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Aastaaruanne 2016
Kunda Linnaraamatukogu
Elanike arv: 3218

1.Põhilised tegevussuunad






Lugejate rahulolu uuring
Ajalooline näitus/Merekultuuriaasta 2016
Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjate suveseminari korraldamine Kundas
Kunda Linnaraamatukogu uus koduleht ja blogi
Inventuur

Alustasime aastat lugejate küsitlusega, et teada saada, kas Kunda Linnaraamatukogu külastajad on
rahul meie poolt pakutavate teenustega. Kunda Linnaraamatukogu rahuloluküsitlusele sai vastata
nii paberkandjal kui ka Interneti teel. (vt. 9)
Merekultuuriaastal pakkus Kunda Linnaraamatukogu nii lastele kui ka täiskasvanutele
mitmekülgset
üldkultuurilist
meelelahutust.
Vahendati
meeldejäävaid
tegevusi,
täiskasvanukoolitusi, huvitavaid näituseid ning kohtumisi kirjanikega..
Merekultuuriaastaks koostasime ajaloolise näituse Kunda kujunemisest sadamalinnaks.
Lääne-Virumaa ainuke mereäärne linn Kunda võõrustas seekord suveseminarile tulnud maakonna
raamatukoguhoidjaid. Seminarist osavõtjad said kuulda huvitavaid loenguid Kunda linnapea
Kaido Veski ja ajaloolase Uuno Trummi esituses.
Suureks abiks uue kodulehe tegemisel oli Kunda linnavalitsuse it-spetsialist Alexey Demin.
Koostöös valmis kaasaegse kujundusega ning ajakohast infot vahendav koduleht. Samuti
uuendasime raamatukogu laste ja noorte blogi.
2016.aastal oli kavas teavikute inventuur, kuid fondi puhastamine ja uute paigutus siltide
vahetamine võttis planeeritust kauem aega ning seetõttu lükkus inventuur 2017.aasta jaanuarisse.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:



Struktuur on endine, lahtiolekuaegu pole muudetud.
Nõukogust lahkus Krista Engelbreht ja uueks protokollijaks valiti Kunda linnavalitsuse
liige Anne-Ly Nõmmiste. Kunda Linnaraamatukogus on nõukogude tegevust kajastavad
dokumendid kättesaadavad.

2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu

Seisuga
31.12.15. €
49.670
34.315
11.716

Seisuga
Muutus %
31.12.16 €
52.000
+9%
36.813
+4%
11.544
-1%
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sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*Ürituste/näituste
korraldamise kulu

5.931
5.785
380
300

5.773
5.771
262
400

-1%
- 0,2%
- 35%
+30%

2.3 Projektid

Projektitaotluseid ei esitatud.

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Kunda linnaraamatukogus on 3,5 ametikohta. Töövõtulepinguga töötab Kunda linnaraamatukogus
juba vanaduspensionil olev endine töötaja.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Motiveeritud raamatukoguhoidja kui
kogukonna alus
Õppereis Soome raamatukogudesse
Soome kirjandus

Korraldaja
Lääne-Virumaa keskraamatukogu

Tõsimämgud ja mängustamine

Lääne-Virumaa keskraamatukogu

Arvo Iho. Elu ja looming
Eesti, islam ja kultuurierinevused
Õppimisvõimaluste infootsingu
toetamine
Suveseminar/Merekultuuriaasta
Kundas
Tsemenditööstuse ajaloost ja
sõbrakaubandusest Kundas
Kunda hariduselust ja
Rahvaülikoolist

Lääne -Virumaa keskraamatukogu
Lääne-Virumaa keskraamatukogu
Lääne-Virumaa keskraamatukogu

Lääne-Virumaa keskraamatukogu
Lääne-Virumaa keskraamatukogu

Lääne-Virumaa keskraamatukogu
Kunda Linnaraamatukogu

Osalejate arv
Mervi Lilleoja
Leili Eiskop
Mervi Lilleoja
Mervi Lilleoja
Leili Eiskop
Livia Aaloe
Leili Eiskop
Leili Eiskop
Leili Eiskop
Leili Eiskop
Leili Eiskop

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu korraldatud väikese osalustasuga, huvitavad ja erialaselt
arendavad koolitused on enesetäiendamisel suureks abiks.
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2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Leili Eiskop tegi ettekande Kunda Linnaraamatukogu hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest LääneVirumaa rahvaraamatukogude suveseminaril, mis toimus merekultuuriaasta raames Kunda linnas.

