
Aastaaruanne 2018

Voka raamatukogu

Elanike arv 1295 (01.12.2017)

1.  Raamatukogu  jätkab  hea  raamatukoguteenuse  pakkumist,  inimeste  kaasamist  raamatukogu
tegemistesse ning vaba aja sisustamist. 2018 oli näitusterohke aasta.
Kultuuripärandiaastal  oli  2  rahvuslikku  käsitöönäitust  –  kirivööd  ja  lilltikand  ning  2  suurt
raamatunäitust  Traditsiooniline  käsitöö  ehk  vaimse  kultuuripärandi  kõige  käegakatsutavam
väljendus ja Looduse- ja ilmaruumiga seotud teadmised ja tavad.

2.1 Raamatukogu struktuuris ja juhtimises muudatusi ei toimunud. Teeninduspiirkonna elanikel on
võimalik raamatukogu teenuseid kasutada,  raamatukogu asukoht on väga hea, asula keskel ning
lahtiolekuajad on aastate jooksul välja kujunenud vastavalt külastatavusele.
Nõukogu ei ole.

2.2 Eelarve
Põhieelarve Seisuga 31.12.17  €  Seisuga 31.12.18  €  Muutus %

Eelarve kokku   22.48    26.34

Personalikulu    18.75    19.9

Komplekteerimiskulu     4.49      5.49

s.h.omavalitsuselt     2.12 +0.47 (muud)

s.h.riigilt     2.34     2.9

Infotehnoloogiakulud     0.8     1.52

Koolituskulud     0.1     0.10
   

Projektitoetust ei taotlenud. Personalikulu sisse on arvestatud tasu postitöö eest.

2.3 Muudatusi personali koosseisus ei ole. Raamatukogu on avatud tööpäevadel  ETNR 9.00-17.00
ja K 10.00-18.00  Kuu viimane reede on lugejatele suletud, nn sisetööpäev. Töötaja puhkuse ajal
saab  raamatuid  laenutada  valla  teisest  raamatukogust  -  Toila  raamatukogust,  mis  asub  4  km
kaugusel.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest
27.09 Üle-eestilise lugemisprogrammi „ Aita last lugemise 
juurde” ettevalmistav koolitus

Eesti 
Lastekirjanduse 
Keskus

  6 ak t

 Tasuta

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

Koolituse teema Korraldaja Tundide
   arv

Koolitu- 
seks 
kulutatud

17.02 Haldusreformi teemaline infopäev

„Haldusreformist  ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Veiko Luhalaid, 4 ak t



tegevussuundadest pärast haldusreformi” IVOLi juhatuse 
esimees

13.03 Kultuuripärandi aasta Eestis Annela Laaneots, 
Euroopa 
kultuuripärandi 
aasta projektijuht 
Eestis

4 ak t

04.04 „Tähelepanu, lugemine ja mälu” Tauri Tallermaa 6 ak t

17.-18.05 Õppeekskursioon Setomaale: Ahja 
Raamatukogu, Tuglase muuseum, Illimari rada. Seto 
muuseum. 

Külli Vardja

Värska Raamatukogu  Eha Kütt

Seto lauluema Anne Vabarna kalm, Värska Püha 
Georgiuse  kirik, Vana-Jüri seebikoda, Jumalamägi, 
Seto ateljee Galerii, Kauksi Ülle looming, Meremäe 
torn

Kauksi Ülle

Obinitsa Raamatukogu Tiina Lillmaa

08.11 Leedust ja Leedu kirjandusest Tiina Kattel 4 ak t

Kirjanike tuur: Tarmo Teder, Pille Õnnepalu, Olev 
Remsu, Reet Kudu

12.12 Jõuluseminar Illuka mõisas: Reet Valgmaa,

„Tulemuslikud läbirääkimised” Koolituskeskus 
Tõru

4 ak t

Ringkäik Illuka mõisas Ene Raudar
Koolitustest  meeldis  kõige  rohkem  Tiina  Katteli  „Leedust  ja  Leedu  kirjandusest”  ja
õppeekskursioon Setomaale.
Voka raamatukogu soovib jätkuvalt,  et tutvustataks erinevate maade ilukirjandust - nt kaasaegne
vene kirjandus (luule, sarjad, tõlkijad, kujundajad - kõike võiks olla).  Kirjandus ja film.  

