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Aastaaruanne 2017
Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu
Harukogude arv 0
Elanike arv 840
1.Põhilised tegevussuunad
• Sellel aastal täitus Viru-Jaagupi raamatukogul 100 a.Selle tähistamiseks kavandas
raamatukogu pärimuspäeva.Külalisesinejateks olid kutsutud oma ala parimad asjatundjad
vallast,maakonnast ja Tartust.Publikut 80 inimest.Sellega sai alus loodud iga-aastasele
kohalikule pärimuspäevale,mida korraldab raamatukogu.
• Koostöös Viru-Jaagupi Muuseumiga koostati kohalikku elu-olu tutvustav näitus „ViruJaagupi läbi aegade“ning uuriti ja jäädvustati põhjalikumalt raamatukogu enda ajalugu ja
osa kohalikus kultuuriloos.
• Pikaajaline soov ja vajadus raamatukogu esimesele korrusele viia(lugejatele kergema
ligipääsu tagamiseks) on uuel vallavalitsuses plaani võetud
• Heas koostööd on tehtud ürituste korraldamisel,uue kirjanduse tutvustamisel piirkonna
eakate seltsi ja muuseumiga.
• Raamatukogus sai 2017 a.lõpul tehtud inventuur, mida pole tehtud ülipikka aega.
• Raamatukogule on kinnitatud uus nõukogu.
• Raamatukogu teeb igapäevaselt
koostööd kohaliku
noortekeskusega, mis asub
raamatukoguga ühes majas.
• Raamatiukogutöötaja osaleb endiselt eesti vanima Vilde kirjanduspreemia väljaandmise
zürii töös.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
•

•
•
•
•

Vinni valla raamatukogudele on lisandunud seoses valdade liitumisega Laekvere,Muuga ja
Venevere raamatukogud.Haruraamatukogusid Vinni vallas praegu ei ole.Viru-Jaagupi
raamatukogu teenindab alevikku ja ümberasuvaid külasid,kuid laenutajaid on ka teistest
valla suurematest alevikest
Muutuseid raamatukogu lahtiolekuaegades ei ole..
Raamatukogule on kinnitatud uus nõukogu
Raamatukoguteenuse kvaliteethindamist tehtud ei ole kuid on plaanis 2018 aastal.
Raamatukogu on avatud E-N 11.oo-16.30 ja iga kuu esimesel esmaspäeval kella 18.00 ja
praegu tundub see piisav,sest laenutajad seovad raamatukogus käigu lõunase
poeskäiguga,mis asub naabermajas ja kooliõpilased tulevad otse koolibussi saabumisel.

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.16 €
13.354
9.955

Seisuga
31.12.17 €
15.652
10.645

Muutus %
+17.20
+ 6.9
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Komplekteerimiskulu

3.109

4.046

+30.1

sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

1.574
1.533
0.290
U0000uuu0.60+
++0Ööö,,,,,,,,,llll
0.100
0.060

2.496
1.550
0.961
900098

+58.5
+1.1
+231
999999

0.100
0.060

0
0

Üritusteks,näitusteks
Täienduskoolituseks
..

2.3 Projektid
Pärimuskultuuri päev tekitas kohalikus elanikkonnas suuremat huvi Viru-Jaagupi kihelkonna
ajaloolise pärandi vastu.Üritus leidis väga positiivset vastukaja.Pärimuspäeval käsitletud teemad on
toonud kohalikelt juurde sellealast infot,mis on ka talletatud. Välja toodi soov et võiks jätkata
pärimuskultuurialaste päevadega ja uurida ning tutvustada Viru-Jaagupis elanud kultuurilooliselt
põnevate isikute elu ja tegevust.2018 korraldab raamatukogu kihelkonna kandlepäeva.