2.4.3 Erialahariduse omandamine
Mervi Lilleoja õpib Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal (rakenduslik kõrgharidus).
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Töötajaid ei tunnustatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
2016.aasta eelarvesse taotlesime ventilatsioon-konditsioneeri paigaldamiseks raha, et tagada
palavatel suvepäevadel töötegemiseks nõuetekohane temperatuur. Märtsikuus paigaldati AS
Kliimaseade poolt raamatukogu ruumidesse kaks
seadeldist, mis võimaldavad ruumide
temperatuuri alandada.
Siseruumides asendasid elektrikud vilkuma hakanud lampe, majanduskeskus parandas katkiseid
lauajalgu, AS Kvaliteetaken vahetas lõhutud aknaruudu, vahetati välja GSM valvesüsteemi
tagavara aku.
Remont toimus internetiruumis, kus pahteldati ja värviti seinu.

2.5.1

Juurdepääs liikumispuudega inimesele

Liikumispuuetega inimestele on tagatud juurdepääs raamatukogule.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas




kodulehe uuendamine
blogi uuendamine
wi-Ffi ruuteri vahetamine

Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile:
 täiskasvanute poolel asuvale arvutile tuleb paigaldada Windows (Ubuntu ei ühildu
värviprinteriga).
 suurendada interneti allalaadimiskiirust (praegune kiirus on 29 Mbit/S, tulevane 30-99
Mbit/S).
 uuendada raamatukogu arvutipark (kolm arvutit on uuemad kui 5 aastat).
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3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
2016.aastal toimus teavikute tellimine esitatud tellimisplaanide alusel, järgides rahvaraamatukogude
töökorralduse juhendit. 2015. aastaga võrreldes vähenes komplekteerimisraha 172 eurot, seda tänu
elanike arvu vähenemisele linnas. Omavalitsuse rahasumma vähenes 158 eurot ja riigi 14 eurot.
Teavikute eksemplare (935) saime 3 vähem, kui eelmise aastal. Annetatud raamatute hulk 33
eksemplari, mis on 15 eksemplari võrra suurem kui eelmisel aastal. Üks kolmandik tellitavast
kirjandusest on aimekirjandus, juurdetulek 180 eksemplari aastas. Kunda Linnaraamatukogu
komplekteerib raamatuid lastele ja täiskasvanutele nii eesti kui ka vene keeles. Suurim muudatus on
toimunud venekeelse kirjanduse tellimise osas. 2016. aastal 178 eksemplari, mis on 13 eksemplari
vähem kui 2015.aastal. Põhjuseks oli rahade nappus, kuna osa 2016. aastal tellitud venekeelsest
kirjandusest jääb endiselt Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonda ootele.
Eesmärk suurendada 2016. aastal venekeelse kirjanduse hulka, jäi see tõttu saavutamata.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Inimesed, kes on hiljuti Kunda linna elama asunud ja leidnud tee raamatukokku, kiidavad Kunda
linnaraamatukogu kui hästi komplekteeritud raamatukogu. Seda kinnitas ka 2016.aastal läbiviidud
lugejateküsitlus.
E-raamatuid kogus ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Vähendasime kultuuriajakirjanduse eksemplaride arvu. Kõik 2016. aastaks tellitud ajakirjad ja
ajalehed on ostetud kohaliku omavalitsuse rahade eest.
Ajakirjadest laenutati kõige enam Lizat ja Burdat (venekeelsed) ning Imelist Ajalugu, Horisonti ja
Kodutohtrit.
Raamatukogu lugejatel on võimalus kohapeal kasutada ka elektroonilisi ajalehti: Virumaa Teataja ja
Eesti Päevaleht.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuur toimub 2017.aasta jaanuari kuus. 2016.aastal kustutasime kogust 2137 teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused






magnetkaart on kasutusel lugejapiletina aastast 2007
id-kaart kasutusel lugejapiletina 2008
reserveerimist võimaldatakse lugeja.ee portaali kaudu
pikendamisel kasutatakse lugejaportaali, e-maili, telefoni
võimalus koopiaid teha, printida, skaneerida, andmekandjale salvestada.

