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Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Teeninduspunktide
elanike arv arv
(01.12.17)

Väike-Maarja
vald

1561
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Üldkasutatavate raamatukogude arv:

1.Põhilised tegevussuunad
Põhiliseks tegevussuunaks on raamatukoguteenuse pakkumine Rakke piirkonna inimestele.
Samuti AIP teenuse pakkumine.
Suurimaks kordaminekuks võib lugeda juurdeehituse valmimist ja olemasolevate ruumide
renoveerimist. Raamatukogu on nüüd palju lugejasõbralikum – ruumid on suured, soojad ja
valged. Ka ruumide paigutuses on ümberkorraldusi – lastetuba ja täiskasvanute osakond
asuvad nüüd ühes suures ruumis ning varasema lastetoa asemel on raamatukogu saal. Lisaks
asub raamatukoguga ühes majas eakate päevakeskus.
Kuna raamatukogu asus 8 kuud ajutistes ruumides alevi servas ja see jäi paljudele meie
lugejatele kaugeks, siis vähenes sel perioodil ka raamatukogu külastatavus. Samuti puudusid
meil sel perioodil võimalused näituste, väljapanekute jms korraldamiseks.
Lisaks viisime 2018. aastal läbi inventuuri.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:
Rakke raamatukogu on avatud endistel aegadel. Lahu lugemistuba on varasema kahe päeva
asemel avatud ühel päeval nädalas. Bussiliiklus teeninduspiirkonnas on rahuldav. Oleme õhtul
avatud kella 18ni, nii et ka tööl käivad inimesed saavad raamatukogu külastada.
Raamatukogu nõukogu moodustamine ja kvaliteedihindamise tegemine jäävad 2019. aastasse.
Raamatukogul sai ka uue põhimääruse.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
98355
39212
5993
3000
2993
3162

Seisuga
31.12.18 €
45009
36230
7394
4402
2992
1385

Muutus %
-54.2
-7.6
+ 23.4
+46.7
-0.04
-43.8

5
Üritusteks/näitusteks

168

194

+15.5

2.3 Projektid
Ei ole.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
2018. aasta lõpu poole vahetus raamatukogu direktor. Lisaks sai ühest poole kohaga
raamatukoguhoidjast täistööajaga töötaja. Kokku on Rakke raamatukogus töötajaid 0,5
koosseisu vähem kui 2017. aastal.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang.
Teema

Korraldaja

Osalejate arv

Erialased täienduskoolitused
kutsekoolitus

Eesti
Rahvusraamatukogu

1

Indrek Koff „Raamatute tõlkimisest“

LVKRK

1

Õppereis Ida-Virumaale

LVKRK

1

Olukorrast mk raamatukogundusest
pärast haldusreformi. Raamatukogude
veebilehed

LVKRK

1

E-kodaniku juhendaja koolitus

Eesti
Rahvusraamatukogu

1

LVKRK korraldatud koolitused

LVKRK
Raamatukogu – sotsiaalharidusliku töö
keskus

LVKRK

1

Sotsiaalmeedia kasutamine
raamatukogus

LVKRK

1

Muud koolitused

LISA 1
Koolitused olid huvitavad ja arendavad ning silmaringi laiendavad.
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2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
LISA 2
Ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Üks kõrgharidusega töötaja omandab hetkel raamatukoguhoidja kutset.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Ei olnud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Rakke raamatukogu on endiselt eraldi juhtimise all, ei liidetud Väike-Maarja valla
raamatukoguga.
Suurimaks kordaminekuks võib lugeda juurdeehituse valmimist ja olemasolevate ruumide
renoveerimist. Raamatukogu on nüüd palju lugejasõbralikum – ruumid on suured, soojad ja
valged. Ka ruumide paigutuses on ümberkorraldusi – lastetuba ja täiskasvanute osakond
asuvad nüüd ühes suures ruumis ning varasema lastetoa asemel on raamatukogu saal.
Varasema ahjukütte asemel on maaküte, mis tagab ühtlase temperatuuri kogu aeg.
Samuti paigaldati raamatukogusse uus valve- ning tuletõrjesüsteem.
Raamatukogu asukoht hea. Lähedal asuvad rongi-ja bussijaam ning noortekeskus. Lisaks jääb
raamatukogu suurele osale õpilastest koduteele.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogusse sisenemine raskendatud, kuna puudub kaldtee. Ruumides võimalik liikuda
vaid abistaja olemasolul, sest segavad üpriski kõrged uksepiidad. Riiulite vahed on üldjuhul
liikumispuudega inimeste jaoks piisvalt laiad.
Lahu raamatukogusse pääsemine kahe suure trepi tõttu võimatu.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Väike-Maarja vallas olemas IT-juht, kelle vastutusalasse jäävad ka raamatukogud.
Riist- ja tarkvara uuendamine toimub vastavalt vajadusele. Lugejatele 1 arvutikasutajakoht,
lisaks eakatel võimalik arvutit kasutada meiega samas majas asuvas eakate päevakeskuses.
WIFI võrk lugejatele puudub.
Üldine hinnang on hea.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

