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Aastaaruanne 2017
Vihula Raamatukogu
Elanike arv 488

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu ülesannete mitmekesisus ja paljusus muudab raamatukogu töötulemuste hindamist.
Raamatukogu tööd ei saa hinnata ainult traditsiooniliste näitajate järgi. See ei anna tegelikku pilti
raamatukogu tegevusest ega kasutatavusest. Väikese kogukonna võlud ongi selline veidi avatum
inimeste vaheline suhtlemine, kus suheldakse lugejatega rohkem. Tuleb ju inimeste lugemis
harjumustki vahel kujundada, et ta ei jääks kinni ühte lugemis žanri. Raamatukoguhoidja suunab
lugeja valikuid ja soovib, et ta avastaks ka teistsugust lugemisvara, mida ta siiani lugenud.
Laste- ja noortekultuuri aasta puhul korraldati lasteaialastele kaks ürituste sarja: 100 toiduainet ja
100 värvi. Kus kasutati aktiivõppe meetodit, mis võimaldab lastel areneda kirjanduse kaudu.
Raamatust loetud pala üle arutamine. Loov lähenemine arendab laste arvamuse kujundamist ja
väljendusoskuse parandamist. Kasutatud on ka õpituba, kus väga olulisel kohal laste käeliste
oskuste arendamine. Kuid kõige tähtsam on, et laps saaks tunda rõõmu isetegemisest ja jagada seda
teistega. Lugemisprogrammi „Aitan lapsi raamatute juurde“ ei korraldatud. Peale stardikoolitusel
osalemist olin selle oma tegevustesse planeerinud. Selliseid üleriigilisi ettevõtmisi ei ole kerge
korraldada, kuid annaks lisaväärtust raamatukogudele, sest paljud raamatukogud oleksid kaasatud
selle sõnumi edastamisel
Raamatukogu külastatavus ja laenutused vähenesid, kuid lugejate arv on suurenenud.
Raamatukogusse tulek on inimestel planeeritud, kuna maaraamatukogusse jõudmiseks on vaja
rohkem aega ja kulutusi. Oluline on, et raamatukogu oleks palju avatud, see aitab inimestel
planeerida aega, millal tal sobib raamatukogu kasutada. Raamatukogu töötaja haigestumisel on
raamatukogu suletud, see mõjutab esiteks raamatukoguteenuse kättesaadavust ning muutuvad ka
raamatukogu kasutamise näitajaid.
.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu struktuuris ja lahtiolekuaegades muutuseid ei toimunud. Tõenäoliselt on vaja
raamatukogu struktuuris midagi muuta, kuid mida täpsemalt tuleks muuta, selgub kui Haljala valla
raamatukogudele valitakse uus juhataja. Vihula raamatukogu teeninduspiirkonnas on
teeninduspunkt Sagadis. Selle kandi inimesed ei pääse tõesti Vihula raamatukogusse, kuna
puuduvad ühistranspordi võimalused. Seal pakub raamatukogu ka koduteenindust. Teisele poole
teeninduspiirkonda jäävate külade inimestele pakub raamatukogu samuti koduteenindust. Sinna ei
plaani teeninduspunkti, sest selleks on siis vaja teeninduspinda või ruumi, kus teenust osutada ja
lugejate arv ei ole suur. Sealt ei liigu samuti ühistransporti, millega inimesed saaksid sõita
Vihulasse ja hiljem ka tagasi. Haljala vallas peaksid jääma olemasolevad raamatukogud alles, sest
vahemaad raamatukogude vahel on üsna suured. Kui sulgeda raamatukogu, siis tuleb enne mõelda
kuidas raamatukoguteenust pakkuda inimestele, kes seda vajavad. Raamatukoguteenuste
kvaliteedihindamist planeerin teha kui valla raamatukogud on liitunud ühtse juhtimise alla, siis saab
teada kas elanikud on rahul ellu viidud muutustega Vihula teeninduspiirkonnas.
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2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks

Seisuga
31.12.16. €
13,088
7,382
3,019
2,140
0,879
0,630
0,174

Seisuga
31.12.17 €
13,369
7,603
3,113
2,213
0,900
0,592
0,019

Muutus %
+2,2%
+3%
+1,3%
+3,4%
+2,4%
-6%
-89%

Kohaliku omavalitsuse eelarve raamatukogule suurenes 7,9%. Eelarve täitmine 90,8%.
Eelarvest 55,4% personalikulu, 16,1% komplekteerimiskulu, 4,3% infotehnoloogiakulu, 35,4%
majandamiskulu ja 0,14% koolituskulu.
RVL, koduteeninduse ja teeninduspunkti korraldamisel kasutab raamatukogu töötaja isiklikku
sõiduvahendit. Sõitudeks kuluv kütus kompenseeritakse eelarvest.
2.3 Projektid
Projekte ei ole koostatud. Toetusi ei ole saadud.
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

