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Sissejuhatus
Harju maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2019

Tabel 1
Maakonna
nimi

Elanike
arv
(01.12.1
8)

KOV-de
arv
maakonn
as

Üldkasutatav
ate
raamatukogu
de arv

Harukogu
de arv

Teenindus
punktide
arv*

Kokku

Harju
maakond

164 791

15

27

30

2

59

*vt juba täidetud Kultuuriministeeriumi tabel:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19KgWE2xOKw7p6PvOs4a2w94Srrsqs4ybHL1f1CpUTY/edit?usp=sharing
Üldkasutatavate raamatukogude arv
Vt Tabel 1

1. Põhilised tegevussuunad (rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja
tegevuse analüüsimine, RaRS § 5(5) 3).











Harju maakonna rahvaraamatukogude 2018. aasta statistiliste ja tekstiliste aruannete
vastuvõtmine.
Harju maakonna rahvaraamatukogude 2018. aasta koondaruande koostamine. Aruanne
avaldati raamatukogu kodulehel https://www.hcl.ee/aruanded.
Valdade raamatukogude tegevusnäitajate analüütiliste võrdlustabelite koostamine
aastate 2012-2018 kohta.
Koostati ülevaade rahva-ja kooliraamatukogude ühendatud tegevusest maakonnas.
Aasta olulisemad teemad olid:
Eesti keele aasta
Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta
Raamatukogude juubelite tähistamine:
Harju Maakonnaraamatukogu ( Keila Linnaraamatukogu) 100
Oru raamatukogu 100
Ääsmäe raamatukogu 95
Raamatukogude kogude korrastamine, ühiskasutuse arendamine.
Raamatukogude tegevust reguleerivate dokumentide koostamine, uuendamine.
Toimus kultuuriministeeriumi haldusjärelevalve Harju Maakonnaraamatukogu
maakondlike koordineerimisülesannete täitmise kohta.

Esile kerkisid rahva-ja kooliraamatukogude tegevuse ühendamise sisulised ja õiguslikud
probleemid. Vallaraamatukogude ülesanded raamatukogude tegevuse koordineerimisel oma
haldusterritooriumil vajavad täpsustamist. Raamatukoguteenuse kättesaadavus mõnes
ühendvallas halvenes koosseisude vähendamise tõttu, teenuse kättesaadavusele tuleb valdades
pöörata rohkem tähelepanu.
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Uutes ühinenud valdades paranes raamatukogude majandusprobleemide lahendamine ( Saue
vald). Raamatukogude vaheline koostöö koolituspäevade ja ürituste korraldamisel oli senisest
aktiivsem.
Raamatukogude tegevus mitmekesistus, viidi läbi heal tasemel kirjandus-ja kultuuriüritusi,
sidusus oluliste päevakajaliste teemadega oli laiem. Edaspidi on enam vaja tähelepanu alla
võtta keskkonna, loodushoiu , ühiskonna olulised sotsiaalsed teemad.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud
Muutused raamatukogude võrgus:
Alates 01.01.2019 ühendati Lääne-Harju valla rahvaraamatukogud ühise juhtimise alla.
Lääne-Harju Valla Raamatukoguks nimetati endine Paldiski Linnaraamatukogu.
Haruraamatukogudena jätkasid Harju-Risti, Laulasmaa, Lehola, Klooga, Padise, Rummu ja
Vasalemma raamatukogud. Lehola ja Vasalemma raamatukogude koosseis vähendati, 0,5-ni,
mis vähendas raamatukogude lahtiolekuaegu.
Alates 01.01.2019 viidi ühise juhtimise alla Raasiku valla rahvaraamatukogud. Raasiku Valla
Raamatukoguks nimetati endine Raasiku külaraamatukogu, haruraamatukogudena jätkasid
Aruküla raamatukogu, Pikavere raamatukogu ja Peningi haruraamatukogu. Kooliraamatukogu
ülesandeid täidab Raasiku Valla Raamatukogu ja Pikavere haruraamatukogu.
Pikavere raamatukogu lahtiolekuaeg vähenes , avatud 4 päeva nädalas, Aruküla raamatukogu
lahtiolekuaeg suurenes, avatud 6 päeva nädalas.
2019. aasta lõpul asus 23 rahvaraamatukogu koolihoonetes, neist 11-le rahvaraamatukogule või
haruraamatukogule on lisatud täiendavalt kooliraamatukogu ülesanded.
Raamatukogu nõukogud olid Harju Maakonnaraamatukogul, Kiili, Kose, Jüri, Kuusalu, Saku,
Viimsi raamatukogudes. Koosolekud toimusid 1-3 korda ja Kosel ja Kuusalus nõukogu
koosolekut ei toimunud.
Maakonnas kokku kasvas raamatukogu kasutajate arv 3,6% , laenutuste arv vähenes 1,6%,
külastuste arv ei muutunud. Maakonna raamatukogude teenindusnäitajad olid stabiilsed.
Põhinäitajad suurenesid märgatavalt Viimsi vallas hoolimata sellest, et vallaraamatukogu oli
kolimise tõttu kuu aega suletud. Põhinäitajate tõus oli Harju Maakonnaraamatukogus.
Laenutuste arvu
suur langus oli Lääne-Harju valla Lehola, Klooga harukogudes,
vallaraamatukogus Paldiskis. Lääne-Harju valla raamatukogudes kokku oli laenutuste arvu
langus 45,8%. Põhjuseks kaadriprobleemid, lahtiolekuaegade vähendamine, uued kasutajatele
ilmselt mittesobivad lahtiolekuajad, Lehola raamatukogu kolimine.
Raamatukogude ühendamine andis positiivse tulemuse Raasiku vallas. Saue vallas
raamatukogude ühendamist ei toimunud, kuid oluliselt paranes haldusprobleemide
lahendamine. Lääne-Harju vallas on ühendatud süsteemil probleeme alates juhtimisest,
tegevuse koordineerimisest.
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2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.18. €
Eelarve kokku
3 340 024
sh keskraamatukogu
420 720
Personalikulu
2 045 978
sh keskraamatukogu
263 451
Komplekteerimiskulu 579 713
sh KOV-lt
355 903
sh riigilt
223 354
sh keskraamatukogu
27 119
sh KOV-lt
13 494
sh riigilt
13 625
Infotehnoloogiakulu
79 671
sh keskraamatukogu
4 458
* Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud,

Seisuga
31.12.19 €
3 808 243
448 369

Muutus %
+14,0
+6,6

285 873
+8,5
610 178
+5,2
382 587
+7,5
227 591
+1,9
28 053
+3,4
13 835
+2,5
14 218
+4,3
77 782
-2,4
7 101
+59,2
mitte investeeringud.

Harjumaa valdade raamatukogud osalesid maakondlike ülesannetega seotud ülesannete
täitmise majanduskulude katmiseks summas 5653 eurot.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Harju Maakonnaraamatukogu
Osalemine Keila Noortekeskusega ERÜ
ühisprojektis „ Linnalaager Elav
raamatukogu“
Osalemine Lahepere Kultuuriseltsi
rahvarõivaste valmistamise kaheaastase
kursuse projektis
Noorteprojekt „Avalik maalimispäev“
Harju Maakonnaraamatukogus
Laste suvelugemise projekt „ Kaunis
emakeel“
Kuusalu raamatukogu
Ringide raha lastetöö tõhustamiseks –
vahendite soetamiseks.
Kuusalu valla projektitoetused
Maardu Linnaraamatukogu
Suvelugemise programm
Raamatuga koos
Toetaja – Maardu Linnavalitsus

Periood

Eraldatud
summa

Projekti
üldmaksumus

2125.10.2019

Raamatukogu
omaosalus 150
eurot
Omaosalus
näitusepinnana

1500

Projektitoetus
1000
eurot
Keila
Noortekeskusele
Lahepere Kultuuriseltsi
projekti toetas LääneHarju vallavalitsus
Projekti
toetas
Hooandja
Raamatukogu
Keila
linna eelarve
1500

360

402

914.09.2019
näitus
01.08.2019
03.06.
16.08.2019
Jaan-dets
2019

01.06.2019
31.08.2019

Omaosalus
ruumide näol
- 200
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Saku raamatukogu
Raamatu kirjastamine. Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupp

2019

300

6180

Projektid olid seotud eelkõige ürituste läbiviimisega.

