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Aastaaruanne 2015 
 
 
Raamatukogu nimi: Karepa raamatukogu 
Elanike arv: 191 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
 
2015 aastal sai raamatukogu uue raamatukogu kasutamise eeskirja. Aasta jooksul tehti 8 näitust ja 6 
väljapanekut, koos seltsiga 2 üritust. Raamatukogu kaudu organiseeriti rahvamajas 4 kontserti ja 3 
etendust. Osaleti ringsõidul Lõuna-Eestisse. 
Muusika-aasta puhul oli väljas näitus „Karepa muusikas“ ja raamatukogupäevade ajal väljapanek 
vanadest vinüülplaatidest koos kuulamisvõimalusega (vt kodulehelt). 
Raamatukogu mõju piirkonna kultuurielule on väga oluline, sest kogu tegevus (ka seltsielu) käibki 
tegelikult läbi raamatukogu. 
Kodulehe kasutamine näitab, et seda tasus teha: aasta jooksul oli 1520 vaatamist ja 388 käijat, 
millest 135 on korduvkasutajad. Järgmisel aastal prooviks suurendada ka kohalkasutajate arvu. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud 
 
12. märts 2015 võttis volikogu vastu uue Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskirja. 
Dokumendi koostamine toimus Karepa raamatukogus kaasates teisi parandusettepanekute kaudu. 
 
Valla arengukavas aastani 2025 (vastu võetud 08.10. 2015) on raamatukogud ära mainitud üldiselt. 
Arenguvisioonis on raamatukogude kohta sellised märksõnad: päevakeskuse funktsiooni lisamine 
olemasolevatele raamatukogudele, huvihariduse mitmekesistamine /.../ valla raamatukogude baasil, 
raamatukogude muutmine kaasaegseks info- ja teabekeskusteks. Strateegilised eesmärgid lubavad 
raamatukogude teenuse parandamist ja mitmekesistamist, avalike internetipunktide töös hoidmist, 
elanike info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja interneti kasutamise alase koolituse korraldamist 
raamatukogude baasil.  
 
 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  12.621 11.692    -7,36% 
Personalikulu    6.737   7.535 +11,85% 
Komplekteerimiskulu   2.060   1.780 -13,59% 

sh OV-lt 1.740 1.448 -16,78% 

sh riigilt  0.320 0.332   +3,75% 

Infotehnoloogiakulu  2.338 0.695 -70,27% 
 
Personalikulud suurenesid, kuna raamatukogutöötajate palka tõsteti 10%. Komplekteerimiskuludes 
saadi KOVilt raamatutele 100€ rohkem, kuid  inimliku vea tõttu jäid maksmata suurem osa 
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ajakirjadest. See kulu lisandub 2016a eelarvesse. 2014 aasta infotehnoloogia kulusid suurendas uute 
arvutikomplektide ostmine. 
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

-   

Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud. 
 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
 
Raamatukogu töötab endise korralduse alusel. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
 
Raamatukogus töötab endiselt üks inimene. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Karepa 9 34 91€ 
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Isikuandmekaitse töötlemise nõuete 
kohaldamine raamatukogudes 

LVKRK 1 

Eduard Vilde 150 LVKRK 1 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele LVKRK 1 
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus LVKRK 1 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana 
LVKRK-s 

LVKRK 1 

Õppereis Lõuna-Eestisse LVKRK 1 
Kultuurilooline aktiivõpe 
muuseumikeskkonna näitel 

LVKRK 1 

Kultuuriloolised andmebaasid LVKRK 1 
Kuidas feministid raamatuid loevad LVKRK 1 

 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
Avalikke esinemisi ei olnud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Erialast haridust õppeasutuses ei omandatud. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Tunnustamisi sel aastal ei olnud. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
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2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Juhataja töökohustuste hulka kuuluvad aastaajast sõltuvad heakorratööd. Raamatukogu ruumid ja 
asukoht on endised. Asukohta näitab viit suurema tee ääres. Maja vajab remonti: aknad-uksed, 
põrand, tualett.  
Remondiplaani pole. Raamatukogude remondid on valla tegevuskavast maha võetud. 
 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Karepa aknad-uksed, 

põrand, tualett 

   

  - 

 puudub 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Liikumispuudega inimene vajab majja sisenemiseks abi.  
 
