1

Aastaaruanne 2017
Kunda Linnaraamatukogu
Elanike arv: 3134
1.Põhilised tegevussuunad
• inventuur
• näituse avamine (100 aastat esimese raamatukogu loomisest Kundas)
• laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamine
• it-arendused
• ettevalmistused Viru-Nigula Raamatukogu ja Aseri Raamatukoguga liitumiseks
2016.aastal oli kavas teavikute inventuur, kuid fondi puhastamine ja uute siltide ja kohaviitade
vahetamine võttis planeeritust kauem aega ning seetõttu lükkus inventuur 2017.aasta jaanuarisse.
Alustasime 23.01.2017 ja lõpetasime inventuuri 10.02.2017. Raamatukogu oli inventuuri
läbiviimise ajal suletud 5 päeva. Inventuuri puudujääk oli 1% raamatukogu fondist ehk 376
eksemplari, mis kuulub mahakandmisele. Inventuuri järgselt on raamatukogus 32784 eksemplari
teavikuid, rahalise väärtusega: 208 916.75 eurot.
2017.aastal möödus 100 aastat esimese raamatukogu loomisest Kundas (esimene raamatukogu avati
27.märtsil 1917.aastal), tähistasime seda 04.aprillil ajaloolise näituse avamisega. Näituse
valmimisele aitas kaasa raamatukogu auliige Tiiu Raju, kelle erakogust saime hulga pildimaterjali
ning vajalikku infot raamatukogu ajaloo kohta.
Kunda linn sai osa Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäevale pühendatud Laste Vabariik elamustuurist.
Ka Kunda Linnaraamatukogu oli oma tegevustega sellel üritusel esindatud. Laste- ja noorte aastal
said Kunda lapsed osa võtta mitmetest toredatest tegevustest, arendada käelist võimekust ning
joonistada ja värvida.
Kunda linnavalitsuse it-spetsialist Alexey Demin on olnud ka sellel aastal IKT valdkonnas
põhiliseks eestvedajaks ja tehniliste otsuste tegijaks (vt lk.3).
2017.aastal alustati läbirääkimisi liitumiseks Viru-Nigula ja Aseri vallaga. Uues vallas on olemas
kolm raamatukogu: Kunda Linnaraamatukogu, Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula Raamatukogu.
Otsustasime ühiselt koostada raamatukogudele uue Viru-Nigula valla raamatukogude kasutamise
eeskirja ja tasuliste teenuste hinnakirja.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud, kvaliteedihindamine:
•

Struktuur on endine, lahtiolekuaegu pole muudetud. Teeninduspiirkonnaks on Kunda linn.

•

Nõukogust lahkus Anne-Ly Nõmmiste ja uueks protokollijaks valiti Mare Roov. Kunda
linnavalitsuse liige Tõnis Lehari on lugejate esindaja. Kunda Linnaraamatukogus on
kättesaadavad nõukogude tegevust kajastavad dokumendid.

•

Läbi on viidud rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamine. Aluseks on võetud
2016.aastal läbiviidud lugejateküsitlus. Kvaliteedihindamise mudel koosneb viiest osast:
1. rahvaraamatukogu strateegiline positsioon
2. pakutavad teenused
3. kogude kujundamine
4. raamatukogu spetsialistide ettevalmistus ja kompetents sh tasustamine
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5. füüsiline keskkond (sh ruumid ja tehniline võimekus).
Kvaliteedihindamise tulemusel saime 72 punkti, mis kinnitab Kunda Linnaraamatukogu
head taset pakutavate teenuste arendamisel ja vastavate seaduslike regulatsioonide
kujundamisel.
•

Kvaliteedihindamise tulemusel selgus ka, et Kunda Linnaraamatukogus ei ole
raamatukoguhoidjatel konkurentsivõimeline palk ning raamatukodu arvutid on vanemad
kui 5 aastat, mille tulemusel ei saanud me kvaliteedihindamise tabelisse ühtegi punkti
juurde lisada.

