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Sissejuhatus

Tabel 1

Maakonna/
linna nimi

Elanike
arv
(01.12.20)

KOV-de
arv
maakonn
as

Üldkasutatavate
raamatukogude
arv

Harukogude
arv

Teenindus
punktide
arv

Kokku

Hiiu
maakond

9543 1 7 1 3 11

Kärdla 3215 1 1 0 0 1

1. Põhilised tegevussuunad

2021. aasta oli Kärdla raamatukogule juubeliaasta - raamatukogu sai 150. Juubelit tähistati
piduliku aktusega Kärdla keskväljakul 12. mail, mis oli täiesti juhuslikult esimene nädal, kui
jälle tohtis pärast koroonapiiranguid välitingimustes üritusi korraldada kuni 100 inimesele.
Aktusel osales 70 inimest. Paralleelselt aktusega avati veebipõhine konverents “Kas oma
juurte eest saab põgeneda?”, mille ettekandeid sai jälgida hiljemgi. See oli üks osa
raamatukogu rahvusvahelisest Erasmus+ projektist Cultural Heritage for the Future.
Samuti esitleti koduloo veebilehte, mille tegemiseks samalt projektil ekstra raha saime
https://www.hiiumaakodulugu.ee/ Aktusel sõlmiti hea tahte akt SA Hiiumaa Muuseumid, et
alustada töid muuseumi raamatukogu üleandmiseks Kärdla Linnaraamatukogule.

Lisaks koostati 2021 raamatukogu ajalugu käsitlev raamat “150 aastat Kärdla raamatukogu”,
mis ilmub 2022 alguses.

Suvel käis Kärdla Linnaraamatukogu direktor Erasmus+ projekti Uued võimalused
maakonnaraamatukogu töös raames töövarjuks Turu Linnaraamatukogu direktorile. See oli
huvitav kogemus koroonaajal, kus mõned kohtumised sai teha inimestega vahetus kontaktis
olles, osad veebi teel. Ja väga huvitavaks tegi töövarjutuse omakorda see, et tegemist oli
välismaaga - näha raamatukogu direktori elu ja tööd välismaal - see on midagi erilist.

Septembris avas Kärdla Linnaraamatukogu Eestis esimesena avatud raamatukogu teenuse,
kus raamatukogu lugejad said hakata raamatukogu külastama ka töötajate välisel ajal kl
6.00-10.00 ja 18.00-22.00. See suurendas lugejate võimalusi tulla raamatukokku just neile
sobival ajal. Töötajad on kohal E-R 10.00-18.00 ja L 10.00-14.00. Inimesed kasutasid avatud
raamatukogu kaugtööna õhtusel ajal (seal kirjutati valmis ka üks kogukas raamat!) ning
raamatukogus käimiseks nädalavahetustel. Enne avatud raamatukogu avamist viidi läbi
viimased vajalikud ettevalmistustööd: paigaldati videokaamerad ja -valve; loodi
elektrooniline sisenemine välisustest; loodi juhend avatud raamatukogu kasutamiseks; õpetati
lugejaid, kuidas avatud raamatukogu kasutada ning kuidas ID-kaardiga siseneda.

https://www.hiiumaakodulugu.ee/
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Aasta jooksul toimus koolitusprogramm “Koostöö tugevdamine maakonnas ja mujal”,
millele saadi toetust raamatukogude arendamise programmist. See on olnud väga tänuväärne
programm ja maakondlike koolituste korraldamisel suureks abiks. Maakondlik
koolitusprogramm oli kooskõlas raamatukoguhoidjate kutsestandardis ettenähtud
kompetentsidega, kus iga kompetentsi arendamisega oli seotud vähemalt üks täiendkoolitus.
Toimusid järgmised koolitused: 1. Tõlkekirjanduse ülevaade (Krista Kaer, Varraku
peatoimetaja ja tõlkija). 2. Õppereis Tallinna Linnaarhiivi. Esimene valik oli küll Tartu
Rahvusarhiiv, kuid koroona piirangute tõttu tuli teha muudatusi. 3. Koduloo koolitus "Kuidas
kirjutada kodulugu?". Ka seda sisu tuli natuke muuta ja õppida veebivahendusel Frederik
Klanbergi perekonnaloost. 4. Inspiratsioonikoolitus “Vabariigi kõige stiilsem
raamatukoguhoidja/teenindaja”. Koolitaja Ženja Fokin. 5. Autistliku lapse eripärad ning
koostöö korraldamine. Koolitaja Tiina Talussaar, SA Innove. 6. Infopädevuse koolitus.
Koolitaja Kristina Rood, Tallinna Keskraamatukogu. 7. Koolitus “Emotsioonide mõju meie
tervisele”. Koolitaja Rita Rätsep, Counseling OÜ.

Lisaks eelnevale toimusid maakondlikud koolituspäevad 2021 alguses statistika aruande
teemal koos Margit Jõgi ja Riin Oloneniga ning raamatukogusüsteemi RIKS baasil Meelis
Lilbokiga. Oluliseks peeti maakondlikult ühtse arusaama kujunemist ja selle nimel töötamist.
Samuti maaraamatukogude töötajate metoodilist nõustamist. Kuigi viimast on vähe, sest
maakonnas töötavad staažikad ja kogenud inimesed.

Kahjuks ei jõutud valmis valdkondliku arengukavaga, kuna esialgu pidi selle esitama
vallavalitsusele 2021 jaanuaris, kuid siis ütles vallavalitsus, et kuidas te saate seda esitada,
kui me pole valdkondlikku arengukava veel algatanudki. Pärast algatamist oleks saanud kohe
esitada, kuid siis oli näha, et kohe-kohe võetakse vastu strateegia Eesti 2035+ (12. mai 2021)
ja Kultuur 2030 (18. november 2021) ning valdkondlik arengukava tuli seada nende
dokumentide järgi. Arengukava läheb volikokku 2022.

Viidi läbi mitmesuguseid lasteprogramme ja klassitunde laste ja noorte lugemisharjumuste
kujundamiseks. Samuti korraldati üritusi täiskasvanutele nii palju kui võimalik koroona
kiuste.

1.1 Koroonaviiruse mõju

TEENUS

Teenused olid lugejatele kogu aeg kättesaadavad, raamatukogu ei olnud kordagi koroona
pärast suletud. Küll aga tuli vahepeal teha kontaktivaba laenutust ja natuke rohkem
koduteenindust.
Kontaktivaba laenutuse jaoks oli raamatukogu 1. korruse trepikoridori välisukse kõrvale
paigutatud laud, kuhu ette tellitud raamatud lugejale valmis pandi. Koduteenindust vajasid
lugejad, kes olid haiged või ei soovinud nakkusohtlikul ajal raamatukogu külastada.
Raamatukogutöötaja viis sellisel juhul neile raamatud koju.
Raamatukoguhoidjate oma koolitusprogramm sai koroona tõttu kõige rohkem kannatada, sest
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ära tuli jätta üks õppereis (õigemini asendus teisega ja oli lühemaajaline) ning enamus
koolitustest toimus veebis.

TARISTU

Kuna Kärdla Linnaraamatukogu läks avatud raamatukogu teenuse teed, siis suuri
raamatukappe ei ostetud. Avatud raamatukogu teenus võimaldab lugejatel külastada
raamatukogu neile sobilikul ajal vältides liigseid kontakte. Kui tuleb järgmine kriis, ollakse
hästi valmistunud.

EELARVE

Eelarveid seekord ei kärbitud, kuid kulud suurenesid elektrihindade suurenemise tõttu.

