VIIMSI RAAMATUKOGU
2020. AASTA TEGEVUSE ARUANNE
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1. Põhilised tegevussuunad
Aruandeaastal oli Viimsi Raamatukogu olulisemaid tegevusi:
vallaraamatukogu uute ruumide ehituse vaegtööde likvideerimine ja sisulise tegevuse
põhisuundade väljaarendamine, kusjuures:
o kogukonnakeskuse funktsioonide täitmine(valla juhtorganite ja elanike
vaheliste avalike arutelude ja kohtumiste korraldamine ja kohaliku info
vahendamine);
o raamatukogu kui kultuuri- ja hariduskeskuse plaanipärane toimimine
(kirjanike/arvamusliidrite ja lugejate kohtumiste plaanipärane
korraldamine, raamatuklubi, pereterapeudi jututuba, mõtlemisõhtud
päevakajaliste teemade arutamiseks ning mõtteline galerii kunstitemaatika
lahtimõtestamiseks, kontsertide korraldamine jpm);
o tegevusringide käivitamine (õmblusring täiskasvanutele ja robootikaring
lastele jms);
o innovatsiooniõpitubade loomine (3D -printerite, muusika- ja videostuudiote
jms) kasutusele võtmine;
o raamatukogu tehnilise võimekuse tõstmine (uute töö- ja lugejaarvutite
kasutusele võtmine, teavikute RFID-põhise tuvastuslahendusele ülemineku
tehniliste probleemide lahendamine, lugejate veebipõhise registreerimise
rakendamine, PRINT IN CITY pilveprindi teenuse rakendamine jpm)
Kokkuvõtteks hakkasid 2020.aastal teostuma vallaraamatukogu uute ruumide planeerimisel
kavandatud kaasaegse ja innovaatilise kogukonnakeskuse põhitegevused. Vaatamata
koroonaviiruse levikust tingitud valla raamatukogude kinni olekule, kasvasid tänu
vallaraamatukogu intensiivsele laenutustegevusele kõik tegevusnäitajad ja aasta lõpuks ei
olnudki kardetud näitarvude langust.
Oluline sündmus oli Viimsi Vallaraamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine, mille puhul anti
välja album „Viimsi raamatukogu ajalugu“, toimus filmi „Üks aasta sajas“ esmalinastus ning
rida teisi sündmusi.
2020.aastat iseloomustab ühelt poolt rõõm vallaraamatukogu külastajate kiitvate hinnangute
üle, teiselt poolt koroonaviiruse levikuga kaasnenud tegevuse pärssimine.
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1.1