2.3.3 Raamatukogutööd ametlikult ei tunnustatud.

2.4 Voka raamatukogu asub aleviku suurimas majas koos AS Toila V.V, eakate päevakeskuse, Voka
avaliku  noortekeskuse  ja  taidlejate  ning  MTÜ-de  ruumidega.  Majas  asub  valla  suurim peo-  ja
kontserdisaal.  Raamatukogul  on  200  ruutmeetrit  põrandapinda  ning  asub  I  korrusel.
Raamatukoguruumides  paigaldati  turvavalgustussüsteem.  Vähese  liikumispuudega  inimestele  on
juurdepääs tagatud.
Infotehnoloogiline baas on rahuldav, AIP-i arvutid on töökorras, Wi-Fi töötab, töötaja sai uue arvuti.

3. Kogud
Raamatufond  täienes  388  eksemplari  võrra,  sh  oli  49  raamatut  annetustena.  Võrreldes  eelmise
aastaga  53  raamatut  enam.  Raamatukogu  lähtub  teavikute  komplekteerimisel  lugejatepoolsest
nõudlusest  ja  rahalistest  võimalustest,  arvestab  keskraamatukogu  komplekteerimisosakonna
soovitusi. Raamatukogu kasutab keskkogu poolt pakutavaid järelkomplekteerimisvõimalusi. Enim
komplekteeritakse ilukirjandust, mis moodustab suurema osa tellitust. Eesti autoritest 10 loetavamat
olid V. Afanasjev „Serafima ja Bogdan”, H. Raudvere „Hüüdnimi eestlane”, R. Reinaus „Mõõkade



äss”,  S.  Koff  „Sinine  mägi”,  K.  Pauts  „Tulekandja”,  K.  Pauts  „Hull  hobune”,  T.  Pruuli  „Minu
maailm”, L. Tungal „Naisekäe puudutus”, O. Saar „Kanarbikukartus”, J. Kaus „Kompass”. 
Liigikirjandusest on laenutajatel  esikohal 9 liik - 193, 7 liik - 174 , 3 liik - 145. Kokku laenutati
liigikirjandust 849 raamatut, ilukirjandust 4372. Nii olnud teistelgi aastatel.
Psühholoogiavallast saabus 2 huvitavat raamatut: Th. Eriksoni „Idioodid minu ümber” ja J. Alliku
„Väldi igavaid inimesi ja olukordi”. Järelkomplekteerimisest tellisin Mika Waltari „Riigi saladus”.
Ilm 2016, 9-s liigis rõõmustas T. Haugi raamat „Unustatud Päite”. See on sarjast Toila valla lood.
Ilukirjandusest meeldisid Fr. Backmani „Vanaema saatis mind ütlema, et ta palub vabandust” ja Ng,
Celeste „Sädemest tõuseb leek” jt. 
Lastekirjandust telliti 92 raamatut, 2017. aastal aga 57 raamatut.  
Venekeelseid raamatuid laenutati 497 ja inglisekeelseid 12.
Vene  keeles  lugejaid  on  5-6  inimest.  Venekeelset  kirjandust  komplekteeriti  aasta  jooksul  19
eksemplari. Lugejate venekeelse kirjanduse vajadus kaeti RVL teel Jõhvi Keskraamatukogust.
Perioodika  komplekteerimises  muudatusi  ei  ole.  Ajalehti  telliti  5  ja  ajakirju  11nimetust  sh
kultuuriväljaanded Sirp, Looming, Täheke ja Loomingu Raamatukogu. Ajakirju ja ajalehti laenutati
232 korral. 
Kogu  korrastamiseks  ning  täiendamiseks  kasutab  raamatukogu  elanike  poolt  raamatute  tasuta
pakkumisi. Ka täiendavad oma kogusid nii lugejad.  