TÖÖKORRALDUS

Töötajad kasutasid võimaluste piires kaugtööd, kuid kuna töötajate hulk on väike, sai
enamasti jätkata tavapärasel viisil. Kaugtööd oli vaja pigem teha siis, kui näiteks töötajate
lapsed jäid koolist/lasteaiast koju ja pidi ühildama töö- ja pereelu.
Kevadel tuli inimesi siseruumides hajutada, kuid inimestel oli see harjumus juba ka eelmise
laine ajast olemas ja reaalselt kedagi suunama ei pidanud. Nähtaval kohal olid desovahendid,
koristamise juures pöörati erilist tähelepanu pindade puhastamisele. Maske kellelegi jagama
ei pidanud, sest inimesed tulid ise maskidega.

PARIMAD UUED PRAKTIKAD

Kolmas laine mingeid suuri väljakutseid ei toonud, need jäid pigem koroona esimese laine
aega.
Koroonaviiruse olukord õpetas, et suuri üritusi pikaks ajaks ette planeerida ei ole mõtet.
Mitmed üritused ja koolitused tuli ära jätta (või veebi teel läbi viia) või edasi lükata, sest
esineja ei saanud piirangute tõttu kohale tulla või tal puudus Covid-pass. Suuremaid üritusi
oli sellises olukorras keeruline korraldada.
Koroonaviiruse levik on näidanud, et edukalt saab läbi viia nii koolitused kui ka koosolekud
veebi teel.

2. Juhtimine

2.1. Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud

Kärdlas tegutseb üks raamatukogu, mis teenindab peamiselt Kärdla osavalla inimesi, kuid ka
Hiiu maakonda tervikuna, ja suvehiidlasi. Raamatukogus töötab kolm raamatukoguhoidjat,
direktor ning koristaja. Muutusi raamatukogude võrgus ei olnud. Oli hea ja stabiilne aasta.
Raamatukogu nõukogu füüsiliselt kokku ei saanud. E-kirja teel arutati nõukogu esimehe
eestvedamisel mõnda kiiret küsimust.
Võeti vastu uus raamatukogu kasutamise eeskiri.
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2.2 Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve Seisuga
31.12.20 €

Seisuga
31.12.21 €

Muutus %

Eelarve kokku 153.213 153.470 +0.17

Personalikulu 77.324 77.886 +0.73

Komplekteerimiskulu 29.575 29.809 +0.79

sh KOV-lt 9.264 8.496 +8.29

sh riigilt 20.311 21.313 +4.93

Infotehnoloogiakulu 2.736 1.366 -50.07

*

*

2.3 Projektid

Tabel 3 (täielik loetelu)

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud
summa

Projekti
üldmaksumus

Hiiu maakonna raamatukogutöötajate
pädevuse tõstmine: „Koostöö
tugevdamine maakonnas ja mujal “
Kultuuriministeerium

25.02.2021 -
31.12.2021

2388€ 2248€

Vabariikliku 3.-4. klasside
kirjandusliku viktoriini Hiiumaa
eelvooru auhinna raamatud
Eesti Kultuurkapital Hiiumaa
ekspertgrupp

01.03. 2021-
30.06.2021

215€ 265€

Lugemisisu projekti 2020/2021 hooaja
lõpetamine. Kohtumine lastekirjanik
Anti Saarega
Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa
ekspertgrupp

01.03.2021-
30.06.2021

300€ 360€

Raamatud auhinnaks lugemisprojekti
“Suvelugemsie väljakutse” parimatele

10.05.2021 -
30.11.2021

200€ 250€
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Kultuurkapitali Hiiumaa Ekspertgrupp

Vestlusõhtu kirjanik ja kirjastajaga
Jesper Parve
Kultuurkapitali Hiiumaa Ekspertgrupp

26. 05.2021 250€ 250€

Kärdla Linnaraamatukogu projektid
kokku

3353€ 3373€

Kärdla Linnaraamatukogul lõppesid ära kaks suurt välisprojekti:
Erasmus+ projekti Uued võimalused maakonnaraamatukogu töös, kus raamatukogu sai
õpirändeks kasutada 6705 euro (toimus 01.07.2019-31.12.2021).
Erasmus+ projekt Cultural Heritage for the Future, millest raamatukogu sai raha 27 742
eurot (projekti kogusumma 124 510 eurot, toimus 01.09.2018-31.08.2021).

Nii lasteürituste kui ka vestlusõhtute korraldamiseks saadud toetused Kultuurkapitalilt on
olnud märkimisväärsed. Tänu toetustele saadi premeerida uute raamatutega erinevate ürituste
parimaid lugejaid, soetada auhindu ning katta esinemistasud ja transpordikulud. Tänu
välisrahastusele ja välisprojektidele on saadud palju näha ja õppida oma projektipartnerite
kogemustest.

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng

Kärdla raamatukogus personali hulgas muutusi ei toimunud. Raamatukogu oli avatud nagu
igal aastal: E-R 10.00 - 18.00 ja L 10.00 - 14.00. Personali arenguks viidi läbi maakondlikke
täiendkoolitusi, mis olid seotud kutseoskuste arendamisega.
Kärdla Linnaraamatukogu neljast töötajast kahel on kõrgharidus. Keskharidusega
raamatukoguhoidjaid on 2 (sh raamatukogunduslik). Kutset omab nüüd kaks
raamatukoguhoidjat.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest

Lisa 1

Kuupäev Koolitus Koolituse korraldaja Koolitu
se
maht/ke
stus

Osalejate
arv

15.02.2021 Üleriigilise mõjuga
arendusprojektid

Rahvusraamatukogu 2h 2

04.03.2021 Lastekirjanduse
aastakoosolek

ERÜ lasteteeninduse
toimkond

3h 1
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11.03.2021 Juhtide koolituspäev:
“Argument juhi
tööriistana”

SpeakSmart OÜ 5h 2

14.04.2021 Noor loeb! Tallinna
Keskraamatukogu
Laste-ja
Noorteosakond

4h 1

15.04.2021 Algupärase lastekirjanduse
päev

Tartu
Linnaraamatukogu

5,5h 1

16.04.2021 Kooliraamatukoguhoidjate
kevadseminar

Kooliraamatukogude
Sektsioon

3h 1

19.05.2021 Lasteraamatukoguhoidjate
õpipäev

Lastekirjanduse
Keskus

4h 1

26.04.2021 Kutsekoolituse II moodul
(veebis)

Rahvusraamatukogu 104a/h 1

17.05.2021 Kutsekoolituse III moodul Rahvusraamatukogu 104a/h 1

2.-4.06.2021 Kutsekoolituse IV moodul Rahvusraamatukogu 104a/h 1

2.06.2021 Digiteemad
rahvaraamatukogus, vol 2

Tartu O. Lutsu
nimeline
Linnaraamatukogu

5h 1

15.-16.06.2021 Rahvaraamatukogude
kommunikatsioonikoolitus

Creativity Lab 16h 2

9.-13.08.2021 Direktori töövarjutus Turu
Linnaraamatukogu

40h 1

30.-31.08.2021 Keskraamatukogujuhtide
suvekool
"Kasutajakesksed avalikud
teenused raamatukogudes”

Kallisaba puhkemaja 16h 1

08.09.2021 Haapsalu muinasjutu
konverents “Miks mets
kohiseb?”

Läänemaa
Keskraamatukogu

6h 1

15.09.2021 Tartu Lastekirjanduse
päev

Tartu
Linnaraamatukogu

4,5h 1

25.09.2021 ERÜ lasteteeninduse
toimkonna koosolek

ERÜ lasteteeninduse
toimkond

1,5h 1
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26.10.2021 Kirjandusseminar “Laps
kirjanduses 9. Laps ja
keskkond

Lastekirjanduse
Keskus

5h 1

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused

Tabel 4

Koolituse
aeg

Koolituse teema Koolitaja Koolituse
maht/kestus

Raamatukogu
hoidjate arv/
KOV-de arv

Eelarve/Koolitus
eks kulutatud
summa

28.01.2021 RIKS programmi
koolitus + statistika
koolitus

Meelis
Lilbok,
Margit Jõgi,
Riin Olonen

4 ak/h 4/1 0€ (veebis)

