Aastaaruanne 2018
Kurtna raamatukogu
Elanike arv (01.12.17) – Alutaguse vallas 4818, teeninduspiirkonnas 335.
1. Põhilised tegevussuunad
Kurtna raamatukogu jaoks oli 2018. aasta sündmuste poolest veidi rahulikum, kui möödunud,
2017. aasta. Üheks põhjuseks oli raamatukoguhoidja koostööpartneri – valla kultuurijuhi –
siirdumine uuele töökohale ning raamatukoguhoidja suur õppekoormus Tartu Ülikoolis.
Seetõttu oli üritusi mõnevõrra vähem.
Jaanuaris oli üleval näitus Soome 100. Näitus oli koostatud Illuka Kooli õpilaste joonistustest.
Veebruaris osalesime koos Illuka lasteaia Naerupallide ja Musirullide rühmade lastega
üritusel Loeme 100 tundi Eestile sünnipäevaks! Lisaks oli raamatukogus üleval Tunne Kelami
fotonäitus ning taasiseseisvumisaegseid sündmusi meenutasid pastor Avo Kiir ja poetess
Virve Osila. Aprillis toimus Kurtna pargis ja raamatukogus Veteranipäev, septembris oli
vaatamiseks väljas näitus Eesti vapi ajaloost ning fotonäitus Risti tee (autor Teet Korsten).
Kõiki üritusi toetasid ka temaatilised väljapanekud.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur

Seoses haldusreformiga toimunud muudatuste kirjeldus 2018. aasta lõpu seisuga.
Muutused raamatukogude võrgus: raamatukogude nimemuutused, likvideerimised,
reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Näiteks vallaraamatukogu,
kooli- ja külaraamatukogu.
Haldusreform Kurtna raamatukogu jaoks muutusi kaasa ei toonud – tööaeg ja raamatukogu
nimi ei muutunud. Aasta alguses koondati Alutaguse valla raamatukogud Alutaguse
Huvikeskuse juhtimise alla, s.h ka Kurtna raamatukogu. Esialgu ei ole see põhjapanevaid
muutusi kaasa toonud. Oktoobris valiti Kurtna raamatukogu juhataja Alutaguse valla
raamatukogude juhiks.


Analüüsida teeninduspiirkonda: kas kõigil teeninduspiirkonna elanikel on võimalik
raamatukogu teenuseid kasutada (asukoht, sobivad lahtiolekuajad, transpordiühendus),
kas raamatukogude arv kohalikus omavalitsuses on optimaalne (kas mõnes
teeninduspiirkonna osas peaks olema nt teeninduspunkt?)

Raamatukogu asupaik ja lahtiolekuajad on sobivad – raamatukokku pääseb tööpäeviti kuni
19.00ni ja laupäeval on uksed avatud 10.00 – 14.00. Teeninduspunkti järele vajadust ei näe.
 Nõukogu tegevus.
Raamatukogu nõukogu ei ole.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga 31.12.17 €
36,15
19,91

Seisuga 31.12.18 €
21,68
19,81

Muutus %
-40,02 %
-0,50 %

Komplekteerimiskulu
kokku
sh OV-lt
Sh riigilt
Infotehnoloogiakulud
Koolituskulud

3,04

3,08

1,32 %

2,44
0,60
1,6
0,09

2,44
0,64
0,48
0,3

0
6,66 %
-70%
233,3 %

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad
Muudatusi tööajas ja personali koosseisus ei olnud. Raamatukogu lahtiolekuajad on
järgmised:
T – R 10.00 – 19.00
L 10.00 – 14.00
2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest
Ei osalenud täienduskoolitustel.
2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine
Teema

Tundide arv

Haldusreformi teemaline infopäev

4 ak t

Kultuuripärandi aasta Eestis;

4 ak t

Liikumisvõimaluste toetamine
organisatsioonis (keskkonna ja hoiakute
kujundamine): kontoritöö
6 ak t
Tähelepanu, lugemine ja mälu
12 ak t
Õppeekskursioon Setomaale
Z-põlvkonnast ja tööandja valmisolekust zpõlvkonna tööturule tulekuks;

5 ak t

Vaimset tervist toetava keskkonna
kujundamine töökohal
Leedust ja leedu kirjandusest

4 ak t

Tulemuslikud läbirääkimised

4 ak t

Uuel aastal võiksime külastada uue kuue saanud Tartu Ülikooli raamatukogu.
2.3.3 Töötajate tunnustamine
 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused)
Avalikke esinemisi ei olnud.

 Erialahariduse omandamine 2018. a
Raamatukoguhoidja omandab infokorralduslikku kõrgharidust Tartu Ülikoolis ning pälvis
2018. a. novembris Tallinna Keskraamatukogu poolt välja antava A. Sibula stipendiumi.
 Raamatukogutöö ametlik tunnustamine 2018.aastal (nt KOV –i tänukiri)
Raamatukogutöö ametlikku tunnustamist ei toimunud.
2.4 Raamatukogu haldustegevus
 Aasta jooksul tehtud remonttööd (ka väiksemad) ja remondi vajadus raamatukogus.
Raamatukogu ruumid on heas seisus ning remondivajadust ei ole.
 Juurdepääs liikumispuudega inimestele: kas eelmise aasta jooksul on teostatud töid?
Liikumispuudega inimestel puudub juurdepääs raamatukokku.


Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja Wi-Fi
levik, tarkvarad jne. Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile.

Raamatukogus levib Wi-Fi ning on olemas kaks lugejatele mõeldud arvutikohta. Uued arvutid
(k.a töötaja arvuti) paigaldati paar aastat tagasi, seega võib infotehnoloogilist baasi hinnata
heaks.
3. Kogud
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
 Analüüsida kogude kasutatavust ja seoseid lugejate sihtrühmadega, sh võrdlus
varasemate aastatega. Laenutuste edetabelid (raamatud, perioodika) + analüüs.
2018. aastal toimus raamatukogus vähem üritusi, kui eelmistel aastatel ning kohe langesid ka
laenutuste ja külastuste arvud.
Raamatuid saabus 2018. aastal 261, mis on 20 raamatu võrra rohkem, kui 2017. aastal.
Ilukirjanduse hulka kuulus neist 189 raamatut ehk 72 %. Venekeelseid raamatuid oli 21, mis
on 6 võrra rohkem kui eelmisel aastal.
2017. aastal oli eriti populaarne esoteerika alane kirjandus. 2018. aastal see huvi vaibus.
Endiselt loetakse hea meelega elulooraamatuid ning eelistatakse eesti autorite loomingut.
Laste hulgas oli esikohal kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvad raamatud: Bullerby lapsed,
Madlike, Õuduste kool, Kriminaalne pangapresident, Käru-Kaarel jne. Lihtsalt niisama
lugemiseks jääb lastel aega napiks, ehkki valik on raamatukogus piisavalt suur.
Täiskasvanute hulgas oli esikohal raamat Reketiga tüdruk (autor Kalle Muuli), teisel kohal oli
raamat Viimane laev (Aliis Jõe) ning kolmandal Kalendritüdruk (Audrey Carlan). Siiski
eelistatakse lugeda rohkem ajalehti: esikohal oli Eesti Ekspress, sellel järgnes Põhjarannik ja
Maaleht. Ajakirjadest loeti enim: Eesti Naine ja 60+ ning Maakodu ja Kodukiri.
Raamatukokku on tellitud 11 nimetust ajakirju, millest 3 on käsitööajakirjad.
 Annetuste osakaal kogude juurdekasvust.
Kokku saabus 261 teavikut (s.h 28 annetusena), seega oli annetuste osakaal kogude
juurdekasvust 10 %.
 Perioodika komplekteerimine (nt muutused).
Perioodika komplekteerimises erilisi muutusi ei olnud. Lisandus ajakiri Käsitöö.


Kas kooskõlastate uute raamatute tellimist valla teiste raamatukogudega?

Kooskõlastan Kuremäe raamatukoguga, et vältida teavikute dubleerimist tellimisel.


Kas riigi ja KOV poolt eraldatavad komplekteerimissummad on piisavad? Mida võiks
muuta?
Siiani on summadest piisanud. Huvikeskuse juhi sõnul säilib esialgu ka riigipoolne toetus
teavikute soetamiseks.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
 Millal on tehtud viimane inventuur/ millal on plaanis inventuur läbi viia?
Inventuur korraldati 2018. aasta aprillis.
 Mitu teavikut kanti eelmisel aastal maha? Kui mahakandmisi pole, miks.
Eelmisel aastal kustutati kokku 724 teavikut.
 Kogude ringlus, sh analüüsida saabunud ja maha kantud teavikute arvu suhet.
Saabus 261 teavikut ja maha kanti 724 teavikut, mis teeb kogude ringluse arvuks 0,36.
4. Lugejateenindus
Teeninduskorralduses muutusi ei toimunud. Lisateenuseid raamatukogu ei osuta.
4.1 Raamatukogu kasutamine
Lugejad / sh lapsi
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh
lapsi
Külastused / sh lapsi

2017
93/14
2141/128

2018
106/18
1990/110

Muutus (+-)
13/4
-151/-18

2659/601

2206/278

-453/-323

Lugejate arv on veidi kasvanud. Laenutuste ja külastuste arv kahanenud. Kuna 2018. aastal
toimus raamatukogus vähem üritusi, võrreldes 2017. aastaga, siis see on arvatavasti ka
põhjuseks, miks arvud on langenud.
4.2 RVL teenindus
RVL toimub põhiliselt Kuremäe raamatukoguga ning Jõhvi Keskraamatukoguga. Vähesel
määral kasutasin RVLi ka Iisaku ja Toila raamatukoguga. Teiste raamatukogudega ei ole
kasutanud, kuna olen Kuremäelt ja Jõhvist vajaliku teaviku kätte saanud. RVLi kasutamise
fikseerin programmis.
4.3 Laste- ja noorteteenindus
 Kas läheduses asub mõni lasteasutus?
200m kaugusel asub Kurtna Noortekeskus ning 5 km kaugusel on Illuka Kool ja Illuka
lasteaed.
 Kas raamatukoguhoidjat on kutsutud esinema väljaspool raamatukogu, korraldanud
näitusi lasteaias, koolis, klubis?
2018. aastal osalesime Illuka lasteaia kahe rühmaga üritusel Loeme 100 tundi Eestile
sünnipäevaks! ning sama aasta sügisel osalesin ettelugemisvõistluse žüriis Illuka Koolis.



