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Aastaaruanne 2015
Raamatukogu nimi: Lepna Raamatukogu
Elanike arv: 2079

1.Põhilised tegevussuunad






2015 aasta detsembris valmis raamatukogul koduleht
tehti muudatusettepanek muuta raamatukogu põhimäärus
fondi täiendati kõigi lugejagruppide huve silmas pidades
tagati lugejatele vajalike raamatute olemasolu (RVL)
parandati trepikoja valgustus

2016 aasta eesmärgid:
 jõuda Raamatukogu uute ruumide projekteerimiseni.
 moodustada raamatukogule nõukogu
 ürituste korraldamine
 raamatukogu dokumendid viia vastavusse andmekaitseseadusega
 Täiendada ja parandada raamatukogu kodulehte

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Lepna raamatukogu juhindub rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu
töökorralduse juhendist, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, interneti
kasutamise juhendist, Ifla Interneti manifest, UNESCO rahvaraamatukogude manifest. Rakvere
Vallavolikogu ja Rakvere Vallavalitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärustest.
2015 aasta lõpus tegin muudatusettepaneku Lepna raamatukogu põhimääruse muudatusteks,
arvatavasti kinnitatakse muudatus 2016 aasta veebruaris.
Hetkel kehtib Lepna Raamatukogu ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri, Rakvere
Vallavalitusese määrus 19.10.2011 nr 9.
Raamatukogul puudub nõukogu.
2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.14. €
31.12.15 €
Eelarve kokku
20 655
21 825
5,36%
Personalikulu
11 069
12 177
9,10%
Komplekteerimiskulu 8 154
9 151
10,89%
sh OV-lt
4 714
5 534
14,82%
sh riigilt
3 440
3 617
4,89%
Infotehnoloogiakulu
323
0
-100%
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.

2

Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Summa

Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud.
2015 aasta põhieelarve oli 21 825 eurot. Kokku kasutati eelarvest raha 121 181 eurot.
Tööjõukulu moodustab põhieelarvest 56%. Võrreldes eelmise aastaga on tööjõukulu suurenenud
raamatukogujuhataja palgatõusu arvelt. Infotehnoloogia peale oli arvestatud 200 eurot, sellest kulus
140 eurot, tarkvara ja riistvara hoolduse peale. Kinnistute, hoonete majandamise kuluks oli
arvestatud 2 590 eurot ja kulutati 2 433 eurot. Koolituskuludeks oli ette nähtud 100 eurot ja kasutati
ära 33 eurot. Omatulud raamatukogul puuduvad.
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Raamatukogu töötab
E, K, N, R kella 11:00-18:00 ni.
T: 10:30-17:30
Laupäeval ja pühapäeval on raamatukogu suletud.
Korraline puhkus oli 3-es jaos, et lugejateenindus oleks vähem häiritud.
Puhkuse perioodil on raamatukogu suletud, kuna raamatukogus töötab üks töötaja. Niisamuti on see
ka raamatukoguhoidja haigestumise ja koolitustel viibimise ajal. Sel ajal ei ole võimalik kasutada
raamatukogu teenuseid ja ka AIP on suletud. Puudub asendaja.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali korralduses jäi kõik samaks.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
täienduskoolituse korraldamine)
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Lepna Raamatukogu
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Tabel 4
Koolituse teema
Isikuandmekaitse töötlemise nõuete

(erialane

nõustamine

ja

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
19

raamatukogutöötajate

Koolituseks
kulutatud
33

Korraldaja
LVKRK

Osavõtjate arv
1

Eduard Vilde 150

LVKRK

1

Kultuurilooline aktiivõpe

LVKRK

1

LVKRK

1

kohaldamine raamatukogudes

muuseumikeskkonna näitel
„Muutuste juhtimine raamatukogus“
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2.4.2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.3
Erialahariduse omandamine
Oman 20.09.2011 Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni.
2.4.4
Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogul on suur ruumipuudus ja halb asukoht, ei hakkagi enam sellel rohkem
pikemalt peatuma, kuna seis on jätkuvalt sama mis eelmistelgi aastatel. Liikumispuudega inimesel
puudub juurdepääs raamatukokku.
Hea on see, et 2015 aastal sai parandatud trepikoja valgustust. Trepikotta paigutati andurite
toel töötavad valgustid läbi kolme korruse. Ruumipuuduse lahenduste otsimine käib.
Vallavanemaga on olnud jutuks, et sellega tegeletakse ja 2016 aastal peaks valmima projekt mille
tulemusel peaks 2018 aastaks valmima Lepna alevikku maja kuhu saavad omale ruumid
raamatukogu, lastetuba ja eakate ühiskodu. Loodan väga, et see plaan haldusreformide
hammasrataste vahele ei jää ja raamatukogu saab tulevikus parema asukoha ja ruumid.
Tabel 5
Raamatukogu nimi

