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Aastaaruanne 2019 

Raamatukogu nimi: Haljala Vallaraamatukogu Karepa haruraamatukogu  

Elanike arv: 230 

1.Põhilised tegevussuunad 

* Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.  

Kõige olulisem sel aastal oli 8. jaanuaril kolimine uutesse ruumidesse. Kuigi ruum suuremaks 

ei läinud, on valgem, soojem ja sai lahti WC lõhnast. Raamatukogu on nähtavamal ja tee ääres 

lihtne sisse astuda. Lugejatelt tuleb ainult rahulolevaid kommentaare.  

Rahvamajas  olemine on suurendanud ürituste hulka ja muud maja kasutamist. Samuti on 

maja muutunud soovitud kohaks erinevate koosolekute pidamiseks (kandikogu, valla 

komisjonid). Seega on rohkem tegemist maja haldamisega. 

Lugejatelt on nõudnud kohanemist, et kolmapäeviti on raamatukogu suletud. Üks tööpäev 

nädalas on Haljala raamatukogus.  

Enne jaanipäeva sai paigaldatud tagastuskast. Lugejad on sellega väga rahul.   

*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. Olulisust 

suurendas veelgi rahvamaja osaks saamine. 

*Raamatukogu tegevused kultuuripärandiaastal. 

Tegevused kultuuripärandiaasta tähistamiseks: näitus ja üritus  -Eesti pöördelistest aegadest 

läbi ajaloo- ja mälestuste raamatute, üritused keeleaasta tähistamiseks – Selja keel, muutuv 

eesti keel, traditsioonid – meisterdamine lihavõteteks, kohalik pärand – Karepa kool 100. 

 

1.2 Projektid 

Tabel 1 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

0    

Raamatukogule projekte ei ole kirjutatud.  

2. Personali koosseis, areng 

Muutused tööajas: raamatukogu on avatud neljal päeval nädalas, üks päev tööl Haljala 

raamatukogus. Ühtlustatud lahtiolekuajad: nädala sees 10-18, laupäeval 10-14 

Muutus tehti koormuse suurendamiseks, et säilitada täiskoht. 

 

2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   
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LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  

Laste lugemismängud. Kuidas ajutreening 

parandab enesehinnanguid. Projektide 

kirjutamine kultuurkapitalile. 

 1 

Seminar Väike-Maarja vallas: Rakke 

raamatukogu ja kodulugu. Kalaspordimuuseum. 

Eesti keelest. Liiklusnädalast. 

 1 

Värvinimedega fraseologismid ja nende tuntus 

õpilaste hulgas. Värvisõnade esinemine 

Kreutzwaldi muinasjuttudes. Dublini 

raamatukogud. Väekad taimed Eesti pärimuses. 

 1 

Muud koolitused   

   

 

Koolitustel on alati tore käia. Saab uusi teadmisi, näha, mida ja kuidas teised teevad, uusi 

mõtteid ja inspiratsiooni. Lisaboonuseks on tavarutiinist välja saamine. 

 

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.  

Lääne-Virumaa maaraamatukoguhoidja 2019, Aasta maaraamatukoguhoidja 2019 nominent 

 

2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Aasta algusest asub raamatukogu uutes ruumides. Töötingimused on paranenud: valgem, õhk-

vesi küte, puudub WC lõhn. Asukoht on parem: nähtaval tee ääres, lihtsam ligi pääseda. 

Vähem on füüsilist tööd: puude tassimist, lume lükkamist. Samas hõlmab koristamine ka teisi 

ruume rahvamajas, sest üritused toimuvad kaminasaalis ning fuajee ja WCd vajavad 

hooldamist. Remondivajadus puudub. 

Veebruaris sai värskendatud kõik riiulitel olevad sildid. 

18. juunil paigaldati maja seinale tagastuskast. Sellele pidi üsna tihti tähelepanu juhtima. 

Paraku on inimesed uskumatult pimedad. Eriti need ,kellel info saamiseks elektrooniline kanal 

puudub. Tagastuskast võeti väga hästi vastu ja on olnud pidevas kasutuses, eriti suvel ja 

sügise hakul.  

Sai täiendatud pisut raamatukogu inventari: lukustatav sahtlipoks, laste pehme tool, kolme 

jaotusega mänguasjakast pappkastides olnud raamatute hoiustamiseks. 

