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Aastaaruanne 2019
Haljala Vallaraamatukogu Võsupere haruraamatukogu
Elanike arv : 401
1.Põhilised tegevussuunad
2019 aasta oli uue töökorraldusega harjumise aasta. Veebruaris toimus direktoriga koostöövestlus, panime paika eesmärgid uueks aastaks ja lahendamist vajavad probleemid.
Oli koostamisel Haljala valla raamatukogude arengukava aastani 2025 kuhu oma ettepanekud
esitati.
Vahetati välja töötaja vananenud arvuti koos monitoriga.
Lastenurka osteti kaks uut kott-tooli.
Aasta lõpus parandati ja viimistleti lagi kuid lekke põhjus on endiselt välja selgitamata.
Eesti keele aasta raames tutvustati näituste ja üritustega kaasaegseid eesti kirjanikke ja nende
loomingut. Lastega otsisime kõige ilusamat eesti keelset sõna ja koostasime ILUSA SÕNA
PUU.
Raamatukogul on kohalikus kultuurielus kindel koht, pakkudes mitmekülgset lugemisvara,
kirjanduslikke näitusi ja üritusi. Raamatukogu on külas kooskäimise kohaks kus vanemad
inimesed saavad oma probleemidele lahenduse leida.
1.2 Projektid
Tabel 1 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Hinnang toetusprogrammidele. Oluline on projekti mõju või millised muutused kaasa toonud?
Peaks tulenema projekti eesmärgist.
2. Personali koosseis, areng
Raamatukogus töötab üks inimene osalise tööajaga ( 0,75) kes teenindab ja koristab ruumid.
Raamatukogu on avatud neljal päeval nädalas 30 tundi.(E- N 10.30 – 18.00) Puhkuse,
koolituste ja haiguspäevade ajal on raamatukogu suletud. Töötaja täiendab end pidevalt
täiendkoolitustel.
2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
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Teema
Erialased täienduskoolitused

Korraldaja

Osalejate arv

LVKRK korraldatud koolitused

LVKRK

Hispaania ja Ladina-Ameerika kirjandus
Õppereis Kiisa rk-sse ja Arvo Pärdi keskusesse

LVKRK
LVKRK

1
1

Rahvusraamatukogu andmebaasidest ja uutest
arengutest. Kirjastamise seisust ja Tänapäeva
uutest raamatutest.

LVKRK

1

Värvinimedega fraseologismid ja nende tuntus
õpilaste hulgas. Värvisõnade esinemine Kreutzwaldi
muinasjuttudes. Dublini raamatukogud. Väekad
taimed Eesti pärimuses.

LVKRK

1

Muud koolitused
Arvutikoolitus

Haljala
1
Vallaraamatukogu
Täiendkoolitused on töötajale vajalikud, et olla kursis uue kirjanduse valikuga ja arengutega
ühiskonnas ning infotehnoloogias. Kõiki võimalusi ei saa alati kasutada tuleb teha valikuid,
mõnikord ei ole transpordi võimalust ja teinekord ei saa raamatukogu sulgeda.
2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised.