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritused, näitused
Täiendkoolitus

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17 €
54.750
53.795
-2%
36.813
36.930
0,3%
11.544
12.525
10%
5.773
6.743
20%
5.771
5.782
0.1%
0.262
0.617
250%
0.453
0.313
-15%
0.124
0.034
-40%

2.3 Projektid
Projektitaotluseid ei esitatud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Kunda Linnaraamatukogus on 3,5 ametikohta. Töövõtulepinguga töötab Kunda linnaraamatukogus
juba vanaduspensionil olev endine töötaja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema

Korraldaja

Osavõtjate arv

Kuidas kasutada ruumi kui
ruumi ei ole?

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Leili Eiskop

Põhjamaade kirjandus

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Leili Eiskop

Täiskasvanu kui õppija

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Livia Aaloe, Leili Eiskop

Ülevaade uuemast
noortekirjandusest

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Livia Aaloe, Leili Eiskop

Noored ja raamatukogu

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Livia Aaloe, Leili Eiskop

Sissejuhatus biblioteraapiasse

Lääne-Virumaa

Mervi Lilleoja, Leili Eiskop
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keskraamatukogu
Õppereis Tallinna

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Mervi Lilleoja

Raamatukogu kvaliteedi
hindamise mudel

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Leili Eiskop

Raamatukoguhoidja päev

Kadrina VRK

Leili Eiskop

Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

Leili Eiskop

Pildi sisse minek
Kirjandustuur

Leili Eiskop

Raamatukoguhoidjate seminar
Andras
Leili Eiskop
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu korraldatud väikese osalustasuga, huvitavad ja erialaselt
arendavad koolitused on enesetäiendamisel suureks abiks.
Koolituste arv: (vt LISA 1)
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Raamatukogu juhataja viib läbi Keelekohvikut venekeelt emakeelena kasutatavatele inimestele ja
lasteoskonna raamatukoguhoidja koolitab lasteaed Kelluke õpetajaid lastekirjanduse vallas (vt LISA
2)
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Mervi Lilleoja õpib Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal (rakenduslik kõrgharidus).
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tallinna Keskraamatukogu tunnustas Aleksander Sibula stipendiumiga Mervi Lilleojat, õppetöös
edukat ja ühiskondlikult aktiivset raamatukogunduse erialal õppivat tudengit. Livia Aaloe`t
tunnustati Kunda linnavalitsuse poolt panuse eest Kunda Linnaraamatukogu lastetöö arendamisel.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Lasteaed Kelluke hoone, kus asub ka Kunda Linnaraamatukogu vajab renoveerimist (vt LISA 3).
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuuetega inimestele on tagatud juurdepääs raamatukogule.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
•
•
•
•

Lugejate teenindusse kasutatud arvuti ja SSD-ketas
AIP-i kasutatud arvuti
Sülearvutile SSD-ketas ja lisa vahemälu
Windows 10 paigaldamine

Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile:
Lugejaarvutid ja töötajate kasutuses olevad arvutid on liiga vanad ja me ei vasta
raamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudeli järgi nõudele, et raamatukogu arvutipark ei tohiks
olla vanem kui 5 aastat. Lugejaarvutite kasutatavus on vähenenud, sest tänapäeval on paljudes
kodudes arvuti kasutamise võimalus. Raamatukogus käiakse sagedasti kasutamas printimise- ja
skannimise teenust.
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Kunda Linnaraamatukogus on lastel võimalus kasutada arvutit üks tund päevas tasuta,
arvutimängude mängimiseks, infootsinguks vms.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
•

Kunda Linnaraamatukogus on kinnitatud komplekteerimise põhimõtted. 2017.aastal toimus
teavikute tellimine esitatud tellimisplaanide alusel, järgides rahvaraamatukogude
töökorralduse juhendit. 2016. aastaga võrreldes suurenes komplekteerimisraha 981 eurot.
Omavalitsuse rahasumma suurenes 970 eurot ja riigi raha 11 eurot. 2017.aastal ostsime
teavikuid 989 eks, mis on 54 eksemplari rohkem kui eelmisel aastal.

