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Aastaaruanne 2015
Kunda Linnaraamatukogu
Elanike arv: 3325

1.Põhilised tegevussuunad
Olenemata sellest, et Kunda linnaelanike arv väheneb aastast aastasse, on siiski osadel inimestel
lugemishuvi säilinud ja nad on leidnud tee raamatukogusse.
Muusikaaastal pakkus Kunda Linnaraamatukogu nii lastele kui ka täiskasvanutele mitmekülgset
üldkultuurilist meelelahutust. Vahendati meeldejäävaid tegevusi, täiskasvanukoolitusi, kirjanikega
kohtumisi nii eesti kui ka vene keeles.
Kunda Linnaraamatukogu üheks eesmärgiks on toetada komplekteerimispoliitikaga
lõimimisprotsesse Eesti ühiskonnas. Komplekteerimisrahade suurendamine annab võimaluse tõsta
kakskeelses linnas venekeelse kirjanduse osakaalu. Kohaliku ajalehe “Meie Kodu“ ilmumine nii
vene keeles võimaldab jõuda ka ainult vene keelt valdava elanikkonnani.
Kogude korrastamise eesmärgiks (mahakantud raamatute müük ja venekeelsete raamatute
paigutussiltide välja vahetamine) oli jõuda uudsemate lahendusteni raamatukogutöös ja tegemistes,
et tagada raamatukogu kasutajatele kaasaegne keskkond ja kvaliteetne teenindus.
2015. aastal alustas Kunda Linnaraamatukogu erivajadustega inimeste koduteenindust, et raamatud
jõuaksid ka nende lugemishuvilisteni, kellel ajutiselt või püsivalt puudub võimalus tervisliku
seisundi tõttu ise raamatukogu külastada. Lugemissoovidest teavitatakse, kas oma hooldaja
vahendusel või helistatakse ise raamatukogusse, ning raamatukoguhoidja viib raamatud koju kätte.
2015. aastal loodud teeninduspunkt „Villa Alfredis“ võimaldab veegi rohkem panustada Kunda
linnas erivajadustega inimeste teenindamisesse.
Oleme oma tegevusega toetanud lõimimisprotsesse Kunda linnas ning mitmekesistanud kohalikku
kultuurielu.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Kunda Linnaraamatukogus on olemas: põhimäärus, rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri,
sisekorraeeskiri, teeninduskorraldus, AIP kasutusjuhend, tuleohutusjuhend, arengukava, nõukogu
tegevust kajastavad protokollid.

2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
49.274
34.315
11315
5931
5484
234

Seisuga
31.12.15 €
49.670
34.315
11716
5931
5785
380

Muutus %
3.5 %
0%
3.5%
0%
2.8 %
1%
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Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Summa

2.3 Raamatukogudevõrgu 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 tulles raamatukogust läbi tulla, kahjuks seda võimalust kuigi agaralt ei kasutata.
Linnaraamatukogu on avatud kolmapäeval kella 11.00 – 19.00, teistel nädalapäevadel kella 10.00 –
18.00. Laupäeval kella 10.00 – 15.00.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Kunda linnaraamatukogus on 3,5 ametikohta. Poole kohaga töötab Kunda linnaraamatukogus juba
vanaduspensionil olev endine töötaja.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Kunda
Linnaraamatukogu

Tabel 4
Koolituse teema
Muutuste juhtimine raamatukogus

Õppereis Lõuna-Eestisse
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja
noortele
Isikuandmekaitse töötlemise nõuete
kohaldamine raamatukogus
Eduard Vilde 150
Kultuurilooline aktiivõpe
muuseumikeskkonna näitel
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana

Koolitustundi-de arv
Koolituseks
(koolituse pikkus)
kulutatud
8
36
125.12

Korraldaja
Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu

Osavõtjate arv
Leili Eiskop

Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu
Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu

Livia Aaloe

Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu
Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu
Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu
Lääne–Virumaa
Keskraamatukogu
Lääne–Virumaa

Leili Eiskop

Livia Aaloe
Leili Eiskop

Leili Eiskop
Leili Eiskop
Livia Aaloe
Leili Eiskop
Livia Aaloe

3
Keskraamatukogu

LVKRK-s

Leili Eiskop

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Mervi Lilleoja õpib Tartu Ülikoolis infokorralduse eriala (rakenduslik kõrgharidus).
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Leili Eiskop`i tunnustati
arendamisel.

