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Aastaaruanne 2014 
 

 

Raamatukogu nimi: Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu 

Elanike arv: 2499 (01.01.2014) 

 

Raamatukogu nimi: Kadila Rahvaraamatukogu 

Elanike arv: 323 (01.01.2014) 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

 

2014 oli Vinni vallas Vildele pühendatud aasta. Selle raames oli erinevaid ettevõtmisi, 

kus jõudumööda kaasa lõime. Tore oli Vilde-teemaline mälumäng, mida viis läbi 

Samuel Golomb. Võistkondi oli kokku 12. Ja muidugi kirjandustammiku avamine ja 

Tudus ühislaulmine koos kirjanikega, keda oli kohale tulnud 8. Väga tore päev oli. 

Raamatukogus püüame võimalikult hästi oma lugejaid teenindada ja nende soove 

täita. Jätkuvalt üritame noori pöörata raamatu- ja lugemisusku. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

 

Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu põhimäärus ja kasutamise eeskiri (kinnitatud  

27.01.2005; redaktsioon 26.04.2007, jõustunud 02.05.2007).  

On olemas AIP-i kasutamise eeskirjad ja mittevajalike teavikute tasuta üleandmise ja  

võõrandamise kord.  

 

Kadila raamatukogu põhimäärus ja kasutamise eeskiri on kinnitatud 23.03.2006,  

redaktsioon 26.04.2007, jõustunud 02.05.2007. 

 

2014. aastal oli Vinni valla raamatukogutöötajatel kokkusaamine Tudu raamatukogus, 

kus arutasime raamatukogu kasutamise eeskirja muudatusi, kuna kehtiv eeskiri on 

vananenud. Ajakohasemaks muudetud tekst sai ka valda edastatud, kuid teadmata 

põhjutel pole volikogusse jõudnud.  

 

Nõukogu on paberil olemas, aga ei toimi.  

 

Arengukavas 2008 – 2015 on arengueesmärgina kirjas “kaasaegsel tasemel 

raamatukogud”. Kahjuks pole see nii läinud. Esimesena võib öelda, et meie arvutid on 

tänaseks päevaks ajast ja arust, pidevalt on probleeme. 2015. a. eelarvesse tegin ühe 

arvuti (abiks ikka!) taotluse, kuid kas see rahuldatud saab, ei oska veel öelda. 
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2.2 Eelarve 

 

VINNI-PAJUSTI 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  43659 43172 -1,12% 

Personalikulu  21057 23274 +10,53% 

Komplekteerimiskulu 9344 9379 +0,37% 

sh OV-lt 5277 5301 +0,45% 

sh riigilt  4067 4078 +0,27% 

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud  0.303 0.305 +0,66% 

 

Tööjõukulud moodustavad eelarvest 53,9%, komplekteerimiskulud  12.3%, 

koolituskulud 0,4% (167 eurot). IT-kulu koosneb peamiselt Urrami tasust ja vähesel 

määral arvutihooldutöödest.  

Omatulu viivistest ja paljundustöödest oli 350 eurot ja 44 senti. 

Eelarve on üsna sarnases suurusjärgus olnud juba aastaid. 

 

 

KADILA 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  4577 3740 -18,29% 

Personalikulu  3749 2569 -31,48% 

Komplekteerimiskulu 1101 1173 +6,54% 

sh OV-lt 0.530 0.646 +21,89% 

sh riigilt  0.571 0.527 -7,71% 

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud  0.192 0.236 +22,92% 

 

 

Kadila eelarve on tervikuna vähenenud. Personalikuludes kajastub juhataja kt töötasu 

koos kaasnevate maksudega. Kadila noortetoa juhataja tööülesannete hulka kuulub ka 

kaks tundi laenutamist raamatukogus, aga raamatukogu eelarvest tema palka ei saa. 

