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Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi: Karepa
Harukogude arv:
Elanike arv 213
1.Põhilised tegevussuunad
• Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
2016 sai plaani võetud fondiga tegelemine, puhastamine seisvast kirjandusest ja inventuuri
tegemine. Eesmärk sai peaaegu täidetud. Osa fondist jäi läbi vaatamata.
Aasta jooksul tehti 8 näitust ja 6 väljapanekut, 3 üritust. Raamatukogu kaudu organiseeriti
rahvamajas 5 kontserti ja 3 etendust. Osaleti õppereisil Tartusse ja maakonna
raamatukoguhoidja päeval Kadrinas.
Olin esitatud valla Aasta Tegija nominendiks.
• Milline mõju on raamatukogu tegevusel kohalikule kultuurielule
Raamatukogu mõju piirkonna kultuurielule on väga oluline, sest kogu tegevus (ka seltsielu)
käibki tegelikult läbi raamatukogu.
• Raamatukogu tegevused laste- ja noortekultuuri aastal.
Õmblesin padjad, et lapsed ei peaks paljal põrandal istuma. Rahvamajas toimus mitmeid
lastele sobivaid üritusi, kodukandipäev oli lasteaasta teemaline.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Muutused raamatukogude võrgus: muudatusi ei olnud
• Muutused lahtiolekuaegades
Muudatusi ei olnud. Raamatukogu on avatud T, K 10.00-17.00 N, R 10.00-18.00 L 10.0015.00
• Nõukogu ei ole. Oma tegevuses saab raamatukogu abi seltsilt: ürituste tegemine, vajadusel
tugi vallaga asjaajamisel.
• Kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud. Esmalt tuleb korrastada raamatukogude võrk peale
valdade ühinemist. Niimoodi võib tekkida ka mingi võrdlusmoment.
• Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on 8 rannaäärset küla 20 km pikkusel vahemaal.
Raamatukogu kasutajatest on kindlasti eelistatud seisus need, kellel on auto.
Ühistranspordiga oleks võimalik raamatukogus käia kaks korda nädalas Eismast (bussiga
tuleku ja mineku vahe on 3 tundi). Praktikas pole seda keegi kasutanud. Koduteenindus
toimib külades 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
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.16. €
12.881
7.571

Seisuga
31.12.17 €
12.763
8.059

Muutus %
-0.92
+6.45
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Komplekteerimiskulu
2.873
2.557
-11
sh KOV-lt
2.504
2.163
-13.62
sh riigilt
0.369
0.394
+ 6.78
Infotehnoloogiakulu
0.694
0.701
+1.01
Täienduskoolitus
0.111
0.013
-88.29
Üritusteks, näitusteks
0
0
0
*Transpodikulu
0.260
0.260
0
*…..
* Isikliku auto kasutamine koduteenuse, RVLi ja koolitustel käimiseks.
Eelarve üldsumma on 118€ võrra vähenenud. Komplekteerimissumma on võrreldes eelmise aastaga
väiksem, kuna 2016 algul maksti osa 2015 aasta perioodika arveid. Eelmise aasta koolituskulu
sisaldab Soome reisi. Üldise vähenemise teeb tasa töötasu tõus.
2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

0
Projekte ei ole kirjutatud. Vajalikud vahendid on saadud seltsi kaudu.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali osas muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Eesti ulmekirjandus-mis elukas see on?
Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva
kirjastuse tegemistest
Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole?
Põhjamaade kirjandus. LR 60
Täiskasvanu kui õppija
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Noored ja raamatukogu
Õppereis Tartu
Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel
Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus
Raamatukoguhoidja päev
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt
lastele
Kirjandustuur

Korraldaja
LVKRK
LVKRK

Osalejate arv
1
1

LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
TTÜ
LVKRK
LVKRK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LVKRK