7
Kogude komplekteerimise põhimõtted ei ole kinnitatud.
Laenutuste edetabeli tipus on ajalehed ja ajakirjad. Väga populaarsed on eesti autorite
ilukirjanduslikud teosed ning elulooraamatud.
Meil on 337 lugejat, kellest alla 17-aastaseid on 96. Suurema hulga lugejatest moodustavad
töötajad (115), õpilased (114) ja kodused (85). Täiskasvanud laenutavad enim ajalehtiajakirju ja ilukirjandust. Õpilased laenutavad enim kohustuslikku kirjandust.
Kogu täienes 464 eksemplari võrra. Annetuste osakaal on väike. Peamiselt saabuvad
annetused meile keskraamatukogu kaudu. Huvi e-teavikute vastu puudub. Ka võõrkeelset
kirjandust komplekteerida pole tarvidust. Üritame võimalikult palju lähtuda lugeja huvist ja
vajadustest. Kui meil endal vajalik teavik puudub, siis laenutame RVL’i vahendusel.
Ajakirjade ja ajalehtede laenutuste edetabel 2018
Pealkiri

Laenutusi

1. Õhtuleht

347

2. Virumaa Teataja

289

3. Postimees

219

4. Kroonika

175

5. Naisteleht

146

Raamatute laenutuste edetabel 2018
Autor

Pealkiri

Laenutusi

1.

Pauts, Katrin

Öömees

22

2.

Tinnuri, Urve

Kui põld oleks järv : romaan

21

3.

Petrone, Justin

Peegelmees

20

4.

Raud, Mihkel

Eestlase käsiraamat : 100 asja, mida õige
eestlane teeb

20

5.

Tohvri, Erik

Sõbrad ja hallikirju koerake : romaan

19

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kogud täienesid 464 eksemplari võrra. Neist 367 olid ilukirjanduslikud teosed.
Järelkomplekteerimist kasutame juhul, kui meil on jäänud tellimata mõni teos, mis lugejatele
suurt huvi pakub. Komplekteerime keskraamatukogu kaudu.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
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Kuna laenutame perioodikat ka välja, on see meie lugejate hulgas väga nõutud. 2018. aastal
tellisime 18 nimetust ajalehti ja ajakirju. Lisaks veel 3 kultuurajakirja, millest 1 lastele.
Lahu raamatukogus 6 nimetust ajalehti ja ajakirju.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri..
3.2 inventuurid, mahakandmised
2018. aastal tegime ära ka inventuuri. Kandsime maha 128 eksemplari puuduolevaid
teavikuid. Üldjuhul kanname aegunud ja lagunenud teavikuid maha kord-paar aastas.
Keeruliste olude tõttu (kolimised, ajutisel pinnal asumine jm) me 2018. aastal peale
inventuuris puuduolevate teavikute midagi maha ei kandnud.
Kogude ringlus on 0,5.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lahu lugemistuba 2018. aasta lõpust avatud ühel päeval nädalas varasema kahe päeva asemel.
Muus osas muudatusi ei ole.
Rahulolu-uuring tegemata. Plaanis on teha seoses kvaliteedihindamisega.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Võimalus kasutada AIP punkti. Registreeritud 104 täiskasvanute ja 7 laste külastust. AIP
punkti väike külastuste arv on tingitud ajutisel pinnal asumisest, mistõttu raamatukogu
asukoht polnud lugejatele soodne.
Eraldi arvutikasutaja koolitusi ei toimunud, kuid aitame ja õpetame kasutajaid vastavalt
nende soovile ja vajadusele.
Arvutikasutamise võimalus meie piirkonna inimestele väga oluline, sest võimaldab maksta
(ilma lisatasuta) arveid ja saada osa teistest e-teenustest.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 3
Raamatu-kogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+)

