Toila Vallaraamatukogu tegevuse aruanne 2020. aastal
1. Põhilised tegevussuunad
2020. aasta oli keeruline aasta ka Toila valla raamatukogudele – kevadine eriolukord ja piirangud nö
teise laine ajal sundisid ka meid oma töös tegema ümberkorraldusi ja paljud planeeritud üritused
jäid ära.
Sellele vaatamata jätkas Toila Vallaraamatukogu 2020. aastal hea raamatukoguteenuse pakkumist,
inimeste kaasamist raamatukogu tegemistesse ning vaba aja sisustamist.
Lisaks tavapärastele tegevustele, mis pakuvad raamatukogude kasutajatele ligipääsu avalikule
teabele, kirjandusele ning loovad võimalusi kooskäimiseks ja eneseharimiseks, andsid
raamatukogud võimaluste piires oma panuse ka Toila valla kultuuriellu üldisemalt.
Kevadise eriolukorra ajal ja oktoobrikuus kolis raamatukogu veebi. Kui lugeja ei saa tulla
raamatukogusse, siis läheb raamatukogu tema juurde koju.
Kevadel tutvustasime läbi FB live ettelugemiste lastele lastekirjandust ja meisterdasime. Oktoobris
toimusid eesti kirjanduse kuu raames õhtuti FB lives ettelugemised/eesti kirjanduse tutvustused
täiskasvanutele.
Kõik 76 videot on Toila Vallaraamatukogu FB lehel ka järelvaadatavad.

1.1

Koroonaviiruse mõju

1.1.1. Esimene laine
1. aprillist kuni 17. maini olid kõik Toila valla raamatukogud lugejatele suletud.
Töötajad tegelesid kontaktivaba laenutuse korraldamisega ja sisetöödega – raamatufondi ja ruumide
korrastamisega, Toilas ja Vokas tehti mahakandmisi.
Kuna aprillikuus kärbiti palgafondi 10%, siis kompenseerisime selle tööaja vähendamisega – tööaeg
oli sel perioodil neli päeva nädalas.
Maskikandmise kohustust töötajatele ja kasutajatele pole meil olnud. On ainult soovitus, millest on
kenasti kinni peetud.

1.1.2 Teine laine
(alates septembrist)
Sügisperioodil oli raamatukogudes jätkuvalt soovitatav kontaktivaba laenutus.
14. detsembrist kuni 17. jaanuarini 2021 pakkusid raamatukogud jälle ainult kontaktivaba laenutuse
võimalust.
Sel perioodil kärpeid eelarves ega tööaja vähendamist ei toimunud.
Jätkuvalt soovitame kanda maske nii töötajatel kui raamatukogu külastajatel.
Raamatukogudes on olemas desinfitseerimisvahendid.
Soovijatele pakume jätkuvalt kontaktivaba laenutuse võimalust.
Valmisolek koduteeninduseks on kõigis raamatukogudes kogu aeg olemas, aga kuna soovijaid pole
olnud, siis pole seda teenust ka pakutud. Küll oleme teinud koostööd valla koduhooldustöötajaga,
kes on soovijatele raamatupakid koju viinud.
Et edaspidi lihtsustada raamatute tagastusvõimalusi, on 2021. aastal plaanis paigaldada raamatute
tagastuskastid kõikide raamatukogude juurde.
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2.1

Juhtimine
Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud

2020. aastal muudatusi Toila valla raamatukogude võrgus ei olnud.
Toila Vallaraamatukogu struktuuris on kolm haruraamatukogu:
1) Voka raamatukogu, Narva mnt 2, Voka alevik 41718 Ida-Viru maakond;
2) Kohtla-Nõmme raamatukogu, Kooli tn 6, Kohtla-Nõmme alev 30503 Ida-Viru maakond;
3) Saka raamatukogu, Saka küla, 30103 Ida-Viru maakond.
Raamatukogu nõukogu ei ole, kuna hetkel ei tunne selle järgi vajadust.
2.2

Eelarve

Põhieelarve
Seisuga 31.12.19 € Seisuga 31.12.20 €
Muutus %
Eelarve kokku
84,1
86,6
+2,9
Personalikulu
63,8
63,2
0
Komplekteerimiskulu kokku
17,8
20,4
+14,6
sh OV-lt
8,8
9,5
+7,9
Sh riigilt
9,0
8,6
-4,4
Infotehnoloogiakulud
2,5
3,0
+20
Koolituskulud
0,7
0,6
0

