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Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi: Lepna Raamatukogu
Elanike arv: 2108
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevus on teavikute komplekteerimine, säilitamine ja
lugejatele kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile,
teadmistele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Sain osa võtta nii koolitustest ja teabepäevadest.
Raamatukogu on infoabikeskus - aitab inimesel orienteeruda tänapäeva
infohulgas; inimesel on vaja raamatukogu- õppimise, enesetäiendamise, meelelahutuse,
ajaviitmise eesmärgil; osad inimesed ei saa ja näe uut raamatut mujal, kui
raamatukogudes. Eesti inimene on harjunud kasutama raamatukogu.
Planeeritav arendustegevus aastaks 2015 loeb palju valla rahalisest toetusest.
Loodan, et 2015 aasta toob suuremat selgust Raamatukogu ruumide saatuse kohta.
Plaanis on laenutuste ja külastuste üldarvu tõsta, selleks tuleb rohkem vaeva näha
raamatute komplekteerimisel ja ka uudiskirjanduse tutvustamisega. Samuti üritan toimima
panna laenutuspunkti teenust.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Lepna raamatukogu juhindub rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu
töökorralduse juhendist, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest,
interneti kasutamise juhendist, Ifla Interneti manifest, UNESCO rahvaraamatukogude
manifest. Rakvere Vallavolikogu ja Rakvere Vallavalitsuse õigusaktidest ning oma
põhimäärustest.
2014 aastal selgus, et raamatukogu siseeeskiri ei vasta praegustele nõuetele ja 2015
aastal tuleb ette võtta raamatukogu kasutuseeskirjade uuendamine, et see viia
kooskõlla andmekaitseseadusega. Praeguses eeskirjas on mõningaid puudusi.
Hetkel kehtib Lepna Raamatukogu ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri,
Rakvere Vallavalitusese määrus 19.10.2011 nr 9.
Raamatukogu kajastub Rakvere valla arengukavas ühe lausega: Lepna raamatukogu
kontseptsiooni väljatöötamine. http://www.rakverevald.ee/?id=769 . Raamatukogu
juhatajat ei ole kaasatud arengukava koostamisele. Samuti ei osale ühegi
vallavolikogu komisjoni töös. Raamatukogul puudub nõukogu.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.13. €
31.12.14 €
Eelarve kokku
19455
20655
5,81%
Personalikulu
9275
11069
16,21%
Komplekteerimiskulu 8385
8154
-2,83%
sh OV-lt
4947
4714
-4,94%
sh riigilt
3438
3440
0,06%
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud 1718
323
-431,89%
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Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood
Summa
Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud.
2014 aasta põhieelarve oli 20 655 eurot. Kokku kasutati eelarvest raha 19 812
eurot. Tööjõukulu moodustab sellest 54% kogu eelarvest. Võrreldes eelmise aastaga
on tööjõukulu suurenenud raamatukogujuhataja palgatõusu arvelt. Infotehnoloogia
peale oli arvestatud 200 eurot, kuid see kulu veidi suurenes ja kulus 323 eurot.
Eelmise aasta (2013) infotehnoloogiakulu suur vahe on sellest, et eelmisel aastal osteti
raamatukokku 2 uut arvutikomplekti. Kinnistute, hoonete majandamise kuluks oli
arvestatud 2 720 eurot ja kulutati 2 899 eurot, selle suurenemine oli katuse remondi
arvelt. Koolituskuludeks oli ette nähtud 100 euri ja kasutati ära 103 euri. Olen tähtsaks
pidanud käia Lääne-Virumaa Keskraamatukogu korraldatud koolitustel, kuna olen
nende poolt valitud lektoritega rahule jäänud. Lõpetuseks võib öelda, et eelarves ei ole
toimunud suuri muutusi ja rahaasjadega toimetatakse tasa ja targu. Omatulud
raamatukogul puuduvad.
2.3 Struktuur
Raamatukogu töötab
E, K, N, R kella 11:00-18:00 ni.
T: 10:30-17:30.
Laupäeval ja pühapäeval on raamatukogu suletud.
Korraline puhkus oli 3-es jaos, et lugejateenindus oleks vähem häiritud.
Puhkuse perioodil on raamatukogu suletud, kuna raamatukogus töötab üks töötaja.
Niisamuti on see ka raamatukoguhoidja haigestumise ja koolitustel viibimise ajal. Sel
ajal ei ole võimalik kasutada raamatukogu teenuseid ja ka AIP on suletud. Puudub
asendaja.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Personali korralduses muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
(tabel linna/maakonna raamatukogude (mitte valdade) järgi, keskkogu lõpureal enne
kokkuvõtet)
Raamatukogu
Koolituste Koolitustundi RaamatukoguKoolitunimi
arv
de arv
hoidjate arv, kes seks
(koolituse
osalesid
kulutatud
pikkus)
täienduskoolitusel
23
Lepna
5
1
103
Raamatukogu