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Töötajate vahetused toimusid Aegviidu, Kiili, Vasalemma, Klooga, Tabasalu, Viimsi,
Randvere raamatukogudes, Saue Vallaraamatukogus, Harju Maakonnaraamatukogus. Aasta
lõpus vahetus töötaja Kõnnu raamatukogus.
Jüri raamatukogu Peetri harukogu sai juurde 0,25 ametikohta.
Lääne-Harju valla Vasalemma ja Lehola raamatukogude koosseis vähendati 0,5 ametikoha
koormuseni, üks töötaja teenindab mõlemat raamatukogu.
Kose raamatukogus lisandus 0,5 raamatukoguhoidja ametikohta.
Kiili raamatukogus analüüsiti raamatukogu külastatavust nädalapäevade ja kellaaegade järgi
ja selle alusel muudeti lahtiolekuaegu alates 2020. aasta jaanuarist.
Kuusalu raamatukogu õhtust lahtiolekuaega lühendati tunni võrra, sest külastajaid oli sellel
ajal väga vähe.
Viimsi rk: Uutes ruumides muutusid vallaraamatukogu lahtiolekuajad: ollakse avatud kõik
nädalapäevad. 2019. a. avati kasutajatele Viimsi vallaraamatukogu haruraamatukogu Püünsis.
Seoses Püünsi külaelanike soovile pikendati ühel päeval nädalas haruraamatukogu
lahtiolekuaega. Viimsi vallaraamatukogu raamatukoguhoidjate koosseis suurenes 5 ametikoha
võrra.
Ääsmäe raamatukogu töötajad teenindavad Kernu raamatukogu lugejaid 2-l päeval nädala
sees ja kahel laupäeval kuus. Sõltuvus ühistranspordi aegadest ei võimalda kasutada
teenindamiseks sobivamaid aegu.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest (erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate
täienduskoolituse korraldamine, RaRS § 5(5) 4).
Lisa 1
Raamatukoguhoidjad osalesid erinevate koolitustel. Eelarvelised vahendid piirasid
väiksematel raamatukogudel tasulistel koolitustel osalemist, palju kasutati nn. tasuta
koolituste võimalust.
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Teemad:

Raamatukoguteenuste arendamist ja juhtimiskompetentsi puudutavad koolitused:

























Projektikirjutamise ABC.
Komplekteerijate koolituspäev, korraldaja Rahva Raamat AS.
Aastate kogemus, ERÜ koolituse toimkonna koolitus.
28.maaraamatukoguhoidjate suveseminar.
21.sajandi raamatukogu,2019 2 moodulit, jätkub 2020 aastal. Arendusprogramm.
Raamatukogupäevade avaüritus Kose Kultuurikeskuses, kaaskorraldaja Kose
raamatukogu.
Maaraamatukoguhoidja päev Pärnu Keskraamatukogus.
Juhtimiskoolitus, 2019.a. 2 päeva, jätkub 2020.aastal.
Teenusdisain kui väärtuse loomine.
Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse
seaduses alates 01.01.2019
Hea dokumendikeel.
ERÜ Noorteklubi talveseminar „Teenuse disainimine ja arendamine“
MTÜ Õiguskool „Õigusteadmisi raamatukoguhoidjale“
Andmekaitse koolitus raamatukoguhoidjatele.
Peaspetsialistide seminaripäev.
„Kultuur 2030 ja Lõimuv Eesti 2030“ Maakondlik arutelupäev.
Juhtide arenguprogrammi 3 päevane koolitus.
„Ideest ürituseni-interaktiivne kaasamine, visuaalid ja sotsiaalmeedia“.
Seminar „ Digitaalne mälu“
Õppereis Dublinisse. Korraldajad Kultuuriministeerium ja Pärnu Keskraamatukogu.
RFID Viljandi Linnaraamatukogus Harju Maakonnaraamatukogu töötajate õppepäev.
Oodi raamatukogu külastus- õppereis Soome.
Näituse Generation Code: Born at the Library külastus Brüsselis.

Organisatsiooni kultuur:




Tööandjate uus kohustus- psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine,
riskide ennetamine: korraldaja TK koolituskeskus.
Uue Ajastu Konverents „Lumehelbekesed /z-generatsioon organisatsioonis“
Kommunikatsiooni koolitus: läbiviija Callisto Kommunikatsioonibüroo

Raamatukogu kui koolitaja rolli võimalused ja kompetents:




Piirkondlik seminar raamatukoguhoidjatele: raamatukogu töötaja kui uue mõtteviisi ja
tähenduse looja kogukonnas.
Ettekandepäev: rahvaraamatukogud koolitajana Tartu Linnaraamatukogus.
IT-vaatlik kampaania raamatukogudes.
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Kirjanduse tundmine:












Algupärase lastekirjanduse päev „Ridade vahele peidetud“ Tartu Linnaraamatukogus.
Muinasjutukonverents Läänemaa Keskraamatukogus.
Laste lugemisprogrammi Lugemisisu koolitus.
Laps kirjanduses.
Eesti lastekirjandus 2018
Laste – ja noortekirjandus ja kirjanduse õpetamine
Emakeele päev.
Eesti kirjandus aastal 2018.
Seminar „Elanikust kodanikuks“ Rocca la Mare kool.
„Erinevate kirjandusliikide mõjust psüühikale“ Viljandis
Aleksander Sibula erialapäev: korraldaja Tallinna Keskraamatukogu.

Lasteteenindus, lasteteenindust puudutavad teemad:










Õppereis Stockholmi, ERÜ lastekirjanduse toimkond, toetas Kultuuriministeerium.
Lasteraamatukoguhoidjate päev Paikusel.
Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Kes loeb, see loeb“.
Kuidas rääkida laste keeles? Briti Nõukogu, Eesti Muuseumiühingu, ERÜ koolitus.
Kirjastuste Avita ja Koolibri teabepäevad.
OÜ Hooling Laste lugemisjooga koolitus.
„Beebikooli ja väikelaste huviringide juhendajate kursus“ Rahvakultuuri Keskus
Arutelu juhtimine laste ja noortega. Arutelu juhi hoiak ja tegevused lähtuvalt lastega
filosofeerimise metoodikast.
Lastetöö raamatukogus kasutades erinevaid meetodeid.

Täiskasvanuharidus
 Täiskasvanuhariduse maakondlik koostööseminar.
 Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppisvõimaluste arendamine
 Konverents-koolitus „ Kirjaoskuse mitu nägu“ Korraldajad Eesti Lugemisühing ja
Tartu Ülikool.
 Elanikkonna kaitse kriisiolukordades: korraldaja Põhja Päästekeskus.
 IT-vaatlik kampaania raamatukogudes.
Infopädevus; IT-alane kompetents
 E-kodaniku juhendaja koolitus(BCS koolitus)
 Amphora kasutaja koolitus.
 Kuulutuste ja voldikute loomise töötuba.
 Sündmuste läbiviimist toetavad tehnoloogilised vahendid.
 Kaasamist toetavad infotehnoloogilised vahendid
Kultuurilugu:
 Kohalik kultuurilugu ja seltsid
 Maakondlik õppepäev
 Väljasõit Viljandisse
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2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
Tabel 4
Koolituse
aeg

Koolituse
teema

Koolituse
maht/kestus

Raamatuko Eelarve/Koolituseks
guhoidjate kulutatud summa
arv/ KOVde arv

21.03.2019 Kolleegipä Harju
ev
MKRK

6t

37

520,00

30.05.2019 Maakondli Harju

6t

39

1224,00

6t

20

500,00

k

Koolitaja

MKRK

õppepäev
Viljandis
03.10.2019 Koolituspä Harju
ev

MKRK

Harjumaa
raamatuko
guhoidjate
le

21. 03.2019 :Teemad: raamatuesitlus „Laulasmaa ja Lohusalu- loomerahva suvekodu“: autor
Agu Veetamm. Raamatukogude ehitus Püünsi ja Viimsi raamatukogude arengukontseptsiooni
väljatöötamise näitel - esineja Tiiu Valm. Arvo Pärdi keskuse külastamine.
30.05.2019: Kondase Keskuse, Pärimusmuusika Aida, Heimtali Muuseumi külastused.
03.10.2019 : Koolitus viidi läbi koostöös Tallinna Keskraamatukoguga. Teemad: lapse
lugemishuvi toetamine: lugemisjooga, lugemispesa. Eakohased tegevused raamatuga. Lastega
filosofeerimise meetod lugemisringis.
Koolitused olid seotud kutsestandardi kompetentsidega: lugejateenindus, kultuurilugu, teenuste
arendamine.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
vt LISA 2
Esinemised olid seotud ürituste ja koolitustega.
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2.4.4 Erialahariduse omandamine
Harju Maakonnaraamatukogu: 1 töötaja õpib Rahvusraamatukogu kutsekoolituses, läbitud
I, II moodul. 1 töötaja jätkab õppimist TLÜ Digitehnoloogiate Instituudis infoteaduse erialal
bakalaureuseõppes
Jüri rk: 2 töötajat õpivad Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi infoteaduste eriala
magistriõppes
Lääne-Harju vallaraamatukogu: 1 töötaja õpib Rahvusraamatukogu kutsekoolituses, läbitud
I ja II moodul
Kuusalu rk: 1 töötaja läbis kutsekoolituse, omistati VI astme kutsetunnistus.
Raasiku rk: 1 töötaja omandab erialaharidust bakalaureuseõppes Tartu Ülikooli
Sotsiaalteaduste instituudi Infokorralduse eriala 2. kursusel
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Harju Maakonnaraamatukogu:
Reet Vahersalu Kultuuriministeeriumi tänukiri
Kose rk:





Ingrid Kuusk – Parim maaraamatukoguhoidja 2019 nominent Harjumaal, esitatud
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemiale
KOV tänukirjad: Liia Oll- 35 aastat tulemuslikku tööd Kose Raamatukogus. Marju
Purgats lugemiskultuuri edendamise eest ja seoses Oru raamatukogu 100.
sünnipäevaga
ERÜ tänukiri: Ingrid Kuusk – Parima maaraamatukoguhoidja 2019 nominent
Harjumaal

Jüri rk:





Peetri raamatukogu raamatukoguhoidja Kadi Anga on „Aasta Lasteraamatukoguhoidja
2019“ nominent, ERÜ tänukiri
Kadi Anga: Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemia kaasaegse
mitmekülgse tegevuse eest laste lugemise juhtimisel Peetri raamatukogus
Annela Meejärv: Rae Vallavanema tänukiri pikaajalise tulemusliku töö eest (25 aastat
tööstaaži Jüri raamatukogus)
Ülle Siska: KOV tänukiri

Kuusalu rk: Vaike Sillale Kuusalu valla tänukiri kauaaegse tööpanuse eest
Loksa Linnaraamatukogu: KOV tänukiri Õnne Teernile
Raasiku vald: KOV-i tänukirja said 3 töötajat: suvelugemise programmi läbiviimise eest ja
vallaraamatukogu töö eduka korraldamise eest
Saku rk: KOV tänukirja sai Ülle Loik õppekavajärgse ja -välise tegevuse mitmekesistamise
ning valla kultuuriellu panustamise eest
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Saue vald: KOV tänukiri seoses tööjuubeliga ja Saue valla aasta loomeinimese tunnustuse
kandidaadina sai raamatukoguhoidja Helgi Saar
Tabasalu rk: raamatukogu pikaaegset direktorit Ede Kutsarit tunnustati Harku valla
teenetemärgiga
Ääsmäe rk: KOV tänukirjad raamatukogu töötajatele raamatukogu juubeli puhul
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Anija vald: Anija mõisa renoveerimise käigus saab mõisahoones uue ruumi Anija
haruraamatukogu eeldatavasti 2020. aasta lõpuks. 2019. a. töötas raamatukogu mõisahoones
ajutises ruumis ja lühema lahtiolekuajaga.
Lääne-Harju vald: Lehola haruraamatukogu kolis moodulmajja, mis pindalalt on varasemast
väiksem.
Kose vald: Ardu haruraamatukogu sai lisaruumi ja kogu raamatukogu renoveeriti.
Kose ja Kose-Uuemõisa raamatukogudes olid sadeveest tingitud kahjustuste tõttu taastavad
remonditööd.
Kuusalu vald: Kuusalu raamatukogu ruumilahenduse parandamiseks tehti kapitaalremont.
Loksa linn: Loksa raamatukogu tualeti kapitaalremont.
Maardu Linnaraamatukogu: I korruse lugemissaal renoveeriti.
Raasiku vald: Aruküla harukogus ehitati ümber olmeruumide ventilatsioon.
Rae vald: Jüri raamatukogus oli täiskasvanute osakonna laiendus ja remonditööd.
Peetri raamatukogu vajab uusi ruume, praegused on Peetri ja teiste raamatukogu piirkonna
külade (Järveküla, Uuesalu, Assaku) elanike arvu kohta (ca 9200 sissekirjutust) liiga väikesed,
lisaks kasutab Peetri kool raamatukogu ruume 8 korda nädalas tundide läbiviimiseks.
Saku vald: Hoones, kus asub Saku Vallaraamatukogu, oli kapitaalremont, mille käigus tehti
remonditöid ka raamatukogu ruumides.
Saue vald: Laitse raamatukogu kolis Laitse keskuses asunud amortiseerunud korterist Kaasiku
külas asuvasse Laitse Seltsimaja ühte tuppa, kus pinda on vähem, kuid täiendavalt saab
kasutada seltsimaja ruume.
Riisipere raamatukogu sai juurde lisaruumi, kuid kogu hoone kapitaalremondi tõttu peab
kolima ajutisele pinnale 2020. a. algul.
Kernu raamatukogu kolib 2020. aastal Haiba Lastekodu hoonest Haiba rahvamajja pärast hoone
kapitaalremonti.
Saue Vallavalitsus otsib võimalust Saue Linnaraamatukogu koolist välja kolida. Vabanenud
ruumidesse plaanitakse klassid. Kui kõik laabub, siis peaks uued ruumid valmima kolme aasta
pärast.
Saue Vallaraamatukogus teostati remont kokku kolmes erinevas ruumis. Vallavalitsus vabastas
oma arhiiviruumi ja andis raamatukogu kasutusse. Raamatukogu otsasein ehitati ringi ja
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asendati maast-laeni akendega. Raamatukogu sai täiendava multifunktsionaalse ruumi
lasteürituste korraldamiseks.
Viimsi vald:
Püünsi haruraamatukogu avati Püünsi Põhikooli hoones 2019. a. jaanuaris.
Viimsi Raamatukogu sai kaasaegsed ruumid Viimsi Marketis. Raamatukogu avati kasutajatele
2019. a 5.detsembril.
Saku vald:
Saku Vallaraamatukogus tehti raamatukoguruumides peale hoone kapitaalremondi lõppemist
sanitaarremont ja kõrvaldati ehituse käigus tekkinud kahjustused.
Harku vald:
Harku rk sai lisaruumi I korrusel ürituste ja kogukonna ettevõtmiste tarbeks ning on abiks ka
raamatukoguteenusele ligipääsuks, sest kogud asuvad II korrusel.
Tabasalu rk sai lisaruumi (üldpind 77m2), mis võetakse kasutusele ürituste ja seminaride
korraldamiseks.
VT .LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
I korrusel on ligipääs teenusele tagatud 38 raamatukogus. II korrusel asub 20 ja III korrusel 1
raamatukogu ( Vasalemma raamatukogu, puudub lift). Lift on II korrusel asuvas Kostivere
raamatukogus, Viimsi Raamatukogus ja Kiisa haruraamatukogus. Kaldteed ligipääsu
paremaks tagamiseks on 8-s raamatukogus.
2019. aastal sai korraliku kaldtee Lehola raamatukogu moodulmaja. Kaldtee ehitati Harku
keskusehoonele , mis parandas raamatukoguteenuse kättesaadavust hoone I korrusel.
Ligipääs teenusele on jätkuvalt probleem, vanemates hoonetes ümberehitamise võimalused
puuduvad. Kõik see jätab inimesi raamatukoguteenustest eemale või raskendab kättesaadavust.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogudes oli tagatud IT tugi, vajadusel vahetati välja arvuteid, uuendati tarkvara.
Viimsi Raamatukogu uutes ruumides projekteeriti ja ehitati üles uus kogu raamatukogu kattev
võrgusüsteem, kus eraldatud tööarvutite ja lugejaarvutite võrk. Kõik tööarvutid (11 tk) vahetati
välja Lenovo All-In-One arvutite vastu, lugejaarvutid töötavad valla ühtses pilveteenuse
süsteemis.
Uutes ruumides on ülikiire Wifi lahendus kuni 500Mbit/s. Võeti kasutusele tarkvara Office 365,
mille kasutusvõimalused võimaldavad rakendada rühma- ja tegevustubade (muusikastuudio,
video- ja helisalvestusstuudio) registreerimissüsteemi jpm. Teenindussaalidesse paigaldati
Overall Eesti AS 2 printerit (üks värvi- ja teine mustvalge printer) ning alates 2020.aastast on
lugejatel võimalik kasutada Print In City teenuseid.
2019. aasta kevadel algas Viimsi Vallaraamatukogu üleminek seniselt vöötkoodipõhiselt
teavikute tuvastuslahenduselt RFID-põhisele tuvastuslahendusele, hakati markeerima teavikuid
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RFID märkidega ja paigaldati klienditeeninduse- ja turvalahenduse töökohad. Turva- ja
klienditeenindus rakendatakse 2020. aastal.
Prangli harukogus vahetati välja 3 arvutit.
Harju Maakonnaraamatukogus on soovijatel aasta lõpust võimalik kasutada Print In City
teenuseid.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kooli- ja rahvaraamatukogu tegevuse ühendamisel liideti kooliraamatukogude andmebaasid
rahvaraamatukogu andmebaasidega eraldi osakonnana (Raasiku, Harju-Risti, Padise, Alavere).
Komplekteerimispõhimõtted said selgemaks ja aitasid vältida dubleerimist.
Viimsi Raamatukogu: Seoses vallaraamatukogu uutesse ruumidesse kolimisega muutusid
komplekteerimispõhimõtted: vähem hakati hankima nii nimetusi kui eksemplare
harukogudesse ja rohkem vallaraamatukogusse. Sama tendents jätkub 2020. a., kuna
vallaraamatukogu külastatavus on märgatavalt suurem kui harukogudes ja raamatute ringlus
valla siseselt peab oluliselt paranema.
Kuna Viimsi Raamatukogu harukogudes loeti nende asukoha tõttu (Randvere ja Püünsi
koolides) rohkem lastekirjandust, siis sinna hakati vähem komplekteerima täiskasvanute iluja teadmiskirjandust. Et Viimsi elanikkond on keeleliselt ja rahvuseliselt mitmekesistunud,
osteti vallaraamatukogusse jätkuvalt võõrkeelset kirjandust (443 eks) ja sh venekeelset
kirjandust(278 eks).
Kogude kasutatavus: kogude ja laenutuste üldarvu suhte ringluse näitaja on maakonnas 1,
mis näitab, et seisvat kogu on vähemaks jäänud.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatukogudesse komplekteeriti valdavas enamuses trükitud raamatuid. E-raamatu osaks jäi
kasutamisvõimaluste tutvustamine, huvi e-raamatu vastu on raamatukogudes väike. Saue
Vallaraamatukogus laaditi e-lugerisse lai valik vabalt saadavaid eesti autorite teoseid.
Komplekteerimiskulud suurenesid kokku 5,2%, sealhulgas riigilt 1,8% ja kohalikult
omavalitsuselt 7,5%.
Trükiste juurdekasv ostudena suurenes 6,7 %, annetustena vähenes 65,3%.
Annetuste osakaal kõikide teavikute laadide osas kogude juurdetulekul vähenes kokku 63,9 %.
Lugeja eelistab uut ilmuvat kirjandust, annetustena saadud teavikuid kasutati lagunenud
teavikute väljavahetamiseks.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirjanduse juurdekasv aastakäikudena kasvas 15,2%, annetustena 14,4%. Ajakirjanduse
kojulaenutus vähenes 5,9%, ajakirjandust loetakse kohapeal, kohalkasutus suurenes 6,8%.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviste juurdetulek ostude ja annetustena vähenes üle kahe korra, auviste kogud aasta lõpul
vähenesid 49,6 %. Auviste kojulaenutus vähenes 18,8 %.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuurid toimusid : Harku, Kose, Kose-Uuemõisa, Oru, Kõnnu ,Saku, Viimsi
raamatukogudes.
Kogudest kustutati teavikuid 37,3 % vähem kui 2018. a. Kogude kasv aasta lõpul oli 0,3%,
mis näitab sihipärast tööd kogudega komplekteerimisel ja kogude puhastamisel aegunud ja
lagunenud kirjandusest.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kose ja Kuusalu valdades viidi läbi valla allasutuste teeninduse rahulolu uuringud, milles
raamatukogud said kõrge hinnangu..
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP kasutajate arv oli raamatukogudes erinev, nii väheemise kui suurenemise suunal. Endiselt
oli Maardu raamatukogus AIP külastuste arv suur: 14704 sh. laste külastusi 7238. Maardu
raamatukogus on kasutajatele 8 AIP arvutit.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 5
Raamatukogu