1

Koolitused on olnud huvitavad. On vajalik kursis olla kirjandusmaailma erinevate aspektidega.
Inimestega lävimine on töö üks oluline osa ja uued teadmised tulevad ikka kasuks. Õppereis
Tartusse ja päev Kadrinas olid huvitavad ja ergutavad sõidud igapäevarutiinist välja.
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LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Esinemisi ei olnud
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialahariduse omandamist ei olnud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Vihula valla Aasta Tegija 2016 nominent, aktiivne Karepa kandi elu eestvedaja ja arendaja.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
LISA 3
Juhataja töökohustuste hulka kuuluvad aastaajast sõltuvad heakorratööd, küttepuude varumine,
koristamine, talveks topeltakende ettepanek-kleepimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht on
endised, endises koolimajas. Asukohta näitab viit suurema tee ääres. Maja vajab põhjalikku
remonti.
Haljala valla koalitsioonikokkuleppes on kirjas raamatukogu üleviimine rahvamajja. Selleks tuleb
rahvamajas teha mõningaid ümberehitustöid. Vajalike ettevalmistustega on plaanis alustada kohe.
2.4.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimene vajab majja sisenemiseks abi.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2017 infotehnoloogias muudatusi ei olnud. Uus riistavara ja tarkvara osteti nii lugeja kui töötaja
arvutile 2014. 2016. aastal uuendati arvutite tarkvara Windows 10ks. Raamatukogus on Wi-Fi,
kopeerimise ja skaneerimise võimalus.
Praegused võimalused on olnud raamatukogu kasutajatele sobivad.
3. Kogud
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.
Fondi suurus seisuga 01.01.2018 on 6432 eksemplari raamatuid, 13 auvist, 4 elektroonilist
teavikut ja 1 muu teavik (lauamäng) kokku 6579. Raamatutest on ilukirjandust 4334
eksemplari (67,4%) ja liigikirjandust 2098 (32,6%) eksemplari. Keeleliselt jaguneb fond
6391 eestikeelset, 41 võõrkeelset raamatut.
Laste laenutuste edetabelit juhivad ajakirjad „Imeline Teadus“ (34 laenutust) ja „Geo“ (16
laenutust). Raamatutest „Müütilised muistendid“ (14x), A. Valliku „Unekoer“ (11x) ja
„Pints ja Tutsik II“ (10x), U. Tinnuri „Vahva rätsep, jalad ristis…“ (9x). 2017 a raamatutest
on loetuim I. Akerie „Lars lol“ (5x).
Edetabeli esimese 50ne seas on 4 ajakirja, 23 eesti ilukirjanduse, 12 väliskirjanduse ja 11
liigikirjanduse teost. Võrreldes eelmise aastaga on jagunemine sama (39 ilukirjanduse ja 11
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liigikirjanduse teost).
Täiskasvanud lugesid eelkõige ajakirju. Edetabeli esimesed 26 nimetust on ajakirjad
(Kroonika, Targu Talita, Eesti Naine, Tiiu, Maakodu).
Raamatutest on enim loetud H. Mankell. „Valejälg“ (15x), M. Kerro „Saatuse peegelpilt“ (
15x), L. Theils „Saatuslik merereis“ (14x), M. Ellik „Kaupmehe lugu Rakverest“ (14x).
Edetabeli 50ne seas on 26 ajakirja, 4 eesti ilukirjanduse, 10 väliskirjanduse ja 10
liigikirjanduse teost. Võrreldes eelmise aastaga on eelistused jäänud samaks (22 nimetust
ajakirju, 17 ilukirjanuse ja 9 liigikirjanduse teost).
•

Annetuste osakaal kogude juurdekasvus oli 31 raamatut ehk 17,2%. Lugejatelt saadi
annetusena 27 raamatut: 22 väliskirjanduse, 2 ajaloo, 2 muusika ja 1 meditsiini valdkonda
kuuluvat.

