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Sissejuhatus
Tabel 1
Maakonna/li
nna nimi

Elanike
arv
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raamatukogu
de arv

Harukogu
de arv

Teenindus
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arv*
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4

3

0

4

1. Põhilised tegevussuunad
Aruandeaastal oli Viimsi Raamatukogu ja harukogude märkimisväärsemad sündmused
alljärgnevad:









Vallaraamatukogu pikaajalisele ruumiprobleemile lahenduse leidmine, mis algas
jaanuarikuus ja lõppes edukalt, kui 18.detsembril võttis vallavolikogu vastu otsuse
sõlmida üürileping Viimsi Marketiga raamatukogule ruumide rentimiseks.
Raamatukogu kasutusse antakse 2 688m². Pärast ümberehitustöid valmivad
raamatukogu uued ruumid 2019. aasta teisel poolaastal;
Vallaraamatukogu uue harukogu Püünsi raamatukogu ehitamine ja sisustamine.
Püünsi raamatukogu asub Püünsi koolis ja töötab nii rahva- kui kooliraamatukoguna.
Raamatukogu asutati vallavolikogu otsusega 1.oktoobril, kuid sisustuse hilinemise
tõttu avatakse 2019.aasta jaanuaris;
Raamatukoguteenuste näitarvude järjepidev kasv: võrreldes 2017.a. oli lugejate arvu
kasv + 308, külastuste arvu kasv + 6 784 ja laenutuste arvu kasv + 5 784;
Laste lugemishuvide arendamise eesmärgil korraldatud 7. suvelugemine oli
märkimisväärselt osavõtjate rohke: kui 2012.a. osales suvelugemises 10 last, siis
2018.a. juba 180;
EV 100 ja Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamine mitmesuguste erinevate
sündmustega.

Kokkuvõtteks
oli 2018.a. Viimsi valla raamatukogudele tulemuslik, jätkuvalt kasvasid kõik lugejateeninduse
näitarvud ja oleksid rohkemgi kasvanud, kui vallaraamatukogu ruumid oleksid
raamatukoguteenuse osutamiseks sobilikud. Tohutult energia- ja ajamahukas oli
vallaraamatukogu ruumiprobleemile lahenduse otsimine ja leidmine. Hea oli, et seejuures
analüüsisime põhjalikult kõiki raamatukogutöö protsesse ja koostasime „Viimsi Raamatukogu
arengukontseptsiooni uutes ruumides“.
EV 100 ja Euroopa kultuuripärandiaastat tähistati valla kõigis raamatukogudes mitmesuguste
sündmustega (suuliste ja näitlikega), mis tõi raamatukogudesse kogukonna uusi lugejaid.
Kultuuripärandiaasta tähistamiseks toimus näiteks vallaraamatukogus kohtumisõhtu Eesti
Vabaõhumuuseumi teadusdirektori Heiki Pärdiga tema raamatu "Eesti argielu" teemal ja
Prangli Raamatukogu korraldas lastele viktoriini.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Vallavolikogu otsusega loodi 01.10.19. vallaraamatukogu uus harukogu Püünsi
Raamatukogu, mis töötab nii rahva- kui kooliraamatukoguna ja avatakse külastajatele
jaanuaris 2019.
Seoses uue Isikuandmete kaitse seadusega kinnitas vallavolikogu muudatused nii Viimsi
Raamatukogu põhimääruses kui ka raamatukogu kasutamise eeskirjas.
Viimsi Raamatukogu nõukogu jätkas samas koosseisus: Ott Kask – haridus- ja
kultuuriosakonna peaspetsialist, Mari-Ann Kelam – vallavolikogu liige, Leelo Tiisvelt –
Randvere Kooli direktor, Anne Velliste – kirjastus Aade toimetaja ja Ene Lill – Viimsi
Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liige. Nõukogu koosolekutel osalesid aktiivselt
ka abivallavanem Annika Vaikla ja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ermo Mäeots.
Nõukogu kogunes kolm korda ja peamised teemad mida arutati, olid: vallaraamatukogu uued
ruumid, „Viimsi Raamatukogu arengukontseptsioon uutes ruumides“, eelarve, raamatukogu
tegevuse analüüsid jpm.
2018.aastal muutus alates 01.04. Viimsi Raamatukogu lahtiolekuaeg; kui varajasemalt oli
raamatukogu E,T,R avatud kuni kella 17.00ni, siis uus lahtiolekaeg pikenes nimetatud
nädalapäevadel kuni kella 18.00ni.
Samas Prangli Raamatukogus käidi augustis töötajat asendamas üks kord.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh Viimsi rk
Personalikulu
sh Viimsi rk
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh Viimsi rk
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
sh Viimsi rk

Seisuga
31.12.17. €
314 641,00
253 316,00
141 064,00
116 879,00
55 476,00
29 500,00
25 976,00
39 526,00
17 500,00
22 026,00
8 860,00
8 500,00

Seisuga
31.12.18 €
404 731,00
317 362,00
183 503,00
152 661,00
64 651,00
37 350,00
27 301,00
42 526,00
20 500,00
22 026, 00
20 330,00
19 330,00

Muutus %
+ 29 %
+ 25 %
+ 30 %
+ 31 %
+ 17 %
+ 30 %
+ 5%
+ 7,5 %
+ 17 %
0
+ 129 %
+ 127 %

Viimsi raamatukogude eelarve kasvas 2018.a. kokku 29%, kusjuures personalikulu kasvas
30% (üks uus ametikoht vallaraamatukogu koosseisus alates 01.04. ja töötajate töötasu kasvas
keskmiselt 10%), komplekteerimiskulu kasvas KOV-lt 30% ja vallaraamatukogu
infotehnoloogiakulu kasvas 127% seoses IKT võrgu renoveerimise ja uute arvutite ostuga.
2018.a. tekkis ka uus eelarve rida Püünsi Raamatukogule enne raamatukogu avamist
valikuliste kulude katteks – 18 083 eurot.
Hea oli, et eelarve võimaldas tõsta kõrgharidusega erialaspetsialistide miinimum töötasu
1 150 eurole ja et KOV-i komplekteerimiskulu kasv võimaldas osta enam teavikuid. 2018.a.
oli KOVi komplekteerimiskulu võrreldes riigieelarvelise toetusega enam kui 10 000 eurot
suurem, mis näitab, et viimane mainitud pole viimastel aastatel oluliselt kasvanud.
2.3 Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Projekt Viimsi Raamatukogu maskott 01.03. VIMPSIK loomine
01.11.2018.
Toetaja: Viimsi Vallavalitsus
Projekt
„VII
laste
suvine 04.06. võistulugemine“
17.08. 2018
Toetaja: Eesti Kultuurkapital
Toetaja: Viimsi Vallavalitsus
Projekt noorte Viimsi fotograafide
näitus „Lumehelk“