•

Raamatuid annetati 28 eksemplari, mis on 5 eksemplari võrra vähem kui eelmisel aastal.
Kolmandik tellitavast kirjandusest on aimekirjandus (184 eksemplari). Kunda
Linnaraamatukogu komplekteerib raamatuid lastele ja täiskasvanutele nii eesti kui ka vene
keeles. Suurim muudatus on toimunud venekeelse kirjanduse tellimise osas. 2017.aastal
tellisime 200 eksemplari, mis on 26 eksemplari rohkem kui eelmisel aastal.

•

Aastast-aastasse moodustavad suurima osa raamatukogu külastajatest pensionärid ja
kodused inimesed. Kolmandale kohale jäävad erilugejad, kellel pakutakse koduteenindust
ehk võimalust, kus raamatukoguhoidja viib soovitud teavikud koju või hooldekodusse.
Lastest loevad enim algklasside- ja põhikooli õpilased. Kolmandale kohale jäävad
gümnaasiumi õpilased.
2017.aastal on enim loetud täiskasvanute poolt:
1.Erik Tohvri „ Irdabielu”
2.Katrin Pauts „Politseiniku tütar”
3.Mart Sander „Litsid” esimene ja teine osa

•

Lastekirjandusest on enim loetud:
1.Astrid Reinla „Pätu”
2.Frances Hogan Burnett „Väike lord Fauntleroy”
3.Otfried Preussler „Nõiad, tondid, vetevaimud”
4.Astrid Lindgren „Bullerby lapsed”
3.1.1 Raamatute komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2016.aastal läbiviidud lugejateküsitlus kinnitas, et Kunda
komplekteeritud raamatukogu. Meie lugejad on rahul.
E-raamatuid kogus ei ole.

Linnaraamatukogu

on

hästi

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Kõik 2017. aastaks tellitud ajakirjad ja ajalehed on ostetud kohaliku omavalitsuse rahade eest, 27
nimetust ajakirju ja 9 nimetust ajalehti. Ajakirjadest laenutati kõige enam Lizat ja Burdat
(venekeelsed) ning Imelist Ajalugu, Horisonti ja Kodutohtrit. Ajalehti loetakse kohapeal.
Raamatukogu lugejatel on võimalus kohapeal kasutada ka elektroonilisi ajalehti: Virumaa Teataja ja
Eesti Päevaleht.

5
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteerita.
3.2 Inventuurid, mahakandmised.
Inventuur toimus 2017.aastal ajavahemikus 23.01.2017-10.02.2017. Inventuuri puudujääk oli 1%
raamatukogu fondist 376 eksemplari, mis kuulus mahakandmisele.
Inventuuri järgselt on raamatukogus 32784 eksemplari teavikuid, rahalises väärtuses: 208 916.75
eurot.
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, skannida, andmekandjale salvestada.
elektrooniliste jadaväljaannete kasutamise võimalus
individuaalkoolituse võimalus
koduteenindus
keelekohvik

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
•
•
•
•

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

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.

