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Aastaaruanne 2016
Karepa
Elanike arv (01.12.2015): 206

1.Põhilised tegevussuunad
Aasta jooksul tehti 8 näitust ja 7 väljapanekut, koos seltsiga 4 üritust. Raamatukogu kaudu
organiseeriti rahvamajas 4 kontserti. Osaleti õppereisil Soome raamatukogudesse ja suveseminaril
Kundas. (vt kodulehte)
Raamatukogu mõju piirkonna kultuurielule on väga oluline, sest kogu tegevus (ka seltsielu) käibki
tegelikult läbi raamatukogu.
Valla arengukavas aastani 2025 (vastu võetud 13.10. 2016) 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 kommunikatsioonitehnoloogia ja interneti kasutamise alase koolituse korraldamist
raamatukogude baasil.
Merekultuuriaasta puhul sai kodukandipäevaks koostatud suur ülevaatenäitus kohalikust elust mere
ääres ja raamatukogupäevade ajal näitus „Mitme näoga meri“: meri ja pääsemine, meri ja seiklus,
meri ja aarded, meri ja oht, meri ja sõda, meri ja avastamine, meri ja looming, meri ja elu allikas,
meri ja elustiil.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi raamatukogude võrgus ei olnud, lahtiolekuajad on samad. Raamatukogu juures nõukogu ei
ole. Oma tegevuses saab raamatukogu abi seltsilt: ürituste tegemine, vajadusel tugi vallaga
asjaajamisel.
Raamatukogu kasutajatest on kindlasti eelistatud seisus need, kellel on auto. Ühistranspordiga oleks
võimalik raamatukogus käia kaks kord nädalas Vainupealt ja Eismast (bussiga tuleku ja mineku
vahe on 3 tundi). Praktikas pole seda keegi kasutanud. Nendes külades käin ise 1x kuus.
Raamatukogu on laupäeviti avatud eelkõige töötava inimese huvides. Asukoha mõttes jääb
raamatukogu nn nurga taha. Rahvamajas, tee ääres, oleks kindlasti parem.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.15. €
11.692
7.535
1.780
1.448
0.332
0.695
0.260

Seisuga
31.12.16 €
12.881
7.571
2.873
2.504
0.369
0.694
0.260

Muutus %

Eelarve kokku
+10,17
Personalikulu
+0,48
Komplekteerimiskulu
+38,4
sh KOV-lt
+42,17
sh riigilt
+11,14
Infotehnoloogiakulu
- 0,14
* Transpordikulud
*
* Isikliku auto kasutamine koduteenuse, RVLi ja koolitustel käimiseks.
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Komplekteerimiskuludes saadi raamatutele 100€ rohkem, kuid põhilise suurenemise tingis
perioodika. 2015 jäi osa perioodika arveid maksmata. Need maksti 2016 aasta alguses. Eelarve
siseselt tõsteti küttekulude arvelt 100€ juurde koolituskuludele Soome reisi katmiseks. Kokkuvõttes
jäid koolituskulud väiksemaks ja tegelikult jäi see summa kasutamata.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi
Projekte ei ole tehtud