Võrreldes 2013. aastaga on veidi suureneud KOV komplekteerimiskulu (+116€). 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

Pole taotlenud. 
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2.3 Struktuur  

Vinni-Pajusti RK 

Juhataja 1,0 

Rkhoidja 1,0 

Koristaja 0,75 

 

Lahtiolekuajad: 

E ja  R  11.00 – 19.00 

T, K, N 11.00 – 18.00 

L  11.00 – 14.00 

Suvekuudel on RK laupäeviti suletud ja E-R avatud 11.00-18.00. Ühe kuu jooksul on 

raamatukogu ka neljapäeviti suletud (kui Maie on puhkusel, olen üksi tööl ja käin 

neljapäeviti Kadila raamatukogus). 

Lahtioleku ajad on aastaid samad olnud. Arvan, et raamatukogu on avatud piisavalt, 

võimalus on käia ka laupäeviti, kel tööpäeviti pole võimalik raamatukokku tulla. 

 

Kadila RK 

Juhataja kt 0,15 

 

Lahtiolekuajad: 

T 14.00 – 16.00 

N 12.00 – 16.00 

 

Kadila lahtioleku ajad on samuti piisavad. 

 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

 

Vinni-Pajusti raamatukogus on kaks täiskohaga töötajat ja 0,75 kohaga koristaja. 

Kadilas on endiselt kaks töötajat. Muutunud on see, et juhataja kt on jätkuvalt 0,15 

kohaga, aga teisele töötajale on 2 tundi laenutamist põhitöö kõrvalt lisatöö ja 

raamatukogu statistikas, eelarves jm ei kajastu. 

 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
 

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Vinni-Pajusti 3 17 2 0.167 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

Vikipedia koolitus LVKRK 1 

Paberi ja trükikunsti ajaloost, 

raamatute säilitamisest ja 

restaureerimisest 

LVKRK 2 

Õppereis Läti raamatukogudesse LVKRK 1 
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Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatud koolitustest osales Maie  

lasteraamatukoguhoidjate õpipäeval „E-lasteraamat nii seest kui väljast“ ning me 

mõlemad seminaril „Laps kirjanduses 2“ (Põhjamaade lastekirjanduses). Koolitused 

olid tasuta, tunnistust ei saanud, aga mõlemad olid huvitavad ja silmaringi laiendavad.  

 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikke esinemisi ei olnud. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
- 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  
- 

 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 

Raamatukogu asukoht on hea nii Vinnis kui Kadilas.  

Vinnis on vanematele inimestele raskevõitu trepist ülestulek, aga sinna pole midagi 

parata. Vaja oleks uut põrandakatet ja remontida trepikoja kohal olevat katust. Praegu 

pole nende tööde teostamist ette näha. 

Halduskuludest (12126€) suurema osa moodustab kütte- ja veekulu (9400€) ning 

elektrikulu (2217€). 

Kadila raamatukogu ruumid on korras. Kadila raamatukogu haldamine eelarves ei 

kajastu. Kadila raamatukogu halduskulud sisalduvad noortemaja halduskuludes. 

Liikumispuudega inimesele spetsiaalne juurdepääs raamatukokku puudub. Nii Vinnis 

kui Kadilas.  

 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

 

Vinnis ja Kadilas on wifi leviala.  

Teeninduses ega töös kogudega muudatusi pole.  

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

 

Koostöö teiste maakonnaraamatukogudega tähendab endiselt raamatute vahetamist 

omavahel. Tore on see, et kõik on abivalmid ja saab alati kokkuleppele, kuidas 

vajaminev kätte saada või tagasi toimetada. Kõige sagedamini kasutame 

keskraamatukogu teenuseid, aga ka Viru-Jaagupi, Uhtna, Lepna, Kadrina, Muuga, 

Ulvi, Tamsalu, Sõmeru jt.  

Aastaid oleme kogunud Aasta Teo sedeleid. Kahjks peab märkima, kui oma 

koduvallast kedagi kandideerimas pole, ollakse üsna leiged sedeleid täitma.  

Muidugi on hea koostöönäide vallaga Vilde-aastaga seoses. Aitame kaasa, niipalju kui 

oskame ja meie võimuses on (album, fotod, näitus, küsimused, nõupidamised – 

kuidas, millal midagi teha jne). 

