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Aastaaruanne 2015 
 
Haljala Vallaraamatukogu 
Elanike arv: 2568 
 
 
1. Põhilised tegevussuunad  
 

 Haljala Vallaraamatukogu sai personaalse kodulehekülje - haljalaraamatukogu.ee; 
 Haljala raamatukogu ja Haljala Gümnaasiumi raamatukogu läksid üle ühisele 
andmebaasile Urram;  
 Haljala raamatukogus toimus palju toredaid üritusi; 
 2015. aasta eesmärgiks seatud aktiivsem töö lastega oli Haljalas tulemuslik. 
 

Kõige suurem muutus 2015. aastal oli Urrami kasutusele võtmine Haljala Gümnaasiumi 
raamatukogus, mis on taas üks samm raamatukogude ametlikul ühinemisel. Iseenesest kasvatas see 
tegu pisut lastest lugejate arvu, kuid tekitas suure segaduse andmebaasis nii lugejate kui fondi 
hulgas, segadus kestab veel edasi. Siit moraal – odavam, mille alusel sai otsus tehtud, ei ole hea. 
Suureks pettumuseks ei ole koostöö andmebaasi haldajatega sujunud ja on tekitanud lisatööd ja 
pingeid. 
Raamatukogu koduleht on leidnud lugejaid ning külastamine on aktiivne. Ka facebooki-leht on 
populaarne ja saanud head tagasisidet. 
Haljala raamatukogu korraldas üritusi nii lastele kui täiskasvanutele, millest osavõtt oli aktiivne. 
Muusika-aastaga seoses toimus kaks üritust ning raamatukogu kasutajatele oli vaatamiseks-
laenutamiseks seatud muusikaraamatutest väljapanek.  
Lastele toimusid nii kohtumised kirjanikega, meisterdamistoad, kui ka raamatukogutunnid. Uue 
suunana sai jagatud uudiskirjanduse voldikuid, mille tegemise üle võib rahul olla, sest peale seda 
tõusis uute lasteraamatute järele nõudlus.  
 
Eesmärgid tulevaks aastaks 
 

 Aasta 2016 on Haljala kihelkonna juubeliaasta ja merekultuuriaasta ning üritused saavad 
olema ka raamatukogus neist märksõnadest kantud; 
 kindlasti jätkub aktiivne töö lastega;  
 plaanis on rahulolu-uuring valla kodanike seas, et teha omad järeldused ning muuta 
raamatukogude tööd vastavalt nõudlusele. See on ka vastavuses „Haljala valla arengukavaga 
2015-2030“, kus on raamatukogu eesmärgiks seatud teenuste mitmekesistamine ja 
raamatukogude võrgustiku korrastamine. 
 Haljala Vallaraamatukogu uue arengukava koostamine. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  
 
Haljala raamatukogu reguleerivateks dokumentideks on Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus, 
töökorraldusjuhend ja raamatukogu kasutamise eeskiri, mis lähtuvad rahvaraamatukogude 
seadusest,  rahvaraamatukogude töökorraldusjuhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 
avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, interneti kasutamise juhendist. 
Haljala Vallaraamatukogu nõukogu jätkab 17. oktoobril 2014 valitud koosseisus. 2016. aasta 
raamatukogu eelarve kärpimise kohta esitas nõukogu vallavalitsusele märgukirja, millega avaldati 
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rahulolematust ning mis võeti vallavlitsuse poolt teatavaks ning lubati võimalusel positiivselt 
reageerida. 
 
Haljala Vallaraamatukogu arengukava lõppes 2015. aastaga ja praeguseks on koostamisel uus. 
Haljala vald koostas uue arengukava aastateks 2015 – 2030, milles on raamatukogude tegevusena 
oluliseks märgitud teenuste mitmekesistamine ja raamatukogude võrgustiku korrastamine. 
Raamatukogu juhataja peab vastavalt raamatukogude kasutamisele langetama otsused, kui palju 
peaksid raamatukogude nädalas ja päevas avatud olema. 
 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