2.3

Projektid

2020. aastal Toila Vallaraamatukogu projektitoetust ei saanud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Toila Vallaraamatukogu koosseisus on direktor ja kolm raamatukoguhoidjat.
Direktor ja kaks raamatukoguhoidjat (Voka ja Kohtla-Nõmme) töötavad täiskoormusega, Saka
raamatukogu raamatukoguhoidja töötab osakoormusega 0,25 ametikohta.
Kolm töötajat on kõrgharidusega, nendest kaks raamatukogundusharidusega.
Kahel töötajal on kutsetunnistus.
Toilas, Vokas ja Kohtla-Nõmmel pole raamatukogude lahtiolekuajad muutunud.
Raamatukogud on avatud:
E, T, N, R – 10.00-17.00
K 11.00 – 18.00
Voka raamatukogu ruumides on avatud Omniva postipunkt E, T, N, R 9.00-13.00, K 15.00-18.00.
Kohtla-Nõmmel on Omniva postipunkt avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Saka raamatukogu on avatud kümme tundi nädalas.
E – 17.00-20.00
T – 10.00-13.00
K – 12.00-16.00
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogudes sisetööpäev ja siis on raamatukogud lugejatele suletud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminar Saaremaal 16 tundi
Strateegiline juhtimine Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 6 tundi
Hea teeninduse põhitõed ja väljakutsed Lääne -Virumaa Keskraamatukogus 6 tundi.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
14.01.2020 Ideest ürituseni – interaktiivne kaasamine, visuaalid ja sotsiaalmeedia"
Kahjuks rohkem koolitusi Jõhvi Keskraamatukogu maakonna raamatukogudele ei korraldanud.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Toila Vallaraamatukogu direktor tegi ERÜ aastakoosolekul ja suveseminaril Saaremaal kokkuvõtte
maaraamatukogude sektsiooni 2019. aasta tööst ning ERÜ maaraamatukogude sektsiooni

suveseminaril kokkuvõtte maaraamatukogude sektsiooni poolt läbiviidud uuringust, mis kajastas
eriolukorrast tingitud muudatusi ja olukorda Eesti maaraamatukogudes.
Ajakirjas Raamatukogu on 2020. aastal ilmunud järgmised Lea Ranna artiklid:
2020. aasta 1. ajakirjanumbris andis sektsiooni juhataja ülevaate ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni plaanidest alanud aastaks.
Ajakirja Raamatukogu 2/2020 numbris on artikkel RAHVARAAMATUKOGUD PANDEEMIAT
TROTSIMAS, kus paljud maaraamatukogude sektsiooni liikmed räägivad sellest, kuidas
raamatukogud eriolukorra tingimustes toimetasid ja püüdsid oma lugejate jaoks olemas olla.
Neljandas numbris tegi Lea Rand kokkuvõtte Saaremaal toimunud maaraamatukogude
suveseminarist, seminaril läbiviidud rühmatöödest ja kevadise eriolukorra järel toimunud
küsitlusest.
2020. aasta viimases numbris on Lea Ranna kokkuvõte maaraamatukoguhoidja päevast Mulgimaal.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2020. aastal Toila valla raamatukogudes remonttöid ei tehtud ja hetkel puudub selleks ka vajadus.
Ühelgi Toila valla raamatukogul pole „oma maja”.
Toila raamatukogu asub ühes hoones Toila vallamajaga. Raamatukogu kasutuses on 196 ruutmeetrit
pinda vallamaja soklikorrusel.
Voka raamatukogu asub aleviku suurimas hoones koos AS Toila V.V, eakate päevakeskuse, Voka
Avatud Noortekeskuse, Loomekeskuse ja taidlejate ning MTÜ-de ruumidega. Majas asub valla
suurim peo-ja kontserdisaal. Raamatukogul on 200 ruutmeetrit põrandapinda ning raamatukogu
asub 1. korrusel. Raamatukoguruumides on turvavalgustussüsteem.
Kohtla-Nõmme raamatukogu asub ühes majas Kohtla-Nõmme Kooli ja lasteaiaga. Raamatukogu
kasutuses on 63 ruutmeetrit pinda hoone 1. korrusel.
Saka raamatukogu asub ühes hoones Saka Rahvamajaga. Raamatukogu kasutuses on 50 ruutmeetrit
pinda.
Kohtla-Nõmme raamatukogus uuendati internetivõrku – vahetati kaablid.
Liikumispuudega inimestel puudub Toila raamatukogusse endiselt ligipääs. Kahjuks ei ole see
ainult raamatukogu, vaid terve maja probleem. Teistesse valla raamatukogudesse on ligipääs
tagatud.