Vajadused

Lepna Raamatukogu

Vajadus uutele
ruumidele

Teostatud
tööd (2015)
-

Plaan (arengukavast aasta vms)
Multifunktsionaalne maja Lepna
alevikus (eakate ühiskodu,
raamatukogu, lastetuba, visioon
on, et maja valmiks aastaks 2018)

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta vms)
tööd (2015)
Lepna Raamatukogu
Kui raamatukogu
Multifunktsionaalne maja Lepna
ruumid saavad

alevikus (eakate ühiskodu,

uue lahenduse,

raamatukogu, lastetuba, visioon

siis tagatakse

on, et maja valmiks aastaks 2018)

juurdepääs
liikumispuudega
inimesele
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2015 aastal arendustegevust ei toimunud, kuna arutlusel on raamatukogu ruumipuuduse
lahendamine, siis hetkel on töö selles osas minimaalne.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1
kohalikul
Koostöö on kohaliku omavalitsusega- finants
Koostöö Lasila põhikooliga – raamatute laenutus, koostöö õpetajatega
Koostöö Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga- komplekteerimine, koolitused ja õppepäevad,
programmiga seotud küsimused, RVL.
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.

3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
Juurde saadi 590 teavikut, sellest annetusi 21, annetuste osakaal on 0,3% kogu
juurdekasvust.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Liikidest enim laenutati ilukirjandust (3046 laenutust), järgneb liik 1 Filosoofia.
Psühholoogia. Loogika (225 laenutust), 7 Kunst. Sport (157 laenutust), liik 9 Ajalugu. Geograafia.
Biograafia (124 laenutust). Lugejarühmadest on suurimad laenutajad tööealised lugejad (3081
laenutust), pensionärid (1764 laenutust). Perioodikat laenutati 1830 korral, suurimad laenutajad
pensionärid (1074 korral), töötajad (756 korral). Teavikutest laenutati enim Kangur P. „Jaak Joala :
ka unustuse jõel aeg kord silla loob”, Normet M. “Minu Tenerife : noor pensionär “, Cookson C.
“Ikaldus”
Jätkuvalt on populaarsed Petrone Print „Minu sarja...“ raamatud. Õpilaste laenutuste seas on enim
laenutatud koolikohustuslik kirjandus. Noorte top 3 mahtusid Reinaus R. „Suhkrust ja jahust“,
Lockhart, E. „Me olime valetajad“ ja Arakas E. „Esmaspäevad“
Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. Tellimisel
püüan lähtuda lugejaskonna nõudlusest ja vajadusest ning rahalisest võimalusest. Kogude
komplekteerimisel on eelistatud teabe-ja lastekirjandus, Eesti autorid ja huvitavat, aktuaalset kogu
maailmast, samuti jälgin pidevalt allahindlusi, kasutan järelkomplekteerimist.
Komplekteerimise põhimõtted lühidalt:
 eelistada heatasemelist rahvuskirjandust;
 arvestada teeninduspiirkonna lugejate soovide ja vajadustega;
 komplekteerida väärtuslikke teatmeteoseid ja aimeraamatuid;
 tellida kaasaegset laste- ja noortekirjandust;
 eelistada heatasemelist ajaviitekirjandust; ajaviitekirjanduse tellimisel kasutada allahindlusi
ja soodusmüüke
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
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Raamatukogu täienes 590 teaviku võrra, sellest saadud annetuste teel 21 teavikut,
summas 68,11 eurot. Ilu ja lastekirjandus täienes 412 teaviku võrra, sellest lastekirjandus 148
teavikut (nimekiri, lisa 2). E-teavikuid ei ostetud kuna e-teavikute laenutamise regulatsioonid
raamatukogudele on segased. Samuti puudub raamatukogul E-luger.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Kultuuriperioodika tellimisele (periood: 2016 aasta) kulus 244 eurot, mis osteti riikliku
dotatsiooni arvelt.
2015 aasta kultuuriperioodikat oli tellitud 11 ajakirja ja 2 ajalehte:
ajaleht „Sirp“ ja „Õpetajate leht“, ajakirjadest: „Akadeemia“, „Loomingu Raamatukogu“,
„Raamatukogu“, „Vikerkaar“, „Tuna“, „Värske Rõhk“, „Täheke“, „Teater.Muusika.Kino“,
„Akadeemia“, „Hea Laps“, „Keel ja Kirjandus“.
Erinevat perioodikat omavalitsuse rahade eest oli 2015 aastal tellitud 23 eestikeelset ja 3
võõrkeelset ajakirja, 6 nimetust ajalehte. Kokku summas 1928 eurot.