                                               
Eelarve kokku  

50 682 55 260 9% 

Personalikulu  25475 26 723 5% 
Komplekteerimiskulu 16 999 17 909 5% 

sh OV-lt 12 745 13 441 5% 

sh riigilt  4 254 4 468 5% 

Infotehnoloogiakulu  2 626 3 635 38% 
 
 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
 
Raamatukogu jätkab Haljala Vallaraamatukoguna ning kolmel töötajal on teenindada raamatukogud 
Haljalas, Aasperes, Essus ja Varangul ning ka Haljala Gümnaasiumis. Praegused lahtiolekuajad on 
piisavad.  
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
 
Personali koosseis on sama nagu eelmistel aastatel. Kolm raamatukoguhoidjat jagavad end igaüks 
kahe raamatukogu vahel, Varangu harukogu jaguneb veel kaheks üksuseks.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Aaspere 
Haljala 
Varangu 

6 
6 
6 

20 
17 
20 

 
 

KOKKU   296.30 
 
Tabel 4 
Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 

arv 
Eduard Vilde 150 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele  

LVKRK 
LVKRK 

3 
3 
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Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus 
Teraapiakoer heku lugemiskoerana 
Muutuste juhtimine raamatukogus 
Õppereis Setumaale 
Kuidas feministid raamatuid loevad 

LVKRK 
LVKRK 
LVKRK 
LVKRK 
LVKRK 

3 
3 
1 
2 
3 

 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 
Maiga Parksepp esines Haljala Gümnaasiumi õpetajate päevale pühendatud pidulikul õhtul kõnega 
„Sild kooli ja raamatukogu vahel“; osales vabariiklikul infootsingu võistlusel eelvoorus, lõppvoorus 
ei olnud võimalik osaleda varem planeeritud ürituse tõttu. 
 
Aaspere ja Varangu raamatukoguhoidjatel esinemisi ei olnud. 
 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
 
Praegusel hetkel ei omanda ükski kolmest Haljala Vallaraamatukogu töötajast erialaharidust. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
 
Haljala Vallaraamatukogu juhatajat Maiga Parkseppa tunnustati 2015. aastal aunimetusega „Lääne-
Virumaa aasta raamatukoguhoidja“.  
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Haljala raamatukogu asub keset alevit Haljala rahvamaja ruumides ning on heas korras. Ei ole 
mõtet vist kirjutada sellest, et ruumi napib ja lastele ei ole eraldi paika, kui ruumid ise on tegelikult 
soojad, valgusküllased ja puhtad ning tagavad raamatukogu teeninduse. Lihtsalt kurb on, et ruumid 
ei võimaldada korraldada näitusi ja ka suuremate ürituste tegemine on välistatud, samas on neid 
soovi korral võimalus alati korraldada kohalikus koolis või rahvamajas. 
Aaspere raamatukogu asub Aaspere Külaseltsi ruumides, mille eest makstakse renti. Ka Aaspere 
raamatukogu ruumid on rahuldavas korras. On küll puudusi nagu kehvad aknatihendid, kuid 
suuremaks mureks on olnud külmad ruumid talveperioodil. 18. jaanuaril 2016 paigaldati 
vallavalitsuse poolt raamatukokku õhksoojuspump, ehk see aitab olukorda leevendada. Tegelikult 
peaks tagama normaalsed tingimused külaselts, kuid kuna selle tegevus on minimaalne, ei ole ka 
kindlustatud soojad ruumid töötajale ja lugejatele. 
Varangu raamatukogu asub Essus ja laenutuspunkt Varangul külaseltsiga ühes majas. Essu 
raamatukogu asub keset küla, seega väga heas asukohas. Üks ruum vajaks aga remonti – uut 
valgustust ja inventari. Varangu laenutuspunkt on samuti vana inventariga, kuid remonti ja uut 
inventari varumist lähiajal plaanis pole.  
 