Lugejad
2018

Lugejad
2019

Muutus (+-)*

Harju
maakonna
rmtk-d

45 919

47 559

+1 640

4 214

+142

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)*

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

Muutus
(+-)*

742 894

742 422

-472

453 083

548 144

+95 061

66822

+3539

11 872

13657

+1785

Sh
Harju 4 072
MKRK
*Peale haldusreformi
Raamatukogu
Harju
maakonna
rmtk-d

Sh
Harju 63 283
MKRK
*Peale haldusreformi
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Raamatukogu
Harju
maakonna
rmtk-d

Laenut-d
2018

Laenut-d
2019

Muutus
(+-)*

Päringud** Päringud** Muutus
2018
2019
(+-)*

1 293 317

1 272 668

-20649

30 645

35108

+4463

102 817

+883

1 418

1 115

-303

Sh
Harju 101 934
MKRK

Laenutused: kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused.
*Peale haldusreformi
**Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, RaRS §5(5)5) Järjepidev töö
registreerimisel.
Infopäringute arvestust peetakse suuremate ja mahukamate päringute kohta. Teemadena
eelkõige koduloolised päringud.
2018. aastal registreeriti 30645 ja 2019. aastal 35108 infopäringut.
Näited:
Harju Maakonnaraamatukogus:
Lääne-Harju valla mälumängusarja küsimuste koostamise materjale.
Keila Leivatehase ja Keila tekstiilitööstuse kohta referaadi koostamiseks.
Turba laiarööpalise raudtee ajaloost – koduloo uurijale. Materjali kasutati stendinäituse
koostamiseks, mida eksponeeriti Turbas, Riisiperes, Keilas.
Eluolu 1950-te aastate tööliselamutes – kodu-uurijale Saue vallast.
Talumajapidamisest end. „Suure Tõllu“ kolhoosi maadel- kodu-uurijale.
Joaveski küla ajalugu kodu-uurijale.
Rummu raamatukogu ajalugu kodu-uurijale.
Vaida rk : päringud Nabala kooli ja Rae Tuletõrje Seltsi kohta.

4.3 RVL teenindus
RVL kasutamine nii sisse kui välja oli 2018. aastaga võrdne või väikese muutusega.
Välja saadeti 2018. aastal 20032 ja 2019. a. 19683 teavikut.
Raamatukogud tellisid sisse 2018. a. 14618 ja 2019. a. 13035 teavikut.
RVL teavikute vormistamine vajab andmebaasi tarkvara arendust, põhi- ja haruraamatukogude
vahelise suuremas mahus teavikute vahetuste vormistamine on aeganõudev.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjanduse komplekteerimisel arvestati kogukonna eripärasid ( koolid, lasteaiad),
tulemuseks võib pidada laenutuste arvu kasvu.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2018
2019
(+-)*

Külast-d
2018

Külast-d
2019

Muutus
(+-)*

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)*

Harju
maak.
rmtk-d

15203

Sh Harju 1220
MKRK

15973

+770

244 331

243 380

-951

171941

179929

+7988

1267

+40

19 608

19981

+373

10567

11665

+1098

*Peale haldusreformi
Lasteteeninduse näitajad olid stabiilsed, lugejate arv väikese kasvuga ja laenutuste üldarv
kasvas 4,6%.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Lasteteeninduse põhinäitajad olid stabiilsed. Kasutajate arv kasvas 5%, laenutuste arv kavas
4,9%, külastuste arv vähenes 0,4%.
Eesti keele aastal täistati riigikeele 100. aastapäeva, erilist tähelepanu pöörati murdekeelele.
Toimusid ettelugemised, keelekohvikud, -mängud, -viktoriinid jm. Tähelepanu pöörati
teemadele: koolinoored ja anglitsismid, võõrsõnade mugandumine, keelemurrete
meeldetuletamine.
Koolitundide raames külastati raamatukogus olevaid näitusi ja väljapanekuid. Raamatute
valikul oli määravaks kooli soovituslik kirjandus.
Toimusid traditsioonilised suvelugemised koondnimetusega „Kaunis emakeel“ (Jüri, KoseUuemõisa, Maardu, Turba, Viimsi, Raasiku, Harju Maakonnaraamatukogus)
Raasiku valla raamatukogudes oli suvelugemise projekt „Võitja loeb“.
Kiili raamatukogu suvelugemise programm kandis nime „Karikakramäng“
Paljud raamatukogud liitusid ELK poolt algatatud „Lugemisisu“ programmiga (Harju
Maakonnaraamatukogu, Anija valla keskraamatukogu, Raasiku, Oru, Saku Vallraamatukogu,
Turba raamatukogu).
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Toimus ettelugemisvõistluse “Heal meelel ja ilusal keelel“ maakondlik eelvoor.
ERÜ, Harju Maakonnaraamatukogu ja Keila Noortekeskuse koostööprojekti raames oli
suvelaager „Elav Linnalaager“ 10-14 aastastele lastele. Projekt osutus edukaks. Projekti raames
kohtuti kirjaniku ja luuletaja Contraga, kirjanik ja illustraatori Kertu Sillastega. Lapsed tegid
oma esimesed kirjutamiskatsetused ja käsitöösalong „Vaarikas Vahukoorega“ meistrite käe all
valmisid kaunid köidetud raamatud.
Paljud raamatukogud osalesid lugemiskoera programmis koostöös Eesti Abi- ja Teraapiakoerte
Ühinguga (Harju Maakonnaraamatukogu, Kiili raamatukogu, Saku Vallaraamatukogu Kiisa
harukogu, Viimsi Raamatukogu).
Osaleti Põhjamaade kirjandusnädalal.
Harju Maakonnaraamatukogu kodulehele lisandus eraldiseisev lasteteeninduse koduleht,
mis kajastab lastele mõeldud tegemisi, kodulehe vahendusel on õpetajatel võimalus broneerida
lastetoa ruumi raamatukogutunniks.
Harju Maakonnaraamatukogu andis Keila linna lasteaedade kõikidele rühmadele ja Keila
Algkoolile raamatu „Looduslikud talvedekoratsioonid“. Lisaks meisterdamisraamatule said
lasteaiad kaasa pedagoogilisi materjale.
Harku raamatukogus toimus koostööprojekt „Aitan lapsi lugema“. Rakendati uut
filosofeerimise metoodikat. Kooskäimist jätkas juba neljandat aastat tegutsenud lugemisring
„Loeme üheskoos“.
Jüri raamatukogus koguvad populaarsust kolme asutuse koostööna Eesti Pimedate
Raamatukogu täispimeda töötaja loengud „Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas“,
mis on ka kooli õppekavas.
Raasiku valla raamatukogu osales Kirjastuse Päike ja Pilv poolt algatatud lugemisprojektis
„Minu väike raamatukogu“, mille eesmärgiks oli tutvustada Läti, Poola ja Sloveenia
lastekirjandust. Raasiku raamatukogus osutus see programm populaarseks. Toimus kohtumine
läti kirjaniku Martinš Zutisega.
„150 aastat laulupidusid, 85 aastat tantsupidusid“ näitused
Maakonnaraamatukogus, Kiili, Kose, Tabasalu ja Vääna raamatukogus.

