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Tamsalu Raamatukogu aastaaruanne 2018
Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Teeninduspunktide
elanike arv arv
(01.12.17)

Tapa Vallavalitsus

2852

Üldkasutatavate raamatukogude arv: 1

1.Põhilised tegevussuunad
Päikeseküllane Eesti Vabariigi juubeliaasta läks igati korda. Sai tutvustada eesti kultuuri ja
ajalugu läbi mitmete näituste nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Lapsi käis raamatukogus koos klassiga või lasteaiarühmaga tunduvalt sagedamini, kuna suvel
asus tööle uus raamatukoguhoidja.
Suurenes lugejate arv.
Jätkus fondi korrastamine ning toimus plaanitud inventuur.
Aasta jooksul oli mitu koosolekut seoses raamatukogude ühendamisega.
Kultuuripärandiaastat sai tähistada näitustega Tapa Raudteejaamast ning Saksi kiriku loomisest. Traditsiooniliselt toimus emakeelepäeva tähistamine koos Tamsalu eakate klubi liikmetega, kus seekord tegime lastepärase „Kalevipoja“ ühislugemise. Koostöös Saksi raamatukoguga toimus eakate klubi liikmetele Virumaa murdekeelte tutvustamine.
Jätkus projekt „Kunst raamatukokku“, kus sai näidata Tamsalu laste kunstiloomingut ja millele aitasid kaasa Tamsalu Gümnaasiumi käsitööõpetajad.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:
•
•

•
•
•

Raamatukoguvõrgu struktuur on endine.
Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine on läbi viidud. Selgus, et raamatukogu
arvutid on liiga vanad ning puudub mugav ajaveetmiskeskkond. Vajalik on edaspidi
korraldada lugejaküsitlust, et saada täpsem ülevaade raamatukoguteenuste rahulolust.
Tamsalu raamatukogul eraldi arengukava ei ole.
Raamatukogul puudub nõukogu.
Raamatukogu asukoht on sobiv, tegutseme kultuurimajaga ühes majas. Lähedal asub
Tamsalu Gümnaasium oma 355 õpilasega. Tamsalus on lisaks bussidele ka väga hea
rongiliiklus. Lahtiolekuaeg sobib enamikule lugejaist, eriti ollakse rahul kolmapäevase
varajase avamisega. Oleme avatud ka laupäeviti, välja arvatud suvekuudel. Teeninduspunkide järele puudub vajadus. Osa lugejaid on kaugemalt, ka teistest valdadest.
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2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks

Seisuga
31.12.17. €
25.727
17.262
8.545
3.167
5.378
0.756
0.029

Seisuga
31.12.18 €
36.757
23.077
8.851
3.489
5.362
0.787
0.043

Muutus %
+30%
+25%
+3,5%
+9,2%
-0,3%
+4,0%
+33%

Isikliku sõiduvahendi kulusid ei kompenseerita RVL-i kasutamisel.
2.3 Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projekte ei koostatud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
1. juunist on lasteosakonnas uus raamatukoguhoidja täistöökohaga. Seoses sellega on raamatukogu avatud alates septembrist ka laupäeviti.
Avatud lugejatele E ,T, N, R 11 – 18 ja K 9 – 18. Laupäeval 10 – 14. Suvel on raamatukogu
suletud laupäeval ja pühapäeval. Avatud E, T, N, R 11- 18 ja K 9 – 16.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang.
Teema

Korraldaja

Osalejate arv

Erialased täienduskoolitused
LVKRK korraldatud koolitused
E-kodaniku juhendajate koolitus

RR, LVKRK

1

Raamatukogu – sotsiaal-haridusliku
töö keskus
Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogutöös
Õppereis Ida-Virumaale