( 1463,16 + 464,84 = 2015 aasta perioodika + 2014 aastal tasumata jäänud arved, mis tasuti 2015
aasta jaanuaris)
Ajakirjadest loetavamad olid „Kroonika“, „Naised,“ „Kodukiri“, „Maakodu“ „Pere ja Kodu“ ja
käsitöö ajakirjad. Ajalehtedest: „Eesti Ekspress“, „Maaleht“, „Virumaa Teataja“.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid sai raamatukogu 4
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Jätkub tavapärane laenutamine ja internetipunkti kasutamine.
ID-kaarti kasutatakse lugejapiletina. Lugejad saavad 3 korda lugeja.ee-s teavikuid
pikendada. Teavikute järjekorda registreerimine käib koha peal, meili teel või telefoni teel, samuti
teavikute pikendamine. Üldjuhul oodatakse kuni soovitud raamat vabaneb. Kui vajaminev raamat
on Lääne-Virumaa Keskraamatukogus olemas, siis olen selle teaviku ise toonud lugejani, seda siis
oma kuludega. Seda teenust osutan vaid neile lugejatele, kelle puhul olen kindel, et ta selle õigel
ajal ka minule tagastab. Pakun alati ka lugejale endale võimalust teaviku järjekorda panna, aga seda
eriti ei taheta teha, sest ei taheta lisakohustust raamatule eraldi järele tulla. Vahel viin raamatuid
laenutajale koju, juhul kui see ei tekita minule otseseid rahalisi lisakulusid. Raamatukogus saab teha
koopiaid, printida ja skaneerida. Kõik need teenused on Rakvere valla elanikule tasuta. Lugejale on
eraldatud oma lugemisnurk kus on võimalik lugeda ajalehti ja ajakirju.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Interneti teel on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele. Vallalehte
“Rakvere valla sõnumid” saab lugeda kohapeal, samuti on need üleval ka valla kodulehel. 2015
aasta detsembris uuenes Rakvere valla koduleht.
Omavalitsuse materjalid on kättesaadavad valla kodulehel ja paberversioonis kohapeal.
Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid on paberkandjal kohapeal kättesaadavad.
Raamatukogul on võimalik tutvustada oma teenuseid kohalikus vallalehes. On olemas ID-kaardi
lugejad, vajadusel aitan arvutikasutajat info otsimisel riigi ja omavalitsuse avalikust andmebaasist.
Wifi leviala puudub. ( korraldamise teeb keerukaks raamatukogu kortermajas asumine)
AIP kasutati 285 korral, neist lapsed 232 korral
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4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogus käiakse meeleldi, valikuga ollakse rahul, ainult lugemiseks on vähe aega.
Jätkuv probleem on lugejaskonna pidev vananemine, samuti perekondade ära kolimine. Enamik
raamatukogu lugejatest on raamatukogu lähiümbruse elanik, uusi lugejaid tuleb veel juurde
väljapoolt valda seoses õpingutega. 2015 aastal kõige kaugemalt registreerunud lugeja oli Kuusalu
vallast.
Arvud näitavad, et lugejate arv on sellel aastal kasvanud, kokku + 18 inimest, neist 10 olid
lapsed. Külastuste ja laenutuste arv on aga vähenenud, raamatukogus käiakse harvem, ei jõuta
enam nii palju lugeda. Ka Rakvere valla elanike arv on iga aastaga järjest vähenenud, sellel aastal
on elanikke 29 inimese võrra vähem kui eelmisel aastal (-41 inimest). Vähenenud laenutuste
põhjuseks võib olla see, et ümbruskonna elanikud käivad raamatukogus lihtsalt suhtlemise pärast
aega viitmas, lehti lugemas ja arvutit kasutamas. Eelmisel aastal 256 kohallaenutust, sellel aastal
224 laenutust. Raamatukogu põhiline kasutaja on siiski oma alevi elanik.
Raamatukogu vajatakse. Minu roll ei ole olnud siin ainult raamatuid laenutada vaid ka
lihtsalt kuulata inimese muresid. Raamatukogu on muutunud külakeskuseks, kuhu saab tulla ka
niisama suhtlema. Koduteenindust teen ainult siis kui see ei too mulle otseseid rahalisi kohustusi, st.
lisa kütuse- või ajakulu, teen seda väljaspool oma tööaega. RVL toimib oma maakonnas ja
raamatuid olen saanud ja saadan ka posti teel väljaspool oma maakonda.
Kasutajaarvestust pean iga päev.
Täiskasvanute 2015 laenutuste TOP 5
Kangur, Paavo
Normet, Mart
Pets, Helju
Cookson, Catherine
Kersna, Vahur

