Aastaaruanne 2019
VERGI HARURAAMATUKOGU
Elanike arv:194
1.Põhilised tegevussuunad
Mingeid suuri muutusi Vergi raamatukogu töös ei toimunud.
Positiivne oli lugejate arvu ja eriti just lapslugejate arvu suurenemine. Seda küll põhiliselt
puhkajate arvelt, kes on leidnud tee raamatukokku mitte ainult lugejatena vaid on ka osalenud
erinevatel üritustel.
Pärandkultuuri osaks on kohalike rannakülade ajaloost jutustavate raamatute suurem
laenutamine ja kasutamine erinevate uurimustööde kirjutamisel. Märgiline oli ka Haljala
kihelkonna ajaloo trükise avaldamine ja selle raamatu müük kohalikus raamatukogus.
Meeldejääv meie kogukonnale oli juubelilaulupeo tule toomine ka Vergi sadamasse, kus
minul oli au kohalike elanike nimel tuletoojaid lühikese kõnega tervitada.
Jätkuvalt on raamatukogul tähtis osa kogukonna teavitamisel valla üritustest,
seadusemuudatustest, info kogumisel ja edastamisel, ürituste korraldamisel, kohalike
kaasamisel.
Paremaks muutus suhtlemine liitvalla ametnikega ja teiste valla raamatukogudega. Jätkus
väga hea koostöö Vergiranna seltsiga ürituste ja koolituste korraldamisel.

1.2 Projektid
Tabel 1
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Ühtegi projekti ei koostatud.

2. Personali koosseis, areng

Vergi raamatukogus oli endiselt 0,5 kohaga raamatukoguhoidja, kellel on kõrgem
juridiline haridus, aga mitte erialane. Lahtioleku päevad on teisipäev, neljapäev ja
laupäev. Lugejad on harjunud ja rahul, et ka laupäeval on võimalik raamatuid
laenutada, sest paljud käivad mujal koolis ja tööl või käivad Vergis ainult
nädalalõppudel.

2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Teema
Erialased täienduskoolitused
Arvuti koolitus

Korraldaja

Osalejate arv

HaljalaVRK

1

LVKRK korraldatud koolitused
1.Laste lugemismängud. Kuidas ajutreening
parandab enesehinnaguid.
2.Projektide kirjutamine kultuurkapitalile.
3.Õppereis Kiisa rk-sse ja Pärdi keskusesse
4.Värvinimedega fraseologismid....
Värvisõnad Kreutzwaldi muinasjuttudes
Dublini rkd.
Väekad taimed Eesti pärimuses.

LVKRK

Muud koolitused
1.Õppimise võlu ja nauditav õppimine
hõbedases vanuses

1
1
1

1
Elderli OÜ

1

Kõik olid huvitavad ja tööks vajalikud koolitused. Koolitused värskendavad mälu, laiendavad
silmaringi, innustavad tegema uuendusi ja kasutama saadud teadmisi igapäevatöös.

2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ei ole esinemas käinud.

2.1.3

Erialahariduse omandamine. Ei ole erialaselt ennast täiendanud

2.1.4

Töötajate tunnustamine. Ei ole tunnustatud

2.1.5

Raamatukogu haldusjuhtimine.

Alates 2018.a. kuulub raamatukogu Haljala vallaraamatukogu alluvusse. Raamatukogu asub
endiselt Vergi külas ja 2019.a. mingeid remonditöid juba teist aastat ei tehtud, kuigi eelarvesse
oli plaanitud katuse remont. Ka aknaraame ei värvitud, kuigi vajadus on.
2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Ratastooliga saab raamatukokku abilisega, sest kaldteed selle jaoks ei ole. Piirkonnas on üks
ratastooliga liikuv inimene, aga temale viiakse ajalehed ja raamatud koju.

