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Lääne-Virumaa Keskraamatukogu aastaaruanne 2016
Rakvere linna elanike arv (01.12.2015): 15984
1.Põhilised tegevussuunad
2016.aastal viidi ellu mitmed eelneval aastal seatud eesmärgid:
- laste-ja noorteosakonnas kujundati õdus väikelasteala, uue kujunduse saanud osakond on
võitnud nii suurte kui väikeste südamed ning sellest on saanud populaarne vaba aja veetmise
koht;
- pakuti senisest enam arvuti- ja nutiseadme alaseid individuaalkoolitusi;
- alustati koostööd Rakvere Lille Kooliga;
- uue ilme sai laste kodulehekülg;
oli taas tihe ja mitmekülgne üritusteaasta, mil toimus mitmeid põnevaid kohtumisi, näitusi ja
raamatuesitlusi;
- viidi läbi kogude inventuur;
- pakuti raamatukogutöötajatele arendavaid koolitusi ning enesetäiendamisvõimalusi,
sealhulgas stažeerimisvõimalust Ida-Virumaa raamatukogudes.
Keskraamatukoguna korraldati mitmeid edukaid koolitusprojekte, sealhulgas õppereis Soome
raamatukogudesse, nõustati ja aidati raamatukogusid inventuuride läbiviimisel.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud
Raamatukogu nõukogu käis 2016.aastal koos kolmel korral, käsitletud teemad puudutasid eelarvet,
suuremaid projekte, raamatukogu kasutatavust, külastatavust ja teavikuinventuuri tulemusi.
Rakvere linna arengukavas aastateks 2016-2030 on Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
kaasajastamine ja ruumipuuduse lahendamine planeeritud perioodi 2020-2030.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga 31.12.2015

Seisuga 31.12.2016

Muutus

Eelarve kokku

512 548€

562 151€

+9,7%

Personalikulu

403 894€

450 149€

+11,5%

Komplekteerimiskulu

46 126€

53 796€

+16,6%

sh OV-lt

17 991€

25 133€

+39,7%

sh riigilt

28 135€

28 663€

+1,9%

Infotehnoloogiakulu

4 063€

4 795€

+18%

Ürituste/näituste korralduskulu

2 445€

2 675€

+9,4%
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2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Eesti Kultuurkapital
1. Kontsert „Shakespeare ja muusika“
(helikunsti sihtkapital)
2. Kontsert „Shakespeare ja muusika“
(Lääne-Virumaa ekspertgrupp)
Kultuuriministeerium
1. Virumaa
raamatukogutöötajate
kogemuste vahetamine
2. Raamatukogutöötajate
täiendkoolitus
„Osalus ja kaasamine mäluasutustes“
3.
4.
5.
6.

Periood

10.10.2016 –
31.12.2016
01.10.2016 –
31.10.2016

01.04.2016 –
01.12.2016
01.09.2016 –
17.11.2016
01.03.2016 –
Raamatukoguhoidjate ITK-koolitus
15.05.2016
Virumaa raamatukoguhoidjate õppereis 01.09.2016 –
Soome
10.10.2016
01.01.2016 –
Pildi sisse minek. Vol. 2
31.05.2017
01.02.2016 –
Lastekirjandus ületab uudiskünnise
30.04.2016

Eraldatud Projekti
summa
üldmaksumus
300€

740€

200€

740€

415€

919€

500€

809€

832€

1014€

1000€

3816€

800€
800€

1276,16€

Saadud projektitoetused võib jagada kaheks: toetused ürituste korraldamiseks ning koolitustoetused.
Ürituste puhul on fookuses eelkõige lastele suunatud tegevused (2016.aastal Nukitsa aasta ja laste
kunstiprojekt).
Koolitustoetuste abil on olnud võimalus läbi viia rohkem ja mitmekülgsemaid raamatukoguhoidjate
täiendkoolitusi, koostöö projektide läbiviimises Ida-Virumaa rahvaraamatukogudega on olnud hariv
ja silmaringi laiendav kõigile osapooltele (nt eelkõige kogemuste vahetamisel).
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi personali koosseisus ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
2016.aasta koolituseelarve jäi samasse suurusjärku eelnevate aastatega, küll aga võimaldas mitmete
projektidega saadud lisarahastus töötajatel osa saada mitmekülgsest koolituste valikust. Laste – ja
noorteosakonna töötajad hindavad enim ELK poolt korraldatavaid õpi- ja teabepäevi, kus fookuses
on lased, noored ja neile suunatud kirjandus.
Eraldi tasub välja tuua stažeerimisprojekti, mille raames Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve
raamatukogutöötajatel oli võimalus tutvuda LVKRK tööga ja vastupidi. Projektis osales kokku 16
raamatukoguhoidja, neist 6 LVKRKst. Stažeerimise käigus vahetati kogemusi ja tutvuti kõikide
rahvaraamatukogu töölõikudega.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Marion Talli ja lugemiskoera juht Riina Rooberg esinesid Rakvere Kolledži õpipäeval alushariduse
pedagoogidele teemal „Lugemiskoer lugemise toetajana“.
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Marion Talli ja Tiina Saare viisid läbi Rakvere Kolledži „Õuesõppe õpipäeva“ raames läbi
veeteemaliste katsete praktikumi „Vaga vesi, sügav põhi“ alushariduse pedagoogidele ning
koostasid temaatilise soovitusnimestiku.
Reet Tomband
- esines maakonna raamatukoguhoidjate seminaril tutvustusega „Lastega seotud projektid
aastal 2016.“
- esines Eesti Lugemisühingu ja Rakvere Kolledži õpipäeval „150 aastat kullaketramist“
teemal „Mängulisi võtteid Kreutzwaldi muinasjuttude juurde“.
- viis läbi 10 loengutundi lastekirjandusest Rakvere Kolledži alushariduse eriala
kaugõppeüliõpilastele.
Kaie Onton tutvustas koduteenindust ning raamatukogu teenuseid ja üritusi Lääne-Virumaa
Vaegkuuljate Ühingu teabepäeval.
Lea Lehtmets tegi ettekande „Raamatukoguteenustest muutuvas ajas Lääne-Virumaa näitel“
ülevabariigilisel kodade suvekoolis.
Marju Saluste esines Väike-Maarja VRK juubelikonverentsil ettekandega „Raamatukogu ja
raamatukoguhoidja nõukogude ideoloogia tööriist“.
Kaili Õunapuu-Seidelberg
- rääkis emakeelepäeval EELK Rakvere koguduse eakatelele liikmetele eesti keele murretest
ja keele arengust.
- andis Sõmeru Põhikoolis 3.klassi õpilastele tunni emakeele, emakeelepäeva ning
raamatukoguhoidja ameti teemadel.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Kaie Onton omandab eriharidust Tallinna Ülikooli Digiteaduste Instituudis, magistriõppes,
digitaalraamatukogunduse erialal.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Reet Tomband – tänukiri kui Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Aasta lasteraamatukoguhoidja
2016 nominendile.
Tiina Kriisa – Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tänukiri näituse „Viru Säru läbi kolme aastakümne“
korraldamise eest.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht
Raamatukogu asukoht linnasüdames on sobiv ning ruumid on heas korras, väiksemaid remonttöid
teostatakse vastavalt vajadusele pidevalt. 2016.aastal remonditi peasissepääsu koridor (seinte
remont, põranda plaatimine).
Suurimateks probleemideks on lagunevad aknad ja fassaad.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogusse on juurdepääs ratastooliga tagatud (kaldtrepp), erinevate
korruste vahel liikumiseks saab kasutada lifti.