Koroonaviiruse mõju

1.1.1 Esimene laine
Eriolukorra väljakuulutamise esimesel nädala alates 16. märtsist tegelesid
raamatukogutöötajad peamiselt raamatukogu sisetöödega (raamatute suunamine hoidlast
avariiulitele ja viimaste korrastamine, koduloo andmebaasi täiendamine, jms), samuti
ettevalmistustega kontaktivaba laenutamise alustamiseks (desoainete, kaitsemaskide ja
kilekinnaste jms hankimine).
Ajavahemikus 23.märtsist – 30. juunini alustas vallaraamatukogu kontaktivaba laenutamist.
Lugejad võisid raamatuid ette tellida telefoni ja e-posti aadressil või raamatukogu programmi
RIKSWEB kaudu. Tellitud raamatud varustati reserveerimis numbriga ja paigutati
raamatukogu sissepääsu juures olevatele riiulitele. Juurdepääs tellitud raamatutele oli E – R
kell 11 – 18. Tagastamisele kuuluvad raamatud sai panna tagastuskasti ööpäevaringselt.
Tagastatud raamatud desinfitseeriti ja hoiti karantiinis kaks ööpäeva.
Harukogud (Prangli, Püünsi ja Randvere) esialgu kontaktivaba laenutusega ei ühinenud, kuna
nii Püünsi kui Randvere harukogud asuvad koolides, mis olid suletud. Prangli harukogu
alustas kontaktivaba laenutamist 31. märtsil ja tegi seda kuni 31. juunini. Kontaktivaba
laenutus Prangli raamatukogus alates 31. märtsist kuni 1. juunini 2020 Juurdepääs tellitud
raamatutele oli T ja R kell 12 – 14.
Vallaraamatukogu teenindas kontaktivaba laenutamise ajal veidi enam kui 3 000 lugejat,
laenutas 19 600 raamatut ja pakkis ligi 6 000 pakki. Arvukalt esitati infopäringuid nii telefoni
kui e-posti teel.
Aktiveerus koduteenindus, kuna inimesed eelistasid püsida kodus; raamatukogule osteti
seepärast jalgratas, et kõigi eakate ja tõvevoodis olijate raamatute soovid kiiresti täita.
Uusi raamatuid tutvustas vallaraamatukogu Facebookis, Instagrammis, raamatukogu
koduleheküljel ja raamatukogu fuajeepoolsel üsna pikal klaasseina- äärsel näitusealal.
Kuna eriolukorra ajal soovis palju inimesi lugejaks registreerida, siis Viimsi Raamatukogu
algatusel tehti raamatukogu tarkvaras RIKS uus arendus ja alates maikuust loodi võimalus
inimestel registreerida lugejaks kas ID kaarti või Mobiil ID-ga. Samuti rakendus Print in City
printimise, paljundamise ja skaneerimise teenus.
Virtuaalses keskkonnas jagati operatiivset teavet nii raamatukogu koduleheküljel, Facebook-s,
YouTube-s, Instagrammis kui ka visitViimsi.com.
9 neljapäeval kell 20.00 – 21.00 toimusid raamatukogus Viimsi ViVa Virtuaalklubi saadete
eetrisse andmine. Viimsi ViVa Virtuaalklubi oli Facebook Live striimitelevisioon, mida sai
näha Facebooki otseülekandena. Iganädalane kriisiaja eluolu kajastav ringvaade andis
ülevaate Viimsi valla elanikest, ettevõtjatest, põletavatest nädalaprobleemidest ja
lahendustest, kust ei puudunud ka meelelahutuslikud vahepalad ja muusika Viimsi artistidelt,
kelle esinemised salvestati raamatukogu suure saali laval. Virtuaalklubi produtsent oli tuntud
muusik ja festivalikorraldaja, Viimsi vallavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Villu Veski.
Viimsi raamatukogu ei olnud saadete ettevalmistamisel mitte ainult ruumide ja seadmete
kasutusele andja, vaid saate rubriigis „Viimsi raamatukogu soovitab“ jagati uusi ja huvitavaid
lugemisenõuandeid.
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Mis puudutab raamatukappide hankimist, siis Viimsi Raamatukogu otsustas neid mitte osta,
kuna päevane laenutuste arv oli suur, siis kappe oleks vaja läinud mitmeid. See oleks aga
osutunud mitte ratsionaalseks raha kasutamiseks.
Raamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud.
Kui raamatukogu lugejatele taas avati, siis tehti mööbli ümberpaigutamisi, et tagada 2 + 2
reegli täitmine. Raamatukogu jaoks oli suurim investeering välilugemisala loomine; terrass
(374 m²) kaeti kasutatud kunstmuruga ning muretseti õuemööbel ning rohelised taimed. Nii
mõnelegi lugejale oli värskes õhus lugemine meelepärane.
1.1.2 Teine laine
Kui nakatunute arv hakkas sügisel taas kerkima, siis vallaraamatukogu alustas juba
septembrikuu lõpust taas kontaktivaba laenutamise võimaluse pakkumist. Kontaktivaba
laenutus erilist huvi küll ei pakkunud, aga võimalus sai loodud.
Oktoobrikuu algusest alates soovitasime külastajatel kanda kaitsemaske, alates 19.nov.
muutus Viimsi Raamatukogus maski kandmine nii töötajatele kui külastajatele
kohustuslikuks. Kuna Viimsi Raamatukogu üritused on olnud osavõtjate rohked, siis
jagasime osalejatele tasuta kaitsemaske ja loomulikult jälgisime distantsi. Viimane üritus
toimus 15.detsembril ja pärast seda pole enam inimeste huvihariduse ega meelelahutus üritusi
korraldatud.
Taas salvestati raamatukogus kaks Viimsi ViVa Virtuaalklubi saadet: 18.detsembril ansambel
The Heating kontsert ja 20.detsembril Vallavalitsuse üritus „Viimsi tunnustab“.
Vallaraamatukogus vähendati istekohtade arvu ja tegeleti vastavalt juhendile enam
desinfitseerimise jms.
Prangli raamatukogu oli koroona teise laine algusest peale töötaja haigestumise tõttu suletud;
Püünsi ja Randvere harukogud korraldasid laenutustegevuse vastavalt õppetöö korraldusele.
Eriti puudutas see otsus Randvere haruraamatukogu külastajaid, kui kool otsustas õppeaasta
alguses lubada majja ainult töötajad ja õpilased. Esialgu toimus veel kontaktivaba laenutus ja
lugejad said. raamatud kätte kell 16-19 kooli võimla poolsest uksest sisenedes administraatori
laualt. Uute piirangute kehtestamisega Harjumaale peatati ka sporditegevus. Kontaktivaba
laenutamine sellisel moel polnud enam võimalik. Raamatuid sai küll reserveerida, aga
kättesaamise leppis raamatukogutöötaja lugejaga kokku ja raamatukoguhoidja andis
ettetellitud raamatud üle kooli peauksest.
Kokkuvõttes kontaktivaba laenutus lahendas lugejate peamised lugemissoovid, kuid üsna
palju kurdeti, et nn pimesi ettetellimine kataloogi põhjal ei asenda avariiulite juures ise valiku
tegemist. Raamatukogu külastajad ootavad väga, et taas toimuksid mitmesugused üritused,
kohtumised ja huviringide kogunemised. Eriti kurvas seisus on lapsed, mis kajastus ka
lasteteeninduse arvnäitajate langemises.
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2.1

Juhtimine

Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:

Viimsi valla raamatukogude võrgus muutusi ei toimunud. Küll oli muutusi raamatukogude
lahtioleku aegades. Vallaraamatukogu töötas eriolukorra ajal 23.03. - 30.06. kell 10.00 –
18.00.

4
Randvere harukogu vastavalt Randvere Kooli otsustele erinevatel kellaaegadel (lahtiolekust
teavitasime raamatukogu kodulehel).
Töötaja haigestumise tõttu oli Prangli harukogu suletud 16. sept. 2020 - 6.jaan.2021. 23.sept.
– 30.nov.2020 oli raamatukogu avatud lugejatele kolmapäeviti 10.30 – 15.30 ja lugejaid
teenindasid Viimsi raamatukogu töötajad.
Viimsi Raamatukogu nõukogu jätkas samas koosseisus. Nõupidamisi toimus 3 ning artelude
teemadeks oli vallaraamatukogu 2020. aasta tegevuskava, 2021. aasta eelarve strateegia jm.
2.2. Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu

Seisuga
31.12.19. €
1 281.723
1 202.978

Seisuga
31.12.20 €
953.451
897.349

Muutus %
- 25%
- 25%

Personalikulu
193.425
324.862
+ 68%
sh keskraamatukogu
165.042
292.104
+ 77%
Komplekteerimiskulu 67.649
71.920
+ 6%
sh KOV-lt
39.600
39.300
- 8%
sh riigilt
28.049
32.620
+ 16%
sh keskraamatukogu
46.849
57.620
+ 23%
sh KOV-lt
23.000
25.000
+ 9%
sh riigilt
24.049
32.000
+ 33%
Infotehnoloogiakulu
15.780
7.630
- 52%
sh keskraamatukogu
15.780
7.630
- 52%
Võrreldes 2019. aastaga eelarve 2020 vähenes 25%. Kuna 2019. aastal toimus raamatukogu
uute ruumide ehitus ja sisustamine lisaks ka jooksvate kulude arvel, siis oli vähenemine 2020.
aastal põhjendatud. Personalikulu kasvas 68%, mille põhjuseks oli 4 uue koosseisuüksuse
lisandumine vallaraamatukogu koosseisu ning kõigi töötajate töötasu kasv keskmiselt 5%.
2020.aastal kasvas oluliselt komplekteerimiskulu, eriti vallaraamatukogule (+23%).
Laienenud ruumivõimalustega sai hakata looma tõelist tuumikkogu vallaraamatukogus
eesmärgiga, et raamatud ringleksid, mitte ei seisaks harukogu riiulitel. Infotehnoloogiakulu
vähenes, kuna IT riistvara ning RFID tarkvara jm hangiti 2019.aatal.
2.3. Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Viimsi Raamatukogu ajaloo albumi 01.05.kirjastamine. Viimsi Vallavalitsus, 01.12.2020
kultuuriprojektide sihtfinantseerimine