Kas lastele/noortele toimub regulaarseid (1x nädalas/ kuus) sariüritusi kindlatel
aegadel?
Regulaarseid üritusi ei toimu. Koolitundide ajast regulaarseid külastusi teha ei saa ning
pärast kooli toimub lastel huvitegevus.


Kas piirkonnas on erivajadustega lapsi, kas nad külastavad
raamatukogu/koduteenindus, kas raamatukogus on raamatuid erivajadustega lastele
(pimedatele, puudega lastest jutustused jne)
Piirkonnas erivajadustega lapsi ei ole, kuid raamatukogus on puudega lastest jutustavaid
raamatuid.


Kas tutvustate klassivälise kirjanduse (raamatu) puudumisel internetist leiduvaid
võimalusi sama e-raamatu lugemiseks?
Ei ole tutvustanud, sest siiani oleme koostöös Kuremäe raamatukoguga lapsed
paberraamatutega kindlustanud.
 Kas raamatukogus on organiseeritud lugemisringe, lasteteatrit, muid huvialaringe?
Ei ole organiseeritud.
 Kui palju ruumi on raamatukogus kasutada lastel (oma nurk, ruum)?
Oma nurka lastel ei ole, kuid raamatukogus on piisavalt ruumi, et raamatuid vaadata või
lauamänge mängida.
 Kas kasutate lasteürituste läbiviimisel vabatahtlike abi?
Ürituste korral on laste käsitöönurga korraldaja vabatahtlikult käelisi tegevusi
organiseerinud.


Kui palju lastega töötavatest inimestest külastab raamatukogu/ huvitub/ laenutab
lastekirjandust?

Lastega töötavad inimesed kahjuks raamatukogus eriti ei käi. Illuka Koolis on neli
algklasside õpetajat ning üks neist külastas suvel raamatukogu, et saada ülevaade lastele
suunatud raamatutest ning koostas selle alusel oma klassi lastele kohustusliku kirjanduse
nimekirja. Samuti käib üks lasteaia õpetaja mõnikord raamatukogus lastekirjandust
laenutamas. Ülejäänud õpetajad satuvad raamatukokku harva.
4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Ürituse nimi
Ettelugemine Illuka lasteaias
Perepäev Kurtna raamatukogus ja pargis (Veteranipäev)

Osavõtjate arv
28
75

Laste lugemissoov väheneb aasta-aastalt. Kuna kohustusliku kirjanduse nimekiri on päris
pikk, siis muid raamatuid loetakse vähe ning oma osa ajast võtavad ka huviringid nii koolis
koha peal kui väljaspool seda.
Raamatukogu liitus programmiga Aitame lapsed lugema! Loodan, et selles projektis
osalemine aitab kaasa laste lugemishuvi suurenemisele.
4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine:
Koduteenindust ei teinud ning koostöö hooldekoduga puudub.

4.5 Raamatukogu koostöö
Koostöö on jätkuvalt hea Illuka Kooli ja lasteaiaga.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Ürituse, näituse nimetus
Illuka Kooli õpilaste joonistuste näitus Soome 100
Beebide jooga 2018. a. kevadel
Hille Väljaotsa teemanttikandi õpituba ja poetess Anneli Lamp tutvustas luulekogu Hopsti!
Üle vikerkaare
Anne Grave raamatu Tommi esitlus, muusik Kaire Rapuri kontsert
Eesti vapi lugu. Näitus Eesti Ajaloomuuseumist
Kohtumine fotograaf Sven Zacekiga
Raamatukogu püüab kohalikule kogukonnale pakkuda erinevaid üritusi, kuid osavõtt nendest
on vähene.
4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus
Kasutajakoolitusi korraldan vastavalt vajadusele individuaalselt. Raamatukogutunde 2018.
aastal ei toimunud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
 Kuidas tutvustasite raamatukoguteenuseid (kohalikus lehes, KOV veebilehel jm. Kas
on uusi kanaleid?
Raamatukogus toimuva kohta jagan infot Alutaguse valla veebilehel ja paberlehes,
Facebookis Kurtna raamatukogu lehel ning kuulutused on ka teadetetahvlitel.
 Väljaannete koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises.
Väljaannete koostamisel ja publitseerimisel ei osalenud.
5. 2019. aasta tegevused
Raamatukogu liitus Eesti Lastekirjanduse Keskuse programmiga Aitame lapsed lugema!
Loodan sellesse kaasata ka valla koolilapsi. Samuti on eesmärgiks jätkata koostööd
lasteaialastega ning korraldada raamatukogus erinevaid (pere)üritusi ning pakkuda jätkuvalt
põnevat lugemist nii suurtele kui väikestele.

Koostas Jaana Toss
Kuupäev 31.01.2019