0

0

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab üks inimene täiskoormusega. Töötaja haigestumise tõttu oli raamatukogu
rohkem suletud kui eelmisel aastal. Raamatukogu juhatajal on kohustus arendada enda teadmisi ja
oskusi, et tagada raamatukoguteenuste kvaliteetne kättesaadavus.
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
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Noored ja raamatukogu
Õppereis Tallinna
Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel
Raamatukoguhoidja päev
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt
lastele
Kirjandustuur
Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus

Korraldaja
LVKRK
LVKRK

Osalejate arv
1
1

LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

1
1
1
1
1
1
1
1

LVKRK
Tallinna Tehnikaülikool

1
1
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Raamatukoguhoidjal tuleb valida, millised koolitused on talle vajalikud. Paljude teemade puhul ei
ole vaja korraldada koolitusi, piisab kui raamatukogu töötajale saata informatsiooni teema kohta.
Vahel on keeruline ajaliselt sobitada koolitusi, kui raamatukogul on juba selleks päevaks
planeeritud mingid tegevused. Koolituste ajaplaanid võiksid olla pikemalt ette teada. Huvitavad
alati kirjanduse ülevaated, aitab hoida kursis ilmuva kirjandusega. Tore ettevõtmine oli korraldatud
raamatukoguhoidja päeva puhul. Vajalik oli ka infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus ja koolitaja
oli oma ala spetsialist. Planeeritud digitaalse kirjaoskuse juhendajakoolitust olin oodanud juba
ammu, see on tõesti väga vajalik koolitus.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei olnud.
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialast haridust ei omandatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Töötajate tunnustamisi ei olnud.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht
Raamatukogu asub lasteaiaga ühes majas. Akende, uste, valgustuse, küttesüsteemi, välistrepi ja
sisustuse uuendamine. Remondiplaane valla arengukavas ei ole planeeritud. Raamatukogu töötaja
töökohustuste hulka kuuluvad aastaajast sõltuvad heakorratööd, koristamine, kütmine,
küttematerjali tellimine ja ladustamine. Asukoha viita ei ole suurema ristmiku juures.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimene vajab raamatukogusse sisenemiseks abi. Kohalik omavalitsus on teadlik
raamatukogu trepi olukorrast, see vajab uuendamist. Olukorda ei ole muudetud liikumispuudega
inimestele paremaks.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
IT teenust osutab raamatukogule Visioline Infra OÜ, kelle poolt osutatud teenus on alati kiire ja
kvaliteetne. Interneti ühendus hea ja kasutada saab ka WI-FI levi. Aasta alguses vahetatud ruuter,
ostetud uus telefon ja arvutile lisatud SSD ketas ja mälu.
3. Kogud
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
Raamatukogude ühendamisel vajalik komplekteerimise põhimõtete kinnitamine, see aitab
koordineerida komplekteerimist, et kujundada raamatukogude kogud kooskõlas teiste valla
raamatukogudega.
Eksemplaride vähendamine ja nimetuste suurendamine muudab kogud
rikkalikumaks. Kuid uuema ajaviitekirjanduse komplekteerimine nõuab veidi teist lähenemisviisi.
Tagada piisav eksemplaride arv, et ei tekiks pikki järjekordi raamatutele. Komplekteerimissummad
ei ole piisavad, sest ei ole saanud tellida alati selliseid eesti kirjanike teoseid, mida pean vajalikuks
kogusse soetada. Kuna komplekteerimis võimalused on piiratud, on raamatukogu kasutanud RVL
teenust, et rikastada lugejate lugemisvara.
Annetused moodustavad tervest kogust 7,2%. Annetusi saadud sel aastal 59 raamatut vähem kui
eelmisel aastal. Annetused saadud Rakvere Keskraamatukogust. Laadiliselt 4 raamatut ja üks
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jätkväljaanne. Kokku 5 annetatud teavikut, millest 3 ühiskonna ja 2 psühholoogia valdkonnast.
Sel aastal moodustavad soetatud teavikutest annetused 2,6%. Soetatud teavikutest ostetuid 97,4%.
Uute raamatute kohta hangin infot kirjastuste Rahva Raamat ja Apollo veebilehtedelt. Enamasti
tellin Rahva Raamatu ja Apollo raamatunimestikest, mis saadetakse raamatukogule iga nädal.
Raamatute tellimused sisestan raamatukogu programmi Urram. Rakvere komplekteerimisosakond
tegeleb raamatute ostmisega, mis võimaldab ka odavamalt raamatuid soetada. Kuid ajaliselt tuleb
raamatukogul seda raamatut kauem oodata, millal raamat keskraamatukogust raamatukogusse
jõuab. Järelkomplekteerimisega tegelen jooksvalt, kui mõni raamat vajab väljavahetamist või on
soov mõne vajaliku raamatu järele. Mõned raamatud ostan ka ise otse kirjastusest, kuid sellel aastal
ei ostetud mujalt raamatuid juurde. Saabuvateat raamatutest 30,6% eesti kirjandus, 26,4%
liigikirjandus, 23,3% väliskirjandus ja 19,7% laste- ja noortekirjandus.