4
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Üldiselt on raamatukogu IT-vahendid üsna heas olukorras: igal aastal vahetatakse välja töötajate
arvuteid, ostetakse juurde monitore ja sülearvuteid.
Raamatukogutöötajate kasutuses olevates arvutites on operatsioonisüsteemiks Windows10,
lugejaarvutites Linux. WiFi levib kogu majas.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise aluseks on „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtted“
(kinnitatud 8.juuni 2015 direktori käskkirjaga). Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt
ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti lasteja noortekirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning
tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud. Komplekteerimisotsuste
tegemisel võetakse arvesse piirkonna ameti- ja kõrgkoolide õppesuundi.
Lähtuvalt raamatukogu struktuurist ja töökorraldusest komplekteeritakse laste-ja noorteosakonda
teavikuid, mis on suunatud lastele ja põhikooliealistele noortele. Gümnaasiumiastme õpilastele,
üliõpilastele ja täiskasvanutele mõeldud teavikuid komplekteerib teenindusosakond. Perioodika
komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v.a
väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele
ning võimalustele.
Komplekteerimissummadest 53% moodustas riigidotatsioon (28 663€) ja 47% KOV eelarveline
toetus (25 133€). Ajalehti-ajakirju ja muid kiiresti aeguvaid väljaandeid osteti 7173€ eest.
Komplekteerimiskulu ühe piirkonna elaniku kohta oli 3,4€.
Annetustena saadi 364 eksemplari ehk 8,2% saabunud teavikutest (2015.aastal 5,9%), juurdetuleku
protsent kogudest oli 4,3%.
LVKRK osakondade fondiseis 2016. a lõpuks

Erialakirjandus
Ilukirjandus
Laste- ja
noorteosakond
Muusika
Kompl osakond
KOKKU

Eksemplare
kokku
36158
36285
28407

sh
raamatuid
35889
36190
27903

sh
käsikirju
4
1

sh
auviseid
197
91
346

sh
el
teavikuid
63
3
6

sh
muud
5

8714
38

3969
37

1

4738
1

5

1

109602

103988

6

5373

77

158

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu teavikuostud 2016
Osakond
Ostetud
Osakaal
Ostude
Osakaal
eksemplarid
summa
%
Ilukirjandus
1674
40,7%
19 761 €
42,3%
Erialakirjandus
870
21,3%
12 259 €
26,3%

152

Keskmine
hind €
11,80 €
14,10 €
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Lasteosakond
Muusika
Kokku