 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Aaspere väike remont   
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Varangu rmtk Essus sanitaarremont 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Varangu rmtk Essus kaldtee   

 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
 
Kõigis Haljala valla raamatukogudes on internetiühendus ning kasutatakse raamatukoguprogrammi 
Urram. Kuna Vallaraamatukogu juhataja kohustuste hulka on millegipärast arvatud ka kohaliku lehe 
toimetamine ja küljendamine, sai sel aastal tänu koolile raamatukogu arvutisse ka vastav tasuline 
programm, millega võimalik küljendustöid teha. Ka sai ostetud Haljala raamatukogu töötaja 
arvutisse tarkvara Microsoft Office 2016, et lihtsustada ja kaasajastada paberitööd. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
 
Haljala valla raamatukogud teevad koostööd eelkõige kohalikul tasandil, toetades tegevuses üksteist 
ning olles seotud ka maakonna keskraamatukoguga. 
Haljala raamatukogul on tihe koostöö Haljala Gümnaasiumiga, kuna tagame seal 
raamatukoguteenuse ja korraldame seal ka suuremaid üritusi, mida oma raamatukogus pole 
võimalik teha. See hõlbustab ka oluliselt jõudmist lasteni, kelle jaoks raamatud ja raamatukogu pole 
enam väga olulisel kohal. Ka lasteaiaga üritame võimalusel koostööd teha. 
Kui tuua välja konkreetselt isikuid, siis Haljala Gümnaasiumi emakeele õpetaja Külli Heinla, kes on 
ka raamatukogu nõukogu liige ja direktor Inge Laiv on meie töös väga toetavad. Oleme saanud neilt 
nii moraalset kui materiaalset abi. 
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Kogude komplekteerimisel on põhimõte, et eesti kirjanduse paremik jõuaks lugejateni. Üldiselt teab 
iga raamatukoguhoidja oma lugejate eelistusi ning kirjanduse tellimisel lähtutaksegi nendest. 
Õpilaste puhul jälgime, et kohustuslik kirjandus ja uuem eesti lastekirjandus oleks võimalusel 
olemas. 
Annetuste osakaal on komplekteerimisel väike. Annetada soovitakse tavaliselt raamatuid, mis on 
raamatukogul juba olemas ning mis reaalselt kasutamist ei leia.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
Uskumatult populaarsed lugejate hulgas on elulooraamatud ja nn naistekad ehk lemberomaanid. Kui 
need kogudest eraldada, väheneks nii lugejate kui laenutuste arv kardinaalselt. E-raamatutele 
nõudlust praegu pole. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
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Perioodika komplekteerimisel arvestame samuti ikka lugajate soovidega, kuid tellime ka nn 
kohustulikku kirjandust täie teadmise juures, et meie maaraamatukogudes need kasutamist ei leia. 
Ajakirjad, millest huvitutakse, on pigem siiski naisteajakirjad ning seotud kodu ja tervisega. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Auviseid ei komplekteeri, Haljala raamatukogus on olemas Eesti filmiklassika dvd-d. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
Teeninduskorraldus on sama nagu sai 2014. aasta augustis paika pandud. Päris hästi see süsteem, et 
kahe raamatukogu vahel end jagada, end muidugi ei õigusta. Raamatukoguhoidja keskendub oma 
„vanale“ raamatukogule ja Haljalas käiakse lihtsalt seepärast, et peab. Omapoolset initsiatiivi üles ei 
näidata ja seepärast kannatab Haljala raamatukogu, kus võiks toimuda märksa rohkem ja 
aktiivsemalt üritusi. Kuna nüüd on selline töökorraldus olnud kasutusel üle aasta, on plaanis teha 
rahulolu-uuring, et saada teada ka lugejate arvamus. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
 
AIP-i kasutamine väheneb iga aastaga ja tegelikult kasutab seda võimalust keskmiselt üks inimene 
päevas, kel on isiklik arvuti remondis või printeril ootamatult kassett tühjaks saanud.  
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Raamatukogude lugejate arv kasvas nii Varangul kui Haljalas, kuid väga suur langus oli sel aastal 
Aaspere raamatukogus, kus üle poolte lugejatest on kuhugi kadunud. Probleemiks võib tuua 
vananeva ja väheneva elanikkonna, õpilased aga saavad oma kirjanduse kätte kooli raamatukogust. 
Ka on paljud Aaspere lugejad paralleelselt Haljala raamatukogu kasutajad ning tihtipeale külastavad 
raamatukogu alevikus, kui käiakse tegemas sisseoste, arstil või vallavalitsuses asju ajamas. Varangu 
raamatukogus on eelmise aastaga võrreldes rohkem kaks lugejat, mis pole küll eriline näitaja, kuid 
lugejate arvu üldise languse valguses siiski tubli tulemus. Samas võib öelda, et Varangu 
raamatukogu kasutajate arv ongi liiga väike arvestades teedindavate arvu 524, Aasperes 482, 
Haljalas 1562. Ka on Aaspere raamatukogu avatud nädalas 3 päeva, Varangu raamatukogu 4 päeva. 
Ka laenutuste arv langes Aasperes ning on kooskõlas lugejate arvu vähenemisega. 
 