Kõige enam tähelepanu pööran eesti kirjandusele. Tellimisel arvestan oma lugejaskonna nõudluste
ja soovidega, aga ka piirkonda jäävate õppeasutustega.
Rahvaraamatukogul peab olema piisavalt raha, et komplekteerida lugejate nõudlusele vastav kogu.
Soovivad ju lugejad laenutada ikka head ja uuemat kirjandust.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatute juurdetulek elanike kohta 2015 – 0,39, 2016 – 0,5 ja 2017 – 0,4. 2017 aastal soetatud
raamatutest ilu- ja lastekirjandus 73,6% ja liigikirjandus 26,4 %. 2016 aastal soetatud raamatutest
moodustab ilu- ja lastekirjandus 73% ja liigikirjandus 27%. Võrreldes eelmise aastaga on
ilukirjanduse osakaal soetatud raamatutest suurenenud.
2017 aastal on raamatuid ostetud 188 eksemplari ja annetusena saadud 5 eksemplari. Võrreldes
2016 aastaga on ostetud 8 raamatut rohkem ja annetusi saadud 59 eksemplari vähem.
Osetud laadide järgi 188 raamatut. Annetatud raamatuid laadide järgi soetati 4 raamatut ja üks
jätkväljaanne. Võõrkeelset kirjandust ei soetatud, kuna puudub nõudlus võõrkeelsele kirjandusele.
Kogu 2017 aasta lõpus raamatud 8551, auvised 26, elektroonilised teavikud 7 ja muud teavikud 18.
Kogu 2016 aasta lõpus raamatud 9240, auvised 26, elektroonilised teavikud 9 ja muud teavikud 18.
2017 aastal kustutati kogust 205 raamatut rohkem kui eelmisel aastal. 2017 aastal kustutati 882
eksemplari raamatuid ja kaks elektroonilist teavikut.
E-raamatuid ei ole ostetud. E-raamatuid saavad lugejad ilma raamatukogu vahenduseta osta ja
laenutada. Vanemad inimesed ei ole kindlasti huvitatud e-raamatutest.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat tellin kaks korda aastas. Kohaliku omavalitsuse rahadest tellin ajakirjad ja ajalehed
aasta lõpus. Kultuuriperioodika tellin jooksval aastal riigi dotatsioonist. Tellimisel olen arvestanud
kõigi vanusegruppidega, et neile pakkuda meelepärast lugemist. Lisaks ostetutud ajalehtedele ja
ajakirjadele on lugejatel võimalik lugeda: Hea Kodanik, Puutepunktid, Pääste Elu, Pluss, Eurokratt,
Maailmavaade,
Tennis, Liikumine ja Sport, Jooksja, Kesknädal, Sotsiaaldemokraat,
Keskkonnaharidusleht,Vihula Valla Leht ja Haljala Valla Sõnumid. Ajakirju telliti neli nimetus
vähem ja ajalehti telliti üks nimetus vähem võrreldes eelmise aastaga. 2017 aastal telliti ajakirju 16
nimetust ja ajalehti 4 nimetust. Perioodikat kustutati 50 nimetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid on raamatukogus kokku 33 ja muid teavikuid 18. Sel aastal ei ostetud auviseid ega ka
muid teavikuid. Kogust kustutatud 2 elektroonilist teavikut.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Kuna raamatukogus oli viimane inventuur tehtud 1995 aastal oli selleks väga suur vajadus.
Kindlasti andis kogule parema ülevaate, kui raamatud sai sisestatud raamatukoguprogrammi
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Urram. Kuid väga palju oli vale kirjeid, topelt raamatuid. Ka seal sai tehtud väga suur korrastus.
Raamatukogus toimus inventuur ajavahemikus 14. 08- 16.08. Inventuuri käigus selgusid töötaja
poolt tehtud vead. Raamatul ei olnud vöötkoodi või raamatute vöötkoodid ei vastanud Urramis
olevate vöötkoodidega. Inventuuri aitasid läbi viia Rakvere Keskraamatukogu komplekteerimis
osakonna töötajad. Suurimad tänud tehtud töö eest. Üksi tehes oleks inventuuri läbiviimiseks palju
rohkem aega kulunud. Kontrollimisel ja võrdlemisel selgus, et puudu on 30 eksemplari, väärtuses
66 eurot ja 4 senti. Puuduvate teavikute arv laadide kaupa trükitud raamat 28 eksemplari 60 eurot ja
48 senti. Multimeedia 2 eksemplari väärtuses 5 eurot ja 56 senti. Inventuurikomisjoni järeldus ja
ettepanek oli, et kuna eelmine inventuur toimus väga ammu tuleks puuduvad eksemplarid maha
kanda.
Enne inventuuri toimus ka raamatute kustutamine. Kokku koostati 3 kustutusakti, kus kustutati 882
eksemplari raamatuid, millest 726 ilu- ja lastekirjandus. Keelte järgi 39 raamatut võõrkeeles.
Kustutatud raamatute suhe saabunud raamatutega 82%. Järgmisel aastal on planeeritud vähem
raamatuid kustutada. Kuid kogu on vaja korrastada, kuna sisaldab palju vananenud raamatuid, mis
ei leia lugejate poolt kasutust. Kogude regulaarne korrastamine ja uuendamine tagab kogu
kvaliteedi ning muudab selle lugeja jaoks kasutatavamaks.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muutuseid ei ole teeninduskorralduses ega ka teenustes. Lugejate rahulolu-uuringu soovin teha siis,
kui Haljala valla raamatukogude struktuuris on muutused toimunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate kasutuses on üks arvuti, mis soetatud 2013 aastal. Arvutit kasutatakse vähe. Kui kodus
arvutiga probleeme tullakse raamatukogusse. Sellel aastal oli palju inimesi, kellel oli probleeme IDkaardi sertifikaatide uuendamisega.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu
Vihula