1411
145
4100

34,5%
3,5%

12 760 €
1 843 €
46 623 €

27,4%
4,0%

9,00 €
12,70 €
11,37 €

Kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Piisavad komplekteerimissummad on võimaldanud komplekteerida laia valiku väljaandeid kõigile
sihtrühmadele, muret teevad vaid kohatised pikad järjekorrad (aktiivselt tegeletakse
järelkomplekteerimisega, samuti lühendatakse järjekordade puhul laenutähtaegu 14-le päevale).
Kogude uuendamine ning ebavajalike teavikute pideva mahakandmise tõttu on ringlus maakonna
suurim – iga teavikut laenutatakse aastas keskmiselt 1,7 korda.
LVKRK raamatulaenutuste edetabel 2016 (kõik lugejarühmad)
Jrk Autor
Pealkiri
Laenutusi
1
Tomusk, Ilmar
Kolmanda A kriminalistid
176
2
Sander, Mart
Litsid : naiste sõda. Esimene raamat
174
3
Muuli, Kalle
Vilja teine elu
162
4
Kivirähk, Andrus
Oskar ja asjad
158
5
Rästa, Stig
Minu Kennedy
155
6
Tohvri, Erik
Äri ja armastus
142
7
Kivirähk, Andrus
Rehepapp, ehk, November : [romaan]
135
8
Kivirähk, Andrus
Karneval ja kartulisalat
132
9
Hawkins, Paula
Tüdruk rongis
129
10 Lindgren, Astrid
Vahtramäe Emil : [jutustused]
129
11 Pervik, Aino
Kunksmoor
128
12 Raud, Piret
Tobias ja teine B
128
13 Lember, Ira
Pärandus
121
14 Golding, William
Kärbeste jumal. Mereristsed : [romaanid]
118
15 Väljal, Silvi
Jussikese seitse sõpra
118
16 Lindgren, Astrid
Bullerby lapsed : [jutustus]
117
17 Kass, Kristiina
Õpetaja Kusti kummitab ja teisi jutte
114
18 Kivirähk, Andrus
Leiutajateküla Lotte : [jutustus]
113
19 Kivirähk, Andrus
Kaka ja kevad : [lastejutud]
111
20 Tohvri, Erik
Hingevõlg
109
Kogu raamatukogu laenutuste edetabelis domineerib laste (kohustuslik) kirjandus, laenutatuim autor
nii väikeste kui suurte seas on A. Kivirähk.
Ilukirjanduse osakonna laenutuste edetabelites domineerib eesti ilukirjandus (M. Sander, E. Tohvri,
A. Kivirähk), tõlkekirjandusest loetakse palju põnevus-, kriminaal- ja armastusromaane (P.
Hawkins, E.L. James).
Erialakirjandusest laenutatakse palju elulugusid, kõrgkoolide õppekavadesse kuuluvaid raamatuid,
eriti pedagoogikat ja eripedagoogikat, psühholoogiat, juhtimise alaseid raamatuid, keeleõpikuid,
eneseabi ja esoteerikat, terviseraamatuid („Energiakriis“, „Võluv soolestik,“ „Jahupea“, „Hea tuju
raamat 40+“) eestluse ja kultuuriga seotut ( „Lindvistika…“, „Lingvistiline mets“, „Eestlase
eluring“). Loetuimad elulooraamatud olid Kalle Muuli „Vilja teine elu“, Margit Kilumetsa „Jaak
Joala: kuulsuse ahelad“ ning Stig Rästa „Minu Kennedy“.
Lugejate jaoks on eelkõige arvamusliidriks meedia: kirjandussaade „Kirjandusministeerium“ ja
„Ringvaade“, kus sageli tutvustatakse just uudiskirjandust ja debütantide raamatuid, ning
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ajalehtedes ja ajakirjades ilmuvad uute raamatute tutvustused ja arvustused.
Muusikatoast laenutatakse peamiselt muusikute elulugusid, aga ka lastele suunatud plaate, noote ja
õpikuid. Helisalvestistest eelistatakse eesti muusikute loomingut (Curly Strings, Ivo Linna, Jaan
Tätte) ning klassikalist muusikat (Arvo Pärt, Pjotr Tšaikovski). Helisalvestiste laenutamine on
pidevas langustrendis ning seetõttu on ka nende komplekteerimine vähenenud.
Perioodikalaenutusi oli 2016.aastal 5763, aasta varem 5636 ehk laenutuste arv pisut kasvas.
Jätkuvalt on enimlaenutatumate ajakirjade hulgas käsitöö- ja naisteajakirjad, samuti
populaarteaduslikud ajakirjad ning laste koomiksiajakirjad. Kultuuriperioodikast laenutati
2016.aastal kõige enam Akadeemiat (laenutuste edetabelis 31.kohal), järgmisena Loomingut
(70.kohal).
LVKRK perioodikalaenutuste edetabel 2016 (kõik lugejarühmad)
Pealkiri
Laenutusi
1 Burda Style = Burda Modemagazin
255
2 Imeline Ajalugu : ajalooajakiri
254
3 Kroonika
237
4 Kodutohter : terviseajakiri kogu perele
199
5 Tom & Jerry : [koomiksiajakiri]
188
6 Imeline Teadus
187
7 Kaja : kommunikatsiooni ja suhtekorralduse ajakiri
135
8 Eesti Naine : suurim kuukiri naistele
134
9 Homes and gardens
126
10 Naisteleht
120
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kokku osteti 3967 raamatut, millest 89,8% olid eestikeelsed, võõrkeelsetest raamatutest 63,2% olid
venekeelsed. Ilukirjanduse osakaal ostudest oli 69,2% (laenutustest 63,3%). Ilukirjanduse osakaalu
suurenemine oli seotud sellega, et fondi korrastamise käigus vahetati välja palju määrdunud ja
lagunenud raamatuid.
Komplekteerimiskuludest moodustasid raamatuostud 83,7%.
E-raamatuid ja nende laenutuslitsentse ei ostetud, sest puudub sobiv laenutuskeskkond.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2016.aastal lisandus kogudesse kokku 255 eksemplari ajakirjade aastakäike: kokku osteti 159
eksemplari aastakäike, sh kultuuriperioodiat 14 nimetust. Ajalehti lisandus kogudesse 44
eksemplari aastakäike, millest oste oli 27 ja annetusi 17 eksemplari.
Aasta jooksul kustutati 279 eksemplari ajakirjade aastakäike, 2016.aasta lõpus oli arvel kokku 1305
eksemplari ajakirjade aastakäike.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Aasta jooksul lisandus kogudesse 115 ja kustutati 584 auvist, aasta lõpuks oli kogudes 5375 auvist
(sh muusikaosakonnas 4738 eksemplari ehk 88%).
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Helisalvestiste kasutamine aasta-aastalt väheneb, seetõttu on vähendatud ka CD-de ostmist.
Ostetakse peamiselt eesti klassikat, sekka ka mõned uuemad popmuusika salvestised, samuti
kohalike ansamblite salvestisi.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Kuna 2016.aastaks oli planeeritud inventuur, korrastati ja puhastati teavikufondi eelnevalt veelgi
põhjalikumalt määrdunud/lagunenud, aegunud ja kasutuseta teavikutest.
Novembris läbi viidud inventuuri käigus selgus, et puudu oli 194 eksemplari (väärtusega 1230,8€).
Arvestades inventeeritud teavikute koguarvu ning asjaolu, et eelmine inventuur toimus 6 aastat
tagasi, oli puuduvate teavikute hulk väga väike (0,2%).
Kokku koos inventuuri puudujäägiga kanti 2016.aasta jooksul maha 16 616 teavikut 76 961€
väärtuses. Teavikufond oli aasta 2016.aasta lõpus kokku 108 945 eksemplari (aasta alguses 121 098
eksemplari).
Mahakantud teavikutest osa müüakse, osa antakse üle maakonna raamatukogudele, samuti
täiendatakse tasuta raamatute riiulit.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus on juurdepääs üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu Rakvere
Linnavolikogu ja Linnavalitsuse protokollidele, otsustele ja määrustele. AIP-is on võimalik teha
väljatrükke, skaneerida, andmekandjale salvestada, kasutada id-kaarti ning saada vajadusel abi ja
juhendamist raamatukogutöötaja poolt.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu

Lugejad 2015

Lugejad 2016

Muutus (+-)

LVKRK

6790

6377

-413

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2015

Virtuaalkülast.
2016

Muutus
(+-)

LVKRK

92337

92083

-254

32189

27199

-4990

Raamatukogu
LVKRK

Laenut-d
2015

Laenut-d
2016

Muutus
(+-)

Päringud
2015

Päringud
2016

Muutus
(+-)

179142

174784

-4358

1386

1101

-285

Külastused
Keskmiselt külastas raamatukogu 2016.aastal 318 inimest päevas.
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Külastuste koguarv on vähenenud vaid 254 külastuse võrra (2016.aastal oli raamatukogu ka ühe
päeva võrra vähem avatud kui varasemal aastal). Külastuste arvu vähenemist mõjutab nii lugejate
arvu vähenemine kui see, et mugavate võimalustega lugejaportaalis (reserveerimine, pikendamine),
väheneb vajadus raamatukogu vaid teavikute laenutamiseks külastada. Positiivne on siiski märkida,
et teist aastat järjest suurenes märgatavalt üritustel osalenute arv, millest võib järeldada, et
muutumas on raamatukogu külastamise põhjused – raamatute laenutamise kõrval muutub üha
olulisemaks raamatukogu roll kultuurikeskusena.