Eraldatud
summa
750.00

Projekti üldmaksumus
2 200.00
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Viimsi Raamatukogu ajaloo albumi kirjastamine teostus seos raamatukogu 100. juubeliga.
Albumi koostamise ja kirjastamise eesmärk oli väärtustada kõikide nende Viimsi jaoks
oluliste inimeste tööd, kes on panustanud raamatukogu tegevusse.
2.4. Personali koosseis, juhtimine ja areng
Viimsi valla raamatukogutöötajate koosseis ja töötajate arv jäi samaks, mis 2019.aastal.
Koosseis 13 töötajat, töötajaid 14, kusjuures jätkuvalt on täitmata kultuuri- ja huvijuhi
ametikoht. Viimase põhjenduseks on asjaolu, 2020.aastal seoses koroona viiruse levikuga
kitsenesid võimalused ürituste ja huvitegevuse korraldamiseks. Toimunud tegevused jagati
olemasolevate töötajate vahel ja rahastati lisatasudega.
Seoses viiruselevikuga kehtestatud piirangutega lahtioleku päevade arv vallaraamatukogus ei
vähenenud, vaid kasvas võrreldes 2019.aasta 254-t 308-le. Küll aga vähenes kolme harukogu
lahtiolekupäevade arv 648-lt 595-le.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogutöötajate täienduskoolitus jäi 2020.aastal tagasihoidlikumaks kui oli planeeritud.
Kuid sellegipoolest osales „Meedia pädevuse“ veebiseminaril üks töötaja ja Lugemiskoera
koolitusel Kultuurikatlas kaks töötajat.
Kahjuks jäi ära viiruse teise laine leviku tõttu Viimsi valla raamatukogutöötajate väljasõit
Jõgeva, Põltsamaa ja Viljandi raamatukogudesse.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Vallaraamatukogu direktor esines ERÜ mõttetalgutel „Raamatukogu ruum kui teenus“, mis
toimus Cisco virtuaalses keskkonnas Webex. 13.05.2020. ettekandega.
Vallaraamatukogu turundusjuht esines ettekandega Balti raamatukoguhoidjate 11. kongressil
„The Impact of Libraries in the Society“, mis toimus virtuaalses keskkonnas 22.10.2020
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
Valla kõigil raamatukogutöötajatel on kas erialane haridus või nad on omandanud
kutsetunnistuse.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2020.aastal autasustas Viimsi vald raamatukogu direktorit raamatukogu pühendunud
juhtimise eest tunnustusega „Viimsi vaal“, Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon Viimsi
aasta naise nimetusega ja ERÜ teenetepreemiaga.
Viimsi tunnustab raames hinnati Aasta kultuurisündmuse korraldaja auhinna vääriliseks
Viimsi Raamatukogu vanemraamatukogu hoidja Reet Kukk.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
2020. aastal jätkus Viimsi Raamatukogu uute ruumi ehitamisejärgsete vaegtööde
likvideerimine (elektri- ja tuletõrjesüsteemide renoveerimine, põrandakattevaiba
süvapuhastus, akende ehitusjärgne pesu jms). Ühtlasi telliti juurde sisustust 2. korruse
lastealale ning toole jm konverentside korraldamiseks vajalikku sisustust suurde saali.
Täiendati muusika- kui ka videostuudiote seadmete valikut ja veel palju muud.
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Eraldi projekt oli seoses koroona viiruse levikuga kaasnenud vajadusega luua lugemiseks
välitingimused raamatukogu väliterrassi väljaehitamine: betoonmuru katmine kunstmuruga ja
välimööbli soetamine.
Randvere ja Püünsi harukogud on heas seisus ja ei vajanud ei remonti ega sisustuse juurde
soetamist. Küll aga on Prangli harukogu olukord Prangli Rahvamaja 2.korrusel väga
probleemne; ruumid on kitsad, vananeva elanikkonna jaoks on raamatukogu järsk trepp
eluohtlik jne. Lootus on, et Prangli harukogu ruumiprobleem lahendatakse 2021. aastal.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Vallaraamatukogu ruumides võib liikumispuudega inimene liikuda 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 raamatukogusse juurdepääs.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Viimsi Raamatukogu uutes ruumides on kogu raamatukogu kattev võrgusüsteem, kus on
eraldatud tööarvutite ja lugejaarvutite võrk. Kõik tööarvutid on uued Lenovo All-In-One
arvutid. 10 lugejaarvutit töötavad valla ühtses pilveteenuse süsteemis.
Uutes ruumides on ülikiire Wifi lahendus kuni 500Mbit/s. Kasutusel on tarkvara Office 365,
mis võimaldab rakendada rühma- ja tegevustubade (muusikastuudio, video- ja
helisalvestusstuudio) registreerimissüsteemi jpm. Kuna raamatukogu ruume broneeriti väga
palju, siis võib ruumide registreerimissüsteem hinnata töökindlaks.
1.ja 2. korruse teenindussaalidesse paigaldati Overall Eesti AS 2 printerit (üks värvi- ja teine
mustvalge printer) ning alates märts 2020. hakkas tööle PRINT IN CITY pilveprindi teenus.
Juba 2019.aasta kevadel alustati vallaraamatukogu üleminekut seniselt vöötkoodipõhiselt
teavikute tuvastuslahenduselt RFID-põhisele tuvastuslahendusele; markeeriti teavikud RFID
märkidega ja paigaldati klienditeeninduse -ja turvalahenduse töökohad. Kahjuks lükkus
koroona viiruse lainete tõttu planeeritud turva- ja klienditeenindus rakendamine nüüd siis
2021. aasta algusesse..
