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Sissejuhatus

Tabel 1

Maakonna/
linna nimi

Elanike
arv
(01.12.1
9)

KOV-de
arv
maakonn
as

Üldkasutatav
ate
raamatukogu
de arv 

Harukogu
de arv

Teenindus
punktide
arv

Kokku

Sillamäe 12619 1 1 0 2

1. Põhilised tegevussuunad 

Raamatukogu 2020.a eesmärgid said suures osas täidetud. 

Digikultuuriaastal arendasime raamatukogu e-teenuseid, pakkusime lugejatele virtuaaltunde,  
-näitusi, -meistritube, arvutialast nõustamist jt. Korraldasime ise ja osalesime teiste asutuste 
veebiüritustel.  
Kodulooandmebaasi kaudu propageerisime jätkuvalt kodukoha digiteeritud kultuuripärandit, 
sh kogusime palju materjali linna elanikelt, et see digiteerida ja kättesaadavaks teha. 

Meist mitteolenevatel põhjustel ei õnnestunud kahjuks avada plaanitud laenutuspunkti 
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses.

Raamatukogu oli ainus kultuuriasutus linnas, mis oli avatud 2020.aastal üksteist kuud. 
Raamatukogu kasutamine linna elanikele poolt näitab, et linna elus on raamatukogul oluline 
osa. 

1.1 Koroonaviiruse mõju

1.1.1 Esimene laine

Raamatukogu oli peale eriolukorra väljakuulutamist veel kaks nädalat lugejatele avatud.  
Märtsi lõpust ühe kuu jooksul oli maja suletud, toimus kogude inventuur. Sellel ajal  
raamatukogutöötajad vastasid telefonile ja e-kirjadele, lugejad said osa võtta virtuaalüritustest,
kasutada e-kanaleid.

Eri- ja hädaolukorras maski või visiiri kandmine oli töötajatele ja kasutajatele soovitav, mitte 
kohustuslik. Tagastatud raamatud kohe fondi tagasi ei pandud, vaid paigutati mitmeks 
päevaks eraldi ruumi ning täideti kõiki Vabariigi Valitsuse nõudeid. 

1.1.2 Teine laine

Raamatukogu töötas vastavalt Sillamäe Linnavalitsuse otsusele tavalises režiimis ja pakkus 
kõiki oma teenuseid täies mahus. Raamatukogu lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse ajad 
ei muutunud.  
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Maski või visiiri kandmine oli töötajatele ja kasutajatele soovitav.  

Sellel ajal toimusid ZOOM-is tunnid lastele, FB-s meistritoad täiskasvanutele, raamatukogu 
veebilehel ja FB-s olid üles laetud videosalvestused meie lugejate rahvusvahelistel 
konkurssidel osalemisest jne.  

E-kataloogi ja e-kogu kasutamine kasvas tunduvalt. Lugejad kasutasid aktiivsemalt m-RIKSi 
võimalusi. 

Töötajatel oli võimalus osaleda koolitustel digitaalselt.

Raamatukogu e-teenuste kasutamine eri- ja hädaolukorra ajal oli meie jaoks uus kogemus, mis
andis impulsi nende edasiarendamiseks.   

2 Juhtimine 

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud 

2020. aastal jäi Sillamäe Raamatukogu struktuur samaks. Raamatukoguvõrk rahuldab 
linnaelanikke, mõlemas linnaosas on täiskasvanuid ja lapsi teenindav raamatukogu.  

Muutus haruraamatukogu lahtiolekuaeg. Alates septembrist 2020 on raamatukogu avatud viis 
päeva nädalas (oli kuus). 

Raamatukogu nõukogu koosolekutel kinnitati Sillamäe Raamatukogu 2017-2021 arengukava 
täitmine 2019.aastal, raamatukogu 2021.a eelarve eelnõu, võeti vastu informatsioon 
suurematest üritustest.