Tabel 6 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Infotehnoloogia vallas paranes olukord 2014, 2015 töötati paranenud olukorras. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul  
2015. aastal korraldati koos Karepa seltsiga 2 üritust, kirjutati ja teostati 3 projekti, pandi kokku 
valla lõikuspeol osalemise kava. Raamatukogu vahendusel toimus rahvamajas 4 kontserti ja 3 
teatrietendust, sh lastele 1 kontsert ja 2 etendust. 
Vihula Valla Lehes (Nr 7) ilmus ülevaade kodukandipäeval toimunust.  
Raamatukogus hoitakse korras seltsi dokumentatsiooni. 
 
Koostöös vallaga on raamatukogu info vahendajaks, edastati lumetõrje avaldusi. Mais tegid valla 
ametnikud, volikogu ja komisjonide liikmed ringkäigu kogu vallas, külastati ka raamatukogu. 
 
Ametialast sagedat suhtlemist on valla teiste raamatukogudega: raamatukogude kasutamise eeskirja 
uuendamine, RVL. 
Aasta algul oli võimalik raamatukogu vahendusel osaleda Aasta teo valimisel. 
Eraisikud on raamatukogu toetanud raamatute annetamisega ja kinkinud arvutitooli. 
 
2.7.2 riiklikul  
Riigikogu valmiste ajal oli raamatukogus valimisjaoskond. 
 
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Rahvusvahelisel tasandil koostöö puudus. 
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3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Komplekteerimisel püütakse leida tasakaal eelarve võimaluste ja lugejate eelistuste vahel. 
Arvestatakse ka valla teiste raamatukogude tellimustega ja püütakse vältida liiga palju topelt 
tellimusi. Meeldib, et Urramis on auhinnatud raamatud tärniga ära märgitud. Nii saab olulisemale 
tähelepanu pöörata ja tellimisel arvestada.  
Raamatufond paikneb avariiulitel. Viimase viie aasta ajakirjad on paigutatud osaliselt riiulite otsa.  
 
Fondi suurus seisuga 01.01.2016 on 7857 eksemplari raamatuid, 13 auvist, 4 elektroonilist teavikut 
ja 1 muu teavik (lauamäng) kokku 7987. Raamatutest on ilukirjandust 5743 eksemplari (73%) ja 
liigikirjandust 2132 (27%) eksemplari. Keeleliselt jaguneb fond 7949 eestikeelset, 38 võõrkeelset 
raamatut. 
 
Laste laenutuste edetabelit juhivad ajakirjad „Miki Hiir“ (27 laenutust), National Geographic Eesti 
(11) ja Tehnikamaailm (9). Raamatutest nõiaplikade seiklused ja saladused (Will, Irma, Hay Lin, 
Cornelia ja Taranee). 2015 a raamatutest on loetuim Hellermaa K. „Pupi ja salakäik“ (7). 
Lapsed lugesid veel Grinberg D. „Loomariigi ehituskunst“, Brooks F. „Meie maakera“, „Unejutte 
terveks aastaks“, Green J. „Alaskat otsides“, Saint-Exupery A. de „Väike prints“. 
 
Täiskasvanud lugesid eelkõige ajakirju. Edetabeli esimesed 21 nimetust on ajakirjad (Kroonika, 
Tervendaja, Minu Käsitööd, Maakodu, Tiiu).  
Raamatutest on enim loetud Moriarty L. „Abikaasa saladus“ (2014, 14x), Sajo M. „Verevermed“ 
(2014, 14x), Crombie D. „Ärge leinake oma surnuid“ (2014, 13x), Heyer G. „Sylvester“ (2012, 
12x), Garvis Graves T. „Saarel“ (2015, 12x), Lember I. „Villa järve ääres“ (2014, 12x).  
2015 a ilmunud raamatutest on enim loetud veel Kangur P. „Jaak Joala“ , Petrone J. „Minu Eesti 3“ 
ja Pino N. „Minu aeg ja selle lugu“. 
 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
2015 aastal saabus kogudesse 201 eksemplari, millest 199 olid raamatud ja 2 auvist. Kogude 
juurdekasvus oli annetusi 75 eksemplari e 37,3 %. Annetusi saabus keskkogu vahendusel 7 ja muul 
moel 68 eksemplari. Ostusid oli 126 eksemplari. 
Ostetud raamatutest oli 51 raamatut e 40,5% riigi dotatsiooni soovituslikust nimekirjast, kokku 
610.60 eurot. 
 