LISA 3 
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2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Liikumispuudega inimesele jäi olukord uues kohas samaks. Välistrepil paar astet, uksepakud, 

vaja avada uksepooled. Iseseisev juurdepääs puudub. 

 

2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Uues kohas on mobiilne internetiühendus. Raamatukogus on Wi-Fi, kopeerimise ja 

skaneerimise võimalus. Wi-Fi ühendus ulatub ka rahvamaja kaminasaali ja osaliselt suurde 

saali. 

 

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. Raamatute ostuks oli sel aastal 300€ vähem (1200€). 

Fondi suurus seisuga 01.01.2020 on 6208 eksemplari raamatuid, 132 aastakäiku ajakirju, 13 auvist, 1 

elektrooniline teavik ja 4 muud teavikut (lauamängud) kokku 6358. Raamatutest on ilukirjandust 4287 

eksemplari (69%) ja teatmekirjandust 1921 (31%) eksemplari. Keeleliselt jaguneb fond 6325 

eestikeelset, 33 võõrkeelset raamatut. 

• Annetuste osakaal kogude juurdekasvus oli 19 raamatut ehk 11,8%.  

• kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, ringlus 

Laste laenutuste edetabel näitab laste vaieldamatuks lemmikuks M. Widmarki oma krimimõistatuste 

raamatutega. Jätkuvalt loetakse Harry Potterit. 7. kohal on I. Tomusk „Päiksemetsa vanadekodu 

kriminalistid“. Tooni annavad laste krimiraamatud, kohustuslik suvelugemine ja koomiksikogud. 

Laste loetavus oli 10,71 (2018 18,6) ja külastatavus 13 (2018 10,4) korda kasutaja kohta. 

 

Täiskasvanud lugesid eelkõige ajakirju. Edetabeli esimesed 19 nimetust on ajakirjad (Kroonika, Mida 

arstid sulle ei räägi, Tervendaja, Eesti Naine).  

Raamatutest on enim loetud T. Tamman „Pärandus“, M. Edwards „Harakad“, H. Morris „Auschwitzi 

tätoveerija“, S. Montefiore „Tuletorni saladused“, T. Õnnepalu „Aaker“. 

Edetabeli 50ne seas on 22 ajakirja, 10 eesti ilukirjanduse ja 10 väliskirjanduse teost ja 8 

teatmekirjanduse raamatut. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud eesti kirjanduse lugemine, kuid 

tabelisse on tõusnud taas teatmekirjandus. 

 

Koduteeninduse saajad on määratud erilugejateks, keda on 19 inimest. Laenutusi erilugejatele oli 

1484, millest ilukirjandust 552, erialakirjandust 142 ja perioodikat 790 laenutust. Võrreldes eelmise 

aastaga on laenutusi vähem (-202), seda just perioodika arvelt (-187). Üks usin perioodikalugeja oli 

talveks linna viidud. 

Erilugejate loetavus oli 78,1, millest ilukirjanduse loetavus 29, erialakirjanduse loetavus 7,5 ja 

perioodika loetavus 41,6 teavikut inimese kohta.  

 

Raamatufondi ringlus kokku oli 0,4 (2018 0,8), ilukirjanduse puhul 0,4 (2018 0,5) ja 

erialakirjandusel 0,3 (2018 0,7). Liigiti oli ringlus kõige suurem 64-69 ja 1 (0,6), kõige 

väiksem usuteadusel (0,06) ja üldteostel (0,1), ülejäänutel 0,2 või 0,3. 

 

Perioodika ringluseks tuli 0,96 (2018 1,25) kui arvestada, et üldiselt on aastakäigus 12 

numbrit ja aastakäike oli aasta lõpus arvel 132.  
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Keskmine raamatute loetavus oli 25,1 (2018 32,6) ja keskmine perioodika loetavus 9,84 ( 

2018 13,9). Külastatavus 12,59 (2018 14,1) korda kasutaja kohta. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2019 aastal saabus kogudesse 161 (-5) eksemplari raamatud. Lugejatelt saadi annetusena 14 (+4) 

raamatut: 4 väliskirjanduse, 5 eesti kirjanduse, 1 poliitika, 2 retseptiraamatut ja 2 kunsti valdkonda 

kuuluvat raamatut. 5 annetust saadi keskkogu kaudu. 