“Jaak Joala : ka unustuse jõel aeg kord silla loob”
“Minu Tenerife : noor pensionär”
“Klassikokkutulek Kassaris”
“Ikaldus”
“Ei jäta elamata”

Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
Lepna
187
205
18
6664
6186
Raamatukogu
Sh keskk
*Laenutuse osasse on märgitud ka kohallaenutus 5962+224=6186
Tabel 8
Raamatukogu

Külastused
2014

Lepna
1080
Raamatukogu
Sh keskk

Külastused
2015

Muutus
(+-)

998

-82

Virtuaal
külast.
2014
0

Virtuaal
külast.
2015
0

Muutus
(+-)
-478

Muutus
(+-)
0

4.3 RVL teenindus
RVL toimib oma maakonnas ja raamatuid olen saatnud ja saanud ka posti teel väljaspool
oma maakonda.
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RVL laenutus sisse oli 4 teavikut ja välja 9 teavikut
4.4 Laste- ja noorteteenindus
2015 aastal võib veidi rõõmustada, lapsi tuli juurde 10. Raamatukogus käib väike %
koolieelikutest kes kasutavad küll raamatukogu teenust, kuid pole lugejaks registreeritud, sest
raamatukogu lugejaks on registreeritud vanaema või ema, isa, õde, vend. Reeglina käibki
raamatukogus üks pereliige, kes viib raamatuid kogu perele, vahel naabrilegi. Selle arvelt olen
saanud nüüd osa lapsi lugejana registreeritud, et laps on läinud kooli ja tal on mugavam iseseisvalt
peale koolitunde raamatukogust läbi tulla. Tihtipeale on koolist antud lugemisnimekiri näpus ja
saame siis koos vaadata millist raamatut hetkel on vaja lugeda või millega puuduvat raamatut
asendada. Süvenevaks probleemiks on muidugi elanike arvu vähenemine ja vananemine ning sellest
tulenevalt ka raamatukogu kasutajate, laenutuste ja külastuste vähenemine. Teavikute füüsiline
laenutamine ka pidevalt väheneb. Ega ei oskagi öelda milles võib tegelik põhjus olla, lapsed eriti
lugeda ei taha. Langenud on nii laenutuste kui külastuste arv. Külastuste arv on võib-olla langenud
selle arvelt, et 2015 aastal oli raamatukogu kahel koolivaheajal kinni, lapsed aga käivad
raamatukogus põhiliselt arvutit mängimas ja joonistamas. Mõnikord tulevad ja räägivad niisama
juttu raamatutest ja ka elust endast ilma üritust korraldamata. Need hetked on olnud väga armsad.
Jätkuvalt arvan, et laste lugemishuvi tõstmiseks tasuks kaaluda algklassides, aga võib-olla
ka põhikoolis kohustusliku kirjanduse asendamist soovituslike või koguni kindla arvu vabalt valitud
raamatutega. Ma arvan, et see motiveeriks lapsi rohkem lugema, kui õpetaja etteantud kindel
nimekiri. Lapses tekitatakse nende nimekirjadega juba varases eas trotsi lugemise vastu, sõna
„kohustuslik“ ei meeldi ju kellelegi. Rohkem lugemisvabadust võiks lastel olla.
Laste tegevused raamatukogus:
lehitsevad raamatuid-ajakirju, valivad raamatuid laenamiseks, loevad, joonistavad, meisterdavad,
mängivad arvuti- ja lauamänge, panevad kokku puslesid, suhtlevad raamatukoguhoidjaga.
Väiksematele lastele on olemas mänguasjakast, selleks ajaks kui ema või isa endale raamatut valib,
saab väikelaps mängida. Lapsevanem võib olla rahulik kui ta teab, et laps peale koolitunde on
raamatukogus, kus on võimalus rahulikult õppetükke teha, lugeda või kasvõi sõpradega lauamänge
mängida.
2016 aastal plaanin panna kõik jooksval aastal raamatukokku saabunud lasteraamatud
kodulehele kirja, et nii lapsel kui õpetajal oleks lihtsam uut lugemist leida.
Laste TOP 5
Kivirähk, Andrus
Raud, Eno
Marrou, Élisabeth
Kirkegaard, Ole Lund
Widmark, Martin

Leiutajateküla Lotte
Sipsik
Ütle mulle, kus!?
Kummi-Tarzan ja teised
Loomapoemõistatus