5





elektrooniliste jadaväljaannete kasutamise võimalus
individuaalkoolituse võimalus
koduteenindus

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine.





juurdepääs Kunda linnavalitsuse veebilehele ja avalikule FB kontole
juurdepääs Kunda Linnaraamatukogu veebilehele ja blogile
Kunda Linnavalitsuse ja volikogu materjalid on kättesaadavad paberkandjal
raamatukogus on olemas ajalehed ja ajakirjad (Meie Kodu)

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 2
Raamatukogu
Kunda
linnaraamatukogu
Tabel 3
Raamatukogu

Kunda
linnaraamatukogu
Tabel 4
Raamatukogu
Kunda
linnaraamatukogu

Lugejad
Lugejad
Muutus
2015
2016
(+-)
860
850
-10

Külastused
2015
19816

Külastused
2016
22280

Muutus
(+-)

Virtuaal- Virtuaal- Muutus
külast.
külast.
(+-)
2015
2016
+2464
1676
2257
+581

Laenut-d Laenut-d Muutus Päringud
Päringud
Muutus
2015
2016
(+-)
2015
2016
(+-)
30159
28255
-1904
594
562
-32

Eelnevatest tabelist selgub, et raamatukogu kasutamist iseloomustavad näidud on kasvanud, välja
arvatud lugejate poolt kohapeal kasutatavad ja kojulaenutatavate teavikute hulk, päringud ja
lugejate arv.

Infopäringud: 562 päringut aastas. Jagades päringute kogusumma raamatukogu lahtioldud
päevade arvuga saame keskmiselt 2-3 päringut päevas.
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4.3 RVL teenindus
Raamatukogudevaheline laenutus toimib edukalt lähiümbruse raamatukogude vahel. Meie anname
raamatuid RVL vahendusel põhiliselt Lääne-Virumaa Keskraamatukogule, Kadrina valla
raamatukogule ja Karepa raamatukogule, vahel ka teistele kogudele maakonnas ning ise tellime
põhiliselt
Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust.
2016.aastal
tellisime
Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust 199 eksemplari teavikuid ning ise andsime teistele kogudele 80 eksemplari.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kunda Linnaraamatukogu lasteosakond sai 2015.aastal 274 eksemplari teavikuid, nendest 39 olid
venekeelsed. 2016.aastal 240 eksemplari, sh 10 venekeelset.
Venekeelset lastekirjandust ei ole mõtet enam juurde tellida, sest Kunda linnas õpivad kõik lapsed
varakult eesti keele selgeks ja edaspidi loevad eestikeelset kirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatukogu

Kunda
Linnaraamatukogu

Lug- Lug- Muutus Külast- Külast- Muutus Laenut Laenut Muutus
d
d
(+-)
d 2015 d 2016
(+-)
2015
2016
(+/-)
2015 2016
234 233
-1
9026 10767 +1741
2657
3228
+571