Avalikke esinemisi ei olnud.
2.1.3 Erialahariduse omandamine.
Erialaharidust ei omanda, töötajal on tööks raamatukogus vajalik kutsetunnistus olemas.
2.1.4 Töötajate tunnustamine.
Tunnustust ei avaldatud.
2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu koos lasteaed- külakeskusega on ehitatud 2011 aastal, ruum on soe ja valge,
sisustatud uue kaasaegse mööbliga. Raamatukogu kogupindala on 60 m2 millest lugejate
kasutuses 47 m2 .Ürituste korraldamiseks ruumi napib. Kuna katuse äravool lekkis oli tarvis
lage pahteldada ja värvida. Need tööd said 2019 aasta lõpus ka tehtud.
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Raamatukogu asukoht Võsupere külas on hea, sest Võsupere küla koos Palmse külaga on
teeninduspiirkonna suurimad. Raamatukogus töötab üks inimene (0,75 töökoormusega) kes
teenindab, korraldab üritusi, paneb välja näitusi, komplekteerib raamatud ja ajakirjanduse,
korraldab RVL-i ja koristab ruumid ning peseb aknad. Töötaja peab pidevalt oma teadmisi ja
oskusi arendama, et oleks võimalik lugejatele kvaliteetset teenust pakkuda. Positiivne muutus
seoses uue töökorraldusega on, et raamatukoguhoidja ei pea enam Rakverest raamatupakkide
kohaletoimetamise ja töövahendite muretsemisega tegelema.
2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Aasta jooksul töid ei teostatud ja pole ka plaanis. Raamatukogul puudub kaldtee, aga seda ei
ole kusagile võimalik paigaldada. Trepp on madal ja nii lai, et kõrvalise abiga saab
liikumispuudega inimese sealt üles aidata. Siiani ei ole vajadust olnud kuna raamatukogu ei
ole külastanud liikumispuudega inimesed.
2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2019 aasta lõpus osteti töötajale uus arvutikomplekt operatsioonisüsteemiga Windows 10 ja
Wordi pakett . Lugejaarvutis on samuti operatsioonisüsteem Windows 10. Wi-Fi levib nii
raamatukogus sees kui väljas ja seda saavad kõik soovijad tasuta kasutada. Mõlema arvutiga
on ühendatud id-lugeja. On võimalus printida ja koopiaid teha.
Raamatukogu infotehnoloogiline baas on hea.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. Komplekteerimisel
soovitakse leida tasakaal eelarve võimaluste ja lugejate eelistuste vahel, enamus lugejaid
soovivad uudiskirjandust. Eelistatakse eesti autorite loomingut, teatmekirjanduses Eestit
puudutavat kirjandust samuti Eesti laste- ja noorte kirjandust. Arvestatakse ka valla teiste
raamatukogude tellimustega. Väiksema nõudlusega teavikuid saab RVL-i kaudu teistelt
raamatukogudelt tellida.
Komplekteerimiskulud 2019. aastal olid 2118.50 eurot, millest riik eraldas 35,9% (760.00 eurot) ja
kohalik omavalitsus 64,1% (1358.50 eurot). Ühe elaniku kohta kulutati 5,2 eurot. Annetuste summa
oli 111.37 (saabus 8 raamatut ja 1 auvis)
Aasta jooksul saadi juurde 178 teavikut ja kustutati 408 teavikut. 2019. aasta lõpus oli kogus 8221
teavikut sh: 8204 raamatut, 15 auvist ja 2 elektroonilist teavikut. Raamatutest on ilu- ja

lastekirjandust 5976 eksemplari (72,8%) ja liigikirjandust 2228 (27,2%) eksemplari.
Ringlus oli 0,54
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kogud täienesid 179 eksemplari võrra, neist 9 teavikut saabus annetusena. E-raamatuid ei ole tellinud
kuna puudub võimalus neid lugejale laenutada.
Saabunud raamatutest moodustas ilukirjandus 86%. Kui vaadata laenutuste edetabelit siis eelistab
lugeja eesti kirjandust, välismaiseid põnevikke ja krimkasid. Lapsed laenutavad kohustuslikku
koolikirjandust.

Laenutuste edetabel 2019
1. Jõe, Aliis

…..kes pole kunagi söönud homaari

2. Põder, Rein Kättemaks
3. Algus, Martin Midagi tõelist
4. Veem, Eha Leskede klubi. Postkast nr 4
5. Lember, Ira Vale nimega mees
6. Uustulnd, Lembit Avameri. Kapten
7. Veem, Eha Leskede klubi. Armulauamõrv
8. Raud, Piret Initsiaal purjeka ja papagoiga
9. Grebe, Camilla Koduloom
10. Jõe, Aliis Viimane laev
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2019 aastal osteti kogusse 15 aastakäiku ajakirju nendest 2 kultuuriajakirja (Looming,
Täheke). Perioodi jooksul kustutati 34 aastakäiku ajakirju. Ajalehti osteti 4 nimetust (Maaleht,
Eesti Ekspress, Postimees, Virumaa Teataja) annetusena saadi juurde 2 nimetust (Haljala
valla sõnumid ja Kesknädal). Perioodika koju laenutusi oli aasta jooksul 784. Kogu
laenutustest moodustasid perioodika laenutused 15%.
Perioodika laenutuste edetabel
1. Eesti Naine
2. Tiiu
3. Maakodu
4. Kodu & Ehitus
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5.Targu Talita
6. Imeline ajalugu
7. Tervis Pluss
8. Kroonika
9. Eesti Ajalugu
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Lugejate huvi puuduse tõttu auviseid komplekteerinud ei ole vajadusel saab kasutada RVL teenust.