Kunda linnavalitsuse poolt panuse

eest Kunda Linnaraamatukogu

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
Kunda Linnaraamatukogu on Kunda Linnavalitsuse hallatav asutus.
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
2016.aasta eelarvesse taotlesime ventilatsioon-konditsioneeri paigaldamiseks raha, et tagada
palavatel suvepäevadel töötegemiseks nõuetekohane temperatuur.
Liikumispuuetega inimestele on tagatud juurdepääs raamatukogule.
Siseruumides paigaldasid elektrikud varuväljapääsu tähistuse ning mõned pistikud, et oleks
arvutitöökohti rohkem. Majanduskeskuse abiga oleme saanud likvideerida pisemaid rikkeid.

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid - kus tehtud ja kus vajadus. Kas on kavas?
Millal?
Tabel 5
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta vms)
tööd (2015)

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta vms)
tööd (2015)

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

2012.aastal aastal Elioniga sõlmitud IT-halduse leping lõppes 2015. aastal. Kunda linnavalitsus
otsustas tööle võtta IT- spetsialisti kogu linnavalitsuse ja allasutuste riistvara ning süsteemide
hooldaja.
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Uus spetsialist tegeleb koostöös allasutuse juhiga
asutuse infotehnoloogia valdkonna
arendustegevusega: IT-vahendite hoolduse ja haldusega, veebi ja võrgu haldusega, riist- ja tarkvara
hooldusega ning pakub kasutajatuge.
2014. aastal installeeriti Elioni töötaja poolt kolmele lasteosakonna arvutile XP Op-süsteemi asemel
tasuta tarkvara Estobuntu. Seda tegevust oleme jätkanud. Hetkel on kasutajate käsutuses olevad
arvutid kõik Estobuntu tarkvaraga. Töötajate kasutuses olevates arvutites on Windows 7.
Vahetasime välja ühe klienditeeninduse arvuti.
Kunda linnavalitsus koos allasutustega võttis kasutusele Omniva e-arvete keskkonna. Paberkandjal
arveid enam esitada ei saa.
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.

3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
2015.aastal toimus teavikute tellimine esitatud tellimisplaanide alusel, jälgides rahvaraamatukogude
töökorralduse juhendit. 2014. aastaga võrreldes suurenes komplekteerimisraha 301 eurot, seda tänu
riigi toetuse suurenemisele. Omavalitsuse rahasummad jäid samaks, võrreldes 2014. aastaga.
Elanike arv linnas endiselt väheneb. Teavikute eksemplare saime 18 vähem, kui eelmise aastal.
Annetatud raamatute hulk on vähenenud. ühe eksemplari võrra. Kunda Linnaraamatukogu
komplekteerib raamatuid lastele ja täiskasvanutele nii eesti kui ka vene keeles. Suurim muudatus on
toimunud vene keelse kirjanduse tellimise osas. 2014.aastal saime 258 eksemplari venekeelset
kirjandust, 2015. aastal 191 eksemplari, mis on 67 eksemplari vähem. Põhjuseks oli rahade nappus,
kuna osa 2015. aastal tellitud venekeelsest kirjandusest jäi Lääne–Virumaa keskraamatukogu
komplekteerimisosakonda ootele. Eesmärk suurendada 2015. aastal vene keelse kirjanduse hulka,
jäi see tõttu saavutamata.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Inimesed, kes on hiljuti Kunda linna elama asunud ja leidnud tee raamatukokku, kiidavad Kunda
linnaraamatukogu kui hästi komplekteeritud raamatukogu.
E-raamatuid kogus ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Vähendasime kultuuriajakirjanduse eksemplaride arvu ning kõik 2015. aastaks tellitud ajakirjad ja
ajalehed on ostetud kohaliku omavalitsuse rahade eest.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid saime annetuse teel 2 eksemplari.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused






magnetkaart on kasutusel lugejapiletina aastast 2007
id-kaart kasutusel lugejapiletina 2008
reserveerimist võimaldatakse lugeja.ee portaali kaudu
pikendamisel kasutatakse lugejaportaali, e-maili, telefoni
võimalus koopiaid teha, printida, skaneerida, andmekandjale salvestada.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine






juurdepääs Kunda Linnavalitsuse veebilehele
juurdepääs Kunda Linnaraamatukogu veebilehele ja blogile
Kunda Linnavalitsuse ja volikogu materjalid on kättesaadavad paberkandjal
raamatukogus on olemas ajalehed ja ajakirjad

4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 7
Raamatukogu
Kunda
Linnaraamatukogu
Tabel 8
Raamatukogu

Lugejad
Lugejad
Muutus Laenut- Laenut- Muutus
2014
2015
(+-)
d 2014
d 2015
(+-)
884
860
-24
29229
30159
+930

Külastused
2014

Külastused
2015

23733

19816

Kunda
Linnaraamatukogu

Muutu
s (+-)

Virtuaal Virtuaal Muutus
külast.
külast.
(+-)
2014
2015
-3917
1946
1676
-270

2010. aastal oli Kunda linnas 3755 elanikku.
2015. aastal oli elanike arvuks 3325. Linnast lahkus 430 inimest. Kindlasti oli nende hulgas ka
Kunda Linnaraamatukogu aktiivseid lugejaid ja külastajaid.
Alljärgnevast tabelist selgub, et langenud on kõik raamatukogu kasutamist iseloomustavad näidud,
välja arvatud lugejate poolt kohapeal kasutatavad ja kojulaenutatavate teavikute hulk.
Põhjendada saab seda professionaalse individuaalse teenindusega – lugemiseelistuste tundmisega ja
oskusega õigeid soovitusi jagada. Tänu heale komplekteerimisele ning oskuslikule lugejate
nõustamisele ja soovitamisele kirjanduse osas õnnestus sellel aastal suurendada laenutuste arvu 930
võrra.
4.3 RVL teenindus
Raamatukogudevaheline laenutus toimib edukalt lähiümbruse raamatukogude vahel. Meie anname
raamatuid RVL vahendusel põhiliselt Lääne-Virumaa Keskraamatukogule ning Viru-Nigula ja
Karepa raamatukogudele, vahel ka teistele kogudele maakonnas ja ise tellime põhiliselt Lääne-
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Virumaa Keskraamatukogust. 2015.aastal tellisime Lääne-Virumaa Keskraamatukogust 127
eksemplari teavikuid ning teistelt kogudelt 69 eksemplari.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Rmtk
Lug Lug-d Muutus Külast Külastd Muu- Laen Laen Muu
-d
2015
(+-)
d 2014 2015
tus (+- ut
ut
tus
2014
)
2014
2015 (+/-)
271
234
-37
11225
9026 -2199
2763 2657 -106
Kunda
Linnaraamatukogu
lasteosakond

