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Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Raamatukogusid Neist
harukogusid
elanike arv kokku
(01.12.17)

Väike- Maarja 4427
Valla RK

4

2359

Väike- Maarja

851

Simuna

817

Kiltsi

400

Triigi

3

Teeninduspunktide
arv
-

1.Põhilised tegevussuunad
Tagasivaatavalt oli aasta 2018 Väike- Maarja Valla Raamatukogule noorte ja riigi 100.
juubeliaasta. Saame neid koos vaadata, sest EV 100 projektid ja sündmused moodustavad
olulise osa mullusest tegevusest. „Noor loo ja too oma kunst raamatukokku“ näitused VäikeMaarjas ja Simunas tõid kogudesse noored kunsti- ja loodetavasti ka lugemishuvilised. VäikeMaarja Gümnaasiumi kirjandusõpetaja viis osa tunde läbi meie saalis, lapsed osalesid
sündmustel nii raamatukogus kui nendel, mis korraldati väljaspool raamatukogu ruume,
kirjanike tuur „Sõnaränd“ väisas sel aastal Väike- Maarja Gümnaasiumi. Laste- ja noorte
lugejate arv kasvas Triigis ja Simunas, sama sihtgrupi poolt külastatavus ja laenutuste arv
kasvas Simunas ja Väike-Maarjas.
Riigi juubeliga sama sammu astub ka Simuna raamatukogu, mille väärikas sünnipäev peeti
17.02 koos kohaliku naisklubi ja rahvamajaga ühise peoga. Sündis näitus jäädvustustest
Simuna raamatukogu ajaloost, mis sai aasta lõpus raamatuna välja antud. Septembris täitus
samuti sealse koguhoidja Riina Tülli 55. tööjuubel, mis on harukordne ja imetlusväärne staaž
ning hea näide järjepidevast panustamisest kogukonda. Kohalikud inimesed hindavad
raamatukogu ja koguhoidjat väga. Simunas on ainsana tõusnud ka lugejate hulk.
Kevadel maikuus osaleti valla arengukava koostamisel kultuurivaldkonna koostöögrupis ning
alustatud on Väike- Maarja Valla Raamatukogu arengukava koostamist. Tööprotsessi raames
vaadati üle ka senised teenused ning põhirõhk pandi koduteeninduseks tingimuste loomisele.
Uue eelarveaasta jaoks leiti selleks vahendid ning saame koduteenindust soovijatele
võimaldada alanud aastal.
Raamatukogu teeb sündmuste raames jätkuvalt koostööd teiste asutuste ja
organisatsioonidega. Koolide, lasteaedade, noortekeskuste, rahvamajade, naisseltside,
spordikeskuse, töötukassa, muuseumi, kodutütarde ja naiskodukaitse ning vabaühendustega.
Raamatukogu külastatavus on tõusnud Väike- Maarjas. Oleme mullusest rohkem nähtavalkuuldaval. Raamatukogude kodulehed ja Facebooki kontod on kiiremad info edastamise
vahendid, kuid meie andmetel jõuab see väiksema hulgani huvilistest. Läbi kohaliku infolehe
vahendame igakuiselt sündmuste kokkuvõtteid ning teavet meie tegemistest.
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2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
2018. aasta sügisel septembrikuus oli arutlusel valla kõikide raamatukogude ühendamine.
Vallaga liitus endine Rakke vald, meie raamatukogu struktuuri oleks ühendamise tagajärjel
liitunud üks raamatukogu ühe harukogu ja laenutuspunktiga. Raamatukogude ühendamist ei
toimunud. Puudub selge visioon, kuidas seda teostada. Mõeldes lugejale, on uue valla
kontekstis praegu eraldi parem toetada piirkondade omapära ning mõista erisusi.
Väike- Maarja Valla Raamatukogu alustas arengukava koostamist. Pikemaks perioodiks kui
3 aastat seda esialgu teha plaanita. Seni pole jõutud läbi viia ka raamatukoguteenuste
kvaliteedihindamist, kindlasti annab ka lugejate tagasiside meile arengukava koostamiseks
edaspidi suundi ette. Seni on tegeletud üldosadega, kuid 2019. aastal soovime
kvaliteedihindamise siiski läbi viia.
Kevadel maikuus toimus Väike- Maarja valla arengukava 2019- 2027 koostamine. Valla
raamatukogu direktor osales kultuurivaldkonna töögrupis. Valminud valla arengukava
kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonna üldeesmärk on märgitud järgmiselt: Väike- Maarja
Vallas edendatakse kogukonnatunnet, kandes edasi piirkonna kultuurimälu ning säilitades
paikkondade eripära. Alameesmärkidest üldisemad puudutavad optimaalsemat allasutuste
ruumide kasutust, paremat teenuste ja huviringide kättesaadavust, motiveeritud tööjõudu.
Raamatukogu otseselt puudutavad alameesmärgid on järgmised:
-Triigi raamatukogu on üle viidud Triigi spordihoonesse.
-Vallas on toimiv raamatukoguvõrgustik, mis tegutseb mitmefunktsiooniliste keskustena,
elavdades kohalikku kultuurielu ning pakkudes võimalusi elukestvaks õppeks.
-Elanikele on tagatud vaba ning võrdne ligipääs informatsioonile ja raamatukogu (e-)
teenustele. E- teenused hõlmavad teenuseid ja allikaid, mida saab kasutada raamatukogu
külastamata.
Mõõdikuteks on toodud raamatukogudest laenutuste arv, mis 2018. aastaks on märgitud
54 673, aastaks 2023 märgitud 52 000 ja aastaks 2027 märgitud 48 000.
Ligi nädal enne arengukava töögrupi kohtumist tegime koos Rakke raamatukogu eelmise
juhiga koosoleku, et kaardistada raamatukogude põhiprobleeme. Lauale jäid pigem
kogukonna kaasamine sündmustesse juba korraldusfaasis, ruumide ja vajamineva tehnika
seisukorra parendamine, teenuste ülevaatamine ning eelarve planeerimine võimalikult
reaalsetele vajadustele vastavalt.
2018. aasta lõpuseisuga pole veel kinnitatud uut raamatukogu nõukogu, kuid koosseisu
kuulumiseks ettepaneku saanutest enamus on oma nõusoleku andnud. Endiselt jääb iga
harukogu teeninduspiirkonnale oma esindaja, kes pole raamatukogu töötaja ning
kultuurinõuniku soovil lisandub koosseisu ka Lääne- Virumaa Keskraamatukogu esindaja.
Mingigi tagasiside raamatukogude tegevusele, nõuanded või kõrvalpilk on väga- väga vajalik.
Seni oleme erinevates küsimustes leidnud lahendusi kogenumate koguhoidjate toel ning
konsulteerinud Lääne- Virumaa Keskraamatukogu töötajatega.
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2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks
täiendkoolitusteks