Külastused 2012-2016
115000
110000
105000
100000
95000
90000
85000
80000

108223

2012

104775

2013

95800 92337
92083

2014

2015

2016

Laenutused
Kohalkasutused suurenesid 15% võrra (kokku 10 677). Üha enam käiakse raamatukogus õppimas
ja erinevaid koolitöid tegemas – sellele on kaasa aidanud ka see, et 2.korrusele on lisandunud
erinevaid mugavaid lugemis- ja õppimiskohti.
Kojulaenutused vähenesid 2016.aastal võrreldes eelneva aastaga tervikuna 2,4%. Kõige suurem
kahanemine oli muusikatoas (19%), samas kasvasid lasteosakonna laenutused 5074 laenutuse ehk
13% võrra, samavõrra suurenesid ka laenutused lastele (kuni17.a). Keskmiselt oli kojulaenutusi
päevas 605 ja iga lugeja kohta aastas oli kojulaenutusi 29.
Eelmise aastaga võrreldes ei ole 2016.aastal keelelise jaotuse järgi laenutuste osas suuri muutusi
toimunud – eestikeelsete raamatute kojulaenutusi oli üle 92%, vene keeles ligi 6%, inglise keeles
1,3% ning muudes keeltes alla 1%.
Ilukirjanduses moodustavad eestikeelsed raamatulaenutused 86,8%, venekeelsed 11,6%,
inglisekeelsed 1,4%, laenutusi muudes keeltes 0,2%.
Erialakirjanduses moodustavad eestikeelsed laenutused 97,1%, venekeelsed 1,4%, inglisekeelsed
1,1% ning muudes keeltes 0,4%. Muusikas moodustavad eestikeelsed laenutused 86%, venekeelsed
2,5%, inglisekeelsed 9,1% ja muudes keeltes 2,4%.
Laaditi moodustavad raamatulaenutused 95% kojulaenutustest, perioodika laenutused 3,3%, auviste
laenutused 1,6% ning muud laenutused vaid 0,1%.
Lugejad
Hõlve oli 2016.aastal 39,9% (maakonna keskmine 31%).
Lugejate arv 2016.aastal statistika järgi küll vähenes, kuid tegelik pilt lugejate arvust URRAMis
statistika genereerimise loogika muutmise tõttu puudub. Ilmselt arv vähenes, kuid mitte niivõrd, kui
seda näitab statistika.
Pea 53% kogu lugejaskonnast moodustavad täiskasvanud, järgnevad põhikooliõpilased 24%-ga.
Kui vaadelda lugejate arvu ja laenutuste suhet, on aktiivseimad laenutajad koduteeninduse lugejad –
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keskmiselt laenutas iga kodulugeja aastas 111 teavikut, samas kui iga ametikooliõpilane laenutas
keskmisel vaid 8 teavikut aastas.
Keskmiselt laenutas iga lugeja aastas 27 teavikut.

Lugejarühm
Ametikooliõpilased
Näitus
Erilugejad
Koolieelikud
Asutus
Gümnaasiumiõpilased
RVL raamatukogu
Üliõpilased
Põhikooliõpilased
Pensionärid
Täiskasvanud
Kokku

Lugejate
arv
72
3
16
110
9
376
36
345
1513
518
3351
6349

Osakaal
lugejate
Laenutuste
koguarvust
arv
1,1%
577
0,0%
1595
0,2%
1787
1,7%
3314
0,9%
3976
5,8%
4501
0,6%
3484
5,4%
8280
23,7%
21362
8,1%
23428
52,5%
102147
100%
174451

Osakaal
laenutuste
koguarvust
0,3%
0,9%
1,0%
1,9%
2,3%
2,6%
4,7%
4,7%
12,2%
13,4%
58,4%
100%

Laenutusi iga
lugejarühma lugeja
kohta aastas
8,0
531,7
111,7
30,1
441,8
12,0
96,8
24,0
14,1
45,2
30,5
27,5

Päringud
Infopäringuid, mida registreeritakse raamatukoguprogrammis Urram, oli aasta jooksul kokku 1101,
mis on 283 päringut vähem kui 2015. aastal (1386 päringut). 2016. aastal esitati erialakirjanduse
osakonnas kõige enam päringuid gümnaasiumiõpilaste ja üliõpilaste poolt seoses uurimistöödega.
4.3 RVL teenindus
LVKRK 2015
LVKRK 2016

RVL sisse
347
238

RVL välja
4875
3478

RVL jätkab langustrendi ja vähenenud on nii meie esitatud kui ka meile esitatud tellimused.
RVL sisse on vähenenud 109 laenutuse võrra. 2016.aastal telliti Lääne-Virumaa
rahvaraamatukogudest kõige enam teatmekirjandust, vähesel määral ilukirjandust sh kohustuslikku
kirjandust. Teadusraamatukogudest (eelkõige Eesti Rahvusraamatukogust, TLÜ Akadeemilisest
Raamatukogust ning TTÜ Raamatukogust) telliti teavikuid enamasti õppurite, uurijate ja
muuseumitöötajate tarbeks Kõige enam on soovitud raamatuid.
RVL välja on vähenenud 1397 laenutuse võrra.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
2016. aasta ettevõtmisi iseloomustavad märksõnad olid:
 Väikelasteala väljakujundamine. 2016.aastal hangiti muuhulgas uusi riiuleid, suur
nukumaja, erinevaid puslesid ja lauamänge, kujundati mugav ala kõige väikesematele.
 Mitu mahukat projekti said rahastuse ja õnnestusid hästi („Pildi sisse minek“,
„Lastekirjandus ületab uudiskünnise“, „Pildi sisse minek Vol.2“), mullu alguse saanud
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projektid jätkusid ja tõestasid oma vajalikkust (lugemiskoerte projekt, „Raamatukotid
lähevad lasteaeda“)
Laste veebilehe uuendamise käigus sai „Lastekas“ kaasaegsema ning dünaamilisema näo
ning info uuendamine on senisest märksa kiirem ja mugavam.

Lapsevanematelt saadud tagasiside põhjal saab väita, et raamatukogu lasteosakond on uuenenud
keskkonna läbi võitnud juurde austajaid ning pakub linna kultuuripildis lastele turvalist ning
mitmekülgset tegevust koolivälisel ajal. Koduste väikelaste emad on hakanud oma lastega käima
raamatukogus ka jututare-vaheliste päevade hommikupoolikutel, mil koolilapsed on tundides ning
põnnid saavad lasteala kõiki põnevusi rahus avastada. Lasteaia- ja kooliõpetajate hinnangul on
lasteraamatukogu laste huvialasid toetava ja oskuste ning teadmiste arendajana oluline
koostööpartner.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2016. aastal lisandus lasteosakonna kogusse 1483 teavikut (2015. a. 1126), ajakirju lisandus 26
aastakäiku. Kogudest kustutati 5181 teavikut, osalt lagunenud ning aegunud eksemplare, valdavalt
vähendati teavikute eksemplaarsust. Täielikult likvideeriti VHS-filmikogu, kuna kodudes ei ole
enam vastavaid seadmeid, millega neid filme vaadata.
Lasteosakonna kogust moodustab ilukirjandus 73,1%, ilukirjanduse osakaal on aasta aastalt
tõusnud. 2016. aastal komplekteeritud raamatutest moodustas 81,6% ilu- ja lastekirjandus.
Eestikeelne kirjandus moodustab kogu fondist 88%, võõrkeelsetest raamatutest 52,2% on
venekeelsed, 31,5% inglisekeelsed.
Aimekirjanduse laenutuste analüüs näitab, et lugejate eelistused on osaliselt vastavuses
komplekteerimiseelistustega: enim laenutatud liigid on 7. - kunst, meisterdamine, sport; 5. – loodus
ja 3. - vaba aja sisustamise raamatud.
Eestikeelsete raamatute osakaal oli 2016. aastal lisandunud raamatute puhul mullusest veidi suurem
- 95,6% (mullu 94,6%). Võõrkeelse kirjanduse osas telliti mullusest veidi vähem nii vene- kui ka
inglisekeelset kirjandust. Võõrkeelse kirjanduse laenutuste arv langes 39 võrra. Inglisekeelset
kirjandust laenutasid traditsiooniliselt teismelised, kuid laenutusi kogunes mullusest vähem (-24).
Venekeelse koduse taustaga lapsed õpivad eesti koolides, loevad vabalt eesti keeles ja venekeelseid
raamatuid laenutavad pigem väikelaste vanemad. Venekeelse kirjanduse laenutused vähenesid 20
võrra. Võõrkeelse kirjanduse laenutuste analüüs näitab, et suhe oli vaadeldaval aastal pisut inglise
keele kasuks: inglise 55%, vene 40%.
Perioodika tellimisel on eesmärk, et lastele oleks kättesaadavad kõik omamaised lasteväljaanded,
kuid sellest hoolimata kujunevad perioodika laenutused vanade ja uute tõlkeliste koomiksiajakirjade
arvelt. Ajakirjade laenutused püsisid täpselt mullusel tasemel (479 laenutust).
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