3.2 Viimane inventuur oli 2015. aastal.
Aasta jooksul kanti maha 700 eksemplari. Juurde tuli 388 eksemplari.

4.  Lugejateeninduse aluseks on raamatukogu kasutamise eeskirjad.  Raamatukogu laenutab kõiki
teavikuid. Töö lugejatega on individuaalne.
Ajakirjadest ei laenutata sama kuu eksemplari, värskeid  nädalalehti laenutatakse nädalalõppudeks.  
Raamatukogus on kohallugejatele piisavalt valikut ja vaba ruumi, et tunda end hästi, nii suure laua
taga ajalehti lugedes kui riiulite vahel raamatuid sirvides. 
Internetipunkti  e  AIP-i  kasutas  145 külastajat,  neist  lapsi  37.  AIP-s  on  kolm arvutit  ID-kaardi
lugejaga  ja  printer.  Raamatukogus  on  võimalus  teha  koopiaid.  Arvuteid  kasutatakse  reisi-,
sõidupiletite,  arvete  ning  muu  väikese  infokogusega  materjalide  printimiseks.  Vanemaealistel
kasutajatel on mõnikord vaja raamatukogutöötaja abi .
Lisateenusena on postiteenus 21.11.2016 a.

4.1 Raamatukogu kasutamine
Registreeritud kasutajaid 251, lugejaid 229

   2017 2018  Muutus  (+ -)

Lugejad /sh lapsi  225/49 229/55 +4/6

Laenutused (k.a.kohalkasutus)/ sh lapsi  5963/465 5521/401 -442/-64

Külastused/ sh lapsi 3967/438 4368/368 +401/-70
Laenutuste arv on langenud nii täiskasvanutel kui lastel, lastelaenutuste puhul on suur langus kohe,
kui  aktiivne  lugeja  vahetab  raamatukogu  või  vahetab  huviala.  Lapsed  laenutavad  põhiliselt
koolikohustuslikku kirjandust.
Elanikkond  vananeb,  loetaksegi  vähem.  Külastuste  arv  sõltub  ka  postipunkti  tööst,  ürituste
korraldamisest.

4.2 RVL teenindus     
RVL raamatud tellin ja fikseerin programmis. RVL arvud (sisse 397, välja 7) on endiselt suured, sest
komplekteerimissummad ei ole piisavad ja nii tuleb tellida juurde ka eestikeelset kirjandust, lisaks
venekeelsele  kirjandusele  ning  õppijate  soovidele.  Tellin  Jõhvi  Keskraamatukogust  ja  Toila
raamatukogust.  Raamatute  kättesaamine  ja  tagastamine  toimub  raamatukogutöötaja  vahendusel



ning  tuttavate-sõprade  abiga.  Keskpunktiks  on  ikka  Jõhvi  Keskraamatukogu
komplekteerimisosakond, kuhu raamatud saabuvad.  

4.3 Laste- ja noorteteenindus
Vokas asub Voka Lasteaed Naksitrallid. Koolilapsed õpivad Toila Gümnaasiumis, mis asub Toilas.
Raamatukogus  on  laste  jaoks  mitu  oma  nurka,  eestoas  väiksematele  ja  tagatoas  suurematele.
Lasteaia rühmad külastavad raamatukogu ja valivad kaasa raamatuid. Nukitsa konkursil osalevate
raamatute väljapanekuid saab teha üle aasta, need olid kahes vanemas rühmas.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Kalevipoeg Ida-Virumaal. Jutustasime loo illustratsioonide abil ja lugesime E. Raua 
raamatust jutu „Teekond maailma otsa”

16/3

Sõbrapäev lasteaias. 20 isetehtud järjehoidjat (taks) kingituseks sõpradele 16/3

Meisterdame kuivatatud puulehtedest loomi ja linde paberile. Näitusele 24 tööd 6

Ahtme kunstikooli õpilastööde näitus „Kõik meist”

Jõuluvanale saadame kirja Voka postipunktist 8/2

Nukitsa konkursil osalevate raamatute väljapanekud  Voka lasteaia 2 rühmas 19

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Ürituse, näituse nimetus

Jaanuar

Navitrolla kalendrite näitus

Eakate seltsingu filmi Vokiratas  ühisvaatamine

Veebruar 
EV 100 12 kirivööd. Külli Mänd

Rahvuslikus lilltikandis pildid. Ene Hütt

EV 100 sünnipäevanädal. Loeme ajakirja Sõnapilt(1930-1931), hinnata kaasanne Sakalale