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
2015. aastal pakkus Kunda Linnaraamatukogu lastele mitmekülgset tegevust, olid nii
traditsioonilised kui ka uued üritused.
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.
Toimusid raamatukogutunnid nii kooli kui ka lasteaia vanemale rühmale, kus rääkisime lastele,
kuidas raamat jõuab raamatukogusse, raamatu töötlemisest, paigutusest riiulitel ja lõpuks sai igaüks
proovida ka laenutamist. Kunda Ühisgümnaasiumi eriklassi õpilased said aga põhjaliku ülevaate
Edgar Valteri loomingust.
Kuna 2015. aasta muusika aasta, siis muusika oli ka läbivaks teemaks koolivaheaja üritustes.
Toimusid viktoriinid, kus lastel oli vaja palju muusikaalaseid teadmisi, otsisime interneti
vahendusel laulude pealkirju ja lauljate nimesid ning palju muud. Projektori vahendusel näitasime
lastele seda, et igal lastefilmil on oma meloodia või lausa hitiks saanud laul.
Emakeelepäeval külastasid raamatukogu lasteaed „Kelluke“ vanemad rühmad. „Siilide“ ja
„Sipsikute“ rühmadele lugesime toreda loo ajakirjast „Hea laps”. Priit Põhjala lugu „Sõnadega saab
nalja” tekitas palju elevust ja pani kaasa rääkima.
Suvise koolivaheaja alguses olid raamatukogus kommipäevad, mille eesmärgiks oli ergutada lapsi
lugema. Iga raamatu või ajakirja läbilugemise eest premeerisime lapsi kommiga.
Suvel sai taas hoo sisse pärlimäng ehk „Suur raamatute lugemise võistlus”. Iga raamatu eest, mille
ta oli läbi lugenud, sai laps pärli. Pärlikogumine lõppes suve viimastel päevadel ühise tordi
söömisega ja ehete valmistamisega. Küpsisetordi valmistasid samuti lapsed ise.
Ettelugemispäeval said lugusid kuulata lasteaialapsed ja koolivaheaja üritustest osa võtvad lapsed.
Loetud sai jällegi muusika-aastasse sobilikke raamatuid, Henno Käo „Kui mind olemas ei oleks” ja
Andrus Kivirähki ”Karneval ja kartulisalat”.
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Kadripäeval külastasid raamatukogu väikesed „Krõllid“ koos oma õpetajaga. Kuulasime
kadrilaulu, lahendasime mõistatusi ja tantsisime koos Kadridega. Hüvastijätul saime hulganisti
herneid koos heade soovidega.
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. Krõllide ja Mõmmide rühmad said vaadata ja oma käega katsuda laulvaid, sumisevaid,
põrisevaid raamatuid ning kuulda Aino Perviku raamatut „Paula jõulud”.
Koostasime kirjandusnimestikke erinevas vanuses lastele, soovitamaks neile aimekirjandust ja
ilukirjandust. Püsiv väljapanek nimega „Lugeja soovitab”, kus vahelduvad raamatud vastavalt
sellele, kui populaarseks need Kunda laste ja noorte seas osutuvad. Enim soovitati teistele
lugemiseks eelkooliealistele ja põhikooli lastele Andrus Kivirähki ”Karneval ja kartulisalat”,
Margus Saksatamme ”Tont ja mannapuder”, Ilmar Tomuski ”Digipöörane kool”, Aidi Valliku
”Laste oma Eesti”, Kairi Loone ”Lennujaama lutikad ei anna alla” ning raamatute sarja „Lassemaia
detektiivibüroo”. Suuremad lapsed lugesid ise ja soovitasid teistele Richelle Meadi raamatut
”Verevalem”, Cass, Kiera ”Eliiti” ja „Printsessi”, Green, Johni ”Paberlinnu”, Roth, Veronica
”Murdumatut” , Oliver, Laureni ”Deliiriumit”, Dashner, Jamesi ”Surma ravimit” jt.
Näitused ja väljapanekud toetasid erinevaid tegevusi ning moodustasid iseseisvaid teemasid:
printsessilood, kuldraamatud, vanavanemate päev, lastekrimkad, mudilaste toimekas elu, loe
mõnuga, poisid lugema, 1000 küsimust ja vastust, Siima Škop 95, Iko Maran 100. Näitus „Ise
Tegin!” sisaldab aasta jooksul laste poolt raamatukogus meisterdatud töid. Ka lasteaia „Kelluke“
lapsed kaunistavad meie ruume iga-aastaselt oma ilusate talvepiltidega.
Vaatamata järjepidevale ja heal tasemel lastetööle ei suutnud me 2015. aastal säilitada lugejate,
laenutuste ning külastajate arvu. Laenutatud raamatute ja ajakirjade osakaal vähenes samuti
võrreldes eelneva aastaga.