Ostusid oli 142 (-10) eksemplari. Ostetud raamatutest oli 30 (-6) raamatut riigi dotatsiooni 

soovituslikust nimekirjast, kokku 340,13 eurot. 

 

Saabunud 

raamatuid 

kokku 

 Sellest  

erialakirj 

 Sellest 

ilukirj 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 166  161   26   33 140 128 

  15,7% 20,5% 84,3% 79,5% 

Ilukirjandust eesti autoritelt oli 40 raamatut, välisautoritelt 55, laste ilukirjandust 37 raamatut. 

E-raamatut ei ole tellinud. E-raamatut saab ka ilma raamatukogu vahenduseta lugeda. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

2019 aastal saabus raamatukokku 24 (2018 38) nimetust ajakirju ja 2 nimetust ajalehti. 

Ajakirjadest on 22 nimetust ostetud ja 2 nimetust annetusena: Jooksja, Tennis. (programm 

paneb millegipärast Jooksja ostetud ajakirjade alla). Hea Kodanik, Puutepunktid, Pluss 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. Kohapeal on lehelugemist vähe, 

rohkem ajaviiteks lappamine. Arvel on 3 aasta + jooksva aasta ajakirjad.  

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

2019 aastal auviseid ei lisandunud.  

 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Inventuur on tehtud 2017. Sel aastal mahakandmisi ei olnud, sest enne kolimist sai tehtud 

põhjalik puhastus. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teeninduskorraldus on muutunud nii palju, et kolmapäeviti on raamatukogu suletud. Sel 

päeval on tööpäev Haljalas või suveperioodil ka Võsul. Raamatukogu oli sel aastal 54 päeva 

vähem lahti. 
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Raamatukogu tegevuse kajastamine toimub ühisel Facebooki ja kodulehel. Kodulehel on ka 

kontaktandmed, ülevaade ajaloost, uute raamatute nimekirjad jm, mida iga kogu soovib 

näidata. 

Eelmisel kevad-suvel tehtud lugejate rahulolu-uuringu soovide tulemusel toimunud muutused:  

Ruumid: saadi lahti WC lõhnast, väikest ruumi kompenseerivad muud rahvamaja ruumid, 

parkida saab ka ukse ette. 

 Teenused: ostetud juurde lauamänge, korraldatud kohtumisi, jagatud teavet kohaliku elu ja 

tegevuse kohta, Facebook on olemas kodulehe juures, saab arvutiga töötamiseks eralduda 

fuajeesse. Aasta lõpul sai fuajeesse seatud ka lastenurk.  

Suurem hulk uut kirjandust sõltub eelarvest. 

Raamatukogus mittekäimise põhjuseks ei saa enam olla, et ei asu tee ääres. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Lugejaarvuteid on 1, kasutusel Windows10, olemas ID kaardi lugeja, printimine on võimalik 

läbi töötaja arvuti. Võimalik skaneerimine. 

AIP arvuti kasutamine suurenes. Kasutatakse meilide vaatamiseks, ülekannete ning 

väljatrükkide tegemiseks. Külastajad kasutavad ka oma arvuteid WIFI kaudu. Lugejaarvutit 

kasutati 78 (2018 39) korral. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2018 

Lugejad 

2019 

Muutus 

(+-) 

Karepa 158 163 +5 

 

Lugejarühmasid on 4: lapsed, täiskasvanud, erilugejad ja RVL. Lapsi oli registreeritud 17, 

täiskasvanuid 123, erilugejaid 19 ja RVL 4. Erilugejateks on koduteenust saavad lugejad.  

Uusi lugejaid registreeriti 33 (2018 9), neist 4 last. Neist 7 olid sellised, kelle ma just olin ära 

kustutanud, 5 kohalikku elanikku ja 21 suvist elanikku. Uutest lugejatest oli 10 meessoost ja 

23 naissoost. 

Üldse jaguneb raamatukogu lugejaskond 40ks meheks ja 123ks naiseks. Kõige noorem lugeja 

on 4 ja vanem 95 aastane. 

Kuigi lugejaid on tublisti juurde tulnud, pole lugejaskond eriti kasvanud. Kahjuks jäid suvel 

paljud tulemata, isegi perekonniti. Kes on leidnud endale huvitava hobi (käsitöökaartide või 

rahvariiete tegemine), mis aja ära võtab ning suureks sirgunud noored on hõivatud muude 

asjadega. 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2018 

Külastused 

2019 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2018 

Virtuaal-

külast. 