•

Aasta jooksul ostetud 149 raamatut on saabunud 15ne saatelehega, mis teeb keskmiselt
peaaegu 10 raamatut korraga. Ilmunud raamatute hulka arvestades on seda vähe. Väikese
kogu mahutavust arvestades on seda parasjagu, kuid lugejate rahuldavaks teenindamiseks on
vaja ka aktiivset RVLi kasutamist. Kahetsusega tuleb tihti loobuda kallimate ja mahukamate
raamatute tellimisest ja eelistada raamatuid, mis tõenäoliselt sagedamini väljas käivad.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2017 aastal saabus kogudesse 180 eksemplari raamatud. Annetuste osakaal kogude juurdekasvus oli
31 (17,2%) raamatut. Lugejatelt saadi annetusena 27 ja keskkogu kaudu 4 raamatut. Ostusid oli 149
eksemplari.
Ostetud raamatutest oli 47 raamatut e 31,5% riigi dotatsiooni soovituslikust nimekirjast, kokku
498,37 eurot.
Saabunud raamatute jaotus
Saabunud
Muutus Sellest
Muutus Sellest
Muutus
raamatuid
(+/-)
liigikirj
(+/-)
ilukirj
(+/-)
kokku
2016
2017
2016
2017
2016
2017
187
180
-7
39
45
+6
148
135
-13
20,9% 25%
79,1% 75%
Eraisikutelt saadud annetusi oli vähem (-13). Ostetud raamatuid oli 9 võrra rohkem. Annetatutest oli
9 liigikirjanduse ja 22 ilukirjanduse raamatut, ostetutest 36 liigikirjanduse ja 113 ilukirjanduse
raamatut. Ilukirjandust eesti autoritelt oli 42 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
2017 aastal saabus raamatukokku 34 nimetust ajakirju ja 6 nimetust ajalehti.
Ajakirjadest on 30 nimetust ostetud ja 4 nimetust annetusena: Liikumine ja Sport, Jooksja, Tennis,
Tervendaja. Hea Kodanik, Puutepunktid, Pluss, Eurokratt, Pääste Elu on riiulis kättesaadavad, kuid
kuna nende vastu huvi ei tunta, ei ole neid programmi sisestatud. Ajalehtedest on 3 ostetud
(Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti Ekspress) ja 3 tasuta väljaannet: Kesknädal, Sotsiaaldemokraat,
Vihula Valla Leht. Maaleht ja Eesti Ekspress on programmi sisestatud, kuna neid laenutatakse ka
ristsõnade pärast.
Perioodika tellimisel pannakse rõhku rohkem ajakirjadele, sest neid loetakse rohkem, kui ajalehti ja
need annavad laenutusi. Kohapeal on lehelugemist vähe, rohkem ajaviiteks lappamine.

5
Arvel on 3 aasta + jooksva aasta ajakirjad. 2017 kustutati kahe aastakäigu ajakirjad, eelnevatel
aastatel ühe aastakäigu kaupa. Vanu ajakirju ei loeta ja pole mõtet ruumi kinni hoida.

3.1.3 Auviste komplekteerimine
2017 aastal auviseid ei lisandunud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur on tehtud 2017. Fondi kontrollimiseks kulus 6 päeva, puudu jäi 5 raamatut väärtuses
20,75€.
2017 oli plaanis põhjalikum fondi puhastus. Seisvaid raamatuid oli liiga palju. Samuti oli kõne all
raamatukogu üleviimine rahvamajja, paraku saaks seal olema natuke väiksem pind. Läbi sai
vaadatud teatmeteosed, noodid, laste- ja eesti kirjandus, näidendid, luuletused. Kokku kanti maha
1608 raamatut. Revideerimata jäi välis- ja liigikirjandus, sest korraga oleks vast liiga paljuks läinud.
Raamatufondi ringlus kokku oli 0,5 (2016 0,3), ilukirjanduse puhul 0,5 (2016 0,4) ja liigikirjandusel
üldiselt 0,4 (2016 0,3). Liigiti oli ringlus kõige suurem meditsiinikirjandusel (1,1) ja filosoofialpsühholoogial (0,9), kõige väiksem tehnikakirjandusel (0,1).
Perioodika ringluseks tuli 1,33 (2016 1,26) kui arvestada, et üldiselt on aastakäigus 12 numbrit ja
aastakäike oli aasta lõpus arvel 129.
Keskmine raamatute loetavus oli 19,1 (2016 15,8) ja keskmine perioodika loetavus 12,9 ( 2016
12,5). Külastatavus 12,7 (2016 12,8) korda kasutaja kohta.
Maha sai kantud 1608 raamatut ja juurde tuli 180, st iga juurde tulnud raamatu kohta kustutati 8,93
raamatut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ei olnud. Lisateenusena on pakkuda prillide kasutamist.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejaarvuteid on 1, kasutusel Windows10, olemas ID kaardi lugeja, printimine on võimalik läbi
töötaja arvuti.
AIP arvutit kasutatakse vähe: meilide vaatamiseks, ülekannete ning väljatrükkide tegemiseks.
Külastajad kasutavad oma arvuteid WIFI kaudu. Lugejaarvutit kasutati 101 korral, sellest 4 korral
laste poolt.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu
Karepa