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali osas muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Korraldaja
Osalejate arv
Virumaa rahvariided
LVKRK
1
Eesti, islam ja
LVKRK
1
kultuurierinevused
Motiveeritud
LVKRK
1
raamatukoguhoidja kui
kogukonna alus
Kunda hariduselust ja
LVKRK
1
Rahvaülikoolist
Tsemenditööstuse ajaloost ja
LVKRK
1
sõbrakaubandusest Kundas
Õppereis Soome
LVKRK
1
raamatukogudesse
IKT vahendid ja võimalused
LVKRK
1
Osalus ja kaasamine
LVKRK
1
mäluasutustes
Enam meeldisid koolitused, mis on seotud ajalooga (rahvariided, Kunda teemad). Sõbrakaubanduse
teemat on ka endal käsitleda tulnud. Samuti on huvitavad kultuurierinevused ja teadmine, mida
mujal tehakse.
LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
LISA 2
Esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Erialahariduse omandajaid ei olnud.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Tunnustamisi ei olnud.
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
LISA 3
Juhataja töökohustuste hulka kuuluvad aastaajast sõltuvad heakorratööd. Raamatukogu ruumid ja
asukoht on endised. Asukohta näitab viit suurema tee ääres. Maja vajab remonti: aknad-uksed,
põrand, tualett. Remondiplaani pole.
On idee viia raamatukogu üle rahvamajja. Selleks tuleb majas teha mõningaid ümberehitustöid.
Seni pole midagi konkreetset.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimene vajab majja sisenemiseks abi.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2016. aastal uuendati arvutite tarkvara Windows 10ks. Uus riistavara ja tarkvara osteti 2014.
Raamatukogus on Wi-Fi, kopeerimise ja skaneerimise võimalus.
Praegused võimalused on olnud raamatukogu kasutajatele sobivad.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
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.
Fondi suurus seisuga 01.01.2017 on 7860 eksemplari raamatuid, 13 auvist, 4 elektroonilist teavikut
ja 1 muu teavik (lauamäng) kokku 7878. Raamatutest on ilukirjandust 5650 eksemplari (71,9%) ja
liigikirjandust 2210 (28,1%) eksemplari. Keeleliselt jaguneb fond 7819 eestikeelset, 41 võõrkeelset
raamatut.
Laste laenutuste edetabelit juhib ajakiri „Miki Hiir“ (25 laenutust). Raamatutest „Tosin kuldset
muinaslugu“ (1997 11x), „Jane Eyre“ (1981 8x), „Hobused 3“ (2006 8x). 2016 a raamatutest on
loetuim Tinnuri „Vahva rätsep, jalad ristis…“ (8x).
Edetabeli esimese 50 nimetuse hulgas on ilukirjandust laenutatud 39 korral ja liigikirjandust 11
korral.
Täiskasvanud lugesid eelkõige ajakirju. Edetabeli esimesed 22 nimetust on ajakirjad (Kroonika,
Minu Käsitööd, Targu Talita, Naised/Naisteleht, Maakodu, Tiiu).
Raamatutest on enim loetud Paltsmar L. „Minu Costa Rica“ (2016 13x), Ilves E. „Kirju“ (2015
12x), Kaldur M. „Salapärane Eesti“ (2016 12x), Roberts N. „Kollektsionäär“ (2014 11x).
2016 a ilmunud raamatutest on enim loetud veel Kaljund H. „Ajaratta rehvi peal“ (11x), Tohvri E.
„Äri ja armastus“ (11x), Kahro M. „Seal, kus näkid laulavad“ (10x).
Edetabeli esimese 50 nimetuse hulgas on 24 ajakirja ja raamatutest on laenutatud ilukirjandust 17