toimusid

Harju

4.4.4 Laste- ja noorteüritused
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
.
Maardu Linnaraamatukogu: Maardu Noortekeskuse kõrval töötab erivajadustega lastele ja
noortele mõeldud päevakeskus.
Kaks korda nädalas käis kaks gruppi (ühes on lapsed vanuses 10-18 , teises – noored 19-25)
raamatukogus. Erivajadustega lastele ja noortele pakuti võimalust joonistada, mängida,
meisterdada, korraldati ettelugemisi, filmide ühiseid vaatamisi.
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Viimsi Raamatukogu osutas 2019. aastal koduteenuseid 360 korral kokku 51 kasutajale,
Prangli Raamatukogu 315 korral 7 kasutajale. Koduteenuste arv on veidi kasvanud, kuna eakate
lugejate arv on tõusnud.
Uutes ruumides vajab lahendamist Rannapere Pansionaadi elanike teenindamine, kuna nende
jaoks asub raamatukogu nüüd kaugel.
Arvestades Randvere raamatukogu eripära, et asub kaasavas kogukonnakoolis, siis paljude
teiste laste kõrval õpib siin erivajadustega lapsi nii põhikooli riikliku õppekava, lihtsustatud
õppekava kui ka toimetulekuõppe alusel (HEV-õpilased), puutub raamatukogu erivajadustega
inimestega kokku üsna tihedalt ja nendega tegelemine on osa igapäevasest tööst.
HEV-õpilased on raamatukogus sagedased külalised ja kuigi enamasti ei ole lugemisraskustega
lastele olemas vastavaid raamatuid, pakub olemasolevgi palju huvi. Kohapeal soovitakse
vaadata hea meelega erinevaid raamatuid ja raamatukogu külastamist oodatakse.
Tabel 7
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Harku rk

2

1

1

Jüri rk

11

1

1

Kose rk

136

1

10

Kuusalu rk

45

1

2

Anija valla keskrk

59

3

7

Raasiku valla rk

15

1

1

Turba rk

6

1

2

Vaida rk

21

1

2

Viimsi rk

675

1

58

Ääsmäe rk

12

1

6

Koduteenindus

Tabel 8
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Harju MKRK

1

Pensionäride
Ühenduse üritus

Volikogu

2

10

Pria

1

2

Kuusalu rk:

20
Eakate Kodu

8

104

Hoolela

Kord nädalas

1

Peetri rk-le

1

37

Kostivere rk-le

1

22

3

65

Raasiku rk:

Vaida rk
Rae Huvialakooli Vaida osakond

Eesti Posti frantsiisikontorid on Orus, Kose-Uuemõisas, Vaidas
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Kohtumised loomeinimestega:
Harju Maakonnaraamatukogus käisid Kaja Kallas, Marko Mihkelson, Ketlin Priilinn,
Roland Tõnisson, Toomas Kall, Siim Kallas, Hanno Ojalo, Tiina Laanem, Anu Saluäär-Kall.
Harku rk-s Mart Rannut, Anneli Banner.
Kiili rk-s Ilmar Trull, Kaja Kallas, Veronika Kivisilla, merebioloog Ilmar Kotta.
Kose-Uuemõisa ja Habaja raamatukogus Wimberg (Jaak Urmet), Orus ja Ardus Markus
Saksatamm, Ardus Elo Selirand, Orus Kristina Ruder, Kosel Indrek Koff, Rein Sikk, Made
Balbat, Mauri Kiudsoo, Harry Raudvere, Contra, Gunta Randla, Kaja Kallas, Marko
Mihkelson.
Jüri rk-s Wimberg (Jaak Urmet), Indrek Koff, Jaak Juske 2 korda, Markus Saksatamm, Tanel
Toom, Kristjan Prii, Gaute Kivistik, Marek Sadam, Tõnu Laikre, Kaja Kallas, Marko
Mihkelson.
Maardu Linnaraamatukogus toimunud Slaavi kultuuri ja kirjakeele päevadel jutustas
Maardu õigeusu kiriku preester isa Dimitri lastele õigeusust ja teistest religioonidest.
Maardu Ukraina Kultuuriühingu Stozarõ ja Valgevene Kultuuriühingu Jalinka juhid käisid
raamatukogus lastele oma rahvalaule ja rahvatantse tutvustamas ja rahvamänge mängimas,
mõistatusi esitamas. Külas käis tuntud ajakirjanik, saatejuht, kirjanik, kirjastuse Makarov
asutaja ja juht Pavel Makarov, kes on enam kui 20 vene ja eestikeelse raamatu autor.
Raasiku valla raamatukogudes olid kohtumised Heli Illipe-Sootaki, Jaak Urmetiga, Marko
Mihkelsoni, Krista Laaneti, Ülle Jukkiga, Mihkel Rauaga, Lembit Karindiga, Kristiina Ehini
ja Silver Sepaga, Holger Oidjärvega.
Tabasalu rk-s kohtus lugejatega koduloouurija Agu Veetamm, kes tutvustas raamatut
„Laulasmaa & Lohusalu - loomerahva suvekodu“ ning rääkis ka Tabasalus ja Rannamõisas
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elanud ja suvitanud kultuuritegelastest. Lugejatega kohtus kirjanik, luuletaja, dramaturg ja
„Õnne 13“ stsenarist Andra Teede.
Turba raamatukogus oli kohtumine Valdur Mikitaga.
Vaida rk-s toimusid reisielamuste teeõhtud Sri Lanka, Bali ja Singapur, ajalooõhtu „Urvaste
küla Harjumaal“, Infopäeva „Kuidas uurida suguvõsa“ külaliseks oli Jaan Tagaväli, toimus Rae
valla kirjanduse antoloogia esitlus ja kolme asutuse koostöös Advendikontsert , oli kirjanduslik
keskpäev kus külaliseks oli raamatu „Minu Los Angeles“ autor Helen Tootsi. Külas käisid
geograaf Tõnis Saadre ning luuletaja, kujundaja ja illustraator Lemmi Kuulberg koos luuletaja
Peeter Teppoga.
Viimsi Raamatukogu: korraldas kokku 21 erinevat üritust, millest meeldejäävamad olid
vestlusõhtu kirjastus ''Varrak'' peatoimetaja Krista Kaeraga, vestlusõhtu Jaan Martinsoniga,
vestlusõhtu ajaloolase Andres Adamsoniga, kohtumisõhtud Hanno Ojaloga, Marju
Kõivupuuga, Alar Tamminguga, Andrus Kivirähkiga, kirjanik Valdur Mikitaga, Lennart Meri
90 – mälestusõhtu koos Mart Meri ja Jüri Treiga, Ülo Vooglaiu, Tunne Kelami ja Hannes Võrno
raamatute esitlused jpt.
Eraldi sündmus oli Viimsi Raamatukogu uute ruumide avamine lugejatele 5. detsembril, kui
kogu päeva jooksul toimusid üritused, esinesid Viimsi Muusikakooli õpilased ja Viimsi
Gümnaasiumi etlejad, toimus Hannes Võrno uue raamatu esitlus ja esines teater „Varius“
lavastusega „Sada ja üks“. Toimus pärastlõunakohtumine
Rein Veidemanni ja Joonas
Hellermaga, mõtlemisõhtu kiusamise teemal, filmikontsert Olga Einasto ja Elmet Neumanniga
ning advendiõhtu luule ja muusikaga.
Raamatukogu kui kogukonna kohtumispaik:
Kiili rk: 30. märtsil möödus 70 aastat küüditamisest. Toimus küüditatute mälestuspäev, kus
esinesid kohalikud inimesed, kes olid küüditatud. Esitleti mälestusteraamatut „Kaduvad
mälestused“, vaadati filmi küüditamisest.
Koos Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga korraldati
inimeste loomingu näitus, mis leidis suurt kõlapinda.