TÜ, LVKRK

1

TLÜ, LVKRK

1

LVKRK

1

Õppereis Aserisse

LVKRK

1

6
Hõimurahvaste keel ja kirjandus

LVKRK

1

Isikuandmete kaitse raamatukogudele

RR, LVKRK

1

Raamatute tõlkimisest

LVKRK

1

Olukorrast mk raamatukogunduses
pärast haldusreformi
Raamatukogude veebilehed

LVKRK

1

LVKRK

1

Muud koolitused
LISA 1
Koolituspäevad on vajalikud, sest pakuvad enesetäiendamise võimalusi erialaseks arenguks.
Kahjuks ei haaku kõik teemad raamatukogundusega. Eelistatud on kirjandusliku taustaga
õppepäevad ning kultuurireisid teistesse maakondadesse.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ettekandeid ja loenguid ei olnud.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Õppijaid ei ole.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Tunnustamist ei ole.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub 1980. aastal valminud majas. Aastakümnete jooksul on nõukogude ehituskunsti näide vajanud pidevat remonti.
Esimesel poolaastal tuli välja vahetada kriitilises seisuses olev segisti, panna arvutite juhtmed
seina peale karbikusse, vahetada katkenud telefonikaabel. Seejärel sai käsile võtta lasteosakonna kabinetis olevad kontorikapid, mis said kapitaalselt ära parandatud, samas oli võimalus korrastada arhiivi.
Tapa Linnaraamatukogust saime kasutatud, kuid heas seisukorras arvutitooli, arvutilaua ning
monitori.
Juulikuus sai tellida Aknakate OÜ-st uued ruloode kerimismehhanismid ja parandada 3 katkist
rulood ning panna uus internetikaabel.
Suvel sai lasteosakonna kabinet värskenduskuuri, lisaks osta sinna uued laevalgustid. Lastenurk täienes 2 uue mänguasjade kastiga ning 2 uue väikelaste raamaturiiuliga (126.-).
Talvel avastatud katkised katuseaknad tegid muret mitu kuud. Septembris vahetati 4 katusekuplit. Raha jätkus ka lasteosakonna ühe ruumi remondiks, kus pahteldati seinad ning värviti
heledamat tooni.
Septembrikuus sai välja vahetatud välisvalgustuse lamp.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Kultuurimaja ning raamatukogu õueala trepid on katki, see teeb liikumise raskemaks, eriti
vanemaealistel külastajatel. Majal puudub kaldtee. Probleeme on rulaatorite ja lapsekärudega
liikujatel.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on külastajatele 2 arvutit, millest 1 on laste päralt. Täiskasvanute arvuti on
ühendatud printeriga ja seda kasutataksegi dokumentide väljaprintimiseks. Töötajatele on 2
arvutit ja kasutusel on Windows 10.
WiFi kasutajaid on väga vähe.
Kevadel sai ostetud uus vöötkoodilugeja.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude täiendamisel on endiselt au sees Eesti ajalugu ja kultuuri käsitlevad väljaanded. Ilukirjanduse puhul on eelistatud eesti autorite teosed nii suurtele kui lastele. Rõhku peab panema
ka kirjandusauhindu saanud teostele ja silma peal hoidma sooduskampaaniatel.
Arvestame piirkonna elanike nõudmistega, pidevalt kasvab vajadus suurekirjaliste raamatute
järele, eriti eakate lugejate hulgas. Endiselt on populaarsed elulood, reisikirjad ja kriminaalromaanid, ka ajalugu. Poliitika ja teabekirjandus leiab vähe kasutamist, sest info on internetist
kergesti kättesaadav.
Pidevalt oleme täiendanud fondi koolikohustusliku kirjanduse kordustrükkidega.
Jätkuvalt mõjutab lugejanõudlust meedias kajastatu ning raamatukaupluste edetabelid.
Aasta jooksul pakuti mitmel korral oma koduraamatukogust nõukogudeaegseid raamatuid, kuid
enamasti tuleb sellistest pakkumistest ära öelda, sest kõige rohkem loetakse ikkagi uudiskirjandust.