Kooliga seob meid aastaid lastega tehtav töö, loodetavasti see ka jätkub (vt ka 7.3). 
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3. Kogud  

 

3.1  

Komplekteerimisel on eelisjärjekorras laste- ja noortekirjandus, Eesti kirjandus ja 

väliskirjandus. Kuigi liigikirjanduse osakaalu komplekteerimisel oleme vähendanud, 

peame endiselt silmas, et meie naabriteks on Vinni ja Pajusti lasteaiad, Vinni-Pajusti 

gümnaasium ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (sotsiaaltöö, töö lastega, sellega 

seonduv).  

2014. aastal täienes Vinni raamatukogu 701 raamatueksemplariga, neist            

annetusena saadi 31 eks raamatuid ja 3 auvist – 4,8%. 

Kadila RK sai ühe raamatu annetusena ehk 1,5%. 

 

3.1.1  

2014. a. sai Vinni RK juurde 701 eksemplari raamatuid, neist 31 annetusena. 

Praegu komplekteerime vaid trükitud raamatuid, e-raamatuid pole. 2014 saabunutest 

on juba 75% ilukirjandus (võrdluseks 2004 – ca 52% ilukirjandust). 

Komplekteerimissummad on mitmeid aastaid samas suurusjärgus olnud, raamatute 

hind aga on tõusnud. Järjekindlalt on vähenenud ka õpilaste kodutööde/uurimistööde 

hulk, mille tarvis raamatukogust materjali tullakse otsima. Ega ei osta ikka nii et „äkki 

läheb vaja“. Võtad selle, millele ka kasutajaid näed, st liik 9 (31 eks.), liik 7 (29 eks.) 

ja liik 3 (29 eks.).  

Kustutati 385 eks raamatuid. 

 

Kadila RK-u lisandus 66 eks raamatuid, neist 59 ilukirjandus. Viin sinna tihti Vinnist 

ajaloo, elulugude, harvem käsitöö raamatuid.  

Kustutati 249 eks raamatuid.  

 

3.1.2 

Perioodikat tellime järjepidevust silmas pidades. Arvestame ka lugejate huvi, ja seega 

2015. jääb ära Tehnikamaailm, aga lisanduvad Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus. 

Perioodika tellimiseks kulus Vinni RK-s 1516 eurot. Osteti ajalehti 7 nimetust, 

ajakirju 21 nimetust. 

 

Kadilasse osteti 5 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti 361 euro eest.  

 

3.1.3  

Auviseid 2014. aastal ei komplekteerinud. On laenutatud lastejuttude ja keeleõppimise 

CD-sid. Muusika CD-sid laenutatakse hoopis vähe. 

 

Kataloogid (arendused) 

- 

 

4. Raamatukoguteenused  

 

Tasulised teenused Vinni-Pajustis on printimine ja koopiate tegemine. Saab ka 

skaneerida, tasuta. Võimalik on kasutada internetti, raamatukogus on ka wifi leviala.  

Lugejad saavad Urramis ise teavikuid reserveerida ja pikendada (5 korda).  

 

Kadilas on võimalus printida ja koopiaid teha. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 
 

Nii Vinni kui Kadila raamatukogus on Vinni Vallavolikogu otsused ja määrused ning 

valla ajaleht Koduvalla Sõnumid. Vinnis on kasutajate käsutuses 2 lauaarvutit ja 1 

sülearvuti, Kadilas on 1 töötaja käsutuses olev lauaarvuti, aga vajadusel saab seda 

kasutada ka mittetöötaja. Võin öelda, et seda juhtub haruharva. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Vinni 615 597 -18 8127 8155 +28 - - - 

Kadila 34 38 +4 211 472 +261 - - - 

 

  

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Vinni 24326 22926 -1400 

Kadila 1257 1207 -50 

 

 

Lugejaid on vähemaks jäänud 18, aga laenutusi 1400. Kui vaadata 2013. aastat, mil 

laenutuste arv langes 4000 võrra, siis polegi ju midagi katastroofilist. See selleks. 