Seisuga
31.12.17. €
103 440
58 232
19 114
14 900
8 214
4 280
626
301

Seisuga
31.12.18 €
98 979
71 420
23 031
14 710
8 231
4 528
1 098
638

Muutus %
-4,51
+22,65
+20,49
-1,28
+0,21
+5,79
+75,4
+111,96

2.3 Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

2018. aasta
Jutegoods
EV 100 projekt, millega toetati üht
raamatukogu
kunstisündmuste
korraldamises.

Eraldatud
summa
65 eurot

Projekti üldmaksumus
Toetati toodete müügilt
saadud tuluga.

Projektitoetus tuli raamatukogule üllatusena. Selgus, et määravaks said aasta jooksul noortega
koostöös korraldatud näitused ja otsiti kogusid, kes oma tegevusega toetavad noori. Toetus
laekus detsembris ja on mõeldud järgneva eelarveaasta jooksul taaskord noorte kunstnike
tegevuse toetuseks.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personaliga seoses muudatusi ei ole.
2.4.1 Ülevaade koolitustest.
Teema

Korraldaja

Osalejate arv

E-kodaniku juhendajate koolitus

ERRK

4

„Turunduse ja kommunikatsiooni
võimalused raamatukogus“
„Raamatukogu – sotsiaal-haridusliku
töö keskus“
„Sotsiaalmeedia kasutamine
raamatukogutöös“
Isikuandmete kaitse raamatukogudele