kohaliku kogukonna puuetega

Kehra rk: toimusid reisimuljete- ja soovituste jagamise õhtud „Raamatukogu reisijututuba“.
Mehhikost jagasid
reisijutte ja pilte Urve ja Mait Siil. Oma palverändudest käis rääkimas
Rein Kalle.
Maardu Linnaraamatukogu koostöös kohaliku omavalitsusega korraldas
kümme
keelepäeva, kus tutvustati eesti keele riigikeeleks kujunemist ja riigikeele rolli kõigile
huvilistele. Laulupeo 150. aastapäeva ja XX tantsupeo “Minu arm“ tähistamiseks kõlas terve
aasta jooksul raamatukogu ruumides eesti rahva- ja tuntud eesti heliloojate muusika, olid
teemanäitused ja väljapanekud laulu- ja tantsupidude ajaloost.
Arvestades Maardu linna elanike huve ning vastavalt arengukavale Maardu 2014-2025
jätkatakse Maardu Linnaraamatukogus erineva keele ja kultuuritaustaga inimeste kaasamist,
sotsiaalse turvatunde loomist elanikkonna seas, kultuuridevahelise kommunikatsiooni toetamist
koostöös rahvusseltsidega tunnustades igaühe õigust saada osa oma emakeelsest kultuurist.
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Tähtis tegevussuund oli tutvustada eesti keelt võõrkeelena rääkivatele inimestele eesti
kirjandust ja kultuuri, ühiskonnas toimuvaid protsesse läbi erinevate ürituste, näituste jne.
Kirjandust tutvustati raamatunäituste ja ürituste kaudu (viktoriinid, filmide vaatamine,
ülevaated ajalehes Maardu Panoraam).
Raasiku Valla Raamatukogu osales üle-eestilisel külastussündmusel „Maal elamise päev“.
Tutvustati raamatukogu, saadi osa lastehommikust ning uudistati näitusi, oli avatud kohvik,
gruppidele toimusid raamatukogu ekskursioonid. Külastajaid oli sel päeval 95.
Saku rk Kiisa harukogus käib üks kord kuus koos raamatuklubi, kus vesteldakse kuu jooksul
loetud raamatute üle. Teemadeks valiti Hispaania kirjanik, Nobeli laureaatide looming, huumor
jm. 25. märtsi raamatuklubis käis külas luuletaja Airis Erme. Jaapani nädala raames toimus
kohtumisõhtu Merike Villardiga, kes rääkis oma kogemusest Shikoku 88 templi palverännakust
Jaapanisse 2018. aasta kevadel.
Saue Linnaraamatukogu tegeleb 17 aastat koostöös Saue Kodu-Uurimise Seltsinguga Saue
asustus- ja kultuuripärandi talletamisega. Kokku on kogutud hulk ajaloolist ja
rahvapärimuslikku materjali külade, talude, loodusväärtuste, endisaegse olustiku ning
elukorralduse kohta. Üheskoos jagatakse ja jäädvustatakse oma mälestusi tulevastele põlvedele.
Koos korraldatakse mitmeid näitusi, üritusi, tutvustatakse mäluasutuste avalikkusele
kättesaadavaid digiarhiive.
Tabasalu raamatukogu fuajees oli avatud raamatuvahetuspunkt, kuhu lugejad said kodust
raamatuid tuua ning sealt meelepäraseid raamatuid võtta. Tänu lugejate toodud raamatutele sai
hulga raamatuid endale Harkujärve kogukonnakiriku juures loodud lugemispunkt.
Turba raamatukogus toimuvad kohalike ajaloouurijate kohtumised ja vestlusringid.
Ülevaated kogutud materjalidest on hoiul
raamatukogus. 2019.
a. toimusid
kalligraafiakursused kunstnik Anu Karjatse juhendamisel ning need jätkuvad 2020. a.
Raamatukogu pakkus lugejatele võimalust end proovile panna lugemise väljakutses, kus 40
teema hulgast tuli valida meelepärased 15 ning vastavalt teemadele valida raamatud.
Eesmärgiks oli , et lugeja kätte satuksid erinevatest valdkondadest raamatud, mis avardavad
silmaringi, tekitaks huvi uute teemade vastu. Kevadel lõpetas väljakutse 10 inimest, kes kõik
olid tänulikud, sest said nii palju uut ja põnevat teada. Lõpupeol oli külas lõõtsamees Kaido
Kallikorm. Uus väljakutse algas septembris 2019 ning lõpeb 30. aprillil 2020.
Koos käis raamatuklubi, kus arutleti raamatute ja muude aktuaalsete
Öökuninganna õide puhkemise ajal oli avatud õhturaamatukogu.

teemade üle.

Vaida raamatukogus käisid koos Urvaste, Salu, Aruvalla, Suuresta, Vaidasoo ja Vaida aleviku
aktiiv arutamas ühisürituste korraldamist. Vaida raamatukogu toimib kogukonnakeskusena, kes
kogub ja säilitab kodukohta puudutavat materjali. Iga kuu kolmandal kolmapäeval oli
raamatukogus Rae Kultuurikeskuse kogukonnatööspetsialist.
Prangli haruraamatukogu oli suhtlemiskoht saares elavatele inimestele. Siia tuldi lugema ja
laenutama, õppima, mängima ja vaba aega veetma. Suvel külastasid raamatukogu suvitajad ja
turistid, kes vajasid infot saare kohta. Raamatukogus oli Prangli kaart ja saart tutvustav voldik.
Reklaamalusel oli suvel üleval Pranglit ja naabersaari tutvustavad raamatud( Aksi, Naissaar,
Keri ).
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Suvel külastasid raamatukogu lastelaagrid, kes olid väga huvitatud saare ajaloost ja elust
Prangli saarel, raamatukogul oli palju huvitavat ette näidata (pilte, vanu ajalehti, artiklite
täistekste, laule Pranglist jne). Raamatukogus on külastajatele kättesaadavad Prangli lehed,
mida andsid välja Prangli põhikooli õpilased aastal 1997 – 2012.
Näitused raamatukogudes
Harju Maakonnaraamatukogus: Lembe Maria Sihvre käsitöönukkude näitus, Kerttu Soansi
maalide näitus, Keila Kangakudujate 55. tegevusaasta ülevaatenäitus, Kunstring Sirletti
näitused, Rahvusarhiivi rändnäitus ajakirja Pikker karikatuuridest 1957-1995, Eesti
Nahakunstnike Liidu köitekunstinäitus „Ma olin Juhan Viiding“, Keila Noortekeskuse
korraldatud lindude joonistusvõistluse tööde näitus, kunstiõpetajate suvelaagri rändnäitus,
Toivo Laansoo loodusfotode näitus, Õnne ja Eike Mägi käsitöönäitus“ Viltimise põnevad
rajad“, Eesti Köitekunstnike Ühenduse korraldatud rahvusvaheline köitenäitus „ Väike prints“,
Mikk Rätsepa fotonäitus, Urmas Veersalu rookroonide näitus, Laulasmaa rahvarõivaste
valmistamise kursuse lõputööde näitus jne.
Kiili rk: Nikolai Roerichi maalide näitus. Lisaks näitusele toimus mitu tutvustavat loengut.
Aruküla ja Raasiku raamatukogudes toimusid aastaringselt näitused, tutvustati nii hobikui professionaalseid kunstnikke.
Turba rk: toimus suur aabitsanäitus, kus Kadi-Ann Kraut ning Kairi Alev näitasid oma
aabitsate ja kooliraamatute kogusid ning raamatukogus oli avatud kohvik.
Vaida rk: koostati Eesti keele aastale ning laulu – ja tantsupeo juubeliaastale pühendatud
näitused. Vaida kooli kunstiõpetajaga koostöös näitus rahvarõivastest ja ehetest. Koostöös Eesti
Vabaõhu Muuseumiga oli näitus „Vaata vana akent!“ koos õppefilmi näitamisega; Lemmi
Kuulbergi fotonäitus „Unihobu“ ; Tõnis Saadre fotonäitus „Mõtlikult“; Põhja-Ameerika
fotokunstniku Robert Atwateri
fotonäitus; Austria fotokunstnik Anita Grantzeri näitus
„Zeitgeist“ , näitus „Vaskjala Loomeresidentuuri kaks aastat loomingus!“.
Viimsi rk: raamatukogu vanades ruumides, kus olid napid eksponeerimistingimused toimus
vaatamata sellele mitmeid huvitavaid näitusi, nagu Trükimuuseumi rändnäitus „Loetud
hetked“, näitus "Viimsi Raamatukogu läbi ajaloo" ja hulgaliselt raamatuväljapanekuid.
Uutes ruumides oli avanäitused, nagu Ülle Meister "Muinaslood piltides", Viive Noore
"Jõulupiltide näitus" ning Salzburgi kunstnikeühenduse aer-bv-berchtoldvilla grupinäitus
"Kirjapildid" (maal, graafika, trükigraafika ja fotograafia). Kuraatorid Peter ja Regina Rieder.
4.6.2riiklikul tasandil
Raamatukogude koostööpartnerid:
Eesti Rahvusraamatukogu (raamatukogutöötajate koolitused jms), Eesti Rahvusarhiiv
(rändnäituste eksponeerimine raamatukogus), Eesti Hoiuraamatukoguga,
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (koolitused, kogemuste
Lastekirjanduse Keskus (raamatukogutöötajate koolitused jms).

vahetamine),

Eesti
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Harju Maakonnaraamatukogu: Raamatukoguga käisid tutvumas ERÜ erialaraamatukogude
töötajad, Tallinna Keskraamatukogu töötajad, Viljandi Linnaraamatukogu töötajad.
Harju Maakonnaraamatukogu teenindusosakonna juhataja on Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu
liige. Raamatukogu on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu toetajaliige, Eesti Muusikakogude
Ühingu liige.
Koostöö Eesti Lastekirjanduse Keskusega jätkus üleriigiliste ürituste läbiviimisega. Toimus
üle-eestilise 3.-4. klasside kirjandusmängu maakondlik eelvoor. Toimus üleriigiline 4. klasside
ettelugemise päeva “Heal meelel ja ilusal keelel“ maakondlik eelvoor. Alguse sai „Lugemisisu“
lugemisprogramm.
Koostöös Tallinna Ülikooli Enn Soosaare Sihtasutusega toimus raamatukogus Enn Soosaare
eetilise esseistika auhinna üleandmise pidulik üritus.