4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Sihtrühm
Jututuba/kooliminev laps lugejaks Eelkooliealised lapsed
Pärlimäng
Emakeelepäev
Ettelugemispäev
Koolivaheajaüritused
Raamatukogutunnid
Kadripäev
Päkapikk raamatukohvriga

Osalejate arv
120

Põhikool
Eelkooliealised lapsed
Eelkooliealised lapsed
Põhikool
Põhikool
Eelkooliealised lapsed
Eelkooliealised lapsed

110
25
25
250
20
20
30

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 11
Koduteenindus

Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
10
10

Tabel 12
Kunda Tervise- ja Hooldekeskus

Ürituste arv
9

Osavõtjate arv
20

12
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Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda Tervise- ja Hooldekeskuses, kus raamatukogu avas
teeninduspunkti. Kord kuus, 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, meeleolu tõstvaid jutte: muinasjutte, naljajutte, anekdoote jne. Lemmikraamatuks
2015. aastal osutus A.Kivirähki “Karneval ja kartulisalat“.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
2015. aasta oli riigikogu valimiste ja muusika-aasta. Seoses valimistega leidsid tee Kunda
Linnaraamatukogusse nii mõnedki poliitikud-kirjanikud ja vastupidi. Raamatukogu külastas
sotsiaaldemokraatide ridades kandideeriv Maimu Berg, kellel ilmus raamat „Moemaja”. Poliitik
Kristiina Ojuland tutvustas oma artiklite kogumikku „Dekaad” ja rääkis oma kogemustest
poliitikuna nii Euroopas kui ka Eestis.
Kunda Linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse Täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus.
Ka sellel aastal jätkasime oma tervislike eluviiside propageerimise sarja ning viisime läbi koolituse
teemal ”Neli sammu – toida, jooda, puhasta, kaitse”.
Koolitasime lasteaed „Kelluke“ lasteaiaõpetajaid, tutvustades ilmunud pedagoogilist ja väikelaste
kirjandust. Samuti jagasime individuaalkoolitust raamatukogu klientidele, kes vajasid abi
pangateenuste korraldamisel või soovisid abi lugeja.ee portaali kasutamisel.
2015. aasta raamatukogupäevad toimusid Kundas 20.-30.oktoobril, mille raames korraldasime
erinevaid tegevusi täiskasvanutele ja lastele. 25ndad raamatukogupäevad olid pühendatud
muusikale nagu kogu 2015. aasta. St.Peterburist pärit abielupaar Ludmila Iljunina ja Adamson
Siverski pakkusid sügisõhtusse elamust täis muusikat ja luulet. Ljudmila Iljunina tutvustas oma
kirjutatud raamatuid pühast maast, kuldsest ringist, ja Kuremaa kloostrist. Üritus oli venekeelne.
Traditsiooniks on saanud raamatukogupäevade üritus „Vaat, kes täna laenutab!“ Tuntud inimene
Kunda Linnaraamatukogus oli seekord raamatukogu nõukogu esinaine Kaire Rapur, kes tutvus
raamatukogutöötaja tööülesannetega.
Muusika-aasta lõpetuseks toimus raamatukogus meeleolukas õhtu kirjanik Katrin Reimuse
mälestamiseks. Õhtu läbiviijaks oli Kaire Rapur, kes jutustas emast ja oma lapsepõlvest lõbusaid
lugusid ning laulis. Kunda linnapea Kaido Veski luges Katrin Reimuse novellikogust „Õnnelikud
inimesed” ette loo nimega ”Naaber”. Üritus lõppes novelli „Kleit“ järgi lavastatud filmiversiooni
vaatamisega.
Eelmisel aastal hakkas ajaleht „Meie Kodu“ ilmuma kakskeelselt (eesti- ja vene keeles). Meie poolt
esitatud teated, reklaam ja ajaleheartiklid jõuavad nüüd ka ainult vene keelt valdava elanikkonnani.
Täiskasvanutele suunatud kirjanduslike näitustega tähistasime sünnipäevi: Eduard Vilde 150, Malle
Pärn 70, Ülo ja Jüri Tuulik 75, Ingvar Luhaäär 70, Maimu Berg 70, Vaike Rannet 90, Albert
Uustulnd 90 jne. Väljapanekuid oli erinevatel teemadel: Muusika-aasta 2015, Psühholoogia sinule,
Laps ja kool/mina ja kool, Jõulurõõm jne. Venekeelseid väljapanekuid oli kokku kuus.
Aasta alguses uudistati veel näitust Kunda linna aukodanikest. Suure tähelepanu osaliseks said
Kundas tegutseva vene kunstistuudio „Vanadi Art“ näitus ja Rakverest pärit kunstniku Melanie
Eiskopi akvarellmaalide näitus. Huvi pakkusid ka näitused: Liikumine pildis ja Sügis luules.
Peamisteks raamatukogu koostööpartneriteks Kunda linnas on Kunda Tervise- ja Hooldekeskus
ning Lasteaed „Kelluke“. Tänu 2015. aastal loodud väliteeninduspunktile „Villa Alfredis“ saime ka
uue koostööpartneri.
Oleme oma tegevusega toetanud lõimimisprotsesse Kunda linnas ning mitmekesistanud kohalikku
kultuurielu.
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Tabel 13
Raamatukogu nimi
Kunda
Linnaraamatukogu

