1

Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi: Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus
Jäneda Raamatukogu
http://www.tapa.lib.ee/?cat=7
Elanike arv: 483
1. Põhilised tegevussuunad
2014. aasta oli üsna tööde- ja sündmusterohke. Koostöös Jäneda Kooliga tähistasime
emakeelepäeva, kohtusime kirjanik Andrus Kivirähkiga ning toimusid veel mitmed
lasteüritused (vt. 4.3). Ilmselt tänu sellele kasvas laste laenutuste ja külastuste arv,
kuigi üldine lugejate ja kasutajate arv kahanes ka tänavu. Vähenes saabunud
raamatute hulk. Külastajad rõõmustasid mitmete toimunud näituste üle, eriti hästi
võeti vastu meie oma küla fotograafi Ain Palosoni loodusfotode näitus. Detsembris
lõppes edukalt raamatukogu käsitöövaipade hankimise lugu ning selle tulemusena
saavad väiksemad külastajad nüüd mugavamalt istudes raamatukoguüritustel osaleda.
Väga kasulik ja elamusi pakkuv oli kevadine õppereis Läti raamatukogudesse. Sealt
saadud ideid kasutasin ka oma töös.
Liikumisaastale oli pühendatud läbiv raamatuväljapanekute sari erinevate
liikumisviiside kohta. Liikumise tähtsusest ja erinevatest tahkudest rääkisime
õpilastega raamatukoguüritustel. Jäneda Kooli 4. klass osales liikumisaastale
pühendatud ettelugemispäeva võistulugemise maakondlikus eelvoorus.
2015. aastal soovin enam keskenduda raamatukogu fondi korrastamisele, kuna riiulitel
napib ruumi. Kavas on tähistada olulisi kohalikke ja üldisemaid tähtpäevi kaasates
erinevas vanuses lugejaid.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogu tööd reguleerivad dokumendid on olemas ja kehtivad:
www.tapa.lib.ee/?page_id=564 . Oma töös juhindume Rahvaraamatukogu seadusest,
Avaliku teabe seadusest, Isikuandmete kaitse seadusest, Interneti kasutamise juhendist
(IFLA manifest, UNESCO rahvaraamatukogude manifest jmt.). Praegune Tapa
Linnaraamatukogu nõukogu koosseis kinnitati 3. veebr. 2011. a.
2012. aastal uuendati Tapa Linnaraamatukogu töökorralduse reegleid.
Raamatukogude tegevust ja arengut kajastavad Tapa Valla Arengukava 2007 – 2019
ja Tapa Linnaraamatukogu Arengukava 2011 – 2014. Mõlemad arengukavad on
uuendamisel.
Lähtun oma töös Raamatukoguhoidja eetikakoodeksist, mis on kinnitatud ERÜ
üldkoosolekul 28.02.2014.
2.2 Eelarve
Eelarve koostab Tapa Linnaraamatukogu.
2.3 Struktuur
Jäneda raamatukogu on Tapa Linnaraamatukogu harukogu, mis teenindab Tapa valla
Jäneda piirkonna elanikke esmaspäevast neljapäevani kl. 10 – 18. Reedeti on
raamatukogu külastajatele suletud. See päev kulub sisetöödele, ürituste
ettevalmistamisele, näituste vahetamisele ning keskmiselt 2-3 korda kuus töötamisele
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Tapa raamatukogus. On olnud mõned üksikud etteheited, et reedeti (ja laupäeviti) ei
pääse raamatukogusse. Juulikuus, puhkuse ajal, on raamatukogu suletud.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Personali korralduses muutusi ei ole olnud, endiselt töötab üks põhikohaga
raamatukoguhoidja, kellel on lisaks 0,4 koristajakohta.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Jäneda
raamatukogu

8

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
32

Koolituse teema
Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus
Uuemaid tõlkeid hispaania kirjandusest
Õppereis Läti raamatukogudesse
Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute
säilitamisest ja restaureerimisest
Raamatukoguhoidjast õppimise toetajaks
Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses
Kursus: ID-kaart, Mobiil- ID ja e-riik
II Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorum
„Kas laps loeb?“