korral ja liigikirjandust 9 korral.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2016 aastal saabus kogudesse 187 eksemplari raamatud. Annetuste osakaal kogude juurdekasvus oli
47 (25,1%) raamatut. Lugejatelt saadi annetusena 40 ja keskkogu kaudu 7 raamatut. Ostusid oli 140
eksemplari.
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Ostetud raamatutest oli 48 raamatut e 25,7% riigi dotatsiooni soovituslikust nimekirjast, kokku
565.45 eurot.
Saabunud raamatute jaotus
Saabunud
Muutus Sellest
Muutus Sellest
Muutus
raamatuid
(+/-)
liigikirj
(+/-)
ilukirj
(+/-)
kokku
2015
2016
2015
2016
2015
2016
199
187
-12
45
39
-6
154
148
-6
22,6% 20,9%
77,4% 79,1%
Eraisikutelt saadud annetusi oli vähem (-28). Ostetud raamatuid oli 14 võrra rohkem. Annetatutest
oli 9 liigikirjanduse ja 38 ilukirjanduse raamatut, ostetutest 30 liigikirjanduse ja 110 ilukirjanduse
raamatut. Ilukirjandust eesti autoritelt oli 60 raamatut.
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
2016 aastal saabus raamatukokku 40 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti.
Ajakirjadest on 34 nimetust ostetud ja 6 nimetust annetusena: Liikumine ja Sport (1 nr), Jooksja,
Tennis, Häire (1 nr), Miks ja Kuidas (1 nr), Tehnikamaailm (1 nr). Hea Kodanik, Puutepunktid,
Pluss, Eurokratt, Keskkonnaharidusleht on riiulis kättesaadavad, kuid kuna nende vastu huvi ei
tunta, ei ole neid programmi sisestatud. Ajalehtedest on 2 ostetud (Virumaa Teataja ja Maaleht) 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 2016. aastal ei lisandunud. Auviseid on raamatukogus kokku 13 ja aasta jooksul ei olnud
ühtegi laenutust.
3.2 inventuurid, mahakandmised
2016 inventuuri ei tehtud. Maha on kantud ühe aktiga 184 raamatut kokku väärtusega 219,08 eurot.
Perioodikat kustutai 16 aastakäiku.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei olnud.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP arvutit kasutatakse vähe, põhiliselt suvisel ajal ning väljatrükkide tegemiseks. Külastajad
kasutavad oma arvuteid WIFI kaudu. Lugejaarvutit kasutati 114 korral, sellest 5 korral laste poolt.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Fondi ringlus kokku oli 0,3 (2015 0,7), ilukirjanduse puhul 0,4 (2015 0,4) ja liigikirjandusel 0,3
(2015 1,6). Perioodika ringluseks tuli 1,3 (2015 1,6) kui arvestada, et üldiselt on aastakäigus 12
numbrit ja aastakäike oli aasta lõpus arvel 137.
Keskmine loetavus oli 28,3 (2015 32) raamatut lugeja kohta, külastatavus 12,8 (2015 12,4) korda
kasutaja kohta.
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Tabel 5
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2015
2016
(+-)
Karepa
179
166
-13
Uusi lugejaid registreeriti 8, neist 1 laps. Uutest lugejatest oli 2 meessoost ja 6 naissoost.
Üldse jaguneb raamatukogu lugejaskond 46ks meheks ja 120ks naiseks. Kõige noorem lugeja on 7
ja vanem 92 aastane.
2016 muudeti lugejarühmi. Jäid ainult lapsed, täiskasvanud ja RVL.
Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Karepa