Lugejad
2016
149

Lugejad
2017
160

Muutus
(+-)
+11

Vihula raamatukogu teeninduspiirkonnas on 488 elanikku, kellest 32,8% kasutavad raamatukogu.
Hea on tõdeda, et raamatukogu on kogukonnas vajalik. Lugejate sihtrühmade võrdluses on kõige
enam muutunud töötajate arv. Võrreldes eelmse aastaga on 12 lugejat rohkem selles sihtrühmas.
Kõige rohkem on vähenenud pensionäride sihtrühma lugejaid. Eelmise aastaga võrreldes vähenes 9
pensionäri. Teistes sihtrühmadest on lugejaid ka veidi vähemaks jäänud.
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Vihula

3078

2400

-678

Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)
0

Lugejate arvu kasv ei ole külastusi suurendanud. Lugeja külastas raamatukogu kuid harvem. Juba
väikesed muutused kogukonnas võivad muuta raamatukogu käekäiku. Kui lahkub kolm peret, kus
oli ka palju lapsi, on muutused isegi raamatukogus nähtavad. Kindlasti on mõjutanud ka töötaja
pikemalt haiguslehel olemine raamatukogu töötulemusi, sest siis oli raamatukogu ju suletud.
Külastuse intensiivsus vähenes 5,6 võrreldes eelmise aastaga.
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Raamatukogu
Vihula