2019 

Muutus 

(+-) 

Karepa 1838 2052 +214 392 0 -392 

Külastuste arv on suurenenud, mille võib panna uue asukoha ja uudishimu arvele. Veebruaris 

ja aprillist augustini on kõikidel kuudel külastusi rohkem. Kui rahvamajas midagi toimus, 

astuti raamatukokku ka ikka sisse. Jaanuaris oli raamatukogu kolimine, märtsist oli 
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raamatukogu üks päev vähem avatud, novembris olin haiguslehel ja detsembris tekitas 

päevade asetus raamatukogule lisaks veel päris pikad pühad. 

Virtuaalkülastusi harukogudel eraldi ei ole. 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2018 

Laenut-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Päringud 

2018 

Päringud 

2019 

Muutus 

(+-) 

Karepa 5156 4299 -857 3 7 +4 

 

Laenutusi on vähem igas kuus va juuni-juuli, kus tõus oli marginaalne (+14 ja +4). Jaanuaris 

oli raamatukogu mõnda aega kolimisjärgus, veebruaris on langus -2. Ülejäänud kuude langus 

jääb -51 (märts) ja -174 (november) vahele. Kas see üks päev nädalas mõjutab tõesti nii palju?  

Välja läinud laenutusi oli kokku 925 võrra vähem, kohalkasutusi aga 68 võrra rohkem. Seega 

tegeleti külastajaga kohapeal rohkem.  

Raamatute sisult eelistatakse ikka samu asju: kõige rohkem ilukirjandust (-398), ajalugu (-23), 

kunst (käsitöö, aed) (+27), ühiskonnateadused (+15). Võrreldes eelmise aastaga on rohkem 

laenutatud veel kodumajapidamisalast (+19), üldteoseid (+6) ja tehnikat (+4). Uuringust tuli 

välja soov tehnikaalaste kirjanduse suurendamiseks. Kõige vähem loeti usulist kirjandust (1x). 

Lisaks ilukirjandusele ja ajaloole oli suurem langus ka meditsiinialasel (-15) ja 

loodusteaduslikul (-13) kirjandusel. 

Päringuid on tehtud ajaloo, käsitöö, massaaži, mee ja vitamiinide teemadel, kokku 7. 

 

4.3 RVL teenindus (sh välja tuua, kuidas on RVL korraldatud) 

Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 301 (2018 673) raamatut. Teistele 

kogudele laenutati välja 60 (2018 283) raamatut. Kogused on vähenenud, sest enam ei toimu 

raamatuvahetusring teiste raamatukogudega (Võsupere, Võsu, Vihula). Ringil sai käidud 2-3 

korda aastas ja korraga võetud üsna palju mitmelt kogult. Sel aastal oli võimalus igal nädalal 

Haljalast (või Võsult) tuua, eelkõige konkreetselt tellitud raamatuid. Lihtsalt valiku 

suurendamiseks on raamatuid toodud vähem. Võib-olla mõjutas ka see laenutuste vähenemist. 

RVLi raamatuid vahetatakse kokkusaamistel või saadetakse koos uute raamatute pakkidega.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Kogu saabunud kirjandusest (161) oli lastekirjandust 42 (2018 53) raamatut e 26,1 %. 

Lastekirjandust eesti autoritelt oli 17 (2018 19) ja välisautoritelt 25 (2018 34) raamatut, 

ilukirjandust 37 ja teatmekirjandust 5 raamatut. Lastekirjanduse tellimisel on eelistatud 

auhinnatud raamatuid. Koomiksisõpradele on ajakirja asemel tellitud koomiksikogusid. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Rmtk Lug-d 

2018 

Lug-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2018 

Külast-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2018 

Laenut 

2019 

Muutus 

(+/-) 

Karepa 14 17 +3 145 221 +76 260 182  -78 
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Laste lugejaskonnast on enamus ainult suvised kasutajad. Ealiselt suuremas osas vahemikus 

8-13 a. Aktiivsemalt käib kogus 1 laps. Kolmele lapsele võtab kohustuslikku kirjandust ema. 

Peale kodukandipäeval nö raamatukogu avastamist on kohustuslikku raamatut käidud 

laenutamas ka piirkonna teisest otsast- Eismast ja Kivalt. 