ETKA Andras/LVKRK

1

TLÜ

4

TLÜ

2

ERRK

1

Erialased täienduskoolitused

LVKRK korraldatud koolitused
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Õppereis Ida- Virumaale

LVKRK

4

Õppereis Aserisse

LVKRK

4

Jaak Prozes „Hõimurahvaste keel ja
kirjandus“
Indrek Koff „Raamatute tõlkimisest“

LVKRK

4

LVKRK

4

Väikesed kogukonnad suure maailma
sees. Lääne- Virumaa.
Täiskasvanuhariduse ümarlaud

Arengukoostöö
Ümarlaud/ VM VV
ETKA Andras/LVKRK

1

Lasteraamatukoguhoidjate
suveakadeemia
Rahvaraamatukoguhoidjate
suveakadeemia
Huvitegevuse ja- hariduse
suveakadeemia
Eesti raamatukoguhoidjate kongress

TÜ

1

TÜ

1

TÜ VKA

1 (vabatahtlikuna)

ERÜ

2

Väljasõit Tallinnasse: Tammsaare
muuseum, KUMU, ERRK, Kadrioru
park
LISA 1

VM VRK
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Muud koolitused

1

Osalejad on enim rahul e-kodanike juhendajate koolitusega, mida peeti väga põhjalikuks.
Uusi oskusi ja teavet andsid hõimurahvaste kirjanduse, sotsiaal- haridusliku töö võimalusi
tutvustav ning sotsiaalmeedia arendamise teemaline koolitus. Silmaringi avardavad ja uusi
kontakte loovad olid suvekoolid ning kogukonna ümarlaud.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Väike- Maarja raamatukogus on alates sügisest töötubade sari „Käsi valgeks!“. Oktoobrikuise
õpitoa viis läbi raamatukogu juhataja, tegu oli loovkirjutamise õpitoaga.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Üks töötaja omandamas raamatukoguhoidja kutset. Neljast moodulist kaks on läbitud 2018.
aasta sügisel ning ülejäänud kaks tulemas 2019. aasta kevadel.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Simuna raamatukogu koguhoidja Riina Tülli sai pikaaegse töö eest valla tänukirja .
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogude asukohad on endised, suuremaid muutusi ei ole ka nende seisukorras.
Väiksemaid remonditöid teostati Kiltsi raamatukogus, mistõttu selle koridor on soojem ning
üldilme värskem. Eeloleval suvel teostatakse värvimistöid veel trepikojas.
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Triigi raamatukogu ruumid vajaks küll remonti, kuid kogu asub rendipinnal. Septembris sai
teatavaks, et sealne raamatukogu viiakse üle ja selleks kohandatakse ruumid Triigi
spordihoones. Millal seda tehakse, ei ole hetkel teada.
Värskendust vajaks ka Väike- Maarja raamatukogu. Kõige suuremaks probleemiks on
põrandakatte kehv seisukord. Töö oleks nii mahukas, et lähiaastatel seda ette ei võeta.
Väga heaks hindab oma ruumide seisukorda Simuna raamatukogu.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Väike- Maarja Valla Raamatukogu neljast kogust kaks asuvad teisel korrusel ja on
ligipääsetavad vaid trepi abil. Triigi ja Väike- Maarja raamatukogu asuvad esimesel korrusel,
viimasel on olemas kaldtee, inva- WC ning sobiva laiusega riiulite vahed.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Üldine hinnang meie raamatukogude infotehnoloogilisele baasile on hea. Kogudes on wi- fi
leviala, printimise ning paljundamise võimalused, lisaks Väike- maarjas skaneerimise ja
värvilise A4 formaadis dokumendi printimise vahendid. Lugejate kasutuses on
raamatukogude peale kokku 13 arvutit ning kõikide töötajatele 8. Arvuteid soetatakse juurde
intervalliga 2 komplekti aastas. Tänavu vahetati välja Väike- Maarja AIP 2 vana arvutit
aastast 2007.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kirjanduse komplekteerimine toimub vastavalt lugejate vajadustele ja soovidele ning
suhteliselt valikuliselt. Võimalusel eelistame eesti autorite ilukirjandust, laste- ja
noortekirjandust, tõlkekirjanduse ning aimekirjanduse paremikku. Täiskasvanud lugejad
moodustavad koguarvust 92,1 % ning lapslugejad 7,9 %. Valdav osa komplekteeritud
teavikutest on seega täiskasvanud lugejatele ning sellest omakorda valdav osa ilukirjandus.
Komplekteerimiskulud kokku olid tänavu 23 031 eurot sh. riigilt 8 321 ja omavalitsuselt 14
710 eurot.
Annetuste osakaal 7,8 % soetatud teavikute hulgast.
Ringlus teeninduspiirkonna elaniku kohta on 0,59 laenutuskorda.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2018. aastal komplekteeriti kokku 1624 teavikut, mis on 17 raamatu võrra vähem kui eelmisel
aastal.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Väike- Maarja Valla raamatukogule telliti kokku 24 nimetust ajakirju ning 9 nimetust
ajalehti.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Tänavu komplekteeriti auviseid juurde 5 eksemplari.
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3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuurid toimusid kõikides meie kogudes 2017. aasta lõpul, kuid kogude korrastamine
jätkus eelmise aasta jooksul. Teavikute mahakandmisi tehti kõikides kogudes, kokku 4705
teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses ja raamatukoguteenustes 2018. aastal muudatusi ei ole.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Kõikide raamatukogude peale kokku on lugejate kasutada 8 arvutit ning ka wi-fi leviala.
Lapsed kasutavad neid peamiselt koolitöödeks ja mängimiseks, täiskasvanud
igapäevapanganduseks, e-postkasti kasutamiseks, ID- kaardi põhisteks toiminguteks aga ka
sotsiaalmeedia kasutamiseks, muusika kuulamiseks ja ajalehtede veebis lugemiseks.
Harukogud märkavad üldiselt vähem kasutamist, Väike- Maarjas on laste osakaal pisut
tõusnud, sest noortekeskus oli pikka aega suletud ning seega puudus ligipääs sealsetele
arvutitele. Algklasside poiste seas on populaarne mitmekesi koos mänge mängida.
Raamatukogudes on võimalik tutvuda valla arengukavadega ja valla infolehtedega.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Kiltsi