3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur toimus 2018 aastal. 2019 aastal kustutati fondist lagunenud, määrdunud ja sisult
vananenud raamatuid 408 eksemplari.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorras muudatusi ei olnud. Lahtiolekuajad muutusid 2018 aastal, raamatukogu on
avatud neljal päeval nädalas.(reedel suletud) Kahjuks ei ole osadel lugejatel see meeles
käiakse endiselt reedeti ukse taga.
Lugejatele pakutakse võimalust raamatuid, ajakirju ja ajalehti koju laenutada või kohapeal
lugeda, kasutada RVL teenust. On interneti kasutamise, printimise, koopiate tegemise ja
skaneerimise võimalus. Vajadusel saab arvutikasutamisel paluda raamatukogutöötaja
juhendamist ja abi.
Näituste ja väljapanekutega tutvustatakse lugejatele nii eesti kui välismaa kirjanike loomingut
ja tähtpäevi. Lastele korraldatakse kirjandust tutvustavaid ja mängulisi üritusi ning erinevaid
meisterdamisi. On võimalus mängida lauamänge.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Andmesidevõrgu kaudu on juurdepääs Haljala vallavolikogu ja vallavalitsuse protokollidele,
määrustele ja otsustele. Informatsiooni leidmisel ja kasutamisel saab abi küsida
raamatukoguhoidjalt.
Lugeja kasutada olev arvuti on soetatud 2015 aastal ja töötab opsüsteemiga Windows 10.
Arvuti on varustatud id-kaardi lugejaga, saab teha väljatrükke. Aasta jooksul kasutati lugeja
arvutit 55 korral (neist 19 lapsed) 2018 aastal 109 korral. Lugeja arvutit kasutatakse peamiselt
väljatrükkide tegemiseks ja digiallkirja andmiseks.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. .
Teeninduspiirkonna elanike arv 2019 aastal oli 401, nendest külastas raamatukogu 32,7%
(2018 aastal 36,4%). Iga lugeja külastas raamatukogu keskmiselt 13 korda aasta jooksul ja
laenutas 40 teavikut. Raamatukogu oli 2019 aastal avatud 176 päeval (2018 aastal 208 päeva)
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ja keskmine külastuste arv päevas oli 9,5. Lugejate, laenutuste ja külastuste arvud kõik
langesid võrreldes 2018 aastaga kuna raamatukogu oli avatud neljal päeval nädalas. Aasta
jooksul oli raamatukogu avatud 32 päeva vähem kui 2018 aastal. Kui maaraamatukogust kaks
head lugejat meie seast lahkuvad on langust kohe märgata. Registreeriti 8 uut lugejat mis on
positiivne ja näitab raamatukogu vajalikkust.
Raamatukogu kasutavad ka kahe lasteaiarühma 25 last keda ei ole lugejaks registreeritud.

Raamatukogu

Lugejad
2018

Lugejad
2019

Muutus
(+-)

Võsupere

147

131

-16

Raamatu-

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

Muutus
(+-)

Võsupere

2115

1668

-447

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2018

Laenut-d
2019

Muutus
(+-)

Päringud

Päringud

2018

2019

6800

5234

-1566

18

21

kogu

kogu

Muutus
(+-)
+3

Infopäringud registreeritakse programmis URRAM ja neid oli aasta jooksul 21.
Lasteaia õpetajad vajavad teemanädalate korraldamiseks materjale, õpilased uurimistöödeks
ja luuletusi konkursil osalemiseks.
4.3 RVL teenindus
RVL välja 60, sisse 224
Enamasti toimub RVL oma valla raamatukogude vahel ainult õppetööks vajalikku saab tellida
Lääne-Virumaa Keskraamatukogust.
Kõiki raamatuid ei ole lugeja tellinud vaid tuuakse kohale, et suure lugemusega inimestele
oleks midagi pakkuda. RVL liigub korra kuus koos uute raamatute pakkidega. Kui kiiresti
midagi vaja peab lugeja ise järele minema.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimisel arvestatakse kõikides vanuseastmetes lastega, et kõigile oleks pakkuda nii
kooli- kui ajaviitelugemist. Hea, et programmis URRAM on ära märgitud auhinnatud teosed
on lihtsam valikuid teha. Kuna asutakse lasteaiaga ühes majas arvestatakse tellimusi
vormistades ka nendega. Eelistatud on Eesti kirjanike looming ning kooli- ja lasteaia
õppekavas olev kirjandus. Komplekteerimisel tuleb jälgida uuemaid trükke kohustusliku
kirjanduse teostest, et vajadusel lagunenud või kadunud raamat asendada. 2019 aastal osteti
lastele ja noortele ilukirjandust 40 ning aimekirjandust 4 raamatut Mis moodustab kogu
ostetud kirjandusest 25,9%. Kindlasti aitab iga uus raamat teenindusele kaasa kuna
ajaviitekirjanduse lugemisel eelistatakse uudiskirjandust. Uued lasteraamatud panen alati
nähtavale kohale näoga lugeja poole.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2018