Külastused on suurenenud, sest suvel lastekooride proovide jm ürituste ajal käiakse ka 

raamatukogus. Lapsed julgevad nüüd ka iseseisvalt kogusse tulla, pole kartust metsa eksida. 

Kullo suvelaagri lapsed on oma päevaplaaniga seotud ja viibivad kohal lühikest aega. 

Eelmisel suvel viidi maha kantud raamatute hulgast laagrisse päris suur hulk 

lugemismaterjali. Ühtegi õpetajat sel aastal õhtujuturaamatute järel ei käinud. 

Lapsed on 2019 aastal laenutanud kokku 182 korral, sellest ilukirjandust 156, ajakirju 6 ja 

erialakirjandust 20 korral.  

Suvise lugemise jaoks on lastele sobilik raamat enamasti kogus olemas. Tullakse ka 

kohustusliku kirjanduse nimekirjaga, millest kõiki raamatuid paraku ei ole.  

Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei ole kooli ega lasteaeda.  

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 

Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 

Uued lasteraamatud on nüüd võimalik välja panna riiuli otsale, näoga väljapoole. 

Riiulisse lisatud mõned mänguasjad. Lastele meeldib ka tüdrukute ja poiste raamatute 

kogumine kastidesse. Kastide asemele on ostetud jalgadel mänguasjakast ja kõige 

väiksematele lugejatele pehme tool. Aasta lõpus kujundati fuajeesse lasteala koos laua ja 

toolidega. 

Suve alguseks koostasin paar nimekirja raamatukokku saabunud uutest raamatutest. 

Noorematele „Laste suvekrimka“ ja vanematele „Noorte maailm“. Nagu edetabelist võis näha 

andsid tooni lastekrimkad. Noorte raamatud läksid hästi peale ka täiskasvanutele. 

Kahel koolivaheajal käisid kaks tüdrukut raamatukogus aega veetmas: lugesid, mängisid 

lauamänge, joonistasid ja küsisid väga palju erinevaid küsimusi. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4 

Sel aastal ei ole lastele eraldi üritusi tehtud. Eelmise aasta ürituste põhjal pole motivatsioon 

eriti suur. Kogu ettevalmistuse peale tuleb ainult üks laps, kellel pole ka üksi mõnus olla.  

Lisaks uute raamatute väljapanekutele oli üleval liiklusteemalised raamatud kooli alguses. 

Suvel võisid lapsed kuulata rahvamaja saalis lastekoor Ellerhein ja muusikastuudio Loomeviis 

kontserte.  

Lasteürituste korraldamises sain oma panuse anda Haljalas lasteaiarühmadega tegeledes. 

 

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 228 229 19 
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Teenindatavateks on inimesed, kes on eakad või kellel ei ole transporti raamatukokku 

tulemiseks. Teenindamine toimus 12 korda kolmes külas, peatuti seitsmes kohas ja teenindati 

19 inimest. Ühel korral abistasin digiallkirja andmisel. 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Ei ole   

  Asutusi teeninduspiirkonnas ei ole. 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

2019 aastal korraldati 9 üritust: 

* 1. veebruaril raamatukogu uute ruumide avamine 

* veebruaris ajaloo- ja mälestusraamatute tutvustus 

* märtsis emakeelepäeva tähistamine meenutades kohalikku selja keelt 

* aprillis kevadpühade tähistamine koos meisterdamisega 

* juulis külas suursaadik Toomas Tiivel, Diplomaatiast ja Eestist 

* augustis näituse avamine - Helje Eelma akvarellid ravimtaimedest  

* septembris liiklusnädala üritus täiskasvanutele 

* septembris Karepa kooli 100. aastapäeva kokkutulek 

* oktoobris muutuvast eesti keelest, Kadrina Keskkooli õp Liivi Heinla 

 

Ka seltsi ürituste ja muude ettevõtmiste puhul on raamatukogu oluline: info jagamine ja 

kogumine, teadete saatmine, osavõtjate registreerimine, kuulutuste ja reklaami tegemine, 

projektide kirjutamine, osaliselt esinejate leidmine. Suur ühine ettevõtmine on Karepa 

igasuvine kodukandipäev. Raamatukogu kaudu käib ka rahvamaja ruumide kasutusse 

andmine.  