2226

2123

-103

RaamatuLaenut-d
kogu
2015
Raamatukogu 5674

Laenut-d
2016
5027

Muutus
(+-)
-647

Virtuaalkülast.
2015
1520

Päringud
2015
8

Virtuaalkülast.
2016
1451

Päringud
2016
5

Muutus
(+-)
-69

Muutus
(+-)
-3

Laenutusi oli kõige rohkem juulis (611 põhiline puhkusekuu) ja külastusi augustis (335 puhkus
läbi, raamatud tuuakse tagasi). Kõige tagasihoidlikum oli oktoober (laenutusi 259, külastusi 105
puhkus raamatukogus). Võrreldes eelmise aastaga oli mõnevõrra rohkem laenutusi jaanuaris,
veebruaris ja mais. Teiste kuude tulemus oli väiksem.
Liigiliselt laenutati kõige rohkem ilukirjandust (2054 korda). Järgnevad ajalugu (151), kunst
(käsitöö, aed) (92), ühiskonnateadused (86), põllumajandus-aiandus (53), loodusteadused (33),
võrdselt filosoofia-psühholoogia (29) ja kodu-kokaraamatud (29), tehnika (28), kirjandusteadus
(26), üldteadused (23), meditsiin (19), usuteadus (3). Võrreldes eelmise aastaga on laenutussagedus
sama ühiskonnateadustes (-1). Teistes liikides on laenutused vähenenud.
Liigiliste laenutuste muutused sõltuvad vast sellest, milliseid raamatuid on sel aastal tellitud,
milliseid RVLi teel toodud.
Arvulised näitajad on kõik langenud va perioodika laenutused (+37). Suvi mõjutab raamatukogu
kasutamist oluliselt. Kui rannailma pole, pole ka inimesi.
Raamatukogu kodulehe olemasolu on vaja rohkem meelde tuletada.
Infopäringud:
Infopäringuid oli registreeritud kokku 5. Oli vaja otsida teemakohaseid luuletusi, kirjandust
kudumise, erinevate maade kohta.
4.3 RVL teenindus
2016 RVLi kasutamine vähenes. Teistele anti välja 69 raamatut vähem ja teistelt saadi 156 raamatut
vähem. Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 401 raamatut. Teistele kogudele
laenutati välja 236 raamatut. RVLi hulk sõltub sellest, kui palju ma ise lugejaile valimiseks kohale
tassin. Konkreetset raamatusoovi nii palju ei ole.
Teistelt valla raamatukogudelt raamatute toomiseks teen 3 ringsõitu aastas (Võsupere, Võsu,
Vihula). Samal ajal kasutavad teised raamatukogud minu käiku omavahel raamatute liigutamiseks.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kogu saabunud kirjandusest (187) oli lastekirjandust 40 (2015 33) raamatut e 21,4 % ja
ilukirjandusest (142) 26,8 %. Lastekirjandust eesti autoritelt oli 23 ja välisautoritelt 15 raamatut.
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Kuna eelarve on väike ja lugejaid suhteliselt vähe, on lastekirjanduse tellimisel eelistatud
auhinnatud raamatuid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
2016
24
19
-5
367
273
Karepa