Raamatukogu

Lugejad
2016
850

Lugejad
2017
849

Muutus
(+-)
-1

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

22280

20690

-1590

Raamatukogu

Laenut-d
2016
28255

Laenut-d
2017
26824

Muutus
(+-)
-1431

Virtuaalkülast.
2016
2257
Päringud*
2016
562

Virtuaalkülast.
2017
4125

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
605

Muutus
(+-)
+43

+1867
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*Infopäringud
Kunda Linnaraamatukogu vastas aasta jooksul 605 esitatud infopäringule. Jagades päringute
koguarvu raamatukogu lahtioldud päevade arvuga saame keskmiselt 2-3 päringut päevas.
4.3 RVL teenindus
Raamatukogudevaheline laenutus toimib edukalt lähiümbruse raamatukogude vahel. Meie anname
raamatuid RVL vahendusel põhiliselt Lääne-Virumaa Keskraamatukogule, Kadrina Valla
raamatukogule ja Karepa raamatukogule, vahel ka teistele kogudele maakonnas ning ise tellime
põhiliselt
Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust.
2016.aastal
tellisime
Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust 112 eksemplari teavikuid ning ise andsime teistele kogudele 52 eksemplari.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kunda Linnaraamatukogu lasteosakond täienes 2016.aastal 240 eksemplariga, sh 10 venekeelsega,
2017.aastal 254 eksemplariga, sh 22 venekeelsega. Laste laenutamise sagedust ja arvu mõjutavad
kohustusliku kirjanduse nimekirjad ning raamatukogu poolt läbi viidavad üritused ning tegevused,
mille kaasabil lapsi lugema suunatakse. Venekeelset lastekirjandust ei ole mõtet senistes kogustes
enam juurde tellida, kuna Kunda linnas õpivad kõik lapsed varakult eesti keele selgeks ja edaspidi
loevad eestikeelset kirjandust. Venekeelset lastekirjandust on laenutatud aastas 31 eksemplari.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Kunda
Linnaraamatukogu

Lug- Lug- Muutus Külast- Külast- Muutus Laenut Laenut Muutus
d
d
(+-)
d 2016 d 2017 (+-)
2016
2017
(+/-)
2016 2017
233

239

+6

10767

9066

-1701

3228

2545

-683

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Alates 2003.aastast on Kunda Linnaraamatukogu prioriteediks olnud lastega tegelemine. Erinevate
tegevuste abil suuname lapsi lugema, et nad jõuaksid põneva raamatumaailmani.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Laste ja noorte aastal oleme jätkanud eelnevatel aastatel käivitatud lapsi arendavaid projekte,
kuhu oli kaasatud lasteaed Kelluke. 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.
Märtsikuus Emakeelepäeval külastasid raamatukogu Kunda Ühisgümnaasiumi õpilased. Toimusid
raamatukogutunnid, kus rääkisime lastele, kuidas raamat jõuab raamatukogusse,
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raamatutöötlemisest, paigutusest riiulitel, tutvustasime uudiskirjandust ja lõpuks sai igaüks proovida
ka laenutamist. Kunda Ühisgümnaasiumist osales raamatukogutundides 5 klassi.
Koolivaheaja üritused olid märtsikuus pühendatud raamatukogu 100. juubeli tähistamisele.
Koostasime lastele lahendamiseks erinevaid viktoriine ja ristsõnu raamatukogu kohta. Tuli teha
erinevaid otsinguid, kasutades raamatukogu kodulehekülge ja laste blogi ning orienteeruda