2020. aastal said vähesel määral uut inventari soetada kõik valla raamatukogud.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
Kogude komplekteerimisel lähtub Toila Vallaraamatukogu lugejatepoolsest nõudlusest ja rahalistest
võimalustest, arvestab harukogude komplekteerimisega (püüame vältida dubleerimist) ja Jõhvi
Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna soovitustega. Raamatukogu kasutab keskkogu poolt
pakutavaid järelkomplekteerimisvõimalusi.
Lähtume jätkuvalt põhimõttest, et eelistatud on algupärane ilu- ja lastekirjandus. Sellele järgneb
tõlkekirjandus ja aimekirjanduse osakaal on komplekteerimisel kõige väiksem. Valikute tegemisel
arvestame ka laenutuste statistikat. Seda, mille järele nõudlus on väiksem, komplekteerime vähem.
Kuna 2019. aastaga võrreldes langes 2020. aastal Toila Vallaraamatukogu teeninduspiirkonna
elanike arv, langes ka riigipoolne toetus teavikute ostmiseks.
Toila valla raamatukogud said 2020. aastal 1431 uut teavikut. Nendest 152 eksemplari annetustena.
Suuremad annetajad olid 2020. aastal Riigikogu liige Riho Breivel, kelle toetusest said osa kõik
Toila valla raamatukogud. Voka raamatukogu sai lisaks annetusena Lugemisisu programmi kaudu
laste- ja noortekirjandust.
E-teavikuid Toila valla raamatukogudesse 2020. aastal ei komplekteeritud.
Saabunud raamatutest 1069 eksemplari ehk 75% oli ilu- ja lastekirjandus. Kui võrrelda seda
laenutuste osakaaluga, siis näeme, et siin valitseb tasakaal – 76,5% laenutustest moodustas samuti
ilu- ja lastekirjandus.
Komplekteerimiskulud olid 2020. aastal kokku 20,4 tuhat (sellest 3,5 tuhat perioodika
komplekteerimiseks.
Toila valla raamatukogudesse oli 2020. aastal tellitud 37 nimetust ajakirju ja 19 nimetust ajalehti.
2020. aastal tehti mahakandmisi Toila ja Voka raamatukogus. Maha kanti 1037 eksemplari, millest
728 eksemplari ehk ~70% oli ilu- ja lastekirjandus.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Seoses piirangutega pakkusid 1. aprillist kuni 17. maini ja 14. detsembrist kuni 17. jaanuarini 2021
kõik Toila valla raamatukogud ainult kontaktivaba laenutuse võimalust. Muul ajal jätkus tavapärane
lugejateenindus, kuid soovijatele jätkasime ka siis kontaktivaba laenutuse võimalust.

AIP-i kasutamine oli nendel aegadel piiratud.
Lugejateeninduse aluseks on raamatukogu kasutamise eeskirjad.
Toila raamatukogus perioodikat koju ei laenutata. Ajalehti-ajakirju saab lugeda kohapeal.
Teised raamatukogud laenutavad vanemat perioodikat ka koju.
Töö lugejatega on individuaalne. Suurem osa lugejatest ootab töötajapoolseid soovitusi ja enamasti
soovitakse uuemat kirjandust. Lugemissoovitusena töötavad väga hästi erinevatel teemadel
kirjandusväljapanekud.
Valmisolek koduteeninduseks on olemas ja teeninduspiirkonna elanikke on sellest ka informeeritud,
kuid 2020. aastal põhjendatud vajadust ei olnud.
Lugejate rahulolu-uuringut 2020. aastal Toila Vallaraamatukogus läbi ei viidud. See on kavas 2021.
aastal.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Toila
Vallaraamatukogu
Raamatukogu
Toila
Vallaraamatukogu