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus muudatusi ei ole.Raamatukogus on üks täiskohaga töötaja
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Põhjamaade kirjandus
Pildi sisse minek.Raamatukonsti
lastele
Kirjandustuur

Korraldaja
LVKR
projekt LVKR
LVKR

Osalejate arv
1
1
1

Täienduskoolitused on olnud huvitavad.On andnud tõuke uudeks ideedeks,mida on plaanis ellu
rakendada.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi oli eakate klubi üritustel 2
.LISA 2

2.4.4 Erialahariduse omandamine.
Ei ole.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
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Raamatukoguhoidja on saanud 2017 aastal KOV tänukirja kultuurielu edendamise eest Vinni vallas
ja Vinni Valla Kultuuriveduri tiitli.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Praegu juurdepääsu liikumispuudega inimestele ei ole, raamatukogu ruumid on võetud plaani viia
esimesele korrusele.Sel juhul saab olema normaalne juurdepääs ka liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogu personalikoht sai sellel aastal juurde
uue arvutikomplektining kui ka
skanneerimisapparaadi .Olemas on igati korralik koopiamasin.
Wifit saab raamatukogus samuti kasutada.2018 aastal saab lugeja arvutikoht omale uue arvuti.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• 2017 a laenutati kõige rohkem Maakodu(146),Eesti Loodis(118) ja Kodutohter(112)
• Annetuste osakaal on väike.Annetatud on Imeline Teadus ja Imeline Ajalugu 2017 a,aegajalt tervishoidualaseid ajakirju.
• KOV poolt eraldatud komplekteerimissummad suurenesid 58 %, mis on praeguseks piisav.

3.1.1 Raamatute komplekteerimine
Raamatute komplekteerimisel lähtutakse lugejagruppide lugemiseelistustest põhimõttega:igaühele
midagi. Arvestades laenutusnumbreid, telliti 2017 a kõige rohkem ilukirjandust eelkõige
kriminulle,põnevikke ja armastusromaane.Seoses lugejate kasvnud huviga on tellitud rohkem
ajaloolisi ja tõsielul põhinevaid ilukirjanduslikke teoseid.Väga nõutud on endiselt Petrone kirjastuse
MINU sarja raamatud erinevate riikide elu-olust.Elulooraamatute vastu on huvi järsult vähenenud
ning seetõttu nende tellimine ka tagasihoidlikum,
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikast on tellitud 2017 a järgmiselt ajalehtedest 5 nimetust:kohalik,2 üleriigilist
päevalehte.MAALEHT ja kultuurileht SIRP.Kohapeal leiab kõige rohkem lugemist kohalik
maakonnaleht, koju laenutatakse meelsasti päevalehtede erinevaid lisasid ja Maalehte.Kultuurilehe
„Sirp“lugejad on ainult kolm(k.a.raamatukogu töötaja)
Ajakirjadest käis raamatukokku 13 nimetust.Kõige populaarsemad on lugejate seas Maakodu,
Kodutohter,Eesti Loodus
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auvuseid tellitud ei ole,kuna puudub lugejapoolne huvi.
3.2 inventuurid, mahakandmised
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2017 a lõpul viidi läbi inventuur.Viimane ametlik inventuur enne seda oli 1962 aastal.Aasta lõpul
kanti fondist maha (vananenud,deformeerunud ja inventuuris puudu olevad) 1304 raamatut ja
brozüüri,53 eksemplari aastakäiku ajakirju ja 113 vana helikassetti.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Laenutatud teavikuid saab pikendada telefoni teel,viivist praegu ei võeta kuid kasseeritakse sisse
kaotatud või rikutud raamatute maksumus.Laenutada saab ka ajakirju ja ajalehti.
Külastaja soovi
korral osutab raamatukogutöötaja abi vajalike internetitoimingute
teostamise(maksed, tuludeklaratsioon, lennupiletid, teatripiletid, asjaajamistoimingute blanketid
jne)Kopeerimis-ja skaneerimisvõimalus on olemas.Raamatukogu levitab ka infot kultuuriürituste
toimumise kohta(levitab kuulutisi, teeb suussõnalist reklaami ja levitab teatri-või kontserdipileteid).
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejale vajalik teave on valla kodulehel, valla paberlehes ja seda saab ka alai raamatukogust
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatute ja ajakirjade laenutajate arv on jäänud samaks.Raamatukogu laenutab välja ka ajalehti
.Ajalehtede laenutamise huvi on elkõige vanemaealistel,kes eelisstavad lugeda pikemaid
arvamusartikleid ja lahendada ristsõnu.