Haljala raamatukogu ja kooli raamatukogu läksid üle ühisele andmebaasile. Valdav enamus 
õpilastest olid küll juba vallaraamatukogu hingekirjas, kuid mõni siiski lugejate nimekirja lisandus.  
 
Virtuaalkülastuste arv on märksa suurem võrreldes eelmiste aastatega, kuna jaanuarist alates on 
raamatukogul personaalne kodulehekülg. Kahjuks sai statistilisse aruandesse pandud külastustena 
arv 300, sest siis veel lihtsalt ei teadnud õiget arvu. Tegelikkuses on päevas kodulehel keskmiselt 69 
külalist ning aasta kokkuvõttes teeb see kodulehe külastusi 24554. 
 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Haljala 
Aaspere 
Varangu 

501 
235 
104 

570 
110 
106 

+69 
-125 
+2 

15124 
3446 
3986 

17963 
2937 
4389 

+2839 
-440 
+403 

KOKKU 840 786 -54 22556 25289 +2733 
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Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Haljala 
Aaspere 
Varangu 

6240 
1294 
2235 

6128 
1117 
2307 

-112 
-177 
+72 

67 
 
 

300 +233 

KOKKU 9769 9552 -217 67 300 +233 
 
Kodulehe www.haljalaraamatukogu.ee külastuste statistika 

 
 
4.3 RVL teenindus  
 
RVL toimib väga hästi valla enda raamatukogude vahel, kuna kõik töötajad saavad Haljalast võtta 
ja sinna tuua vajaminevat lektüüri. Ka teiste raamatukogudega teeme koostööd. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine  



 7

 
Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine toimub samal põhimõttel nagu kogu muugi kirjanduse 
– eesti kirjandus on prioriteet ja siis välismaine. Kirjandust valin nii, et igale eale oleks 
raamatukogus midagi uut. Noortekirjanduse hulgast ei pea väga valima, sest seda ilmub kahjuks 
vähe. Tehes klassides uudiskirjandust tutvustavaid tunde, olen üsna jännis, sest midagi 
kaasahaaravat, elulist ja kvaliteetset ei leiagi.  
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Kuna Haljalas on kool, siis on ainuvõimalik teha tihedat koostööd. Aaspere ja Varangu 
raamatukogud võivad tõenäoliselt seetõttu kaotada lastest lugejaid, kuna koolil on raamatukogu, 
kust õpilased oma lugemisvara kätte saavad. Et aga lapsi käib raamatukogus vähe, tellivad nad ka 
vähem lastekirjandust - seetõttu võib nii mõnigi laps, kes raamatukogus käikski, valida samuti teise 
raamatukogu. Ka on probleem selles, et lapsed, kes koolibussidega õhtul kodudesse jõuavad, ei jõua 
enam raamatukogu külastada. 
 
Haljala raamatukogu ja kooli raamatukogu läksid augustis üle ühele andmebaasile ning seetõttu 
lisandus ka lugejaid.  
 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Haljala 
Aaspere 
Varangu 