Noorte TOP 5
Reinaus, Reeli
Lockhart, E.
Arakas, Ele
Green, John
Vallik, Aidi

Suhkrust ja jahust
Me olime valetajad
Esmaspäevad
Süü on tähtedel
Kuidas elad, Ann?
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4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015
Laste- ja noortekirjandust telliti raamatukokku 148 nimetust.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2014
2015
(+-)
2014
35
45
10
1080
Lepna
Raamatu
kogu
Sh keskk

Külast-d
2015
998

Muutus
(+-)
-82

Laenut
2014
999

Laenut
2015
669

Muutus
(+/-)
-330
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4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Jätkuvalt arvan, et laste lugemishuvi tõstmiseks tasuks kaaluda algklassides, aga võib-olla
ka põhikoolis kohustusliku kirjanduse asendamist soovituslike või koguni kindla arvu vabalt valitud
raamatutega. Ma arvan, et see motiveeriks lapsi rohkem lugema, kui õpetaja etteantud kindel
nimekiri. Lapses tekitatakse nende nimekirjadega juba varases eas trotsi lugemise vastu, sõna
„kohustuslik“ ei meeldi ju kellelegi. Rohkem lugemisvabadust võiks lastel olla. ( märgitud ka
punktis 4.4)
Külastuste ja laenutuste üldarvust on lastel:

külastusi
laenutusi

2014
31%
16%

4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu

2015
33%
12%

Sihtrühm

Pipi 70: joonistame 70 aastast algklasside õpilased
Pipit
Ettelugemispäev
eelkooliealised
Meisterdame jõulukaarte
kogu pere

Osalejate arv
5
1
6

Väljapanekud lastele:
Loodus meie ümber – loodusvaatlus raamatute väljapanek
Hea lasteraamat 2014
Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar Pikksukk 70
Suvi raamatutega
Muusika lasteraamatutes
Jõuluvana varsti tuleb – jõululuuletused lastele
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.
Tabel 11
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
Tabel 12
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-
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4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka
näitused, teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.

Tabel 13
Raamatukogu
nimi
Lepna
Raamatukogu

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
16
3

Üritustel
osalenute arv
12

Väljapanekute teemadeks olid kirjanike juubelid, rahvakalendri tähtpäevad, uudiskirjandus
Näitused:
„Heinrich Masingu kultuuripärand“
„Jõulukaunistused“
Väljapanekud:
Jaan Kross 95
Eesti vabariigi sünnipäev – vabariigi teemaline raamatute näitus
Eduard Vilde 150
Ülestõusmispüha
Suvi vanavanematega – lastemängude raamatud ja lauamängud
Inimene õpib kogu elu – mälumängu raamatud
Kõlab hästi – väljapanek Eesti levimuusika ajaloost, tuntud ja armastatud muusikute, heliloojate ja
lauljate elulooraamatuid.
Teeme jõulukaunistusi – jõuluteemalised käsitööraamatud ja ajakirjad
Uudiskirjanduse väljapanekuid vahetan kohe kui saabuvad uued raamatud, neid ma siin nimistus
eraldi välja ei too.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogus saavad soovijad interneti kasutamise õpetust, 2015.a. oli kolm külastajat,
kes soovisid arvutiõpetust. Kõik kasutajakoolitused olid individuaalkoolitused.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
arv
2014
2015
Lepna
3
0
Raamatukogu

Osalejate
arv
2014 2015
8
0

Individuaalkoolit.
arv
2014
2015
5
3

Osalejate arv
2014
5

2015
3

Peamised sihtrühmad on lapsed ja eakad inimesed. Koolitusel tutvustan Urrami
lugejaportaali kasutamise võimalusi, erinevaid andmebaase, kuidas printida, meili saata, facebooki
kontot teha, jm. Ja kuidas kasutada e-teenuseid, ID kaarti, allkirjastamist ja dokumentide
salvestamist. Piltide laadimise ja printimisega seotud küsimused. Muutunud on veel ehk see, et
viimasel ajal on lisandunud juurde nutitelefoni kasutamise juhendamisi.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Peamine raamatukogu kasutamise võimaluste kanal on ikkagi raamatukogu ise. Enamus asju
reklaamin suuliselt läbi külastajate või siis raamatukogu stendil. 2015 aasta lõpul käisin kodulehe
tegemise koolitusel ja alates 2016 jaanuarist on Lepna raamatukogul olemas oma koduleht.
Raamatukogul on ka Facebookis oma leht, et olla lähemal nooremale lugejatele, tagasisidest olen
teada saanud, et seda jälgitakse. Soovitakse, et oleks jooksvalt üleval ka info, kui raamatukogu on
suletud. Uute raamatute saabumisest annan seal teada, see toob kohe rohkem külastajaid kohale.
Hea ja kiire võimalus jagada meedias ilmunud artikleid ja raamatututvustuste arutelusid, soovitusi.
Rakvere valla kodulehel on üleval raamatukogu andmed samuti viide Lepna Raamatukogu
kodulehele.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
Omaloodud andmebaase ei ole
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid tehti 2015. aastal 2
1. päring seoses õppetööga – eesti toidud / rahvustoidud
2. päring seoses õppetööga – vereringe
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
5. 2016 aasta tegevused
Kindlasti tahan 2016 aastal rohkem tutvustada raamatukogu tegemisi kodulehel.
Suuremat tähelepanu pöörata raamatukogu poolt korraldatavate ettevõtmiste tutvustamisele
eelkõige kodulehel ja sotsiaalmeedias. Samuti loodan, et raamatukogu juurde saab moodustatud
nõukogu. Nii oleks mul kindlam tugi raamatukogu juhtimisel ja muude raamatukogu tegevust
puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamisel.