90

88

-2

Triigi

101

91

-10

Simuna

272

288

+16

V-Maarja

806

580

-226

KOKKU

1269

1047

-222

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Kiltsi

1586

1317

-269

-

-

-

Triigi

1408

987

-421

-

-

-

Simuna

5143

5003

-140

-

-

-

VäikeMaarja

6577

7044

+467

17236

16125

-1111

KOKKU

14714

14351

-363

17236

16125

-1111

kogu
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Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

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

Kiltsi

3726

3283

-443

12

7

-5

Triigi

3737

2999

-738

14

12

-2

Simuna

10334

10245

-89

28

49

+21

VäikeMaarja

15747

15035

-712

15

3

-12

KOKKU

33544

31562

-1982

69

71

+2

kogu

Möödunud aastal on vähenenud lugejate arv ja seetõttu ka laenutuste arv. Valla kogudest
Väike- Maarjas on nende näitajate osakaal teistest kogudest oluliselt suurem. Samas on seal
aga tõusnud külastuste arv. Seda sündmuste ja näituste arvelt ning aktiivse saali kasutuse
tõttu teiste asutuste ja organisatsioonide poolt. Väike- Maarja raamatukogu saal on asulas
ainus, kus saab väiksemaarvulisi koolitusi läbi viia st 10- 50 osalejaga. Korteriühistud on seda
kasutanud majakoosolekuteks. Rõõm on sellest, et raamatukogu on ajaveetmise kohakslapsed käivad lauamänge mängimas, vanemad või vanavanemad on internetis või uudistavad
ajalehti lapsi koolist oodates, naisselts ja kodutütred on teinud oma koosviibimisi.
4.3 RVL teenindus
Raamatukogudevahelise laenutuste hulk on meie kogudes võrreldes mullusega kasvanud
teistest kogudest vahendatud raamatute osas. Tänavu laenutati välja 229 teavikut ja lugejate
soovil telliti sisse 1418 teavikut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandust komplekteeriti meie kogudes suurusjärgus 360 teavikut.
Komplekteerimisel arvestatakse, et oleks nii lugemist kui õpitut toetavat kirjandust, laste
lugejate arvu ning kohustusliku kirjanduse tagamisega, vaadatakse lastekirjanduse keskuse
soovitusnimekirju ning lugejate soove.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatu
kogu