2.2 Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve Seisuga 
31.12.19. € 

Seisuga 
31.12.20 € 

Muutus % 

Eelarve kokku 305 611 307 726 + 6.9%
sh keskraamatukogu
Personalikulu 206 164 211 347 + 2.5%
sh keskraamatukogu

Komplekteerimiskulu 39 586 37926 -4.2%

sh KOV-lt 16 686 15100 -9.5%

sh riigilt 22 900 22826 -0.3%

sh keskraamatukogu

sh KOV-lt

sh riigilt

Infotehnoloogiakulu 9 671 7590 -21.5%
sh keskraamatukogu
*
*
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Võrreldes eelmise aastaga Sillamäe raamatukogu eelarve tervikuna kasvas. 

Infotehnoloogiakulud vähenesid, sest arvutitehnika sai varasematel aastatel põhjalikult 
uuendatud.  

2020.a eelarves tehti kärpeid lähetuste, koolituste, ürituste läbiviimise ning inventari arvelt. 
Tunduvalt kasvas kaitsevahenditele kulutatud summa.

  

2.3 Projektid

Tabel 3

Projektid, Kultuurkapitali toetused Periood Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Noorte emakeelepäeva mälumäng märts 300 580
Lasteraamatute  autorid  külastavad
Sillamäed

juuni-okt 350
tagastatud

660 

Loovkonkurss Noored lugema november 300
tagastatud

865 

Sillamäe lugejad kohtuvad kirjanik 
P.I.Filimonoviga (toimub 2021.aastal)

aprill 2021 300 600

Kaks toetust tagastati Kultuurkapitalile, kuna seoses viiruse levikuga ei saanud 
projektitegevusi läbi viia. Projekti „Noorte emakeelepäeva mälumäng“ toetus sai ära  
kasutatud enne eriolukorra väljakuulutamist. Üritus ei toimunud, aga auhindadeks mõeldud 
raamatud jäid 2021.aasta üritusele.  Projekt „Sillamäe lugejad kohtuvad kirjanik 
P.I.Filimonoviga“ toimub 2021.a aprillis.

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng

Spetsialistide arv on säilinud. Muutus tööaeg haruraamatukogu töötajatel, kelle töömaht on 
viimaste aastatega langenud. Puhkepäevade liuggraafik asendati kahe püsiva puhkepäevaga 
(pühapäev ja esmaspäev). See võimaldab asendada puuduvat töötajat ilma keskraamatukogu 
abita.  

Personali üldkoosolekutel arutleti 2019.a töötulemuste ja probleemide üle, pandi paika 2021.a
eesmärgid. Toimus töötajate töötervishoiu, töö- ning tuleohutusalane juhendamine.

Probleemiks jääb endiselt spetsialistide mittekonkurentsivõimeline töötasu, mis teeb 
keeruliseks järelkasvu leidmise.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 
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Sillamäe raamatukogu töötajad osalesid teiste asutuste poolt korraldatud täienduskoolitustel. 
Oleme tänulikud Lääne-Virumaa Keskraamatukogule, kes kutsus meid oma koolitustele ja 
raamatukoguhoidjate seminaridele. 

Viis töötajat võtsid osa MTÜ Eesti Instituut tasuta koolitusprogrammist Kultuurisamm.
Kasutasime võimalust osaleda erinevatel veebikoolitustel, näiteks „Noored ja internet: 
sotsiaalsed riskid ja võimalused“, „Küberturvlisus“ jt.

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused

Tabel 4
Ei kohaldu

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

Sillamäe Raamatukogu esindaja tegi ettekande veebiüritusel „VII Balmondi lugemised“, mida
korraldati koostöös Šuja (Venemaa) Konstantin Balmondi muuseumiga. 

Esinemas käidi Sillamäe pensionäride päevakeskustes, kus räägiti kunsti- ja kirjanduse 
klassikutest, eesti rahvuspühadest. Kokku oli 12 esinemist. 