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Seoses vallaraamatukogu ruumiprobleemi lahenemisega ja lugejate arvu suure kasvuga (+
6 880) muutusid Viimsi valla raamatukogude komplekteerimise põhimõtted oluliselt.
Eesmärk on komplekteerida vallaraamatukogusse mitmekesine ja hea valik kirjandust ning
vähendada harukogude komplekteerimist. Randvere ja Püünsi harukogud, mis asuvad
koolimajades peaksid sisaldama hea, aga läbimõedud valiku laste- ja noortekirjandust ning
väga suure valikuga täiskasvanute kirjandust. Harukogude lugejate vajadused rahuldab
vallaraamatukogu hea raamaturingluse abil.
2020. aastal oli valla kõikide kogude juurdekasv + 6 099 eks., millest vallaraamatukogu kogu
kasv moodustas 75% ehk 4544 eks.
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Annetuste osakaal kogude täiendamisel vähenes võrreldes 2019. aastaga 20%. Annetustena
pakuti peamiselt vanemat eestikeelset (1970. - 1980-ndatel aastatel ilmunud) kirjandust, mida
koduraamatukogude puhastamisel jääb järgi, kuid mida raamatukogudes on piisavalt.
Kuna vallaraamatukogu külastajad on „avastanud“ vallaraamatukogu auviste kogu ja laenavad
sealt aktiivselt, siis täiendasime seda 2020. aastal 479 eks. võrra.
Kuna Viimsi elanikkond on rahvuselt üha enam mitmekesistuv, siis vajatakse ka enam
võõrkeelset kirjandust. 2020.aastal osteti vallaraamatukogusse 559 eks võõrkeelseid
teavikuid, sh 292 eks. venekeelset.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2020.aastal osteti Viimsi valla raamatukogudesse raamatuid 4 225 eks. ( 242 eks vähem kui
2019.a.) ja 2 972 nimetust (59 nimetust vähem kui 2019.a.). Tõenäoliselt ilmus koroona
viiruse leviku tõttu ka vähem nimetusi või oli valik kesisem, mida oleks tasunud osta.
Oleme vestelnud lugejatega, kas neil on huvi e-raamatute vastu, kui raamatukogu ostaks
litsentse. Huvi on üsna tagasihoidlik; peamised e-raamatute lugejad hangivad endale ise eraamatute litsentsid.
Väike ülevaade komplekteerimisrahadest. 2020. aastal oli Viimsi valla ühe elaniku kohta
komplekteerimisraha 3,47 €, mis on vaid 0,14 € enam kui aasta tagasi.
Võrreldes 2019. aastaga kasvas komplekteerimisraha 6% ja riigieelarveline toetus 14%
(vastavalt elanike arvu kasvule vallas). Kohaliku omavalitsuse osakaal kogu
komplekteerimise kulust oli 46%.
Kokkuvõttes annab kogude koostise kohta hinnangu laenutuste intensiivsus ja lugejate
tagasiside, mis Viimsi vallaraamatukogu kohta on olnud head.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika tellimused rahastatakse 100% KOVi rahadest. Valik on hea nii vallaraamatukogus
kui harukogudes.
Näiteks osteti 2020.a. vallaraamatukogusse 89 nimetust erinevaid perioodikaväljaandeid,
Pranglile 40 nimetust, Püünsi harukogule 35 nimetust ja Randvere harukogule 43 nimetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Kuna vallaraamatukogu külastajad on „avastanud“ vallaraamatukogu auviste kogu ja laenavad
sealt aktiivselt, siis täiendasime seda 2020. aastal 479 eks. võrra. Suurem ost tehti aasta lõpus
Suur Britanniast levimuusika klassikakogu täiendamiseks.
3.2 inventuurid, mahakandmised
2020. aastal kanti Viimsi valla raamatukogudest kokku maha 793 eks., millest 61% tehti
vallaraamatukogus. 2020.aastal vaadati üle raamatukogu vanade ruumide hoidlate raamatud;
suurem osa suunati avariiulitele, ülejäänud kanti maha.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Vaatamata koroona viiruse levikust tingitud piirangutele lugejateeninduse
ümberkorraldamisel (kontaktivaba laenutus kolm ja pool kuud, lugejate kohustus kanda
kaitsemaske jms) oli 2020.aasta. Viimsi vallaraamatukogule edukas. Tänu vallaraamatukogule
kasvasid kõik täiskasvanute lugejateeninduse näitarvud, vaid lasteteeninduse osas oli koolide
pikema ajalise sulgemise tõttu näitarvude langus.
Lugejate eelistused olid vaieldamatult individuaalkabiinides ja rühmaruumides töötamise
võimalus, lugemisalad avariiulite vahel ja muusika-ning videostuudiote broneerimine.
Kokkuvõttes tõstis lugejate hinnangut raamatukoguteenuste osas hästi läbimõeldud
teenindusruum ning erinevad teenusete liigid.
Kuna raamatukogu on avatud kõik nädalapäevad (ka puhkepäevad) ja tööpäeviti kuni 20.00,
siis sellega oli loodud kõigile lugejagruppidele juurdepääs raamatukoguteenustele.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogu lugejaarvutite arv kasvas vallaraamatukogus 10-ni. Siiski võib jätkuvalt
täheldada isiklike sülearvutite osatähtsuse tõusu, sest vaid nii on võimalik vajalik info kuhu
vaja kaasa võtta.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Linna/valla
rmtk

6 306

13 967

+ 7 661

Sh keskk

5 085

11 965

+ 6 880

Vallaraamatukogu asukoha õige valik (kaubanduskeskus) on tõestunud eelkõige lugejate arvu
kasvus. Eluks vajalikud teenused peavad olema koondunud käigutee kaugusele.
Vallaraamatukogus registreeriti + 6 880 uut lugejat, Prangli + 93 (suvitajate arvelt), Püünsi
+135 ja Randvere + 553.
Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