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel
1

Korraldaja
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

Osavõtjate arv
1
1
1
1

LVKRK; TLÜ
LVKRK
Microsoft Partner,
Madis Roosalu
Eesti
Lastekirjanduse
Keskus

1
1
1
1

Maakonna keskraamatukogu korraldatud täiendkoolitustest oli kõige mahukam ja
emotsionaalselt meeldejäävam õppereis Läti raamatukogudesse. Sellest kogunenud
muljed ja tähelepanekud kanduvad nii või teisiti igapäevatöösse. Väga vajalik ja
kasulik oli ka vahendatud koolitus ID-kaardi kasutamisest raamatukogus.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Oman raamatukoguhoidja IV astme kutsekvalifikatsiooni, 2014. aastal erialahariduse
omandamist ei jätkanud.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2014. aastal avalikku tunnustust ei pälvinud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub Jäneda lossi 1. korrusel. Raamatukogu kogupindala on 95 m2. See
jaguneb lugemis- ja laenutusalaks ning lastealaks. Mõlema ala seinte ääres asuvad
raamaturiiulid. Laenutusalas asub veel AIP ning näitusteala. Raamatukogus on 9
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kasutajakohta, saab kasutada isiklikku arvutit, on Wifi levi. Raamatukogul on ka
väike hoidlaruum, mis asub samas majas üle koridori asuvas ruumis.
Asukoht on küla keskel, seega soodne. Raamatukogu ruumide seisukord on hea. Maja
tervikuna vaadates häirib WC-de ja 1. korruse koridori halb olukord, samuti
raamatukogu lagunev terrass. Lossi välistrepp on küllaltki kõrgete astmetega ja
käsipuuta, mis raskendab vanemate lugejate külastusi ning sügavama liikumispuudega
inimesed kõrvalise abita majja ei pääse.
Raamatukogu näituseala uuendamine, samuti valgustuse parandamine ja akende
remont on sisse kirjutatud Tapa Linnaraamatukogu arengukava 2015-2020 projekti.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Uued täiendused lisanduvad RIKS-i iga päev. Olen ühinenud Facebookis RIKSi
grupiga, saan seal teha oma ettepanekuid ning jooksvat infot uuenduste kohta. Sellest
aastast on Tapa Linnaraamatukogul oma Facebook-i konto. Seal jagatav teave ja
ürituste reklaam on minu arust end hästi ära tasunud. Ka raamatukogu koduleht
www.tapa.lib.ee on läbinud mitmeid uuendusi. Välja on töötatud nutitelefoni rakendus
m-RIKS. Suvel uuendas Elion interneti kiirust ja wifi levikut. Wifi levib aga ka kogu
majas. E-luger asub Tapa raamatukogus, lugejatele tutvustamiseks saan seda ka siin
kasutada.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Jäneda raamatukogul on välja kujunenud hea koostöö valla teiste raamatukogudega.
Lähima haru, Lehtse raamatukoguga tegutseme ja suhtleme tihedalt. Tehnilise ja
finantsilise poole lahendab ürituste puhul Tapa Linnaraamatukogu juhtkond.
Ühiseid üritusi jätkasime ka Jäneda Kooliga – oli mitmeid vahvaid ettevõtmisi (vt.
4.3). MTÜ Loometöö ja Luule Nurga tõid raamatukogusse järjekordse suvenäituse
rahvarõivastest ja 19. saj. linnariietest. Eha Rehemaa seenioride klubist „Kõrvelill“
kudus raamatukogule 5 uut käsitöövaipa. Vastastikku oleme abiks olnud teineteise
üritustel Jäneda muuseumi juhataja Georgi Särekannoga.
Kahel korral olen kutsunud Jänedale etendusi andma Alburahva Teatri, ühe etenduse
andis Tapa linna näitering. Loodan, et selline lisategevus jätkub, sest külarahvas
ootab seda.
Igapäevases töös või ürituste puhul ootamatult ettetulnud probleeme on aidanud