Lug-d
2019

Muutus
(+-)

Külast-d
2018

Külast-d
2019

Muutus
(+-)

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)

Võsupere

28

28

0

528

437

-91

423

483

+60

Lastest lugejate arv on jäänud samaks, külastused on vähenenud ja laenutused tõusnud. 2018
aastal tuli üks kolmanda klassi poiss iga päev peale kooli kohe raamatukokku ja lahkus siis
kui raamatukogu suleti. 2019 aastal kingiti talle mängukonsool ja raamatukokku jõuab poiss
väga harva.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Lugemisharjumuste kujundamine algab juba lapse esimestel eluaastatel. Asudes lasteaiaga
ühes majas on seda lihtsam teostada kutsudes lasteaiarühmi raamatukokku, lugeda neile ette ja
tutvustada uusi raamatuid. Uuel aastal on plaanis lasteaias raamatunäitusi korraldama hakata.
(igas kuus uus teema)
Raamatukogu lastenurk on kujundatud koduseks pehmete vaipade, istumispatjade ja
mänguasjadega. 2019 aastal osteti veel lisaks kaks kott-tooli. Lasteteeninduses on väga
oluline nendega suhtlemine ja lastega ühel tasandil olemine. Olulised on mängulised
tegevused mis seotakse raamatutega, sest tänapäeva lapsed tüdinevad kiirest kogu aeg peab
põnev olema.
Koolilastega on võimalik tegeleda ainult koolivaheaegadel ja suvel, sest koolibussid jõuavad
hilja ja siis käiakse ainult kohustuslikku kirjandust laenutamas. Vaheaegadel sõidavad paljud
lapsed vanavanematele külla või hoopis reisile ja raamatukokku on neid aina raskem
meelitada.
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Näituste ja väljapanekutega tutvustati aasta lindu öösorri, aasta looma kobrast,
lihavõttekombeid, jõulukombeid. Kirjanikest oli tähtpäev ILMAR TOMUSKIL, EDGAR
VALTERIL, KALJU SAABERIL, väljapanekuna esitletakse ka igal kuul saabuvad uued
raamatud.
Lasteüritusi toimus seitse ja nendel osales 48 last ja 15 täiskasvanut.
Detsembrisse planeeritud üritus jäi ära kuna raamatukogus oli remont.
Veebruaris tähistasime kodumaa sünnipäeva laulude ja lugudega. Aprillis tähistasime
lihavõttepühi lugudega „Ninatark munast“ ja lapsed otsisid peidetud mune. Septembris eesti
keele nädala raames tutvusime eesti lastekirjanikega ja koostasime ILUSA SÕNA PUU kuhu
iga laps oma lemmiksõna kirjutas. Oktoobris ettelugemispäeval lugesime taskulambi valgel
õudusjutte, pimedas raamatukogus oli näha kummitusi ja tonte iga laps meisterdas oma
õudusjuttude raamatu. Novembris tutvusime aasta looma KOPRAGA (sai oma käega silitada
kopra pehmet kasukat, katsuda oranže hambaid ja imetleda puude langetamise oskust
looduskalender.ee videote abiga)

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Vajadusel pakuvad erivajadustega inimestele teenust sotsiaaltöötajad.

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

0

Piirkonnas ei ole hooldekodu ega muid asutusi.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.