LVKRK

Lug-d
2015

Lug-d
2016

Muutus
(+-)

Külast-d
2015

Külast-d
2016

Muutus
(+-)

Laenut
2015

Laenut
2016

Muutus
(+/-)

1632

1581

-51

23083

22339

-744

21644

25267

+3623

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste- ja noorteteeninduse korraldus lähtub eesmärgist viia kokku laps ja raamat võimalikult
varases eas, sütitada lugemishuvi, olla toeks lugemisoskuse lihvimisel, tutvustada raamatumaailma
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rikkusi, tunnustada tublisid lugejaid. Üritame luua raamatukogu ahvatlevaks paigaks ka vähese
lugemishuviga lastele, pakkudes mitmekülgseid võimalusi arendavaks ajaveetmiseks ja
eakaaslastega suhtlemiseks lootuses, et raamatute keskel viibimine ja tegutsemine aitavad kaasa ka
nende vastu huvi tärkamisele. Laste- ja noorteteenindus on tegelikult lastega suhtlemine ja üha
rohkem toimub see keset laste tegevust viibides, mitte üle leti küsitud raamatut ulatades.
Raamatuhuvi arendamine algab juba eelkoolieas ning kodustele väikelastele mõeldud jututarel on
käsil juba 25. tegevushooaeg.
Raamatukogu on sunnivaba keskkond laste lugemisoskuse lihvimiseks. Lugemiskoer Heku
populaarsus kasvas laste seas pidevalt ning 2016. aasta sügisest on raamatukogus veel teinegi
lugemiskoer – Nalle. Lapsevanemad on rahul ja lapsed innukad ettelugejad.
Tänapäevane algupärane noorsookirjandus ei suuda tegelikult võistelda tõlkeraamatutega, ilmselt ei
kõneta see noori piisavalt. Seda tajudes oleme kangekaelselt jätkanud oma igasuvise
lugemisprojektiga – lahedaima suveraamatu valimisega, mida teeme 2007. aastast alates. Aasta
jooksul (juunist juunini) ilmunud uudiskirjandus on seatud suvekuudeks (juuni-juuli-august)
näitusele, lugejad hindavad raamatuid pärast lugemist 5 palli süsteemis. Kõik eakaaslaste antud
hinnangud jäävad järgnevaks kooliaastaks soovituse või hoiatusena teistele nähtavaks. 2016. aastal
täideti lahedaimate suveraamatute valimisel 471 hindamissedelit,
rohkem oli hindajaid
algklassiõpilaste seas, vanemad hindajad eelistasid ka siin ikka ja jälle tõlkeraamatuid.
Traditsiooniliselt tunnustasime ka 2016. aastal Tubli lugeja tunnistusega oma kõige tublimaid
lugejaid, andes selle 125le Rakvere koolide 1.- 5. klassi lapsele.
Projektid
Nukitsa konkurssi laiendav projekt „Lasteraamat ületab uudiskünnise“
Projekti eesmärgiks oli õhutada lapsi otsima Nukitsa konkursi raamatutest nö uudiskünnist
ületavaid sündmusi, nähtusi jm ning neist oma nutiseadmeid kasutades koostama raamatuid
reklaamivaid uudisklippe, millest saaks kokku uudistemagasiin „Lastekirjanduse TV“. Kokku
koostati laste poolt 21 uudislugu, mis on nähtavad You Tube´is.
Projekti lõpetamisel kohtusid 60 Nukitsa konkursil osalenud last 6. aprillil Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus ülemaailmse lastekirjanduse päeva tähistamisel lastekirjanikust uudisteankru
Kadri Hinrikuse ja ETV režissööri Tiit Kimmeliga.
Projektid „Pildi sisse minek“ ja „Pildi sisse minek. Vol. 2“
Projektid on sündinud arusaamisest, et vaatamata raamatukunstnike loomingu kõrgele kunstilisele
tasemele ei jõua nende sõnum sageli lasteni. Ka piltide lugemise oskust tuleb õppida ja arendada
ning seepärast viidi/viiakse projekti käigus raamatukogus läbi kunstitunde, kus lapsed tutvuvad
erinevate autorite teostega, täidavad erinevaid uurimisülesandeid ning saavad kaasa ka
loovülesanded koolitundides lahendamiseks. Projektide finaalina kohtuvad pilditundides osalenud
lapsed raamatukogus erinevate raamatukunstnikega.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
2016. aastal toimus laste- ja noorteosakonnas 72 lasteüritust. Koostati 16 raamatunäitust ja 24
raamatuväljapanekut. Aasta algas kahe aasta algupärandeid ja eesti kunstnike illustreeritud
raamatuid eksponeeriva suurnäitusega „Nukits mõõdab raamatuid“. Kogusuvenäitusega „Ninad
suvel raamatusse“ kaasnes meie traditsiooniline „Lahedaima suveraamatu“ valimine. Varasematel
aastatel tavaks olnud igakuise uue raamatunäituse traditsioonist oleme viimasel ajal loobunud ning
näituste kestust pikendanud ja pigem panustanud näituse juurde erinevate tegevuste ning ülesannete
loomisesse.
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Lisaks raamatutele oli välja seatud 7 laste loovtööde näitust ja 4 vitriininäitust.
Aasta lõpul valmistas suurt õhinat raamatutele uue kaanekujunduse loomise aktsioon.
Raamatukoguhoidjad katsid raamatud valge ümbrispaberiga, väikesed kunstnikud teadsid üksnes
raamatu pealkirja ning said tutvuda raamatu teksti ning illustratsioonidega, kuid uue kaane
kujundasid nad oma soovi järgi. Uue kujunduse saanud raamatutest sai kokku tore näitus.
Traditsiooniline kuuviktoriin osutus 2016. aastal mullusest palju populaarsemaks. Lahendajaid oli
387 ja sed oli mullusest peaaegu poole rohkem (+ 170).
2016. aastal otsustati uues võtmes lahendada traditsiooniline ettelugemispäev. Kui seni on
katsetatud ettelugemist kõikvõimalikul moel ikka inimeselt inimesele: suured väikestele, väikesed
suurtele, eakaaslane eakaaslasele, siis sel aastal jäädvustasime ettelugemise videokaameraga ja seda
sai muinasjututoa ekraanil näidata erinevatele huvilistele korduvalt. Loomulikult olid kõige enam
elevil ettelugejad ise, sest ennast ekraanilt vaadata on ju põnev ning enda mikrofonihääl kõlab algul
üsna võõralt.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Koduteeninduse võimalust kasutas 2016.aastal 16 lugejat. Teenuse korraldus ei muutnud,
raamatukogutöötaja käib lugejatel kodus endiselt iga kahe nädala tagant. Koduteeninduse lugejated
on väga aktiivsed, laenutades palju nii ajakirju kui raamatuid. Ajakirjades loeti kõige enam
„Kodutohtrit“ ja „Minu käsitööd“, raamatutest eelistati elulugusid ja ilukirjandust.