lahendada Vambola Kastemäe, Liidia Nigumann, Helve Grossmann, Tõnu Härm jt.
inimesed kõrvalasuvatest asutustest.
3. Kogud
3.1 Raamatukogu fondi komplekteerimine toimub Tapa Linnaraamatukogu
komplekteerija Mae Miti poolt vastavalt kogu valda hõlmavale ühtsele
komplekteerimiskavale. Komplekteerija arvestab võimalusel harukogude soovidega.
Kuna kõiki soovitud raamatuid kahjuks ei saa, siis jagunevad mitmed teavikud
harukogude vahel, neid saab edaspidi SSL-i vahendusel kohapeale tellida.
Eelistan tellida olulisemat ja tunnustust saanud (eesti) ilu- ja lastekirjandust, kohaliku
tähtsusega koduloolisi raamatuid, koolide soovitud lugemisvara, olulisemat
aimekirjandust. Sel aastal saabus raamatukogusse kokku 417 teavikut, (-47 vrd. 2013.
a), neist uudiskirjandust 245 eks. (2013. a 244 eks.)
- Annetusi oli sel aastal 102 eks., seega umbes veerand kogusse saabunud
raamatutest.
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- Kogusse saabunud teavikutest moodustas 68% ilu- ja lastekirjandus.
Kõikidest
laenutatud raamatutest oli ilu- ja lastekirjanduse osa 59%.
3.1.1 Komplekteeritud raamatute hulgas e-raamatuid ei ole.
3.1.2 Raamatukogusse on tellitud 10 ajakirja ning 5 ajalehte. Kultuuriväljaannetest
nende hulgas vaid lasteajakiri Täheke. Ajakirjade nimekiri on aastati varieerunud
vastavalt lugejate soovidele.
3.1.3 Raamatukogu fondis on 3 eksemplari auviseid, sel aastal uusi ei lisandunud.
2015. aastal loodan rohkem tegeleda fondi korrastamisega.
4. Raamatukoguteenused
Raamatukogu lugejatel on elektrooniline lugejapilet, mis kehtib kõigis valla
raamatukogudes. Laenutada saab ka ID-kaardiga. RIKSWEB-i vahendusel saab lugeja
teostada otsinguid, reserveerida ja pikendada laenutuste tähtaega jmt. Lugeja saab
laenutust pikendada ka otse raamatukogu kodulehelt. Virtuaalteenuseid kasutati
kümnel korral, see on üle poole vähem kui eelneval aastal.
Ka raamatukogu koduleht www.tapa.lib.ee on läbinud uuendusi. 2014. aastast on
Tapa Linnaraamatukogul oma konto Facebookis. Välja on arendatud mobiilirakendus
m-RIKS.
Mitmete väga oluliste ja vajalike uuenduste hulgas tahan esile tõsta RIKSi e-posti
keskust. See on moodul, mis võimaldab kiiresti ja hulgi saata lugejatele erinevaid
teatisi.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukogus on AIP-i vahendusel kättesaadavad KOV-i materjalid, EV õigusaktid
jms teave. Saab teha koopiaid, kasutada printimis- ja skaneerimisteenust. 188-st
raamatukogu laenutajast 17 kasutas AIP-i teenust, võõrastest kasutajatest 13.
Kokku oli AIP-i kasutuskordi 139 (2013.a 391). Kasutuskordade arv kahanes nii palju
(-252) peamiselt sellepärast, et aasta alguses loobus raamatukogu teenustest üks
lugeja, kes varem oli kõige aktiivsem AIP-i kasutaja ja igapäevane laenutaja.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Jäneda
raamatukogu

212

202

- 10

Raamatukogu
Jäneda
raamatukogu

Laenut-d
2013
9016

Külastused
2013
4565

Laenut-d
2014
8765

Külastused
2014
4793

Muutus
(+-)
+ 228

Virtuaa
l-külasd 2013
25

Virtuaalkülas-d
2014
10

Muutus
(+-)
-251

Raamatukogu hõlve oli 39,7 %. Aktiivsemad laenutajad on 40…50ndates aastates,
töötajad, enamasti naissoost. Õpilastest on agaramad laenutajad 3. ja 4. kl. õpilased
(neid on ka arvuliselt kõige rohkem). Raamatukogu lugejate arv on kahanenud, nii
nagu on kahanenud piirkonna elanike ja põhikooli õpilaste arv.