Linna valla. 94 943
rmtk

112 573

+ 17 630

222 452

356 459

+ 134 007

Sh keskk

95 033

+ 24 955

222 452

356 209

+ 133 757

Raamatukogu

Külastused
2019

70 078

Külastuste kasv oli suurim vallaraamatukogus + 24 955, Pranglil – 1 143 (raamatukogu oli
pikemat aega lugejatele suletud), Randvere – 4 521 ja Püünsi + 1 339.
Virtuaalkülastuste arv kasvas eelkõige kontaktivaba laenutamise ajal vallaraamatukogus
võrreldes 2019. aastaga 133 757 võrra.
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Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud*
2019

Päringud*
2020

Muutus
(+-)

Linna/valla.
rmtk

153 156

168 999

+ 15 843

13 091

14 204

+ 1 113

Sh keskk

126 269

148 240

+ 21 971

7 721

12 700

+ 4 979

Raamatukogu

Laenutuste arvu kasv oli suurim vallaraamatukogus + 21 971, Prangli harukogus – 2 306 ,
Püünsi harukogus + 302, Randvere harukogus – 4 124.
Infopäringud kasvasid kõikides raamatukogudes 1 113 ja kasv oli vallaraamatukogu arvelt,
kus registreeriti 4 979 päringut enam. Kuna eriolukorra ajal oli niigi palju erinevaid tegevusi
ja kontaktivaba teenindus oligi peamiselt üles ehitatud päringutele, siis nende märkimine jäi
sekundaarseks.
Üha enam tekitab küsimusi, miks on vaja märkida päringuid, kui see on kvaliteetse
lugejateeninduse lahutamatu osa. Aruandlusega tegelevatel inimestel tasuks ehk selle peale
mõelda ja muudatused aruandluse vormis sisse viia.
4.3 RVL teenindus
Võrreldes 2019. aastaga vähenesid valla kõigis raamatukogudes RVL-i välja laenutuste arv
(vähem -242) ja ka sisse laenutuste arv (vähem -120). Viimsi vallas on see põhjendatud
sellega, et harukogud olid erinevatel põhjustel suletud ja teenindust ei toimunud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2020. aastal täienesid Viimsi raamatukogude lastekirjanduse kogud 1 148 eks. võrra.
Vallaraamatukogu ostis lisaks veel lauamänge (10) ja e-mänge (7). Vallaraamatukogu
ruumiprobleemide lahenemisega on uue lastekirjanduse hankimine suuremas eksemplaarsuses
olnud lastele väga teretulnud. Ka tegeleti läbimõeldult erinevate teavikute paigutamisega
laadi järgi, mis annab tunduvalt parema ülevaate olemasolevast laste- ja noortekirjanduse
kogust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d
2019

Lug-d
2020

Muutus
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d Muut Laenut
2020
us (+-) 2019

Laenut
2020

Muutu
s (+/-)