Raamatukogu
Viru-Jaagupi

Lugejad
2016
160

Lugejad
2017
159

Muutus
(+-)
-1

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Viru-Jaagupi

2350

2480

130

RaamatuLaenut-d
kogu
2016
Viru-Jaagupi 3892
.3 RVL teenindus

Laenut-d
2017
3952

Muutus
(+-)
+60

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
0

Muutus
(+-)
0

0

RVL laenutuse puhul tuleb lugeja ise järele soovitud raamatule kui tal on väga kiire või saadetakse
raamat mõne vallatöötaja kaudu, kes külastab seoses tööasjadega tihti teisi valla
raamatukogusid.Rakvere Keskraamatukogust käib RVL raamatuid toomas raamatukogutöötaja ise.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
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Lastekirjandust on tellitud igale vanuserühmale,kuid kõige rohkem nooremale koolieale,kuna
nemad on veel need, kes raamatuid t]esti ka loevad .Väga kehv on lugemus põhikooli lõpuklassides
ja gümnaasiumiõpilastel.Loetakse ainult koolikohustuslikku kirjandust.
Lasteaialapsed lehitsevad hea meelega pildiraamatuid.Raamatukogule on hangitud juurde
lauam’nge,mis jagavad ka teadmisi.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
30
29
-1

Külast-d
2016
290

Külast-d
2017
280

Muutus
(+-)
-10

Laenut
2016
136

Laenut
2017
230

Muutus
(+/-)
+94

.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Koolinoorte lugemisharjumus on nutitelefonide saabumisega tunduvalt vahenenud...Vanemad
käivad otsimas koolikohustuslikku kirjandust ja kurdavad et lapsi on väga raske lugema saada,kuna
netimaailm on neilt süvenemis-ja tekstist arusaamisvõimet tublisti vähendanud.
Küll aga tunnevad raamatute vastu huvi lasteaias käivad lapsed.Seetõttu ongi tellitud rohkem
raamatuid eekooliealistele ja algklassidele.Soetatud on uusi lauamänge vanasõnade,mõistatuste ja
vaatamisväärsuste teemadel.Neid on hakanud lapsevanemad laenutama pereõhtute ühiseks
sisustamiseks.
Gümnaasiumiõpilased käivad sirvimas ajakirju ja otsivad materjale kodulooliste uurimustööde
jaoks.Õnneks on raamatukogu käsutada ka suur fond koduloolisi uurimustöid.Sellel aastal aitas
raamatukogu teha pikemaajalist uurimustööd kolmel gümnasistil.
Noorematele lastele on mängunurga nukumaja saanud juurde mänguasju.Mängima tulles
vaadatakse
kohapeal
meelsasti
kollektiivselt
pildiraamatuid.Kui
tullakse
koos
vanaemadega,.laenutatakse pildi-ja muinasjuturaamatuid rohkem kaasa.
Noortemaja avamist ootavad noored teevad raamatukogus aega parajaks ja sirvivad ajakirju ja
teatmeteoseid.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Lastele mõeldud suuremate ürituste planeerimisel oli arvestatud sellel aastal kõikide
vanusegruppidega.Eelkooliealistele olid joonistuspäevad, teemadeks“ Minu vanaema loeb“ ja
„Raamatukangelane“
Kunlina lasteaed käis külas 2 rühmaga ja neile oli ette valmistatud pärimuspäev koostöös kohaliku
koduloo muuseumiga.Teemaks vana aja asjad ja lasteraamatud nendest,kooliaeg minu
vanavanemate ajal(raamtukogu asub vanas koolimajas),vanad aabitsad ja kooliõpikud, 60 a
lasteraamatute illustratsioonid. Raamatukogust alguse saanud päev lõppes muuseumis elevust
tekitanud ekskursiooniga,kus lapsed said oma vanavanematelt talletatud teadmisi näidata.
Noorte talgupäev vanas koolimajas hõlmas ka raamatukogu, kus koorastatud ja ümber seatud sai
päris palju.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Invaliidistunud lugejale viib raamatukogutöötaja raamatud koju Viru-Jaagupi asula piires.
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Samuti on teavitatud sellest võimalusest ka haigestunud eakamaid pensionäre.Kaugematele
haigestunud lugejatele saadetakse vajalik raamat naabrite kaudu,