Lug-d Lug-d Muutus
2017
2018
(+-)*

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Kiltsi

18

17

-1

348

250

-98

207

118

-89

Triigi

14

16

+2

120

108

-12

202

146

-56

Simuna

103

106

+3

1582

1590

+8

1149

1379

+230
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VäikeMaarja
KOKKU

100

132

+32

961

1156

+195

553

733

+180

235

271

+36

3011

3104

+93

2111

2376

+265

Lastest lugejate arv on meie raamatukogudes kasvanud peale Kiltsi, kus vähenemine on ka
vaid 1 lapse võrra. Külastuste ja laenutuste arv on kasvanud aga Simuna ja Väike- Maarja
raamatukogudes. Laste harjumused on äärmusteni erinevad- on neid, kes loevad ainult
kohustuslikku kirjandust ja neidki, kes käivad kotiga nii-öelda ekspeditsioonil ning ka saavad
ise teavikute leidmisega hakkama. Näiteks Väike- Maarja kogus on noored avastanud, et siin
võib käia õppimas või niisama aega veetmas bussini või trennini- peab küll vaiksemalt, kuid
saab siiski omaette olla.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
- Raamatukoguhoidjad on püüdnud lastelugemisharjumusi kujundada individuaalselt. Kui
lapsel on aega ja raamatukoguhoidjal momendil teisi lugejad pole, on tutvustatud
uudiskirjandust, loetud ette katkendeid raamatutest. Seda on tehtud esimeses kooliastmes
(1.kl-3.kl). Vanemas kooliastmes loetakse põhiliselt kohustuslikku kirjandust. 4.klassist kuni
9. klassini oli eraldi kohustusliku kirjanduse riiul.
-Huvi raamatute ja lugemise vastu algab juba kodust. Kui lapsele loetakse juba varakult
unejutte ja tal tekib siis huvi raamatu vastu, siis on lugemisharjumus juba tekkinud. Usinamad
lugejad on lapsed, kelle vanemad on samuti raamatukogudes lugejad. Tihti laenutavad
vanemad ise oma lastele kohustuslikku kirjandust või otsivad neile põnevat uuemat lugemist.
-Igal aastal vähemalt paaril korral aastas käivad kogudes lasteaialapsed koos kasvatajatega.
See on juba aastaid üks hea traditsioon.
- Sündmused lastele viiakse läbi raamatute abil, kas siis teadmiste, tegelaste või teemade
kaudu. Tihti teevad lasteaia või kooli õpetajad samade raamatute ja teemadega oma tööd
edasi.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogud proovivad lastele ja noortele pakkuda huvitavaid ja eriilmelisi sündmusi ja
näitusi. Põhiliselt tutvustatakse lastele kirjandust ja lastekirjanikke, peamine rõhk on
uudiskirjandusel. Lasteaialastele tehakse ettelugemisi, noored tulid ise välja omaloominguga.
Tänavu on Väike- Maarja raamatukogu 2 sündmust viinud lapsed ka ruumist välja ning jätkus
kooli- ja abituuriumi- eelikute ettelugemispäeval kohtumise traditsioon. Põnevat ainest
pakkus aasta loom hunt.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Otseselt erivajadustega sihtrühma piirkonnas pole. Koduteenindust on raamatukoguhoidjad
teostanud keskuste piires väga harva ja inimestele, kellel pole kuidagi võimalik ise
raamatukogu külastada.
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Tabel 6
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