151 
40 
31 

258 
18 
27 

+107 
-22 
-4 

1589 
266 
730 

2194 
198 
704 

+605 
-68 
-26 

1567 
381 
405 

6793 
280 
336 

 +5226 
-101 
-26 

KOKKU 222 303 +81 2585 3096 +511 2353 7409 +5056 
 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Lugemisharjumuste kujundamine algab kodust lapse esimestel eluaastatel. Et sellesse omalt poolt 
panustada, teeme koostööd nii lasteaia kui kooliga. Ettelugemispäeval, kui üks lasteaiarühm 
raamatukogus käis, vastas kaks last jaatavalt küsimusele, kas vanemad teile kodus ette ka loevad. 
Sellest soov ettelugemisi tulevikus teha sagedamini. 
Traditsiooniliselt toimub 1. klassi õpilastega kooliaasta alguses Järjehoidjatund, kus tutvustame 
raamatukogu, laenutamise reegleid ja raamatuid. Kui varem valmistasime järjehoidja raamatukogu 
tunni ajal ja kleepisime sinna raamatukangelasi ja olulisi märksõnu raamatukogu kohta, siis sel 
aastal said lapsed juba valmis järjehoidjad - põhjuseks laste üsna kehv käeline võimekus, nad 
lihtsalt ei saa hakkama kõige lihtsama kleepimisega ja aega kahjuks napib. 
Traditsioonilised on ka raamatukogutunnid kõikidele klassidele. Need on siis kas temaatilised või 
kindla kirjanikuga seotud, samuti toimuvad uudiskirjanduse tutvustused. 2015. aastal hakkasin 
koostama lastele ka voldikuid uute raamatutega Haljala raamatukogus. Need osutusid tõhusateks 
raamatute tutvustajateks ja peale seda nappis laenutamiseks uudiskirjanduse eksemplare. 
Nii nagu eelmistel aastatel, nii ka sel aastal õnnestus korraldada lastele kohtumisi kirjanikega: külas 
käisid Heiki Vilep ja Aidi Vallik. Mõlemad üritused oli õnnestunud ja kirjanike raamatute vastu 
tõusis huvi. 
Koolivaheaegadel pakume lastele raamatukogus võimalust midagi meisterdada, olgu siis nendeks 
kaardid või kaunistused tähtpäevadeks. Sel sügisel meisterdasime maske. Koostöös rahvamaja ja 
noortekeskusega toimus üritus „Öö rahvamajas“ ning raamatukogus lugesime noortega hilisõhtul 
õudusjutte ja meisterdasime kõhedust tekitavaid maske. Kui esialgu lugesin jutte ise, siis 
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vähehaaval said noored oma ebalusest jagu ning soovisid ka ise õudkaid esitada. Oli taas väga tore 
üritus ja hea meel tõdemusest, et nootele meeldis raamatukogus nii väga, et ei tahetud edasi 
liikudagi. 
5.-9. klassidele alustasin infootsingu sarja: esimene voor koosneb Haljalat puudatavatest 
küsimustest; teine voor on infootsing kindlatest andmebaasidest ning kolmas jõukatsumine on 
kirjanduse teemadel. Algklassidele teen traditsiooniliselt igal kevadel viktoriini kirjandusest.  
Toimus tavapäraselt ka 1988. aastast alguse saanud kirjandivõistlus, millest võtavad osa Haljala, 
Kunda, Võsu ja Veltsi koolide õpilased. Võitjatele on kingiks loomulikult raamat. 
 
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Raamatukogutund Ellen Niidust 
Munapühade meisterdamised 
Haljala valla kirjandivõistlus 
Lasteraamatupäev raamatuga 
Uusi raamatuid noortele 
Sõbraks raamatuga 
Kirjandusviktoriin 
Kohtumine kirjanikuga – Heiki Vilep 
Infootsingu võistlus 
Ettelugemispäev 
Kui ma hakkan lugejaks ehk järjehoidjatund 
Õudusjutud raamatukogus 
Meisterdame maske 
Kohtumine kirjanikuga – Aidi Vallik 
Teistmoodi jõulujutud 

1. klassid 
kõik huvilised 
piirkonna 1.-12. klassi õpilased 
1.-4. klassi õpilased 
5. klassi õpilased 
lasteaed 
1.-4. klass 
algklassid 
5.-9. klassi õpilased 
lasteaed+huvilised 
1. klasside õpilased 
kõik huvilised 
kõik huvilised 
8.-9. klasside õpilased 
1. klassile 