Võibolla annab tunda see, et komplekteerimisraha on aastaid samas suurusjärgus 

olnud (raamatud aga kallinevad)? Vaatasin järele - viimasel viiel aastal on 

ilukirjandust lisandunud aastas ca 500 – seega valiku vähesus ei saa põhjuseks olla. 

Kui liita gümnaasiumi ja põhikooli lugejad, selgub, et üle 100 Vinni kooli õpilastest ei 

ole meil lugejaks. See pole muidugi lõplik tõde (paljudele viib koju ema vms), aga 

mingi pildi ikka annab. Kõige rohkem laenutusi on pensionäridel (st laenutusi inimese 

kohta).  

Lugejate koosseis 2014: 

37,1% töötajad 

34,7% põhikooli õpilased 

13,7% pensionärid 

Ülejäänud 14,4% moodustub töötutest, gümnaasiumi, kutsekooli ja kõrgkooli 

õpilastest ning koolieelikutest.  

Töötajate ja pensionäride osakaal on taas langenud. Tõusnud on põhikooli õpilaste 

osakaal, aga kui vaadata laenutusi, pole mingiks rõõmupeoks põhjust. 

Arvan, et selline langev statistika on vägagi jätkusuutlik. Me elu ja ühiskond on 

muutunud. Ja inimeste arv väheneb. 

 

RVL: RahvusRK-st telliti 2014.a. üks raamat. Ülejäänud on kõik maakonnasiseselt 

laenutatud. Tavaliselt saab komplekteerimisosakonna kaudu raamatuid vahendada, 

vahel käib lugeja ise järel, vahel käin ise järel, vahel saab vallaametnikelt abi. Sõltub 

olukorrast. Postiteenuseid kasutanud ei ole.  
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Koduteenindus: viin koju kolmele inimesele (Vinnis, Pajustis, Kadilas). Pajusti ja 

Kadila teenindus on hooajaline, talvel. Suvel käivad siiani ise. On ka selliseid, kellele 

me paneme raamatud valmis ja siis keegi abivajaja tuttavatest viib ära (ja toob tagasi).  

 

4.3 Lasteteenindus:  

 

Raamat

u-kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muutu

s  

(+-) 

Külast-

d 

2013 

Külast-

d  2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-

d 2013 

Laenu

t- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Vinni 225 237 +12 2090 2182 +92 3971 3666 - 305 

Kadila 12 11 -1 40 94 +54 70 112  +42 

 

 

Vinnis on lapsi lugejate üldarvust 39,7% (eelmisel aastal 31,3%). Mis kahjuks ei 

tähenda, et oleks ime toimunud ja lapsed hirmsasti lugema hakanud  Seda on näha 

laenutuste arvust, mis langeb vääramatu jõuna!  

Jätkuvalt loevad algklasside lapsed kohusetundlikult kohustuslikku kirjandust.  

Me võime siin suu vahtu rääkida oma ettepanekutega. Kahtlustan, et sellest ei muutu 

mitte midagi.  

Henno Käo, Leelo Tungal, Astrid Lindgren – teematunnid (2. ja 3. klassid). Ikka pisut 

kirjanikust, näitamiseks tema raamatud ja ettelugemiseks katkendeid. Tunni lõpus 

võistlus kuuldu kohta. Laste eriline lemmik on kuldvillaku-tüüpi võistlus.  

Põhjamaade nädala raames ei keskendunud me trollidele, vaid valisime ise raamatud, 

mida lastele tutvustada (Dr proktori lood, Vilgukivioru Tonje, Kuradisaare ingel, 

Vilista mulle..., Kummitused ja spioonid, Pym Pattersoni...) Väljapanekule sai lisaks 

veel teisi raamatuid panna. Tunni lõpus toimus ka võistlus, kus kokku tuli viia 

Põhjamaade lipud, riigid, kirjanikud ja nende teosed. Abiks sai kasutada TEA 

lasteentsüklopeediat. Kuna peale tundi andis selle klassi õpetaja lastele valida, kas 

lugeda üks Tomuski raamat või Põhjamaa autori raamat, siis võib öelda, et peale 

tutvustavat tundi järgnes ka lugemine  

Emakeelepäeva puhul käisid meil külas Pajusti lasteaia mõlemad rühmad (3-5 ja 6 

aastased). Suurematele jutustas Maie keele-muinasjutt (parim-halvim), mina lugesin 

