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Aastaaruanne 2018
Raamatukogu nimi: Haljala Vallaraamatukogu Karepa haruraamatukogu
Elanike arv: 227
1.Põhilised tegevussuunad
* Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
Kevad-suvel toimus Karepa raamatukogu kasutajate rahulolu-uuring.
1. augustist 2018 hakkasid ühinenud valdade raamatukogud ühe asutusena tööle.
Aasta lõpus sai valmis raamatukogu uus ruum rahvamajas. Kolimine jääb uue aasta algusesse.
Toimusid näitused/väljapanekud sarjas „EV100“.
Üldiselt oli aasta huvitav. Tuli kohaneda töötamisega uues olukorras. Tööülesanded on jäänud
üldjoontes samaks, vaid keelajaid ja käskijaid on rohkem. Aasta jooksul oli üleval huvi
raamatukogu kolimise vastu. Lõpuks saab see siis teoks. Pole vaja enam ahju kütta, valgem,
saab lahti WC lõhnast. Raamatukogu ise on veidi väiksem, kuid samas on kasutada rahvamaja
muud ruumid. Rahuolu-uuringus jäid kõlama suuremate probleemidena raamatukogu väiksus
ja lõhn.
* Milline mõju on raamatukogu tegevusel kohalikule kultuurielule.
Raamatukogul on kohalikus tegevuses oluline roll. Läbi raamatukogu toimub kogu kohalik
kultuurielu. Raamatukogu saatuse ja muutuste kohta tuntakse pidevat huvi.
* Raamatukogu tegevused kultuuripärandiaastal.
Tegevused kultuuripärandiaasta tähistamiseks kattuvad osaliselt EV100 ettevõtmistega
hõlmates näitusi ja üritusi: kirjanduslik kultuuripärand – näitus A.H. Tammsaare 140, näitus
Hunt – Eesti rahvusloom, väljapanek Eesti looduse päev, R. Vaiksoo autoritund – Eesti
monumendid, hingedeaja tähistamine.
1.2 Projektid
Tabel 1 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

0

Projekte ei ole kirjutatud. Vajalikud vahendid on saadud seltsi kaudu.

2. Personali koosseis, areng
Seoses raamatukogu muutumisega harukoguks on ametinimetuseks raamatukoguhoidja. Muid
muutusi ei toimunud.
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2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Teema
Erialased täienduskoolitused
E-Kodaniku juhendajate koolitus

Korraldaja

Osalejate arv

BCS Koolitus

1

LVKRK korraldatud koolitused
LVKRK
Turunduse ja kommunikatsiooni võimalused
ETKA Andras
1
raamatukogus
Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogus
Tallinna Ülikool
1
Raamatute tõlkimisest
I. Koff
1
Muud koolitused
Nutiseadme koolitus Kundas
Vaata Maailma SA
1
Teadmised arvutite kasutamisest, sotsiaalmeediast jm elektroonilisest on alati kasuks.
Viimane nö pehmem teema aitab edaspidi raamatute tõlkeid paremini mõista ja hinnata.
Lisa 1
2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Avalikke esinemisi ei olnud.
LISA 2
2.1.3 Erialahariduse omandamine.
Erialahariduse omandamist ei olnud.
2.1.4 Töötajate tunnustamine.
Haljala valla tänukiri ja rinnamärk 25 aastat tööd Karepa raamatukogus.
SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus „Sädeinimene“ nominent.
2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu töötaja töökohustuste hulka kuulusid aastaajast sõltuvad heakorratööd,
küttepuude varumine, koristamine. Raamatukogu ruumid ja asukoht olid endised, vanas
koolimajas. Asukohta näitab viit suurema tee ääres. 2018 lõpuks sai valmis uus ruum
rahvamajas. Uuel aastal ootab sisse elamine uues kohas.
Ühinenud valdade raamatukogud töötavad nüüd ühtse asutusena, millel on direktor. Seega
toimub töö koordineerimine valla keskkogu kaudu. Uuenenud on raamatukogu
dokumentatsioon: põhimäärus, kasutamise eeskiri, töökorralduse reeglid, erinevad
ohutusjuhendid. Raamatupakid toimetatakse nüüd kätte, pole vaja endal järgi käia.
LISA 3
2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimene vajab majja sisenemiseks abi (välistrepist üles, uksepoolte
avamine).
2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
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2018 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.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
•