11.12.2018.10.01.2019

Eraldatud
summa
250,00

Projekti üldmaksumus
1 000,00

600,00

1 500,00

150,00

450,00

Toetaja: Viimsi Vallavalitsus

Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi ja Viimsi Vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsoo
programmide rahastamine jäi 2017.a. tasemele põhjusel, et raamatukogu suutis enamuse
projektide vajadused täita oma eelarveliste vahenditega. Ühtlasi oli projekti „VII laste suvine
võistulugemine“ teostamiseks mitmeid sponsoreid, kes autasustasid paremaid.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vallaraamatukogu koosseis kasvas alates 01.04.ühe koosseisu ühiku võrra ja 01.10. lisandus
koosseisu 0,5 vastloodud Püünsi Raamatukogusse. Kokku on Vallaraamatukogu ja kolme
harukogu koosseis nüüd 10, kellest üks on koristaja.
Töötajate arv oli kokku 12, kellest 5 töötajat töötavad 0,5 koormusega: 3 töötajat (K.
Vainokivi, M. Keskküla, S. Rohesalu) vallaraamatukogus ja 2 (T. Klaas, K. Haarde)
harukogudes.
17.09.18. lahkus töölt turundusjuht E. Rand ja samal päeval asus 0,5 koormusega
turundusjuhina tööle S. Rohesalu.
2018.aastal asusid vallaraamatukogusse tööle 01.04. R. Kukk ja 01.06. K. Vainokivi.

Positiivseks oli, et seoses vallaraamatukogu lugejateeninduse koormuse mitmekordistumisega
pärast 2005.aastat, kasvas koosseis 2018.aastal ühe võrra.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
2018.aastal osaleti täienduskoolitustel tagasihoidlikumalt, kui varajasematel aastatel.
Põhjuseks oli vallaraamatukogu uute ruumide kavandamise kiire protsess ja lugejateeninduse
koormuse kasv.
2 töötajat osales Eesti Raamatukoguhoidjate kongressil Rakveres ja 1 töötaja Noorteklubi
suvelaagris BibliCamp5.
1 töötaja osales Rahva Raamatu kliendipäeval.
Vallaraamatukogude kõik töötajad käisid 2 korda õppereisidel:




Maikuus Ida-Virumaa raamatukogudes (Tapa Linnaraamatukogu, Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu, Sõmeru Raamatukogu, Sillamäe Raamatukogu, Narva
Raamatukogu).
Detsembris Soomes kaubanduskeskustes asuvates raamatukogudes (Iso Omena, Sello
Raamatukogu ja Oodis). Raamatukogu direktor osales ka Oodi avamisüritusel
5.detsembril.

Seoses vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimisega olid õppereisid eriti kasulikud
kogemuste ja uute teadmiste hankimisel.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Vallaraamatukogu direktorile anti 2018.a. veebruaris tunnustusena raamatukogunduse
arendamisel Ivi Tingre sõrmus.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2018.aasta oli Viimsi raamatukogude haldusjuhtimises oluline aasta.
Vallaraamatukogu pikaajalisele ruumiprobleemile leiti lõpuks pärast peaaegu aasta kestnud
arutelusid lahendus, kui 18.detsembril võttis vallavolikogu vastu otsuse sõlmida üürileping
Viimsi Marketiga raamatukogule ruumide rentimiseks. Raamatukogu kasutusse antakse
2 688m². Pärast ümberehitustöid valmivad raamatukogu uued ruumid 2019. aasta teisel
poolaastal.
Küllalt töömahukaks kujunes vallaraamatukogu uue harukogu Püünsi raamatukogu ehitamine
ja sisustamine. Mis algas kevadel ruumi- ja sisustuslahenduste koostamisega ja lõppes
praktiliste töödega raamatukogus. Püünsi raamatukogu asub Püünsi koolis ja töötab nii rahvakui kooliraamatukoguna. Raamatukogu asutati vallavolikogu otsusega 1.oktoobril, kuid
sisustuse hilinemise tõttu avatakse 2019.aasta jaanuaris.
Vallaraamatukogu olemasolevates ruumides ei tehtud enam eriti midagi, ehitati vaid mõned
lisariiulid. Suvel avastati vallaraamatukogu ruumides tervisele ohtlikud hallitusseened, millele
tegi Antivamm Ehitus OÜ kolm korda analüüsid ja tõrje. Hallitusseente avastamine mõjutas
muidugi ka uute ruumide kiire leidmise vajadust.
Prangli Raamatukogus remonditi ahi, kuna vastasel juhul oleks kütmine keelatud.