Muut
us(+-)
- 15
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Laenutuste üldarvu vähenemise taga on perioodika laenutuste vähenemine (-848). See
on tingitud ühe eriti aktiivse perioodikaväljaannete laenutaja loobumisest
raamatukoguteenuseid kasutamast. Samas kasvas laste- ja ilukirjanduse laenutuste arv
(+ 514) ning külastuste arv (+ 228). Ka kohalkasutusi oli rohkem (+246).
Nende kasvunumbrite taga on ilmselt lasteüritused, mis olid seotud laenutustega
(nukitsatunnid, emakeelepäeva tähistamine, ettelugemispäeva võistulugemine jm).
SSL välja
Aasta
2013
2014

Tapale
12
18

Lehtse
41
55

Saksi
5
3

Kokku
58
76

SSL sisse
Aasta
2013
2014

Tapalt
861
839

Lehtsest
28
91

Saksist
3
1

Kokku
892
931

SSL arv kasvas, ehk avaldas mõju see, et oma raamatukogusse saabunud raamatute
hulk oli väiksem (-47), kui eelneval aastal.
RVL-teenust kasutatakse järjest vähem, sest inimesed pole valmis maksma
postiteenuste eest. Nii telliti vaid 2 raamatut, ise tõin kohale, ise viisin tagasi.
Koduteenindus toimib vastavalt vajadusele, regulaarset teenust ühelegi lugejale ei
osutanud.
Raamatukogu kodulehel leitavat RIKSWEB-i ja mobiiliversiooni m-Riks olen
tutvustanud noortele raamatukogu külastuste ajal, jaganud ka vastavaid voldikuid.
Virtuaalkülastuste arvu kahanemist ei oska põhjendada.
4.3 Lasteteenindus
2014. a toimus 24 raamatukoguüritust, neist enamus lasteüritused. 2014. aastasse jäid
mitmed olulised tähtpäevad, mida tähistasime Jäneda Kooli õpilastega. Seepärast oligi
lasteüritusi rohkem, kui varasematel aastatel. Aasta alguses toimus Nukitsa konkursi
raamatute valimine, märtsis emakeelepäeva tähistamine lossis kogu kooliga.
Aprillis kohtusime kirjanik Andrus Kivirähkiga. See on hea näide mitmekülgsest
koostööst, sest valmistasime selle ette Tapa Linnaraamatukogu ja Lehtse
raamatukoguga koos. Et üritus toimus nii Lehtses kui Jänedal, siis andsid ka mõlema
kooli õpetajad oma panuse ürituse toimumisse.
Näitus „Mida teha raamatutega, mida enam lugeda ei taheta“ andis aga idee teha selle
juurde õpilaste töötoad, kus nad ise oma oskusi saaksid proovile panna.
Raamatukogupäevade
raames
toimunud
ja
liikumisaastale
pühendatud
ettelugemispäeva võistulugemisel osales Jäneda Kooli 4. klass. Lugemise
harjutamiseks saime raamatukogus mitmel korral kokku.
Kui aasta lõpul valmisid lasteosakonna vaibad, käisid algklassid ka nö. vaibaüritustel.
Vaipade autor Eha Rehemaa ja õpetaja Malle Raunmägi näitasid seenioride töötoas,
kuidas materjali ettevalmistamine ja kudumine käib. Tore oli ka see, et raamatukogu
üleskutsele annetada vaipade jaoks materjali, vastasid mitmed külaelanikud.
Kuna 4. kl. õpilased kasutavad koolis igapäevaselt kaasaegseid IKT vahendeid, andis
nende klassijuhataja Tiia Salm mulle idee teha raamatukogus üritus, mis annaks
võimaluse kasutada nutitelefoni või tahvelarvutit. Ürituse ühe osana valmistasingi ette
raamatupakid (sarnaseid nägin Lätis Riia Keskraamatukogu lasteosakonnas), mille
sisust andis aimu vaid QR-kood pakkepaberil. Koodi avades sai lugeda minu
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koostatud lühiteksti, mis tutvustas raamatut selle autorit ja pealkirja reetmata. Neid
koode „lahti muukides“ valisid lapsed endale sobivaima raamatu. Selline salapära
ahvatles kõiki midagi kaasa laenutama. Tundi ette valmistades õppisin ka ise uusi
oskusi.
Detsembris toimus lossi saalis valla lastekooride jõulukontsert ja õpilaste jõululaat,
mille korraldamisel olin abiks.
Arvan, et edaspidigi ei saa lootma jääda, et laste lugemishuvi iseenesest kasvab või
püsib samal tasemel. Minu kogemusel käivad lapsed raamatukogus enamasti
organiseeritult või kohustuslikku kirjandust laenutamas. Vabaaja-lugemise osakaal
järjest väheneb ja ilma lasteüritusteta võib seegi kaduda.
Raamatu
-kogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muutus
(+-)