Kihnu ja Tartu murdes kaks jutukest, näitasime erinevaid raamatuid (suurim, 

väikseim, häälega jne), koos lastega lugesime Krõlli täheluuletust. Väiksematega 

lugesime ka Krõlli luuletust, näitasime erinevaid huvitavamaid raamatuid, rääkisime 

raamatukogu ja raamatupoe erinevusest. Muidugi said nad ise pärast tundi raamatuid 

vaadata, seda tegid nad päris isuga! 

8. klassi õpilased käisid tunnis, kus õppisid, kuidas pealkirja järgi leida Urramis 

kohaviit ja siis riiulist raamat leida. Päris hästi said hakkama! 

2. klassid õppisid, kuidas teha teatmeteoses otsingut (sisukord, aineregister) ja kuidas 

on raamatud paigutatud riiulil (tähestik!). Tunni lõpus sai iga laudkond 8 küsimust, 

millele tuli teatmeteosest vastus leida. Saadi kenasti hakkama. 

2. klassile toimus tund, kus tutvustati ajalehe struktuuri ja tehti ka näidisleht. 

DIGARist vaadati vanu Pärnu Postimeest, Sädet ja Laste Maailma. Kuna klassis oli 

kuu jooksul olnud 20 raamatutut, õpetaja kirjutas üles, kes mida luges ja kuue 

enimloetu põhjal tegi Maie kirjandusliku luureka.  

Jätkuvalt tegutseb raamatukoguring 3. ja 5.  klassile. Tegelikult on see suur töö, mida 

Maie igal aastal ringilastega teeb. Lastele meeldib, käivad õhinal, otsivad vastuseid nii 

raamatutest kui internetist. Et asi põnevam oleks, saavad ka ise Maiele küsimusi 

koostada (väga nutikas võte). Ring toimub 2X nädalas novembrist aprillini. 
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2014 toimus ka järjekordne Nukitsa konkurss. Kui Nukitsa algaastatel osaleti õhinal, 

siis praeguseks on vaimustus vaibunud. Ehk on oma osa ka vähesel lugemusel? Katsu 

sa parimat valida, kui pole midagi lugenud.  

 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

- 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Vinni 4/16 41 233 

 

Raamatukogu seinale on püsivalt välja pandud E. Vilde auhinna laureaatide fotod. 

Kõrval on ka auhinnatud teoste nimekiri. Igal aastal täiendame ka laureaatide albumi, 

kus on foto, natuke juttu kirjaniku kohta ja kirjaniku oma käega kirjutatud tekst. 

Silmitsevad seda nii täiskasvanud kui lapsed. Kui meil toimuvad lastega tunnid, siis 

räägime ikka Vilde-auhinnast ka.  

Iga aasta alguses on meie püha kohus Vilde-auhinna nominentide tutvustamine, 

soovitamine ja võimalikult paljude eksemplaride kokku saamine, et võimalikult paljud 

lugeda saaksid.  

Täiskasvanutele me üritusi pole enam teinud. Päevakeskuses käib vilgas elu, kus 

korraldatakse erinevaid üritusi (väljasõidud, erinevad esinejad, meisterdamine, 

võimlemine jne). Enamasti käivad seal küll pensionärid, aga kes on aktiivsed ja 

toimekad. Oleme sinna väljapanekuid teinud (mis teema siis parasjagu päevakorras 

on). Koos päevakeskuse rahvaga käisime meiegi suvel Kihnu-reisil! 

Peamine on ikka töö lastega. Kui nad ka ei loe eriti, siis vähemalt kuulevad, et sellised 

ja sellised kirjanikud on olemas, tihti on ka elud üsna põnevad – nii et midagi ikka ehk 

meelde jääb.  