32 
18 
55 
83 
25 
9 
15 
70 
42 
14 
34 
13 
20 
45 
19 

 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Erivajadustega sihtrühmad ei ole veel meie teeneid vajanud või üles leidnud. Kindlasti ei keelduks 
koostööst. 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele 0 0 
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Raamatukogu üritustest võetakse osa ja seetõttu võib öelda, et kohalikus kultuurielus on tal 
arvestatav roll. Üritused, mis toimuvad raamatukogu ruumides, ei saa olla väga rohkearvulised, kuid 
vajadusel saame alati teha koostööd kooli ja rahvamajaga. 
Üritustest võtavad osa tavaliselt: 1. lapsed (neile suunatud üritustest) ning 2. täiskasvanutele 
mõeldud üritustel löövad kaasa eelkõige eakamad inimesed, kes enam tööl ei käi. Vastavalt selle 
valime ka temaatika ja toimumiste ajad. 
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Kuna Haljala raamatukogu juures käib koos kirjandusring, on alati üritustest osavõtjad olemas, 
lisaks kõik teised huvilised. 2015. aastat alustasime tagasivaatega 2014. aastale ja iga kirjandusringi 
liige tutvustas eelmisel aastal enim muljet avaldanud raamatut, seda siis kas positiivsest või 
negatiivsest küljest. Kirjandust, mis tutvustamist vääris, oli väga erinevat ja nii mõnigi raamat leidis 
endale uusi tänulikke lugejaid. Veebruarikuu kirjanduslik õhtupoolik möödus luulega küünlavalgel. 
Salme Heinla tegi lühiülevaate eesti luule ajalukku ning taas said kõik soovijad esineda oma 
lemmikluuletustega. Õhtust kujunes väga südamlik ja ilus koosviibimine. 4. märtsil sai 150 aastat 
kirjanik Eduard Vilde sünnist, temale oli pühendatud märtsikuine üritus koos näitusega kirjaniku 
elust ja loomingust. 
2015. aastal käisid külas saatejuht ja muusik Reet Linna, semiootik Valdur Mikita ning trio Hillar 
Vimberg, Tiit Alte ja Ahti Bachblum. Vimberg esitles oma luulekogu, Alte esitas luuletusi ning 
Bachblum musitseeris. Maikuus toimus infotund suguvõsauurijatele, kus erinevaid võimalusi ja 
andmebaase tutvustas Eesti Genealoogia Seltsi Virumaa esimees Hubert Gutmann.  
Et aastat lõpetada pisut erinevalt tavapärastele kohtumistele raamatukogus, sõitsime üritustest 
osavõtnutega Vargamäele Tammsaare muuseumisse, kus tutvustati 19. sajandi jõulukombeid, pakuti 
jõulujooki ja maitsvat sööki. 
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute 
arv 

Haljala 
 

Lasteraamatute sünnipäevi 
2015. aastal 
Eduard Vilde – 150 
H.C Andersen  - 210 
Minu lemmikraamat 
Siis, kui näpud sügelevad 
Rohenäppude meelespea 
Armasta ennast! 
Filmist sai raamat. Raamatust 
sai film. 
Uuemat kirjandust 
suveõhtutesse. 
Korilase korvi. 
2015 – muusikaasta. 
Jõulud jõuavad. 
 

Lugemiselamus 2014. 
Loeme luulet küünlavalgel. 
Eduard Vilde – 150. 
Vimberg, Alte, Bachblum - elust, 
kirjandusest, kultuurist. 
Suguvõsauurija infotund. 
Kirjanduslikud katsumused. 
Kohtumine Reet Linnaga. 
Kohtumine Valdur Mikitaga. 
19. sajandi jõulukombed 
Vargamäel.  

660 

 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Haljala raamatukogu tegi 2015. aastal 3 rühmakoolitust, need toimusid Haljala gümnaasiumi 
arvutiklassis. Kahele koolitusele olid oodatud kõik vallakodanikest huvilised ja kolmas oli suunatud  
5.-9. klasside õpilastele. Õpilastega toimusid ka infootsingu võistlused, sest tundub, et võistlus on 
parem õpetamise moodus kui lihtsalt koolitus. Individuaalkoolitused viidi läbi raamatukogus 
eakamatele inimestele, kes selleks soovi avaldasid. 
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 
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 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Haljala 
Aaspere 
Varangu 