26

26

7

Kiltsi

8

8

3

Triigi

-

-

-

Simuna

10

10

2

Väike- Maarja

8

8

2

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
2018. sündmused, mis raamatukogud korraldasid või milles kaasa tegid
aeg

sündmus

korraldaja/partner

12-14. 02

sõbranädala postkast

VM RK

Tubane teisipäev

Kiltsi raamatukogu, noortekeskus

13.02

vastlapäev Ebaveres

spordikeskus, kool, noortekeskus, seltsimaja

17.02

Simuna NS ja RK 100

Simuna naisselts ja raamatukogu

7.03

Pätu päev (A. Reinla 70)

VM RK, lasteaed

14.03

VM RK

25.03

kl 10 e-etteütlus
kl 18 regituba (Ü.Tedre 90)
paastumaarjapäev

26.04

Liiklusmäng RISTMIK

kodutütred, naiskodukaitse,

2.05

Muhvi matk

VM RK, lasteaed, seltsimaja, päästekool,
postkontor

2.05

VMG 2.b paberimuuseumi
näitusel+ viktoriin

VM RK, VMG 2. kl klassijuhataja

4. 05

Paberimuuseumi õpituba

paberimuuseum

2.06

Pandivere päev
RAAMATULAAT

VM V RK

22.06

Tuulelohede töötuba

VM RK, lasteaed

29.06

väljasõit Tallinnasse
(Eesti Rahvusrk,
A.H.Tammsaare majamuuseum,

Kõik valla raamatukogud

muuseum

13
Kadrioru pargi jaapani aed,
KUMU ja M. Sittow näitus)
08

Ettelugemine Ellen Niidu
lugudest

Kiltsi raamatukogu, lasteaed

11.09

Muusikakohvik

VM RK, muuseum

25.09

Käsi valgeks!- märkmiku
köitmine

VM RK, juhendaja Jaana Niroda

16.10

Ettelugemise kohtumine:
koolieelikud ja abituuriumi
eelikud

VM RK, Lasteaed, VMG 11. kl klassijuhataja

18.10

Kooli ööbimisel õhtune
TÖÖTUBA

VM RK, VMG algklasside maja huvijuht

20.10

Jutumatk

VM RK, seltsimaja, muuseum, noortekeskus

22.10

Lood, mõistujutud ja legendid

Kiltsi raamatukogu

23.10

Käsi valgeks!- loovkirjutamine

VM RK, EKI noortelaager, kuid avatud ka
teistele osalejatele

Pärastlõuna Lehte Hainsalu
luulega

Triigi raamatukogu

Ettelugemine Lehte Hainsalu
„10 kooki“

Kiltsi raamatukogu, lasteaed

2.11

Hingedepäev- lastehommik,
õhtune mõtisklus

VM RK, lasteaiaga

7.11

Kirjanike tuur „Sõnaränd“

LV KRK, VM RK, VMG

20.11

Käsi valgeks!- fimo

VM RK, juhendaja Jaana Niroda

6.12

Raamatu esitlus- M. Pomerants
„Minu ministeeriumid“
Ettevalmistused toomapäevaks

VM RK

Jõulude ootuses.Advendist ja
eesti jõulukommetest.

Triigi raamatukogu

jõulupostkast

VM RK

14.12

VM RK, lasteaed
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2018. aasta näitused ja väljapanekud meie raamatukogudes
Väike- Maarja

Triigi RK

Maie Lepik + avamine, A. H. Tammsaare 140
Riina Tali küünalde kogu näitus, Eno Raud 90, Erik Au + avamine
Erik Tohvri 85, Marie Under 135
Paberimuuseumi ruumiliste raamatute näitus, Briti monarhia
Karola Ainsar, Võtta raamat või film?
Lugemine on mõnus!, Kuuma päikese eest …
Aili Keps, Ellen Niit 90
Meie Eesti 100
Veeda aega mõttega, Meelis Luks + avamine
Põhjamaade romaan, Helvi Jürisson 90
Kirjanike tuur: Kes nad on?, Kristel Kortin, Hando Runnel 80, Doris
Kareva 60
Jõuluvana, tule juba!, Jõuluaja lugemist, Katame jõululaua
Eno Raud. Armastatud “Naksitrallide“ ja „Sipsiku“ autor, Ilon Wiklandi
loomingust,raamatunäitus „ Jõulude ootel“ oli nii täiskasvanutele kui
lastele.