Saabunud raamatute jaotus 
Saabunud 
raamatuid 
kokku 

 Muutus 
(+/-) 

Sellest  
liigikirj 

 Muutus 
(+/-) 

Sellest 
ilukirj 

 Muutus 
(+/-) 

2014 2015  2014 2015  2014 2015  
 288  199 -89   68    45  -23 220 154  -66 
   23,6% 22,6%  76,4% 77,4%  

 
Raamatute üldarv on väiksem, kuna eraisikutelt saadud annetusi oli vähem. Ostetud raamatuid oli 2 
võrra vähem. 
E-raamatut ei ole tellinud. Maal ei tunneta selle järgi vajadust ja e-raamatut saab ka ilma 
raamatukogu vahenduseta lugeda. 
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
2015 aastal saabus raamatukokku 26 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti. 
Ajakirjadest on 23 nimetust ostetud ja 3 nimetust annetusena: Liikumine ja Sport, Jooksja ja Tennis. 
Hea Kodanik, Puutepunktid, Häire 112, Pluss, Eurokratt, Keskkonnaharidusleht on riiulis 
kättesaadavad, kuid kuna nende vastu huvi ei tunta, ei ole neid programmi sisestatud. Ajalehtedest 
on 2 ostetud ja 3 tasuta väljaannet: Kesknädal, Sotsiaaldemokraat, Vihula Valla Leht. 
Perioodika tellimisel pannakse rõhku rohkem ajakirjadele, sest neid loetakse rohkem, kui ajalehti ja 
need annavad laenutusi. Kohapeal on lehelugemist vähe, rohkem ajaviiteks lappamine. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Auviseid on saabunud 2 eksemplari, üks ostetud (Rosin R. Meditatsioonid raamatust „Vähi varjatud 
sõnumid“, helisalvestis) ja üks annetus (Kuuskõla II album, helisalvestis). 
Auviseid on raamatukogus kokku 13 ja aasta jooksul oli 1 laenutus. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine. 
 
Uues raamatukogu kasutamise eeskirjas sisaldub ka uus AIP eeskiri. Uuendusena on vaja täita 
arvuti kasutamise registreerimisleht. 
AIP arvutit kasutatakse vähe, põhiliselt suvisel ajal ning väljatrükkide tegemiseks. Külastajad 
kasutavad oma arvuteid WIFI kaudu. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Fondi ringlus kokku oli 0,7 (2014 0,6), ilukirjanduse puhul 0,4 (2014 0,4) ja liigikirjandusel 1,6 
(2014 1,4). Perioodika ringluseks tuli 1,6 (2014 1,4) kui arvestada, et üldiselt on aastakäigus 12 
numbrit ja aastakäike oli arvel 108. 
Keskmine loetavus oli 32 (2014 31) raamatut lugeja kohta, külastatavus 12,4 (2014 14) korda 
kasutaja kohta. 
 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

182 179 -3 5306 5674 +368 

Sh keskk       
Laenutuste osas  palun  kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused 
 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

2301 2226 -75 195 1520 +1325 

Sh keskk       
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Teenused ja teeninduskorraldus on endine. 
Uusi lugejaid registreeriti 11, kellest päris esmakordseid kasutajaid oli 8, neist 2 last. 
Laenutusi ja külastusi oli kõige rohkem suvekuudel, eriti juulis (laenutusi 806, külastusi 338). 
Kõige tagasihoidlikum oli veebruar (laenutusi 307, külastusi 126). Võrreldes eelmise aastaga oli 
rohkem laenutusi enamuses kuudest. Mõnevõrra vähem oli aprillis, oktoobris, novembris ja 
detsembris.  
Liigiliselt laenutati kõige rohkem ilukirjandust (2316 korda). Järgnevad ajalugu (184), tehnika 
(109), kunst (käsitöö, aed) (103), filosoofia-psühholoogia (89),  ühiskonnateadused (87), meditsiin 
(69), põllumajandus-aiandus (63), loodusteadused (56), üldteadused (52), kodu-kokaraamatud (36) 
kirjandusteadus (35), usuteadus (5). Võrreldes eelmise aastaga on tunduvalt rohkem laenutatud 
loodusteaduse alaseid, meditsiini, tehnika ja kunsti raamatuid, vähem ajalugu ja ilukirjandust. 
Liigiliste laenutuste muutused sõltuvad vast sellest, milliseid raamatuid on sel aastal tellitud, 
milliseid RVLi teel toodud.  
Laenutuste üldarv on tõusnud, kuid külastuste arv mõnevõrra langenud. Jahe suve algus mõjutas 
ikka raamatukogu tulemust oluliselt. 
Raamatukogu koduleht on päris hästi tööle hakanud, kui vaadata lehe esimese täisaasta külastuste 
arvu. 
 