Lugejad
2016
166

Lugejad
2017
164

Muutus
(+-)
-2

Lugejarühmasid on 3: lapsed, täiskasvanud ja RVL. Lapsi oli registreeritud 19, täiskasvanuid 142 ja
RVL 3 (Vihula, Võsu ja Võsupere).
Uusi lugejaid registreeriti 18 (2016 8), neist 3 last. Viiel uuel lugejal oli vaja kohustuslikku
kirjandust, 8 on ainult suvised lugejad, 2 juhuslikku raamatuvajajat ja kolmest uuest lugejast on
saanud regulaarsed kasutajad. Uutest lugejatest oli 6 meessoost ja 12 naissoost.
Üldse jaguneb raamatukogu lugejaskond 50ks meheks ja 114ks naiseks. Kõige noorem lugeja on 8
ja vanem 93 aastane.
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Karepa

2123

2078

-45

Virtuaalkülast.
2016
1451

Virtuaalkülast.
2017
875

Muutus
(+-)
-576

Külastusi oli vähem jaanuaris (-15), veebruaris (-1), märtsis (-17), septembris (-11), oktoobris (-6)
ja detsembris (-14). Rohkem külastati aprillis (+11), mais (+9), juunis (+35), juulis (+23), augustis
(+5) ja novembris (+29).
Virtuaalkülastustest on 42% korduvkülastajaid ja 58% uued kasutajad. 61,9% on külastusi
Tallinnast ja 16,8% Rakverest. Vanuseliselt on enam (33,5% ) 25-34 aastaseid ja (27,5%) 18-24
aastaseid. Külastajatest on 54,2% mehed ja 45,8% naised. Kõige rohkem vaatamisi oli juulis (135).
Raamatukogu
Karepa

