Viimsi Raamatukogu tegevusaruanne 2019

Tabel 1
Valla/linna
nimi

Elanike
arv
(01.12.1
8)

Üldkasutatav
ate
raamatukogu
de arv

Harukogu
de arv

Teenindus
punktide
arv*

Kokku

Viimsi vald

20 311

4

3

0

4

1. Põhilised tegevussuunad
Aruandeaastal oli Viimsi valla haridus- ja kultuurielu olulisimaid sündmusi:
•

•
•

•
•

•

vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimine, ehitamine ja avamine
detsembris. Ruumid projekteerisid Bob OÜ, DokoInterior ja Agabus arhitektid
ja ehitas OÜ Astlanda Ehitus. Kogu protsess (projekteerimine, ehitus,
riigihanked, sisustamine, kolimine) toimus ülikiires tempos (veebruarist kuni
avamiseni 5.detsembril). Kui Kesk tee 1 oli raamatukogu kasutada 566 m², siis
uues asukohas, Randvere tee 9, Viimsi Marketis on 1. korrusel 1770 m² ja
2.korrusel laste- ja noorte teeninduse jaoks 589 m², kokku 2 359 m² ;
Püünsi harukogu (töötab nii rahva- kui kooliraamatukoguna) ametlik avamine
25.jaanuaril Püünsi kooli juurdeehituses;
vaatamata sellele, et vallaraamatukogu oli kolimiseks suletud 1.11. – 05.12.2019
kasvasid vallaraamatukogu lugejateeninduse näitarvud: lugejate arvu kasv +703,
külastuste arvu kasv +561 ja laenutuste arvu kasv +5421;
jätkus laste suvelugemise võidukäik; 8. suvelugemises osales 188 last (2012.a.
10 last);
vallaraamatukogu
üleminek
seniselt
vöötkoodipõhiselt
teavikute
tuvastuslahenduselt RFID-põhisele tuvastuslahendusele; raamatukogu fondi
markeerimine RFID märkidega, klienditeeninduse -ja turvalahenduse
töökohtade paigaldamine uutesse ruumidesse; turva- ja klienditeenindus
rakendatakse 2020. aastal;
seoses asukoha muutusega ja uutesse ruumidesse kolimisega kasvas
raamatukogu positsioon kogukonnas ning laienesid koostöö võimalused
kohalike haridus-ja kultuuriasutustega. Korraldati ühisüritusi Viimsi
Gümnaasiumi etlejate ja Muusikakooli õpilastega, mis seoses uute ruumide
avarate võimalustega lubavad jätkuvat kasvu.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Viimsi valla raamatukogude võrgus muudatusi ei toimunud. Uus harukogu Püünsis lülitus
aktiivselt kogukonna elanike lugejate teenindamisele, eriti laste teeninduse osas.
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2019.aasta oli Viimsi vallaraamatukogule üle aegade edukas. Need, kes kahtlesid raamatukogu
uute ruumide vajaduses ja üleviimises kaubanduskeskusesse, on täna vähemusse jäänud, kuna
laenutustegevus on märgatavalt elavnenud ja kohallugemise võimalused paranenud. Viimsi
Raamatukogu on muutunud kogukonna elanikele sotsiaalse infrastruktuuri lahutamatuks osaks.
Viimsi Raamatukogu nõukogu jätkas samas koosseisus, mis 2018.aastal. Koos käidi 3 korda
ning arutluse all oli 2019. ja 2020.aastate eelarve projektid ning raamatukogu tegevuskava uutes
ruumides.
Seoses uutesse ruumidesse kolimisega oli vallaraamatukogu lugejateeninduseks suletud
ajavahemikus 01.11. – 04.12.2019.
Uutes ruumides muutusid vallaraamatukogu lahtiolekuajad: avatud ollakse kõik nädalapäevad,
E – R 10.00 – 20.00 ja L, P 10.00 – 16.00.
Seoses Püünsi külaelanike soovile pikendati ühel päeval nädalas (neljapäeval) lahtiolekuaega:
E, T, K, R on raamatukogu avatud 8.30 -16.30 ja N 11.00 – 19.00
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
31.12.18. €
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

Seisuga
31.12.19 €
551 723,00
476 428,00
193 428,00
179 340,00
67 649,00
39 600,00
28 049,00
46 849,00
22 800,00