Lugejad
2019
636

Lugejad Muutus (+-)
2020
579
-57

Külastused
2019

Külastused
2020

10919

7605

Muutus Virtuaal
(+-)
-külast.
2019
-3314
3520

Virtuaal
-külast.
2020
26705

Muutus
(+-)
+23184

Selgituseks:
Külastuste suur langus võrreldes 2019. aastaga on kindlasti tingitud sellest, et kaks kuud olid
raamatukogud lugejatele suletud. Sel ajal olid suletud ka postipunktid Voka ja Kohtla-Nõmme
raamatukogus. Suur osa raamatukogu külastustest tuleb aga just postipunkti külastajate arvelt.
Virtuaalkülastuste suur tõus on kindlasti seotud eriolukorra ajal ja oktoobris tehtud FB laivide
suurte vaatajanumbritega – keskmiselt vaatas ühte videot ~200 inimest, kõige rohkem vaatajaid
ühel videol oli üle 1,1 tuhande.
Lisaks igapäevased postitused raamatukogu FB lehel.

Raamatukogu
Toila
Vallaraamatukogu

Laenut-d
2019
9613

Laenut-d
2020
8320

Muutus
(+-)
-1293

Päringud*
2019
72

Päringud*
2020
81

Muutus
(+-)
+10

Virtuaalüritusi, -koolitusi ja -näitusi Toila valla raamatukogud ei korraldanud.
4.3 RVL teenindus
Puuduva teaviku leidmiseks pakutakse alati RVL-i võimalust, kuid seda kasutatakse suhteliselt
vähe. Peamiselt õppe-või erialakirjanduse saamiseks. Keeldumise põhjuseks on tavaliselt kas
ajakulu või see, et tellitud teaviku peab tagasi saatma oma kuludega.
Jõhvi Keskraamatukogusse lähevad inimesed tavaliselt vajalikule raamatule ise järele.
2020. aastal telliti Toila valla raamatukogudesse RVL-i teel 346 raamatut. Väga aktiivne RVL-i
tellija on Voka raamatukogu, kuhu tellitakse peamiselt venekeelset kirjandust.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Toila Vallaraamatukogu teeninduspiirkonnas on neli haridusasutust – lasteaed „Naerumeri” Toilas,
lasteaed „Naksitrallid” Vokas, Toila Gümnaasium ja põhikool+lasteaed Kohtla-Nõmmel.
Kõigiga on koostöö jätkunud ka 2020. aastal. Kuigi kehtinud piirangute tõttu jäid ära paljud
traditsioonilised ja planeeritud kohtumised, muinasjutu ja -raamatukogutunnid.
Kõigis raamatukogudes on eraldi lasteala.
Kuna Kohtla-Nõmme raamatukogu asub koolimajas, on just seal õpilastel ja lasteaia mudilastel
hea võimalus selle külastamiseks. Lastel on võimalik tutvuda uudiskirjandusega, kasutada arvutit
ja mängida lauamänge.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2020. aastal saabus Toila valla raamatukogudesse laste- ja noortekirjandust 301 eksemplari, sellest
155 eksemplari (51%) oli algupärane lastekirjandus. See moodustab 21% kogu aasta jooksul
saabunud teavikute arvust.
Kui raamatukogus puudub vajalik või soovitud raamat, siis püüame koos leida võimalusi selle
hankimiseks mujalt või Internetist lugemiseks.
Seoses Covid-19 kriisiga võttis Vabariigi valitsus vastu lisaeelarve ja sellest eraldati raha teavikute
ostuks Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt kureeritavale programmile Lugemisisu.

Lugemisprogrammis osaleja sai tellida lasteraamatuid 250 euro eest. Voka raamatukogu sai 25
raamatut.
4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Toila
Vallaraamatukogu