2 
0 
0 

3 
0 
0 

10 
0 
0 

22 
0 
0 

8 
0 
1 

4 
0 
1 

8 
0 
1 

4 
0 
1 

 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
 
Raamatukoguteenuseid tutvustame mitmeti, teeme seda raamatukogu kodulehe ja facebooki-lehe 
kaudu, kohaliku lehe Haljala Valla Sõnumid kaudu, aga ka vanal heal meetodil – suusõnaliselt ning 
ürituste kuulutused paneme rahvamaja, kooli ja kaupluse stendidele.  
Sellest aastast oleme lisanud laenutatavatele raamatutele Haljala raamatukogu järjehoidja, kus on 
erinevad Haljala vanasõnad, Haljala käisemuster, raamatukogu rekvisiidid ning interneti-aadressid. 
Ka kõik 1. klassi õpilased saavad järjehoidja lastekirjanduse kangelastega ning laenutusreeglite, 
lahtiolekuaegade ja telefoninumbritega. 
Õpilastele jagasin lasteraamatupäeval voldikud, mis kajastasid uusi laste- ja noorteraamatuid 
Haljala raamatukogus ning samuti infot raamatukogu kohta.  
Et raamatukogu oleks atraktiivsem kasutajatele, saab lisaks tavapärasele infole nuputatud välja 
muudki: näiteks 2015. aastal tegin aasta läbi esmaspäeviti fotosid aja möödumisest Haljala 
raamatukogu akna taga, vormisin fotod lühifilmiks ning sain head tagasisidet. Loodetavasti ka uusi 
vallakodanikke, kes teadvustavad raamatukogu olemasolu.  
Kõik see tegevus on tõenäoliselt olnud kasumlik, sest lugejate ja üritustel osalejate arv on kasvanud. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
 
Meie koduleht ja facebooki-leht on lugejate seas populaarsed. Facebookis anname teada uute 
raamatute jõudmisest raamatukokku postitades foto raamatutega ning see on väga hinnatud lugejate 
seas, sest koheselt hakatakse helistama ja raamatuid reserveerima. Facebookis kajastame kõike 
kirjanduse ja raamatutega seotut, mitte üksnes raamatukogude tegevust, kodulehe info on seevastu 
kindlalt piiritletud. Kodulehel tutvustame ka uusi raamatuid, mis raamatukokku jõudnud.  
 
 
4.9.1 Andmebaaside loomine  
 
Tegevust valla raamatukogudes andmebaasidega ei toimu. Kooli raamatukogus koostasin 
andmebaasi õpilaste uurimistööde arhiveerimiseks ja paremaks haldamiseks. 
 
4.9.2 Infopäringud  
 
Urramis registreeritud infopäringuid oli Haljala raamatukogus 44, Aasperes 4, Varangul 14. 
Päringud seonduvad eelkõige õppetööga, teemapäringuid tehakse nii referaatide, uurimistööde kui 
ka ülikoolide lõputööde tarbeks. 
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded  
-  
 
5.  2016 aasta tegevused   
    
2016. aastal jätkub kindlasti koostöö Haljala kooli ja lastega, et tuua neid raamatute ja raamatukogu 
juurde. Igal koolivaheajal pakume lastele lisaks lugemisele mingit käelist tegevust. Oma tegevust 
jätkab uute teemadega kindlasti ka kirjandusring ning plaanis on arvutitunnid eakatele. 
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Soov on teha ka rahulolu-uuring ning vastavalt tulemustele muuta tööaegu ja -kvaliteeti valla 
raamatukogudes. Koostamisel on ka raamatukogu arengukava.  
 
 
 
Haljala Vallaraamatukogu juhataja Maiga Parksepp 
 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 

1. Uudiskirjandus (laste-, ilu-, 
ulme-, krimikirjandus jne) 

Olla kursis uuema kirjandusega ning võimeline andma 
soovitusi lugejatele. 
 