Randvere Raamatukogu sai põrandale toreda ja rõõmsavärvilise, Viimsi raamatukogu maskoti
Vimpsiku pildiga vaiba, mis ühtlasi aitab varjata vaipkattel olevat 2017.aastal tekkinud
veekahjustust.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega lugejatele on tagatud juurdepääs nii Viimsi kui Randvere raamatukogudes.
Randvere Raamatukogus on juurdepääsuks küll võimalik kasutada lifti, kuid mõningate
mööndustega. Prangli Raamatukogus juurdepääsu pole ja lähitulevikus olemasolevates
ruumides lahendust leida pole võimalik.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Kuna 2017.a. teostati vallaraamatukogus IT auditi tulemusel selgunud suuremad tööd ja tekkis
reaalne võimalus saada uued ruumid, siis loobuti kavandatud arvutivõrgu ümberehitustöödest.
Küll aga hangiti uusi arvuteid ja riistvara teisi vajalikke tarvikuid.
Prangli Raamatukogu sai lõpuks WiFi ühenduse.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude juurdekasv oli 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga suurem 5 194 eks. võrra, seal
hulgas Püünsi Raamatukogu kogu juurdetulek 4 922 eks., mis oli seni arvele võtmata ja muutus
seejuures avalikuks kasutamiseks valla kõigile elanikele. Võrreldes 2017.aastaga kasvas
raamatute nimetuste arv (+205) ja eksemplaride arv (+403) ja auviste arv (+81)
vallaraamatukogus.
Märgatavalt kasvas nii ilu- kui lastekirjanduse nimetuste ja eksemplaride arv, mille võimaldas
suurem komplekteerimisraha KOV-st.
Kuna huvi võõrkeelse kirjanduse vastu on lugejate hulgas märgatavalt kasvanud osteti
vallaraamatukogusse võrreldes 2017.aastaga enam 528 eks., samas puudub ruum kogu
kasvatamiseks.
Viimsi Raamatukogu kasutavad enim töötavad inimesed, põhikooli õpilased ja pensionärid,
kelle lugemishuvist lähtuvalt kogud komplekteeritakse. Kuna uued raamatud saabuvad Viimsi
valla raamatukogudesse otse „Rahva Raamatust“, siis on meie lugejad harjunud, et uusi
raamatuid saavad nad laenata juba mõni päev pärast kaubandusvõrku jõudmist. Lugejad
hindavad Viimsi Raamatukogu kogu heaks, mistõttu paljud Tallinna elanikud on end
vallaraamatukogus lugejaks registreerinud.
Randvere Raamatukogu lähtus peamiselt oma kogude täiendamisel samas majas asuvast
Randvere Kooli vajadustest. Tähelepanuta ei jäänud selle kõrval ka täiskasvanud lugejad,
kellele hangiti Eesti autorite ilukirjandust, väärt tõlkekirjandust, meelelahutuskirjandust,
põnevaid raamatuid teadmiskirjanduse vallast. Kuna raamatukogu asub koolimajas ning
lugejaskonna hulka kuulub ka kooli personal, siis pöörati palju tähelepanu pedagoogika- ja
lastekasvatusalase kirjanduse komplekteerimisele.
Kogude kasutatavus oli Randvere Raamatukogus pigem hea lastekirjanduse osas. Noorte- ja
täiskasvanute kirjanduse puhul võiks olla kindlasti aktiivsem. Paraku on selline olukord omal
moel raamatukogu toimimisse sisse kirjutatud ehk kasutamine ei saagi olla väga palju

aktiivsem. Seda tingib Randvere raamatukogu lõpuni läbimõtlemata kontseptsioon –
ebaõnnestunud asukoht keset koolimaja, ebamõistlik lahtiolekuaeg kodust kaugemal töötava
lugeja seisukohalt (raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.15-16.30) etc. – ehk
raamatukoguteenus pole täiskasvanud lugejale tehtud piisavalt hõlpsalt kättesaadavaks.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Seisuga 01.12 2017. oli Viimsi valla registreeritud elanike arv 19 697. Hinnanguliselt on valla
elanike arv mitme tuhande elaniku võrra suurem, kuna Tallinna elanike soodustused ei soosi
elukoha registreerimist.
2018.aastal oli ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 3,28 €, mis on 0,49 € rohkem kui
2017. aastal. KOV andis elaniku kohta 1,89 € ja riigi eelarvest 1,38 €. Kui KOV-i rahastamine
kasvas võrreldes eelmise aastaga 0,47 €, siis riigi eelarvest oli kasv vaid 0,02 €. Samas on
raamatute hind kasvanud kuni 50%.
Lugejate hinnangul on vallaraamatukogude kogud nende soovidele relevantsed. Põhjus võib
ka olla selles, et vallaraamatukogu ei saa ruumikitsikuse tõttu kasvatada raamatute
eksemplaarsust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Viimsi valla raamatukogudes laenutatakse perioodikaväljaandeid palju (eriti Prangli
Raamatukogus), mistõttu tellitakse praktiliselt kõik Eestis ilmuvad nimetused ja valik lugejate
poolt enam soovitud välismaa perioodikast.
2018. aastal tellisid Viimsi raamatukogud kokku 35 nimetust erinevaid ajalehti ( 2017.a. 29)
ja 174 nimetust ajakirju (2017.a. 186 nimetust). Ajakirjade nimetuste arv vähenes, kuna
mitmed ajakirjad lõpetasid ilmumise.
Viimsi Raamatukogu säilitab enamiku ajakirju 2 - 5 aastat ja ajalehti 1 aasta.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ka 2018.aastal jätkus Viimsi Raamatukogus auviste kogu täiendamine, et lugejatele oleks
pakkuda hea valik välismaist kui ka kodumaist muusikat. Kui 2018.aasta alguses oli auviseid
1 628 eks., siis aasta lõpuks oli kogu kasvanud 1 958 eks. (kasv 332 eks., mis on enam kui
2017.a.)
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kuna suurem kogu puhastamine vananenud kirjandusest toimus 2017.a., kui vallaraamatukogu
kandis maha 3 730 eks., siis 2018 kanti maha vaid 463 eks.
Suurem osa (257 eks.) katkistest teavikutest asendati Hoiuraamatukogust saaduga või parandati
kohapeal.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
2018. aastal muutusid vallaraamatukogu lahtiolekuajad: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
pikenes see ühe tunni võrra ja raamatukogu on nimetatud päevadel nüüd avatud kuni kella
18.00-ni. Raamatukogu külastajad võtsid selle muutuse hästi vastu, sest töötavad inimesed

saavad nüüd külastada raamatukogu nimetatud nädalapäevadel ja mitte ainult teisi- ja
neljapäeval või laupäeval.
Muid muutusi vallaraamatukogu teeninduses ei tehtud, kuna tegeldi peamiselt
raamatukoguteenuste kontseptsiooni välja töötamisega uutes ruumides.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Viimsi valla kõigis raamatukogudes on loodud üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu
avalikule informatsioonile juurdepääs. Viimsi Raamatukogus on avaliku teabe leidmiseks 4
arvutitöökohta, Randvere Raamatukogus 2, mida kooliõpilased kasutavad kodutööde
tegemiseks ning Prangli Raamatukogus 2.
Vallaraamatukogus on arvutitöökohtade arv kasutajate arvu kohta ilmselgelt väike, aga
praegustes ruumides sellele lahendust pole.
Wi-Fi kasutamise võimalus on kõigis kolmes raamatukogus.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Vald kokku