4.3 RVL teenindus  
 
2015 suurenes RVLi kasutamine. Teistele anti välja 101 raamatut rohkem ja teistelt saadi 212 
raamatut rohkem. Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 557 raamatut. Teistele 
kogudele laenutati välja 305 raamatut.  
Teistelt valla raamatukogudelt raamatute toomiseks teen 3 ringsõitu aastas (Võsupere, Võsu, 
Vihula). Samal ajal kasutavad teised raamatukogud minu käiku omavahel raamatute liigutamiseks. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
 
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused 
ja eksemplarid 2015 
 
Kogu saabunud kirjandusest (199) oli lastekirjandust 33 (2014 41)raamatut e 16,6 % ja 
ilukirjandusest (154) 21,4 %. Lastekirjandust eesti autoritelt oli 17 ja välisautoritelt 16 raamatut. 
Kuna eelarve on väike ja lugejaid suhteliselt vähe, on lastekirjanduse tellimisel eelistatud 
auhinnatud raamatuid.  
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

32 24 -8 406 367 -39 506 437  -69 

Sh keskk          
 
Laste lugejaskonnast on enamus ainult suvised kasutajad. Kohalikke lapsi käib raamatukogus 2. 
Koolivaheaegadel ja nädalalõppudel käib lisaks 3 last.  
 
Lapsed on 2015 aastal laenutanud kokku 437 korral, sellest ilukirjandust 328, ajakirju 53 ja 
liigikirjandust 56 korral, inglisekeelseid raamatuid 1 korral.  
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Lastele on vajalik raamat enamasti kogus olemas. Raamatukogu kasutavad ka teeninduspiirkonnast 
väljas elavad lapsed, kes vajalikku raamatut pole ligemalt kätte saanud. Näiteks kohalike laste 
klassikaaslased ja elanike tuttavad.  
Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei ole kooli ega lasteaeda. Lähim kool on Kundas, kus käivad ka 
kohalikud lapsed.  
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Uued lasteraamatud on asetatud võimalikult nähtavale, näoga väljapoole. 
Lasteraamatupäeva puhul oli väljapanek „Isad laste elus“ isadest lasteraamatutes. 
Riiulisse lisatud mõned mänguasjad püüavad väga hästi laste pilke. Lastele meeldib ka tüdrukute ja 
poiste raamatute kogumine kastidesse. Kastid on põrandal ja väikestele lihtsad kätte saada.  
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
   
Raamatukogus lastele üritusi ei ole tehtud. Raamatukogu kaudu on korraldatud rahvamajas 3 
üritust: lastekoor Ellerhein kontsert, lasteetendused „Pilli-Tiidu“ Teatrike OÜlt ja „Nukitsamehe 
mäng“ Läsna külateatrilt. 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus    
Koduteenindus on teenusena olemas, kuid teenindatavateks on inimesed, kes on eakad või kellel ei 
ole transporti raamatukokku tulemiseks. Kodudes on käidud aasta jooksul 12x, teenindatavaid on 21 
inimest.  
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele   
Asutusi piirkonnas ei ole. 
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Karepa 14 2 160 
 
Raamatukogu on piirkonna ainuke igapäevaselt töötav kultuuriasutus. Enamus üritustest toimuvad 
koos seltsiga ja rahvamajas. Üritustel käijad ikka enamasti ühed ja samad. Suurematel ettevõtmistel, 
nagu kodukandipäev, lisandub rohkem muud rahvast. Kodukandipäeva kava kokku pannes 
arvestatakse aasta teemat. Raamatukogu on kohalikuks infopunktiks ja kontaktiks. 
 