•

•

Komplekteerimisel arvestatakse ka valla teiste raamatukogude tellimustega ja püütakse vältida liiga
palju topelt tellimusi. Pööratakse tähelepanu ka Urramis tärniga märgitud raamatutele. Raamatufond
paikneb avariiulitel.
Fondi suurus seisuga 01.01.2019 on 6047 eksemplari raamatuid, 13 auvist, 1 elektrooniline teavik ja 4
muud teavikut (lauamängud) kokku 6065. Raamatutest on ilukirjandust 4163 eksemplari (68,8%) ja
erialakirjandust 1884 (31,2%) eksemplari. Keeleliselt jaguneb fond 6032 eestikeelset, 33 võõrkeelset
raamatut.
Annetuste osakaal kogude juurdekasvus oli 14 raamatut ehk 8,3%. Lugejatelt saadi annetusena 10
raamatut: 8 väliskirjanduse, 1 koduloo, 1 astroloogia valdkonda kuuluvat.

kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, ringlus
Laste laenutuste edetabelit juhib ajakiri „Miki Hiir“ (23 laenutust). Raamatutest A. Ch. Andresen
„Vankumatu tinasõdur“ (13x), M. Arold „Priidu“ (11x) ja R. Bobõlski „Mustikavõõpaja ja teised
lood“ (9x). 2018 a raamatutest on loetuim M. Saar „Mann ja Roosa Rott“ (4x).
Edetabeli esimese 50ne seas on 11 ajakirja, 11 eesti ilukirjanduse, 19 väliskirjanduse ja 9
erialakirjanduse teost. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud ajakirjade laenutamine.
Laste loetavus oli 18,6 (2017 21,6) ja külastatavus 10,4 (2017 11,4) korda kasutaja kohta.
Täiskasvanud lugesid eelkõige ajakirju. Edetabeli esimesed 25 nimetust on ajakirjad (Kroonika, Mida
arstid sulle ei räägi, Kodukiri, Tiiu).
Raamatutest on enim loetud L. Tungal „Seltsimees laps“ (14x), U Tinnuri „Kui põld oleks järv“ (
14x), V. Afanasjev „Serafima ja Bogdan“ (14x), I. Lember „Hea kasvatusega mees“ ja „Elukutse
ohver“ (13x).
Edetabeli 50ne seas on 27 ajakirja, 12 eesti ilukirjanduse ja 11 väliskirjanduse teost. Võrreldes eelmise
aastaga on eelistatud eesti kirjandust ja hoopis välja jäänud erialakirjandus.
Sellest aastast on koduteeninduse saajad määratud erilugejateks, keda on 20 inimest. Laenutusi
erilugejatele oli 1686, millest ilukirjandust 551, erialakirjandust 158 ja perioodikat 977 laenutust.
Erilugejate loetavus oli 84,3, millest ilukirjanduse loetavus 27,6, erialakirjanduse loetavus 7,9 ja
perioodika loetavus 48,9 teavikut inimese kohta.

Raamatufondi ringlus kokku oli 0,8 (2017 0,5), ilukirjanduse puhul 0,5 (2017 0,5) ja
erialakirjandusel 0,7 (2017 0,4). Liigiti oli ringlus kõige suurem meditsiinikirjandusel (0,5) ja
filosoofial-psühholoogial (0,5), kõige väiksem tehnikakirjandusel (0,1) ja üldteadustel (0,1).
Erialakirjanduse ringlus suurenes, kuna sel aastal sai neid riiuleid revideeritud.
Perioodika ringluseks tuli 1,25 (2016 1,33) kui arvestada, et üldiselt on aastakäigus 12
numbrit ja aastakäike oli aasta lõpus arvel 137. Ringlus vähenes, sest aastakäike on arvel
rohkem, kui möödunud aastal.
Keskmine raamatute loetavus oli 32,6 (2017 34) ja keskmine perioodika loetavus 13,9 ( 2017
12,6). Külastatavus 14,1 (2017 18) korda kasutaja kohta.
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Maha sai kantud 551 raamatut ja juurde tuli 166, st iga juurde tulnud raamatu kohta kustutati
3,32 raamatut.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2018 aastal saabus kogudesse 166 eksemplari raamatud. Lugejatelt saadi annetusena 10 ja
keskkogu kaudu 4 raamatut. Ostusid oli 152 eksemplari. Ostetud raamatutest oli 36 raamatut
riigi dotatsiooni soovituslikust nimekirjast, kokku 387,79 eurot.
Saabunud raamatute jaotus
Saabunud
raamatuid
kokku
2017
2018
180
166