Narvas toimunud Jaanus Siimu (Viljandi) fotonäituse avamisel rääkis Sillamäe Raamatukogu 
töötaja näituste korraldamisest oma raamatukogus. Narva fotofestivali „Nocturne-fest 2020“ 
ümarlaual tegi Sillamäe raamatukogu esindaja väikese ettekande „Fotograafia läbi aegade“.

2.4.4 Erialahariduse omandamine 

Erialaharidust omandavaid töötajaid ei ole.
Üks töötaja omandas kõrghariduse Tartu Ülikooli Narva Kolledžis pedagoogika erialal.

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

Jelena Nevskaja sai Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tunnustuse “Aasta tegu 
linnaraamatukogus 2019”.
Sillamäe Linnavalitsus omistas ühele raamatukoguhoidjale juubeli puhul tänukirja. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 

Sillamäe keskraamatukogu ja harukogu asukohad on hästi ligipääsetavad. Keskraamatukogu 
ruumid on suhteliselt uued, haruraamatukogu hoone on rahuldavas olukorras. 

2020.aastal tehti keskraamatukogu klaasfassadi väike remont.  

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele

Keskraamatukogus on ratastoolis külastajatele juurdepääs tagatud. Külastajate jaoks on 
puiestee poolt mugav sissepääs koos kaldteega. Kõik ruumid asuvad esimesel korrusel.  
Haruraamatukogus on liikumispuudega inimestele tagatud juurdepääs 1.korrusele.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Raamatukogus on hiljuti uuedatud arvutitehnika ja turvaline internetiühendus. WiFi levi on 
olemas kõikides raamatukogu osakondades. 

Rakendati töösse raamatukogutarkvara RIKS uuendused.

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine

Kogude üldsuurus oli aasta lõpus 174 334 teavikut, mis on  2038 eks. vähem võrreldes 
möödunud aastaga. Inventuuri käigus kustutati vananenud ja lagunenud teavikud.

Teavikuid osteti kirjastustelt, kauplustelt, vahendusfirmadelt ning saadi ka annetustena.

Aastas saabus 5641 teavikut, nendest raamatuid 5335 eks. Kingitustena saime 1772 teavikut, 
mis on 31% kogude juurdekasvust.

Võõrkeelseid raamatuid lisandus 4359 eks., s.o. 82% raamatute juurdetulekust.

Jätkuvalt tegeleti ka järelkomplekteerimisega arvestades lugejate soove. 

Teabekirjanduse järgi on nõudlus vähenenud, kuna inimesed otsivad värsket infot internetist.

Komplekteerimiskulu ühe elaniku kohta oli 3 eurot.

Komplekteerimisotsuste tegemisel osalesid erinevate osakondade töötajad. 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

Teavikute komplekteerimise prioriteediks olid ilukirjandus, laste- ja noortekirjandus, Eesti 
erinevate kirjandusauhindade laureaatide teosed. 

Teabekirjandusest eelistati teatmekirjandust ja elukestvat õpet toetavat kirjandust. 

E-teavikutena lisandusid raamatukogu poolt digiteeritud koduloomaterjalid. 

Teavikute komplekteerimisel ja järelkomplekteerimisel peeti oluliseks ka linna elanike 
rahvuslikku koosseisu. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

Komplekteerimisrahast kulus 76% raamatutele. 

2020.a lisandus fondi 5335 raamatut, nendest ostetud 3776 raamatut, ehk 70%.  Erinevaid 
nimetusi sellest 4169. 

Kogu teavikute juurdekasvust moodustas see 95%. Annetuste osakaal üldisest teavikute 
juurdetulekust oli 28%.



9

Ostetud raamatu keskmine hind oli 7,68 €.

Ilu- ja lastekirjanduse osakaal juurdetulnud raamatutest moodustas 75%. 

Venekeelsed e-raamatud on internetist tasuta kättesaadavad. Seda võimalust kasutavad 
lugejad aktiivselt ilma raamatukogu vahenduseta.