Linna/va
lla rmtk

2 316

2 533

+ 217

33 516

26 470

- 7 046 32 103

22 700

-9 403

Sh keskk 1 581

1 839

+ 258

17 805

15 888

- 1 917 17 989

17 774

-215
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2020.aastal kasvas küll laste lugejate arv 217 võrra ja sedagi tänu vallaraamatukogus
registreeritud uutele lugejatele (+258); Püünsis vähenes võrreldes 2019. aastaga 9 võrra ja
Randveres 31 võrra. Samas vähenesid tõenäoliselt koolide sulgemise ja distantsõppe tõttu
kõik lasteteeninduse näitajad; külastusi oli vähem 7 046 (vallaraamatukogus –1 917) ja
laenutusi 9 403 (vallaraamatukogus -215).
Kokkuvõttes oli raamatukogudele, koolidele esitatud koroona viiruse piirangute tõttu, 2020.
aasta väga keeruline.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
2020.aastal kujunes vallaraamatukogu uute ruumide nn laste- ja noortekorrus Viimsi
lasteaedadele ja koolidele tõeliseks huviobjektiks, kuna siin toimusid ekskursioonide kõrval,
raamatukogutunnid, mitmesugused kohtumised ja õpitoad, muinasjututunnid, huvitavad
näitused ja palju muud. 2020. aasta algusest kuni eriolukorra kehtestamiseni käisid
raamatukoguga tutvumas 12 Viimsi valla koolide klassi ja 11 Viimsi valla lasteaedade rühma.
Huvi uue raamatukogu vastu oli väga suur ja oleks ilmselt jätkunud kui ei oleks tulnud
pandeemiat.
Ka 2020.aastal toimus lastele suvelugemine, arvult üheksas. Kui 2019. aastal osales sellel
188 last, siis 2020.aastal võttis sellest osa 121 noort raamatusõpra. Erinevalt eelmistest
aastatest võis vastata küsimustele ka elektroonselt raamatukogu kodulehel asuva lingi kaudu.
Selline võimalus laiendas osavõtjate ringi ka kaugemalt, nagu Kadrinast. Laste tagasiside
põhjal olid lemmikraamatuteks Kristina Ohlssoni "Hester Hilli mõistatus", Ingrid Loddese
"Nõiutud kompass", Anders Sparringu "Perekond Pikknäpp", Ilmar Tomuski "Kes tahab
saada kummituseks?", "Eia Uusi "Seitsme maa ja mere taga". Tagasihoidliku poolehoiu
leidsid Raivo Tihanovi "Lolluste akadeemia", Agne Annisti "Kuuvõluri imeline päev", Kalju
Saaberi "Vanatädi valged elevandid" raamatud.
Peaauhinnad, 5 pääset Atlantis H2O Aquaparki, mis loositi välja kõigi nende lugeja vahel
(neid oli 13) ja kes lugesid 15 - 20 raamatut ning rohkem, pani taas välja Viimsi Raamatukogu
hea koostööpartner Atlantis H2O Aquapark.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Vallaraamatukogus korraldati aasta jooksul 36 erinevat lasteüritust, neist 21
raamatukogutundi (osalesid Padriku, Uus-Pärtle, Karulaugu jt lasteaedade lapsed ning Viimsi,
Haabneeme ja Randvere koolide õpilased).
Raamatukogutundide teemad kooliõpilastele olid:
•
Eakohase kirjanduse leidmine
•
Uue raamatukoguga tutvumine
•
Kristiina Kassi teematund
Raamatukogutundide teemad lasteaedadele:
•
Raamatukogu ja bibliograafi töö tutvustamine
•
Maailma rahvad ja maad
•
Loomad talvel, loomad põhjas ja lõunas
•
Sõbrapäeva teematund
•
Tähejooga
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6. oktoobril toimus üleriigilise 4. klasside ettelugemisvõistluse Viimsi valla eelvoor Viimsi
Raamatukogus.
Rahvajutu aasta raames vestsid kuuel korral muinasjutte Illika Lõhmus ja Karin Muldma.
Lastega kohtusid kirjanikud Reeli Reinaus, Helen Käit, Kairi Look, Markus Saksatamm ja
Urmas Nemvalts ja Ülle Kütsen.
Toimus 8 näitust, nagu Made Balbati ja Liisi Lukki illustratsioonid, Eliise Lepp
"Loodusmaalid“. Eriliselt võiks esile tõsta Ungari Instituudi Jacqueline Molnári isikunäituse
''Muinasjutt ja tegelikkus'' ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestis vahendusel
saabunud Linda Bondestami näituse "Loomad, keda keegi peale meie pole näinud", mis tipnes
kunstniku poolt läbi viidud õpitoaga.
Raamatukogu ruumides hakkas tööle Robokaru robootikaring, millest lapsed said kaks korda
nädalas osa võtta.
Sõltuvalt raamatukogu uute ruumide võimalustest ei saa märkimata jätta uusi algatusi, nagu
Maire Eliste Muusikakooli õpilaste kevad ja kooli alguse 2 kontserti ning 23.veebruaril
toimunud üritus Viimsi Talent20, millest võtsid osa peamiselt lapsed ja noored, kes kas
tantsisid, laulsid, mängisid mingil instrumendil jne. Sellel üritusel osales enam kui 100
inimest.
Uudne raamatukogu jaoks oli ka Laura Põldvere laste laululaagri Oh! Joy korraldamine
augustis, milles osalesid mitte ainult Viimsi lapsed, vaid lapsi tuli üle Eesti. Laululaager
lõppes hoogsa kontserdiga 65-le lapsevanemale.
Püünsi harukogus korraldati aasta lõpus traditsiooniline lugemisüritus „Suur muinasjuttude
jõulu lugemine“. Prangli harukogus korraldati lastele emakeelepäeva mälumäng. Aasta
erisuse tõttu piirduti Randvere harukogus raamatukogutundidega, kus loeti ette ja soovitati
uusi raamatuid. Koos Viimsi raamatukogu töötajaga toimus laste lugemisprogrammi
„Lugemisisu“ lapsi lugema innustav tund pärast mida läks hoogsaks laenutamiseks.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Viimsi Raamatukogu osutas 2020. aastal koduteenuseid 378 korral kokku 35-le kasutajale.
Prangli Raamatukogu 240 korral 7 kasutajale. Koduteenuste arv on võrreldes
2019.aastaga vähenenud, kuna seoses koroona kriisiga oli liikumine piiratud, kuigi mõningad
inimesed (positiivse proovi andnud või lähikontaktsed) soovivad just koduteenindust.
Kuna Randvere harukogu asub koolis, kus õpivad ka erivajadustega lapsed erinevate
õppekavadega, puutub raamatukogu nendega igapäevaselt sageli kokku. Kuna neile vastavad
raamatud puuduvad, siis tuleb nende puhul piirduda eelkõige pildiraamatutega.
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

618

240

42
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
2020.a. laienes vallaraamatukogu tegevus kui elukestvat õpet ja vabaaja võimalusi pakkuv
kultuurikeskkond tunduvalt. Uudsena hakkasid raamatukogus toimuma kogukonda ühendavad
arutelud, vallavalitsuse liikmete kohtumised elanikkonnaga, kontserdid, konkursid, jpm.
Regulaarselt (umbes kuuajalise intervalliga) vahetusid mõlemal korrusel näitused, mille
korraldajaiks olid ka saatkonnad või kultuuriinstituudid, lisaks loomulikult raamatukogu
erinevatel aladel kord kuus vahetatavad arvukad raamatunäitused. Näituste eksponeerimiseks
lisandus 3 klaasvitriini. Toimunud 22-st suurest näitusest võib nimetada: Urmas Viigi
koomiksinäitust "Ruve Rääsa ebaharilik juhtum", Illimar Pauli joonistused, Küllike Hiiemäe
akrüülmaalide näitust, Peeter Langovitsi fotonäitust „Tagasivaade – Pariis 1991.1992”, Greesi
Desiree Langovitsi fotonäitust ''HipstaROME“, Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna näitust
„Ameerikat kujutades - Ameerika ajalugu läbi kunsti“, Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni
vahendusel Jaapani kunstniku SHIROKI isikunäitust ''Rütmid'' jt
Toimusid kohtumisõhtud Piret Kooli, Sirje Kiini, Andrei Hvostovi, Tunne Kelami, Neeme
Raua, Martin Alguse, Igor Volke, Küllo Arjakase, Elo Seliranna, Tiina Jõgeda, Marianne
Mikko, Jürgen Rooste, Mart Juure ja Andrus Kivirähkiga ning paljude teistega.
Regulaarselt hakkasid koos käima raamatuklubi ja pereterapeudi Aet Lassi jututuba. Huvi
äratasid mõtlemisõhtud päevakajaliste teemade arutamiseks, mida juhtis Annika Gorelova ja
mõtteline galerii Viimsi raamatukogu kunstiraamatute riiuli tutvustamiseks, mille raames
pidas loenguid kunstiteadlane Heili Sisask. Tööle hakkas õmblusring Marja Matiiseni
juhendamisel jne.
Raamatukogu trepigaleriil ja suures saalis esinesid Maire Eliste laululapsed ning Viimsi
Päevakeskuse laulu- ja tantsuansambel, Laura Põldvere ja laululapsed, pianist Sten Heinoja,
Taavi Tulev, teater „Varius“, Eesti Interpreetide Liidust Heigo Rosin löökpillidel ning Indrek
Vau trompetil ja teised. Viimsi Jazzi kontsertidel esinesid Hanna Liisa Võsa laululapsed ja
Olli Soikkeli trio.
Huvilistel oli võimalus osa saada Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni ikebanaklubi liikmete
demonstratsioonesinemisest ja aasta lõpus korraldas Marja Matiisen heategevusliku
kaitsemaskide õmblemise kursuse.
Vallaraamatukogust sai tavapärane koht, kus kohalik elanikkond arutas näiteks Pringi küla,
Leppneeme sadama, Püünsi küla detailplaneeringuid ja teisi kogukonnale olulisi küsimusi.
Eriliseks sündmuseks kujunes vallaraamatukogu lugejatele ja töötajatele Viimsi Raamatukogu
100.juubeli tähistamine, kui oktoobrikuu viimasel nädalal toimusid kohtumisõhtud Elo
Seliranna, Tiina Jõgeda, Mart Juure ja Andrus Kivirähkiga ning esitleti trükist ilmunud Viimsi
Raamatukogu ajaloo albumit ning näidati režissöör Eve Ester 40-minutilist filmi „Üks aasta
sajast“.