Muutus Sellest
(+/-)
erialakirj

Muutus Sellest
(+/-)
ilukirj

Muutus
(+/-)

2017
2018
2017
2018
-14
45
26
-19
135
140
+5
25%
15,7%
75%
84,3%
2018 aastal saabunud raamatud on liigselt ilukirjanduse poole kaldu. Eraisikutelt saadud
annetusi oli vähem (-17). Ilukirjandust eesti autoritelt oli 54 (+12) 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
2018 aastal saabus raamatukokku 38 nimetust ajakirju ja 2 nimetust ajalehti.
Ajakirjadest on 35 nimetust ostetud ja 3 nimetust annetusena: Liikumine ja Sport, Jooksja,
Tennis. 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, Haljala Valla Sõnumid. 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. Arvel on 3 aasta + jooksva aasta ajakirjad.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
2018 aastal auviseid ei lisandunud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur on tehtud 2017. Eelmisel aastal jäi pooleli fondi puhastamine seisvast kirjandusest.
Sel aastal vaadati läbi välis- ja erialakirjandus.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Tegutsemine ühe asutusena toob kaasa muudatusi teeninduskorralduses üksteise asendamise
mõttes. Aasta lõpus sai käidud kahel päeval asendamas Võsul. Transpordi raha vähendamine
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seab piirangud RVL soovide täitmisele. Nüüd ei sõltu see niivõrd raamatukoguhoidja
võimalustest kui pigem kellegi vastutulelikkusest.
Valdade ühinemisega jäi Karepa ilma oma kodulehest, mis oli eraldi domeenina valla
kodulehe küljes. Nüüd on ühine koduleht, kust ei osata veel infot otsida.
Välja oli pandud paber „Lugeja soovitus“, mida igaüks võis täiendada. Seda kasutas paar
aktiivsemat inimest, enamasti vaadati, mida teised on kirjutanud.
Kevad-suvel tehti lugejate rahulolu-uuring.
Ankeet saadeti 64 meiliaadressile ja oli ka kohapeal täitmiseks. Vastas 60 inimest, enamasti
vanemaealised (50a ja vanemad). Vastanutest oli töötajad 48%, pensionäre 35%, rohkem
naised. Ruume hinnati enam keskmiseks. Positiivne: kodune ja hubane, negatiivne: WC lõhn
ja väike. Lahtiolekuaegadega oldi 100% rahul, eriti laupäevaga. Lisateenustena sooviti midagi
kohvikulaadset, uudiskirjanduse tutvustusi e-kirjaga, lauamänge, sotsiaalseid teenuseid,
kohtumisi/kirjandusõhtuid, teavet kohaliku elu ja tegevuse kohta, uudiskirjanduse tutvustusi.
Raamatukogus oleva kirjandusega oldi rahul 98%, enam sooviti uut kirjandust, käsiraamatuid
ja tehnikaalast. URRAMit ei kasutanud 81,7% ja koolitust ei soovinud 86,7%. Raamatukogu
kodulehest oli teadlik 70%, Facebooki soovis 31,7%. Koduteeninduse soovijaid ei osatud
enamasti nimetada, sh ka need, kelle juures kodudes siiani käin. Ennast ei tule meeldegi.
Raamatukogule sooviti uusi ja avaramaid ruume ja kõige olulisemaks peeti raamatukogu
tegevuse jätkamist, sest „raamatukogu juhataja roll meie külas on palju suurem kui vaid
raamatute välja andmine“. Raamatukogu mittekasutamise põhjused: ei ole vajadust olnud,
käin harva, kui oleks tee ääres, astuks tihedamini sisse.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejaarvuteid on 1, kasutusel Windows10, olemas ID kaardi lugeja, printimine on võimalik
läbi töötaja arvuti. Võimalik skaneerimine.
AIP arvutit kasutatakse vähe: meilide vaatamiseks, ülekannete ning väljatrükkide tegemiseks.
Külastajad kasutavad oma arvuteid WIFI kaudu. Lugejaarvutit kasutati 39 korral.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu
Karepa