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

Jäneda
raamatukogu

64

59

-5

1240

1442

+202

1514

1658

+144

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega inimestele spetsiaalseid teenuseid ei ole osutanud, kuna neile laenutab
raamatuid sotsiaaltöötaja. Aeg-ajalt viin mõnele vanemale inimesele raamatuid, ent
see ei ole regulaarne teenus. Olen nägemispuudega inimesele pakkunud võimalust
laenutada audioraamatuid, kuid ta ei soovinud seda.
4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
nimi
Jäneda
raamatukogu
„

„
„
„

„

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
T. Kutsjuba „Kodulinna
mosaiik“ – arvutigraafika
näitus
„Õiesoengud väikestele
printsessidele“
–
raamatute ja juukseehete
näitus
„Mees kolme kodumaaga.
Ilmar Talve 95“ - näitus

Üritused

Üritustel
osalenute arv
9

Kohtumine
seenioride
klubiga
„Kõrvelill“
„Nukitsatunnid“ –
28
3 üritust erinevatele
klassidele
Emakeelepäeva
45
tähistamine Jäneda
kooliga
„Kas noorus on 8
hukas?“ – 8. kl
Kohtumine kirjanik 82
Andrus Kivirähkiga
–
õpilased
ja
täiskasvanud

„Piiristatud maastikud“ –
Ü. Josingu fotonäitus
„Meile meeldib lugeda!“Jäneda Kooli 3. kl.
õpilaste kunstinäitus I.
Tomuski
raamatute
ainetel
„Rahvarõiva ilu“- MTÜ „Kodukant Jäneda“ - 7
Loometöö
9. kl
rahvarõivanäitus
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Jäneda
raamatukogu
„

„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„Muumimaailm, veider,
kuid turvaline. Tove
Jansson
100“
–
raamatunäitus
„Mida teha raamatutega,
mida keegi enam lugeda
ei
taha?“paberkunstinäitus
„Hertta Võido kudumite
näitus“