Koolituse teema
Elutuba e. Kujundusnippe
raamatukogus
Õppereis Läti raamatukogudesse
Paberi ja trükikunsti ajaloost,

Korraldaja
LVKRK

Osavõtjate arv
1

LVKRK
LVKRK

1
1

3
raamatute säilitamisest ja
restaureerimisest
Metsiku raamatukogu ja perekond
Pruulid
Raamatukoguhoidjast õppimise
toetajaks

LVKRK

1

Tallinna Ülikool

1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Oman 20.09.2011 Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni.
2.4.4 Töötajate tunnustamine (nt parim maaraamatukoguhoidja, KuM-i tänukiri,
maavalitsuse- või KOV-I tunnustus vm)
Tunnustusi ei ole
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
Ruumid ja asukoht on samad. 2014 aastal haldustegevuses muudatusi ei olnud.
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Kõige suurem probleem on raamatukogul ruumide ja asukohaga. Hädasti oleks
vaja avaramaid ruume. Raamatukogu asub kortermajas kolmandal korrusel ja kogud
on laiali paigutatud kahte korterisse. Pidev ruumipuudus - puudub pind
uudiskirjanduse eksponeerimiseks ja fondi eksemplaarsuse suurendamine on
muutunud juba tõeliseks kunsttükiks, et raamatuid ära mahutada. Näituseid ja
väljapanekuid teen 2 ruutmeetrisel pinnal ja ajakirjanduse lugejalaudadel,
raamaturiiulitel eksponeerin uudiskirjandust. Väga keeruline on ka kogu hallata, et
keegi minu teadmata raamatutega niisama välja ei jaluta. Varsti ei ole võimalik
raamatuid ka riiulitele paigutada, need on nii täis, et osad raamatud on üksteise peale
laotud ja riiulites topelt ridades. Tegelen vahetpidamata kogu ümbertõstmisega, selle
tulemusena otsin vahel ise ka vajaminevat raamatut tükk aega taga. UDK numbrid on
läbisegi mööda tube laiali.
Kehv valgustus on eesti ja väliskirjanduse kirjanduse fondi riiulite vahel (eriti
sügis-talvisel perioodil). Talvisel ajal on trepikotta sisenemine pime ja põrandad väga
libedad, põhjuseks põrandale paigaldatud siledad keraamilised plaadid ja on vägaväga suur oht kukkuda, seda on ka paljud külastajad ära märkinud. Ma väga ootan ja
loodan, et saaks korda vähemalt trepikoja valgustuse. Praegu peavad külastajad
käsikaudu kolmandale korrusele liikuma. Viimasel ajal teeb suurt muret ka trepikoja
puhtuse ja korra pidamine. Kuna trepikojas asuvad ka tavakorterid ja öösiti ei hoita
trepikoja ust lukus, siis viimasel ajal on tekkinud probleem, kus alkoholijoobes
inimene käib trepikoda reostamas, selle tulemusel on suurenenud oht tulekahjuks, sest
see inimene põletab raamatukogu ukse taga tikke, suitsetab, magab ja roojab, kõigest
muust ei taha rääkidagi. Koristama pean aga mina üksi, kuna raamatukogu asub
kolmandal korrusel ja teised korteriomanikud ei vaevu seda laga koristama. Tööle
tulles ei tea enam kunagi, mis olukorras raamatukogu uksetagune on. Kadunud on nii
enda kui lugejate turvatunne.
Raamatukogu ruumid vajaksid hädasti remonti, samas on jutt, et pole mõtet
remontida, sest ei tea kas ja kauaks raamatukogu nendesse ruumidesse jääb. Viimasel
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kohtumisel vallavanemaga sain teada, et raamatukogu ruumipuuduse lahendamisega
hakatakse 2015 aastal aktiivsemalt tegelema.
Liikumispuudega inimesel puudub juurdepääs raamatukokku.