Muutus
(+-)
-94

Laenut
2015
437

Laenut
2016
379

Muutus
(+/-)
-58

Laste lugejaskonnast on enamus ainult suvised kasutajad, kes käivad kogus 2-3 korda suve jooksul.
Kohalikke lapsi käib raamatukogus 1. Koolivaheaegadel ja nädalalõppudel käib lisaks 3 last. Külas
on veel 2 koolis käivat last, kellele võtab kohustuslikku kirjandust ema. Kundast käib aeg-ajalt üks
vene rahvusest ema oma lapsele kohustuslikku kirjandust võtmas.
Lapsed on 2016 aastal laenutanud kokku 379 korral, sellest ilukirjandust 265, ajakirju 27 ja
liigikirjandust 87 korral, inglisekeelseid raamatuid 1 korral.
Lastele on vajalik raamat enamasti kogus olemas. Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei ole kooli
ega lasteaeda. Lähim kool on Kundas.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Uued lasteraamatud on asetatud võimalikult nähtavale, näoga väljapoole.
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.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Raamatukogus lastele üritusi ei ole tehtud. Rahvamajas toimuvatel üritustel on lapsed alati
teretulnud. Teemakohasemad on olnud 2 üritust: lastele palju lusti valmistanud volbripidu ja
lastekoor Ellerhein kontsert.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 7
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Erivajadustega inimesi teenindatavate hulgas ei ole.
Koduteenindus on teenusena olemas, kuid teenindatavateks on inimesed, kes on eakad või kellel ei
ole transporti raamatukokku tulemiseks. Kodudes on käidud aasta jooksul 12x, teenindatavaid oli 18
inimest.
Tabel 8
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Asutusi piirkonnas ei ole.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
2016. aastal korraldati koos Karepa seltsiga 4 üritust:
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*Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, külaliseks Karepa külast pärit Antek Kasemaa, kes töötab
Kaitseväe Ühendatud Õppeastustes
*Aprillis raamatuesitlus: Marko Kaldur „Salapärane Eesti“
*Juulis Karepa kodukandipäev-elu mere ääres. Raamatukogu koostada oli suur temaatiline
ülevaatenäitus.
*Novembris Valli Lember-Bogatkinale pühendatud mälestusõhtu.
Ka muude seltsi ettevõtmiste puhul on raamatukogu info jagamise ja kogumise kohaks ja
rahastusprojektide kirjutajaks. Kirjutati ja teostati 3 projekti, korraldati veel volbripidu, Haljala
kihelkonna 775. aastapäeva suur rahvapidu, valla lõikuspidu ja aastalõpu pidu.
Raamatukogu vahendusel toimus rahvamajas 4 kontserti: lastekoori ja tütarlastekoori „Ellerhein“
kontserdid, barokk-kontsert ja Kadrina Segakoori kontsert.
Kirjutatud artiklid: Vihula Valla Lehes ilmusid artiklid kodukandipäeva ja lõikuspeo kohta ning
Valli Lember-Bogatkina mälestusõhtust. Virumaa Teatajas ilmus seltsi ja valla ühine järelhüüe
Vallile.
Raamatukogus hoitakse korras seltsi dokumentatsiooni ja täiendatakse kodulehte.
Näitused: aastapäevanäitused: Paul Keres, Ira Lember, Priit Pärn, Vladislav Koržets
temaatilised näitused: seajala-jõulud e vastlad, kodukandipäevaks „Elu mere ääres“,
raamatukogupäevade ajal „Mitme näoga meri“
Väljapanekud: „Eesti Vabariik 98“, emakeelepäevaks „See keeruline eesti keel“, kevade alguseks
„Autoritel kevad südames“, suveks „Avasta Vihula valda“, „Raamatujuubelid“, Põhjamaade nädalal
krimikirjandus „Lugemist pimedateks õhtuteks“, jõuludeks „Kingitusest tähtsam on koostegemise
rõõm“.
Koostöös vallaga on raamatukogu info vahendajaks, edastati lumetõrje avaldusi. Novembris oli
raamatukogus valdade ühinemise kohta elanike arvamuse saamiseks küsitlus.
Aasta algul oli võimalik raamatukogu vahendusel osaleda Aasta teo valimisel.
Eraisikud on raamatukogu toetanud raamatute annetamisega.
4.6.2 riiklikul
Veebruaris korraldati koostöös Keskkonnaametiga Selja jõe Maastikukaitseala Kasutuskorralduse
avalik arutelu.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei olnud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu pakub arvutikasutajatele vajadusel individuaalset abi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kõige paremini töötab teate saatmine lugeja meilile, sh programmi kaudu. Kodulehe vaatamisi oli
1451, kasutajaid 662, neist 20,5% korduvkasutajaid ja 79,5% uut kasutajat. Kõige rohkem oli
külastajaid lehel aprillis ja juulis.
KOVi veebilehel on üleval andmed raamatukogu kohta. Raamatukogul on lugejatele jagamiseks
infovoldik ja illustreeritud järjehoidja.
4.9 Andmebaasid.
Täiendatakse koduloo kartoteeki, koostatakse koduloo mappi, täiendatakse raamatukogu kroonikat.
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Raamatukokku tellitud raamatute kohta on kaust, kus on iga raamatu kohta pilt ja tutvustav
kokkuvõte tellimislehelt.
Kodulehe kaudu on võimalik tutvuda raamatukokku tellitud perioodika nimekirja ja saabunud uute
raamatute nimekirjaga. Kodulehelt saab lingiga lugeja.ee lehele, koduloo portaali ja keskkogu
lingikogule.
5. 2017 aasta tegevused
2017. aastal on plaanis raamatufondi põhjalikum läbivaatamine ja vähendamine. Fondis on seisvaid
raamatuid liiga palju. Kui saab teoks ka rahvamajja ülekolimine, on fondi vähendamine ka
praktiliselt vajalik, et plaanitud pinnale ära mahtuda. Kui jõuab, siis inventuuri tegemine.
Jätkub koostöö seltsiga: ürituste läbiviimine, projektide kirjutamine, rahvamajas etenduste ja
kontsertide vahendamine. Rahvamajas saaks olema parem asukoht, jääks ära töö killustatus kahe
maja vahel.
Ene Loo
Juhataja
18.01.2017

LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
Karepa
8
38

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

210

111

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
Ei olnud
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
Karepa
Ei tehtud
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Karepa

Ürituse nimi
Ei olnud

Osavõtjate arv