5 295

5 603

+ 308

Sh Viimsi rk

4 600

4 635

+ 248

Prangli rk

106

103

-3

Randvere rk

589

652

+ 63

2018.a. kasvas Viimsi valla raamatukogude lugejate arv kokku 308 võrra, sealhulgas tuli
vallaraamatukogus juurde 248 uut lugejat. Vallaraamatukogu uute lugejate arvu kasv on
aeglustunud mitmel põhjusel: raamatukogu asub keskusest eemal, raamatukogus puuduvad
individuaal- ja rühmatööruumid, igal aastal on tulnud ruumipuuduse tõttu avariiulitelt
teavikuid ümber paigutada hoidlatesse jne.
Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Vald kokku

86 598

93 382

+ 6 784

166 280

221 984

+ 55 704

Sh Viimsi rk

67 646

72 311

+ 4 665

166 210

221 920

+ 55 710

Prangli rk

3 310

3 232

-78

Randvere rk

15 642

17 839

+ 2 197

Raamatukogu

0

1

+1

70

63

-6

Külastuste arv kasvas võrreldes 2017.aastaga 6 784 võrra, kusjuures vallaraamatukogus
sealhulgas 4 665 võrra. Aasta aastalt on kasvanud virtuaalkülastuste arv. Nii ka 2018.aastal

oli võrreldes 2017.aastaga virtuaalkülastusi rohkem 55 710. Harukogudes on
virtuaalkülastuste arv tagasihoidlik, pigem eelistatakse raamatukogus kohapealset teenindust.
Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud
2017

Päringud
2018

Muutus
(+-)

Vald kokku

139 554

145 338

+ 5 784

10 607

12 184

+ 1 577

Sh Viimsi rk

123 084

124 697

+ 1 613

8 633

10 091

+ 1 458

Prangli rk

8 306

8 641

+335

1 948

1 981

+ 33

Randvere rk

8 164

12 000

+ 3 836

22

112

+ 90

Raamatukogu

Võrreldes 2017.aastaga kasvas laenutuste arv valla kõigis raamatukogudes 5 784 võrra,
sealhulgas enim Randvere Raamatukogus 3 836 võrra.
Infopäringud
Infopäringute arv kasvas võrreldes 2017.a. kõigis vallaraamatukogudes kokku 1 577 võrra,
sealhulgas oli suurem kasv vallaraamatukogus (1 458).
Peamiselt esitati õppetööga seotud teemapäringuid.
4.3 RVL teenindus
RVLi teeninduse näitarvud ei kasvanud, vaid vähenesid. See on põhjendatud sellega, et valla
haruraamatukogud on suhteliselt hästi komplekteeritud ja ei vaja vallaraamatukogust
teavikuid. Pigem on vallaraamatukogu enimnõutud raamatute järjekordade leevendamiseks
vajalik olnud harukogudest tuua RVL sisse. RVL teenindus töötab Viimsi vallas tõrgeteta
Kokkuvõttes olid Viimsi raamatukogude lugejateeninduse näitarvud rahuldavad, mis küll
kasvasid, kuid kasv oleks märgatavalt suurem, kui vallaraamatukogu asuks tõmbekeskuste
läheduses ning ruumid võimaldaksid lugejatele kõiki nende soovitud kaasaegseid teenuseid.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2018.aastal täienesid laste- ja noortekirjanduse kogud märgatavalt. Vallaraamatukogu kogusse
oli juurdetulek suurim 619 nimetust (võrreldes 2017.aastaga +345 nimetust rohkem) ja 868
eksemplari (võrreldes 2017.aastaga + 500 eksemplari rohkem), mis aitas tõhusalt kaasa
lasteteeninduse arvnäitajate kasvule.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2017
2018
(+-)

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Vald
kokku

1 693

2 044

+ 351

29 769

33 053

+ 3 284

21 353

23 384

+ 2 031

Sh Viimsi 1 276
rk

1 423

+ 147

17 719

19 522

+ 1 803

16 646

17 989

+ 1 343

0

482

571

+ 89

353

632

+ 279

11 568

12 960

+ 1 392

4 148

4 763

+ 615

Prangli rk

21

21

Randvere
rk

396

425

+ 29

Võrreldes 2017.aastaga oli kõigis vallaraamatukogudes lapsi/lugejaid rohkem 351, sealhulgas
oli suurem kasv vallaraamatukogus + 147; külastusi oli rohkem 3 284, sealhulgas enim
vallaraamatukogus + 1 803 ja laenutusi rohkem 2 031, sealhulgas oli suurem kasv
vallaraamatukogus + 1 343. Vallaraamatukogu näitarvude kasv oli tingitud tõenäoliselt hästi
komplekteeritud kogust, kuna kohallugemiseks praktiliselt tingimused puuduvad (lastenurk on
vaid 9 m²).
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Ka 2018.aastal jätkus vallaraamatukogude koostöö kooliraamatukogudega; toimusid
raamatukoguhoidjate ühisarutelud ja koos korraldati nii õpilaste ettelugemisevõistlus kui ka
kirjandusmäng.
Tihe koostöö oli vallaraamatukogul Haabneeme lasteaedade ja koolidega nii kirjandust
tutvustavate rühmakoolituste kui ka kirjanikega kohtumiste raames. Kokku korraldati neile 5
rühmakoolitust raamatukogu ja kirjanduse tutvustamise teemal ning 14 kohtumis- ja
kirjandushommikut.
Laste lugemishuvide arendamise eesmärgil korraldas vallaraamatukogu juba 7. laste
suvelugemise, mis oli märkimisväärselt osavõtjate rohke: kui 2012.a. osales suvelugemises 10
last, siis 2018.a. juba 180.
Randvere Raamatukogu, mis asub koolis tegeles ka 2018. a. aktiivselt laste lugemisharjumuste
kujundamise, arendamise ja hoidmise eesmärgil erinevate ürituste, nagu teematundide,
ettelugemiste, uute raamatute tutvustamiste, kirjanike ja kunstnikega kohtumiste ja õpitubade
korraldamisega. Seejuures tõdeb Randvere Raamatukogu töötaja Tuuli Klaas alljärgnevat:
„Jääva lugemishuvi tekitamine muutub järjest keerulisemaks ülesandeks. Tehnoloogia kiire
areng surub tahes-tahtmata raamatute (pikemate tekstide) lugemise kui vähem külgetõmbava
tegevuse tahaplaanile. Nauditav lugu, mida enne otsiti raamatust, on paljude jaoks üle kolinud
visuaalsesse maailma – filmi, seriaali, arvutimängu või ehk isegi (sotsiaal) meediasse. Seepärast
tulebki nii raamatukogutöötajatel kui õpetajatel hästi läbi mõelda, millised on parimad
praktikad, võimalused ja vahendid, mille abil tuua lapsi raamatute ja lugemise juurde ja mis