27.04.2021 Infopädevus (veebis) Kristina
Rood

4 ak/h 4/1 90€

10.06.2021 Inspiratsioonikoolitus
e "Vabariigi stiilseim
raamatukoguhoidja/te
enindaja"

Zenja Fokin 4 ak/h 4/1 560€

22.10.2021 Digiturundus Regina
Valdma

2 ak/h 4/1 70€

19.11.2021 Tõlkekirjanduse
ülevaade

Krista Kaer 4 ak/h 4/1 180€

26.11.2021 Emotsioonide mõju
meie tervisele

Rita Rätsep 4 ak/h 4/1 500€

9.11.2021 Õppereis Tallinn Tallinna
Linnaarhiiv

4 ak/h 4/1 554€

9.12.2021 Autistliku lapse
eripärad

Tiina
Talussaar

4 ak/h 4/1 140€

Kokku: 30ak/h(22,5h) 2094€

Tänu maakondlikele koolitustele on tõusnud Hiiumaa raamatukogutöötajate erialane
kompetents ja isiklik areng. Raamatukoguhoidjatel on põhjalik ülevaade tõlkekirjandusest,
mida saab arvesse võtta uute teavikute komplekteerimisel (kogude kujundamine, töötlemine
ja säilitamine); oskused koduloolise materjali kogumiseks ning selle presenteerimiseks
loodud veebilehel (arendustegevus); enesekindlus aktiivsus ja tähelepanu häiretega lastega
suhtlemisel raamatukogutundides (lugeja- ja infoteenindus); oskus kujundada oma elustiili
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nii, et see oleks täis positiivset energiat ning oskus panna hästi tundma ka raamatukogu
külastajaid (arendustegevus); oskus edasi anda kaasaegse raamatukogu mõtet, et raamatukogu
on enamat kui lihtsalt koht raamatute jaoks. Tänu infopädevuse koolitusele saab lugejaid
koolitada veelgi oskuslikumalt, et aidata neil orienteeruda avalikes andmekogudes ja
otsisüsteemides (lugeja- ja infoteenindus).

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

LISA 2

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised olid peamiselt seotud rühmakoolituste ja
lasteürituste läbiviimistega. Muu hulgas tutvustati lugemisprogramme, tehti ülevaateid
kirjandusklubis, ettekandeid kirjandusüritustel ja kirjutati artikleid “Hiiu Lehte” ning
“Hiiumaa Teatajasse”.

Augustis käis Kärdla Linnaraamatukogus külas Klassikaraadio, kes tegi saate direktori
Annely Veevoga. Saates räägiti Kärdla Linnaraamatukogust, raamatukogust üldiselt ja mis
saab edasi https://klassikaraadio.err.ee/arhiiv/raamatuhoidja

Maikuus küsitles Taaniel Palmiste Kärdla Linnaraamatukogu direktorit ning valmis video
“Raamatukogu täna ja homme” https://www.youtube.com/watch?v=OxDJoOEK2ZA

21. septembril käis avatud raamatukogu avamisel ERR, kes tegi intervjuu ja see oli eetris
järgmise päeva Terevisioonis. Alates 9. min 26 sek https://etv.err.ee/1608333821/terevisioon

Aasta lõpus leidis kajastust Eesti Päevalehe juhtkirjas
https://epl.delfi.ee/artikkel/95529579/juhtkiri-mida-head-oli-2021-aastas-paljutki?fbclid=IwA
R1JjHRwrbY1Na7INLz6N3zEOsMcZRyYILUB8W2B6Xa4NvZEGsT7FDd78xc

2.4.4 Erialahariduse omandamine

Arendusspetsialist - vanemraamatukoguhoidja läbis kutseõppe moodulid Rahvusraamatukogu
juures ning omandas raamatukoguhoidja kutse, tase 6.

2.4.5 Töötajate tunnustamine

KOV tunnustas raamatukogutöötajaid jõulupreemiaga (120€).

Kärdla raamatukogu direktor tunnustas töötajaid seoses Kärdla raamatukogu 150. juubeliga
(150€).

Kärdla Põhikool avaldas tunnustust tänukirja näol Kärdla Linnaraamatukogu töötajatele, kes
pälvisid Kärdla Põhikooli Aasta hariduse Sõbra 2021 tiitli.

https://klassikaraadio.err.ee/arhiiv/raamatuhoidja
https://www.youtube.com/watch?v=OxDJoOEK2ZA
https://etv.err.ee/1608333821/terevisioon
https://epl.delfi.ee/artikkel/95529579/juhtkiri-mida-head-oli-2021-aastas-paljutki?fbclid=IwAR1JjHRwrbY1Na7INLz6N3zEOsMcZRyYILUB8W2B6Xa4NvZEGsT7FDd78xc
https://epl.delfi.ee/artikkel/95529579/juhtkiri-mida-head-oli-2021-aastas-paljutki?fbclid=IwAR1JjHRwrbY1Na7INLz6N3zEOsMcZRyYILUB8W2B6Xa4NvZEGsT7FDd78xc
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine

LISA 3

Pärast 2020.a kevadel toimunud Kärdla raamatukokku sissemurdmist hakkasid katuseaknad
vihma läbi laskma. 2021.a toimus nende parandamine, aga päris heaks neid ei saanud.
Plaanis oli viia lasteosakonnas läbi kerge remont. Enne seda osteti sisse sisekujunduse teenus,
et teada saada, mis võimalused on vanal hoonel ruumide ümberkujundamiseks. Soov oli teha
lasteosakonna värskendus, sh vaadata ka uut mööblit. Kui sisekujundajatelt saadi esimene
ettepanek ruumide muutmiseks, tuli vallavalitsuselt kiri, et investeeringuid ei tohi teha, kuna
lähiaastatel hakatakse ehitama uut kultuurikeskust (kuhu tuleb ka raamatukogu, nagu
praegugi on). Sisekujundusprojekt jäi seega ootele.
2021 paigaldati turvakaamerad ja tehti selles valdkonnas koostööd politseiga. Paigaldati
turvaväravad, mis olid olulised RFID laenutamise jaoks. Firma FoxSec paigaldas tarkvara
elektrooniliseks sisenemiseks ja seadistas välisuksed. Tehti ettevalmistusi valgustuse
muutmiseks, et laenutuses oleks valgus ka nendel kellaaegadel, kui kasutusel on avatud
raamatukogu funktsioon.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele

Endiselt puudub sissepääsu võimalus liikumispuudega inimestele. Vajadusel kasutatakse
koduteenindust või viiakse raamatud välisuksel ootavale lugejale kätte. Olukorda leevendab
õues välisukse kõrval asuv tagastuskast, sest sellele on ligipääs kergem.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Kõige suuremaks arenguks infotehnoloogia valdkonnas oli avatud raamatukogu teenuse
võimaldamine lugejatele. Selleks tuli ühildada raamatute laenutus turvaväravatega, st vaja oli
saada omavahel tööle info- ja kataloogisüsteem RIKS ja turvaväravad, et laenutamisel
deaktiveerida RFID koodid ning tagastamisel need uuesti aktiveerida. Kuna süsteem on uus,
vajab see siiani töötajate ekstra tähelepanu ja jälgimist.
Ka teine väga suur arendus oli seotud avatud raamatukogu teenuse pakkumisega - ID-kaardi
põhise elektroonilise sisenemise loomine ja lugejaandmete läbipääsusüsteemi lisamine. Suure
hulga lugejaandmeid lisas läbipääsusüsteemi firma, kellelt seda teenust telliti, edaspidi hakati
lugejaid lisama käsitsi.

Arvutitöökohti on kokku 8, millest 3 arvutit on kasutajate ja 5 raamatukogutöötajate
kasutuses. Osteti kaks AIP arvutit ja kaks 17 tollist monitori. Samuti sai üks AIP töökoht
veebikaamera ja kõrvaklapid.