22 026,00
20 330,00
19 330,00

24 049,00
15 780,00
14 200,00

Muutus %
+ 27%
+ 33%
+ 5%
+14,9
+ 4%
+ 6%
+ 9%
+ 9%
+ 10%
+ 8%
- 3%
-4%

Viimsi raamatukogude eelarve kasv oli 2019.a. 27%, kusjuures vallaraamatukogu kasv oli 33%.
Vallaraamatukogu eelarve suurem kasv oli tingitud asjaolust, et seoses uute ruumidega kasvasid
üüri- ja kommunaalkulud, koosseisu suurenemisega töötajate töötasu jms. Jooksva eelarve kasv
võimaldas 1.jaanuarist tõsta valdava osa töötajate töötasu kõrgharidusega erialaspetsialistide
miinimumtöötasu 1300 euroni. Mis puudutab komplekteerimiskulu, siis 2019.aastal oli KOVi
komplekteerimiskulu võrreldes riigieelarvelise toetusega suurem 11 551 eurot, mis võimaldas
osta peaaegu kõik eestikeelse kirjanduse ning lisaks võõrkeelseid ning audiaalteavikuid.
Lisaks jooksevkulude eelarvele sai vallaraamatukogu uutesse ruumidesse kolimiseks
lisaeelarves 730 000 eurot investeeringuteks, mille kuludest moodustasid raamatukogu
sisutusekulud 65% ja kulud infotehnoloogia arendustesse 35%.
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2.3 Projektid
Kuna 2019.aastal oli vallaraamatukogu põhiülesanne raamatukogu uute ruumide
projekteerimine, ülekolimine ning tegevuse käivitamine, siis projektide kirjutamisega selle
aastal ei tegeletud. Küll aga toetasid laste suvelugemist taas Viimsi SPA, AS Tampe ja Viimsi
Vallavalitsus.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Seoses uutesse ruumides kolimisega kaasnenud raamatukogu lahtiolekuaegade muutumise ja
tegevuse laienemisega üldises plaanis muudeti Viimsi Vallavalitsuse määrusega nr. 9
11.06.2019 vallaraamatukogu koosseisu, kusjuures juurde saadi 2 raamatukoguhoidja
ametikohta, 1 vanemraamatukoguhoidja, 1 kultuuri- ja huvijuhi ametikoht ja koristaja
ametikoht muudeti vanemraamatukoguhoidja ametikohaks.
Varajasemalt 0,75 koormusega töötanud 1 vanemraamatukoguhoidja ja 0,5 koormusega
töötanud turundusjuht asusid 1. 11.2019 tööle täiskoormusega. 1.12.2019. lahkus töölt Maie
Keskküla, kes tegeleb edasi töövõtulepingu vormis raamatute parandajana.
7.10.2019 asus vallaraamatukogu vanemraamatukoguhoidjana tööle Randvere harukogus
töötanud Tuuli Klaas, kelle asemele tuli samal ajal tööle Anne Pürg.
Ülejäänud uued ametikohad täideti konkursi korras:
01.09.2019.asus tööle Carmen Greim; 11.11.2019. Kati Koppel ja 02.12.2019. Liana Lepik
Kultuuri- ja huvijuht on täitmata, kusjuures sündmuste korraldamine on töötajate vahel ära
jagatud.
Kokku on vallaraamatukogu koosseisus 11 töötajat, lisaks kaks 0,5 koormusega töötajat
Randvere ja Püünsi harukogudes ning üks täiskoormusega töötaja Prangli harukogus.
Vallaraamatukogu on avatud 7 päeva nädalas; tööpäeviti 10.00 -20.00 ja puhkepäevadel 10.00
– 16.00
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
2019.aastal osaleti täienduskoolitustel suhteliselt tagasihoidlikult, kuid raamatukogu uute
teenuste väljatöötamise eesmärgil osaleti:
Rahvakultuuri Keskuse koolitusel teemal: "Beebikooli ja väikelaste huviringide juhendajate
kursus", Lastekirjanduse keskuse koolitusel „"Laste- ja noortekirjandus ning kirjanduse
