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Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi: Haljala Vallaraamatukogu Varangu Haruraamatukogu
Elanike arv: 527
1.Põhilised tegevussuunad
2014. aasta möödus rahulikult ja töiselt. Midagi märkimisväärset ei olnud.
Põhiülesanneteks ikka lugejate teenindamine, teavikute laenutamine ja
komplekteerimine, internetiühenduse võimaldamine AIP-des, ürituste korraldamine.
Külaseltsile kirjutan projekte, millest saavad kasu loomulikult ka raamatukogu
lugejad. Õpitoad on rahastatud KOP-ist ja valla omaosalusega. Projektiga saime
muusikakeskuse. Ainuke muudatus puudutas töökorraldust, mis tõi kaasa selle, et
augustist teenindan ühel päeval nädalas Haljala Vallaraamatukogus, kahel päeval
Essus ja kahel Varangul.
Essu ruumi remondiks endiselt raha ei leitud, nii et see jääb päevakorda uuel aastal.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Raamatukogu tegevust juhivad Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri,
põhimäärus ja töökorralduse reeglid. Uus nõukogu valiti 3 liikmeline ja 4 aastaks.
Raamatukogu tegevused ja arengud on kajastatud valla arengukavas aastateks.20142020.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.13. €

Seisuga
31.12.14 €

Muutus %

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood
-

Summa
0

2.3 Struktuur
Muutusid lahtiolekuajad. Essus raamatukogu avatud E ja K 9.00-17.00, Varangul T
9.00-17.00 ja R 9.00-16.00, N teenindan Haljalas 9.00-17.00.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Töö on nüüd nii korraldatud, et käin alates augustikuust ühel päeval nädalas Haljala
Vallaraamatukogus tööl.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
Koolituste Koolitustundi
nimi
arv
de arv
(koolituse
pikkus)
Varangu
5
16
Haruraamatukogu

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel
1

Koolituse teema
Korraldaja
Osavõtjate arv
1.
Elutuba ehk kujundusnippe
L-Virumaa Krmk
1
raamatukogus
2.
Uuemaid tõlkeid Hispaania
L-Virumaa Krmk
1
kirjandusest
3.
Õppereis Läti raamatukogudesse
L-Virumaa Krmk
1
4.
Paberi ja trükikunsti ajaloost,
L-Virumaa Krmk
1
raamatute säilitamisest ja restaureerimisest
5.
Vaimujutud trükises ja
rahvapärimuses
L_Virumaa Krmk
1
Maakonnaraamatukogu täienduskoolitused on huvitavad, harivad ja hästi korraldatud.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised ei olnud
2.4.3 Erialahariduse omandamine ei olnud
2.4.4 Töötajate tunnustamine ei tunnustatud
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Essus on raamatukogu asukoht külakeskuses hea. Asub küla keskel kõige käidavamas
kohas. Üks ruum on remonditud, hea valgustusega ja uue inventariga. Teine ruum
vajaks sanitaarremonti, uut valgustust ja inventari. Remondiks on raha küsitud, aga ei
ole saanud. Raamatukogu asukoht Varangul ei ole eriti hea, sest asub külakeskusest
väljas ja pimedal ajal ei ole sinna mugav tulla. Vaadatuna aga sellest küljest, et
raamatukogu asub seltsimajas, mis on küla ainuke kooskäimiskoht, siis on see parim
asukoht raamatukogule. Raamatukogu ruum on väike ja vana inventariga. Näituste
ülespanekuks ruumi ei ole ja puudub ka kaldriiul.
Ürituste korraldamiseks saan kasutada kööki või ülemise korruse saali.
Varangul on raamatukokku ligipääs ka liikumispuudega inimesele, Essus ei ole.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Uusi arendusi ei olnud. Olemasolevad lahendused on rahuldavad.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Koostöösuhted on kohalikul tasandil Haljala Vallaraamatukogu, Aaspere Haruraamatukogu, Haljala valla ja Varangu külaseltsiga(ühisüritused).
3. Kogud
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Komplekteerin põhimõttel, et tellin enamuse eesti kirjanike teoseid ja valikuliselt
kultuuriministeeriumi nimekirjades oleva. Üldiselt juhindun oma lugejate soovidest ja
maitsest, mis on aastatega välja kujunenud. E-teavikuid ei telli. Annetuste osakaal
moodustas 4 % kogude juurdekasvust. Kokku saadi 217 teavikut, millest 80 % oli iluja lastekirjandus. Perioodikast tellin enimloetavaid ajakirju ja ajalehti. Kultuuriperioodikast ainult ühte ajakirja, sest lugejaid ei ole ja teised ajakirjad on vajadusel
saadaval Haljala vallaraamatukogus.
Kogu fond on elektroonilises kataloogis.
4. Raamatukoguteenused
Tasulise teenusena saab nii Essus kui Varangul printida ja koopiaid teha, kasutada
AIP-i. Kõik arvutid on varustatud ID-kaardilugejaga. Varangul osutan vajadusel ka
koduteenindust. URRAM-is on võimalus raamatuid ise pikendada ja reserveerida, aga
seda kasutavad vähesed. Põhiliselt pikendatakse telefoni teel.
Lugejate rahulolu-uuringut pole tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine Varangul on AIP kasutamiseks 1 arvuti
ja vajadusel võib kasutada ka minu tööarvutit nt. maksete tegemiseks, kui AIP arvuti
on hõivatud. AIP-i saab kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel ja ka muul ajal , kui
seltsimaja on avatud, sest arvuti asub seltsi ruumis.
Essus on AIP 2 arvutiga, mida kasutatakse üha vähem, sest enamusel inimestest on
kodudes interneti võimalus, samuti nutitelefonides. AIP on avatud raamatukogu
lahtiolekuaegadel.
4.2 Raamatukogu kasutamine Lugejate arv vähenes 4 võrra. Igal aastal jääb mõni
eakas lugeja vähemaks ja üldiselt nooremaid ei lisandu. Palju vähenes külastuste arv.
See võib olla tingitud sellest, et Essu jäi 2 lahtiolekupäeva 3 asemel. Laenutuste arv
samuti vähenes. Neid inimesi jääb kogu aeg vähemaks, kes palju loevad. Käiakse
kaugemal tööl ja ollakse väga hõivatud, lugemiseks aega napib.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