„Otsime seiklusi“ – 8
2. ja 4. kl
„Liigutame
halle 12
ajurakke“ - 3. kl

Töötuba
näituse 38
„Mida
teha
raamatutega…“
juurde – 4 üritust 1. –
8. kl.
„Vana arm“ – A. Palosoni „Raamatukogumäng“ 5
fotonäitus
1. kl
„Helihelmed“ – Heli „Kes
loeb,
see 11
Rahuoja
käsitööehete liigub“ 4. kl
näitus
Nukitsa
konkursi „Ettelugemispäeva
12
raamatud
– võistulugemine
raamatuväljapanek (RVP) raamatukogus“ 4. kl
„Wimbergi vimkad“ - „Ettelugemispäev 1. 5
RVP
klassiga“
„5
kauneimat „Vana
arm“
– 23
lasteraamatut 2013“ - fotonäituse avamine
RVP
„Liikumisaasta: jooga ja Ettelugemispäev
16
pilates“ - RVP
lasteaialastega
„Nii hea raamat“ - RVP
„Eesti
rahva 8
ennemuistsed jutud“
– 9. kl
„Eestlase parim pilaja“ - „Krimikirjanduse
8
RVP
lugemine
pole
kuritegu“ 7. ja 8. kl
„Liikumisaasta:
jookse „Vaibajutud“ 1. ja 3. 10
terviseks!“ - RVP
kl
Laps läheb kooli - RVP
„Koodi nimi on 12
„Näärid““- 4. kl
„Liikumisaasta:
ratsutamine“ - RVP
„Meie laste lemmikud“
TOP 20 - RVP
„Liikumisaasta:
suusatamine“ - RVP
„Aruanne 2014“ - RVP

Kokku 11 näitust, 12 väljapanekut, 24 raamatukoguüritust, 347 osalejat.
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Suurt vastukaja leidis rändnäitus „Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei
taha?“. Laiemat huvi pälvisid noore tekstiilikunstniku Hertta Võido kudumite näitus ja
Tanja Kutsjuba arvutigraafika näitus „Kodulinna mosaiik“. Esmakordselt esines
näitusega meie küla loodusfotograaf Ain Paloson. See tekitas ümbruskonnas elevust
ning koostatud näitus läheb rändama teistesse raamatukogudesse.
Lisaks raamatukoguüritustele olen kutsunud Jänedale esinema Alburahva Teatri
etendustega „Võõras mees majas“ ja „Ema läheb mehele“, Tapa linna näiteringi
etendusega „Lesed“, olen aidanud korraldada kontserte ja üritusi ning viinud läbi paar
ekskursiooni.
Lisategevused on olnud üsna ajamahukad (reklaam, saali seadmine, vastuvõtt,
koristamine jne.), seepärast peangi vajalikuks need ära märkida.
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv
Jäneda
raamatukogu