õpetamine", Rahvusraamatukogu koolitusel teemal: "Kaasamist toetavad infotehnoloogilised
vahendid" ja „Eesti kirjandus aastal 2018" , Harju Maakonnaraamatukogu koolitusel teemal:
"Lastetöö raamatukogus kasutades erinevaid meetodeid", "Biblioteraapia kasutamise
võimalustest ja võtetest. Erinevate kirjandusliikide mõjust psüühikale" (koolitus toimus
Viljandis), raamatukogupäevade avamisel, ERÜ kõnekoosolekul jml.
Vallaraamatukogu direktor käis koos Vallavalitsuse töötajate ja uute ruumide arhitektidega
Soomes Iso Omena, Sello, Laajansalo ja Oodi raamatukogudes saamas ideid Viimsi
Raamatukogu uute ruumide projekteerimiseks.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
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Vallaraamatukogu
direktor
tutvustas
raamatukogu
uute
ruumide
projekti
maakonnaraamatukogu töötajate seminaril, raamatukogu tarkvara RIKS nõupidamisel
Põltsamaal, Soomes Oodis ja mitmetel vallavalitsuse nõupidamistel.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
Hetkel on valla kõikidel raamatukogutöötajatel erialane kõrgharidus.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
2019.aastal valla raamatukogutöötajatele tunnustusi ei jagatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
25. 01.2019. avati ametlikult Püünsi harukogu Püünsi kooli juurdeehituses, mis töötab nii
rahva- kui kooliraamatukoguna. Raamatukogu kasulik pind on 150 m² ja kogu sisustus on uus.
05.12.2019. avati lugejatele (ametlik avamine 20.12.2019) vallaraamatukogu uued ruumid
Randvere tee 9, Viimsi Marketis. 1. korrusel kasulikku pinda 1770 m² ja 2.korrusel laste- ja
noorte teeninduse jaoks 589 m², kokku 2 359 m². Raamatukogu projekteerisid Bob OÜ,
DokoInterior ja Agabus arhitektid ja ehitas OÜ Astlanda Ehitus. Projekteerimine algas
veebruaris 2019 ja ehitus aprillis 2019. Raamatukogu sulges kolimiseks teeninduse vanades
ruumides 1.11.2019. ja avas lugejatele ukse uutes ruumides 05.12.2019.Ehituse kulud kokku
700 00 kandis vastavalt lepingule üürileandja Viimsi Market ja sisustusse ning seadmete
hankimiseks investeeris Viimsi vald 700 000, millest osa on jätkuprojektid 2020.aastal
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Vallaraamatukogu uutes ruumides on liikumispuudega inimestel tagatud juurdepääs 1. korruse
kõrgendustel asuvatele lugemisaladele kaldteedega ning 2. korrusele pääseb liftiga.
Randvere harukogusse pääseb liftiga ning uude Püünsi harukogusse õues asuva kaldtee abil.
Ainult
Prangli
harukogus
puudub
liikumispuudega
inimesele
juurdepääs.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
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 vallaraamatukogu üleminek seniselt vöötkoodipõhiselt teavikute
tuvastuslahenduselt RFID-põhisele tuvastuslahendusele, hakati markeerima teavikuid RFID
märkidega ja paigaldati klienditeeninduse -ja turvalahenduse töökohad. Turva- ja
klienditeenindus rakendatakse 2020. aastal.
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Prangli harukogus vahetati välja uute vastu 3 arvutit.