Lug-d Lug-d Muutus
2019
2020
(+-)
140
121
-19

Külast-d
2019
1498

Külast-d
2020
788

Muutus
(+-)
-710

Laenut
2019
576

Laenut
2020
609

Muutus
(+/-)
+33

Selgituseks:
Külastuste arvu suur langus võrreldes 2019. aastaga on tingitud sellest, et väga palju lasteüritusi ja
raamatukogutunde jäi piirangute tõttu 2020. aastal ära.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lasteaia õpetajad külastavad koos lastega Voka ja Toila raamatukogu ka jalutuskäikude ajal, et
laenutada kirjandust kas õppetöö toetamiseks või niisama lugemiseks. See on hea tava, mis õpetab
ja harjutab lapsi raamatukogus käima.
Toila Gümnaasiumi õpilased külastavad organiseeritult raamatukogu harvem. Küllap on siin üks
oluline põhjus see, et Toila Gümnaasium asub raamatukogust kaugemal (~2,5 km).
Kohtla-Nõmme raamatukogu asub küll kooli ja lasteaiaga ühes hoones, kuid raamatukogu ruum ei
võimalda klassi- ja rühma ühiskülastusi. Raamatukogutöötaja käib lastega kohtumistel koolis või
lasteaias.
Toila raamatukogus toimus 2020. aastal kaks raamatukogutundi Toila Gümnaasiumi õpilastele ja 3
muinasjututundi lasteaia lastele.
Kevadise eriolukorra ajal toimusid lastekirjanduse tutvustamised/raamatute ettelugemised läbi
raamatukogu Faceeboki.
Voka raamatukogu viis Nukitsa konkursil osalevate raamatute näituse Voka lasteaeda ja tegeles
Lugemisisu programmi läbiviimisega.
Kohtla-Nõmmel tegutsevad koolimajas kaks eraldi raamatukogu: kooli- ja rahvaraamatukogu.
Nende koostöö on väga vajalik, et suunata lapsi põnevasse raamatumaailma.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogus korraldatavad lasteüritused on kindlasti väga olulised raamatukogu külastamise
harjumuse kujundamisel. Paraku oli seoses piirangutega 2020. aastal võimalusi ürituste
korraldamiseks üsna vähe.
Toila raamatukogus toimusid juba traditsiooniks saanud meisterdamistunnid (aasta jooksul 8 tundi)
koos vabatahtliku Kaja Alasooga.
Voka raamatukogu korraldas lugemisprogrammi Lugemisisu lõpetamise lasteaia „Naksitrallid”
terrassil. Programmi alustas 16 last, lõpetas 14.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Valmisolek koduteeninduseks on olemas ja sellest võimalusest on piirkonna elanikke ka teavitatud.
2020. aastal selleks põhjendatud vajadus puudus. Mõnele inimesele, kes ise mingil põhjusel
raamatukogusse tulla ei saa, on raamatuid viinud lapsed või naabrid. Samuti teeme koostööd Toila
valla koduhooldustöötajatega, kes samuti vajadusel viivad/toovad raamatuid.
Kuna piirkonnas hooldekodu ei ole, siis puudub ka vajadus selle külastamiseks ja seal teenuse
pakkumiseks.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Toila valla raamatukogudes toimunud või raamatukogu korraldatud üritused on ka 2020. aastal
andnud oma panuse Toila valla kultuuriellu.
Raamatukogudes korraldati aasta jooksul 89 erinevat näitust ja väljapanekut. Raamatukogus või
raamatukogu poolt korraldati 28 üritust ja nendest sai osa 518 inimest. Need on võrreldes 2019.
aastaga küll tunduvalt väiksemad numbrid, kuid eks seegi ole „koroona-aasta” mõju.
Lisaks ürituste korraldamisele kujundab Toila Vallaraamatukogu direktor ürituste reklaame, lepib
kokku esinejatega ja teeb reklaami sotsiaalmeedias. Raamatukogus müüakse ka pileteid vallas
toimuvatele kultuuriüritustele.
Näiteid näitustest ja väljapanekutest:
Kalev Pritsu saržinäitus Kaanteta raamat
Toila Vallaraamatukogu fotonäitus Mina ja kuulsus
Eesti pitsi aasta 2020 – käsitööpitsid, vanimad 20. saj. algusest, käitööraamatute väljapanek
Eesti rahvajutu aasta
Räpina Aianduskooli Tekstiilikäsitöö lõpetanu Külli Männi tööde näitus
Peeter Kressi fotomaailm
Haljala raamatukogu direktori Keraamika ja pitsi näitus
Raamatunäitused:

Tuntud kirjandussõbrad ERR-i kultuuriportaalist soovitavad
100 aastat Jaan Krossi sünnist
Eduard Vilde 155
Eesti kirjanduse 100 aastat
„Sõnakunst on kogu see hapnik, mis elustab mõtteid ja tundeid. Marju Lepajõe
(Europeia sari 30 ja Lauri Leesi 75)
Muusika kui nähtus – eesti heliloojate elu ja loomingut tutvustav raamatunäitus
Voldemar Panso 100
Raamatute väljapanekud: Fred Jüssi 85, Jüri Tuulik 80, Arvo Vallikivi (Valton) 85
Üritused ja kohtumised:
Island – noorim maa maailmas. Reet Kaldur + raamatunäitus.
Kohtumised Sulev Olli, Margit Kilumetsa, Märt Treieri, Madis Tuuderi ja Priit Kuusega.
Salongiõhtu: Ühe torupilli lugu.
Väga hea meel on selle üle, et juba seitsmendat hooaega saab sügisest kevadeni iga kuu Toila
raamatukogus kokku kirjandusklubi ehk raamatukogu sõprade klubi. Selle raames on toimunud
erinevad kohtumised külalistega kaugemalt, aga suur panus õhtute sisustamisel on ka meie klubi
liikmetel endil.
Hea koostöö on jätkuvalt Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskusega ning valla haridusasutustega.
Toila Vallaraamatukogu haldab ka Toila Topoteeki, kuhu kogutakse ajaloolist (foto)materjali Toila
ja Voka piirkonna elust-olust.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
2020. aastal on Toila valla raamatukogudes läbi viidud üheksa individuaalkoolitust (Gmaili
kasutamine, fototöötlusprogramm Canva, fotode skaneerimine, e-riigi kasutamine jm) ja kaks
raamatukogutundi. Raamatukogutundides oli kokku 32 osalejat.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Toila Vallaraamatukogu ja harukogude üritusi on reklaamitud Toila valla kodulehel, Toila
raamatukogu ja Toila valla FB lehel, maakonnalehe Põhjarannik kultuuriküljel ja Toila valla lehes.
Infot ürituste kohta levitatakse ka välireklaamina Toila ja Vokas, suusõnaliselt ja meili teel.
Raamatukoguteenuste tutvustused on ilmunud põhiliselt Toila raamatukogu FB lehel.
Toila raamatukogu FB lehel on 2020. aasta jooksul tehtud postitusi 488 ja virtuaalkülastusi on üle
26 tuhande, st, et just nii suure hulga inimesteni on meie raamatukogude tegemised aasta jooksul
jõudnud. See näitab, et sotsiaalmeedia on siiski kõige kiirem ja laiaulatuslikum infokanal, mille
kaudu inimesteni jõuda.
Kuid alahinnata ei saa ka otseturundust – isiklikud suhted, meilid, sõnumid, kutsed ja telefonikõned
on sageli need, mis meie üritustele kõige rohkem osalejaid toovad.

Toila Vallaraamatukogu direktor on andnud oma panuse ajakirja Raamatukogu koostamisse (2020.
aastal ilmus neli artiklit) ja oli koduloolise raamatu „Akipeedu lood ja lood Aadust” koostaja.
5. 2021. aasta tegevused
Toila valla raamatukogud jätkavad kasutajasõbraliku teenuse pakkumist, laste ja noorte
lugemisharjumuse kujundamist, elukestva õppe toetamist ja erinevate kultuuriürituste korraldamist.
Jätkub töö fondide korrastamisega ja Toila Topoteegi arendamisega.
Saka raamatukogus on 2021. aastal kavas teha inventuur.
Jätkuvalt on tähelepanu all koostöövõimalused ja ühisüritused haruraamatukogudega, jätkame
koostööd valla haridusasutustega ja Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskusega.
Et teha raamatute tagastamine paindlikumaks, on 2021. aastal kavas kõikide Toila valla
raamatukogude juurde paigaldada tagastuskastid.
Olemasolevate teenuste kvaliteedi parandamiseks ja uute teenuste väljatöötamiseks on 2021. aastal
plaanis läbi viia rahuolu-uuring.
Ent selleks, et raamatukogud saaksid naasta oma „normaalse” elu ja tegevuse juurde peaks
normaliseeruma elu terves Eestis.
Väga ootame, et taastub ka koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga ja keskraamatukogu hakkab täitma
oma seadusest tulenevaid ülesandeid maakonnaraamatukoguna – korraldama koolitusi ja seminare
maakonna raamatukogudele.

Koostaja
Lea Rand
Toila Vallaraamatukogu direktor