2.6 Raamatukogu arendustegevused
2014 aastal arendustegevust ei toimunud, kuna arutlusel on raamatukogu
ruumipuuduse lahendamine, siis hetkel on töö selles osas minimaalne. Plaanis oli
välja vahetada veel üks laste kasutuses olev arvuti, kuid sellel aastal jäi see veel
tegemata, ehk saab selle 2015 aastal tehtud. Teise asjana lubati ette võtta trepikoja
valgustus.
2.7 Raamatukogude koostöö
Koostöö on kohaliku omavalitsusega- finants
Koostöö Lasila põhikooliga – raamatute laenutus,
Koostöö Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga- komplekteerimine, koolitused ja
õppepäevad, programmiga seotud küsimused, RVL.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu.
Tellimisel püüan lähtuda lugejaskonna nõudlusest ja vajadusest ning rahalisest
võimalusest. Kogude komplekteerimisel on eelistatud teabe-ja lastekirjandus, Eesti
autorid ja huvitavat, aktuaalset kogu maailmast, samuti jälgin pidevalt allahindlusi,
kasutan järelkomplekteerimist.
Komplekteerimise põhimõtted lühidalt:
 eelistada heatasemelist rahvuskirjandust;
 arvestada teeninduspiirkonna lugejate soovide ja vajadustega;
 komplekteerida väärtuslikke teatmeteoseid ja aimeraamatuid;
 tellida kaasaegset laste- ja noortekirjandust;
 eelistada heatasemelist ajaviitekirjandust;
ajaviitekirjanduse tellimisel kasutada allahindlusi ja soodusmüüke
3.1.1
Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatukogu täienes 625 teaviku võrra, sellest saadud annetuste teel 9 teavikut kokku
summas 61,16 eurot ja 2 auvist kokku summas 5 eurot. Ilu ja lastekirjandus täienes
358 teaviku võrra. E-teavikutele ning nende muretsemisele aastal 2014 rõhku ei
pandud, kuna e-teavikute laenutamise regulatsioonid raamatukogudele on segased.
Samuti puudub raamatukogul E-luger.
3.1.2
Perioodika komplekteerimine
Kultuuriperioodika tellimisele (2015 aasta perioodika) kulus 238,25 eurot
omavalitsuse rahadest. Raamatukogu eelarves oli perioodika tellimiseks ette nähtud
summa 1600 eurot, millest kasutati ära 1114 eurot, ekslikult jäi aasta lõpus tasumata
kaks arvet, kokku summas: 471 eurot. See summa lubati lisada 2015 aasta perioodika
tellimisele lisaks.
2014 aasta kultuuriperioodikast käisid 11 ajakirja ja 2 ajalehte:
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ajaleht Sirp ja Õpetajate leht ajakirjadest: Akadeemia, Loomingu Raamatukogu,
Raamatukogu, Vikerkaar, Tuna, Värske Rõhk, Täheke, Teater.Muusika.Kino,
Akadeemia, Hea Laps, Keel ja Kirjandus.
Erinevat perioodikat omavalitsuse rahade eest oli 2014 aastal tellitud 25 eestikeelset ja
6 võõrkeelset ajakirja, 7 nimetust ajalehte. Ajakirjadest loetavamad olid Kroonika,
Naised, Eesti Naine, Elukiri, Psühholoogia, Tervendaja, Kodukiri, Maakodu ja käsitöö
ajakirjad. Ajalehtedest: Eesti Ekspress, Maaleht, Virumaa teataja, Videvik.
3.1.3
Auviste komplekteerimine
2014 aastal saadi 2 auvist annetuste teel.
E-raamatuid ei ole soetatud, kuna raamatukogul puudub E-luger.