3.Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Võrreldes 2018.aastaga oli valla kõikide kogude juurdekasv + 1 341 eks (kokku 6 257
eksemplari). Märkus: maha on arvestatud. Püünsi harukogu 4 922 eks, mis raamatukogu
rahvaraamatukogu süsteemi ületulekuga võeti 2018.a. arvele. Osteti enam 277 eks. ja annetusi
oli rohkem 1 064 eks.
Seoses vallaraamatukogu perspektiiviga kolida uutesse ruumidesse 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 harukogudes loetakse nende asukoha tõttu (Randvere ja Püünsi koolides) rohkem
lastekirjandust, siis sinna hakati vähem komplekteerima peamiselt täiskasvanute ilu- ja
teadmiskirjandust.
Kuna Viimsi elanikkond on keeleliselt ja rahvuselt mitmekesistunud, siis ostis
vallaraamatukogu jätkuvalt võõrkeelset kirjandust (443 eks) ja sh venekeelset kirjandust (278
eks).
Vallaraamatukogu raamatute ringlus on hea, seda tõestavad aasta aastalt kasvavad
lugejateeninduse näitarvud ja külastajate hinnangud teavikute leidumuse kohta.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Seisuga 01.12.2018.oli Viimsi vallas registreeritud 20 311 elanikku.
2019. aastal oli ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 3,33 €, mis on ainult 0,05 € rohkem kui
2018.aastal. KOV komplekteerimisraha kasvas võrreldes 2018.aastaga 6% ja riigieelarveline
toetus 9%. Selleks et vallaraamatukogu lugejatele oleks pakkuda suuremas valikus kirjandust,
toimuski komplekteerimisrahade ümberjaotamine vallaraamatukogu kasuks. Seda suunda
jätkatakse ka järgnevatel aastatel.
Väga oleks vaja, et komplekteerimisraha toetus riigieelarvest kasvaks. See et riigieelarvest
saadav komplekteerimisraha elaniku kohta on juba mitmendat aastat samas suurusjärgus ja
Viimsi vald saab ainult elanike arvu kasvu pealt suurema summa (2019.a. +748 €), samas kui
raamatute hind tõuseb ja uued elanikud registreerivad ka ennast lugejaks, näitab, et tegelikult
ei hinnata rahvaraamatukogude osatähtsust kogukonna ühe arengufaktorina. Õnneks on KOV
komplekteerimisraha aasta aastalt suurem (2019.a. + 2 250 €).
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Kuna perioodikaväljaandeid laenutatakse suhteliselt palju, siis telliti nii valla- kui
harukogudesse praktiliselt kõik eestikeelne perioodika ning lisaks peamised võõrkeelsed moeja käsitööajakirjad. Perioodika tellimused rahastatakse 100% KOV komplekteerimisrahadest.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
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Auviseid 2019.aastal nii palju kui varajasematel aastatel juurde ei hangitud, sest puudusid
hoiutingimused. Uutes ruumides on taas võimalik põhjalikumalt komplekteerimisega tegeleda.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Seoses eelseisva kolimisega uutesse ruumidesse tehti vallaraamatukogus ajavahemikus 04.03.
– 21.03.2019 teavikute inventuur. Inventeeriti 58 365 eksemplari maksumuses 486 322.51 €.
Puudu oli 221 eksemplari väärtuses 1 335 €. See oli kokkuvõttes hea tulemus, kuna eelmisest
inventuurist oli möödas peaaegu 10 aastat. Teavikute ilmumisaastast selgus, et kadunud olid
teavikud, mis olid hangitud enne turvaväravate paigaldamist raamatukogusse.
Lisaks kanti maha veel 890 eksemplari , mis olid lagunenud köidetega või aegunud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
2019.aastal oli vallaraamatukogu ajavahemikus 01.11 – 04.12.suletud kolimiseks. Alates
05.detsembrist muutusid vallaraamatukogu lahtiolekuajad: raamatukogu on avatud E – R 10.00
– 20.00 ja L, P 10.00 – 16.00. Lugejad võtsid selle muutuse väga hästi vastu, sest pääsevad
kaubanduskeskuse külastamisel ühtlasi ka raamatukogusse.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Alates 05.detsembrist on vallaraamatukogus lugejaarvuteid 6. Kuid kuna raamatukogus ülikiire
Wifi lahendus kuni 500Mbit/s, siis märgata on, et lugejad eelistavad töötamiseks oma
sülearvuteid ja lauaarvutite kasutamine on suhteliselt tagasihoidlik.
Prangli, Randvere ja Püünsi harukogudes on lugejatel võimalik kasutada nii Wifit kui interneti
püsiühendusega lauaarvuteid.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 3
Raamatukogu