Koduteenindus

Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
23
23
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Ettelugemist pansionaadis „Kuldne sügis“ viisid läbi Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
raamatukoguhoidjad. Kirjanduse valikul arvestati nii kuulajate soovidega kui loeti tujutõstvaid
lihtsamaid, lõbusaid tekste ja mälestusi.
Esimest aastat käis teenindusosakonna raamatukoguhoidja Tiina Saare kohtumas psüühilise
erivajadusega täiskasvanutega. Peamiselt luges ta ette lihtsamatest raamatutest katkendeid,
muinasjutte ning lugusid ajakirjadest, koos vaadati ka fotosid ja illustratsioone, hiljem arutleti või
esitati küsimusi kuuldu-nähtu kohta. Kohtumised kahe grupiga Rakvere Lille Kodus toimuvad üle
nädala.
Teenused teistele asutustele
Ettelugemine pansionaadis „Kuldne sügis“
Rakvere Lille Kodu

Ürituste arv

Osavõtjate arv
26
205
8
70

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu roll Rakvere linna kultuurielus on oluline. Pakume linnaelanikele
mitmekesist tasuta ürituste valikut. Oleme aastatepikkuse tööga selles osas võitnud külastajate
usalduse ning kujundanud omale lojaalse raamatukogu tegemistes osaleja. Oleme seni püüdnud täita
lugemiskultuuri edendaja rolli pakkudes eelkõige kirjanduse ja lugemisega seotud ettevõtmisi. Kuna
raamatukogud on aasta aastalt nihutamas oma tegevusala piire, toome ka meie sisse üha rohkem
sündmusi ja tegevusi, mis ei seostu otseselt kirjandusmaailmaga. Samuti ei ole kirjandusteemaliste
ürituste korraldamine Rakveres enam vaid raamatukogu pärusmaa, vaid lisandunud on konkurente,
kes pakuvad samalaadseid üritusi: nt raamatuesitlused ja kohtumised kirjanikuga raamatupoodides
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Apollo ja Rahva Raamat ning Rakvere Teatri korraldatavad kohtumisõhtud. Raamatukogul puudub
kirjandusüritusi korraldades kommertseesmärk, mis annab meile teemade ja persoonide valikute
tegemisel vabamad käed.

Olulisemad koostööpartnerid 2016:
4.6.1 kohalikul tasandil
Raamatukogu on koostööaldis kõigi Rakvere linna kultuuri- ja haridusvaldkonnas tegutsejatega,
siiski on asutusi ja organisatsioone, kellega see koostöö sujub hästi ja neid kellega üldse mitte.
Praktiliselt hääbunud on varasem hea koostöö Rakvere Teatri ja Virumaa Muuseumidega. Ka
Rakvere Kultuurikeskusega tekkis seoses juhi vahetusega pikem paus. Aasta lõpul osalesime
kultuurkeskuse korraldataval disaininädalal, mille raames toimus raamatukogus Heiki Pärdi
fotoaparaatide kollektsiooni näitus.
Olulisteks koostööpartneriteks on lasteaiad ja koolid: osalejad projektides „Pildi sisse minek“,
„Raamatukotid lähevad lasteaeda“; ettelugemispäeva võistulugemine, erivajadustega laste
loovtööde näitused Vaeküla Kooli eestvedamisel, raamatute esitlused.
Tihe koostöö on rahvaraamatukogudega nii maakonnas kui väljaspool.










Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž – korraldasime raamatuväljapanekuid Hõbeakadeemia
loengutel, „Tõe ja õiguse“ aasta puhul osalesime V osa ettelugemisel,
Lääne-Viru Arenduskeskus – osalesime üleriigilisel ettevõtlusnädal, raamatukogus toimus
3D printimise demonstratsioon (Ede Tamkivi, Eesti 2.0) ja ettevõtlustemaatilised
raamatuväljapanekud.
Viru Instituut – Folkloorifestival „Viru säru“ 25 aastapäeva tähistamisse panustas
raamatukogu mahuka stendinäituse koostamisega. Rändnäitusena ringles see aasta jooksul
veel mitmes Lääne-Virumaa paigas.
Virumaa Teataja – pikaajaline meediapartner.
Vabatahtlikud raamatukogus: koerale lugemise tiim: Riina Rooberg ja lugemiskoer Heku,
Angela Kungla ja lugemiskoer Nalle)
Urve Tinnuri uute raamatute „Vahva rätsep, jalad ristis...“ ja „Seitse seppa“ esitlused
toimusid lasteosakonna eestvedamisel muinasjututoas.
Emakeeleõpetajate ainesektsioon – maakondliku põhikoolide kirjandivõistluse
läbiviimine.

4.6.2 riiklikul tasandil
 Tallinna Keskraamatukogu – Raamatukogubussi Katariina Jee tutvumisreis maakonda
septembris.
 Kirjanike Liit – Üleriigiline kirjandustuur „Sõnaränd“.
 Eesti Lastekirjanduse Keskus – lastekirjanduse koolitused, vabariiklikud lasteprojektid
(Nukitsa konkurss, ettelugemispäeva võistulugemine, „Aitan lapsi raamatute juurde“)
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
 Lasteteater „Vaara“ Soomest – 3 lasteetendust „Valepidimaa“ 1. juunil.
 Lapua ja Lappeenranna raamatukogud.
2016. aastal külastasid kogemuste vahetamise eesmärgil meie raamatukogu kolleegid Mervi
Savolainen ja Enni Revello Lappeenranna raamatukogust. Lapua raamatukogule tellime
ajakirja Täheke ja saame vastu ajakirja Vinski.
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Olulisemad üritused:
15. jaan.
21. jaan.
18. veebr.
2. märts
10.märts
15. märts
6. aprill
17. mai
1. juuni
13. juuni
24. sept.
28. sept.
7. okt.
11. okt
18. okt.
27. okt.
1. nov.
8. nov.
29. nov.