Sillamäe raamatukogu elektrooniline kogu koosneb kodulooandmebaasi sisestatud 
digitaliseeritud materjalidest, 2020.a liideti 657 sisuüksust.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

Perioodikat soetati raamatukogusse kokku 77 nimetust ja 123 aastakäiku, sellest  ajakirju 58 
nimetust ja 93 aastakäiku, ajalehti 19 nimetust ja 30 aastakäiku.

3.1.3 Auviste komplekteerimine

2020. a saime kingitusena 196 auvist. 

3.2 inventuurid, mahakandmised

2020.a toimus kogude inventuur nii keskraamatukogus kui ka haruraamatukogus. 

Aasta jooksul kustutati 7679 teavikut.  

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Raamatukogus on tagatud  juurdepääs avalikule teabele, kohaliku omavalitsuse ja riigi          
e-teenustele.  Kohapeal on võimalik saada esmast arvutiõpet – infootsing, elektronpost,         
e-teenused. 

Kasutajaid aidatakse orienteeruda Eesti seadusandluses, tutvustades portaali Riigi Teataja. 
Sillamäe linna avalik teave on kättesaadav linnavalitsuse veebilehel. 

Jätkuvalt juhendati inimesi erinevate veebiteenuste tegemisel: pangatehingutel, 
digiallkirjastamisel, CV-de koostamistel, piletite ostmisel jne. 

Kokku kasutasid külastajad AIPi teenuseid aasta jooksul 1341 korda.

Raamatukogu tasuliste teenustena pakuti jätkuvalt koopiate valmistamist, skaneerimist, 
interneti väljatrükke ning saali üürimist. 

Avaliku teabe kättesaadavuse paranemisele aitas kaasa  Sillamäe linnas teostatud Euroopa 
Komisjoni projekt WiFi4EU. Projekti raames rajatati Sillamäele avaliku Wi-Fi leviala, kokku 
16 sise- ja 14 välipunkti. Näiteks, tekkis uus Wi-Fi võrk Mere puiesteel, linnapargis, 
rannapromenaadil, bussijaamas ning linnaasutustes. Raamatukogus on Wi-Fi olemas.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte

Sillamäe linna elanikest kasutas raamatukogu teenuseid 37%. 

Peame oluliseks erinevate infokanalide kaudu pidevalt informeerida linna elanikke 
raamatukogu poolt pakutavatest teenustest.      

Raamatukogu oli ainus kultuuriasutus linnas, mis oli avatud terve aasta jooksul, välja arvatud 
inventuuri läbiviimise aeg. Eriolukorra ajal toimusid (nõutud piirangutega) ka väikesed 
üritused, mis olid kultuurielu armastavatele inimestele omamoodi psühholoogiliseks abiks.

Keskraamatukogu lugejate arv isegi kasvas (+305), kuid haruraamatukogu lugejate arvu 
vähenemine (-425) andis tervikuna kokku miinuse. Kokku langes lugejate arv 2,5%.

Raamatukogu külastuste arvu mõjutasid koroonaga seotud piirangud tunduvalt. Inimesed 
piirasid oma liikumist, sh raamatukogu külastamist. 

Paljud lastele ning täiskasvanutele plaanitud üritused jäid toimumata.

Külastuste arv langes kokku 32% , sellest keskraamatukogus -26%, haruraamatukogus   -39%.

Laenutuste arv langes kokku 15%, sellest keskraamatukogus -6%, haruraamatukogus -24%. 

Haruraamatukogu kasutamise vähenemine on probleem. Kõik põhinäitajad on suures 
miinuses. Põhjusena näeme seda, et haruraamatukogu asub Sillamäe nn. “vanas linnas“, kus 
elavad enamasti eakad inimesed ning laste arv väheneb iga aastaga. Möödunud aastal süvenes
probleem veelgi, kuna sealt kolis ära Vanalinna kool.  

Virtuaalkülastuste arv kasvas 11% võrra. 