Laenut-d
2016
8432

Laenut-d
2017
7292

Muutus
(+-)
-1140

Päringud*
2016
26

Päringud*
2017
16

Muutus
(+-)
-10

Külastuste langusega on kaasnenud ka laenutuste langus. Ka päringuid on vähem registreeritud.
Raamatute juurde tulek elaniku kohta 0,4, mis eelmisel aastal oli 0,5. Raamatute ringlus 0,9.
Liigikirjanduse ringlus 2,6, mis oli eelmisel aastal veidi suurem. Ilu- ja lastekirjanduse ringlus 1,3,
mis oli eelmisel aastal sama. Laenutuste sagedus vähenes 11 võrreldes eelmise aastaga.
Liigi raamatute laenutused: filosoofia-psühholoogia 250 (317), ühiskonnateadused 171 (259),
meditsiin (tervis) 116 (229), liik 62-64 88 (167), kunst (käsitöö, aed) 62 (85), põllumajandusaiandus 30 (73), kirjandusteadus (elulood) 27 (73), ajalugu 75 (73),
üldteadused 9 (62),
loodusteadused 29 (28), usuteadus 6 (23) ja tehnika 0 (13). Liigikirjandust on laenutati 523 korral
vähem kui eelmisel aastal. Auviseid ei laenutatud ja muid teavikuid 16 korral. Lauamängude
laenutus oli eelmisel aastal aktiivsem ja auviseid laenutati eelmisel aastal 7 korral. Perioodikat on
laenutatud 455 korral vähem kui eelmisel aastal.
Kõige populaarsemad ajakirjad on: Kodu & Ehitus, Maakodu, Naisteleht, Eesti Naine, Pere ja
Kodu, Tehnikamaailm, Naistelehe Nipiraamat ja Suvi Aias.
Kõige populaarsemad raamatud on: Künnapas, H. Tähtajaline elu. 1. osa ja 2. osa, Mothander, C.
Parunid, eestlased ja enamlased, Kuus, V. Kips-kõps külla, Stedman, M. L. Valgus ookeanide
vahel, Sander, M. Litsid: naiste sõda, Taska, I. Pobeda, Kaik, R. Aasta kadunud kolkakoolis,
Kangro, M. Klaaslaps, Särg, I. Varjus, Riley, L. Tormiõde, Biin, A. Lossi peremehed, Brooks, D.
Tee iseloomuni ja Ivanov, A. Argonaut.
Infopäringud
Infopäringuid vähem kui eelmisel aastal. Kui eelmisel aastal registreeritud 26 infopäringut, siis
sellel aastal oli 16 infopäringut. Infopäringute teemad on väga erinevatest valdkondadest. Karu elu,
tamm, meie naaberriigid, Eesti Vabariik, Läti Vabariik, haldusreform, suhtlemine, lapsed mujal
maailmas, luuletusi isast, luuletusi emast, kuusepuu ajalugu, jõulukaunistused vanasti ja tänapäeval,
värviõpetus, värvide mõju inimesele, värviteraapia. Kõige rohkem esitavad päringuid õpilased,
üliõpilased ja õpetajad. Õpilastele on vaja teemade kohta infot otsida nii raamatutest, ajakirjadest
kui ka ajalehtedest. Vajalike artiklite välja printimine ja vajalike raamatute hankimine teistest
raamatukogudest lugejatele.
4.3 RVL teenindus
RVL on üha suurenev töölõik lugejateeninduses. RVL teeninduse korraldamisel tellitud teavikute
kohale toomine on raamatukogu korraldada. See võimaldab lugejatel kiiremini teavikud kätte
saada. RVL teenust kasutanud 391 korral. Teavikuid tellitud Lääne-Virumaa Keskraamatukogust,
Haljala Vallaraamatukogust, Kadrina Vallaraamatukogust, Võsu raamatukogust, Võsupere
raamatukogust, Karepa raamatukogust ja Vergi raamatukogust. Teistele raamatukogudele pakutud
RVL teenust 220 korral.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandust saabus raamatukogusse 38 raamatut. See moodustab saabuvatest
raamatutest 19,7%. Laste arv on aastatega vähenenud. Kuna raamatukogu piirkonnas asub
lasteaed, siis on komplekteeritud rohkem nende eale sobivat kirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus

Külast-d

Külast-d

Muutus

Laenut

Laenut

Muutus

7
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
Vihula
26
24
-2
767
542
-220
528
258
-270
Laste arv vähenes kahe lapse võrra. Kui arvestada sinna hulka ka lasteaialapsed, kes raamatukogu
kasutavad, kuid ei ole registreeritud raamatukogu kasutajaks, siis raamatukogu jaoks ei ole oluliselt
laste arv muutunud võrreldes eelmise aastaga. Lugejatest 17,4% on lapsed, eelmisel aastal oli lapsi
21% lugejatest.
Laste külastused moodustavad 22,6% külastustest, eelmisel aastal oli see 24,9%. Laste külastuste
arv vähenes 220 külastuse võrra. Laste laenutuste sagedus veidi tõusnud 22,6. Laste laenutused
moodutavad laenutustest 7,4%. Lastele laenutati 270 teavikut vähem kui eelmisel aastal. Kui
teeninduspiirkonnast lahkub paar lasterikast peret, on see mõju tunda ka raamatukogu statistilistes
arvudes.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Raamatukogu korraldab lasteaialastele üritusi, põhikooliõpilased osalevad kasutajakoolitusel.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Sellel aastal planeeritud üritused sarjadena, kuna teema käsitlemiseks on võetud pikem aeg.
Sarjas 100 toiduainet korraldatud 3 üritust. Sarjas 100 värvi korraldatud 7 üritust. Lisaks
korraldatud veel kaks üritust, kus teemadeks olid Eesti Vabariik ja Tahan targaks saada.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Liikumispuudega lugejatele pakub raamatukogu koduteenindust. Lugeja helistab raamatukogusse,
arutame milliseid raamatuid soovib ning lepime kokku kuupäeva ja kellaajal, millal raamatud
temani jõuavad.

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele
0

Kordade arv
32

Teenuste arv
32

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
4

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Vihula lasteaialastele pakutakse erinevaid üritusi, kus nad saavad täiendada teadmisi ja arendada
oskusi.
4.6.1 kohalikul
Inimeste taotluste ja avalduste saatmine vallavalitsusse. Toimetulekutoetuste, ravimitoetuste,
talihoolduse teostamise ja prügiveo vabastamise taotlused. Teeninduspunkti töö korraldamine.
Aktiivseim koostöö on kohaliku lasteaiaga, lastele korraldatakse järjepidevalt arendavaid üritusi.
Vihula valla raamatukogude
raamatute vahetus, raamatukogude tegevust reguleerivate
dokumentide korrastamine ja koostamine.
4.6.2 riiklikul
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Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud komplekteerimine ja metoodiline juhendamine.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud seminaridel ja koolitustel osalemine, RVL
teenuse kasutamine.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil koostöö puudub.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kahel korral koolitused teemadel turvaline internet ja ID-kaardi kasutamine. Inimestel on erinevad
arvutikasutamise teadmised ja oskused, on kergem tegeleda iga inimesega personaalselt. Teemad
millega individuaalselt tegeldi: dokumendi saatmine, digiallkiri, e-teenused – mõisted, aadressid,
pank- e-teenused, arvete maksmine, elektronpost, turvalisus ja paroolid, ID-kaardi sertifikaadid,
eesti.ee tutvustamine, lugejaportaali tutvustamine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogus toimuvaid üritusi ja teenuseid reklaamitakse kohalikus ajalehes ja teadetetahvlil.
Kõige paremini reageeritakse kui teade saata lugeja meilile või raamatukoguprogrammi kaudu.
KOVi veebilehel on üleval andmed raamatukogu kohta.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei ole loodud.
5. 2018 aasta tegevused
Väikese kogukonna võludeks on veidi avatum inimeste vaheline suhtlemine, kus suheldakse
rohkem. Tuleb inimeste lugemisharjumust kujundada, pakkuda talle muid lugemiselamusi, mida ta
siiani laenutanud ja lugenud ei ole. Suured muutused ühiskonnas on raamatukogusid juba
mõjutanud koolide, postkontorite ja kaupluste sulgemine maapiirkondades. Haldusreformiga seotud
muutused ootavad raamatukogusid ees. Muutusi tehes on oluline, et muutused enne põhjalikult läbi
mõelda ja kaaluda, kas need muutused on ikka vajalikud ja kasulikud. Oluline on säilitada
professionaalsed töötajad, head kogud ja head ruumid, sellest ju sõltubki kui palju lugejaid seda
raamatukogu kasutab. Peas keerleb väga palju ideid. Kuid kahjuks jääb aega väheseks ja
inimvõimetel on piirid. Raamatukogud tuleks tuua välja rangetest piiridest. Eesmärk on ikka
näidata, et raamatukogus on palju enam võimalik teha.

Tiina Tälli
raamatukogu juhataja
25.01 2017
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LISA 1
Koolituste arv kokku
12

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
32

Koolituseks kulutatud
19 eurot

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

Ürituse nimi
Ürituste sari 100 värvi
Ürituste sari 100 toiduainet
Tahan targaks saada
Eesti Vabariik

7
3
1
1

Osavõtjate arv
91
36
10
10