 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 Haljala raamatukogus 

Autor Pealkiri Aasta 

Loper, Mann Algus pärast lõppu /  2015  

Keränen, Mika Armando /  2015  

Tomusk, Ilmar Digipöörane kool /  2015  

 
Eesti imemuinasjuttude kuldraamat /  2015 

Raud, Piret Emili ja oi kui palju asju /  2015  

Rand, Hilli Esimene A klass ja sügise süda : [esimese klassi aastaring] /  2015  

Arakas, Ele Esmaspäevad /  2015  

Püttsepp, Juhani Gibraltari laevakoerte ühing /  2015  

Priilinn, Ketlin Halloween /  2015  

Tammets, Tiina Ilmast ilma ilmast /  2015  

 
Isa sokk on merekaru : [luuletused] /  2015  

Tungal, Leelo Jänesepoeg otsib sõpra /  2015  

Pervik, Aino Jääpurikas, murelik piim ja teised tüübid /  2015  

Sander, Mart Jõulurahu : tõestisündinud muinaslugu /  2015  

Kivirähk, Andrus Karneval ja kartulisalat /  2015  

Raun, Ott Kass nimega Inimene /  2015  

Rannap, Jaan Klaabu : [jutustus] /  2015 

Hainsalu, Lehte Kolm leopardikutsut /  2016 

Tungal, Leelo Konn kobrulehe all : [lastevärsse] /  2015  

Tomusk, Ilmar Kriminaalne pangapresident : kriminalistid on tagasi /  c2015  

Saksatamm, Markus Kus on tuukri koduke? /  2015  

Contra Kõik on kõige targemad /  2015  

Raud, Piret Kõik võiks olla roosa! /  2015  

Keränen, Mika Küttepuuvargad : salaselts Rampsu seitsmes juhtum /  2015  

Vallik, Aidi Laste oma Eesti /  2015  

Petrone, Epp Leena peenar /  2015  

Reichardt, Heli Leenu ja Liisu lood /  2015] 
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Raud, Piret Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja nähtamatust Akslist /  2015  

Ots, Loone Lumise metsa rõõm, ehk, Kuidas Sass ja Laura kuuske toomas käisid / 2015  

Petrone, Epp Ma kingin Sulle jõe /  2015  

Rummo, Viiu-Marie Maailmarändur Nööp /  2015 

Rannap, Jaan Maari suvi /  2015  

Kõnnussaar, Tiia Martti läheb kooli /  2015 

Alver, Anne-Mari Meie, teistmoodi lapsed /  2015 

Raud, Piret Mina, emme ja meie igasugused sõbrad /  2014  

Oll, Sulev Mis mulle meeldib /  c2015  

Oro, Julius Muna /  2015  

Kass, Kristiina Nõianeiu Nöbinina ja korstnapühkija /  2015  

Kivirähk, Andrus Oskar ja asjad /  2015 

Kivirähk, Andrus Oskar ja asjad /  2015 

Loosaar, Venno Oskar läheb lasteaiast koju /  2015  

Vallik, Aidi Paremad palad /  2015  

Mänd,Heljo Pidu vihma ajal /  2015  

Saar, Olivia Pika suka päkapikk : jõulu- ja talveluuletusi /  2015 

Hellerma, Kärt Pupi ja salakäik /  2015  

Reinaus, Reeli Pärdik Päär ja hauaröövlid /  2015  

Tomusk, Ilmar Rasmuse vuntsid /  2015  

Priilinn, Ketlin Roosi ja Liisu seiklused /  2015  

Trull, Ilmar Rähni ravi : [luuletused] /  2015  

Ulman, Mihkel Röövlirahnu Martin /  2015  

Raba, Heidi Sander Säinas ja lendav siga /  [2015]  

Parksepp, Hanno Snupsi /  2015  

Vainola, Kätlin Sonja ja kass /  2015  

Reinaus, Reeli Suhkrust ja jahust /  2015  

Niit, Ellen Suur maalritöö /  2015  

Hinrikus, Kadri Taaniel Teine /  2015  

Mänd, Heljo Tee tarkuseteradega /  2015  

Raud, Piret Tobias ja teine B /  2010,  

Raud, Piret Tobias ja teine B /  2010,  

Pervik, Aino Tähenärija ja Kriksadull /  2015  

Aadma, Kadri Täht teises taevas /  2015  

Künnapas, Heli Tähtajaline elu. 1. osa /  2015  

Piiper, Kristi Tõde või tegu : Stella : [noorteromaan] /  2015 

Vilep, Heiki Une-Mati uued udujutud /  2015  

Tinnuri, Urve Vanaisa võluhaamer /  2015  

Ilves, Kaie Vigur kellassepp /  2015  

Vilep, Heiki Villiam /  2015  

Tomusk, Ilmar Volli läheb tööle /  2014  

Soopan, Ivar Õhulossivanaisa /  2015  

Raudkivi, Indrek Ükskord päkapikk ma olin ise /  2015  
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