Kiltsi RK

Näitus „Inglite aeg“

Simuna RK

Rahvakirjanik A.Hansen Tammsaare-140
Näitus Nukitsakonkurss
Eno Raud - 90
Eesti luule hing Marie Under 135
Rein Põder 75
Heino Väli 90
Artur Jurin - 50
…seenele, seenele…
Helvi Jürisson 90
Kui ma ükskord „Lehte Hainsalu 80“
Raamatukogu kui keele ja kultuuri säilitaja
Hando Runnel - 80
Doris Kareva- -60
Simuna raamatukogu vanimad raamatud
Kolm kuulsat eesti kirjanikku-Faehlmann, Kreutzwald, Koidula
„Tilgatrükk“ Fantaasialood Simuna kooli kunstiringi õpilastelt
Loodusfoto ja maal (foto ja pilt kõrvuti)
Eesti Vabariik 100,Simuna Naisselts 100, Simuna raamatukogu 100

Peamiselt teevad raamatukogud koostööd koolide ja lasteaedadega sündmuste, näituste ja
projektide raames. Teiste KOV allasutuste, isikute ja organisatsioonidega seisneb koostöö
vastastikuses abistamises sündmuste väljamõtlemisel, planeerimisel, sündmuse käigus
tegevustes nii-öelda mehitamisel, ruumide kasutamisel ja võimlusel töövahenditega.
Vahetatakse ka kogemusi ja õpitakse üksteiselt.
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4.6.2 riiklikul tasandil
Sel aastal võõrustas Väike- Maarja raamatukogu oktoobris kolm päeva EKI noorte
keelehuviliste laagrit. Raamatukogu panustas lisaks ruumidele ja tehnikale noortele
loovkirjutamise õpitoa ning viktoriiniga.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Rahvusvahelisel tasandil tegevusi ei ole olnud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lugejatele on toimunud arvutikoolitused kokku individuaalselt juhendamisel 170 korda ja 67
osalejale. Rühmakoolitusi on toimunud kahel korral 8 osalejale.
2018. aasta sügisest algas töötubade sari „Käsi valgeks!“, mis aasta lõpul oli toimunud 3
korda, kokku 48 osalejaga.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukoguteenuste ja sündmuste tutvustamiseks on oma koduleht ja FB
lehed Väike- Maarja ning Kiltsi Raamatukogul, plakateid ja flaiereid oleme saatnud teistele
valla allasutustele ning kasutanud avalikke teadetetahvleid. Siinkohal toon välja turunduse
koolitusel õpitud tarkuse: Kodus hommikul peegli ees toimub pakendi arendus, kuid inimeste
hulgas suheldes ja oma tegemistest rääkides juba turundus. Oluline roll on vahetul kontaktil
ja isiklikel kutsetel, suisa telefonitsi meeldetuletustel, mida koguhoidjad siiani mõnikord
kasutavad. Suurema tõenäosusega jõuavad need inimesed kogusse kui need, kes näiteks
sündmusele kutsuvat plakatit infostendilt teiste kuulutuste vahel loevad.
Valdav osa ja kõige laiema hulga huvilisteni jõuavad kajastused kohalikus valla infolehes.
2018. aastal on meie tegevuse kohta ilmunud järgmised artiklid:
Jaanuaris
Väike-Maarja raamatukogus saab nautida kunstiõpetaja Maie Lepiku töid. Autor: Anu
Laumets
Eelinfo veebruarikuisest Erik Au näitusest. Autor: Erik Au
Märtsis
Simuna raamatukogu 100. Autor: Riina Tülli
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aktusel tänati tublimaid. Pikaaegse järjepideva töö eest valla
tänukirja saanud Riina Tüllile koostasid kolleegid lühiiseloomustuse.
Pätud said omale pesad. Autor: Kristel Lehtme
Väike-Maarja raamatukogus saab vaadata vanaduse-teemalist fotonäitust. Autor: Ilve
Tobreluts
Aprillis
Raamatulaat on taas tulekul!
Mais
Raamatulaat on taas tulekul!
Vaadata avatud südamega. Autor: Kristel Lehtme
Kas me Naksitralle ka näeme? Autor: Kristel Lehtme
Juunis
Pandivere päev paistis silma rohkete kauplejate ja päikesepaistega. Autor: Ivika Aman
Kiltsi I bussiekskursioon. Näitus vana aja Kiltsi. Autor: Madis Michelson
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Augustis
Tammsaare aasta viis Tallinnasse. Autor: Kristel Lehtme
Käsi valgeks!
Septembris
Valla arengukava avalikud arutelud.
Oktoobris
Raamatukogupere rutakas september. Autor: Kristel Lehtme
Mella ehk mees, kes armastab värve. Koostanud: Kristel Lehtme
Kolm õpetlikku lugu. Autor: Ilme Sein
Novembris
November tõi raamatukokku taas noorte kunsti. Autor: Kristel Lehtme
Detsembri lehte ei mahtunud Triigi raamatukogu advendialguse sündmuse kajastus ega
raamatukogu aastalõpu kokkuvõte, viimane ilmus uue aasta esimeses infolehes.
2018. aastal andis Simuna raamatukogu välja raamatu „Simuna Naisselts, Simuna
raamatukogu 100“ ning Väike- Maarja raamatukogu alustas koos Väike- Maarja
Muuseumisõprade Seltsiga kahe luulekogumiku koostamist.
4.9 Andmebaasid.
Elektroonilisi andmebaase ega e-katalooge meie raamatukogudel pole. Küll aga on lugejaile
kodulehe vahendusel viited vajaminevatele andmekogudele, mis on jaotatud teemade kaupa:
andmebaasid, Lääne- Virumaa infoportaalid ja ajalehed, kohalikud lehed, riik ja ühiskond,
kultuur, sõnastikud ja keelenõuanded, ajalugu, raamatukauplused, noortele, lastele,
raamatukoguhoidjale.