sh Viimsi rk

Lugejad
2018

Lugejad
2019

Muutus (+-)*

5 603

6 306

+ 703

4 635

5 085

+ 450

2019.aastal kasvas vallaraamatukogu lugejate arv vaatamata enam kui kuu ajalise sulgemise
järel 450 uue lugeja võrra, Pranglil jäi samaks, Püünsis 248 võrra ja Randveres 18 võrra.

Raamatukogu

sh Viimsi rk

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)*

93 382

94 943

+ 1 561

72 311

70 078

-2 233

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

221 984

222 452

221 920

Muutus
(+-)*
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Vallaraamatukogudes oli tervikuna külastuste väike kasv (1 561); külastuste arv vähenes
(2 233) veidi vallaraamatukogus, kuna raamatukogu novembrikuus kolis. Suurem vähenemine
(4 848) oli Randvere harukogus töötaja pikemaajalise haigestumise tõttu. Prangli harukogus oli
võrreldes 2018.aastaga vähem 346 külastust. Vaid uus Püünsi harukogu töötas kogu aasta ja
tagas külastuste arvu kasvu vallas tervikuna.

Raamatukogu

sh Viimsi rk

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

Laenut-d
2018

Laenut-d
2019

Muutus
(+-)*

145 338

153 156

+ 7 818

12 184

13 091

+ 907

124 697

126 269

+ 1 572

10 091

7 721

-2 370

Laenutuste arv vallaraamatukogudes kasvas kokku 7 818; vallaraamatukogus vaatamata
kuuajalisele kinni olekule 1 572, Randvere harukogus vähenes eelpool nimetatud põhjusel 768
ja Pranglil 469.
Infopäringute arvu kasvu vallas tagas Püünsi harukogu, kus esimest aastat registreeriti
päringuid ja Prangli harukogu. Probleemiks on ikkagi infopäringute järjepidev registreerimine,
millele tuleb (eriti uues vallaraamatukogus!) enam tähelepanu pöörata.
4.3 RVL teenindus
Võrreldes 2018. aastaga RVL-i näitarvud kasvasid, välja laenutati 78 eksemplari rohkem ja
sisse 67 eks, rohkem. Sagedasem laenutus toimus vallaraamatukogu Randvere ja Püünsi
harukogude vahel.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2019.aastal täienes laste- ja noortekirjanduse kogu kõige enam vallaraamatukogus; 748
nimetust (võrreldes 2018.a. + 129 nimetust) ja 979 eksemplari (võrreldes 2018.a. + 111
eksemplari). Seoses uute ruumide avamisega osteti lauamänge ja vigurraamatuid, kuna nüüd
tekkis võimalus neid lastele/lugejatele ka kasutada anda.
Randvere Raamatukogusse komplekteeriti võimalikult palju laste- ja noorteraamatuid
(vajadusel mitmes eksemplari): eesti autorite loomingut, tõlkekirjanduse paremikku, mõistagi
teadmiskirjandust, mis leiab palju kasutamist õppetöös.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 4
Rmtk

Lug-d
2018

Lug-d Muutus
2019
(+-)*

Külast-d
2018

Külast-d Muutus
2019
(+-)*

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)*

2 044

2 316

33 053

33 516

23 384

32 103

+ 8 719

+ 272

+ 463
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sh Viimsi 1 423
rk

1 581

+ 158

19 522

17 805

-1 717

17 989

18 162

+ 173

2019. aastal kasvasid laste- ja noorteteeninduse näitarvud tervikuna; lugejaid enam 272,
külastusi 33 516 ja laenutusi 8 719. Suurem tagasiminek laenutustes ja külastustes oli töötaja
haigestumise tõttu Randvere harukogus.See eest hakkas uus Püünsi raamatukogu tublisti tööle;
seal oli aruande aasta lõpuks 296 lugejat, 4 200 külastust ja 2 785 laenutust. Ka laste- ja
noorteteeninduses ei olnud vallaraamatukogu sulgemise ajal näitarvude tagasiminekut
(väljaarvatud väike külastuste arvu langus).
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
2019.aastal jätkus vallaraamatukogude koostöö valla kooliraamatukogudega; toimusid
ühisarutelud, koos korraldati laste suvelugemine, õpilaste ettelugemisevõistlus (Püünsi
harukogus) ning kirjandusvõistlus.
Vallaraamatukogu korraldatud üritustel osalesid Haabneeme lasteaedade ja koolide lapsed.
Vaatamata vallaraamatukogu hõivatusega uute ruumide projekteerimise jms korraldati ka
2019.a. 8 laste suvelugemine, milles osales läbiaegade suurim arv lapsi – 188. Hoogne
suvelugemise lõpuüritus koos 100 parima suvelugemises osalejaga toimus 5.detsembril
vallaraamatukogu uutes ruumides (esinesid kloun Ummi ja maskott Vimpsik koos Triinuga).
Detsembrist alates sai Haabneeme lastele uueks magnetiks lugemise juurde toomisel
vallaraamatukogu uued ruumid, kus lastele on üle 500 m² ruumi mitmesuguseks tegevuseks.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
2019.aastal korraldasid Viimsi valla raamatukogud lastele ja noortele kokku 40 erinevat üritust,
neist näitusi oli 12 ja suulisi üritusi 28.
Viimsi raamatukogu meeldejäävamad üritused olid; töötuba Kertu Sillastega, Teoteatri
etendus "Kriips ja jutt", Miku-Manni Lasteteatri etendus "Kõige parem“, kohtumine kirjanik
Mika Keräneniga, 8. laste suvelugemise ava- ja lõpuüritus. Kokku osales üritustel 361 last
Haabneeme koolidest ja lasteaedadest.
Kuna Randvere harukogu on tihedalt seotud Randvere kooliga, siis oli ka ürituste sihtgrupp
õpilased kuni 6. klassini. Toimusid mitmed raamatute soovitamise ja ettelugemise tunnid, mille
eesmärgiks oli tutvustada lastele kirjandust. Külas käisid Jaanus Vaiksoo ja Kadri Hinrikus.
Suurt elevust pakkus raamatukogutund lugemiskoertega.
Prangli harukogus korraldati Emakeelepäeva üritus koolis – kirjandusviktoriin, Mulli- ja
Teadus-show, rühmakoolitus „Kuidas otsida avariiulilt raamatuid?“ ja mälumäng „Tunne Eesti
kirjandust?“
Püünsi harukogus toimusid peamiselt raamatukogu tutvustused 1. klasside õpilastele ja suur
muinasjuttude jõululugemine.
Kokkuvõttes oli vaatamata vallaraamatukogu kolimisele lastele- ja noortele 2019.aasta
sündmuste rohke.
LISA 4
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
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 5
Kordade arv
Koduteenindus