Annetusi saabus aasta jooksul 57, see on 9% kogude juurdekasvust. Eelmisel aastal oli annetusi
21 ehk 3% kogude juurdekasvust.
Kogude ringlus on 0,78
Ilukirjanduse ringlus on samuti 0,78
Lastekirjanduse ringlus 0,21
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2018. aastal oli riigipoolne raamatute ostusumma 5362.- ning kohalikust omavalitsusest 2000.Võrreldes eelmise aastaga jäi komplekteerimisesumma samaks.
Aasta jooksul saabus 636 raamatut, neist 50 venekeelset.
Raamatu keskmiseks hinnaks kujunes 11,6
Jätkuvalt eelistatakse paberkandjal raamatuid, e-teavikute järele puudub nõudlus.
Laenutuste 2018. aasta edetabeli 25 enimloetud raamatust olid 9 eesti autoritelt. Esimesed kolm
olid Vahur Afanasjevi „Serafima ja Bogdan“, Ira Lemberi „Elukutse ohver“ ja Erik Tohvri
„Sõbrad ja hallikirju koerake“. Väga populaarseks sai Leelo Tungla „ Seltsimees laps“ peale
filmi esilinastust, pidevalt oli järjekorras mitu inimest. Järjekorraraamatud olid veel Erika
Salumäe „Südame põhjast“, Peeter Ernits „ Viimane rüütel“, Kalle Muuli „Reketiga tüdruk“
ning Vahur Kersna „Kes tappis Urmas Oti?“
Raamatuid vajatakse ka siis, kui etendub samanimeline lavastus, näiteks „Lendas üle käopesa“
Rakvere teatris.
Mullu oli ka krimikirjanduse austajatele suurepärane aasta, jätkub Põhjamaade romaanide
juurdevool.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika ostmiseks kulus 1489.- KOV-i poolt eraldatud komplekteerimissummast. Raamatukokku saabus 26 nimetust ajakirju, neist lastele 2 ja 3 ajakirja oli vene keeles. Ajalehti saabus
kokku 8, neist 3 annetusena. Aasta-aastalt väheneb nõudlus perioodika järele, põhjuseks on
veebimeedia kasvav populaarsus. Aeg-ajalt toovad inimesed annetusena raamatukokku enda
tellitud ajakirju teistele lugemiseks.
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Sel aastal tegi Omniva oma postikandevõrgus mitmesuguseid muudatusi ning 1. septembril
suleti Tamsalu kandekeskus. Sellega seoses oli raamatukogul vajadus kõik ajalehed ja ajakirjad
ümber suunata, millele kulus mitu nädalat.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Uusi auviseid ei saabunud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Aasta alguses jätkus töö lastefondiga, põhjuseks liigne eksemplaarsus ning aegunud raamatute
suur osakaal.
Plaanitud inventuur toimus 20. – 21. märtsil, abiks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu töötajad.
Puudu oli 56 raamatut.
Aasta jooksul on kustutatud 727 raamatut.
Mahakantud raamatuid, ajakirju ja ajalehti on jagatud raamatukogu lugejatele tasuta.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorraldus jäi samaks.
Pakume jätkuvalt koopiate tegemise teenust, samuti printimist ja skaneerimist.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate käsutuses on 2 AIP-i arvutit. Registreeritud arvutikasutusi oli 378, neist lastele 76.
Kuna kodudes on arvutid olemas, selle tõttu väheneb pidevalt AIP-i külastajate arv. Tavaliselt
makstakse arveid ja vajatakse ka abi e-panga kasutamisel. Oleme abistanud inimesi
pangakaardi aktiviseerimisel, ID-kaardi sertifikaatide uuendamisel, CV koostamisel,
lennupiletite väljatrükkimisel, juhilubade taotlemisel vajaliku tervisedeklaratsiooni täitmisel,
dokumentidele digiallkirja andmisel jne.
Kohalik vallaajaleht ilmub kord kuus ning on samuti kättesaadav raamatukogus, kuigi
suurenenud vallas see enam lugejatele huvi ei paku.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Tamsalu