4. Raamatukoguteenused
Jätkub tavapärane laenutamine ja internetipunkti kasutamine.
ID-kaarti kasutatakse lugejapiletina. Lugejad saavad 3 korda lugeja.ee-s
teavikuid pikendada. Teavikute järjekorda registreerimine käib koha peal, meili teel
või telefoni teel. Sama moodi käib ka teavikute pikendamine. Üldjuhul oodatakse kuni
soovitud raamat vabaneb. Kui vajaminev raamat on Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus olemas, siis olen selle teaviku ise toonud lugejani, seda siis oma
kuludega. Seda teenust osutan vaid neile lugejatele, kelle puhul olen kindel, et ta selle
õigel ajal ka minule tagastab. Pakun alati ka lugejale endale võimalust teaviku
järjekorda panna, aga seda eriti ei taheta teha, sest ei taheta lisakohustust raamatule
eraldi järele tulla. Vahel viin raamatuid laenutajale koju, juhul kui see ei tekita minule
otseseid rahalisi lisakulusid. Raamatukogus saab teha koopiaid, printida ja skaneerida.
Kõik need teenused on Rakvere valla elanikule tasuta. Lugejale on eraldatud oma
lugemisnurk kus on võimalik lugeda ajalehti ja ajakirju.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
Interneti teel on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele. Vallalehte
“Rakvere valla sõnumid” saab lugeda kohapeal, samuti on need üleval ka valla
kodulehel. Olulisemad artiklid vallalehest olen bibliografeerinud ka koduloo portaalis.
Omavalitsuse materjalid on kättesaadavad valla kodulehel ja paberversioonis
kohapeal. Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid on paberkandjal kohapeal
kättesaadavad. Raamatukogul on võimalik tutvustada oma teenuseid kohalikus
vallalehes. On olemas ID-kaardi lugejad, vajadusel aitan arvutikasutajat info otsimisel
riigi ja omavalitsuse avalikust andmebaasist.
Wifi leviala puudub. ( selle korraldamise teeb keerukaks raamatukogu kortermajas
asumine)
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4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Lepna
raamatuko
gu

240

187

-53

Külastused
2013
3909

Külastused
2014
3489

Muutus
(+-)
-420

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muutu
s(+-)
0

Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse
laenutused
RaamaLaenut-d
Laenut-d
Muutus (+tukogu
2013
2014
)
7487
6664
-823
*Laenutuse osasse on märgitud ka kohallaenutus 6664+256=6411
Jätkuv probleem on lugejaskonna pidev vananemine- nooremaid lugejaid tuleb
vähe juurde, enamik uusi lugejaid on tulnud väljapoolt valda seoses õpingutega.
Arvud näitavad, et lugejate, külastuste ja laenutuste arv on vähenenud.
Lugejate arv on vähenenud 53 inimese võrra, neist 16 on lapsed. Ka Rakvere valla
elanike arv iga aastaga väheneb, sellel aastal on elanikke 41 inimese võrra vähem kui
eelmisel aastal. Põhjuseks võib olla see, et ümbruskonna elanikud käivad
raamatukogus lihtsalt suhtlemise pärast, lehti lugemas ja arvutit kasutamas. Seda
näitab suurenenud kohalkasutuste arv. Eelmisel aastal 76 laenutust, sellel aastal 256
laenutust. Raamatukogu põhiline kasutaja on siiski oma alevi elanik.
On tunda, et raamatukogu vajatakse. Minu roll ei ole olnud siin ainult
raamatuid laenutada vaid ka lihtsalt kuulata inimese muresid. Raamatukogu on
muutunud külakeskuseks, kuhu saab tulla ka niisama suhtlema. Koduteenindust teen
ainult siis kui see ei too mulle otseseid rahalisi kohustusi, st. lisa kütuse- või ajakulu,
teen seda väljaspool oma tööaega. RVL tomib oma maakonnas ja raamatuid olen
saatnud ja saanud ka posti teel väljaspool oma maakonda.
Kasutajaarvestust pean iga päev.
Täiskasvanute laenutuste TOP 5
1 Kõomägi, Armin
2 Kadastik, Mart
3 Kullerkupp, Ulvi
4 Kadastik, Mart
5 Riggs, Ransom

Minu Mustamäe /
Kevad saabub sügisel : [romaan] /
Katkenud armastus /
Suvi sulab talvel : [romaan] /
Miss Peregrine'i kodu ebaharilikele lastele /
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4.3 Lasteteenindus:
RaamatuLug-d Lug-d
kogu
2013
2014
Lepna
raamatukog
u