Tabel 3

Raamatu-
kogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Sillamäe
linna rmtk 

4838 4718 - 120

 Sh.keskk 2556 2861 + 305

Raamatu-

kogu

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2019

Virtuaal-
külast.
2020

Muutus
(+-)

Sillamäe
linna rmtk 

68041 46502 - 21539 20348 22627 + 2279

Sh keskk 38342 28426 - 9916



11

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud*
2019

Päringud*
2020

Muutus
(+-)

Sillamäe
linna rmtk 

135423 115255 - 20168 4545 3160 - 1385

Sh keskk 70583 66254 - 4329 3303 2389 - 914

Infopäringute arv vähenes. Info saamiseks kasutavad lugejad tihti internetti iseseisvalt ning 
valivad teavikuid avariiulitelt samuti ise.   

Raamatu-
kogu

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv*

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Sillamäe
linna rmtk 

0 16 0 259 0 0

Sh keskk 0 8 0 85 0 0

Raamatu-
kogu

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv*

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Sillamäe
linna rmtk 

0 0 0 0 0 0

Sh keskk 0 0 0 0 0 0

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäitust
e külastajate 
arv 2019

Virtuaalnäituste
külastajate arv 
2020

Sillamäe
linna rmtk 

19 25 0 0

Sh keskk 15 22 0 0

4.3 RVL teenindus 

2019 2020

RVL välja
3 0

 RVL 
sisse

8
4
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Teistelt raamatukogudelt telliti 4  teavikut. Kogude komplekteerimine rahuldab lugejaid. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Uued kaunilt illustreeritud raamatud ja ajakirjad aitavad laste ja noorte tähelepanu lugemisele 
suunata.  2020.a osteti lasteraamatuid 1057 nimetust ja 1129 eksemplari (21% kogu raamatute
juurdetulekust) ning telliti ajakirju 11 nimetust ja 18 aastakäiku.  

Suuremas mahus komplekteeriti auhinnatud laste – ja noorteraamatuid. 

Lasteaia ja algkooli lapsed on uute väljaannete kõige aktiivsemad lugejad. Vanemad õpilased 
osalevad hea meelega üritustel, kuid kojulaenutajaid on selles vanuserühmas iga aastaga 
vähem. 

Tõsiseks probleemiks on varasema eesti lastekirjanduse venekeelsete tõlgete kordustrükkide 
vähesus. 

Venekeelne koolikohustuslik väliskirjandus on piisavalt kättesaadav internetis. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Raamatukogu kasujatest moodustavad lapsed ja noored (kuni 16a) 25%, külastustest 37%, 
laenutustest 14%. 

Lapsi ja noori meelitavad keskraamatukogu kaasaegsed ruumid ja hea internetiühendus. 

Tabel 4

Rmtk Lug-d
2019

Lug-d
2020

Muutus
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d
2020

Muutus
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

Sillamäe
linna rmtk 

1296 1199 - 97 25489 20618 - 4871 17959 16105  - 1854

Sh keskk 961 882 - 79 17028 14465 - 2563 10665 9892 - 773

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 

Lapsed ja noored on raamatukogu aktiivsed kasutajad. Seda soodustasid lastele ja noortele 
suunatud üritused (sh virtuaalüritused) ning raamatukoguhoidjate loov tegevus lugejate 
kaasamisel. 
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Laste lugemishuvi ärgitamiseks jätkus raamatukogu aktsioon „Jäta hiir, võta raamat!“. Enne  
arvuti kasutamist peab laps lühikest aega kohapeal lugema. Ta ise saab valida temale sobiva  
raamatu laualt või riiulilt.  

Novembri algusest kuni aasta lõpuni korraldati talveloteriid „Loe ja võida“, milles osalesid 
raamatuid laenutanud lapsed. Kolm võistlejat said kingituseks Edgar Valteri raamatu 
„Pintselsabad“. Videosalvestuse loosimisest panime üles raamatukogu FB-i.  