Aruandeaasta lõpus avati lugejatele võimalus registreerida end RIKSWEBi kaudu lugejaks,
kasutades ID-kaarti või  Mobiil-ID.
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3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

2021. aastal Kärdla Linnaraamatukogu komplekteerimise põhimõtted ei muutunud.
Komplekteerimine toimus jätkuvalt vastavalt rahvaraamatukogude töökorralduse juhendile ja
Kultuuriministri määrusele “Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude
jaotamise kord”. Komplekteerimise prioriteediks oli Eestit puudutav ilu- ja teatmekirjandus,
laste- ja noortekirjandus ning kodulooalane kirjandus.

Komplekteerimisel arvestatakse lugejate soovidega ning samuti kooli soovitusliku kirjanduse
vajadusega. Jälgitakse, et iga lugejagrupp leiaks endale huvipakkuva teose.

Kärdla Linnaraamatukogu kaudu toimus raamatute komplekteerimine teistele Hiiu maakonna
raamatukogudele riigi poolt eraldatud toetuse ulatuses. Raamatukogud tegid riigiraha jaoks
oma valiku hulgifirma Rahva Raamat tellimisnimekirjade alusel. Hiiumaa-teemalisi trükiseid
hangitakse kohalikust COOP kauplusest ja Hiiumaa Muuseumi poest.

Järelkomplekteerimisel arvestati lugejate soove ja järjekordade pikkust.

2021. aastal alustati Hiiumaa Muuseumi raamatufondi sisestamist kataloogi RIKS, mis on
arvel annetustena. Tööga jätkatakse järgmisel aastal.

Lugejate huvi eri liikide kirjanduse vastu on aasta-aastalt sama ja vastav hangete osakaal
sõltub aasta jooksul ilmunud kirjandusest. Lugeja eelistab laenutada uuemat kirjandust.
Peamiselt soovitakse ilukirjandust nii Eesti kui ka välismaa autoritelt. Eriline huvi on
meedias kajastatud ja auhinnatud raamatute vastu. Ilukirjanduse laenutusi oli 68% raamatute
laenutuste üldarvust (2020a. 74%).

-annetuste osakaal kogude juurdekasvust

2021. a võeti arvele annetusena 96 raamatut, mis moodustas 9% juurdetulekust (2020.a 10%),
1 auvis ning 11 perioodika aastakäiku. Annetustest 85% olid eestikeelsed ja 15% võõrkeelsed
raamatud. 17% protsenti annetustest moodustas Eesti Lastekirjanduse Keskuse Lugemisisu
programmi raames saadud laste- ja noorteraamatud. Teisteks annetajateks olid
Hoiuraamatukogu, JES kirjastus, Pagulasabi, Maa-amet, Kärdla osavallavalitsus, Euroopa
Komisjon, Tervise Arengu Instituut.

Meediaväljaanne Levila saatis 800 eksemplari eakatele mõeldud oma ajalehte, mis jagati üle
kogu Hiiumaa teistele raamatukogudele ja lugejatele.

Kõik Hiiu maakonna raamatukogud said U. Paeti vastilmunud raamatu „Euroopa Liidu
mõjuka välispoliitika võimalikkusest” ja Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinikult saadud trükised.

Märkimisväärse annetusena võeti arvele J. Kõmmuse “Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi
ja mälestusi Hiiumaa mereloost II”. Raamat kirjutati osaliselt Kärdla raamatukogus õhtusel
ajal kasutades avatud raamatukogu.
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Võõrkeelset kirjandust (inglise- ja saksakeelset) saadi peamiselt annetusena raamatukogu
kasutajatelt.

“Lugemisisu” programmis osalejana saadi Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt
lasteraamatuid annetustena.

Sügisel toimus Hoiuraamatukogu vanade raamatute kogumise aktsioon, mille käigus toodi ka
uuemaid raamatuid. Nii saadi mõni vana ja kulunud raamat värskema vastu vahetada.

2021. aastal alustati Hiiumaa Muuseumi raamatufondi sisestamist kataloogi RIKS, mis on
arvel annetustena. Tööga jätkatakse järgmisel aastal.

Annetustena saabus raamatukokku 96 eksemplari raamatuid.

-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega

2021. a oli raamatute laenutusi 92% (2021.a 93%) ja perioodika laenutusi 8% (2021.a 7%).
Kojulaenutusi oli aastas 28361, mis vähenes võrreldes eelmise aruandeaastaga 917 teaviku
võrra. Kohallaenutuste arv vähenes 2440 teaviku võrra, mis on 32%, 2021. a oli
kohallaenutusi 5143.
Lugemiseelistused jäid samaks mis eelnevatel aastatel. Sooviti elulugusid, peamiselt eestlaste
omi. Jätkuvalt olid populaarsed „Minu-sarja” raamatud. Menukad olid reisikirjad, ajaloo- ja
psühholoogiaalased raamatud. Tõusis huvi rahandusalase kirjanduse vastu, kuna
investeerimine oli päevakorral. Enamasti on lugejad uute raamatute ilmumisega kursis ja
raamatukokku tullakse kindla sooviga. Järjekorrad tekkisid populaarsetele raamatutele,
millest räägiti televisioonis või sotsiaalmeedias. Näiteks M. Nicola “Kus laulavad langustid”,
L. Rilay “Kadunud õde”, O. Osolin “Minu esimene elu”, T. Õnnepalu “Palk” ja H. Raudvere
“Hüüdnimi Eestlane 3”. Jätkuvalt eelistatakse laenutada uuemat ilukirjandust nii Eesti kui ka
välisautoritelt. Ilukirjanduse osa laenutustest jäi samaks mis 2020. aastal 74%.

Populaarsemad ajakirjad olid “Kroonika”, “Naisteleht”, “Autoleht” ja “Minu aed”. Lapsed
laenutasid enim ajakirja “Tom & Jerry”.

Laenutusi lastele oli 20% laenutuste üldarvust (2020.a 17,5%).
Suur osa laste laenutustest olid kooli soovitusliku lugemise nimekirjadest. Neid raamatuid on
ka mitmeid eksemplare hangitud. Hästi mõjus laenutustele Lugemisisu programm.

Kogude ringlus oli 1,2%.

Hiiumaa vald andis teavikute soetamiseks elaniku kohta 1.90 €, riik 2.23€.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

Kärdla Linnaraamatukogu raamatute tarnijate hulka kuulusid hulgifirmad Rahva Raamat ja
Apollo. Kodulooalaseid trükiseid osteti Hiiumaa Muuseumi poest ja kohalikust
COOP-kauplusest.
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2021. a osteti 901 eksemplari raamatuid (2020.a 998 eksemplari). Tellitud raamatutest 69%
moodustas ilukirjandus (2020.a 66%). Teadmiskirjandusest osteti peamiselt geograafia-,
ajaloo-, majanduse-, psühholoogiaalaseid raamatuid. Kõige vähem lisandus tehnikat,
põllumajandust ja religiooni käsitlevaid teoseid.

E-raamatuid ei ostetud. Huvilised saavad kasutada Tallinna Keskraamatukogu ELLU
e-raamatute keskkonda.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

Perioodikat telliti maakonnaraamatukokku meediaettevõtete Postimees Grupp, Ekspress
Meedia ja Õhtuleht Kirjastus kaudu. Samuti tellimiskeskkondade Lehepunkt ja Tellimine.ee
kaudu.
Ajakirju oli tellitud 48 ja ajalehti 8 nimetust. Tellitute seas olid kõik peamised Eesti ajalehed
ja ajakirjad igast valdkonnast. Uusi nimetusi aasta jooksul juurde ei tellitud.
Annetati 1 nimetus ajalehte (väliseestlaste „Vaba Eesti Sõna”) ja 10 nimetust ajakirju
(spordi-, looduse- ja jõustruktuuride väljaandeid).
Lastele telliti ajaleht Postimees Juunior ja 5 erinevat ajakirja.