4.6.1 kohalikul
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Haljala Vallavalitsus – valla teadete ja ürituste info edastamine inimestele, kodulehelt
blankettide väljatrükkimine jne.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu – komplekteerimise korraldamine, koolitustel osalemine ja
muude probleemide puhul abi saamine.
Võsupere lasteaia rühmad– vajaliku õppematerjali kokkupanemine, koos ürituste
korraldamine

Üritusi korraldati 8, neist 7 lastele ja 1 täiskasvanutele („Kaasaegne eesti kirjandus – meeldib
või mitte“) Üritustel osalejaid oli kokku 66. Aasta jooksul pandi välja 27 näitust ja
väljapanekut. Aastaringselt on väljas uudiskirjanduse näitus nii lastele kui täiskasvanutele
mida uute raamatutega pidevalt täiendatakse.
Näitused ja väljapanekud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Juhan, Jaik 120“
„Aasta lind - Öösorr“
„Teatrikuu koos armastatud näitlejaga“
„Lennart, Meri 90. Temalt ja temast“
„Hille, Karm 70“
„Kevad aias“
„Mälestades Nikolai Baturinit“
„Tervis loodusest!“
„Ilmar, Tomusk 55“
„Reet, Kudu 70“
„Tarkus tarviline vara“
„Edgar, Valter 90“
„Kobras – aasta loom“
„Jõulud jälle käes!“

Erineva keele ja kultuuritaustaga inimesi piirkonnas ei ela.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lasteaia vanemale rühmale tutvustati raamatukogu toimimise ja laenutamise põhimõtteid.
Osales 7 last. Täiskasvanud ei ole huvitatud URRAM-i koolitustest, sest nad ei kasuta seda
lihtsam on raamatukoguhoidjale helistada või kohale tulla.
Kõik abivajamised ei liigitu samuti koolituste alla, pensionärid vajavad abi id-kaardiga
sisselogimisel ja digiallkirja andmisel, pangateenuste kasutamisel, tuludeklaratsiooni
täitmisel, probleeme on nutitelefonide kasutamise selgekssaamisel
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
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Kiired teated edastatakse lugejatele e-maili teel, Info ürituste kohta on üleval raamatukogus
kohapeal ja küla infotahvlil.
Haljala Vallaraamatukogul on oma koduleht, https://www.haljalaraamatukogu.ee/ kus on info ka
haruraamatukogude kohta. Võsupere raamatukogu kohta on üleval lahtiolekuajad, saabunud uued
raamatud, tellitud perioodika ja lühike raamatukogu ajalugu.
Vallaraamatukogul on ka Facebooki leht https://www.facebook.com/haljalarmtk/ kus avaldatakse
infot ürituste, lahtiolekuaegade muutuste, kirjanike sünnipäevade jne. kohta

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog.
Kodulehel on lugejale järgmised andmekogud: URRAM, Kodulugu, ESTER, RIKSWEB,
ISE, ERB, BIE, DEA, DIGAR, Riigi Teataja, Riigiportaal Eesti, ID-kaart jne.
Kodulehelt leiab ka raamatukogudesse saabunud uute raamatute tutvustused.

5. 2020 aasta tegevused
Tulemas on digikultuuri ja rahvajutu aasta. Üritusi ja väljapanekuid saab nende teemadega
siduda.
Jätkata tihedat koostööd Võsupere lasteaiarühmadega. (välja panna raamatuid- ja kirjanikke
tutvustavad näitused lasteaia ruumides)
Heal tasemel lugejateenindus (lugejale pakkuda head kirjandust, üritusi, koolitusi ja abistada
murede lahendamisel)
Fondi pidev korrastamine.

Raamatukoguhoidja: Aili Raudla
Kuupäev: 17.jaanuar 2019

LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud
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(koolituse maht )
5

19

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele,
kus)

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2019)

Võsupere

Lae remont

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Võsupere
haruraamatukogu

Sõbrapäeva kaartide
valmistamine

2

Võsupere
haruraamatukogu

Kodumaa sünnipäev lugude ja
lauludega.

18

Võsupere
haruraamatukogu

Lihavõttekaunistuste
meisterdamine.

3

Võsupere
haruraamatukogu

Ettelugemine„Ninatark muna“
ja munaotsimise mäng

Võsupere
haruraamatukogu

Eesti keele nädala tähistamine ja
ilusa sõna puu koostamine

12

Võsupere

Ettelugemispäev: õudusjuttude

8

8

12

haruraamatukogu
Võsupere
haruraamatukogu

lugemine ja raamatu
meisterdamine.
Tutvumine aasta looma kopra
elu ja tegevusega

11