Juhataja /Jaana Ant/
12 jaanuar 2016
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse eesmärk (kompetentsid)
Lugejateenindus, kogude kujundamine
Avastada positiivsuse ja elurõõmu säilitamise viise
igapäevaelus.
Kogeda
enese
emotsionaalse
tasakaalustamise tehnikaid.
Virtuaalnäitus
Kuidas luua virtuaalnäituseid
Noored ja internet: sotsiaalsed riskid ja Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele mitmekülgne
võimalused
ülevaade laste ja noorte digimaailmast, arendada
põlvkondadevahelisi jagatud digitaalseid kirjaoskusi,
pakkuda info- ja haridustöötajatele uusi ideid oma
igapäevatöö tegemisel.
Koolituse teema
Suhtlemine noortega
Lustlikult pingetest priiks
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LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta
Janosch
"Ma teen su
2015
terveks." ütles
karu : lugu
sellest. kuidas
väike tiiger
kord haige oli /
Bertholet, Claire 10 lugu,
2015
Haldjad ja
nõiad /
Riddell, Chris
Ada Goot ja
2015
kummitushiir,
[1] /
Cast, P, C,
Ahvatletud,
2015
Öö Koja kuues
raamat /
Carroll, Lewis
Alice /
2015
Scott, Michael
Alkeemik :
2013
surematu
Nicholas
Flameli
saladused /
Olsson, Sören
Bert ja
2015
rambipalavik /
Burgess, Melvin Billy Elliot /
2015
Till, Jochen
Charlie + Leo : 2014
see tüüp peab
kaduma! /
Dragunski,
Deniska jutud / 1977
Viktor
Dragunski,
Deniska jutud / 1977
Viktor
Nesb¸, Jo
Doktor Proktor 2014
ja suur
kullarööv /
Cass, Kiera
Eliit : [Valiku 2015
triloogia,
Teine raamat] /
Parvela, Timo
Ella Lapimaal 2015
/
Stark, Ulf
Helin ja Suur
2015
Mõtleja /
Walliams, David Hirmus õudne 2015
hambaarst /
Hollandi
2015
muinasjutud ja

Eksemplaride arv
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

13
muistendid /
Johansson,
Härra
Annelis
Viigikübar ja
Thoufve loss /
Bray, Libba
Iluduskuninga
nnad /
Renoult,
Jänes
Armelle
Joonatanist
saab suur vend
/
Leino, Marko
Jõululugu /
Bornstädt,
Kartmatu
Matthias von
teadushiir
Nero : miks
rakett lendab,
laev ujub ja
auto sõidab? /
Kate, Lauren
Kirg :
[romaan] /
Widmark,
Kirikumõistatu
Martin
s/
Klassikalised
muinasjutud /
Larsson, Åsa
Kratt : [Pax],
4, /
Forman, Gayle
Kuhu ta läks /
Lagercrantz,
Kui ma olin
Rose
õnnelik /
Moran, Caitlin
Kuidas luua
tüdrukut /
Björk, Christina Kuidas saada
rüütliks /
Holm, Jennifer L Kuldkala
number 14 /
Widmark,
Kullamõistatus
Martin
/
Kirkegaard, Ole KummiLund
Tarzan :
[jutustus] /
Larsson, Åsa
Kummituslaps
: [Pax], 3, /
Pichon, Liz
Kõik on ülitore
(enam-vähem)
/
Reeve, Philip
Larklight :
valgete
ämblike
kättemaks,
ehk, Saturni