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Harju Maakonnaraamatukogu: ERÜ ja Kaunase Maakonnaraamatukogu vahelise
koostöölepingu raames käisid raamatukoguga tutvumas ja kogemusi vahetamas Kaunase
Maakonnaraamatukogu töötajad.
Viimsi rk : Rahvusvahelisel tasandil tegi Viimsi Raamatukogu 2019. aastal koostööd Helsingi
Linnaraamatukoguga, Iso Omena, Sello ja Laajansalo raamatukogudega raamatukogu uute
ruumide projekteerimise teemal.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis
muutunud?
Kasutajakoolituse sihtrühmad olid õpilased, arvutikasutajad, lugejad, töötud ja vanemaealised.
Teemadeks otsingud raamatukogude elektronkataloogidest, ID-kaardi kasutamine, eesti.ee
portaali kasutamine, infootsing internetis, pangaülekanded, dokumentide tellimine ja täitmine
internetis, e-post, printimine.
Rühmakoolitused olid reeglina õpilastele, kõige enam oli raamatukogudes individuaalseid
nõustamisi.
Saku rk: Viidi läbi koolituspäev Jõgevamaa raamatukoguhoidjaile, kes soovivad Saku eeskujul
hakata koostama Jõgevamaa koduloovikit.
Viimsi rk: Viimsi Raamatukogu tegi 2019. aastal individuaalkoolitusi teemadel: dokumendi
printimine, krüpteerimine, Gmaili kasutamine ja sisselogimine, loovtöö vormistamine ja lisade
tegemise abistamine jpm. Kokku oli individuaalkoolitusi 2019. aastal 41(11 enam kui 2018. a)
Randvere harukogu on seadnud üheks oma ülesandeks õpetada samas majas asuva kooli õpilasi
kasutama e-kataloogi, otsima infot erinevatest andmebaasidest, aga ka seda, kuidas leida
vajalikku teavet teatmeteostest, teadmisraamatutest. Tähelepanu all koolituse käigus oli, kuidas
jõuda tõese ja usaldusväärse infoni. Tutvustati raamatute paigutussüsteemi, et iseseisvalt leida
vajalik teavik. Rühmakoolitusi tehti Viimsi harukogudes kokku 27 (2 enam kui 2018)
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks, väljaannete koostamine,
publitseerimine, osalemine koostamises.
Raamatukogud kasutavad teenuste tutvustamiseks erinevaid
kodulehed, Facebook, Instagram, YouTube, blogi jm.

sotsiaalmeedia kanaleid:

Harju Maakonnaraamatukogus koostati raamatukogu 100. sünnipäevaks ülevaateartikkel
„Sada aastat Keila raamatukogu“, mis ilmus ajalehes Keila Leht.
Koostati „Tähtpäevade kalender 2019“ Harjumaaga seotud isikute juubelite ja sündmuste
kohta. Avaldati raamatukogu kodulehel www.hcl.ee
Koostati nimestik“ Harju Maakonnaraamatukogu ajakirjanduse veergudel 2008-2018“
elektrooniliste andmebaaside Urram ja Digar põhjal.
Maardu Linnaraamatukogus kasutatakse raamatukogu reklaamimiseks ja tegevusest
informeerimiseks Maardu TV-d ja ajalehte Maardu Panoraam.
Saku Raamatukogus koostati kogumik „Saku. Legendist tänapäeva“. 307-leheküljeline
raamat ilmub 2020. aasta algul. Sisuks Saku vald ajakirjanduse peeglis ning praeguste ja endiste
vallakodanike mälestused.
Viimsi rk:
2019. aastal järgis Viimsi vallaraamatukogu dokumendi
„Viimsi Raamatukogu
sotsiaalmeediastrateegia
2018-2019“
põhipunkte.
Peamised
teemad
olid
raamatukogusündmused, vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimine ja avamine
(kohalikus ajalehes „Viimsi Teataja“, aga ka riiklikul tasandil, sotsiaalmeedias).2019. a. alustati
ajalehes „Viimsi Teataja“ rubriigi „Raamatukoguhoidja soovitab“ koostamisega.
Kasutusel on Facebook, Instagram, YouTube, blogi - http://viimsiraamat.wordpress.com/,
visitViimsi.com
4.9 Andmebaasid. (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude
andmebaaside loomine ja pidamine, RaRS §5(5)2).
Raamatukogu kodulehtede vahendusel on lingid erinevatesse andmebaasidesse (ESTER,
RIKS, Kodulugu ERB, DIGAR, DEA,ISE,RA, Eesti Veebiarhiiv, EFIS.
Harju Maakonnaraamatukogu: andmebaasi „Kodulugu“ jaoks vaadati läbi sadakond
artiklite ja mälestuste kogumikku, põhiliselt looduskaitsest, etnograafiast, arhitektuuriajaloost,
kogumike sarjad nagu „Eesti kirikud“, „ Eesti linnad“, „Eesti vallamajad“, „Eesti tuulikud“,
„Eesti sillad“ jm. Andmebaasi sisestatud vastavalt artiklid või siis lisatud kohanimede
märksõnad teavikute kirjetesse Urramis.
Kohalikke ajalehti
sündmused.

bibliografeeriti valikuliselt, põhiliselt persoonid, ajalugu, suuremad

Kuusalu rk: kodulehel on avaldatud Väino Eskeni kogu nimekiri ja Endel Vahermaa fondi
loend.
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Saku rk: Kodulooviki, mis täieneb elanikke kaasates, s.t. autorite ring on piiramatu.
Andmebaasi saavad kasutada ainult sisse loginud kasutajad.
Kodulooviki külastused 2019: 958. Koduloovikis on 2063 lehekülge. Juurdepääs 172
digiteeritud tekstile, albumile, kaardile jt. ja 1068 pildile. Allalaadimisi 7917.
Ajalooliste fotode keskkonda saavad kasutajad oma kommentaaridega täiendada.
Pildigaleriis vaadati pilte 2019. a 46 097 korda. Kokku on pilte vaadatud 159 821 korda.
Galeriis aasta lõpu seisuga 1076 fotot.
Kodulooliste artiklite bibliografeerimine ning linkimine täistekstidele DIGARis
andmebaasides. Osaliselt on lisatud ka PDF faile.

jt

Aruandeaastal bibliografeeriti 187 artiklit jooksvalt ja retrospektiivselt (vanimad artiklid
pärinevad 19. sajandi lõpust). Andmebaasi maht: 1391 kirjet. Juurdepääs e-kataloogi kaudu.
Kodulooliste dokumentide (käsikirjad, fotod, albumid jm) digiteerimine ning kättesaadavaks
tegemine eelnimetatud andmebaaside kaudu.
2019. aastal digiteeriti käsikirjalist materjali, albumeid, kaarte ja üksikdokumente. Kõik
digiteeritud materjalid on kirjeldatud kataloogis, kättesaadavad koduloo-wikis. Kokku on
digiteeritud faile 2354. Digiteerimisteenust ostetakse osaliselt sisse digiteerimiskeskusest
„Kanut“.
Vaida rk: koostatud on andmebaas Rae valla aukodanike kohta
http://teeneteplaat.weebly.com/ , mis on leitav ka Rae valla kodulehelt. Rae valla külade
bibliograafia Kodu lugu http://kodulugu.weebly.com/.
Viimsi rk: Jätkus koduloo andmebaasi täiendamine; 2019.aastal lisandus 807 kirjet ja nüüd
sisaldab andmebaas kokku 1 162 kirjet.

5. 2020. aasta tegevused
Tähelepanu all on raamatukoguteenuse kättesaadavus, selle arendamine, uute vajaduste ja
võimaluste väljaselgitamine.
Raamatukogud jätkavad oma põhiülesannete täitmist. 2020. digikultuuri aastal on eesmärgiks
erinevate kultuuripärandi digitaalsete andmebaaside tutvustamine.
IT arendustegevuses kaalutakse RFID tuvastuse kasutuselevõtmist senise vöötkoodi põhise
tuvastuse asemel.