Rakke raamatukogu 339
ja lugemistoad

337

-2

Rakke raamatukogu

289

-22

311
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Raamatukogu

Rakke
raamatukogu
lugemistoad

Külastus Muutus
ed 2018 (+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

7251

5145

-2106

0

0

0

6662

4689

-1973

0

0

0

ja

Rakke
raamatukogu

Raamatu-

Külast
used
2017

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

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

Rakke
raamatukogu
ja
lugemistoad

13841

12033

-1808

0

0

0

Rakke
raamatukogu

12591

11056

-1535

0

0

0

kogu

**Infopäringud Järjepidev töö registreerimisel.
Infopäringud paraku registreerimata.
4.3 RVL teenindus
Laenutame lugejatele vajaminevaid teavikuid nii keskraamatukogust kui valla teistest
raamatukogudest. Regulaarselt toimib RVL Lahu raamatukoguga.
Peamiselt on RVL korraldatud valla töötajate transpordi abil.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Telliti 49 eksemplari lastekirjandust. Tellime teoseid, mille vastu on suur huvi; samuti
kohustuslikku kirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 4
Raamatuk Lugogu
d

Lug-d Muutus
2018
(+-)*

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

10
2017
98
Rakke
raamatuk
ogu
ja
lugemisto
ad

97

-1

1971

1197

-774

966

803

-163

89

90

+1

1865

1112

-753

960

800

-160

Rakke
raamatuk
ogu

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Igal aastal korraldame lasteaia lastele raamatukogu tutvustavat tundi. Põhiliselt laenutatakse
kohustuslikku kirjandust, aga aitame leida sobivat lugemist ka kooliväliseks ajaks. Ehkki
alevikus on ainult põhikool laenutame vajaminevat kirjandust ka keskkoolide-ja kõrgkoolide
õpilastele.
Lastel ja noortel võimalik veeta aega ka raamatukogu lähedal asuvas noortekeskuses, mistõttu
me nende tegevusi ei dubleeri.
Lasteraamatute väljapanek „Eesti vabariik 100“ .
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Raamatukogu tutvustav tund lasteaialastele aasta alguses.
Ajutisel pinnal asumise tõttu jäi raamatukogu lastele kaugeks, mistõttu ei olnud otstarbekas
suuremaid lasteüritusi korraldada.

LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 5

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

17

17

1

Tabel 6
Teenused teistele asutustele
Ei olnud.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
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Kord nädalas teeb raamautkogu saalis proovi memmede laulukoor. Lisaks võimalik saali
kasutada ka teistel kohalikel seltsidel ja ühendustel.
Aprillis toimus paraku viimast korda populaarse mälumängu sarja „Mälukas“ viimane etapp.
Sügisel ei saanud uut hooaega alustada mälumängu läbiviija puudumise tõttu.
Detsembris korraldasime oma uutes ruumides jõulukaartide valmistamise töötoa, mis osutus
üpriski populaarseks.
Lisaks käis aasta lõpus külas Marko Pomerants, et rääkida oma vastilmunud raamatust.

4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Täiskasvanute rühmakoolitusi me ei korraldanud ent nõustame raamatukogu külastajaid
individuaalselt vastavalt vajadusele; eriti AIP teenuste kasutamisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valla koduleht, vallaleht, stendid.
Raamatukogu üritused leitavad ka kultuurikava leheküljelt.
Artikleid avaldanud ei ole.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?
E-kataloog.

5. 2019. aasta tegevused
Tuleva perioodi uued suunad teie raamatukogu arengus, mida muudate, milliseid toetavaid
tegevusi vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane tegevus.
Raamatukogu nõukogu loomine.
Kvaliteedihindamise ja rahulolu uuringu läbiviimine.
Koostöö jätkamine teiste valla asutustega.

Direktor Kadi Keär
Allkiri ………………
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Rakke raamatukogu

6

41

69.30 eurot

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ei olnud.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Rakke raamatukogu

Teostatud tööd (2018)
juurdeehitus ja renoveerimine

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

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Rakke raamatukogu

Raamatukogu tutvustav tund
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lasteaialastele