kõige tähtsam, kuidas neid seal hoida. Paratamatus on ju see, et alates 3.-4. klassist hakkab
lugemishuvi langema. Just selle nimel, kuidas luua ja hoida lastes lugemisharjumust, jätkus
raamatukogul ikka tihe koostöö kooliga (õpetajate nõustamine uudiskirjanduse vallas,
soovituslike raamatute nimekirjade koostamine, erinevate teematundide ettevalmistamine ja
läbiviimine).
Aga rääkides üldisemalt lugemisharjumusest, selle kujundamiseks vajaminevatest eeldustest,
siis ilmselt tuleks rõõmustada ainuüksi sellegi üle, kui koolis/koolimajas on olemas
raamatukogu ühes elukutselise raamatukogutöötajaga. Kahjuks, on Eestis juba näiteid, kus
ruumipuudusel peetakse kooli poolt vajalikuks raamatukogu suunata palju väiksemale või lausa
sobimatule pinnale, kus kujuneb sellest paratamatult midagi, mis sarnaneb küll raamatukogule
(aga ka pigem vananenud või profaanses tähenduses), kuid ei suuda sellistes oludes oma
funktsiooni täisväärtuslikult täita. Selliste juhtumite taustal on Randvere kooli lastel kindlasti
hästi läinud, sest keset koolimaja asuv raamatukogu, kus läbi klaasseina ei saa raamatud
möödujale kuidagi märkamata jääda, ei lase ehk ka raamatukogu kui institutsiooni ühes
pakutavate teenustega ennast unustada. Kuigi täiskasvanud, kodust kaugemal töötava lugeja
seisukohalt ei ole rahvaraamatukogu asukoht ja lahtiolekuajad tõepoolest väga sobivad, siis
õpilaste jaoks on see pigem ideaalne lahendus. Sellisel moel aitab see kahtlemata kaasa
lugemisharjumuse tekkele ja edasiarendamisele, sest raamatukogu koolimajas ja võimalikult
vähest vaeva nõudev ligipääs raamatutele (mis tahes formaadis) võiks olla
iseenesestmõistetavus, eriti tänapäeval, muutunud oludes, kui maailmal on raamatute ja
lugemise kõrval lastele ja noortele pakkuda nii palju muud põnevat.“
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
2018.aastal korraldasid Viimsi valla raamatukogud lastele ja noortele kokku 53 erinevat
üritust, millest võttis osa 1 703 last. Nimetatud näitajad kasvasid võrreldes 2017.aastaga
võrreldes märgatavalt.
Vallaraamatukogu osales Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva puhul korraldatud üleskutses
pakkuda noortele kunstnikele võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus, mille
raames eksponeerisid oma loomingut: Karl Joonas Alamaa isikunäitusega ''Vorm ja eeldus'',
Hele - Riin Hallik isikunäitusega “Rahustada häirituid ja häirida rahulikke”, Naatan Hollman
fotonäitusega ''Loodus - Eesti Vabariigi raudvara'' ja noored fotograafid Johan Boeijkens,
Peeter Karask, Hans Markus Antson, Tobias Tikenberg, Jüri-Andreas Järviste näitusega
„Lumehelk“.
Viimsi Raamatukogu korraldatud üritustel osalesid peamiselt Haabneeme lasteaedade ning
Viimsi ja Haabneeme koolide lapsed, kusjuures korraldati üritusi, kui polnud ruumikitsikuse
tõttu vastu võtta kõiki soovijaid. Populaarsemad olid kohtumised kirjanikega, kui külas olid
Indrek Koff, Aidi Vallik, Wimberg, Piret Päär, Anti Saar, Priit Põhjala, Kadri Lepp ja Sulev
Oll.
Eriti lustakas oli 7. suvelugemise lõpuüritus, kui põnevaid katseid tegi „Mullimeister“.
Randvere Raamatukogus toimus EV100 raames mitmeid vastavateemaliste raamatute
soovitamisi ja ettelugemisi, mille eesmärgiks oli tutvustada lastele kirjandust, milles talletatud
meie riigi sünd, kujunemine, tavad.