3.1.3 Auviste komplekteerimine

Auviseid 2021. a ei komplekteeritud kuna need ei leia enam lugejate seas kasutust.
Annetusena saadi 1 auvis (CD). Auviste asemele on tulnud kasutajatele märksa mugavamad
voogedastusplatvormid.

3.2 Inventuurid, mahakandmised

2021. a kustutati fondist 854 eksemplari raamatuid (2020. a 625 eksemplari), 52 aastakäiku
perioodikat ja 25 auvist.

Kogust eemaldati määrdunud, lagunenud ja aegunud trükised. Samuti tuli maha kanda
laenutuseta ja vähese kasutatavusega teavikud, et teha ruumi uutele. Suurem osa mahakantud
raamatutest müüdi soodsa hinnaga huvilistele.
Kuna 2020. aastal viidi läbi inventuur, siis aruandeaastal inventuuri ei teostatud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

Hiiu maakonnaraamatukogu teeninduskorralduses toimus oluline muudatus. 21. septembril
avati esimesena Eestis avatud raamatukogu. Lugejad saavad nüüd raamatukokku siseneda
oma ID-kaardiga sellel ajal, kui töötajaid pole kohal. Nendeks aegadeks on 6.00-10.00 ja
18.00-22.00. Lisaks nädalavahetus. Töötajate tööaeg jäi samaks - E-R 10.00-18.00 ja L
10.00-14.00. Eesti jaoks on kogu avatud raamatukogu unikaalne, välisriikide jaoks aga see, et
siseneda saab ID-kaardiga (mitte raamatukogukaardiga). Välismaal on sellised raamatukogud
juba ammu olemas, kuid toimivad PIN-koodi + raamatukogukaardi baasil.
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Uue e-teenusena on alates 2021. aasta lõpust võimalik end Hiiu maakonna raamatukogude
lugejaks registreerida ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel. Selleks tuleb minna raamatukogu
kodulehele ja valida E-kataloog Riksweb.

Aruandeaastal lugejate rahulolu-uuringuid ei teostatud.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine

Raamatukogus on avalikule teabele juurdepääsuks kasutajate käsutuses 3 arvutit, millele on
tagatud juurdepääs raamatukogu lahtioleku aegadel. Alates 21. september 2021, kui avati
avatud raamatukogu teenus, laienes see vahemikku igapäevaselt 06.00-22.00. Lugejad saavad
tulla raamatukokku, et kasutada AIP arvuteid, lugeda ajalehti-ajakirju või raamatuid.
Lasteosakonnas saab mängida erinevaid arendavaid lauamänge.

Jätkuvalt on võimalik kasutada koopiate tegemise teenust, printimist ja skaneerimist.
Kopeerida, printida ja skaneerida saab kuni A3 suuruseid materjale. Palju kasutatakse
raamatukogu avalikku WiFi võrku oma sülearvuti ja nutiseadmetega.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused

Lugejate, külastuste ja laenutuste arvu vähenemine oli etteaimatav. Aruandeaastal langes
lugejate arv 77 inimese võrra. Kui Hiiumaa elanike arvus on näha juurdekasvu, siis Kärdla
elanike arv on aasta aastalt langustrendis (2020.a 3215 elanikku, 2019.a 3259 elanikku).

Kuigi viimaste aastate trende juhivad Covid-19 piirangud, on muutumas on ka lugemistrend.
Paberraamatute asemel kasutatakse raamatute lugemiseks e-raamatukogusid, kuulatakse
podcaste ning Hiiumaale kohaselt loetakse hooajati. Kahjuks ei saa mainimata jätta ka 2021.
aastal mitut surnud eakat lugejat, kes olid headeks klientideks.

Külastused vähenesid eelkõige seepärast, et kevadel olid teatud piirangud liikumises
Covid-19 tõttu. Inimesed ise olid vähem liikuvamad, et vähenda kontakte. Eriti paistis see
silma eakate lugejate seas. Külastuste arvu mõjutasid ka distantsõpe ja isolatsioonis olemine.
Külastuste arvu vähendas ka planeeritud ürituste ärajäämine, sest siseruumides kehtisid
kevadel kogunemistele piirangud.

Küll aga on Kärdla raamatukogus laenutus-tagastusautomaadi kasutamise näitajad tõusvas
trendis nagu seda oli ka 2020. aastal. Aruandeaastal oli laenutus-tagastusautomaadist tehtud
laenutsi 893 (2020.a 482) ja tagastusi 1220 (2020.a 779) korral. Ilmselt annab ka siin tunda
koroona pandeemia, sest iseteenindusautomaati saab kasutada muretult kontaktivabalt. Alates
septembrist kasutuses olnud avatud raamatukogu funktsioon lisab omakorda numbritele
kasvu.
Laenutus-tagastusautomaati eelistavad kasutada nooremad lugejad ning lapsed, kuid tasapisi
hakkavad aina enam kasutama ka eakamad. Meil on rõõm näha, et lugejad aina enam
harjuvad iseteenindusega. Selle jaoks teeme igapäevaselt turundust, et teenus rohkemate
inimesteni viia.
Alates 21. septembrist on avatud raamatukogu teenust kasutatud 247 korral.
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Tabel 5

Raamatukogu Lugejad 2020 Lugejad 2021 Muutus (+-)

Kärdla
Linnaraamatukogu

1650 1573 - 77

Raamatu-
kogu

Külastuse
d 2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2020

Virtuaal-
külast.
2021

Muutus
(+-)

Kärdla
Linnaraamatu
kogu

23319 22124 -1195 19858 17977 -1881

Raamatu-
kogu

Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

Kärdla
Linnaraamatu
kogu

36861 33504 -3357 103 76 -27

Tabelisse märgitud numbrid näitavad nii kojulaenutusi kui ka kohallaenutusi kokku.

Infopäringud

Infopäringuid esitati aruandeaastal kokku 76. Päringute arv näitab jätkuvat langust. Järjest
vähem kasutavad õpilased oma uurimistööde tegemisel raamatuid, kõik vajalik leitakse
internetist. Registreeritud infopäringud olid valdavalt teemapäringud, kasvas bibliograafiliste
päringute arv, fakti päringuid oli vähem.

Virtuaalüritusi -ja näituseid ei korraldatud, kuna internetis on neid väga palju ja ei näinud
vajadust neid ise korraldada.
Virtuaalkoolitusi oli 5, kõik maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused Hiiumaa
raamatukogu töötajatele. Esialgu olid koolitused planeeritud kohapeal toimuvateks, kuid
tulenevalt Covid-19 piirangutest lükkusid veebi. Vaid RIKS programmi ja statistika koolitus
oli kohe plaanitud virtuaalseks. Teisteks koolitus olid infopädevus, tõlkekirjanduse ülevaade,
emotsioonide mõju meie tervisele ja autistliku lapse eripärad.
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Raamatukog
u

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel
osalejate arv

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Kärdla
Linnaraamatu
kogu

0 0 0 0 0 0

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist

Raamatu-ko
gu

Virtuaalkoolituste
arv

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Kärdla
Linnaraamatu
kogu

0 5 0 67 0 67

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist

Raamatu-k
ogu

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäituste
arv 2021

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2020

Virtuaalnäitus
te külastajate
arv 2021

Kärdla
Linnaraamat
ukogu

0 0 0 0

4.3 RVL teenindus

Hiiumaa raamatukogude vaheline RVL on aktiivne ja toimib tavapäraselt, lugejad saavad
tellitud raamatud kätte üldiselt nädala jooksul, kõik sõltub raamatukogu töötajate liikumisest.
Ametlikku transporti selleks ei ole.