2015

1

2015

1

2015

1

2015
2015

1
1

2015

1

c2015

1

2015

1

2015

1

2015
2015

1
1

2015

1

2015

1

2015

1

c2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1
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rõngasteni ja
tagasi :
virgutav lugu
suurest
vaprusest
kosmose
kaugemas
servas /
Kästner, Erich
Lendav
klassituba :
Erich Kästneri
lasteromaan /
Dóka, Péter
Lilla
kuningatütar :
üheksa
muinasjuttu /
Larsson, Åsa
Loitsusau :
[Pax], 1, /
Widmark,
Loomapoemõi
Martin
status /
Fitzgerald, Sarah Lootuse
Moore
õunakook /
Nilsson, Ulf
Maailma parim
esineja /
Lockhart, E,
Me olime
valetajad /
Lindgren, Astrid Meisterdetektii
v Blomkvisti
ohtlik elu /
Mazetti,
Metslased ja
Katarina
vombatid /
Pichon, Liz
Mimmu ja
Kräämu /
Danziger, Paula Mina, Amber
Brown /
Andrews, Jesse
Mina, Earl ja
surmasuus
tüdruk /
Fine, Anne
Minu ema on
võimatu /
Pantermüller,
Minu Lotta-elu
Alice
: pungil täis
küülikuid /
Galán, Ana
Mondrago iseäralik
draakon, 1,
Suur katsumus
/
Galán, Ana
Mondrago -

2015

1

2015

1

2014

1

2015

1

2015

1

2014

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2014

1

2015

1

2014

1

2015

1

2015

1

2015

1
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iseäralik
draakon, 2,
Rääkiv raamat
ja kõnelevad
puud /
Galán, Ana
Mondrago iseäralik
draakon, 3,
Ahvileivapuu /
Simukka, Salla
Must nagu
eebenipuu /
Lewis, Clive
Narnia
Staples
kroonikad /
Holmström
Nohik Niilusel
Degerman, Anna /
Metsola, AinoNumbrid : igal
Maija
lehel on
klapikesed,
mille all
ootavad
üllatused /
Scott, Michael
Nõid :
surematu
Nicholas
Flameli
saladused /
Stannard,
Onu Alberti
Russell
kvantseiklus /
Green, John
Paberlinnad /
Brière-Haquet,
Peeter ja Kuu /
Alice
Barrie, James
Peeter Paan /
Matthew
Riordan, Rick
Percy Jackson
ja koletiste
meri /
Nordqvist, Sven Pettsoni
jõuluvanamasi
n/
Gray, Jennifer
Pööningukass
Atticus õpib
joonistama :
[kassdetektiivist
kuulsaks
kunstnikuks!] /
Widmark,
Raamatukogu
Martin
mõistatus /
ParmentierRebane ja

2015

1

2015

1

2014

1

2015

1

2015

1

2010

1

c2015

1

2015
2015

1
1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1
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Blancard,
Catherine
Herzog, Annette

Williams,
Margery

Dashner, James

Pichon, Liz

Noël, Alyson
Larsson, Åsa
Brown, Carron
Rodari, Gianni
Sanderson,
Brandon
Pastis, Stephan

Riggs, Ransom

Lansley, Holly

Kunnas, Mauri

kolm muna /
Rõõmsaid
pühi, kallis
mugits! : ka
kõige
külmemal
talvepäeval
soojendab
sõber südant /
Sametjänes,
ehk, Lugu
sellest, kuidas
mänguasjad
saavad
tõeliseks /
Surma ravim :
järg
raamatutele
"Käsk tappa",
"Labürindijook
sja" ja "Põlenu
katsed", [4] /
Suurepärased
ettekäänded (ja
muu hea
kraam) /
Sünge leek /
Sünk : [Pax],
2, /
Talve
saladused /
Telefonilood /
Terassüda /

2015

1

2015

1

2015

1

2014

1

2015
2015

1
1

2015

1

2015
2015

1
1

Timmu
Ämber, [2],
Näed nüüd,
mis sa tegid /
Tontide linn,
Teine raamat
miss
Peregrine'i
ebatavalistest
lastest /
Täht ja soov :
üks väga
eriline unejutt /
Tõnni parim
jõulukink /

c2015

1

2015

1

2015

1

2015

1
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Sugg, Zoe

Ruiz Zafón,
Carlos
Simukka, Salla
Portes, Andrea

Vestly, AnneCatherine

Vestly, AnneCatherine

Janikovszky,
Éva
Mazetti,
Katarina
Keränen, Mika
Scott, Michael

Kinney, Jeff

Saluste, Margit
Märka, Veiko

Tomusk, Ilmar
Raud, Piret
Rand, Hilli

Tüdruk online 2015
/
Tüdrukute
c2014
võluvad jutud :
[23 moodsat
muinasjuttu] /
Uduprints /
2015

