamatukogu

Rühmakoolit.arv
2013

2014

Osalejate arv
2013

IndividuaalOsalejate arv
koolit. arv
2014
2013 2014
2013 2014

0
0
0
0
32
32
Individuaalkoolitustel vajatakse abi pangateenuste ja lugejaportaali
Enamus abivajajatest on keskealised ja vanemad inimesed.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)

32
32
kasutamisel.
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URRAM-i vahendusel
Flaierid, infovoldikud
Soovitusnimestikud, „Lugeja soovitab!“ riiul
Reklaam, fotod, artiklid ajalehes “Meie Kodu”
Kunda Linnaraamatukogu veebileht ja lastele mõeldud blogi
Raamatukogutunnid koolilastele
Kooliminev laps lugejaks – koostööprojekt lastead „Kelluke“ meeskonnaga
Teeninduspunkt Kunda Tervise- ja Hooldekeskuses - ettelugemine

4.8 Bibliograafia- ja infotöö
Raamatukogutarkvara Urram sisaldab bibliografeerimiseks vajalikku programmi.
Kunda linna ajalehest „Meie kodu“ valitakse kohaliku tähtsusega lood, meie inimeste
elu-, olude ning päritolu kohta. Programmi abil lisatakse viide www.kodulugu.ee
portaali, et tulevikus oleks meie linnale oluliste inimeste ja tegude kohta ilmunud
artiklit lihtsam leida.
Kunda Linnaraamatukogu kodulehel anname edasi meie raamatukogu puudutavat
infot ning kajastame toimuvaid ja juba toimunud sündmusi. Hoiame oma kodulehe
infot ajakohasena ja uuendame seda vähemalt 2-3 korda kuus.
Lastele ning nende tegevuste kajastamiseks raamatukogus on meil blogi. Seal räägime
lastepäraselt lasteüritustest ja tegemistest. Blogi täiendatakse jooksvalt.
4.8.1 Andmebaaside loomine
Kunda Linnaraamatukogu sisestab koduloo andmebaasi artikleid ajalehest “Meie
Kodu“.
4.8.2 Infopäringud
Infopäringute arv: 1008 päringut aastas. Jagades päringute kogusumma raamatukogu
lahtioldud päevade arvuga saame keskmiselt 3-4 päringut päevas.
Kokkuvõte
Olenemata sellest, et Kunda linnaelanike arv väheneb aastast-aastasse, on siiski osadel
inimestel lugemishuvi säilinud ja nad on leidnud tee raamatukokku.
Kogude korrastamise eesmärgiks on tagada raamatukogu kasutajatele mugavam ja
kutsuvam keskkond. Kunda Linnaraamatukogu üheks eesmärgiks on toetada
komplekteerimispoliitikaga
lõimumisprotsesse
Eesti
ühiskonnas.
Komplekteerimisrahade suurendamine andis võimaluse tõsta kakskeelses linnas
venekeelse kirjanduse osakaalu. “Meie Kodu“ ilmumine nii eesti kui vene keeles
võimaldab jõuda ka ainult vene keelt valdava elanikkonnani.
2014.aastal pakkus Kunda Linnaraamatukogu mitmekülgset üldkultuurilist
meelelahutust, meeldejäävaid tegevusi, täiskasvanukoolitusi, kirjanikega kohtumisi ja
huvitavaid üritusi lastele.
Arengukava aastateks 2013-2020 seadis meile uued eesmärgid, mille täitmise poole
püüdleme ka 2015.aastal.
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