Erivajadustega ja toimetulekuraskustega lastele ja noortele toimusid adapteeritud tegevused. 

Lasteaeda Rukkilill panime kahe grupi nn raamatukoguriiulile kohalkasutamiseks 
lasteraamatud, mida vahetasime pidevalt. Igal lapsel oli võimalus võtta kätte temale 
meeldinud raamat. Pedagoogid lugesid neid lastele ette.  

Vabatahtlikust linnaelanik korraldas raamatukogus mitteformaalse eesti keelt, kultuuri ja 
traditsioone tutvustava lastehuviringi „K nagu Kodus, K nagu koos“. Tunnid toimusid kaks 
korda nädalas.
 
Raamatukogu on endiselt linna noorte kohtumispaik. Võimalusel kogunesid siin Sillamäe 
Noorte Nõukogu ja Noorte Debatiklubi. Traditsiooniline noorte emakeelepäeva mälumäng 
lükati seoses eriolukorraga viimasel hetkel edasi. 

Aasta jooksul uuendati raamatukogu lastenurkade sisustust.  

Suvel laenutasime lastele palle, hüppenööre, sulgpalle raamatukogu hoovis mängimiseks.

Kannuka kooli vanemate klasside õpilased tegid K.Balmondi luuletuse „Haldjas ja 
lumehelbeke“ järgi multifilmi. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

Lastele korraldati raamatukogutunde, sh digitaalselt, raamatute tutvustusi, ettelugemisi, 
näitusi, meisterdamise päevi, ekskursioone. 

Külas käisid Täheke peatoimetaja Ilona Martson,  tõlk Maia Melts, Sillamäe noor 
lastekirjanik Aljona Kordas.  

2020.a jätkus lasteürituste sari „Maitsev tund raamatukogus“.  Peateemadeks olid tavalised 
toiduained, “kohviku” külastajad olid algkoolilapsed. 

Raamatukogul on väike „muuseum“, kuhu on kogutud vana aja asju. Raamatukogutöötajad 
kasutavad neid laste ürituste läbiviimisel. Näideks, lapsed tutvusid neile tundmatu aparaadi – 
diaprojektoriga ja vaatasid suure huviga diafilme. 
„Muuseumis“ toimus ka raamatukogu tööd tutvustav tund. Lastele räägiti aegadest, millal 
polnud arvutit ja mobiiltelefoni, näidati kuidas raamatukoguhoidjad sel ajal töötasid.  

2.klassi  lapsed osalesid suure huviga  mängus „Otsides  Kristalli“.  Mängu käigus  avastasid
lapsed koha, kus paiknevad aarded, mis annavad inimesele „superjõudu“ – teadmiste jõudu.
See maagiline koht oligi raamatukogu. 
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Algkooli lastele olid suunatud tunnid „Mida ma saan nendelt inimestelt õppida“. 
Raamatukoguhoidja räägis puudega inimestest, kellel vaatamata raskustele on suured 
elusaavutased -  Stiven Hoking, Helen Keller, Ingvar Kamprad jt. Lapsed olid väga huvitatud 
ja liigutatud.

Gümnaasiumi noored valmistasid looduslike värvide tundides oma kätega ökovärvi. Kokku 
toimus 12 tundi, kus osales üle 200 õpilase.  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

2020. aastal osutasime teavikute kojuviimise teenust 8 inimestele.

Üks nõrga nägemisega inimene kasutas audioraamatuid. 

Hoolekandeasutuse „Sügis“ päevakeskuse vaimupuudega noored on olnud raamatukogu 
püsikülastajad läbi aasta. Neile korraldati 8 adapteeritud temaatilist tundi/vestlust. 

Seenioride päevakeskustes viidi läbi vestlusi ja meistritubasid. Aasta lõpus olid raamatukogus
näitus eriolukorra ajal naiste poolt tehtud käsitööesemetest. 