Lugejad
2017
164

Lugejad
2018
158

Muutus
(+-)
-6

Lugejarühmasid on 4: lapsed, täiskasvanud, erilugejad ja RVL. Lapsi oli registreeritud 14,
täiskasvanuid 118, erilugejaid 20 ja RVL 5.
Uusi lugejaid registreeriti 9 (2017 18), neist 1 laps. Kõik olid suvised lugejad. Uutest
lugejatest oli 2 meessoost ja 7 naissoost.
Üldse jaguneb raamatukogu lugejaskond 45ks meheks ja 113ks naiseks. Kõige noorem lugeja
on 3 ja vanem 94 aastane.
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Raamatukogu

Külastused
2017

Raamatukogu
Karepa

Laenut-d
2017
5574

Külastused
2018

VirtuaalVirtuaalMuutus
külast.
külast.
(+-)
2017
2018
Karepa
2078
1838
-240
875
392
-483
Külastusi oli vähem jaanuaris (-15), veebruaris (-13), aprillis (-45), mais (-51), juulis (-71),
augustis (-75), septembris (-43). Rohkem külastati märtsis (+14), juunis (+6), oktoobris (+23),
novembris (+6) ja detsembris (+25).
Virtuaalkülastustesed on vähenenud, sest märtsist kadus ära eraldi domeeniga koduleht.
Laenut-d
2018
5156

Muutus
(+-)

Muutus
(+-)
-418

Päringud*
2017
7

Päringud*
2018
3

Muutus
(+-)
-4

Laenutusi oli kõige rohkem augustis (598) ja külastusi juulis-augustis (268,264). Kõige
tagasihoidlikum oli mai (laenutusi 306, külastusi 89, puhkus raamatukogus). Enam oli
raamatukogu kasutamist aasta lõpus, oktoober – detsember. Võrreldes eelmise aastaga oli nii
laenutusi kui külastusi vähem. Suvi mõjutab raamatukogu kasutamist oluliselt. Eelmise aasta
kehvad ilmad soosisid rohkem lugema. Sel aastal käidi rohkem reisimas, väliüritustel,
lugemiseks jäi vähem aega. Seda näitas pisteline kontroll aktiivsemate lugejate kaartidel.
Liigiliselt laenutati kõige rohkem ilukirjandust (2242 korda). Järgnevad ajalugu (147), kunst
(käsitöö, aed) (88), ühiskonnateadused (50). Samad liigid olid enim loetavad ka eelmisel
aastal. Võrreldes eelmise aastaga on natuke rohkem laenutatud põllumajandusalast (+9),
kodumajapidamisalast (+7) ja kirjandusalast (+3) kirjandust. Kõige vähem loeti usulisi ja
tehnikaalaseid raamatuid (5). Tehnika-alaste raamatute valikut on vaja suurendada, sest
uuringust tuli välja ka selline soov.
Erialaste laenutuste muutused sõltuvad vast sellest, milliseid raamatuid on sel aastal tellitud,
milliseid RVLi teel toodud.
Päringuid on tehtud ajaloo ja käsitöö teemadel. Raamatute leidumuse kohta päringuid üles ei
märgita. Kohalkasutuse märkimine perioodika puhul on uus, mis pole veel harjumuseks
saanud.
4.3 RVL teenindus
Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 673 (2017 567) raamatut. Teistele
kogudele laenutati välja 283 (2017 496) raamatut. RVLi hulk sõltub sellest, kui palju ma ise
lugejaile valimiseks kohale tassin. Suurenenud on ka lugejate konkreetsed soovid.
Teisest poolaastast jäi ära bensiiniraha vähendamise tõttu välja kujunenud raamatuvahetusring
teiste raamatukogudega (Võsupere, Võsu, Vihula). Nii sain ise ja viisin teistele ka. RVLi
raamatuid vahetatakse kokkusaamisel ja võimalusel kasutatakse vahendajat. Nii võib lugeja
oodata oma raamatut päris pikalt. 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 (166) oli lastekirjandust 53 (2017 45) raamatut e 32 %.
Lastekirjandust eesti autoritelt oli 19 (2017 17) ja välisautoritelt 34 (2017 28) raamatut.
Lastekirjanduse tellimisel on eelistatud auhinnatud raamatuid.
Raamatukogus käivate laste hulka on tekkinud rohkem poisse, kes soovivad krimi ja
põnevuslugusid. Vastavalt on siis ka tellimustes eelistusi.
Uuringus oli küsimus lauamängude kohta. Sai ostetud ka 3 lauamängu.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus
Külast-d Külast-d
2017
2018
(+-)
2017
2018
Karepa
19
14
-5
217
145