Kultuuripärandit ja selle lahtimõtestamist nii Eesti kui Euroopa tähenduses aitasid lähemale
tuua mitmed kohtumised ja õpitoad. Muinasjuttude ettekandmise meisterlikust traditsioonist oli
võimalus osa saada jutuvestja Piret Pääri vahendusel. Kunstnik Tiia Mets näitas õpitoas kui
uhket kultuuripärandit nii Euroopa kui maailma mõistes võib näha meie enda Tallinna
vanalinnas. Abiks selles oli tema enda loodud raamat “Vahva Toomas”. Jaak Juske on aga
teadupoolest autor, kelle raamatute eesmärgiks ongi ajalugu lähemale tuua ja vanal ajal toimunu
lahti seletada. Seda kõike oli põnev kirjaniku enda käest kuulda. Kohtumine Võru kultuuri
kandja Ursula Zimmermanniga viis lapsed põnevasse maailma ja mõistagi tuli sellel üritusel
aru saada võru keelest ja isegi laulda selles keeles. NUKU näitleja Are Uder tõi lastele lähemale
eesti vana jutuvaramut: Fr. R. Kreutzwaldi “Lopi ja Lapi” oli vaadata vahva monoetendusena.
Kõik need kohtumised meeldisid lastele väga ja aitasid kindlasti mõista, mis on kultuuripärand
ja mis kõige tähtsam, kuidas ka meie kõik ise seda iga päev loome ning järgmistele põlvedele
pärandame.
Samamoodi oli tore kohtumine luuletaja Ilmar Trulliga. Selleks valmistuti põhjalikult: iga laps
oli eelnevalt välja valinud ühe luuletuse ning selle põhjal pildi joonistanud. Kohtumisel kirjanik
Helen Käidiga sai kuulda tema loomingust, näha katkendit raamatu “Janne ja Joosep” (1.-2.
osa) põhjal etenduvast teatritükist ning osaleda viktoriinil. Raamatukunstnik Kertu Sillaste lasi
aga lastel tunda ennast tõeliste loojatena: valmis mitme meetri pikkune võimas ühistöö.
Suurema ettevõtmisena Randvere Raamatukogus võib esile tuua rahvusvahelist lugemisprojekti
„Meie väike raamatukogu“, millega liitusid Randvere kooli 1.-2. klasside õpilased.
Prangli Raamatukogu korraldas ürituse mustkunstnik Marko Möldriga.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Viimsi Raamatukogu osutas 2018.a. koduteenindust 357 korral 49 kasutajale ning Prangli
Raamatukogu 163 korda 4- le lugejale. Koduteeninduse arv on veidike kasvanud, kuna eakate
lugejate arv on kasvanud aasta-aastalt. Rannapere Pansionaadi (raamatukogu asub selle II
korrusel) elanikest on lugemisvõimelisi mõned, kes käivad ise raamatukogus perioodikat
lugemas või kirjandust valimas, mõned korrad on nendele ka kirjandust kohale viidud.
Arvestades Randvere raamatukogu eripära, – nimelt asub see kaasavas kogukonnakoolis
(rõhutatuna sõnal „kaasav”), – ja see omakorda tähendab, et paljude teiste laste kõrval, õpib
seal erivajadustega lapsi nii põhikooli riikliku õppekava, lihtsustatud õppekava kui ka
toimetulekuõppe alusel (HEV-õpilased), selliselt oleks siiski ühtviisi nii aus kui asjakohane ära
märkida, et raamatukogu puutub erivajadustega inimestega kokku üsna tihedalt ja nendega
tegelemine on osa igapäevasest tööst ja kindlasti põnevaks ülesandeks.
HEV-õpilased on raamatukogus sagedased külalised ja kuigi enamasti ei ole pakkuda neile
eriomaselt sobivat lugemis- ja / või vaatamismaterjali – näiteks raamatuid lugemisraskustega
lastele või graafilises märgisüsteemis raamatuid, mida Eestis ikka veel ei kirjastata –, pakub
olemasolevgi palju rõõmu. Kohapeal soovitakse vaadata hea meelega erinevaid raamatuid ja
raamatukogu külastamist oodatakse.
Paljude erivajadustega laste, aga ka teiste õpilaste puhul tuleb esile tuua raamatukogu kui ehk
ainsa vaikse koha olemasolu keset koolimaja. Osadele neist on see vältimatult vajalik ning

üleüldisel müraajastul otsitakse niikuinii järjest rohkem kohti, kus kogeda vaikusehetki ja
raamatukogu saab seda pakkuda ja nii see ju võikski olla.
Tabel 6
Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Viimsi Raamatukogu

357

567

49

163

5

4

Prangli Raamatukogu

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Kohalikul tasandil oli vallaraamatukogu järjepidevalt Eesti kultuuri tutvustaja ja huvitavate
kohtumisõhtute korraldaja. Esinejate valikul arvestati see juures eelkõige lugejate soove.
Nii korraldati 2018.aastal täiskasvanutele 11 erinevat sündmust, millest meelejäävamad ja
osalejate rohkemad olid EV100 raames kohtumised Eesti Vabaõhumuuseumi
teadusdirektori, raamatu "Eesti argielu" autori Heiki Pärdiga, kirjanik Jaak Juskega, Rein
Veidemanniga, Ahto Kaasikuga, Sirje Kiiniga, ja Tiit Kändleriga.
Kuna inimesed on mures oma tervise ja enesega hakkama saamise probleemidega, siis eriti
rahvarohked (kuni 100 osavõtjaga) olid kohtumised tuntud raamatute autorite asjatundjatega:
Riina Raudsiku, Alar Tammingu ja Ingvar Villidoga.
Erilise sündmusena jäi meelde kohtumine kirjandusfestivali Head Read raames Eestit
külastanud Taani krimikirjanik Michael Katz Krefeldiga.
Suuliste sündmuste kõrval korraldati vallaraamatukogus vaatamata ruumikitsikusele mitmeid
näitusi, kokku 47 näitust. Neist suuremad olid Rahvusarhiivi rändnäitused "Moejoonis
1950ndatel aastatel“, "Iseseisvuse taastamine", fotograaf Meeli Küttimi fotonäitus "Urban
dogs - Tallinna koerad" ja Eesti Huumoriliidu rahvusvaheline karikatuurinäitus ''Juubel - Eesti
Vabariik 100''.
2018.aastal tegi vallaraamatukogu koostööd alljärgnevate asutustega:
 Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool (ürituste reklaam, esinejad ja
osavõtjad üritusele, laste ettelugemisvõistluse jt maakondlike voorude
ühiskorraldamine jms),
 ML Viimsi Lasteaiad (raamatukogutunnid, rk. üritused jms),
 Ajaleht „Viimsi Teataja“ (ürituste reklaam, artiklid raamatukoguteenustest jms),
 Viimsi Huvikeskus (ürituste reklaamid nende infostendidel ja nende ürituste reklaamid
raamatukogus),
 Restoran Tampe (sponsoreerisid laste suvelugemise võistluse lõpuüritust jms.),
 Viimsi Kunstikool (õpilaste töid eksponeeritakse raamatukogu seminariruumis),
 Viimsi SPA (sponsoreerisid laste suvelugemise võistluse lõpuüritust jms.),
 Viimsi Päevakeskus (ürituste korraldamine jms),
 Viimsi Pensionäride Ühendus (raamatukogu ruumide kasutusele andmine),



Viimsi Vallavalitsus

Randvere koolis õppivate laste jaoks oli raamatukogu kohaks, kus veeta vaba aega raamatute
vaatamise-lugemise, lauamängude mängimise või muude toredate tegevustega.
Raamatukogu poolt organiseeritud üritused lastele olid aga kindlasti enamat kui kohtumised
raamatuilma inimestega (vaata täpsemalt alapeatükki 4.4.4.) õppetegevuse toetamise eesmärgil,
vaid need olid samuti suurepärased võimalused osa saada kultuurist.
Eriliseks sündmuseks 2018. a-l oli raamatukokku näitamiseks välja pandud 100 vaguniga rong,
mis oli Randvere kooli õpilaste ühistööna valminud kingitus EV100-ks. Rongi iga vagun
sümboliseeris üht aastat Eesti ajaloost perioodil 1918-2018 vastavalt sellele, mis hetke või
sündmust õpilane / õpilaste rühm pidas vajalikuks esile tuua.
Koostööd tegi Randvere Raamatukogu Randvere Kooli, Randvere Lasteaia, Viimsi
Raamatukogu, Viimsi Keskkooli Raamatukogu ja ajalehega „Viimsi Teataja“
4.6.2 riiklikul tasandil
2018.aastal tegi Viimsi Raamatukogu jätkuvalt koostööd alljärgnevate institutsioonidega:






Eesti Rahvusraamatukogu (raamatukogutöötajate koolitused jms),
Eesti Rahvusarhiiv (rändnäituste eksponeerimine raamatukogus,
Eesti Hoiuraamatukoguga (Viimsi Raamatukogust mahakantud teavikute üleandmine
jms),
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (koolitused, kogemuste vahetamine),
Eesti Lastekirjanduse Keskus (raamatukogutöötajate koolitused jms)

Randvere Raamatukogu tegi koostööd Eesti Hoiuraamatukoguga ja Eesti Lastekirjanduse
Keskusega.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Rahvusvahelisel tasandil tegi Viimsi Raamatukogu 2018.aastal koostööd alljärgnevate
institutsioonidega:



Helsingi Linnaraamatukoguga, Iso Omena ja Sello raamatukogudega raamatukogu
uute ruumidega seonduvate probleemide konsulteerimise osas.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis kirjandusfestivali Head Read
raames Eestit külastanud Taani krimikirjanik Michael Katz Krefeldiga kohtumise
korraldamisega seoses.

Randvere Raamatukogu tegi koostööd Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
2018.aastal korraldati kasutajakoolitusi rohkem kui 2017.aastal.



individuaalkoolitusi 30 (2017.a. 24), osavõtjaid 30 (2017a. 26)
rühmakoolitusi 35 (2017.a. 23), osavõtjaid 436 (2017.a. 416)

Kui Viimsi Raamatukogu koolitas peamiselt individuaalselt oma lugejaid ja rühmades
lasteaedade lapsi ning Haabneeme kooli õpilasi, siis Randvere raamatkogus osalesid
kasutajakoolitusel enamasti oma kooli õpilased.
Kasutajakoolituste eesmärgiks oli anda lugejatele oskused info hankimiseks võimalikult
iseseisval viisil. Koolitusi pakuti eri teemadel vastavalt koolitavate tasemele: raamatukogu
olemus ja teavikute paigutus riiulitel, elektronkataloogi kasutamine, paberkandkandjal
teatmeteoste ning andmebaaside kasutamine jms.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
2018. aastal oli Viimsi Raamatukogu turunduses jätkuvalt oluline kasutajakesksus ning lugejate
huvide ja vajadustega arvestamine. Koostati „Viimsi Raamatukogu sotsiaalmeediastrateegia
2018-2019“.
Turundusjuhi vahetus septembris 2018.a. kui lahkus töölt Elise Rand ja tööle asus Sandra
Rohesalu toimus häireteta ja töö sujus hästi edasi.
Raamatukoguteenuseid tutvustavad kanalid:


Raamatukogu veebisait
Aadress: www.viimsiraamatukogu.ee
Külastusi: 32 476
Interaktiivsed teenused (6):
Facebook
2018. aasta lõpuks oli raamatukogu kontoga liitunud 759 inimest, st 130 uut liitujat.
Lehel postitati ja jagati 2018. aasta jooksul 269 teadet. Lehe kaudu teavitati lugejaid
raamatukogu uudistest, tutvustati kogusid ja teenuseid, reklaamiti
raamatukogusündmusi ja võistlusi, anti teada suletud päevadest jm.
Instagram
Raamatukogu suhtleb oma kasutajatega Instagramis 2017. aasta juunikuust. 2018.
aasta lõpuks postitas raamatukogu 154 korda, kontol on 203 jälgijat (+ 49) võrreldes
2017.a.). Instagrami konto peamiseks eesmärgiks oli emotsionaalsete piltide kaudu
suurendada raamatukogu mainekujundust ja üldist teadlikkust raamatukogust kui infoja kogukonnakeskusest Viimsis.
YouTube
2018. aastal uusi videoid ei postitatud. Eelnevast on üleval 10 postitust, mida 2018.
aastal vaadati 314 korda.
smaily.com
Kasutati kord kuus listiga liitunud lugejatele uudiskirjade saatmiseks, sündmustest
teavitamiseks.
Blogi - http://viimsiraamat.wordpress.com/
Pole aktiivne, 2018. aastal ühtegi uut postitust ei lisandunud, kokku külastati
aastal 10 korral. 2018.aastal alustati noorte blogi loomisega, kuid kasutajatele
veel ei avatud.

2018.

visitViimsi.com
Teavitati kõikidest Viimsi Raamatukogus toimuvatest sündmustest.
Turunduses oli läbivaks märksõnaks operatiivne teavitamine kõigest, mis raamatukogus
toimub. Lugeja ja raamatukogu vahelist sidet hõlbustas ja suhtlust motiveeris raamatukogu
Instagrami, Facebook-i ja Smaily kontod ning info levitamine visitViimsi kaudu.
2018. aastal jätkus traditsiooniliste turundusvõtete rakendamine: üritusturundus, raamatukogu
kodulehe, RIKSWEB-i, Viimsi valla veebilehe, visitViimsi.com-i ja erinevate Facebooki
lehtede (raamatukogu, valla, visitviimsi.com, viimsilaste grupid jm) kasutamine raamatukogus
toimuva reklaamimiseks, reklaamplakatite levitamine Viimsi olulisemates inimeste
liikumiskohtades ja koostööpartnerite juures (Viimsi Päevakeskus, Viimsi valla koolid ja
kooliraamatukogud) ning valla ajalehes „Viimsi Teataja“. Jätkati ürituste loomist Facebook-i,
millega kasutaja saab liituda ning mille kaudu saab üritusega liitujat teavitada.
Kuna 2018.aastal oli põhiliseks teemaks Viimsi Raamatukogu uute ruumide saamine, siis
sellest kirjutati 4 korda ajalehes „Viimsi Teataja“, kajastati sündmuste arengut Facebook`s ja
raamatukogu koduleheküljel.
Detsembris korraldati raamatukogus kohalikule kogukonnale Infotund raamatukogu uute
ruumide teemal, millel esinesid nii kohalikud juhid kui ka kultuuriministeeriumi
raamatukogunõunik ja ERÜ esimees.
Jätkus Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi „100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja
koostamine (Anne Velliste, Krista Saare, Tiiu Valm). Ilmub 2019.aasta lõpus.
4.9 Andmebaasid.
2018.aastal alustati vallaraamatukogus koduloo andmebaasi loomisega, aasta lõpuks oli selles
355 kirjet.
Oluline edasiminek oli, et kasutajatele tehti kättesaadavaks täistekst andmebaas EBSCO.
Kuna Viimsi Raamatukogu on aastaid teavitanud oma veebilehe kaudu kõiki kasutajaid
olulisematest andmebaasidest otselinkidega, siis selleks et kasutajatele oleksid andmebaasid
eriti nähtavad, toodi andmebaaside otselingid raamatukogu veebilehe avalehele.
Lugejate poolt enam kasutatav on loomulikult RIKSWEBi teavikute otsing.