Linnas on hästi toimiv sotsiaalabivõrgustik. Erivajadustega inimestele laenutavad lugemist 
tugiisikud või sotsiaaltöötajad.

Tabel 5

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus 74 1 8

Tabel 6

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

Hoolekandeasutus „Sügis“ 8 105

Seenioride päevakeskused 4 89

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

4.6.1 kohalikul tasandil 

Oma põhiteenustele lisaks on raamatukogu linna elanikele kultuuri-, õppimis-, 
harrastustegevuse- ja vabaaja veetmise koht. 
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Näideks, raamatukogus saab vaadata suurel ekraanil filme, tutvuda raamatu-, kunsti-, käsitöö-,
fotonäitustega või panna välja oma loomingut, osaleda meistritubades, kohtuda kirjanike ja 
teiste huvitavate inimestega, õppida arvutit jne. 

Tegevust jätkasid raamatukogu klubid – Luulejate klubi ja Fotograafide klubi. Tekkis juurde 
uus klubi - Kollektsionääride klubi. 

Sillamäel elavate hõimurahvaste esindajad said kokku kohtumisel, kus vadja rahvusest naine  
tutvustas oma rahva kultuuri. 

Jätkuvalt on head koostööpartnerid linna haridus- ja kultuuriasutused, rahvusseltsid, linna- 
ajaleht, seenioride keskused, hoolekandeasutus „Sügis“, lastekodu, Rakendusökoloogia 
Keskkus, aktiivsed linnaelanikud. 

Näiteks, koostöös Sillamäe Muuseumi ja Sillamäe Vene Kultuuri Seltsiga viidi läbi suur 
üritus VII Balmondi lugemised Sillamäe raamatukogus. 

Hea koostööpartner oli ka Narva Fotoklubi.  

Jätkus „Kolmapäevane kino“, kus näidati hästi taastatud vanu filme. Filmid on internetis 
tasuta kättesaadavad. 

Raamatukogu esindaja osales Virumaa kirjandusauhinna žürii töös. 

4.6.2 riiklikul tasandil 

Koostöös kirjastuse KPD peatoimetaja Valentina Kašinaga saime esitleda vene keeles 
ilmunud eesti autorite raamatuid. 

Suvel rõõmustas linnaelanikke oma rahvalauludega Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskuse 
ansambel Hõbeallikas. Kontsert toimus raamatukogu hoovis. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Rahvusvahelisel tasandil oli Sillamäe Raamatukogu esindatud juba nimetatud VII Balmondi 
lugemistel, kus tegid ettekanded ka Šuja (Venemaa) K.Balmondi muuseumi direktor ja 
muuseumi teadlane, Sillamäe Vene Kultuuri Seltsi esinaine ja Sillamäe Muuseumi töötaja.  

Kuna Sillamäe linn on seotud K.Balmondi nimega, tegime koostööd teiste temaga seotud 
asutustega.  Moskva oblasti Krasnogorski kultuurikeskuse ja Šuja Balmondi nim. Keskkooli 
kutsel esitasime videosalvestised  nende poolt korraldatud etlemiskonkurssidele. Sillamäe 
lapsed said sealt diplomid ja tänukirjad. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele

Individuaalkoolituste arv väheneb. Varem koolituse läbinud inimesed töötavad iseseisvalt ja 
neid rahuldab eelnevalt omandatud oskuste maht. 
Individuaalkoolitused olid seotud arvutioskuste ja infokirjaoskuse arendamisega, osalenute 
arv 83. 
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Tutvustati kasutajatele raamatukogu e-kataloogi.

Kutsusime vanemaealisi linnaelanikke Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) veebikoolitusele 
„Küberturvalisus seenioridele“. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukogu peab jätkuvalt oluliseks pidevat raamatukoguteenuste ja ürituste reklaami. 

Infot raamatukogus toimuvastest sündmustest  uuendatakse sotsiaalmeedias pidevalt.  2020. 
aastal oli keskraamatukogu ning haruraamatukogu poolt 481 postitust.