Näitused: sünniaastapäevadele pühendatud 
                 Aadu Hint, Jaan Kross, Eduard Vilde, Karl August Hindrey, Evald Okas 
                 sünnipäevale pühendatud 
                 Jüri Mildeberg  
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                 Aasta lind – viu 
                 Karepa muusikas 
 
Väljapanekud: „Isad laste elus“ isad lasteraamatutes 
                           „Euroopa päev“ raamatud Euroopa Liidu kohta 
                           „Näpud mulda“ kevadised aiatööd 
                „Kohe näha, et vanad sõbrad“ vanad vinüülplaadid ja raadio raamatukogu päevade ajal 
                           „Valmistudes pühadeks“ jõuluraamatud 
                  Suvekuudel võis raamatukogust osta maha kantud raamatuid. 
                           
Üritused: koos seltsiga toimus 2 üritust.  
Juulis Karepa XV kodukandipäev 
Detsembris aastavahetuse tähistamine 
 
Raamatukogu vahendusel said rahvamajas teoks ka lastekoor ja tütarlastekoor Ellerhein kontserdid, 
Tartu Külliki Lauluaed ja Pariisi Eesti Kool ühiskontsert, Teatrike OÜ lasteetendus „Pilli-Tiidu“, 
Läsna külateatrilt „Nukitsamehe mäng“ ja „Täismäng“ ning Kunda saksofoni suvekoolis osalejate 
kontsert.  
Raamatukogu on olnud osaline rohkem organiseerimise poole peal. Rahalised vahendid on tulnud 
seltsi poolt. Raamatukogus koostatakse ka kodukandipäevaks jm tegevusteks vajalikud 
rahataotlusprojektid. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

Karepa 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
 0 0 0 0 0 0 0 0 
Raamatukogu pakub arvutikasutajatele vajadusel individuaalset abi. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
 
Kõige paremini töötab teate saatmine lugeja meilile, sh programmi kaudu. Kodulehe külastatavuse 
kasv (2015 täisaasta) näitab, et ka seda võimalust teabe saamiseks kasutatakse. 
KOVi veebilehel on üleval andmed raamatukogu kohta. Raamatukogul on lugejatele jagamiseks 
infovoldik ja illustreeritud järjehoidja.  
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
 
Kodulehelt saab siseneda URRAMisse, kodulooportaali ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 
lehele, kus on võimalik vaadata suurt valikut andmebaase, linke ja nimestikke. Uute raamatute 
nimekiri on lingatav raamatute tutvustuste juurde Apollos vm. 
 
4.9.1 Andmebaaside loomine  
 
Täiendatakse koduloo kartoteeki, koostatakse koduloo mappi, täiendatakse raamatukogu kroonikat.  
Raamatukokku tellitud raamatute kohta on kaust, kus on iga raamatu kohta pilt ja tutvustav 
kokkuvõte tellimislehelt.  
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Kodulehe kaudu on võimalik tutvuda raamatukokku tellitud perioodika nimekirja ja saabunud uute 
raamatute nimekirjaga.  
 
4.9.2 Infopäringud  
 
Registreeritud infopäringuid oli 2015 a kokku 8. Kirjandust oli vaja otsida kudumise, ehitamise, 
meisterdamise, mikrolaineahju toitude, lõime loomise ja Rakvere kirikukooli kohta. 
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded   
 
2015 bibliografeerisin veel koduloo andmebaasi valla lehte. 
 
5.  2016 aasta tegevused      
 
2016 jätkub koostöö seltsiga: ürituste läbiviimine, projektide kirjutamine, kodukandipäevaga ja 
näitustega merekultuuriaastast osa võtmine, rahvamajas etenduste ja kontsertide vahendamine. 
Raamatukogu tegevuse parem teadvustamine üldsusele läbi kodulehe ja valla lehe.  
 
Ene Loo 
Juhataja 
19.01.2016 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Infovajaduse väljaselgitamise viisid ja 
meetodid 

 uued teadmised, rakendamine 

Tööks vajalike seaduste meelde 
tuletamine: sundekseplar, autoriõigus, 
koolide seadused 

 uued teadmised, seosed raamatukoguga 

 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 

Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

     
 
 
 