Koostajad: Reet Altma, Rutt Enok
Direktor Rutt Enok
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Harju MKRK

40

240

1243

Aegviidu
raamatukogu

1

16

0

Anija Valla Keskrk

12

59

446

Harku raamatukogu

17

154

443

Jüri raamatukogu

31

353

2311

Kiili raamatukogu

3

18

0

Kose raamatukogu

48

209

2608

Kuusalu
raamatukogu

11

48

L-Harju Vrk

3

18

125

Raasiku Vrk

33

212

1155

Ruila raamatukogu

3

29

Saku Vrk

18

108

498

Saue Vrk

5

37

110

Tabasalu rk

15

138

300

Turba raamatukogu

1

5

50

Vaida raamatukogu

10

39

65

Viimsi Raamatukogu

10

258

1500

Vääna raamatukogu

5

29

200

Ääsmäe rk

1

6

25

267

1956

11079

KOKKU
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LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Harku rk.:
Ajalooaineliste ekskursioonide „Harku aleviku lugu“ korraldamine ja läbiviimine Harku
alevikus
„Elu on mälestus elust. Meenutame Harku luuletajat Sigrid Preemi“, ürituse ettekanded.
Töötoa ettekanne TÜ ja Eesti Lugemisühingu konverents-koolitusel „Kirjaoskuse mitu nägu“
Tartu Ülikooli raamatukogus teemal „Raamatukogu laste lugemishuvi
toetaja ja äratajana. Üks koostöönäide“.
Esinemine Harku Lasteaias lasteaiaõpetajatele ettekandega koostöövormidest ja võimalustest,
mida raamatukogu pakub.
Ettekanne Harju Maakonnaraamatukogu koolituspäeval „Lastetöö raamatukogus kasutades
erinevaid meetodeid“.
Esinemine Kumna Kultuuriaidas laste raamatupäeva/lugemisöö üritusel teemaga
„Keelenaljad ja keelemängud“.
Kose rk:
Ettekanne Oru raamatukogu 100. sünnipäeval ``Oru raamatukogu ajaloost``
Saku rk:
Mediawiki tarkvara kasutamine kodulooviki loomiseks Põltsamaa raamatukoguhoidjatele.
Saku Vallaraamatukogu koduloo-alane töö Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjatele.
Vaida rk : ettekanne raamatu „Urvaste küla Harjumaal“ esitlusel Urvaste külas.
Viimsi rk : Vallaraamatukogu direktor tutvustas raamatukogu uute ruumide projekti
maakonnaraamatukogu töötajate seminaril, raamatukogu tarkvara RIKS nõupidamisel
Põltsamaal, Soomes Oodis ja mitmetel vallavalitsuse nõupidamistel.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2019)

Ardu raamatukogu

Renoveerimine, laiendamine lisaruumi arvelt

Jüri raamatukogu

Täiskasvanute osakonna laiendus ja remont

Lehola raamatukogu
Raasiku
Raamatukogu

Raamatukogu sai uued ruumid moodulmajja

Valla Aruküla

haruraamatukogu

ümberehitamine.

olmeruumide

ventilatsiooni

29
Saku valla rk

Sanitaarremont Sakus; hoone kapitaalremondi järgsete kahjustuste
likvideerimine

Saue
vallaraamatukogu
Tabasalu

Raamatukogu otsaseina ümberehitu
Kinnise hoidla ja ilukirjanduse ruumide remont
Seminariruumi remont

raamatukogu
Turba raamatukogu

Terrassi renoveerimine

Viimsi raamatukogu

Uute ruumide projekteerimine, ehitamine, sisustamine Randvere
tee 9, Viimsi Marketis. Projekteerimise algus veebruar 2019, ehituse
algus aprill 2019, uute ruumide avamine detsember 2019. 1. korrusel
1770 m² 2.korrusel laste- ja noorte teeninduse jaoks 589 m², kokku
2 359 m²aamatukogu kolis uutesse ruumidesse Viimsi
kaubanduskeskuses

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Aegviidu raamatukogu

Raamatukogu tunnid ( 20)

290

Anija
valla Raamatukogu tunnid (9 )
keskraamatukogu ja
„Lugemisisu“ programm (4)
harukogud
Ettelugemised (15)
Kohtumised kirjanikega(2)

Kokku
Harju
Maakonnaraamatukogu

164
197
194
178

Viktoriin-arutelu (4)

81

Teraapiakoera projekt

10

35

824

Näitused
(kunsti-ja muud esemelised) 8
Raamatunäitused,
väljapanekud(13)
Ettelugemised 35

324

Lugemiskoer Ruby 5

36

Üritused 18

518

30
Ekskursioonid 3

52

„Lugemisisu“ programm 10

188

Raamatukogutunnid 13

210

Kokku

105

1328

Harku raamatukogu

Projekt „Aitan lapsi lugema“

346

Ettelugemised 12

145

Üritused 3

55

Kokku

3

546

Jüri raamatukogu

Kohtumised kirjanikega 10

Peetri raamatukogu

Ettelugemised 3
Suvelugemine 2
Muinasjututund ja
teatrietendus 11
Lugemisöö 1
Üritused 50

Kokku

77

2883

Kiili raamatukogu

Kohtumine kirjanikuga 1

67

Lugemiskoeratunnid 1

7

Ettelugemispäev 1

23

Emakeelest tunnen mõnu 1

56

Üritused 2

31

Kokku

6

184

Kose raamatukogu

Õhtulugemised 5

harukogud

Suvelugemised 3
Ettelugemised 4
Põhjamaade kirjandusnädal 2
Kohtumised kirjanikega 5
Üritused 19

Kokku

38

1216

Kuusalu raamatukogu

Raamatukogu tunnid 17

258

31
harukogud

Lauamängude tund 1

6

Üritused 4
Kokku

22

264

Lagedi raamatukogu

Muinasjutuhommik 2

65

Põhjamaad „Viktoriin“ 1

22

Raamatukogutunnid 5

103

Üritus 1

10

Kokku

8

200

Loksa raamatukogu

Raamatukogutunnid 4

80

Lääne-Harju Valla

Kohtumine kirjanikuga 1

120

raamatatukogu ja

Ettelugemine 12

176

harukogud

Öölugemine 1

12

Ekskursioon 1

11

Emakeelepäev 1

120

Üritused 5

146

Kokku

21

585

Maardu raamatukogu

Projekt „Suvi raamatutega“

52

Eesti keele tunnid

172

Slaavi kultuur ja kirjakeel

87

Jutupäev 3

262

Ettelugemised 4

288

Raamatukogutund 3

278

Üritused 11

785

Kokku

24

1924

Raasiku raamatukogu

Kohtumised kirjanikega 5

189

Harukogud

Ettelugemised 17

155

Õpitoad 5

64

Projektid 2

143

32
Suvelugemine 2

255

Üritused, näitused 20

371

Ekskursioonid 31

578

Kokku

82

1755

Ruila raamatukogu

Raamatukogutunnid 2

45

Ettelugemispäev

12

Raamatu näitus-väljapanek
Saku vallaraamatukogu

Kohtumised kirjanikega 2

73

harukogud

Lugemiskoer

51

Projekt“ Lugemisisu“

194

Raamatukogutunnid 3

452

Ettelugemisvõistlus

22

Emakeelepäev

16

Üritused, õpitoad 10

356

Kokku

18

1164

Saue Linnaraamatukogu

Laste omaloomingu võistlus

49

Meisterdame muinasjuttu

44

Ettelugemisvõistluse eelvoor

22

Üritused 3

34

Näitused 10
Kokku

16

149

Saue vallaraamatukogu

Raamatukogutunnid 20

306

Tabasalu raamatukogu

Ettelugemised

82

Muinasjutuhommik

11

Kohtumine kirjanikuga

60

Suvelugemine, lõpuüritus

40

Üritus

12

Kokku

3

112

Vaida raamatukogu

Raamatukogutund 10

154

Üritus, kontsert 4

126

Turba raamatukogu

33
Kokku

14

280

Viimsi raamatukogu

Kohtumised kirjanikega 4

126

harukogud

Teatrietendused 2

155

Suvelugemine, lõpuüritus

100

Ettelugemised 3

70

Raamatukogutunnid 10

173

Üritused 6

185

Kokku

26

809

Vääna raamatukogu

Kohtumine kirjanikuga

115

Üritus Nubluga

49

Ettelugemine

19

Lugemishommikud

168

Filmihommikud

60

Raamatukogutunnid

140

Ettelugemise päev

142

Üritus Raamatukogu 95

100

5

610

Ääsmäe raamatukogu

Kokku

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete
täitmine
Raamatukogu täitis sihipäraselt Rahvaraamatukogu seaduses toodud maakondliku
koordineerimise ülesandeid. Koguti ja analüüsiti raamatukogude statistikat, tehti ettepanekuid
tegevuse arendamiseks.
Kogude arendamisel jälgiti kultuuriministri 09.01.2015.a. määruse nr 1
„Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ Lisa 1
nõudeid.
Korraldati 3 maakondlikku koolituspäeva. Varasemast enam külastati raamatukogusid
kohtadel erialase nõustamise eesmärgil.
Jätkati koduloolise kogu ja andmebaasi täiendamist, infopäringutele vastamist.