108

104
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Raamatukogu

Laenut-d
2013
4124

Külastused
2013
2712

Laenut-d
2014
3986

Külastused
2014
2235

Muutus
(+-)
-477

Virtuaal
külas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muutu
s(+-)
0

Muutus (+)
-138

RVL vahendus Haljala raamatukoguga käib nii, et võtan soovitud raamatud kaasa, kui
sinna tööle lähen korra nädalas või toon sealt oma lugejatele. RVL-i on kasutanud veel
Karepa raamatukogu, kes tuleb raamatutele ise järgi. Üldiselt oli RVL-i kasutus
vähene(sisse 9, välja 15).
Koduteenindust teen vastavalt vajadusele. Seda vajas 1 inimene tervislikel põhjustel 7
korral. Kasutan oma transporti ja raamatud võtan vahetamiseks kotiga kaasa.
Ei ole tegelenud E-teenuste arenduse ja tutvustusega, sest selle vastu pole huvi tuntud.
Raamatukogul puudub koduleht.
4.3 Lasteteenindus:
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Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

31

31

Muut
us
(+-)
0

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

1060

730

-330

523

405

-118

Heaks näitajaks on see, et lugejate arv ei vähenenud, aga miinuseks, et vähenesid nii
külastused kui laenutused. Külastuste arvu vähenemisele aitas kindlasti kaasa see, et
Essus jäi alates augustikuust 1 lahtiolekupäev nädalas vähemaks. Kui võrrelda
omavahel külastuste ja laenutuste arvu, siis need on väga nihkes, kuna normaalne
oleks, et laenutusi on ikka rohkem kui külastusi, mitte vastupidi. Külastuste arvu
tõstavad kõige rohkem AIPi külastused, mis aga samuti aasta aastalt vähenevad.
Lapsed loevad üha vähem ja enamus laenutavad ainult kohustuslikku kirjandust, mille
nad laenutavad koolikogudest. Külakokku tullakse siis, kui sealt soovitud raamatut ei
saada. Varangul ei tule lapsed koolibussilt tulles pimedas raamatukokku.
Lihtsam on neil raamatukogudel lasteteenindust parendada, mis asuvad kooli või
lasteaiaga ühe katuse all või vähemalt on need asutused piirkonnas olemas. Tean,
mida see raamatukogule kaasa toob, kui kaob kool ja lasteaed, sest see on läbitud
etapp.
Lasteürituste tegemiseks nagu sobilikku aega polegi. Koolivaheaegadel sõidavad
paljud ära nt. vanavanemate poole. Varangul on küll lapsi vähe, aga nemad osalevad
tublisti üritustel, sest korraldan kogupereüritusi koos külaseltsiga enamasti
nädalavahetustel.
Leian, et kui lapsevanemad ise ei loe, ega külasta raamatukogu, siis ei ole ka lapsel
lugemisharjumust ja vägisi ei saa kedagi lugema panna. Arvutimaailm omakorda
võtab kogu vaba aja.
Lapsed laenutavad üha vähem teatmekirjandust, sest kõik vajalik teave on internetis
saadaval. Lastekirjanduse komplekteerimisel eelistan eesti autorite teoseid.
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu korraldab ühisüritusi Varangu Külaseltsiga, kuna raamatukogu asub
seltsimajas, üritustel osalejad on ka lugejad ja minu korraldada on kõik seltsi
tegevused. Sihtgrupiks on nii lapsed kui täiskasvanud, sest korraldatavad üritused on
kogupereüritused. Essu ruumides ei toimunud ühtegi üritust. Koostöö Essu Seltsiga
puudub, sest selts isegi tegutseb minimaalselt. Küll aga osalevad Essu piirkonna
lugejad Varangu üritustel.
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Toimunud näitusi oli 2:
1.
2.