Märts
Emakeelepäev. 10 piltpostkaarti eesti trükiseist ja vanimaist ürikutest. ERM, 1935 Erakogu

Käsitööehete näitus. Tuuli Truupõld 
Kalevipoeg Ida-Virumaal. Illustratsioonid Jürgen Tina. Näitus Iisaku muuseumist.
Teatrikuu: 70 aastat ballett „Kalevipoeg” esietendusest. 4 lavastseeni postkaartidel a1948
Loodusfotod. Lea Rand

Aprill

Loeng südame tervisest. Tallinna Tervishoiu tudengid mõõtsid vererõhku ja kehamassiindeksit jm. 
Raamatute väljapanek  Süda on koduks vaimule

Suur ristpistetehnikas tööde näitus. Tatjana Malõševa

Mai 
Toila Spa savitoa näitusmüük
EV 100 Toila Loomekeskuse 100 savitööd 

Juuni 
EV 100 Kunst raamatukokku: Ahtme kunstide kooli õpetajate I. Anissimova ja M. Melniku 
maalinäitus

Juuli 



Raamatunäitus Rahal on rattad all. Näitus erinevatel aegadel käibelolnud paberrahadest

Eestimaal.

September  Piret Küttise maalinäitus

Näitus Illustraator Ülle Meister 70 Postkaardid ja raamatud
Viiest Vokas elatud aastast 50 fotot (suurus 7x7) Luise Sommer

Oktoober 
Loodusfotod Väino Aulilt ja Jaan Saarelt. 

Kohtumisõhtu endise vokalase Piret Küttisega

Kohtumisõhtu Jõhvi mustrid jäävad kestma: muljeid Jõhvi rahvatantsurühma Gevi reisist 

Ameerikamaale. Ingrid Spits

November  
Raamatunäitus 100 aastat I maailmasõja lõpust

Raamatute väljapanek Läti Vabariik 100

Portreenäitus Wabariigi lapsed Toila raamatukogust

Detsember 

Pärl-ja mulineetikandis portreenäitus. Galina Prokofjeva

Juubeliväljapanekud:  Eno Raud 90,  Lehte Hainsalu 80,  Teet  Kallas  75,  Jüri  Viiding  70,  Astrid
Reinla 70, Hendrik Relve70, Urve Tinnuri 65.
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus on püsiv.  
Näitusepind väljaspoole raamatukogu, fuajeesse,  õuest hästi  vaadeldav, on end õigustanud – sel
aastal olid droonifotod. Näitus Loodusfotod Väino Aulilt ja Jüri Saarelt on väljas kultuurikeskuse
petangihallis. Näituseid käiakse vaatamas, tuntakse huvi, kes tegi, kuidas tegi. 

4.7  Kasutajakoolituses  tutvustatakse  raamatukogu  kasutamise  eeskirju,  raamatute  paigutust,
elektronkataloogi URRAM ja selle võimalusi, RVL ja teisi andmebaase. Räägime ka sellest, mida
teha kasutatud raamatutega.

4.8  KOV  veebilehel  on  info  raamatukogu  kohta  olemas,  lehel  on  kirjas  elektronkataloog
URRAM/Voka, kus saab teha otsingut.
Raamatukogu teavitab avalikkust oma üritustest aleviku infotahvlitel ning suusõnaliselt. FB kontot
raamatukogul ei ole, aga on võimalus raamatukogu tegemistest teatada nii KOV lehel kui ka Toila
Valla Spordi- ja Kultuurikeskuse Facebooki lehel. Parim teavitusviis on ikka suusõnaline.

5. 2018. aasta tegevused
Jätkata tegevustega, mis pakuvad kasutajatele head teenust: hea valik uusi raamatuid, huvitavaid
näituseid ja üritusi. Alustada lugemisprogrammiga ”Aita lapsi lugemise juurde!”

Koostas: Merle Äri
Voka raamatukogu juhataja

Kuupäev: 21.01.2019