5. 2019. aasta tegevused
2019.aastal on olulisemad tegevused alljärgnevad:





Vallaraamatukogu uue harukogu Püünsi Raamatukogu avamine jaanuarikuus ja selle
töö käivitamine rahvaraamatukoguna;
Vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimine, sisustamine (mööbli, seadmete jm
hangete korraldamine), kolimine ja avamine Viimsi Marketi ruumides;
Vallaraamatukogu töö ümberkorraldamine ja käivitamine täiesti uues keskkonnas
(kaubanduskeskus), kus ruumi on rohkem 4,5 korda võrreldes praegustega;
Vallaraamatukogu kogu inventuuri tegemine enne kolimist;





Ettevalmistused (albumi koostamise lõpetamine ja trükki andmine, sündmuste kava
jpm) vallaraamatukogu 100. juubeli tähistamiseks;
Prangli Raamatukogu arvutite vahetamine uute vastu;
Eesti keele aasta tähistamine läbi mitmesuguste sündmuste valla kõikides
raamatukogudes

Koostanud:
Tiiu Valm
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viimsi Raamatukogu

6

102

3 500

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2018)

Viimsi Raamatukogu Uute ruumide projekteerimine (150 m²), ehitamine, mööbli ja
harukogu Püünsi
seadmete tellimine ja paigaldamine
Raamatukogu
Ahju remont
Prangli
Raamatukogu

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viimsi Raamatukogu

Ürituse nimi
Kirjandushommik lastele: Külas
Indrek Koff
Kirjandushommik
lasteaiaealistele lastele: Külas
raamatu "Väike Villem" autorid
Pille ja Tiina Matt
Kirjandushommik algklasside
õpilastele: Külas lastekirjanik
Wimberg
Lugude jutustamise hommik:
Külas jutuvestja Piret Päär
Raamatututvustus õpilastele:
Hea lastekirjandus 2017. LKK
töötaja Anne Kõrge
Kirjandushommik algklasside
õpilastele: Külas lastekirjanik
Anti Saar
Loovushommik algklasside
õpilastele: Külas raamatu "Minu
armas südameloom" autor Jaana
Ojakäär
Kirjandushommik Priit
Põhjalaga

Osavõtjate arv
41
72

22

57
55

33

27

63

Kirjandushommik Kadri Lepaga

32

Kirjandushommik Sulev Olliga

32

Jõuluüritus "Jõuluvana loeb
jõulujutte"

56

Raamatukogutund. Pargi
lasteaed. Teemad: Sõbrapäev ja
Eesti Vabariigi sünnipäev
Raamatukogutund. Teema: Eesti
sünnipäev ja tema naabrid.
Lasteaed Väike Päike (6-7
aastased)
Raamatukogutund. Lillelapsed
"Ekskursioon raamatukokku"

24

Raamatukogutund.
Suvelugemise infotund
(Haabneeme Kool 2. klass - õp.
Kersti Randmer)

27

18

20

Prangli Raamatukogu

Randvere Raamatukogu

Raamatukogutund.
Suvelugemise infotund
(Haabneeme Kool 2. klass - õp.
Margus Kägu)
Raamatukogutund. Ekskursioon
raamatukogus (Karulaugu
lasteaed Lepatriinude rühm)
Raamatukogutund teemal
loomariigi valmistumine talveks:
kaitsevärvus, talveuni ja selle
põhjused. Lindude ränne.
Raamatukogutund "Kunst
raamatukokku". Külas
Põnnipesa lasteaia Merepõnni
rühm. Jõulupiltide
meisterdamine. Näitus
raamatukogus. Kunst
raamatukokku.
Mälumäng EV 100

28

Põhikooli õpilaste ekskursioon
raamatukokku
Mustkunstnik Marko Mölder

8
38

Nukitsa konkurss (5.a)

16

Nukitsa konkurss (2.a)

23

Nukitsa konkurss (5.b)

16

Nukitsa konkurss (5.c)

16

Ettelugemine EV100 raames (2.a)

17

Nukitsa konkurss (2.c)

22

Kohtumine kirjanik Aidi
Vallikuga (1.a)

20

Uute raamatute tutvustamine
(3.b)
Uute raamatute tutvustamine (2.c)

18

Emakeelepäeva tutvustav tund
(2.a)
Emakeelepäeva tähistamine (2.a)

23

Emakeelepäeva tähistamine (2.a)

11

18

12

13

3

25

10

Uute raamatute tutvustamine
(5.b)
Jutuvestmistund: külas Piret Päär
(3.a)
Jutuvestmistund: külas Piret Päär
(3.b)
Kohtumine Anti Saarega (2.a)

18

Kohtumine Markus
Saksatammega (1.c)
Raamatute soovitamine (2.b)

22

Raamatute soovitamine (2.a)

22

Kohtumine Jaak Juskega (3.b, 3.c)

50

Ettelugemine eelkoolile

10

Raamatute soovitamine (4.c)

26

Ettelugemine eelkoolile

16

Tiia Metsa töötuba Vana
Toomase teemal (2.a)
Kohtumine Ursula
Zimmermanniga (3.a)
Are Uderi monoetendus "Lopi ja
Lapi" (2.a, 2.b)
Kohtumine Ilmar Trulliga (4.e,
4.sr, 5.a, 5.b, 5. re)
Kohtumine-töötuba Kertu
Sillastega (3.b)
Uute raamatute tutvustamine
(2.b)
Kohtumine Helen Käidiga (4.a,
4.b, 4.c)
Ettelugemine (3.a)

22

Uute raamatute tutvustamine (5.a)

23

Uute raamatute tutvustamine (6.a)

19

25
23
25

21

26
62
58
21
21
76
24