Kohtumine Manona ja Krister Parisega. (“Minu Moskva”)
Kohtumine Arvo Ihoga (“Karu südamega mees”)
Kohtumine ajaloolaste Mati Õuna ja Hanno Ojaloga
Kohtumisõhtu Paavo Kivisega. (Paul Keresest)
Andres Rootsi bluusiõhtu
Heli Russaku loeng suvelilledest
Kariina Tšursini ja Margus Sootla reisiraamatu "Ühel teljel ümber planeedi"
esitlus
Ene Ergma raamatu “Kosmosemutt” esitlus
Lasteetendus “Valepidimaa” (3 etendust). Lasteteater „Vaara“ Soomest
Folkloorifestivali “Viru Säru” 25. aastapäeva tähistamine ja näituse avamine
(koostöös Viru Instituudiga)
Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubussi peatus Rakveres
Kohtumisõhtu arheoloog Mauri Kiudsooga. Varudi-Vanaküla aardeleiust
MTÜ Eesti 2.0 3D printimise loeng ja demonstratsioon (üleriigilise
ettevõtlusnädala üritus)
Contra raamatuesitlus “Minu Läti”
Kontsert “Shakespeare ja muusika”. Vanamuusikaansambel Rondellus
Kohtumisõhtu Ira Lemberiga
Kohtumisõhtu Raul Rebasega
Sõnaränd: Karl-Martin Sinijärv, Kätlin Kaldmaa, Mihkel Kaevats ja Anti Saar.
Kohtumine Vladislav Koržetsiga

Suuremad näitused:
jaanuar
veebruar
märts
mai
juuni
juuni-juuli

august
september
november
nov.-dets.

Eesti Loodusmuuseumi rändnäitus “Looduse aasta foto 2000-2013”
Riigikantselei rändnäitus Eesti riigivapist
Eesti Loodusmuuseumi rändnäitus “Soome lahe (l)ainel”
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi rändnäitus “Lapsepõlvelood”
Janika lillemantlid ja Janno sepanoad (Vabariiklikud käsitööpäevad)
“Viru säru läbi kolme aastakümne” (Lääne-Virumaa keskraamatukogu koostatud
stendinäitus koos SA Virumaa Muuseumid museaalide ja esemetega
erakogudest).
"Kaitse kodu! 90. Ajalugu kaitseliitlase pilgu läbi" (Kaitseliit)
Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu näitus "Arheoloogilised välitööd Eestis
2015"
Heiki Pärdi fotoaparaadid (disaininädal Rakveres)
Islandi päkapikud (Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse vahendusel)

2016. aasta oli merekultuuri aasta, samuti Shakespeare aasta ning A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“
aasta. Shakespeare’i aastat tähistasime väljapaneku ning kontserdiga, „Tõe ja õiguse“ 90.
aastapäeva puhul tegime raamatuväljapaneku, osalesime TLÜ Rakvere Kolledži korraldatud V osa
avalikul ettelugemisel ning reklaamisime aktiivselt üleriigilist „Tõe ja õiguse“ lemmiktegelase
valimist, mida korraldasid A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ning Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing.
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Merekultuuri aastal tehti 10 merekultuuriga seotud raamatute ja helisalvestiste näitust/väljapanekut
(merelaulud, Eesti väikesaared, tuletornid jt). Lasteosakonnas maaliti kive, novembris toimus
kohtumisõhtu merekultuuriaasta saadiku Vladislav Koržetsiga.
Kokku toimus raamatukogus 90 üritust (sh 17 kohtumist/loengut), 41 näitust, 10 kontserti ja
81väljapanekut. Püüdsime sel aastal väljapanekuid senisest atraktiivsemalt esitada (nt Shakespeare
aasta, Balti raamatukett, Arheoloogia ja Eesti (liivakastid väikesele aardeotsijale), Keelatud
raamatud).
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolitusi gümnaasiumiõpilastele, üliõpilastele, täiskasvanutele sh töötutele ja pensionäridele
toimus 2016.aastal 76, osalejaid oli kokku 1198. Rühmakoolituste peamised teemad olid:
infootsing, arvutiõpe edasijõudnutele, gümnaasiumi uurimistööks materjalide otsimine,
andmebaaside tutvustus jne.
Kuna 2016.aastast ei toimunud enam regulaarseid täiskasvanute gruppide suunatud arvutikoolitusi,
hakati pakkuma individuaalkoolitusi kokkuleppeliselt vastavalt inimeste soovidele. 2016.aastal viidi
läbi 538 individuaalkoolitust, koolitustest võttis osa 547 inimest. Koolitusesoove oli erinevaid:
Skype, arvuti algõpe, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammide algõpe, nutiseadmete kasutus
(telefon, tahvel), e-postiaadressi tegemine, internet, infootsing, internetipanga, id-kaardi-, ja e-riigi
teenuste kasutamine, digiallkirjastamine jms. Lisaks tehti lugeja.ee individuaalkoolitust uutele ja
olemasolevatele lugejatele, kes lugejaportaali võimalustega kursis polnud. Individuaalselt õpetati ka
DIGARit, Esterit, EMSi.
TÕN-i üritusena viidi läbi infotund „Miks on hea osata kasutada arvutit ja internetti“, milles
osalejad hakkasid käima individuaalsetel nõuandekoolitustel.
Laste- ja noorteosakonnas korraldati rühmakoolitusi aruandeaastal mullusest rohkem ja ka neis
osalejate arv oli märkimisväärselt suurem. Jätkuvalt oli populaarseim raamatukogu tutvustamise
vorm raamatukogumäng 1. klassidele (11), mullusest rohkem küsiti uudiskirjandust ja andmebaase
tutvustavat koolitust (11), seoses projektiga „Pildi sisse minek“ viidi läbi pilditunde (6),
lasteaiarühmad käisid agaralt mängimas keelemängu „Kips-kõps külla“ (5), tutvustati rahvakalendri
tähtpäevi ning luurati raamatukogu lasteosakonnas peituvaid saladusi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on kodulehekülg, sotsiaalmeedia ja
kultuuriinfo portaal Kultuurikava. Läbi Kultuurikava jõuavad sündmused ka Rakvere linnavalitsuse
ja Rakvere kultuurikeskuse kodulehtedel olevatele kalendritesse.
Ürituste ja näituste tutvustamiseks kasutame aktiivselt kohaliku ajalehe Virumaa Teataja, harva ka
tarbijalehe Kuulutaja abi. 2016. aastal ilmus kokku 73 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
puudutavat artiklit. Neist valdav osa ilmus maakonnalehes Virumaa Teataja. Lühiteated sündmuste
(üritused ja näitused) kohta ilmuvad igapäevaselt Virumaa Teataja rubriigis „Kuhu minna“.
Jätkuvalt on oluline levitada infot paberplakatite abil, kuigi kohti, kuhu raamatukogu saab plakateid
panna, on ajaga jäänud vähemaks. Näiteks kadus võimalus panna kuulutusi Rakvere
Kroonikeskusesse, mis oma külastuste rohkusega oli raamatukogu jaoks oluline kanal ning Rakvere
Linnavalitsusse, kus seoses Tarka Majja kolimisega taoline võimalus nüüd lihtsalt puudub. Ürituste
külastajate arvu ei näi plakatikohtade puudus vähendavat, millest võib järeldada, et Rakvere
suuruses linnas jõuab informatsioon huvitatutele kohale.
Sotsiaalmeedia kanalitena kasutame Facebook’i ja Instagram’i. Aasta jooksul tegi raamatukogu 238
facebooki postitust. Sündmuste infot jagame ka Rakvere kultuurisündmuste gruppi Facebookis.
Rakvere kultuurisündmuste (sh. raamatukogu) infot kuvame jätkuvalt raamatukogu fuajees
paikneval infoekraanil.
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Püüame infot teenuste ja sündmuste kohta levitada nii, et see oleks kättesaadav kõigile
sihtgruppidele – noorematele inimestele läbi sotsiaalmeedia ja vanematele inimestele läbi ajalehe ja
paberkuulutuste. Vajadusel koostame ka reklaamflaiereid.
Jätkuvalt peame blogi nimega „Lugemispäevik“, kuhu raamatukogutöötajad postitavad arvamusi
loetud raamatutest. Möödunud aastal postitati 50 korral.