3

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
1
47
8
8
16
8
17

Kui rühmakoolitusel osalejad olid 7. ja 8. kl. õpilased ja teemaks QR-koodi
kasutamine, e-raamat, e-luger ja RIKSWEB, siis individuaalkoolitused olid enamasti
eakamatele inimestele. Peamised teemad olid: netipank (tuludeklaratsiooni täitmine);
erinevate
teenusepakkujate
(Elion,
Eesti
Energia,
Estonian
Air)
iseteenindusleheküljed; ID-kaardi kasutamine jmt. Aga ka taaskasutus, dokumentide
ja uurimistööde vormistamine, kuulutuste kujundamine. Suurimaks probleemiks
osutus see, et vanemad inimesed unustasid õpitu üsna ruttu ja peagi tuli üht ja sama
toimingut õpetada korduvalt.
Erinevatel teemadel rühmakoolitusi olen pakkunud põhikooli klassidele veelgi,
õpetajad võtsid selle teadmiseks ja koolitused jätkuvad 2015. aastal. Lühemaid
kasutajakoolitusi teiste ürituste raames eraldi kokku lugenud ja registreerinud ei ole.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukogus toimuvat olen reklaaminud küla ja lähiümbruse kuulutustetahvlitel,
saatnud meili teel infot inimestele ja asutustele (ka meie valla raamatukogud).
Külastajatele olen jaganud kutseid ja infolehti. Raamatukogu kodulehel on kogu info
nähtaval. Suuremad ja olulisemad näitused, üritused ja teated olen saatnud
www.kultuurikava.ee lehele, samuti valla kodulehele www.tapa.ee ja kindlasti valla
ajalehte „Sõnumed“.
Sirje Normet-Vihma kirjutas näitusest „Rahvarõiva ilu“ ülevaate Kanada eestlaste
ajalehele „Eesti Elu“ (http://www.eestielu.ca/et/kultuur/7-kultuur/3033-jaeneda-lossison-naeitus-minu-rahvaroivas-saergist-sobani).
Uus ja efektiivne kanal lisaks raamatukogu kodulehele (www.tapa.lib.ee) on
Facebook. Alates 2014. a on seal Tapa Linnaraamatukogu konto, mis sisaldab ka
Jäneda raamatukogu infot. Tundub, et Facebookis reklaamitud ja jagatud info on
keskealiste inimeste jaoks kõige nähtavam.
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4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Alates 2013. aastast olen osalenud RIKSWEBi koduloobibliograafia koostamisel.
Seni olen tagasivaatavalt kirjeldanud valla ajalehes Sõnumed ilmunud artikleid, mis
on meie piirkonnale koduloolise tähtsusega. See on keeruline ja ajamahukas töö.
Lisaks sellele üritan täiendada ka vanemate ja uuemate materjalidega Jäneda
kodulookogu. Jooksvalt pean raamatukogukroonikat.
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid olen registreerinud järjepidevalt, mitte ainult valikstatistika perioodil,
kokku 114. Ligi 60% sellest on teemapäringud. Teemad on väga erinevad: kaaniravi,
türgi rahvakombed, balti-saksa ajalugu, luuletused töölt lahkuvale inimesele, Uno
Kaupmehe suveesinemised jne. Suur osa faktipäringutest sisaldavad kontaktandmete
otsingut: korstnapühkijad, hauapiirete paigaldajad, fekaaliveo korraldajad jmt. Kõige
levinumad on otsingud erinevatest sõiduplaanidest.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Olen koostanud ja kujundanud oma raamatukoguürituste kuulutusi.
Kokkuvõte
Möödunud aasta oli mitmete heade kokkusattumuste tõttu päris töötihe. Oli rohkelt
lasteüritusi, osalesin mitmel huvitaval koolitustel ning kasutasin saadud teadmisi ja
kogemusi oma töös. Koostöö Jäneda Kooli ja teiste partneritega oli hea ning loodan,
et see jätkub ka edaspidi.
Kavatseme Lehtse raamatukoguga kevadel ühiselt korraldada Jänedal ja Lehtses
kohtumise kirjanik Ilmar Tomuskiga. Kindlasti tähistame ka Kultuuriministeeriumi
poolt välja kuulutatud Muusikaaastat.
Endiselt on raamatukogus teretulnud oma küla ja lähiümbruse inimeste loomingu
väljapanek – see leiab alati kõige laiemat vastukaja. Kuna hea koostööpartner MTÜ
Loometöö on koolitanud aastate jooksul mitmeid niplispitsimeistreid, näitame nende
valmistatud esemeid pikemal suvenäitusel. Samuti on külarahvale oluline, et aeg-ajalt
toimuks lossi saalis mõni teatrietendus või kontsert, nende organiseerimine ei kuulu
küll otseselt raamatukoguhoidja tööülesannete hulka.
2015. aastal võetakse vastu Tapa Linnaraamatukogu arengukava 2015 -2020. Selles
planeeritud Jäneda raamatukogu näituseala uuendamine on vajalik ja oodatud.
Loodetavasti algab töö peagi ja annab raamatukogule võimaluse paremini
eksponeerida näitusi ja laiendada lisategevusi.
Üks põhitegevusi, raamatute laenutamine, ilmselt väheneb ka edaspidi. Kuna kahaneb
piirkonna elanikkonna arv ning vähem ei loe mitte ainult noored, vaid ka keskealised
ja vanemad inimesed. Tihti kaob huvi siis, kui järjekord raamatule on pikk. Ehk on
veidi abi olemasolevate raamatute paremast eksponeerimisest. Kavatsen muuta ja
värskendada fondi paigutust ning mitmed vananenud raamatud maha kanda.
Kindlasti on Jäneda raamatukogu on ka edaspidi meie piirkonna inimestele vajalik
mitmekülgsete teenuste ja elamuste pakkujana.

Raamatukoguhoidja
Sirje Reinula