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Alates 2003.aastast on Kunda Linnaraamatukogu prioriteediks olnud lastega tegelemine. Erinevate
tegevuste abil suuname lapsi lugema, et nad jõuaksid põneva raamatumaailmani. Tänu järjepidevale
ja heal tasemel lastetööle suutsime 2016. aastal säilitada lugejate, laenutuste ning külastajate
arvu.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Eelnevatel aastatel on käivitatud erinevaid lapsi arendavaid projekte, kuhu oli kaasatud lasteaed
Kelluke, sellel aastal tegime koostööd ka Kunda linna klubi ja Kunda Ühisgümnaasiumiga.
Järjepidevatest üritustest toimus üks kord kuus koolieelikutele Jututuba, mis on saanud Kunda
Linnaraamatukogu ja Kunda lasteaed Kelluke koostööprojekti „Kooliminev laps lugejaks“
ühisosaks. Lapsed said kuulda huvitavaid ja õpetlikke lugusid erinevatelt autoritelt ja kohaneda
raamatukogu kui keskkonnaga ning seal pakutavaga. Jututoas on saanud traditsiooniks pakkuda
käelist tegevust. Lasteaia pidulikul lõpetamisüritusel said lapsed flaieri, mis on ühtlasi kutseks
raamatukogusse ning infot andev materjal lapsevanemale.
Eesti Lastekirjanduse keskusel ja Kultuuriministeeriumil on tore traditsioon kinkida kõikidele Eesti
sündinud lastele raamat („Pisike puu“). Uute omanikeni jõuavad raamatud kohalike raamatukogude
kaudu, kus need omavalitsuse korraldatud pidulikul üritusel üle antakse. Kunda linna klubi
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koostöös raamatukoguga andsid beebidele ja nende vanematele raamatud üle „Lusikapeol“, kus
tervitati uusi linnakodanikke ning õnnitleti vanemaid.
Emakeelepäeval külastasid raamatukogu lasteaed Kelluke vanemad rühmad, toimusid
raamatukogutunnid, kus rääkisime lastele, kuidas raamat jõuab raamatukogusse, raamatu
töötlemisest, paigutusest riiulitel ja lõpuks sai igaüks proovida ka laenutamist. KÜG algklasside
õpilased koos õpetajaga võtsid samuti osa raamatukogutundidest, et teadmisi omandada ja
raamatukogus mõnusalt aega veeta.
Kuna 2016. aasta oli Merekultuuriaasta , siis meri oli ka läbivaks teemaks koolivaheaja üritustes.
Toimusid viktoriinid, kus teatmeteoste abil tuli lastel vastata mereteemalistele küsimustel, otsisime
interneti vahendusel mereteemalisi laule ning kuulasime neid. Lapsed said meisterdada vahvaid
mereelukaid ja mängida mereteemalisi mänge: ”Meri ja maa”, „Purjetajad rannal”, Laevad udus”,
„Kass Miisu ja ”Kala saba”, mis kõige suuremat elavust tekitasid.
Suvel sai taas hoo sisse pärlimäng ehk „Suur raamatute lugemise võistlus”. Iga raamatu läbi
lugemise eest sai laps pärli. Pärlikogumine lõppes suve viimastel päevadel ühise kommi söömisega
ja ehete valmistamisega.
Ettelugemispäeval said lugusid kuulata lasteaialapsed. Loetud sai jällegi Merekultuuriaastale
sobiliku raamatut, Aino Perviku ”Klabautermanni mure” kus tegutsevad meremehed ja
merehaldjad.
Novembris võtsime osa Põhjamaade raamatukogu nädala tähistamisest kus hommikuhämaruses sai
loetud „Krõllide“ rühma lastele Põhjamaade muinasjuttude kuldraamatust islandi muinasjuttu
„Kuud taga ajamas” ning soome muinasjuttu ”Sipelgas läks arsti juurde”. Koos lastega uurisime
gloobuse pealt, kus põhjamaad asuvad. Aasta viimasel kuul oli raamatukogus jälle palju tegemist.
Lasteaia kahel rühmal oli palju rõõmu kohvritäiest põnevatest raamatutest, kui raamatukoguhoidjapäkapikk neile külla läks. „Muumide“ ja „Sipsikute“ rühmad said vaadata ja oma käega katsuda
laulvaid, sumisevaid, põrisevaid jne raamatuid.
Koostasime kirjandusnimestikke erinevas vanuses lastele, soovitamaks neile aimekirjandust ja
ilukirjandust. Püsiv väljapanek nimega „Lugeja soovitab”, kus vahelduvad raamatud vastavalt
sellele, kui populaarseks need Kunda laste ja noorte seas osutuvad. Eelkooli- ja põhikooliealisetel
soovitati lugeda: A.Kivirähki ”Karneval ja kartulisalat”, ”Kaka ja kevad”, E.Kalmre ”Tüdruk
veinipunases kleidis”, F.Simoni,” Hirmus Henry”, M,Widmarki „Lasse Maia detektiivibüroo”,
Z.Suggi ”Tüdruk online”, K.Casti ”Märgitud”, K:Priilinna”Miraculum”, A.Rassi ”Kasuisa”.
Näitused ja väljapanekud toetasid erinevaid tegevusi või moodustasid iseseisvaid teemasid:
Luuletusi merest, Meri mu meri, Sõua laeva, jõua laeva, Meie ilus emakeel, Lõbusad jutud, Heljo
Mänd 90, Avo Paist 80, Ira Lember 90, Aleksei Turovski 70, Olivia Saar 85 jne. Näitus „Ise
Tegin!” sisaldas aasta jooksul laste poolt raamatukogus meisterdatud töid. Ka lasteaia „Kelluke“
lapsed kaunistasid järjekordselt meie ruume oma ilusate talvepiltidega.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6
Koduteenindus

Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
11
11

Tabel 7
Teenused teistele asutustele
Kunda Hooldekodu

Ürituste arv

13

Osavõtjate arv
16

130

Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda Hooldekodus, kus raamatukogu avas
teeninduspunkti. Kord kuus, tutvustati ja loeti ette raamatuid (olenevalt hooldekodus elavate
inimeste tervisest ja hulgast). Ette loetakse lihtsaid, meeleolu tõstvaid jutte: muinasjutte, naljajutte,
anekdoote jne. Lemmikraamatuks 2016. aastal osutus M.Saksatamme „Tont ja mannapuder”.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Merekultuuriaastal tegime koostööd teiste Kunda linnavalitsuse allasutustega ning kõigi teiste
Lääne-Virumaa rahvaraamatukogudega.
Peamisteks raamatukogu koostööpartneriteks Kunda linnas on Kunda Hooldekodu, Villa „Alfred“
ja Kunda linna klubi.
Alustasime aastat lugejate küsitlusega, et teada saada, kas Kunda Linnaraamatukogu külastajad on
rahul meie poolt pakutavate teenustega. Kunda Linnaraamatukogu rahuloluküsitlusele sai vastata
nii paberkandjal kui ka interneti teel. Interneti teel vastas küsitlusele kokku 76 inimest. Internetis oli
küsitlusele vastajate keskmiseks vanuseks 41 aastat. Kõige noorem osaleja oli 15-aastane, kõige
vanem 75-aastane. Paberkandjal oli vastajaid 50 ning nende keskmine vanus oli 64. Venekeelse
ankeedi valis vastamiseks 18 vastanut. Kokku oli vastanuid 126, kellest vaid 28 olid mehed.
Analüüs teeninduspiirkonna kohta:


enamusel teeninduspiirkonna elanikel on võimalik raamatukogu teenuseid kasutada,
asukoht ja lahtiolekuajad on sobivad, kuigi avaldati soovi, et raamatukogu võiks laupäeval
kauem lahti olla ning ka pühapäeval avatud



raamatukogu klienditeenindust peeti heaks, kvaliteetseks ja sõbralikuks.



rahul oldi nii kirjanduse valikuga kui teavikute paigutusega raamatukogus ning
raamatukogu tasuliste teenustega



raamatukogude vahelise laenutuse teenust oli kasutanud 86 inimest ning nad pidasid seda
väga heaks.



vastanutest oli meie internetipunkti kasutanud 95 inimest, sooviti kiiremat
internetiühendust.
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lugejaportaali Urram oli vastanutest kasutanud vaid 49.



koolituste ja üritustega jäädi rahule, kuid arvati, et neid võiks rohkem olla.