Näitused/virtuaalnäitu Üritused
sed, väljapanekud
37

Üritustel
osalenute arv
53
815

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
RaamatuRühmakoolit.
Osalejate
Individuaalkoolit. Osalejate arv
kogu
arv
arv
arv
2014
2015 2014 2015
2014
2015
2014
2015
Kunda
0
0
0
0
32
32
32
32
Linnaraamatukogu
Individuaalkoolitustel vajatakse abi pangateenuste ja lugejaportaali kasutamisel.
Enamus abivajajatest on keskealised ja vanemad inimesed.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus












URRAM i vahendusel
Flaierid, infovoldikud
Soovitusnimestikud, „Lugeja soovitab!“ riiul
Tasuta lugejapilet lastele
Viivisevaba periood
Kakskeelne reklaam, fotod, artiklid ajalehes “Meie Kodu”
Kunda Linnaraamatukogu veebileht ja lastele mõeldud blogi
Koolitused/muusika ja kohtumisõhtud kirjanikega
Kooliminev laps lugejaks/koostööprojekt lasteaiaga
Väliteeninduspunktid ja hooldekodudes/ettelugemine
Koduteenindus

4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
2015.aastal bibliografeeriti Kunda linna ajalehest “Meie kodu” kohaliku tähtsusega lood
www.kodulugu.ee portaali.
Kunda linnaraamatukogu kodulehel anname edasi meie raamatukogu puudutavat infot ning
kajastame toimuvaid ja juba toimunud sündmuseid ja üritusi.
Laste jaoks ning nende tegevuste kajastamiseks on raamatukogul blogi, kus räägime lastepäraselt
lasteüritustest ja tegemistest.

4.9.1 Andmebaaside loomine
Kunda Linnaraamatukogu sisestab koduloo andmebaasi artikleid kohalikust ajalehest “Meie Kodu“.
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4.9.2 Infopäringud
Infopäringute arv: 594 päringut aastas. Jagades päringute kogusumma raamatukogu lahtioldud
päevade arvuga saame keskmiselt 2-3 päringut päevas.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded

5. 2016 aasta tegevused






Lugejate rahulolu uuring
Ajalooline näitus/Merekultuuriaasta 2016
Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjate suveseminar Kundas
Kunda Linnaraamatukogu uus koduleht
Inventuur

Leili Eiskop
Kunda Linnaraamatukogu juhataja

LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse eesmärk (kompetentsid)
Koolituse teema
Suhtlemine erivajadustega inimestega.
Parandada koduteeninduse kvaliteeti.
Väärtuskasvatuse olemusest emakeeles ja Parandada lastetöö oskusi.
kirjandusteoste kaudu.
Vaimse tervise toetamine töökohal.
Sisekliima parandamine.

LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta

Eksemplaride arv