Raamatukoguteenuseid ja üritusi tutvustasime linna ajalehes, linna TV-s, Sillamäe linna 
veebilehel, raamatukogu omal veebilehel ja FB-s. 

Raamatukogu on esindatud ajalehe Sillamäeski Vestnik iganädalasel kultuurisündmuste 
afišsil.  

4.9 Andmebaasid 

Koduloo andmebaasi sisestati pidevalt uusi digiteeritud materjale, sh linnaelanike mälestusi ja
fotosid. Raamatukogu veebilehe kasutajad saavad vaadata mitte ainult materjalide kirjeldusi, 
vaid ka sisu. Digiteeriti ka kohalike luuletajate raamatuid. 

2020. aastal sisestati 657 üksust. 

2020.a kasvas e-kataloogis otsingute arv 15% võrreldes möödunud aastaga. 

5. 2021. aasta tegevused

Raamatukogu 2021.aasta eesmärk on säilitada raamatukoguteenuse tase linna elanike arvu 
pideva languse tingimustes. Sel eesmärgil tuleb jätkuvalt arendada ning aktiivselt reklaamida 
raamatukogu teenuseid, suunates neid erinevatele vanusegruppidele nii raamatukogus kui ka 
mujal. 

Eri- ja hädaolukorra ajal saadud kogemusi püüame kasutada raamatukogu e-teenuste 
arendamiseks.

Aastal 2021 täiendame ning tutvustame kodukoha digiteeritud ajalugu. 

Püüame leida lahendusi haruraamatukogu kasutamise languse peatamiseks või vähemalt 
stabiilsena hoidmiseks. 

Koostajad: pearaamatukoguhoidja Tatiana Borisova, haruraamatukogu juhataja kt Irina 
Kitšerova, komplekteerimisosakonna juhataja Tetyana Lapina.
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Direktor

Elviira Sidorova
/allkirjastatud digitaalselt/
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LISA 1. Personali koolitus

Sillamäe Raamatukogu Koolitustundide arv 
(koolituse maht )

Koolituseks 
kulutatud

Arengukava koostamine 8 t 1 töötaja 40
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Zoomi koolitus  “Küberturvalisus 
seenioridele”

2 t 4 töötajat 0

Eesti keele C1 taseme kursus,
2021.a osa

68 t 1 töötaja 0

Eesti Instituudi koolitusprogramm
Kultuurisamm

7 õppereisi 5 töötajat 0

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Sillamäe 
raamatukogu

Temaatilised ettekanded kultuuritegelastest, 
rahvakalendri tähtpäevadest, kaasaegsest kirjandusest
seenioride päevakeskustes, kokku 12 esinemist 

194

Ettekanne rahvusvahelistel VII Balmondi lugemistel
 

41

Ettekanne „Fotograafia läbi aegade“
Narva rahvusvahelise fotofestivali Nocturne-fest 
2020  ümarlaual 

25

Esinemine Jaanus Siimu (Viljandi) fotonäituse 
avamisel Narvas temal Fotonäitused Sillamäe 
raamatukogus 

18

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020)

 Pole
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LISA 4. Laste ja noorteüritused

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Sillamäe Raamatukogu
Raamatukohvik lastele 
(„Maitsev tund raamatukogus“) 59

Kohtumised kirjanikega 
215

Eesti keel lastele “K nagu kodus,
K nagu koos” 381
Mälumängud                             92

Ettelugemine, meisterdamine, 
joonistamine, mängud, kino jt

64

Temaatilised tunnid,  sh 
tasandusklassi õpilastele ning 
vaimupuudega noortele  

1125 

Laste osalemine rahvusvahelistel
konkurssidel (veebis)

41

Talveloterii „Loe ja võida“ 70

Ökotunnid gümnaasiumi 
õpilastele

256

Noorte Debatiklubi 116

Kodulootunnid noortele 40

2459                

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 
täitmine
Ei kohaldu
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