544

607

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Tamsalu

6554

6178

-376

4514

6771

+2257

Raamatu-

Laenut-d
2017

kogu

kogu

Laenut-d
2018

Muutus (+-)
+63

Muutus
(+-)

Päringud** Päringud** Muutus
2017
2018
(+-)

9
Tamsalu

18559

18841

+282

101

90

-11

Viimastel aastatel on jõudsalt kasvanud ilukirjanduse laenutamine. Üle mitme aasta kasvas
lugejate arv, põhjuseks võib olla raamatukogu taastunud lahtiolekuaeg.
Teeninduspiirkonna elanikkond vähenes aasta jooksul 53 inimese võrra. Kui 1998. aastal oli
elanikke 4388, siis 2018. aastal alla 3 tuhande.

**Infopäringud
Registreeritud infopäringuid oli 90. Tihtipeale otsivad ristsõnade lahendajad raamatukogust
vastuseid.
4.3 RVL teenindus
RVL toimib kõige paremini oma valla piires, vajadusel on raamatuid toodud ka Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust. RVL teel saadud raamatuid oli 113 ja välja antud 201.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2018. aastal saabus lasteosakonda 123 uut raamatut, suurem enamus ilukirjandust. Eesti
autoritelt oli 53 raamatut. Endiselt on populaarsed sellised kirjanikud nagu Andrus Kivirähk,
Ilmar Tomusk ja Kristiina Kass. Kuna lapsed loevad suuremalt jaolt kohustuslikku kirjavara,
siis kõige rohkem oli välja laenutatud Eno Raua „Sipsik“. Lastel ei ole oluline, et raamat peab
olema just trükikojast saabunud, lugemist mõjutab kõige enam sõprade soovitus.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatu
kogu

Lug-d Lug-d Muutus
2017
2018
(+-)*

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Tamsalu

136

1521

1415

-106

1190

972

-218

133

-3

10

Lapsed/lugejad
400
200

326

0
1998

175

133

2008

2018

Lapsed

Kahjuks väheneb aasta-aastalt laste lugemishuvi ning lugejaid jääb vähemaks. Lasteraamatuid
laenutavad sageli lapsevanemad.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lapse esimene käik raamatukokku toimub sageli koos lasteaiarühmaga. Me näeme suurt huvi
raamatute vastu ning tegutsemisõhinat. Oleme igati toetanud väikseid lapsi maailma avastamisel ning koos lasteaiaõpetajatega leidnud sobivaid teemasid. Laste lugemisharjumuste
kujundamist ja arendamist oleme alustanud väikelastele ettelugemisega nii raamatukogus kui
ka lasteaedades. Edu on siis, kui lapsevanem tuleb koos lapsega edaspidi raamatukokku ja
soovib lapsele raamatuid koju laenutada. Oleme pidevalt teinud lasteosakonnas raamatunäitusi
ja väljapanekuid. Kahjuks koolieas vallutavad kõik muud huvid raamatute lugemise, jääb vaid
kohustuslik kirjandus. Pakkusime lastele raamatukogus ristsõnade lahendamise võimalust,
üllatas meeldivalt laste nutikuse tase.
Juunikuus paigutasime ümber lasteosakonna riiulid, parandasime raamatukoguprogrammis
Urram ja raamatutel kohaviitasid ning tegime riiulitele uued sildid.
Edaspidi oleme päevakorda võtnud lastele lauamängude hankimise.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Jaanuaris oli lasteaedades raamatunädal ning siis käis raamatukogus 5 erinevat rühma.
Esile võib tuua ka Maanteeameti poolt korraldatud liiklusviktoriini, mille raames käisime
Tamsalu lasteaias, kus tutvustasime liiklusraamatuid lastele ning lahendasime viktoriini. Ettelugemispäeval külastasime lasteaeda Sääsel ning lugesime ette P. Bieti raamatu „Kultuurne
hunt“. Tamsalu lasteaia jõulukuu hommik läks korda, sest saime kasutada Rakverest toodud
jõuluteemalist värvimisplakatit. Osa võttis 2 rühma.
Alates septembrist külastasid raamatukogu kõik algklasside õpilased koos klassijuhatajatega.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Koduteenindust ei ole siiani vajatud, abiks on olnud naabrid, sõbrad ja sugulased.
Tabel 6
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Aasta algas traditsiooniliselt Lääne-Virumaa aasta tegude sedelite korjamisega. Kuna Tamsalu
eakate päevakeskusega on hea koostöö, siis emakeelepäeva tähistasime jällegi raamatukogus.
18. märtsil toimus kultuurimajas lusikapidu 2017. aastal sündinud lastele endises Tamsalu
vallas, seal tuli jagada lastevanematele raamatut „Pisike puu“. See töö on jätkunud aasta läbi,
lapsevanemad käivad ise raamatukogus raamatul järel.
Maanteeameti poolt korraldatud liiklusnädal läks väga hästi, viktoriinile vastajad raamatukogus
said väikese kingituse, mis oli meeldiv üllatus.
29.09 – 21.10 toimus Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel kohalikes omavalitsustes seiklusorienteerumine. Ka raamatukogust oli võimalik huvilistel saada buklette, et
minna rajale ning vastata küsimustele.
Kuna tihe koostöö on oma valla raamatukogudega, siis olime kutsutud Saksi raamatukogu
juubelile. Järgmisel nädalal (24. okt.) käis Sirje Võsa Saksi raamatukogust meil külas, et
tutvustada eakate klubi liikmetele Virumaa murdekeeli.
Omakandimees Marko Pomerants tuli 2. novembril meeleldi oma raamatut „Minu
ministeeriumid“ tutvustama.
Jätkasime erinevate näitustega. Aasta alguse teemanttikandiga piltide näitus leidis palju uudistajaid, samuti aasta viimane välgumihklite näitus pakkus palju põnevust. Sinna vahele mahtusid
veel Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste erinevas stiilis tööd („Kunst raamatukokku“) ja pildid
Tapa raudteejaamast ning Saksi kiriku eskiisid, samuti Epp Lepiku tikitud maalid.
Meie sõbrad lasteaiast Sajajalgsete rühmast joonistasid spetsiaalselt raamatukogule pildid, mis
kaunistasid meie koridori seinu.
Raamatunäitusi ja väljapanekuid oli 33, neist lastele 14
Mõned neist:
Virumaa läbi aastasadade
Eesti linnad läbi aegade
Hundil on need hullud jutud
Tuntud ja tundmatu Venemaa
Loeme kollast kirjandust (kollasekaanelised raamatud)
Ühe tüdruku lugu
Eesti rahvakultuur
Lastele:
Eesti muinasjutud ja muistendid
Lugudega läbi Euroopa
Hakkame santima
Jõulud, jõulud on käes
Täiskasvanute osakonnas on näituse riiul väga populaarne, sealt võetakse koju lugemiseks
alatasa raamatuid.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Peamine sihtrühm, kes arvutiabi vajab, on endiselt eakad. Jõudumööda oleme neid aidanud ja
koolitanud.
20. sept. tutvustasime 1. klassi õpilastele raamatukogu kasutamist, kohal oli 22 last.
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8. okt. külastasid 2a klassi õpilased raamatukogu, ka seekord tegime õppetunni raamatute
laenutamisest (15 last).
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogul on oma koduleht tamsaluraamatukogu.weebly.com, kus on kirjas raamatukoguteenused. Samuti on seal peamine informatsioon raamatukogu üritustest.
4.9 Andmebaasid.
Kodulehe vahendusel on lugejatel sissepääs erinevatele andmekogudele: URRAM, DIGAR,
ISE, kodulugu, Tapa vald.