Varem pole juhtunud, et keegi tuleks ise meile midagi pakkuma. Sel aastal aga toodi 

meile terve näitus taaskasutatud asjadest. Päris huvitav oli ja uudistamist jätkus 

kõigile. Asjad olid meisterdatud Moonika Rohtsalu poolt.  

Ka tõi uued pildid põllutöömasinatest meile Heino Prost, kes aastas korra meie juurest 

ikka läbi käib.  

Maamajanduse Infokeskus Jänedalt pani meile üles stendinäituse noortalunikest. Kuna 

seal oli ka Vinni valla noortalunik Anita Keivabu, jäädi sedagi näitust terasemalt 

silmitsema. (hiljem oli sama stendinäitus üleval Rakvere Põhjakeskuses). 

Traditsiooniline on näitus E.Vildest koos väljapanekuga laureaatide raamatutest. 

 

Väljapanekuid: 

Suveköök (TK), Hea raamat, Hobuselood, Täiesti kriminaalsed lood (TK!) ja (L), 

Jõuluvana, kes kartis lapsi (L. Tungal), Doktor Proktor ja teised (Põhjamaade autorid, 

uuemad), Väike Tjorven – viiekümneaastane?! (Lindgreni raamatud). 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
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Vinni 4 3 76 58 - - - - 

 

Meie peamiseks sihtrühmaks on jätkuvalt lapsed. Raamatukogutunde 

kasutajakoolitusena oli kokku 3: 

8. klass – pealkirja järgi Urramist kohaviida leidmine ja siis riiulist selle raamatu 

leidmine 

2. a ja 2. b – teatmeteose kasutamine 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

 

Raamatukogu lahtiolekuajad, põhimäärus ja kasutuseeskirjad on valla kodulehel. 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

 

Maie Männiste bibliografeerib Koduvalla Sõnumite koduloolise väärtusega artikleid. 

 

4.8.1 Andmebaaside loomine  

- 

4.8.2 Infopäringud 

 

63 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  

- 

Kokkuvõte 

 

Olen saanud viimastel aastatel käia maaraamatukogude laagrites, st näinud erinevalt 

korraldatud ja läbi viidud laagreid. Ei saa ütlemata jätta, et 2014 Lääne-Virumaa KRK 

korraldatu oli parimaid. 

Anname endast parima, et lugejad meiega rahul oleksid ja nende erinevad soovid ikka 

täidetud saaksid. Ja üks vana ja teada asi-ikka on raamatukogu koht, kus inimesed 

oma rõõme ja muresid räägivad. Kahjuks siiski rohkem muresid. Kui nad sellest 

lohutust saavad – las siis olla. Enamasti just vanemad inimesed.  

Jätkame tööd lastega. Et nad ikka ükskord lugema saada! Sellega seoses tuli mul 

mõte. Lapsi käib raamatukogus küll – aega veetmas, sõpradega, õppimas. Ehk oleks 

mõttekas statistikas väike muudatus teha. Selline, mis näitaks, kui paljud käivad 

laenutamas, ja ülejäänud. Praegu osad kindlasti panevad kõik ukselinki puudutanud 

kirja, aga see külastuste arv ei näita ju tegelikku olukorda. Siis oleks selge sott: 

niipaljud loevad, niipaljud käivad muul otstarbel. Ma ei tea, milleks see hea oleks, aga 

me ju armastame numbreid Kindlasti näitaks see raamatukogu kui sellise 

vajalikkust praegusest paremini. Praegune tõstab (neil, kes kõik külastused kirja 

panevad) külastuste arvu kõvasti, aga laenutuste arv on ikka nagu ta on. Siis tekibki 

statistikas selline nihkes olukord.  

Kui me käesoleval aastal saame välja vahetatud ühegi arvuti, oleks see märk millegi 

muutumise suunas.  

Plaanis on ellu äratada mitu aastat tagasi soikunud blogi.  

 

 

Ere Tammeorg 

26.01.2015 