675

Teenuste arv
834

Kasutajate arv
58

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Vallaraamatukogu korraldas jätkuvalt 2019.aasta esimesel poolaastal vastavalt lugejate
soovidele nii vestlusõhtuid kui ka kohtumisi kirjanikega. Alates 5.detsembrist toimusid üritused
juba uutes ruumides, kus on 100-kohaline saal täiskasvanutele ja treppide ala laenutusruumis
ning 2. korrusel 50-kohaline saal lastele.
Kokku korraldas vallaraamatukogu 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 vallaraamatukogu uute ruumide avamine lugejatele 5.detsembril, kui kogu
päeva jooksul toimus mingi üritus. Nii esinesid Viimsi Muusikakooli õpilased ja Viimsi
Gümnaasiumi etlejad. Juhendajad Urvi Haasma ja Külli Täht, toimus Hannes Võrno uue
raamatu esitlus ja esines teater „Varius“ lavastusega „Sada ja üks“. Detsembris toimus veel
pärastlõuna Rein Veidemanni ja Joonas Hellermaga, esimene viimsilaste mõtlemisõhtu.teemal
kiusamine, filmikontsert: Olga Einasto ja Elmet Neumann ning advendiõhtu luule ja muusikaga
- esineb Veronika Kivisilla ja Eva – Maria Trei. Üritustest võttis osa kokku 2 598 inimest.
Valla 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 Noor
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"Jõulupiltide näitus" ning Salzburgi kunstnikeühenduse aer-bv-berchtoldvilla grupinäitus
"Kirjapildid" (maal, graafika, trükigraafika ja fotograafia). Kuraatorid Peter ja Regina Rieder.
Koostöös Viimsi Raamatukoguga, Viimsi valla 100. aastapäeva raames.
2019.aastal tegi vallaraamatukogu koostööd alljärgnevate asutustega:
• Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool (ürituste reklaam, esinejad ja osavõtjad
üritusele, laste ettelugemisevõistluse jt maakondlike voorude ühine korraldamine jms),
• ML Viimsi Lasteaiad (raamatukogutunnid, rk. üritused jms),
• Ajaleht „Viimsi Teataja“ (ürituste reklaam, artiklid raamatukoguteenustest, rubriik
„Raamatukoguhoidja soovitab“ koostamine jms),
• Viimsi Huvikeskus (ürituste reklaamid nende infostendidel ja nende ürituste reklaamid
raamatukogus),
• Restoran Tampe (sponsoreerisid laste suvelugemise avaüritust jms.),
• Viimsi Kunstikool (õpilaste töid eksponeeriti vana 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. Võimalus osa
saada kultuurist on olnud laste osalemisel raamatukogu poolt toimunud üritustel.
Raamatukogu on suhtlemiskoht saares elavatele inimestele. Siia ei tulda mitte ainult lugema ja
laenutama, vaid ka õppima, mängima ja vaba aega veetma. Suvel külastavad raamatukogu
suvitajad ja turistid, kes küsivad infot saare kohta. Raamatukogus on üleval Prangli kaart ja
saart tutvustav voldik. Reklaamalusel on suvel üleval Pranglit ja naabersaari tutvustavad
raamatud. ( Aksi, Naissaar, Keri )
Suvel külastavad raamatukogu veel lastelaagrid, kes on väga huvitatud saare ajaloost ja elust
Prangli saarel, raamatukogul on 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.
4.6.2 riiklikul tasandil
2019.aastal tegi Viimsi Raamatukogu koostööd alljärgnevate institutsioonidega:
•
•
•
•
•