5. 2019. aasta tegevused
2019. aasta toob kaasa muudatuse: aastaid kasutatud ja sisseharjunud raamatukoguprogrammist
Urram üleminek programmi RIKS.
Uue töötaja kutsekoolitus, mis algab sügisel.
Tegeleme endiselt lastega, et kasvatada uusi raamatusõpru.
Külastame Tamsalu Hooldekodu ja alustame ettelugemisega eakatele.
Alustame emakeele aasta üritusi koostöös Tamsalu Gümnaasiumiga.

Raamatukoguhoidja Ira Kasekamp
20. jaanuar 2019
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Tamsalu

10

50

108,00

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Tamsalu

Teostatud tööd (2018)
Katusekuplite vahetamine
RAM Builder OÜ
Seinte parandamine ja värvimine
Viru Ehitus OÜ

summa 2160,00
summa 507,40

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Tamsalu

Raamatunädal lasteaialastele
5 rühma
Teemahommik: Kodulinnud
Liblikate rühm
Ettelugemistund Mesimummide rühmale
A. Kivirähk „ Tilda ja tolmu-ingel“
Ettelugemistund Sajajalgsete rühmale
A. Kivirähk „Tilda ja tolmu-ingel“
Liiklusviktoriin lasteaias
K. Teiter „Kati ja Jeti: liiklus-raamat
lumeinimesele“
IIb klassile (koolimajas)
I. Marani raamatu „Londiste, õige nimega
Vant“ tutvustamine
Ettelugemispäev Sääse lasteaias

69

Teemahommik sõprusest
Öökulli rühm
V. Kuus „Kips-kõps külla“
IIIa ja IIIb klass
Teemahommik sõprusest
I. Tomusk „Hundi sõbrad“,
luulepuslede kokkupanek
Jõuluhommik Sääse lasteaias
A. Jurini „Karu jõulumure“

11

10
11
16
19

13

23

38

19

14
Jõuluhommik Tamsalu lasteaias
Jõulujutud, värvimisplakat

25