Juunis valmis meil suur ja põhjalik ajalooline näitus, millega tähistasime Merekultuuriaastat.
Näituse külastajad said ülevaate, kuidas 1805.aastal rajati Kunda sadam. Tänu mõisnik Arthur
Girard de Soucanton ettevõtlikkusele kujunes väiksest sadamast välja muljet avaldava
kaubalaevastikuga, raudtee ja hilisematel aastatel tsemendivabrikuga Kunda linn.
Juulikuus tegime koostööd Kunda linna klubiga võttes osa Kundas traditsiooniks saanud Sõbralaada
meeskonna tööst. Andsime raamatukogu töötajatega oma panuse info ja meenete telgis tervitades
sõbralaada külalisi.
Augustis Merekultuuriaasta raames võõrustasime Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjaid. Maakonnas
traditsiooniks saanud raamatukoguhoidjate suveseminar toimus esimest korda Kundas. Ainukene
mereäärne linn Lääne-Virumaal oma looduse, kaunite vaadete ja ajaloolise pärandiga üllatas ja
avaldas muljet nii mõnelegi. Suveseminaril koolitajaks oli Virumaa muuseumi vanemteadur Uuno
Trumm, kes andis põhjaliku ülevaate sõbrakaubandusest, tsemendivabriku ajaloost, tutvustas
kauneid ja ajaloolisi paiku Kundas ja selle ümbruses. Ettekande Kunda Linnaraamatukogu
hetkeseisust ja tulevikuplaanidest tegi juhataja Leili Eiskop. Maakonna raamatukogutöötajaid
tervitas ka Kunda linnapea Kaido Veski ning esitas huvitava ettekande Kunda hariduselust,
Virumaa Rahvaülikooli Seltsi loomisest ja tegevusest. Suveseminari õnnestumisele aitasid kaasa
Kunda linna klubi ja muuseum.
Huvitavat programmi pakkusime Kunda elanikele ka Raamatukogupäevade raames. Raamatukogu
kunagine juhataja Hinge Kaljund tutvustas oma uut raamatut ”Ajaratta rehvi peal”. Raamat annab
põhjaliku ülevaate eesti ajaloost tegelaskujude elu keerdkäikude kaudu. See raamat võiks olla
gümnaasiumis kohustuslik kirjandus. Traditsiooniks on saanud Raamatukogupäevade üritus „Vaat,
kes täna laenutab!“. Tuntud inimene Kunda Linnaraamatukogus oli seekord raamatukogu nõukogu
uus liige Ann-Ly Nõmmiste, kes tutvus raamatukoguhoidja tööga.
Kunda Linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse Täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus. 2016.aastal koolitasime neli
korda lasteaed „Kelluke“ lasteaiaõpetajaid, tutvustades ilmunud pedagoogilist- ja väikelaste
kirjandust. Samuti tegime individuaalkoolitust raamatukogu klientidele, kes vajasid abi
infootsingul, pangateenuste kasutamisel või soovisid juhatust lugeja.ee portaali käsitlemisel.
Osalesime ANDRASE korraldatud pilootprojektis „Kingi võimalus!, mis eesmärgiks
täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste tutvustamine. Suurt tagasisidet me ei
saanud, kuid kuulutused linnas ja flaierite jagamine raamatukogu külastajatele äratas nii mõneski
huvi selle teema vastu.
Eakatele suunatud tegevused toimuvad Villa „Alfredis“ ja Kunda Hooldekodus, kus raamatukogu
on avanud teeninduspunktid. Kord kuus, mõnikord ka tihedamini, tutvustati ja loeti ette raamatuid
(olenevalt hooldekodus elavate inimeste tervisest ja hulgast). Raamatukogu külaskäiku oodatakse
väga, see on nagu arutelukohviku kokkusaamine. Kohvilaua ääres kuulatakse lugusid ja
arutletakse. Aasta lõpetasime hooldekodus üritusega ”Jõulurahu toomas”, raamatukogu töötaja
esitas jõuluteemalisi luuletusi ning laulsid lasteaed „Kelluke“ lapsed.
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„Sõnaränd“ ehk eesti kirjanikud eesti raamatukogudes, toimus seekord ka Kunda linnas ning üritus
oli suunatud gümnaasiumi õpilastele. Koostöös KÜG raamatukoguga olid külas kirjanikud: Kätlin
Kaldmaa, Mihkel Kaevats, Anti Saar ja Karl-Martin Sinijärv.
2015.aastal hakkas ajaleht „Meie Kodu“ ilmuma kakskeelselt (eesti- ja vene keeles). Meie poolt
esitatud teated, reklaam ja artiklid jõuavad ka venekeelse elanikkonnani. Venekeelseid
väljapanekuid oli kokku 8. Eestikeelseid väljapanekuid oli erinevatel teemadel: Merekultuuriaasta,
Kevadeks korda, Kalaroad, Hoidised, Meri on meri jääb, Minu maailm jne. Kirjanike sünnipäevad:
Virve Osila 70, Viivi Luik 70, Mats Traat 80.
Aasta alguses uudistati Kundas tegutseva vene kunstistuudio „Vanadi Art“ mereteemalist näitust.
Merekultuuriaasta tähistamiseks kavandasime ja valmistasime ise ette ajaloolise näituse Kunda
kujunemisest sadamalinnaks. Aasta lõpetuseks oli võimalus raamatukogu külastajatel nostalgitseda
ja uudistada linnalehe toimetaja Samuel Golumbi jõulu ja nääride teemaliste postkaartide näitust.
Oleme oma tegevusega toetanud lõimimisprotsesse Kunda linnas ning mitmekesistanud kohalikku
kultuurielu.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Individuaalkoolitustel vajatakse abi otsingute tegemiseks, erinevate kontode avamiseks,
tervisetõendi saamiseks, pangateenuste ja lugeja.ee portaali kasutamisel.
Enamus abivajajatest on keskealised ja vanemad inimesed.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded












URRAM i vahendusel
Flaierid, infovoldikud
Soovitusnimestikud, „Lugeja soovitab!“ riiul
Tasuta lugejapilet lastele
Viivisevaba periood
Kakskeelne reklaam, fotod, artiklid ajalehes “Meie Kodu”
Kunda Linnaraamatukogu veebileht ja lastele mõeldud blogi
Koolitused/muusika ja kohtumisõhtud kirjanikega
„Kooliminev laps lugejaks!“ koostööprojekt lasteaiaga
Väliteeninduspunktid ja hooldekodudes ettelugemine
Koduteenindus

4.9 Andmebaasid.
Kodulehe vahendusel on juurdepääs Urrami e-kataloogi. Samuti on raamatukogu kodulehel
lingikogu, mida jooksvalt täiendatakse.
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5. 2017 aasta tegevused:






inventuur
näituse avamine (100 aastat esimese raamatukogu loomisest Kundas)
laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamine
it-arendused
liitumisettevalmistused Viru-Nigula ja Aseri raamatukogudega

Allkiri

Leili Eiskop
Kunda Linnaraamatukogu juhataja

LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu nimi
Koolituste Koolitustundide Koolituskulud
Koolituseks
arv
arv
eelarves
kulutatud
(koolituse maht )
Kunda
Linnaraamatukogu
13
50
254.00
124.20
LISA 2
Leili Eiskop tegi ettekande Kunda Linnaraamatukogu hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest LääneVirumaa rahvaraamatukogude suveseminaril, mis toimus merekultuuriaasta raames Kunda linnas.

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
Kunda Linnaraamatukogu
Internetiruumi remont, pahteldamine ja värvimine

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kunda Linnaraamatukogu

Ürituse nimi
Jututuba/kooliminev
lugejaks
Pärlimäng
Emakeelepäev
Ettelugemispäev

Osavõtjate arv
laps

125
100
24
23
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Koolivaheajaüritused
Raamatukogutunnid
Päkapikk raamatukohvriga
Põhjamaade raamatukogunädal

245
24
25
27