Koduteenindus

Kordade arv
20

Teenuste arv
1

Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Eakate
klubi
Elutark- 2
pärimuskultuurialaste raamatute
tutvustamine
Vilde
kirjaduspreemia 1
nominentraamatute tutvustamine
Ja
Vilde
kirjanduspreemia
ajalugu

Kasutajate arv
1

Osavõtjate arv
70

40

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Koostööd on tehtud 2017 a.MTÜ Viru Instituudiga,kellega kahasse korraldati Viru-Jaagupi
kihelkonna pärimuspäev,millega ühtlasi tähistati raamatukogu 100 juubelit. Pärimuspäeva
läbiviimise alast nõu on andnud Marge Lepik.
Raamatukogu korjatud ja kirja pandud kohalikud pärimus- ja vaimujutud said talletatud
Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiivi.Pärimuskultuuri jäädvustamisele on nõuga abiks olnud
selle asutuse vanemteadur Mall Hiiemäe.Eelpoolmainitud asutuste ja isikutega koostöö kindlasti
jätkub.
Endiselt on hea koostöö korrus allpool asuva Viru-Jaagupi Noortemajaga,kes lõi kaasa ka
pärimuspäeva korraldamisel.Noortemaja noortega korraldati koos koristustalgud.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Fotonäitus ”Viru-Jaagupi läbi aegade”- kihelkonnapäevadel tutvustamiseks kohalikele ja
koduloohuvilistele külalistele.
Raamatukogus oli üleval näitus vanadest kooliõpikutest ja väljapanek 60.a.lasteraamatutest.
Kulina lasteaiale pärimuspäev ”Minu vanaema-vanaisa kooliaeg,koolitarbed ja õpikud”
Raamatukogu pani kokku ja viis ka läbi iga - aastase pärimuskultuuriteemalise ekskursiooni oma
lugejatele.Seekord käidi Läänemaal:teemaks rannarootlased , Haapsalu,haapsalu sall,Koluvere
Kullamaa
Talgupäev koos Noortemajaga raamatukogus ja muuseumis
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitust vajavad eelkõige pensionieas olevad inimesed,kes on endale arvutid muretsenud
On tehtud individuaalkoolitusi,mille käigus on õpetatud arvutiga lugema ja tellima ajakirjuajalehti, saatma meile,registreerima lennupileteid,sõlmima kindlustuslepinguid, töötlema
fotosid,maksma arveid,ostma teatripileteid jne.
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Vanemaealistele, kes on soetanud endale nutitelefonid,on põhjalikult õpetatud vajalike äppide
soetamist ja kasutamist,fotode jäädvustamist jne.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid tutvustatakse piirkonna eakatele nende üritustel ,ülejäänutele valla
kodulehel ürituste kalendris.
Üritustest,pärimuskuluurist jne) kirjutab raamatukogutöötaja Vinni vallas välja antavale igakuisele
kohalikule ajalehele.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei ole.
5. 2018 aasta tegevused
Kuna perspektiivis on raamatukogu kolimine esimesele korrusele, tuleb läbi mõelda ja koostada
üksikasjalikum plaan ruumide paiknemise ja otstarbe suhtes.
2018 a on plaanis jätkuvalt aidata kaasa piirkonna kultuurielu elavdamisele.Märtsis on tulemas
kandlepäev,milles osalevad tuntud kandlemeistrid ja kandleõpetajad.Kaasatakse ka kohalikke noori
kandlemängijaid,et siduda erinevaid põlvkondi.Välja pannakse näitus erinevatest kanneldest ja
tutvustatakse kannelde valmistamist,mängimist,vahele kandlemängukontsert.Päeva peakorraldajaks
on raamatukogu.Ürituse tarvis on kirjutatud ka projekt.
Raamatukogu osaleb aktiivselt Vilde kirjanduspreemia zürii töös ja preemia üleandmise ürituse
läbiviimisel.
Raamatukogutöötaja kajastab regulaarselt kohalikus valla lehes piirkonna kultuurisündmusi.
Ellu tuleb viia kõik läbi arutatud ja plaani võetud üritused koos väga aktiivse eakate klubiga ja
lugejatega : pärimuskultuurialane ekskursioon Loode-Eestisse,kuhu kaasatakse ka noori lugejaid;
emakeelepäeva tähistamine ja raamatunäitus Eesti Vabariik 100 teemal.
Lõpetada tuleb pooleliolev raamatufondi ümberpaigutamine käepärasemaks ja nõuetekohasemaks,
Plaanis on kohapealne koolitus lugejatele peale e-juhendaja koolituse läbimist ning kord kvartalis
käia eakate üritustel tutvustamas uuemat raamatukokku saabunud kirjandust.