2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2019.a. vahetati välja internetiühenduseks vajalik ruuter, mille tõttu oli eelmise aasta alguses
raamatukogu töö üle nädala häiritud. Vana aeglane lugejate arvuti asendati samuti
uuega.Raamatukogu internetiühendust kasutavad paljud suvitajad ka oma arvutitega
töötamiseks, sest külas puudub WIFI.
3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused Teavikuid tellime vastavalt valla
poolt kinnitatud eelarvele ja arvestades lugejate eelistusi. Raamatukogus oli 2019.a.
alguses 6890 raamatut, juurde osteti 171, annetusena saadi 30 ja maha kanti 343
raamatut. Ringlus oli 0,55. Annetuste osakaal oli 15 % saabunud raamatutest,
kustutati 5% fondis olnud raamatute arvust. Fondis oli seisuga 01.01.2020.a. 6748
raamatut.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) Raamatukogus oli 2019.a.
aasta alguse 6890 ja lõpus 6748 raamatut. Juurde osteti 171, annetati 30 ja kustutati
343 raamatut. Uutest raamatutest loeti enam eestlaste Jõe, Veemi, Uustulndi ja
Kadastiku raamatuid. Välisautoritest olid lemmikud Allende, Pollard, Beaton ja
Stedman. Laste raamatuid tuli juurde 41, lemmikautorid olid Widmark, Webb,
erinevad tarkuseraamatud ja entsüklopeediad, unejutud. E-raamatuid ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine Ajakirju oli tellitud kokku 15 nimetust ja
annetusena saime 7 nimetust. Enim loetud on ajakirjad „Imeline Ajalugu“, „Pere ja
Kodu“, „Naisteleht“, „Tiiu“. Lasteajakirju ei ole tellitud, sest nende vastu huvi ei ole.
3.1.3 Auviste komplekteerimine. Auviseid juurde ei tellitud.
3.2 inventuurid, mahakandmised Inventuure 2019.a. ei tehtud, kustutati 343
raamatut summas 521.84.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused.
2019.a. mingeid muudatusi teeninduses ei toimunud. Teenindatavate külade arv jäi samaks,
lahtioleku ajad samuti. Rahulolu uuringut eraldi ei tehtud, aga jooksvalt väljendasid lugejad
head meelt, et raamatukogu on avatud ja külas on koht, kus koos käia, infot saada ja
tegutseda.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvuti oli väga aeglane ja suvel selle
kasutajad olid pahased, sest peaaegu võimatu oli seal mingeid pikemaid asju teha. Aasta
lõpuks vahetati vana arvuti uue vastu ja juba on mitu inimest jõudnud sellest ka rõõmu tunda.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Lugejatest 38% olid töötajad, 29% pensionärid,
18% lapsed, 4 % üliõpilased, koduseid 4 %. Kohalkasutajad on põhiliselt pensionärid, kes
käivad ajalehti lugemas. Eriti suvel käisid lapsed lauamänge mängimas ja raamatuid uurimas.
2019.a. jooksul oli külastusi 16,8 , laenutusi 27,8 iga lahtioleku päeva kohta. Iga laenutaja
käis raamatukogus keskmiselt 20 korda ja laenutas keskmiselt 33 raamatut aastas.

Raamatukogu

Raamatukogu

Raamatukogu

Lugejad
2018

Lugejad
2019

Muutus
(+-)

87

116

29

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

Muutus
(+-)

2007

2316

309

0

0

0

Laenut-d
2018

Laenut-d
2019

Muutus
(+-)

Päringud

Päringud

2018

2019

3365

3833

468

14

35

Muutus
(+-)
21

4.3 RVL teenindus 2019.a. laenutati RVLiga teistele kogudele 5 raamatut ja teistelt saadi 12
raamatut. RVL korraldamine on endiselt keeruline ja raamatukogu hoidjale probleemne.
Põhiliselt kasutasin Lääne-Viru Keskraamatukogu,Haljala ja Võsu kogude abi. Tihti teavitasin
lugejat võimalusest raamat kuskilt mujalt laenutada ja nad ise läksid kohale seda laenutama.
Põhiliselt on lugejad rahul sellega, mis Vergi raamatukogus kohal on. Uusi raamatuid ju
teised kogud niikuinii välja ei anna, aga neid just tahetakse.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lasteraamatuid saime 2019.a. jooksul 41 raamatut, mis on 20% saabunud uudiskirjandusest.
Kuna aastaid lastekirjandust eriti ei tellitud, on Vergi raamatukogu lastekogu aegunud ja need
raamatud lapsi enam eriti ei huvita. Kuna valla poolt eraldatav summa ei suurenenud , oli
väga raske teha valikult, mida tellida. Head uued raamatud on kallid ja juurde tellitavate
heade raamatute kogus lihtsalt jääb iga aastaga väiksemaks.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2018

Lug-d
2019

Muutus
(+-)

Külast-d
2018

Külast-d
2019

Muutus
(+-)

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)

10

21

11

234

310

76

187

306

119

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kahjuks ei ole Vergi raamatukogu juures ühtegi lasteaeda ega kooli. Lastes
lugemisharjumuste tekitamiseks olen korraldanud ettelugemispäevi, kus ettelugejateks olen
mina või lapsed ise. Lapsed osalevad ka neil üritustel, mis on mõeldud kõigile
soovijatele(kunstiring, meisterdamine) ja siis ka endale raamatuid laenutanud. Vihmaste
ilmadega meeldib lastele raamatukogus lauamänge mängida ja koos koomikseid või uusi
raamatuid uurida. Külasse on tulnud noori peresid lastega ja nemad on väga huvitatud nii
laenutusest kui ka korraldatavatest üritustest. Kahjuks on enamus neist ainult suvitajad ja
sügisest kevadeni nad raamatukogu külastuste ja laenutuste arvu eriti ei mõjuta.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Vergi raamatukogu piirkonnas on 1 ratastooli inimene ja temale viib teine lugeja ajalehed ja
raamatud koju. Üks eelkooliealine laps on pime. Temale loetakse kodus raamatuid ette, aga
edaspidi saaksid nad meie raamatukogu kaudu laenutada ka Pimedate raamatukogu
audioraamatuid. Olen sellest emaga juba juttu teinud.