Muutus
(+-)
-72

Laenut
2017
410

Laenut
2018
260

Muutus
(+/-)
-150

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 1 laps. 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. Maha kantud raamatute hulgast viidi suvel laagrisse päris suur hulk
lugemismaterjali.
Lapsed on 2018 aastal laenutanud kokku 260 korral, sellest ilukirjandust 151, ajakirju 77 ja
erialakirjandust 32 korral, inglise keelseid raamatuid 2 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
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
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 juures on padjad, et lapsed ei peaks paljal põrandal istuma.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Lastele korraldati 6 meisterdamispäeva. Kõige rohkem osavõtjaid oli munadepüha
meisterdamisel. Järgnevatel kordadel oli kohal 1-2 last. Väike laps ise kohale ei tule, eriti
kaugemalt külast, vanem peab ta tooma. Kui vanem eelistab teha midagi muud, pole parata.
Vähemalt ei jäänud päris tulemuseta üritust. Meisterdasime lillepärga, ämblikku, taskutega
kala, lepatriinukaarti 2x ja sügislehtedest loomi. Raamatukogupäevade ajal lugesime lisaks
leheloomade tegemisele ka lugu hundist ja kitserahvast.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega inimesi teenindatavate hulgas ei ole. Keegi ei ole teada andnud, et ta teenust
vajaks.
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
11
220
20
Teenindatavateks on inimesed, kes on eakad või kellel ei ole transporti raamatukokku
tulemiseks. Teenindamine toimus 11 korda kolmes külas, peatuti seitsmes kohas ja teenindati
20 inimest.
Koduteeninduse saajatele on programmis määratud lugejarühmaks erilugeja. Koduteeninduses
on laenutusi 1686, sh ilukirjandust 551, perioodikat 977, erialakirjandust 158.
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
2018. aastal korraldati 6 üritust:
* veebruaris koos seltsiga EV100 koosviibimine-kontsert
* aprillis luuleõhtu – ettelugemine, 6 vabalt valitud autorit
* juulis koos seltsiga Karepa kodukandipäev, muu korralduse hulgas on raamatukogu teha
iga-aastane kaminasaali näitus, seekord ülevaated raamatukogu, kooli, rahvamaja ja seltsi
aastapäevade puhul
* juulis Raul Vaiksoo autoritund (“101 monumenti“)
* oktoobris uuema eesti kirjanduse tutvustus (raamatukogupäevad)
* novembris hingedeaja kummituslood – ettelugemine ja kirjanduse tutvustus
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 4 kontserti: lastekoori ja
tütarlastekoori „Ellerhein“ kontserdid, saksofonistide suvekoolis osalejate esinemine, Külliki
Laulauaia kontsert. Samuti 2 etendust: Kuusalurahva Teatrilt „Armastus, Pulm ja Abielu“ ja
Väike-Maarja näitetrupilt „Home erctus“.
Raamatukogus hoitakse korras seltsi dokumentatsiooni ja täiendatakse kodulehte,
jäädvustatakse tegemisi (fotod).
EV100 sarja kuuluvad näitused ja väljapanekud: Eesti Vabariik eesti luules ja romaanis, Eesti
keeles on hea lugeda, Küüditamisohvrite mälestuspäev, Veteranipäev, Hunt- Eesti
rahvusloom, Eesti looduse päev, Vanavanemate päev, Isadepäev.
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Muud näitused ja väljapanekud: aastapäevad: A.H. Tammsaare ja K. Merilaas
teemad: kevadpühad ukse ees, volbriööl on nõidadel pidu,
piknik koduaias, purki ja pudelisse, sügisel on sünnipäev, raamatukogu raamatus
(raamatukogupäevad), Läti 100.
Välja olid pandud Nukitsa konkursi, Vilde auhinna, Virumaa auhinna ja Hea lasteraamatu
kandidaatide nimekirjad ja raamatud.
Osalesin koos 4 lugejaga Varangul raamatukogupäevade ajal raamatuesitlusel.
Asendasin kahel päeval Võsul raamatukoguhoidjat.
Koostöös vallaga on raamatukogu info vahendajaks. Raamatukogu kaudu on broneeritud