Raamatukogu vahendusel toimus rahvamajas 4 kontserti: lastekoori ja tütarlastekoori 

„Ellerhein“ kontserdid, saksofonistide suvekooli orkestri kontsert, muusikastuudio Loomeviis 

kontsert ja etendus „Provintsianekdoodid“ Väike-Maarja näitetrupilt. 

Raamatukogus hoitakse korras seltsi dokumentatsiooni ja täiendatakse kodulehte, 

jäädvustatakse tegemisi (fotod). 

 

Näitused ja väljapanekud:  

Näitused: septembris kooli aastapäevaks ülevaatenäitus kaminasaalis, mis jäi üles kuni valla 

õpetajate päeva tähistamiseni rahvamajas.  Raamatukogus näituseid näitusepinna puudumise 

tõttu ei olnud.  

Väljapanekud: veebruaris „Pöördelised ajad Eestis“ ajaloo- ja mälestuste raamatud, mais 

emadepäevaks sobivad raamatud, septembris lastele liiklusraamatud koolialguse puhul, 

oktoobris erinevate mängude raamatud täiskasvanutele, detsembris rahvamaja WCdesse 

vetsuluule. 

Välja olid pandud Vilde auhinna ja Virumaa kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjad. 
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Koostöös vallaga on raamatukogu info vahendajaks. Raamatukogu kaudu on broneeritud 

rahvamaja kasutamist valla komisjonide koosolekuteks ja üritusteks. 

Eraisikud on raamatukogu toetanud raamatute annetamisega. 

Koostasin ja saatsin meilidele laiali ülevaatliku kokkuvõtte suvel toimuvate Toolse-Karepa-

Rutja-Eisma-Vainupea kultuuriürituste kohta. Olen seda paar aastat teinud ja praeguseks juba 

küsitakse. Üritusi oli palju (kokku 31) ja igaühel eraldi reklaamid, raske järge pidada. 

 

4.6.2 riiklikul  

Maanteeamet – koolialguse liiklusnädal. Toimus üritus täiskasvanutele ja oli üleval 

teemakohane näitus lastele. 

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei olnud. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

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.  

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Kõige paremini töötab teate saatmine lugeja meilile, sh programmi kaudu. Lugejad saavad 

ürituste infot rahvamaja stendilt, meili teel, raamatukogust, valla lehest, vallaraamatukogu 

ühiselt kodulehelt ja Facebooki lehelt. 

Jagamiseks on koostatud infoleht: lahtiolekuajad, kontaktid, koduleht, lugejaportaal, tasulised 

teenused. 

Kirjutatud lood valla lehes: jaanuar „Karepa kandis valiti kogukonnakogu“, aprill „Selja keelt 

kõneldi põhjarannikul, Haljala kihelkonnas“, august „Südasuvine pidu Karepal“, september 

„Diplomaatiast ja Eestist“, november „Karepal tähistati kooli 100. aastapäeva“ ja „Advokaat 

Grimmi mälestuseks“.  

4. jaanuaril kirjutas Virumaa Teataja „Karepa raamatukogu saab remonditud ruumid“. 

Rahvamajas ja raamatukogus filmiti saadet „Merevaade Matverega“, eetris oli 7. augustil. 

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.  

Vallaraamatukogu ühisel kodulehel on iga harukogu kohta oma jaotus ajaloo ja andmetega. 

Üleval on lingitud uute raamatute nimekiri, Facebooki lehel kuulutused ja üritused ning muud 

teadaanded. 

Rahvusraamatukogu andmebaasis on teemad lisatud valla lehtedele. Endisele Vihula Valla 

Lehele 2014-2017 ja Haljala Valla Sõnumitele 2017- kuni september 2019 (viimased numbrid 

andmebaasis puuduvad). 
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5. 2020 aasta tegevused 

Uuel aastal proovin täita veel uuringus väljendatud soove, kasutada rahvamajas olemise 

eeliseid (näitused saalis, kaminaruum üritusteks, lastenurk fuajees). Loodetavasti leiavad sel 

aastal kaotsis olnud lugejad taas tee raamatukokku. 

 

Raamatukoguhoidja: Ene Loo 

Kuupäev: 09.01.2020 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

3 16  

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, 

kus) 

Ei olnud 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

Karepa   - 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Karepa -  

 

 

 

 