51

35

Muut
us
(+-)
-16

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

930

1080

150

930

999

69

Laste arvu vähenemise üheks põhjuseks võib olla, et osa lapsi on
täiskasvanuks saanud ja ka seetõttu, võib olla arv vähenenud. Mingi väike %
koolieelikutest kasutab raamatukogu teenust, kuid pole lugejaks registreeritud, sest
raamatukogu lugejaks on registreeritud vanaema või ema, isa, õde, vend. Reeglina
käibki raamatukogus üks pereliige, kes viib raamatuid kogu perele, vahel naabrilegi.
Näiteks neljalapselises peres viib kõigile lugemist üks laps, kuigi lugejaid lapsi on 4.
Sest kui vaadata laenutusi, siis see arv on jällegi tõusnud. Samuti on tõusnud laste
külastuste arv, selles on muidugi oma osa uuel arvutil, kus armastatakse mängimas
käia. Oma osa laste arvu languses on ka selles, et need lapsed kes käivad koolis
Rakvere linnas, kasutavad linna raamatukogu teenuseid ja siia tullakse siis, kui linna
raamatukogus pole raamatut saada. Ja üks põhjus võib olla ka kohustusliku kirjanduse
vähene eksemplaarsus raamatukogus. Tihtipeale on seda vaid 1-2 eksemplari.
Laste lugemishuvi tõstmiseks tasuks kaaluda algklassides, aga võib-olla ka
põhikoolis kohustusliku kirjanduse asendamist soovituslike või koguni kindla arvu
vabalt valitud raamatutega. Ma arvan, et see motiveeriks lapsi rohkem lugema, kui
õpetaja etteantud kindel nimekiri. Lapses tekitatakse nende nimekirjadega juba
varases eas trotsi lugemise vastu. Ma ei pea õigeks, et sama nimekiri mida ma ise
lugesin 30 aastat tagasi on ka minu lapsel kohustuslik. Rohkem lugemisvabadust
võiks lastel olla. Näen seda oma lapse pealt, kui ta enne kooli luges hea meelega
raamatuid, siis nüüd protesteeritakse ja mul on sellest väga kahju, sest igal aastal
ilmub meil väga toredaid lasteraamatuid.
Laste tegevused raamatukogus:
lehitsevad raamatuid-ajakirju, valivad raamatuid laenamiseks, loevad, joonistavad,
meisterdavad, mängivad arvuti- ja lauamänge, panevad kokku puslesid, suhtlevad
raamatukoguhoidjaga. Väiksematele lastele on olemas mänguasjakast, selleks ajaks
kui ema või isa endale raamatut valib, saab väikelaps mängida. Lapsevanem võib olla
rahulik kui ta teab, et laps peale koolitunde on raamatukogus, kus on võimalus
rahulikult õppetükke teha, lugeda või kasvõi sõpradega lauamänge mängida.
Külastuste ja laenutuste üldarvust on lastel:
külastusi
laenutusi

2013
24%
12%

Laste laenutuste TOP 5

2014
31%
16%
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1 Raud, Eno
2 Ulman, Mihkel
3 Tigane, Leida
4 Egner, Thorbjorn
5 Keränen, Mika

Sipsik /
Kättemaksukontor 100 : fänniraamat /
Peremees ja sulane /
Sööbik ja Pisik /
Varastatud oranž jalgratas : [salaselts Rampsu esimene juhtum : jutustus] /
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Noorte TOP 5
1 Clare, Cassandra Surmav arsenal. [3], Klaaslinn /
2 Green, John
Süü on tähtedel /
3 Kitzberg, August Libahunt : draama viies vaatuses /
4 Sepp, Ene
Medaljon : [romaan] /
5 Mead, Richelle Vampiiride akadeemia. 5. raamat. Vaimuväe kütkes. 2. osa

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Teenused puuduvad

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

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

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit
muuta oma vajaduste kohaselt.

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Lepna raamatukogu asub ümberehitatud korteris, väiksed ja sopilised ruumid
ei võimalda näituseid ja suuremaid väljapanekuid korraldada, sest ei ole vaba seinaega põrandapinda tavalise stendigi jaoks, muust rääkimata. Samuti jäävad
väljapanekud kaitseta, mina ei julge siia ühtegi rändnäitust välja panna, sest ei ole
suuteline seda valvama.
Probleem on veel selles, et inimesed on väga mugavad ja ei viitsita oma
kodudest välja tulla. Kuigi teatakse üritusest mitu nädalat ette ja ka kohalikud
omavahel suhtlevad ja kutsuvad üksteist kaasa, siis kohal käib alati üks ja sama
seltskond (3-4 inimest). Samuti on oma osa ka raamatukogu halvas asukohas, kolmas
korrus, kitsad ruumid ja ka riiulite vahe ebamugavalt kitsas, raamatud on tihedalt
riiulis ja üksteise otsas siis on ebamugav otsitavat leida.
Kuidas tuua rohkem noori raamatukokku? Oluline on keskkond - tugitoolid,
diivanid, muusika kuulamise võimalus, lauamängud erinevale vanusele. E-lugeri
kasutamise võimalus, raamatukogu lahtioleku aeg, huvitavad sündmused.
Raamatuväljapanekuid oli kokku 14, neist lastele 6 ja täiskasvanud lugejatele
8 Näituseid oli 2, Lepna Lastetoa laste „Klaasi-Maali“ näitus ja Näitus „
Pabervoltimise ilu „
Toimus 2 mälumängu, neist 1 täiskasvanutele ja 1 lastele ja 1 pabervoltimise üritus
kogu perele „ Mul on igav!“ „Kaisukaru päev“- loeme karujutte
Raamatukogupäevade ajal joonistati oma lemmikraamatu tegelasi, toimus joonistuste
hindamine.
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Raamatukogu
nimi
Lepna
Raamatukogu