rahvamaja kasutamist valla komisjonide koosolekuteks ja avalikeks aruteludeks. Detsembris
oli raamatukogus vallamaja asukoha kohta elanike arvamuse saamiseks küsitlus.
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-RutjaVainupea kultuuriürituste kohta. Kokkuvõte oli üleval ka raamatukogus. Kuna üritusi oli palju
(kokku 20) ja reklaamid eraldi, tekitas see infosegadiku.
4.6.2 riiklikul
Riiklikul tasandil koostööd ei olnud.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei olnud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rahulolu-uuringu tulemusel selgus, et URRAMi koolitust soovib 13% küsitletutest ehk 8
inimest. Välja pakutud koolitusaegadel ilmus kohale 1 inimene, kes ka koolitatud sai.
Raamatukogu pakub arvutikasutajatele vajadusel individuaalset abi. Kuna vanemal
külaelanikul enamasti arvuti puudub, ei olda ka sellisest koolitusest huvitatuid. Kes arvutit
kasutab, arvab, et saab isegi hakkama. Arvatakse ka, et raamatukogutöötaja vahendusel saab
asja aetud. Pikemat e-posti kasutamise ja internetipanga kasutamise koolitust oli 2 korral.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kõige paremini töötab teate saatmine lugeja meilile, sh programmi kaudu. Uuringule vastanud
lugejad said ürituste infot raamatukogu ja rahvamaja stendilt, meili teel, raamatukogust, valla
lehest.
Kodulehe vaatamisi oli 392, neist 16,8% korduvkasutajaid ja 83,2% uut kasutajat. Alates
märtsist kadus ära eraldi domeeniga koduleht. Sisu läks üle uuele valla lehele. Praeguseks on
valla lehel ainult kontaktid, muu info on Haljala Vallaraamatukogu ühisel lehel. Lugejate
jaoks on see harjumatu ja keeruline. Huvi tuntakse eelkõige oma raamatukogu vastu ja
soovitakse infot saada ühest kohast. Lihtotsinguga ei ole info enam leitav.
Kirjutatud lood: Haljala Valla Sõnumites ilmusid artiklid tervisepäeva kohta „50% enda
teha“, munadepüha meisterdamise kohta „Nobenäpud raamatukogus“ ja „Volbri
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meisterdamine Karepal“, luuleõhtu kohta „Pärastlõuna tee ja kaneelisaiadega“,
kodukandipäeva kohta „Juubelipidu Karepal“ ja „Raul Vaiksoo autoritund“.
Väiksemad nupud on avaldatud Haljala Vallaraamatukogu Facebooki lehel.
Raamatukogul on lugejatele jagamiseks illustreeritud järjehoidja, mida asukoha ja andmete
muutumise tõttu võib pidada aegunuks.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog.
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.
Koos kodulehega kadus ka uute raamatute lingitud tutvustus ja tellitud perioodika nimekiri.
5. 2019 aasta tegevused
Uue aasta tegevused algavad ümberkolimisega. Loodetavasti on külaelu keskpunktis
nähtavamal olemine igati kasulik raamatukogu kasutamisele. Saab paremini ühendada
raamatukogu ja rahvamaja tegevust. Kasutada rahulolu-uuringu tulemusi edasise tegevuse
planeerimiseks. Olla avatud koostööks teiste valla raamatukogudega.
Raamatukoguhoidja: Ene Loo
Kuupäev: 03.01.2019
LISA 1
Koolituste arv kokku
5

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
28

Koolituseks kulutatud

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele,
kus)
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2018)
Karepa
Ümberehitus rahvamajas raamatukogu ruumiks: lammutati
vahesein ja ahi, osaliselt uus põrand, õhk-vesi küte, uus
elektrisüsteem, soojustatud seinad, klaasist vahesein, kamin, eraldi
valvesüsteem.
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Karepa

Ürituse nimi
Munadepüha meisterdamine
Volbri meisterdamine

Osavõtjate arv
5 last ja 4 täiskasvanut
1 laps
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Laste meisterdamispäev
Laste meisterdamispäev
Laste meisterdamispäev
Ettelugemine ja meisterdamine

1 laps
2 last ja 1 täiskasvanu
1 laps
1 laps