1

Valge nagu
lumi /
Valge varese
anatoomia /
Vanad head
unejutud /
Vanaema ja
kaheksa last
metsas :
[jutustus] /
Vanaema ja
kaheksa last
metsas :
[jutustus] /
Vasta ilusti,
kui küsitakse! /
Viikingid ja
vampiirid /
Väravajoonel /
Võlur :
surematu
Nicholas
Flameli
saladused /
Ühe äpardi
päevik : viies
ratas /
Ants ja auto /
Barutino :
puust
sumomaadleja
ja tema
sõprade
seiklused /
Digipöörane
kool /
Emili ja oi kui
palju asju /
Esimene A
klass ja sügise
süda : [esimese

2014

1

2015

1

2015

1

1971

1

1971

1

2015

1

2015

1

2014
2013

1
1

c2015

1

2015
2015

1
1

2015

1

2015

1

2015

1

1

1
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Arakas, Ele
Püttsepp, Juhani

Priilinn, Ketlin
Soomets, Triin
Vill, Helin

Tungal, Leelo
Pervik, Aino

Kivirähk,
Andrus
Rannap, Jaan
Saar, Anti
Tungal, Leelo

Tinnuri, Urve

Tomusk, Ilmar

Saksatamm,
Markus
Contra
Raud, Piret
Keränen, Mika

Vallik, Aidi
Petrone, Epp

klassi
aastaring] /
Esmaspäevad /
Gibraltari
laevakoerte
ühing /
Halloween /
Hea ja kurja
jutud /
Imede tuba :
lustakaid
luuletusi
lastele /
Jänesepoeg
otsib sõpra /
Jääpurikas,
murelik piim
ja teised tüübid
/
Karneval ja
kartulisalat /
Klaabu :
[jutustus] /
Kojamees
Urmas /
Konn
kobrulehe all :
[lastevärsse] /
Koprapoiss
Kaur läheb
kooli /
Kriminaalne
pangapresident
: kriminalistid
on tagasi /
Kus on tuukri
koduke? /
Kõik on kõige
targemad /
Kõik võiks
olla roosa! /
Küttepuuvarga
d : salaselts
Rampsu
seitsmes
juhtum /
Laste oma
Eesti /
Leena peenar /

2015
2015

1
1

2015
2015

1
1

2014

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

c2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1
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Tinnuri, Urve

Lumekuningan
na märkas
lehes... /
Rummo, ViiuMaailmarändu
Marie
r Nööp /
Kõnnussaar, Tiia Martti läheb
kooli /
Raud, Piret
Mina, emme ja
meie
igasugused
sõbrad /
Kass, Kristiina
Nõianeiu
Nöbinina ja
korstnapühkija
/
Saar, Olivia
Pika suka
päkapikk :
jõulu- ja
talveluuletusi /
Hellerma, Kärt
Pupi ja
salakäik /
Reinaus, Reeli
Pärdik Päär ja
hauaröövlid /
Tomusk, Ilmar
Rasmuse
vuntsid /
Priilinn, Ketlin
Roosi ja Liisu
seiklused /
Ulman, Mihkel
Röövlirahnu
Martin /
Raba, Heidi
Sander Säinas
ja lendav siga /
Siilid ja
pingviinid :
eesti
lasteluuletused
= Hedgehogs
and penguins :
Estonian
children's
poems /
Tinnuri, Urve
Sipelgas Reet /
Rummo, ViiuSokivaras /
Marie
Vainola, Kätlin
Sonja ja kass /
Reinaus, Reeli
Suhkrust ja
jahust /
Hinrikus, Kadri
Suur
maailmareis /
Hinrikus, Kadri
Taaniel Teine /

2015

1

2015

1

2015

1

2014

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

[2015]

1

2014

1

2015
2015

1
1

2015
2015

1
1

2015

1

2015

1
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Mänd, Heljo

Hammer, Eva
Aadma, Kadri
Künnapas, Heli
Piiper, Kristi

Annus, Epp

Vilep, Heiki

Tomusk, Ilmar
Касс,
Кристийна
Кивиряхк,
Андрус
Ots, Loone

Tee
tarkuseteradeg
a/
Tirelid ja
tiritammed /
Täht teises
taevas /
Tähtajaline
elu. 1. osa /
Tõde või tegu :
Stella :
[noorteromaan
]/
Uku,
kaelkirjak ja
elevant /
Une-Mati uued
udujutud /
Vanasõna ei
valeta /
Volli läheb
tööle /
Курноска на
метле /
Поцелуй
лягушку! /
Lumise metsa
rõõm ehk
kuidas Sass ja
Laura kuuske
toomas käisid /

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2015

1

2014

1

2015

1

2014

1

2015

1