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Ei osuta teenust

0

0

Pakkusin Vergis asuvale ettevõttele võimalust, et lähen neile kohapeale laenutama, kuid
kahjuks ei näidanud nad selle vastu mingit huvi. Probleem on ilmselt selles, et Vergis elavad
töötajaid on niigi lugejad ja kaugemalt kohale toodavad töölised on põhiliselt venekeelsed.

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. Vergi raamatukogus tegutseb Asahi võimlemise
grupp, milles osaleb 5-7 naist. Laupäeval on saksa keele vestlusring, mida juhendab Vergis
elav saksa vanaproua ja millest võtab osa 5-6 täiskasvanut, vahel ka 2-3 last. Soov on
eestlastel õppida saksa ja juhendajal eesti keelt. Keeleringile eelnevad sageli luuleminutid
eesti autorite loomingust. Sellel suvel alustasime kunstiringiga kõrval külas puhkava õpetaja
juhendamisel. Raamatukogus on pidevalt info erinevate kultuuriürituste kohta vallas ja
maakonnas. Organiseerime nii pileteid kui ka transporti teatri ja muusika huvilistele.
Raamatukogus on väljas ka valla poolt jagatav info ja erinevad küsitlused.

4.6.1
kohalikul 2019.a. toimusid Vergi raamatukogus järgmised üritused
ja näitused :
1. 12.jaanuaril toimus kohvilaud teemal „Minu seiklused Iirimaal“ osales 8 inimest
3. 16.aprillil luuleminutid A.Alliksaar, 14.septembril O.Arder 12 in.
2. 26.jaanuaril ja 16.veebruaril luuleminutid K.Ehin ja H.Karmo 13 in.
4. 16.juunil MF“Võnge“ raamatukogu Altjal in.arv 1000, laenutajaid 20
5. 13.juulil kaluritepäeval lastele mängude tuba ja ettelugemine 25 last
6. 17.augustil kunstiring 12 täisk. ja 8 last
7. 16.-21.septembril liiklusnädala viktoriinid 10 täisk. ja 10 last
8. 20.-30.oktoobril raamatukogu päevade laste üritused 10 last, 3 täisk.
9. 30.novembril jõulukaartide valmistamine

3 last ja 8 täisk.

Raamatukogus oli 4 näitust:
Jaanuaris näitus „Armsad kiisupojad“, nägi umbes 40 inimest
Veebruaris Võsu kooli III klassi õpilaste joonistuste näitus, umbes 40 in.
Augustis ja septembris kunstiringi tööde näitus, umbes 50 in.
Oktoober-detsember Tapa Muusika-ja Kunstikooli õpilaste näitus „Kalevipoja“ teemadel
külastas umbes 60 inimest
Ürituste korraldamisel teen koostööd Vergiranna seltsiga, kes aitab levitada infot ürituste
kohta oma Facebooki konto kaudu ja toetab rahaliselt, kui vajadus tekib. Samuti koostasime
koos projekti seltsi ürituste korraldamiseks Isiklikult osalen ka Vergi võistkonnas igakuisel
„Võsu pähklil“, kus oleme saavutanud esikohti rohkem kui ühel korral.
Mingite komisjonide töös ma ei osale.

4.6.2 riiklikul Ei ole korraldanud
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. Ei ole korraldanud

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. Ei ole korraldanud.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded

Infot ürituste kohta avaldame Vergiranna seltsi Facebookikonto kaudu, kuulutustega külades,
e-kirjaga kõigile lugejatele, kellel on meiliaadress. Suur tähtsus on ka personaalsel
suhtlemisel, sest paljudel eakatel maainimestel ei ole arvutit.
4.9.Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog. Ei paku.

5. 2020 aasta tegevused
2019. aastal lugejate ja külastuste arvu kasvamine annab lootust, et raamatukogu on vajalik
nii raamatute laenutuse kui ka kogukonna kooskäimise kohana. Mina omalt poolt püüan
aidata eakatel elanikel vormistada vajalikke dokumente, teha makseid internetipanga kaudu,
selgitada arusaamatuks jäävaid probleeme, nõustada, jagan infot. Jätkuvad kindlasti nii
võimlemise kui ka keele vestlusring ja ka kunstiring. Plaanis on endiselt üritused lastele,
näitused, kohtumised huvitavate inimestega, alustada kunstiringiga. Kooskäimine, suhtlemine,
kogemuste ja arvamuste vahetamine on oluline nii eakatele kui ka lastele.
Raamatukogu katus on endiselt remontimata, aknaraamid värvimata. Vahetamist ootavad
papist kortsus tähelipikud riiulitel, lastetuba vajab muutmist lastepärasemaks.

Raamatukoguhoidja:Ülle Tamm
Kuupäev:16.01.2020.a.

LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
6

LISA 2

24

Andmed puuduvad

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele,
kus)Ei ole esinenud

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Vergi rk

Teostatud tööd (2019)
Andmed puuduvad

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Vergi rk

1.Ettelugemine ja mängud

25 last

2.Kunstiring

8 last

3.Liiklusnädala viktoriin

10 last

4.Raamatunädal

10 last

5.Jõulukaartide valmistamine

3 last