Selleks et raamatukogu ettevõtmised õnnestuksid ja tegevus laieneks tegi vallaraamatukogu
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2020.aastal koostööd alljärgnevate kohalike asutuste ja organisatsioonidega:
-

-

Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool (ürituste reklaam, esinejad ja
osavõtjad üritustele, 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 Kunstikool (näitused),
Viimsi Muusikakool (kontserdid),
Viimsi SPA (sponsoreerisid laste suvelugemise võistluse lõpuüritust jms.),
Viimsi Päevakeskus (ürituste korraldamine jms),
Viimsi Pensionäride Ühendus (raamatukogu ruumide kasutusele andmine),
Viimsi Vallavalitsus

4.6.2 riiklikul tasandil
2020.aastal tegi Viimsi Raamatukogu koostööd:
-

-

Eesti Rahvusraamatukoguga (raamatukogutöötajate koolitused jms),
Eesti Hoiuraamatukoguga (Viimsi Raamatukogust mahakantud teavikute üleandmine
ja asendusteavikute komplekteerimine jms),
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (koolitused, kogemuste vahetamine), tavapärasest
erilisemaks osutus XVII üleriigilise lasteraamatukoguhoidjate päeva korraldamine 16.
septembril Viimsi Raamatukogus, millest võttis osa 90 raamatukogutöötajat
Eesti Lastekirjanduse Keskusega (raamatukogutöötajate koolitused jms),
Põllumajandusamet (rändnäitus Taimetervis)

Randvere ja Püünsi harukogud tegid koostööd Eesti Hoiuraamatukoguga ja Eesti
Lastekirjanduse Keskusega.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Viimsi Raamatukogu koostööd Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga (näitus „Ameerikat
kujutades - Ameerika ajalugu läbi kunsti“), Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega
Eestis (Linda Bondestami näitus "Loomad, keda keegi peale meie pole näinud“), EestiJaapani Assotsiatsiooniga (Jaapani kunstniku SHIROKI isikunäitus ''Rütmid''), Ungari
Instituudiga (Jacqueline Molnári isikunäitus ''Muinasjutt ja tegelikkus'').
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Individuaalkoolituste peamine sihtrühm oli vallaraamatukogus vanemaealised, kellele õpetati:
Microsoft Word kontoritarkvara, sotsiaalmeedia (Facebook), Zoomi ja Skype’i, gmaili
konto, RIKSWEBi kasutamist ja digiallkirja andmist jms.
Randvere harukogu kasutajakoolitusel osalesid Randvere kooli õpilased. Digipädevuse
õpetamise alla saab lugeda ka koolituse, kus õpilased tegid tutvust raamatukoguprogrammiga
RIKS, tegid otsinguid raamatukogus olevast kirjandusest, nende staatusest, kas on kohal ja
võimalik laenutada.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.8. Raamatukogu turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukogu teenuste tutvustamiseks olid:
Raamatukogu veebisait www.viimsiraamatukogu.ee, külastusi: 154 000 postitusi:361
Facebook, millel on 1237 jälgijat (+160), aasta jooksul tehti 150 postitust. Sisestati 88
üritust, mis on jõudnud 83,2 tuhande inimeseni.
Instagramm, millel on 405 jälgijat, aasta jooksul tehti 215 postitust.
YouTube, lisati 1 video, kokku vaadati Youtube’i videosid 253 korral
Smaily.com, mida kasutatakse kord kuus lugejatele uudiskirjade saatmiseks, sündmustest
teavitamiseks.
Viimsi valla Kultuuriaken - https://kultuuriaken.viimsi.ee/et - teavitati kõikidest Viimsi
Raamatukogus toimuvatest üritustest.
Peamised teemad olid raamatukogusündmused, vallaraamatukogu uued ruumid ja teenused,
raamatukogu 100. juubel (seda nii kohalikus ajalehes „Viimsi Teataja“ kui ka ajalehes „Eesti
Päevaleht“, ERRi kultuurisaates OP).
Artiklid:
Valm, T. Kontaktivaba raamatulaenutus Viimsis. Viimsi Teataja 17 aprill 2020
Valm, T. 100-aastane Viimsi raamatukogu pidas sünnipäeva koos lugejatega. Viimsi Teataja
6 november 2020
Valm, T. Nooruslik Viimsi raamatukogu tähistab tänavu oma 100. sünnipäeva. Viimsi Teataja
23 oktoober 2020
Valm, T. Uhiuus, auväärses eas Viimsi raamatukogu. Kogumik Tervitused Viimsist., lk 134 135, 2020
Väljaanded:
Viimsi Raamatukogu ajalugu / Kristiina Puura, Tiiu Valm ; koostanud ja toimetanud Tiiu
Valm ja Anne Velliste ; kujundanud Krista Saare] 2020, 115, lk. : ill.
2019.a. alustati ajalehes „Viimsi Teataja“ rubriigi „Raamatukoguhoidja soovitab“
koostamisega, milles R. Kukk jagab põnevaid lugemiselamusi. 2020.aastal jätkus see tegevus
veelgi aktiivsemalt.
Viimsi Raamatukogu turundamiseks võib lugeda ka arvukaid ekskursioone tutvumise
eesmärgil – kokku 26. Raamatukoguga tutvusid kolleegid peaaegu kõikidest maakondadest ja
linnadest ning lisaks Riigikogu Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonidest. Külas käisid Soome
pressiesindajad ja paljud teised. Kahjuks jäid mitmedki ekskursioonid koroona pandeemia
tõttu ära, kuid olukorra leevenemisel toimuvad need kindlasti.
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4.9 Andmebaasid.
Jätkus koduloo andmebaasi täiendamine, millele lisandus 2020. aastal 571 kirjet. Kokku
sisaldab koduloo andmebaas 1 733 kirjet.
Täistekst andmebaasi EBSCO kasutati ka 2020. aastal harva.