Koostajas Ülle Rajamart
Raamatukogu juhataja Ülle Rajamart
Kuupäev 23.01.2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
3

LISA 2

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
5

Koolituseks kulutatud
30.-
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Raamatukogu juhataja tegi piirkonna seeniorklubi üritusel tunniajalise ettekande Viru-Jaagupi asula
ajaloost ja rahvapärimustest ning tutvustas lähemalt ka sellekohasat fotonäitust(12.03.2017)
Samuti tutvustas Vilde kirjanduspreemia ajalugu ja tutvustas 2017 a selle preemia pälvinud Mihkel
Muti teost ja teisi nominente(10.04.2017)
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Viru-Jaagupi RMK Ainult vajalikke pisiremonditöid
Laste ja noorteüritused.
Raamatukogu nimi
Viru-Jaagupi RMK

Ürituse nimi
Emadepäev-algklassid
Raamatukogule külla -lasteaed
Talgupäev raamatukogus –
noortelaagri noored
Eelkooliealiste joonistuspäevad

Osavõtjate arv
9
21
14
6

Igale vanusegrupile oli eraldi üritus.Kulina lasteaia iga-aastane külaskäik raamatukokku on saanud
traditsiooniks.Sellel aastal sai korraldatud see koostöös samas majas asuva muuseumiga.Teemaks
oli vana-vanaemade-vanaisade kooliaeg,mis paljudel möödus vanas koolimajas,kus raamatukogu ja
muuseum asuvad.Raamatukogus vaadati kollektsiooni 60 a lasteraamatutest ja muuseumis tutvuti
lähemalt vana-aja kooliõpikutega ning talutööks vaja minevate esemetegqa.Mõlemale lasteaaia
vanuserühmale sai tehtud tunniajaline lõbus ekskursioon koos hilisema väikese
mälumänguga.Samuti tutvustatud uusi eelkooliealistele mõeldud raamatuid.Elavat huvi tekitas väga
vanade kui praegusaja aabitsate ja lugemist õpeavate raamatute kõrvutamine.
Eelkooliealised käisid koos vanaemadega