5. 2019. aasta tegevused
Võttes kokku aastat 2018, näeme, et pooleli on suuremahulised tegevused ja ettevõtmised, mis
on mõistlik lähiperioodil lõpuni viia.
Eeloleval eesti keele aastal oma sündmustega aidata kaasa eesti keele, kultuuri ja kirjanduse
tutvustamisele.
Koostöö teiste asutuste, seltside, organisatsioonide ja isikutega peab säilima.

Koostajad Kristel Lehtme
Direktor
Allkiri ………………
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
638 eurot
Simuna

7

40

Kiltsi

4

28

Triigi

4

12

Väike- Maarja

16

227

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
23. 10 Loovkirjutamise õpituba Väike- Maarja raamatukogus.

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

Teostatud tööd (2018)
Raamatukogu trepikoja ja koridori sisetööd, välisukse ja koridori
ukse vahetus

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

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Kiltsi raamatukogu

Tubane teisipäev

3

Lasteaialastele
ettelugemine- 16
Ellen Niidu raamatutest
Lasteaialastele
ettelugemine- 20
Lehte Hainsalu „10 kooki“
Triigi raamatukogu

Näitus Eno Raud
Väljapanek Ilon Vikland

Simuna Raamatukogu

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Ettelugemine „Hundilood“
(lasteaia noorem rühm)

9

Ettelugemine „Muinasjutte
hundist, lugusid loomadest“

9

18

VM RK

Tarkuseraamatud lindudest,
loomadest

4

Ettelugemine, vestlus „Eesti
rahvusloom-hunt“

9

Uuemad lasteraamatud

6

Ettelugemine „Armas hunt“
(lasteaia vanem rühm)

10

Pätu päev (A. Reinla 70)

VM LA 4 vanemat
rühma

Muhvi matk

VM LA 4 vanemat
rühma

VMG 2.b paberimuuseumi
näitusel+ viktoriin

17

jutumatk

12

Hingedepäeva lastehommik
raamatuga“Hingelind“ ja
hingelaegastega

VM LA 3 vanemat
rühma

Kirjanike tuur „Sõnaränd“

VMG 10.- 12. kl

Käsi valgeks!- fimo

7