4. 2021. aasta tegevused
•
•
•

•
•
•

valla raamatukogude uue arengukava 2021-2026 koostamine;
teavikute RFID-põhise tuvastuslahendusele ülemineku tehniliste probleemide
lahendamine;
jätkutegevus raamatukogu kujundamiseks multifunktsionaalseks kultuuri-ja
hariduskeskuseks, mis katab peamised kogukonnakeskuse funktsioonid, sh
kultuurilised, hariduslikud, sotsiaalsed funktsioonid (sündmuste korraldamine
koostöös valla erinevate asutuste ja organisatsioonidega);
raamatukoguteenuste aktualiseerimine (virtuaalses keskkonnas) ja uute uuenduslike
lahenduste juurutamine;
uute ja toimivate huviringide ja õpitubade jt ühistegevuste järjepidev arendamine
Prangli harukogu ruumiprobleemi lahendamine (üleviimine esimesele korrusele)

Koostaja: Tiiu Valm
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

16

LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viimsi Raamatukogu

2

40

0

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Vallaraamatukogu direktor esines ERÜ mõttetalgutel „Raamatukogu ruum kui teenus“, mis
toimus Cisco virtuaalses keskkonnas Webex. 13.05.2020. ettekandega.
Vallaraamatukogu turundusjuht esines ettekandega Balti raamatukoguhoidjate 11. kongressil
„The Impact of Libraries in the Society“, mis toimus virtuaalses keskkonnas 22.10.2020

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Teostatud tööd (2020)

Raamatukogu nimi
Viimsi Raamatukogu

•

Elektri-

ja

tuletõrje

signalisatsioonisüsteemide

renoveerimine.
•

Vaheukse projekteerimine ja ehitamine raamatukogu ja
Noortekeskuse vahele.

•

Täiendavate (3 tk) valvekaamerate paigaldamine

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Viimsi Raamatukogu

Kohtumine lastekirjanik Reeli
Reinausiga

Osavõtjate arv
49

Kohtumine lastekirjanik Helen
Käitiga

51

Maire Eliste Muusikakooli
kevadkontserdid Viimsi
Raamatukogus

50

Kohtumine Markus Saksatamme
ja Urmas Nemvaltsiga

29

Viimsi Talent konkurss
100

17
Muinasjututunnid 6 korda koos
Illika Lõhmuse ja Karin
Muldmaga

156

Laura Põldvere laululaager Oh!
Joy

35

Laura Põldvere laululaagri
supershow

65
90

Laste 9. suvelugemise lõpupidu
Kontsert „Algab kooliaasta
uus“ Esinevad Maire Eliste
Muusikakooli lastekoor ja
Kammerkoor

40

27
Kohtumine lastekirjanik Ülle
Kütseniga
Üleriigiline 4. klasside
ettelugemisvõistlus

15

Raamatukogutund Viimsi Kooli
1A klassile Teema: Kuidas leida
raamatukogust
eakohast kirjandust.

23

Raamatukogutund Viimsi Kooli
2G klassile Raamatukogu
tutvustus

22

Raamatukogutund Viimsi Kooli
2B klassile Raamatukogu
tutvustus

24

Raamatukogutund lasteaiale
Pääsupoeg. Raamatukogutund:
raamatukogu ja
raamatukoguhoidja töö
tutvustamine ametinädala
raames
Raamatukogutund Viimsi Kooli
2D klassile. Raamatukogu
tutvustus
Raamatukogutund Viimsi Kooli
2A klassile. Kristiina Kassi
looming

15

23

21

18
Raamatukogutund Padriku
lasteaiale. Tunni teemaks maad
ja rahvad
Raamatukogutund Uus-Pärtle
lasteaiale. Pihlamarjad. Teema
loomade elu talvel.
Raamatukogutund Päikeseratta
lasteaiale. Külas täpsikute rühm.
Teemaks loomad põhjas ja
lõunas.
Raamatukogutund Viimsi Kooli
4. klassile. Raamatukogu
tutvustus
Raamatukogutund Uus-Pärtle
lasteaiale. Vahtraninade rühm,
teemaks loomad talvel,
toiduahel.
Raamatukogutund Viimsi Kooli
2. klassile. Raamatukogu
tutvustus.
Raamatukogutund Viimsi Kooli
2. klassile raamatukogu
tutvustus.
Raamatukogutund Karulaugu
lasteaiale Sipelgad.
Raamatukogu tutvustus.
Raamatukogutund Randvere
Kooli 1 klassile. Raamatukogu
tutvustus.
Raamatukogutund Randvere
Kooli 6Bklassile. Raamatukogu
tutvustus.
Raamatukogutund Karulaugu
lasteaiale Päevakoerad+Ritsikad.
Teema: sõbrapäev.
Raamatukogutund Karulaugu
Lepatriinud. Raamatukogu
tutvustus.

21

14

21

22

12

21

21

15

21

22

18

18

19
Raamatukogutund Haabneeme
kooli 5 klassile. Raamatukogu
tutvustus.
Raamatukogutund lasteaed
Pääsupojale. Raamatukogu
tutvustus.
Raamatukogutund Haabneeme
Kooli 3. klassile. Raamatukogu
tutvustus.

25

15

21