Kärdla Linnaraamatukogust laenutati RVL-i kaudu välja raamatuid 246 korral (165 nimetust),
mis on 32 raamatut rohkem võrreldes 2020. aastaga. Kõige enam laenutati välja Kõrgessaare
raamatukogule, tehes kokku 112 laenutust, millest 31 olid venekeelsed. Väljaspoolt
maakonda telliti 13 korral, millest 8 Rahvusraamatukogust ja 2 Tartu Ülikooli raamatukogust.
Ühel korral Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogust, Tallinna Ülikooli Akadeemilisest
Raamatukogust ja Tartu Linnaraamatukogust.
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Maakonna siseselt tellitakse enamasti kooli kohustuslikku lastekirjandust; maakonnaväliselt
õppekirjandust ja spetsiifilisi erialaseid teavikuid.

4.4 Laste- ja noorteteenindus

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine

Üldjuhul vormistatakse lapsi lugejaks alates esimesest klassist, kui tullakse klassiga
raamatukogutundi. Nooremad lapsed, kes käivad tihti koos vanematega raamatukogus,
vormistatakse samuti lugejateks.
Uute raamatute tellimisel on lähtutud Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitustest ja
auhinnatud lastekirjanduse nimekirjadest (Hea lasteraamat, Hea noorteraamat). Võimaluse
korral tellitakse juurde ka koolis soovitusliku kirjanduse eksemplare.
Suur osa annetustest saadakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt Lugemisisu programmi
raames. Selle kaudu lisandub ka lastele mõeldud teatmekirjandus. Lastele on tellitud
ajakirjad “Täheke” ja “Miki Hiir”, “Hea Laps”, “Tom ja Jerry”, “Minu maailm” ning ajaleht
“Postimees Juunior“.

2021. a lisandus Kärdla Linnaraamatukokku 182 eksemplari lastekirjanduse ja 38 eksemplari
noortekirjanduse raamatuid, neist 47 eksemplari annetusena. Peamise osa moodustas lastele
ja noortele mõeldud ilukirjandus. Suur osa annetustest saadi Eesti Lastekirjanduse Keskuse
poolt Lugemisisu programmi raames. Selle kaudu lisandus ka lastele mõeldud
teatmekirjandus. Osteti juurde põhikooliealistele mõeldud inglisekeelseid raamatuid.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Tabel 6

Rmtk Lug-d
2020

Lug-d
2021

Muutus
(+/-)

Külast-d
2020

Külast-d
2021

Muutus
(+/-)

Laenut
2020

Laenut
2021

Muutus
(+/-)

Kärdla
Linnaraamatu
kogu

428 448 +20 6567 6426 -141 5118 5509 +391

2021. aastal suurenes lastest lugejate arv 20 võrra. Suuresti tulenes see sellest, et sel aastal
alustas Kärdla kooliteed rohkem õpilasi kui varasemal aastal. Ka on kasvanud lugejate arv
maapiirkondadest, milles oma osa kindlasti sellel, et teiste Hiiumaa koolide õpilased
külastavad raamatukogutundide raames meie raamatukogu (Emmaste ja Suuremõisa koolid).
Lastest lugejate arv on tegelikkuses suurem, sest sageli eelistavad vanemad laenutada lastele
raamatuid enda nimele tegemata lapsi meie lugejateks (eelkõige eelkooliealised ja
suvehiidlased). Põhjenduseks tihti, et nii lihtsam ülevaade laenutustest.

Kuigi lastest lugejate arv on tõusnud, on oma negatiivse jälje külastajate arvule jätnud
koroonapiirangud. Kui kool on olnud koduõppel või lapsed isolatsioonis, käib ka
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raamatukogus vähem lapsi. Samal põhjusel vähenes 2021. aastal tuntavalt laste AIP
külastuste arv.

Meeldiv on tõdeda, et laenutuste arv näitab siiski tõusu. Positiivset mõju avaldavad
lugemisprogrammid Lugemisisu ja Suvelugemise väljakutse, mis ärgitavad lapsi rohkem
lugema. Suvelugemise väljakutses osalejad jõudsid 3 kuuga kokku lugeda ligi tuhat raamatut.

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine

Kärdla raamatukogus tegeletakse laste ja noorte lugemisharjumuse kujundamisega
järjepidevalt. Olulisel kohal on just väikelaste lugemisharjumuse kujundamine. Lapse
esimene käik raamatukokku toimub enamasti kas lasteaia rühmaga, vanematega või
vanavanematega. Edasine sõltub sellest, kas ja kuidas lapsele raamat meeldivaks muuta, kas
lapsevanem soovib ka lapsele raamatuid koju laenutada ja kas huvi raamatute vastu toob teda
taas raamatukokku.
Raamatukogudes toimuvad erinevad muinasjutu ja -teematunnid nii väikelastele kui ka
lasteaialastele. Koolilapsed loevad ja laenutavad peamiselt kohustuslikku kirjandust, neile
pakuvad huvi kohtumised kirjanikega. Lisaks raamatute sirvimisele saab raamatukogudes
joonistada, mängida lauamänge, osaleda töötubades, üritustel, raamatukogutundides ja osa
võtta erinevatest lugemisprogrammidest. Lastele on mängimiseks erinevad lauamängud ja
puzzled.

Sagedasemad raamatukogu külastajad on algklasside õpilased, kes koolipäeva lõppedes
tulevad raamatukokku aega veetma, nemad on ka suuremad laenutajad. Keskastme õpilased
veedavad raamatukogus küll aega, sirvivad teavikuid kohapeal, kuid koju kaasa laenutavad
vähe. Pigem nad kasutavad WiFi vaba võrku enda nutiseadme tarvis ja mängivad arvutis.
Mitmed noored, kes raamatukogus aega veedavad ei ole raamatukogu lugejaks end
registreerinud, kohustusliku kirjanduse on saanud kooli raamatukogust ja vabatahtlikult lisaks
ei loe. Koolivaheaegadel pakutakse lastele erinevaid tegevusi ja vabaaja veetmise võimalusi.

Palju tehakse koostööd kohalike koolide, lasteaedade ja ka lapsevanematega. Aeg on
näidanud, et kui laps satub esimest korda raamatukokku alles 3. – 4. klassis, siis üldjuhul
piirdubki tema lugemine tulevikus kohustusliku kirjandusega.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused

LISA 4

Aruandeaasta jooksul viidi Kärdla Linnaraamatukogus läbi 63 raamatukogutundi ja muud
üritust, mis mõeldud lastele ja noortele vanuses 5-18 eluaastat.

Juba teist hooaega järjest alustas Kärdla Linnaraamatukogus vabariiklik Lugemisisu
programm, mis on mõeldud eelkõige 1.-4. klassi õpilastele. Programmiga liitus ka kaks
Kärdla Lasteaia vanemat rühma. Kahjuks jäid koroona piirangute tõttu nii mõnedki kevadel
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planeeritud Lugemisisu teematunnid läbi viimata ning kõik klassid ei jõudnud soovitud
tulemuseni. 2021. aasta oktoobris alustas kokku 138 väikest lugejat Kärdla Põhikoolist,
Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolist ning Kärdla Lasteaiast oma lugemisisu kasvatamisega.
Antud programm annab suurepärase võimaluse külastada raamatukogu terve õppeaasta
jooksul. Programmiga kaasas olevad teematunnid on metoodiliselt hästi ette valmistatud ja
pakuvad lastele vaheldust.

Teiseks suuremaks ettevõtmiseks oli IX korda toimuv Suvelugemise programm, mis pakub
juba neljandat aastat Kärdla raamatukogus lastele suvist väljakutset. Programmis osalejad
saavad ise valida endale meelepärase raamatu, kus iga raamat vastab erinevale väljakutsele.
Kokku alustas 2021. aasta suvel lugemist ligi 130 õpilast vanuses 7-17 eluaastat. 50 parimale
toimus sügisel kohtumine lastekirjanik Anti Saarega. Tore on see, et järjest rohkem kasutavad
õpetajad meie suvelugemise väljakutset klassi kohustusliku suvelugemisena.