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

Randvere Raamatukogu tegi koostööd Eesti Hoiuraamatukoguga ja Eesti Lastekirjanduse
Keskusega.
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Rahvusvahelisel tasandil tegi Viimsi Raamatukogu 2019.aastal koostööd Helsingi
Linnaraamatukoguga, Iso Omena, Sello ja Laajansalo raamatukogudega raamatukogu uute
ruumide projekteerimise osas.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
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.)
Rühmakoolitusi tehti vallaraamatukogus teemal "Eesti rahvussümbolid" (Põnnipesa lasteaia
Merepõnni rühmale), raamatukogutunde (Karulaugu lasteaia Sipelgate rühmale, jt)
Prangli harukogu tegi raamatukogutunde Prangli Põhikooli õpilastele, Püünsi harukogu 1. k
lasside õpilastele.
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 oli koolituse käigus, kuidas
jõuda tõese ja usaldusväärse infoni. Samuti kuulus koolitustel käsitletava hulka seegi, kuidas
on teavikud riiulitele paigutatud ning kuidas need raamatukogutöötaja abita sealt ise üles leida.
Rühmakoolitusi tehti Viimsi harukogudes kokku 27 (2 enam kui 2018)
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
2019. aastal järgiti raamatukogu turundamisel „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, milles R. Kukk jagab põnevaid lugemiselamusi.
Raamatukoguteenuseid tutvustavad kanalid:
•

•

Raamatukogu veebisait
Aadress:
www.viimsiraamatukogu.ee
Külastusi: 54 000
Postitusi: 359
Johtuvalt vallaraamatukogu uute ruumide kajastamisest ja erinevates sündmuste
korraldamisest oli veebilehe külastusi erakordselt palju. Aasta lõpul, kui alustati tööd
uutes ruumides hangiti infot raamatukogu lahtiolekuaegade, avamissündmuste jm
kohta.
Interaktiivsed teenused (6):
Facebook
2019. aasta lõpuks oli raamatukogu kontoga liitunud 1 077 inimest, st 318 uut liitujat.
Lehel postitati ja jagati 2019. aasta jooksul 392 teadet. Lehe kaudu teavitati lugejaid
raamatukogu uudistest uute ruumide valmimise kohta, tutvustati kogusid ja teenuseid,
reklaamiti raamatukogusündmusi ja võistlusi, anti teada suletud päevadest jm.
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Instagram
Raamatukogu suhtleb oma kasutajatega Instagramis 2017. aasta juunikuust. 2019.
aasta lõpuks postitas raamatukogu 134 korda, kontol on 567 jälgijat. Instagrami konto
peamiseks eesmärgiks oli emotsionaalsete piltide kaudu suurendada raamatukogu
mainekujundust ja üldist teadlikkust raamatukogust kui info-ja kogukonnakeskusest
Viimsis.
YouTube
2019. aastal lisati juurde 3 uut videot. Eelnevast on üleval 10 postitust, kokku 2019.
aastal vaadati videosid 841 korda (527 korda enam).
smaily.com
Kasutati kord kuus listiga liitunud lugejatele uudiskirjade saatmiseks, sündmustest
teavitamiseks.
Blogi - http://viimsiraamat.wordpress.com/
Alates 2019.aasta juunist hakati taas lisama uusi postitusi; kokku 15 postitust. Peamiselt
tutvustati lugemiselamusi, mis ilmusid ka ajalehes „Viimsi Teataja“ raamatukoguhoidja
lugemissoovitustes.
visitViimsi.com
Teavitati kõikidest Viimsi Raamatukogus toimuvatest sündmustest.
Turunduses oli läbivaks märksõnaks kiire teavitamine kõigest, mis juhtus/toimus
raamatukogudes, eriti aga seoses vallaraamatkogu uute ruumide valmimisega.
4.9 Andmebaasid.
Jätkus koduloo andmebaasi täiendamine; 2019.aastal lisandus 807 kirjet ja nüüd sisaldab
andmebaas kokku 1 162 kirjet.
Kahjuks täistekst andmebaas EBSCO erilist kasutamist ei leidnud, põhjuseks on ka kindlasti
see, et seda ka ei turundatud. See töö seisab ees 2020.aastal