110 aastat August Jakobsoni sünnist
Edgar valter – 85

Väljapanekuid 4:
1.
2.
3.
4.

Aabitsad läbi aegade
Kaunimad muinasjuturaamatud
Lilleilu aeda
Meisterdamist jõuludeks

Üritusi 9:
1.
Naistepäeva tähistamine(näiteringi etendus, viktoriin, võistlusmängud)- kõik
vanusegrupid – osalejaid 48
2.
Munadepühad – (ettelugemine, munade värvimine, mängud)- lapsed –
osalejaid 10
3.
Õpituba „Vanast uus“- täiskasvanud – osalejaid 7
4.
Traaditöötuba – isad ja lapsed – osalejaid 10
5.
Meenekaartide valmistamine – täiskasvanud – osalejaid 6
6.
Külaseltsi 10. juubel ja kadripäeva tähistamine – kõik vanusegrupid –
osalejaid 47
7.
Geelküünalde valmistamise õpituba – lapsed ja täiskasvanud – osalejaid 12
8.
MONO(mobiilne noorsootöö)- Haljala noortekeskus külas – lapsed ja noored
– osalejaid 8
9.
Jõulupidu – kõik vanusegrupid – osalejaid 62
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
6
9

Raamatukogu
nimi
Varangu

Üritustel
osalenute arv
210

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

0

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
0
0
0
2
1
2
1

Rühmakoolitusi ei vajatud.
Individuaalselt koolitasin ühte pensionäri, kes vajas arvutikasutuse algõpet.

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Raamatukogu teenuseid tutvustatakse Haljala valla kodulehel. Raamatukogu ja
külaseltsi toimuvatest ühisüritustest antakse teada Varangu Külaseltsi facebooki
kontol, valla ajalehes ja kuulutustahvlitel. Peale üritust kirjutan jutukese vallalehte ja
avaldan facebookis fotomaterjali.
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4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine ei ole loodud
4.8.2 Infopäringud Päringud registreerin URRAM-is arvuliselt, sisuliselt ülevaadet
ei registreeri. Päringuid teostatakse vähe, sest on suurenenud arvutite olemasolu
kodudes ja paranenud infootsingu oskused.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded ei ole koostanud
Kokkuvõte
2014. aastal olid tagasiminek laenutuste ja külastuste osas. Lugejate arv on väike ja
iga aastaga väheneb. Loeb ainult iga viies elanik. Üritustest võetakse tublisti osa.
Kohaliku kultuurielu eestvedajaks on raamatukogu töötaja. Kuna raamatukogu on
Varangul avatud kahel päeval, siis see tähendab, et inimestel on seltsimajja juurdepääs
ka väljaspool üritusi. Saab mängida piljardit, kasutada AIP-i või oodata soojas ruumis
autokauplust. Vald on raamatukogusid toetanud. Raamatute komplekteerimiseks ja
perioodika tellimiseks oleme saanud valla eelarvest vajaliku summa.
Jätkuvalt on ootel Essus teise ruumi sanitaarremont, valgustuse väljavahetamine ja
inventari uuendamine. Ei oska mingeid uuendusi välja pakkuda, peaasi, et lugejate arv
ei väheneks.

Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/ Urve Kingumets