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
16
4

Üritustel
osalenute arv
16

Väljapanekute teemadeks olid kirjanike juubelid, rahvakalendri tähtpäevad,
uudiskirjandus
2014 on Liikumisaasta – Liigu terviseks!
Tavad ja kombed- rahvakalender
Emakeelepäev
Hea lasteraamat 2013
Suvi on käes!
Ilmar Tomuski lasteraamatute väljapanek
Uudiskirjanduse väljapanekud
Tove Jansson 100
Oh kooliaeg, oh kooliaeg! (Aabits jäbi aegade)
Mine metsa! Seeneraamatute väljapanek
Edgar Valter 85
Helga Nõu 80
Käsitööraamatute väljapanek "Mul on igav"
Jälle jõulud!
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

Lepna
0
Raamatukogu

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
3
0
8
0
5
0
5

Kuna eelmisel aastal sai töösse kaks uut arvutit, siis sellel aastal oli võimalik teha
arvutikoolitusi.
Peamised sihtrühmad on lapsed ja eakad inimesed. Koolitusel tutvustasin Urrami
lugejaportaali, erinevaid andmebaase, kuidas printida, meili saata, facbooki kontot
teha, jm. Muutunud on see, et rohkem tahetakse nõu sotsiaalvõrgustike kasutamise
kohta. Ja kuidas kasutada e-teenuseid. Piltide laadimist ja printimisega seotud
küsimused. Ma ei tea kas koolides on olemas arvutitunnid ja mida seal õpetatakse,
kuid olen tähele pannud, et ei osata arvutist faile üles leida ja printimine on olnud
teiseks takistuseks ka täiskasvanutel.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Peamine raamatukogu kasutamise võimaluste kanal on ikkagi raamatukogu
ise. Enamus asju reklaamin suuliselt läbi külastajate või siis raamatukogu stendil.
Veebileht raamatukogul puudub, kuid on Facebookis ennast registreerinud, et olla
lähemal lugejatele, tagasisidest olen teada saanud, et seda jälgitakse. Soovitakse, et
oleks jooksvalt üleval ka info, kui raamatukogu on suletud. Uute raamatute
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saabumisest annan seal teada, see toob kohe rohkem külastajaid kohale. Hea võimalus
jagada meedias ilmunud artikleid ja raamatututvustuste arutelusid, soovitusi.
Rakvere valla kodulehel on üleval raamatukogu andmed.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Omaloodud andmebaase ei ole.
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid tehti 2014. aastal 3
Infopäringuid teevad põhiliselt vanemaealised inimesed, kes ei oska arvutit kasutada,
sest need, kellel on kodus arvuti, ei tule enam päringuid tegema.
Busside sõiduplaanid
Ristsõnade lahendamisega seotud otsingud
Ettevõtte lahtioleku ja kontaktide otsing
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded (koostamine, publitseerimine, osalemine
koostamises)
Trükiseid ja veebiväljaandeid koostatud ei ole.
Kokkuvõte
Nagu on näha eriti uut ja märkimisväärset sel aastal ei olnud. Elanikkond vallas järjest
väheneb ja eks seetõttu väheneb ka raamatukogu lugejaskond. Hea on see, et inimesed
ikka võtavad raamatuid ja külastavad raamatukogu. Kahjuks pakutud üritused ei
leidnud palju huvilisi, raske on neid kodudest välja saada. Hea on ka see, et
omavalitsus hindab raamatukogu vajalikkust ja muretseb siinse olukorra pärast.
Loodan, et minule antud lubadused saavad täidetud. Ruumipuudus on kriitilisel
tasemel.
Ja lõpetuseks tahan veel öelda lugejatele, et külastage oma kodukoha
raamatukogusid rohkem ja tihedamini. Kultuur ei ole ainult statistika, kuid pahatihti
on just statistika see, mis määrab raamatukogu allesjäämise. Kui
külastused/laenutused on langenud, siis on hea ja kerge öelda, et milleks me peame
üleval pidama asutust, mida inimesed ei vaja.

Jaana Ant, Lepna Raamatukogu juhataja
Kuupäev: 14.01.2015