5. 2020. aasta tegevused
2020.aasta olulisemad tegevused on:
•

•

•
•
•

Vallaraamatukogu tegevuse kontseptsiooni juurutamine uutes ruumides, et kujundada
raamatukogust multifunktsionaalne kultuuri- ja hariduskeskus, mis katab peamised
kogukonnakeskuse funktsioonid, sh kultuurilised, hariduslikud, sotsiaalsed
funktsioonid;
Käivitada vallaraamatukogus tegevus- ja huviringid lastele, noortele, täiskasvanutele,
koolitused ja töötoad, ingliskeelsed vestlused vabas vormis, innovatsiooniõpitoa
loomine raamatukogusse jpm;
Viimsi raamatukogude arengukava 2021 – 2025 koostamine;
üleminek seniselt vöötkoodipõhiselt teavikute tuvastuslahenduselt RFID-põhisele
tuvastuslahendusele; turva- ja klienditeenindus rakendamine;
Vallaraamatukogu 100. juubeli tähistamine, milleks viiakse lõpuni raamatukogualbumi
koostamine/kirjastamine ja raamatu filmi linastamine;
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•

Digikultuuriaasta tähistamine läbi mitmete ettevõtmiste.

Koostajad: Tiiu Valm
Direktor: Tiiu Valm
Allkiri ………………

/Nimi/
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viimsi Raamatukogu

10

258

1 500

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Vallaraamatukogu esinemised raamatukogu uute ruumide projekti tutvustamiseks 5 korda;
maakonnaraamatukogu töötajate seminaril, raamatukogu tarkvara RIKS nõupidamisel
Põltsamaal, Soomes Oodis ja mitmetel vallavalitsuse nõupidamistel.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Teostatud tööd (2019)

Raamatukogu nimi

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 m²

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viimsi Raamatukogu

Ürituse nimi
•

Osavõtjate arv

Töötuba Kertu Sillastega

25

• Teoteatri etendus "Kriips
ja jutt" lasteaialastele

70

•

Miku-Manni lasteteatri
etendus "Kõige parem“

• Külas lastekirjanik Mika
Keränen

85
54

•

Vimpsik kutsub noored
raamatusõbrad peole!

35

•

Suvelugemise lõpuüritus
koos Vimpsiku, Triinu ja
kloun Ummiga

100

Jõuluvana loeb jõulujuttu

40

•
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Prangli Raamatukogu

Randvere Raamatukogu

•

Emakeelepäeva üritus
koolis –
kirjandusviktoriin
• Mulli- ja Teadus-show
• Kuidas otsida avariiulilt
raamatuid?
• Mälumäng Tunne Eesti
kirjandust
• Raamatukogutund:
lugemiskoerad (3.a.)
• Teatmeteoste kasutamise
koolitus (3.c)
• Uute raamatute
tutvustamine (2.a)
• Rahvusvahelise
lasteraamatupäeva
tähistamine
• Uute raamatute
tutvustamine (2.b)
• Kohtumine Kadri
Hinrikusega (2.c)
• Kohtumine Jaanus
Vaiksooga (1.a)
• Raamatukogu kasutamise
koolitus (1.a)
• Raamatute soovitamine
(4.c)
• Raamatukogutund:
ajalehed ja ajakirjad (2.a)
• Eelkoolirühma külastus,
ettelugemine
• Eelkoolirühma külastus,
ettelugemine
• Jõululuuletuste otsimine
(3.c)
• Uute raamatute
tutvustamine (3.c)
• Pikapäevarühma lastele
raamatukogu
tutvustamine

9

83
4
7
22

18
18

30
20

22
25

20
24
24

15
15
21

17
6