Septembris oli Kärdla kultuurimajas üleval Eesti Koostöö Kogu rändnäitus “Kodukoha
kompass”, mille tutvustamiseks viidi läbi 7 teematundi Kärdla Põhikooli ja Hiiumaa
Gümnaasiumi õpilastele. Õpilased said võimaluse mõelda kaasa avaliku ruumi ja oma
elukeskkonna olukorra ja tuleviku peale.

2021. aasta algul jõudis Kärdlasse üle maailma tuntud illustraatori Ilon Wiklandi elu ja
loomingut tutvustav kohvernäitus. Omapärane ja atraktiivne näitus tutvustas Wiklandi
tegemisi ning tõi näitusega tutvuma kokku 206 last nii Kärdla Põhikoolist kui ka Kärdla
Lasteaiast.

Septembri lõpus jõudis Hiiumaale Piret Pääri “Üks ei ole ühtegi” muinasjutufestival, kus III
klassi õpilased said osa kaasahaaravast muinasjutuhommikust.

2021. aasta kevadel korraldas Kärdla Linnaraamatukogu vabariikliku 3.-4. klasside
kirjandusliku viktoriini eelvooru, kus osalesid Kärdla, Lauka ja Suuremõisa põhikoolide
võistkonnad. Seekord osutus võitjaks Suuremõisa Põhikooli esindus esindades Hiiumaad
vabariiklikul võistlusel, mis seekord toimus koroonapiirangute tõttu veebiülekandena.

2021. aasta oktoobris toimus Kärdla Linnaraamatukogu eestvedamisel vabariikliku 4.
klasside ettelugemisvõistlus “Ega mets tühi ole” Hiiumaa eelvoor, millest võtsid osa Palade,
Lauka, Kärdla ja Suuremõisa koolide õpilased. Tallinnas esindas Hiiumaa ettelugejaid Hanna
Kuum.

Kõik suuremad lasteüritused on toetust saanud Eesti Kultuurkapitalilt.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteeninduse vajadus on langenud. Kui 2020. aastal vajati kojukande teenust 30 korral,
siis 2021. aastal vaid neljal korral. Lugejad, kellele viib raamatud koju sotsiaaltöötaja,
statistikas ei kajastu. Seega tegelik vajadus on suurem.
Enamasti lugejad helistavad raamatukokku eelnevalt ette, et töötaja saaks soovitud raamatud
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komplekteerida ja siis sobival ajal lugejale koju viia. Keskmiselt laenatakse korraga 2-3
raamatut korraga.

Tabel 7

Koduteenindus Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Kärdla Linnaraamatukogu 4 1 2

Kärdla Päevakeskusega on Kärdla raamatukogul hea koostöö. Küll aga Covid-19 tõttu jäi
aruandeaastal ürituste number kahvatuks. Toimus vaid üks üritus - Eesti kirjanduse
tutvustamine kümne osalejaga.

Tabel 8

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

Kärdla päevakeskus 1 10

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond

4.6.1 Kohalikul tasandil

Kärdla Linnaraamatukogu suuremad koostööpartnerid on Hiiumaa Vallavalitsus, Kärdla
osavallavalitsus, Hiiumaa Muuseum, Kärdla Põhikool, Hiiumaa Gümnaasium, Lauka
Põhikool, Kärdla Lasteaed ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikool, Kärdla Kultuurikeskus, Kärdla
Noortekeskus ja Kärdla Päevakeskus.
Populaarsemateks kujunesid järgmised raamatunäitused: Hiiumaast ja hiidlastest; Mere mitu
palet; Jaan Kaplinski; Herman Sergo; Viivi Luik 75; Mats Traat 85; Rein Raud 60; Ira
Lember 95.
Lastele mõeldud näitustest populaarsemateks osutusid “Hea laste raamat”; “Koolilood”; “Loe
parimat Põhjamaade lastekirjandust” ja “Tunne tundeid”.
Raamatukogupäevadel korraldati paberitöötuba, kus õpetati lapsi järjehoidjaid,
külmkapimagneteid ja šokolaaditaskuid meisterdama. Kuna Raamatukogupäevad juhtusid
olema koolivaheajal, osutus töötuba väga populaarseks.
Lastetöö osas on Kärdla Linnaraamatukogul väga hea koostöö Kärdla Põhikooliga.
Klassiõpetajad toovad meelsasti oma klasse raamatukogu teematundidesse, võtavad osa
Lugemisisu ja Suvelugemise programmidest ning osalevad vabariiklike ettevõtmiste Hiiumaa
eelvoorudes.
2021. aasta kevadel pälvis Kärdla Linnaraamatukogu Kärdla Põhikoolilt Aasta hariduse sõbra
tiitli. Koostööd tehakse ka teiste Hiiumaa põhikoolide ja Hiiumaa Gümnaasiumiga.

21. septembril avati Kärdla Linnaraamatukogus avatud raamatukogu teenus, mis on
vabariigis esimene. Avatud raamatukogu tähendab külastajate jaoks seda, et nad saavad tulla
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raamatukokku ka siis, kui personali kohal pole. See hoiab raamatukogu lahti vahemikus
6.00-22.00 (töötajad on kohal E-R 10-18 ja L 10-14). Raamatukokku sisenemiseks peab
kaasas olema ID-kaart, mille andmed on eelnevalt registreeritud raamatukogusüsteemis.

12. mail sõlmisid Kärdla Linnaraamatukogu ja SA Hiiumaa Muuseumid hea tahte akti, et
alustada tööd muuseumi raamatukogu ületoomiseks linnaraamatukogusse. Tööd loodetakse
lõpule viia 2022. aastal.

4.6.2 Riiklikul tasandil

Riiklikul tasandil on Kärdla Linnaraamatukogu koostööpartneriteks Kultuuriministeerium,
Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv, Eesti Lastekirjanduse Keskus, ERÜ, ETKA Andras
ja teised maakonna- ja keskraamatukogud, kellega ideid ja kogemusi saab vahetada. Samuti
Eesti Kultuurkapital, kuhu esitatakse toetuste saamisteks projekte erinevate ürituste
läbiviimiseks. Deltmar OÜ pakub teenust ja kasutajatuge info- ja kataloogisüsteemi RIKS
kasutamisel igapäevatöös. Avatud raamatukogu teenuse tarbeks pakub ligipääsusüsteemi
FoxSec ettevõte BFL Security OÜ.

4.6.3 Rahvusvahelisel tasandil

Kärdla Linnaraamatukogul said läbi kaks suurt välisprojekti:
Erasmus+ projekti Uued võimalused maakonnaraamatukogu töös, kus raamatukogu sai
õpirändeks kasutada 6705 euro (toimus 01.07.2019-31.12.2021).
Erasmus+ projekt Cultural Heritage for the Future, millest raamatukogu sai raha 27 742
eurot (projekti kogusumma 124 510 eurot, toimus 01.09.2018-31.08.2021).

Raamatukogu koostööpartnerid Eestis olid konverentsi korraldamisel: Hiiumaa vallavalitsus -
osales konverentsi korraldamises ja paljud vallavalitsuse liikmed võtsid konverentsist osa;
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu – oli konverentsil partneriks totilustaja leidmisel ja muul ajal
ühildati programme üle Hiiumaa; Recado Meedia – eraettevõte, kes korraldas näituse ja
ürituse filmimise; HL Disain – eraettevõtja, kes oli üks partneritest veebilehe koostamisel;
Eesti Rahvusraamatukogu, EV Kultuuriministeerium, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing –
kes tegid konverentsil tervitused ja kellele sai promotud projekti; raamatukogud Hiiumaal –
kellele tutvustati projekti tegevustest; eestlased Rootsis – kelle kaudu leiti konverentsi
kõneleja.
Välispartnerid olid: Vilnius County Adomas Mickevičius Public Library (Leedu), Herning
Library (Taani), Kranj City Library (Slovenia).