raamatukogus, et leida küsimustele õigeid vastuseid. Mängisime ja sõime kommi, nii nagu
sünnipäevale kohane.
Aprillis tähistasime rahvusvahelist raamatupäeva koos lasteaed Kelluke koolimineva rühmaga,
kutsudes külla kirjanik Urve Tinnuri. Lapsed olid kohtumisest väga elevil, kuulasid huviga
ettelugemist, esitasid palju küsimusi ja lõpetuseks tegid kirjanikutädile suure grupikalli. Lastele
meeldisid Tea Kirjastuse poolt välja antud väikelaste raamatud „Julge mereröövli muinasjutt”,
„Koprapoiss Kaur läheb kooli”, „Draakon Tõnn ja varese Vilma” jne.
Suure suvise koolivaheaja eel mängisid Kunda Ühisgümnaasiumi lapsed orienteerumismängu, kus
liiguti Kunda linnas ühest punktist teise. Üks punkt asus raamatukogus, kus lapsi ootas ees
lahendamist vajav ülesanne. Raamatukogu 100.aasta päevale pühendatud näituselt, tuli leida
vastused viiele küsimusele.
Suvekuudel 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. Seda mängu oleme Kunda linna lastega koos mänginud juba 10
aastat. Meie ainulaadse mängu vastu on huvi tundnud ka teised raamatukogud.
Kunda linn sai osa Eesti Vabariigi 100. sünni aastapäevale pühendatud Laste Vabariik
elamustuurist, ka raamatukogu oli oma tegevustega kohal.
Ettelugemispäeval said lugusid kuulata lasteaialapsed ja koolivaheaja üritustest osa võtvad lapsed.
Ettelugemisele tuli Andrus Kivirähki raamat „Sirli, Siim ja saladused” . Peale selle said Kunda
lapsed koolivaheaja jooksul osa võtta toredatest tegevustest, arendada käelist võimekust ning
joonistada ja värvida.
Põhjamaade raamatukogunädalal hommikuhämaruses süütasime küünlad, lapsed seadsid end
vaipadele istuma ja kuulasid Sven Nordqvisti lugu sellest, kuidas onu Findus kass Pettsonile
pannkoogitorti tegi. Arutasime ka seda, kus need Põhjamaad asuvad ja kas Eesti on ka üks
Põhjamaa.
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 Siilide rühmad said vaadata ja oma käega katsuda laulvaid, sumisevaid,
põrisevaid raamatuid.
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. Populaarsed sarjad olid
2017.aastal Lasse Maia detektiivibüroo, Ilmar Tomuski kriminaalsed lood, Cassandra Clare
raamatud, Markus Saksatamme ja Andrus Kivirähki raamatud. Ka Harry Potteri seeriat on hakatud
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uuesti lugema. Venekeelt emakeelena kasutatavatele lastele on pidev väljapanek: eesti kirjanikelt
lastele.
Näitused ja väljapanekud toetasid erinevaid tegevusi või moodustasid iseseisvaid teemasid:
tüdrukute võluvad jutud, Emakeelepäev, muinasjutumaal, noortejutte, uurime ajalugu, mängime
mänge, lõbusaid lugusid, jõulud käes!. Tähistasime kirjanike sünnipäevi : Tiia Toomet-70, Ilmar
Trull-60, Aino Pervik-85, Leelo Tungal-70, Astrid Lindgren 110.
Näitus „Ise Tegin!” sisaldas aasta jooksul laste poolt raamatukogus meisterdatud töid. Ka lasteaia
„Kelluke“ lapsed kaunistasid järjekordselt meie ruume oma ilusate talviste ja kevadiste piltidega.
Aasta lõpus uudistati Kundas tegutseva vene kunstistuudio „VaNadi Art“ laste tööde näitust
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele
Kunda Hooldekodu

Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
48
48
Ürituste arv

6

Osavõtjate arv
12

120

Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda Hooldekodus, kus raamatukogu avas
teeninduspunkti. Kord kuus, tutvustati ja loeti ette raamatuid (olenevalt hooldekodus elavate
inimeste tervisest ja hulgast). Ette loetakse lihtsaid, meeleolu tõstvaid jutte: muinasjutte, naljajutte,
anekdoote jne. Lemmikraamatuks 2017. aastal osutus „Võllanaljad”.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
100 aastat on möödunud esimese raamatukogu loomisest Kundas. Tähistasime seda 27.märtsil
1917.aastal toimunud sündmust ajaloolise näituse avamisega. Kutsutud olid ka kõik endised ja
praegused raamatukogutöötajad, kes olid varemalt jaganud oma mälestusi ja pildimaterjali.
Tänatud sai kõiki abilisi nii suusõnaliselt kui tänukirjaga.
Eakatele suunatud tegevused toimuvad „Villa Alfredis“ ja Kunda Hooldekodus, kus raamatukogu
on avanud teeninduspunktid. Kunda Hooldekodus tutvustati ja loeti ette raamatuid (olenevalt
hooldekodus elavate inimeste tervisest ja hulgast). Raamatukogu külas käiku, mis toimub kord
kuus, oodatakse väga. See on nagu arutelukohviku kokkusaamine. Kohvilaua ääres kuulatakse
lugusid ja arutletakse erinevatel teemadel.
Kunda Linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse Täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus. 2017.aastal koolitasime
lasteaed „Kelluke“ lasteaiaõpetajaid, tutvustades ilmunud pedagoogilist- ja väikelaste kirjandust.
Samuti tegime individuaalkoolitust raamatukogu klientidele, kes vajasid abi infootsingul,
pangateenuste kasutamisel või soovisid juhatust lugeja.ee portaali käsitlemisel
Alustasime ka Kunda Linnaraamatukogus Keelekohviku läbiviimist. Keelekohviku tund pakub
osalejatele võimalust praktiseerida ja rakendada oma eesti keele seniseid teadmisi ning harjutada
eesti keeles rääkimist, kõnest arusaamist ja kasvatada julgust, et eesti keeles suhelda.
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Keelekohvikus kasutame igapäevaeluks vajalikke teemasid: näiteks enesetutvustus, oma perekonna,
töö ja hobide kirjeldamine, tähtpäevade ning sündmuste tutvustamine, samuti erinevad
olmeküsimused.
Osalesime ANDRASE korraldatud pilootprojektis „Kingi võimalus!, mis eesmärgiks
täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste tutvustamine. Suurt tagasisidet me ei
saanud, kuid kuulutused linnas ja flaierite jagamine raamatukogu külastajatele äratas nii mõneski
huvi selle teema vastu.
Huvitavat programmi pakkusime Kunda elanikele ka Raamatukogupäevade raames. Raamatukogu
kunagine juhataja Hinge Kaljund tutvustas oma uut raamatut ”Urbanowiczid”. Raamat annab
põhjaliku ülevaate Poola ajaloost tegelaskujude elu keerdkäikude kaudu. See raamat võiks olla
gümnaasiumis ajalootunnis soovituslik kirjandus. Traditsiooniks on saanud Raamatukogupäevade
üritus „Vaat, kes täna laenutab!“. Tuntud inimene Kunda Linnaraamatukogus oli seekord Kunda
linnapea Kaido Veski, kes tutvus raamatukoguhoidja tööga.
2017.aastal lõpetas ilmumise ajaleht „Meie Kodu“. Aasta lõpus ilmus juba uus Viru-Nigula valla
Teataja, mis on samuti kakskeelne (eesti- ja vene keeles). Meie poolt esitatud teated, reklaam ja
artiklid jõuavad ka venekeelse elanikkonnani. Venekeelseid väljapanekuid oli kokku 8.
Eestikeelseid väljapanekuid oli erinevatel teemadel: Salapärane astronoomia, Minu maailm,
Ajalooline romaan, Minu laps, Kui põnev võib olla ajalugu jne.
Oleme oma tegevusega toetanud lõimimisprotsesse Kunda linnas ning mitmekesistanud kohalikku
kultuurielu.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Individuaalkoolitustel vajatakse abi otsingute tegemiseks, erinevate kontode avamiseks,
tervisetõendi saamiseks, pangateenuste ja lugeja.ee portaali kasutamisel.
Enamus abivajajatest on keskealised ja vanemad inimesed.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

URRAMi 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
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4.9 Andmebaasid
Kodulehe vahendusel on juurdepääs Urrami e-kataloogi. Samuti on raamatukogu kodulehel
lingikogu, mida jooksvalt täiendatakse.
5. 2018 aasta tegevused
•
•
•
•
•

Eesti Vabariik 100 tähistamine.
Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamine.
Koostöö Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula raamatukoguga.
Kogude korrastamine
IKT-arendused

Leili Eiskop
Kunda Linnaraamatukogu juhataja
Kuupäev: 20.01.2018.a
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LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

12

58

34.00

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
Koolitus

Koolituste arv

Keelekohvik
Õpetajalt-õpetajale

Koolitustundide
arv

Osalejate arv

12

18 tundi

48

4

2 tundi

60

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Kunda Linnaraamatukogu
Renoveerimine on plaanitud 2019.a

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kunda Linnaraamatukogu

Ürituse nimi
Jututuba/kooliminev laps lugejaks
Pärlimäng
Emakeelepäev
Ettelugemispäev
Koolivaheajaüritused
Raamatukogutunnid
Päkapikk raamatukohvriga
Põhjamaade raamatukogunädal
Orjenteerumismäng

Osavõtjate arv
128
100
24
26
245
120
27
32
135