Väljaannete koostamine
Raamatukogu koostas maakonna raamatukogusid puudutava artikli Lääne-Viru aastaraamatusse.
Rakenduse Google maps abil lõime kaardi „Ilukirjanduslik Lääne-Virumaa“.
Kodulehekülg
2016. aasta lõpus valmis uus lastele suunatud kodulehekülg „Lastekas“, selle avalikkuse ette
toomine oli ajastatud uude aastasse.
Kodulehelt pääseb lugeja elektronkataloogi Urram, kus tal on lisaks otsingule võimalik teha
toiminguid isiklikul lugejakontol. Lisaks on kodulehel lingid olulisematele andmebaasidele.
Kodulehel pakume võimalust täita RVL tellimuse vorm või esitada päringuid päringuvormi kaudu.
Raamatukogu külastati virtuaalselt 27 199 korral, mis on eelnevast aastast 4990 võrra vähem.
Virtuaalkülastustest vaid 5,7 % (1548) moodustavad laste veebilehe külastused. Uue lastelehe
koostamisega loodame neid numbreid parandada.
4.9 Andmebaasid
2016. aastal bibliografeeriti Urrami kodulooportaali koduloolist väärtust omavad artiklid
ajakirjadest, kogumikest ning Kuulutajast. Kodulooportaali loodi 2016.aastal 307 artiklikirjet. 2016.
aastal alustati kohalikele ajalehtedele kodulooliste märksõnade lisamist Eesti Rahvusraamatukogu
andmebaasi DIGAR.
5. 2017 aasta tegevused
2017.aasta tegevuste ja ürituste planeerimisel arvestame üleriigilise Laste ja noorte kultuuriaastaga,
kuid eesmärk on pakkuda tegevusi kõigile lugejagruppidele.
- Proovime algust teha keelekohvikuga, kus erineva keeletaustaga inimesed saaks harjutada
eesti keeles suhtlemist;
- Lastele soovime käivitada programmeerimisringi ning otsime võimalusi ka robootikaringi
avamiseks;
- Laste- ja noortekultuuri aasta raames on kavas projekti „Kasvulava“ arendamine, et pakkuda
erinevate huvialade, hobide ja annetega noortele esinemiskohta, näitusepinda, ruumi ja tuge
nende erinevate ideede teostamisel;
- Selleks, et tõsta raamatukogu külastajate arvu ning teadvustada end kogukonna keskuse ja
vaba aja veetmise kohana, jätkame raamatukogu kujundamist atraktiivseks keskkonnaks,
kus iga inimene leiaks põhjuse aega veeta. Olgu selleks siis hea valik kirjandust, mugav
ajalehe lugemise koht, mängupaik, õppimisvõimalused, huvipakkuv üritus või näitus jne.
Otsime võimalusi kujundada ruume selliselt, et luua raamatukogus vaba aja veetmiseks või
töö tegemiseksvaikne individuaaltöö ja/või grupitöö ruum.
Maakonnaraamatukoguna:
- Jätkame koolitusprojektidega, et kaasata võimalikult paljud raamatukoguhoidjad (sh
õppekäigud, koolitused biblioteraapiast jne)
- Omavalitsusreformi eel on paljudel raamatukogudel plaanis läbi viia kogude inventuurid,
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kuna aga üksi töötades on suure kogu inventeerimine ajamahukas, oleme valmis
raamatukogusid inventeerimisel abistama.
Kaili Õunapuu-Seidelberg
direktor
LISA 1 - Laste-ja noorteüritused
Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Jututare sari (toimus 16 etendust)

629

Sari „Tule loe Hekule/Nallele“ (18 seanssi)

157

Kuuviktoriin (12 vooru)

387

Ahviaasta joonistusnäituse „Vallatu ahv“ avamine ja õpilaste autasustamine.

35

Nukitsa konkurss, lasteraamatute hindamine.

154

Nukitsa konkursi ja projekti „Lastekirjandus ületab uudiskünnise“ lõpetamine.
Kohtumine Kadri Hinrikuse ja Tiit Kimmeliga.

70

Urve Tinnuri lasteraamatu "Vahva rätsep, jalad ristis..." esitlus

24

Pildi sisse minek. Kunstitund Kertu Sillaste ja Tiia Metsaga.

50

Pildi sisse minek. Kunstitund Piret ja Jüri Mildebergiga.

52

Õuesõppe õpiõu.

10

Pildi sisse minek. Kunstitund Ulla Saare ja Gerda Märtensiga.

50

Pildi sisse minek. Kunstitund Alge Sardiga.

26

Pildi sisse minek. Kunstitund Riho Hütiga.

26

Tubli lugeja tunnistuste jagamine.

125

Teatripäev. Soome lasteteater Vaara - "Valepidimaa" 3 etendust

215

Lahedaima suveraamatu valimine.

471

Suvised sebimised ilusalongis.

38

Merelised sebimised: maalime kive.

31

Hopskargavad mängud Roald Dahli raamatute ainetel.

25

Urve Tinnuri raamatu "Seitse seppa" esitlus

24

Sügiskirjud puudemängud

46

Ettelugemisvõistluse maakonnavoor „Meri lasteraamatutes“

28

Ettelugemispäeva videolugemised.

13

Vabatahtlik Minion soovitab raamatuid koos banaanimoosi ja pannkookidega.

12

Gerri Orgma nukuvalmistamise õpituba.

25

Põhjamaade raamatukogunädala hommikuhämaruses lugemine. "Tulevik
Põhjalas"

24

18
Võistlus "Tee ise raamatule uus kaas!"

37

Jõuluviktoriin

37

Päkapiku töötuba

35

Kokku: 72

Kokku: 2856