Laenut-d
2016
5027

Laenut-d
2017
5574

Muutus
(+-)
+547

Päringud*
2016
5

Päringud*
2017
7

Muutus
(+-)
+2

Laenutusi oli kõige rohkem juulis (688 põhiline puhkusekuu) ja külastusi juulis-augustis (339-340
puhkus läbi, raamatud tuuakse tagasi). Kõige tagasihoidlikum oli oktoober (laenutusi 302, külastusi
99 puhkus raamatukogus). Võrreldes eelmise aastaga oli laenutusi veidi vähem märtsis, juunis ja
detsembris. Kõigil teistel kuudel oli 2017 laenutusi rohkem.
Suvi mõjutab raamatukogu kasutamist oluliselt. Kehvad ilmas soosisid rohkem lugema.
Liigiliselt laenutati kõige rohkem ilukirjandust (2358 korda). Järgnevad ajalugu (142), kunst
(käsitöö, aed) (141), ühiskonnateadused (129). Samad liigid olid enim loetavad ka eelmisel aastal.
Võrreldes eelmise aastaga on tunduvalt rohkem laenutatud lisaks ilukirjandusele (+304) ka
meditsiinialast (+89), psühholoogiaalast (+51), käsitööd-aeda (+49) ja ühiskonnateaduslikku (+43)
kirjandust. Kõige vähem loeti usulisi ja tehnikaalaseid raamatuid (5).
Liigiliste laenutuste muutused sõltuvad vast sellest, milliseid raamatuid on sel aastal tellitud,
milliseid RVLi teel toodud.
*Infopäringud.
Infopäringuid oli kokku 7. Oli vaja otsida teemakohaseid luuletusi, laulusõnu, baltisakslaste
mälestusi, ajaloolisi romaane, raamatuid sibullillede kasvatamisest.
4.3 RVL teenindus
2017 RVLi kasutamine suurenes. Teistele anti välja 260 raamatut rohkem ja teistelt saadi 166
raamatut rohkem. Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 567 raamatut. Teistele
kogudele laenutati välja 496 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.
Üksikuid raamatuid vahetatakse kokkusaamisel ja võimalusel kasutatakse vahendajat.
RVL tellimusi on keeruline saada ja välja anda, sest mingit süsteemi ei ole. Kõik sõltub juhusest ja
kellegi vastutulelikkusest. Postiteenuse peale pole mõtet loota, sest postkontorit niikuinii külas pole
ja üldiselt ei soovita ka teenuse eest maksta. Nii võibki kujuneda olukord, kus raamat on aga kätte ei
saa.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
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4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kogu saabunud kirjandusest (180) oli lastekirjandust 45 (2016 40) raamatut e 25 %. Ilukirjandusest
(135) 41 raamatut e 30,4 %. Liigikirjandust oli lastele 4 raamatut. Lastekirjandust eesti autoritelt oli
17 (2016 23) ja välisautoritelt 28 (2016 15) raamatut. Kuna eelarve on väike ja lugejaid suhteliselt
vähe, on lastekirjanduse tellimisel eelistatud auhinnatud raamatuid. Lasteraamatuid kasutab sageli
üks Rakvere õpetaja, sest neid ei ole nõudluse tõttu vaja kiiresti tagasi tuua.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Karepa

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
19
19
0

Külast-d
2016
273

Külast-d
2017
217

Muutus
(+-)
-56

Laenut
2016
379

Laenut
2017
410

Muutus
(+/-)
+31

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.
Kullo suvelaagri lapsed on oma päevaplaaniga seotud ja viibivad kohal lühikest aega. On üks
õpetaja, kes oma rühma lapsed raamatukokku toob ja lubab laenutada oma arvele. Nii vastutab
tema, et raamatud korralikult tagasi saavad. Paar õpetajat võtavad veel lastele õhtujutu raamatuid.
Lapsed on 2017 aastal laenutanud kokku 410 korral, sellest ilukirjandust 258, ajakirju 84 ja
liigikirjandust 68 korral, venekeelseid 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. Kastide
juurde õmblesin padjad, et lapsed ei peaks paljal põrandal istuma.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Raamatukogus eraldi lastele üritusi ei ole tehtud. Veebruaris meisterdasime kinkekarpe, kus ka
lapsed kaasa lõid. Rahvamajas toimuvatel üritustel on lapsed alati teretulnud. Teemakohasemad on
olnud 4 üritust: lastele palju lusti valmistanud volbripidu, lastekoor Ellerhein kontsert, Külliki
Laulauaia kontsert ja kodukandipäeval muusikakooli õpilaste kontsert, esines noorte showtrupp,
töötas laste tegevustuba.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kui teenuseid ei pakuta, siis miks?
Erivajadustega inimesi teenindatavate hulgas ei ole. Keegi ei ole teada andnud, et ta teenust vajaks.

Koduteenindus

Kordade arv
1512

Teenuste arv
1512

Kasutajate arv
21
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Teenindatavateks on inimesed, kes on eakad või kellel ei ole transporti raamatukokku tulemiseks.
Teenindamas käin 1x kuus kolmes külas, peatun kuues kohas ja teenindan 21 inimest.

Teenused teistele asutustele
Ei ole
Asutusi teeninduspiirkonnas ei ole.

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
2017. aastal korraldati 3 üritust:
*veebruaris kinkekarbi meisterdamine, juhendajaks Sirje Liiskmaa
*juulis koos seltsiga Karepa kodukandipäev-lapsed ja lapsemeelsed. Raamatukogu on kogu
projektiga seotud: rahastusprojekti kirjutamine, esinejate leidmine, näituste organiseerimine,
kuulutused, päeva läbiviimises osalemine jms.
*septembris kohtumine Heiki Pärdiga, „Eesti argielu“
Ka muude seltsi ettevõtmiste puhul on raamatukogu info jagamise ja kogumise kohaks: teadete
saatmine, osavõtjate registreerimine, kuulutuste ja reklaami tegemine, ka esinejate leidmine.
Raamatukogu vahendusel toimus rahvamajas 5 kontserti: lastekoori ja tütarlastekoori „Ellerhein“
kontserdid, G. Otsa laule esitas Rainer Vilu, saksofonistide suvekoolis osalejate esinemine, Külliki
Laulauaia kontsert. Samuti 3 etendust: Kuusalurahva Teatrilt „Uljas Neitsi“ ja „Testamenditäitjad“,
Haljalalt „Torm jõe kaldal“.
Raamatukogus hoitakse korras seltsi dokumentatsiooni ja täiendatakse kodulehte, jäädvustatakse
tegemisi (fotod).
Kirjutatud artiklid: Vihula Valla Lehes ilmusid artiklid volbripeo ja kodukandipäeva kohta ning
kohtumisest H. Pärdigat.
Näitused: aastapäevanäitused: H. Kiik, A. Lindgren, S. Truu
temaatilised näitused: Kalevipoeg 155 a rahvaväljaande ilmumisest, Vabadussõdalaste
kiituseks, raamatuseljaluule, Põhjala saared, Reformatsioon 500
Väljapanekud: „See põnev ajalugu“, „Eesti Vabariik 99“, „Kevadet oodates“, „Aiast ja metsast
purki ja pudelisse“, „Sügisel on sünnipäev“, „Jõulud enda maitse järgi“
Koostöös vallaga on raamatukogu info vahendajaks, edastati lumetõrje avaldusi. Aprillis oli
raamatukogus valdade ühinemise kohta elanike arvamuse saamiseks küsitlus, oktoobris
valimisjaoskond (juhataja täitis esimehe kohuseid).
Novembris käisin Vergis abis lastefondi korrastamisel.
Aasta algul oli võimalik raamatukogu vahendusel osaleda Aasta teo valimisel.
Eraisikud on raamatukogu toetanud raamatute annetamisega.
Koostasin ja saatsin meilidele laiali ülevaatliku kokkuvõtte suvel toimuvate Karepa-Rutja-Vainopea
kultuuriürituste kohta. Kokkuvõte oli üleval ka raamatukogus. Kuna üritusi oli palju (kokku 20) ja
reklaamid eraldi, tekitas see infosegadiku. Inimesed olid tänulikud.
4.6.2 riiklikul
Riiklikul tasandil koostööd ei olnud.
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei olnud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu pakub arvutikasutajatele vajadusel individuaalset abi.
Olen pakkunud e-posti kasutamise, pangateenuste jms igapäevaste tegemiste õpetamist, kuid see ei
ole praktikas kasutust leidnud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kõige paremini töötab teate saatmine lugeja meilile, sh programmi kaudu. Kodulehe vaatamisi oli
875, neist 42% (2016 20,5%) korduvkasutajaid ja 58% (2016 79,5%) uut kasutajat. Kõige rohkem
oli külastajaid lehel jaanuaris ja juulis. Kuigi vaatamisi oli vähem, on korduvkasutajaid rohkem.
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.
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 (lingiga Apollo vm tutvustavale lehele). Kodulehelt saab lingiga lugeja.ee
lehele, koduloo portaali ja keskkogu lingikogule.

5. 2018 aasta tegevused
Tuleval aastal tuleb kohaneda uue olukorraga peale valdade liitmist, harukoguks muutumisega.
Tõenäoliselt saab teoks ka kolimine. Lõpetada fondi puhastamine.
Koostaja Ene Loo
Direktor/raamatukoguhoidja
Kuupäev 11.01.2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
13

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
36

Koolituseks kulutatud
12.60

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Karepa
0
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LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Karepa

Ürituse nimi
Karbitegu

Osavõtjate arv
3