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele

Hiiu maakonnaraamatukogus toimus 119 individuaalkoolitust ja 44 rühmakoolitust.

Individuaalkoolituste sihtrühm on jäänud samaks ehk enamasti täiskasvanud vanuses 50+,
kes vajavad abi toimingute tegemistel e-keskkonnas: pangatoimingud; ID-kaardiga
allkirjastamine ja sertifikaadi uuendamine; dokumentide õige vormi leidmine ja täitmine
veebilehtedel; lennu-ja laevapiletite ostmine. Koroona passide printimise vajadusega on
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hoogustunud digilugu.ee keskkonna kasutamine ning seetõttu vajatakse üha enam sellekohast
abi.
Individuaalkoolitusena viiakse läbi laenutus-tagastusautomaadi ja avatud raamatukogu
funktsiooni kasutamise õpetuse veerandtunde. Tavaliselt osaleb nendes korraga 2-3 inimest.
See kasvatas individuaalkoolitustel osalenute arvu 119-ni.

Rühmakoolituste peamine sihtrühm on põhikooli õpilased ja lasteaia vanemate rühmade
lapsed. Juba teist aastat järjest võtavad lisaks kooliõpilastele osa ka lasteaialapsed
lugemisprogrammist Lugemisisu. Tunni jooksul tutvustatakse raamatukogu kasutamist ja
raamatute paigutust riiulil. Põhikooli õpilastele õpetatakse kasutama andmebaase ja
raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi Riksweb-i kasutamist ning antakse
lugemissoovitusi. Rühmakoolitustel osales kokku 742 inimest.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded

Kärdla Linnaraamatukogu kasutab info edastamiseks raamatukogu veebilehte, kuhu
koondatakse aasta jooksul ilmunud artiklid
https://raamatukogu.hiiumaa.ee/2-artiklid/316-meediakajastused-kaerdla-linnaraamatukogus.
Veel kasutatakse sotsiaalmeediat (Facebook https://www.facebook.com/hvraamatukogu),
ajakirjandust ja meediat (Hiiumaa Teataja, Hiiu leht, Raamatukogu, ERR), kultuuriportaale
(visithiiumaa.ee, https://hiiumaa.events/), e-posti ja uudiskirju. Aina enam on kasutusse
võetud raamatukogu YouTube kanal ning sealne jälgijate arv on kasvutrendis. Instagarmi
konto on küll loodud, kuid vähese huvi tõttu enam ei kasutata.

Kui saabuv üritus või töötuba toimub lasteaia- või kooliealistele lastele, viiakse plakatid
vastavalt kas lasteaeda või koolimajja.

4.9 Andmebaasid

Kärdla Linnaraamatukogu tegeleb kodulooliste teavikute ja artiklite kataloogimisega, nii
kohalikest kui ka üleriigilistest lehtedest. Läbi kodulehe pakutakse ligipääsu Hiiumaa
raamatukogude andmebaasile ja 2021. aastal valminud koduloolisele andmebaasile.
Kodulehele on koondatud viited teistele olulistele elektroonilistele andmebaasidele,
infosüsteemidele ja online väljaannetele. Samuti on kodulehel teiste Hiiumaa
rahvaraamatukogude kontaktid ja lahtiolekuajad, et info oleks lihtsasti kättesaadav.

2021.a alguses loodud Hiiumaa koduloo veebileht koondab kodulugu laiemalt, mitte ainult
kirjandusalast https://www.hiiumaakodulugu.ee/.

5. 2022. aasta tegevused

2022. a on raamatukogude aasta, mille raames hoitakse ühiselt Hiiu maakonna
rahvaraamatukogudega meeles kohalikke juubelikirjanikke: Paul-Eerik Rummo 80, Tõnu
Õnnepalu 60 ja Ave Alavainu 80. See on ka kirjandusaasta, mida korraldavad Hiiumaa
turismiklaster, Kärdla Linnaraamatukogu, Hiiumaa Vallavalitsus ja Suuremõisa loss.

https://www.hiiumaakodulugu.ee/
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Kirjandusaastat korraldavad kõik kohalikud kultuuriinimesed, kellest igaüks annab oma
panuse. Kirjandusaasta raames toimub Kärdlas juulikuus kirjandusfestival.

Kärdla raamatukogus läheb kindlasti suur rõhk inimeste teavitamisele ja koolitamisele,
kuidas kasutada avatud raamatukogu, sest iga uue asja juurutamine võtab aega. Aasta jooksul
vahetatakse välja vana teeninduslett väiksema vastu, uued töölauad saavad arendusspetsialist
ja lastetööspetsialist.
Loodetavasti saab aasta jooksul lõpule SA Hiiumaa Muuseumid raamatukogu inventuur ja
tegelik üleandmine Kärdla Linnaraamatukogule.

Tehakse rohkem koostööd teiste organisatsioonidega ja sündmustega (Hiiumaa
Arenduskeskus ja turismiklaster, Vananaistesuvi).

Ilmub ajalooline raamat “Kärdla raamatukogu 150”.

Aruandes kajastuvad andmed põhinevad andmebaaasil RIKS.

Koostajad: direktor, arendusspetsialist, komplekteerimise  ja lasteosakonna töötajad.

Direktor Annely Veevo

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/

LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks
kulutatud

Kärdla
Linnaraamatukogu

17 214,5h 3502€

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised olid peamiselt seotud rühmakoolituste ja
lasteürituste läbiviimistega. Muu hulgas tutvustati lugemisprogramme, tehti ettekandeid
kirjandusüritustel ja kirjutati artikleid “Hiiu Lehte” ning “Hiiumaa Teatajasse”.
2021. aastast on lisandunud avatud raamatukogu teenuse tutvustamised ja raamatukogu
kasutamise oskuste jagamised  individuaalkoolitustena.
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● Maikuus küsitles Taaniel Palmiste Kärdla Linnaraamatukogu direktorit ning valmis
video “Raamatukogu täna ja homme”
https://www.youtube.com/watch?v=OxDJoOEK2ZA

● Augustis käis külas Klassikaraadio, kes tegi saate direktori Annely Veevoga. Saates
räägiti Kärdla Linnaraamatukogust, raamatukogust üldiselt ja mis saab edasi
https://klassikaraadio.err.ee/arhiiv/raamatuhoidja

● 21. Septembril käis avatud raamatukogu avamisel ERR, kes tegi intervjuu ja see oli
eetris järgmise päeva Terevisioonis. Alates 9. min 26 sek
https://etv.err.ee/1608333821/terevisioon

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi Teostatud tööd (2021)

Kärdla
Linnaraamatukogu

Katuseakende parandamine; turvakaamerate ja turvaväravate
paigaldamine; ettevalmistustööd valgustussüsteemis avatud
raamatukogu jaoks

LISA 4. Laste ja noorteüritused

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate
arv

Kärdla
Linnaraamatukogu

Ilon Wiklandi kohvernäitus
Kärdla Põhikooli I, IIb, IVa, IIa, Va, Vb, IIIa,
IVb, IIIb klassid ja Palade Lasteaed

206

Vabariikliku 3.-4. klasside kirjandusmängu
Hiiumaa eelvoor

11

Meisterdame järjehoidajaid
Kärdla Põhikooli IVa klass

20

Lugemisisu programmi tutvustamine
Kärdla Põhikooli Ib, IIIb, IIa, IIb, Ia, IVa, IIIa,
Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli I-IV klassid,
Kärdla Lasteaia  Siilide Ja Kiisude rühmad

162

Lugemisisu: Raamatu teekond
Kärdla Põhikooli Ib klass
Suuremõisa Lasteaed-Põhikool I-IV klassid

34

Lugemisisu: Nukitsa raamatukogu
Kärdla Lasteaia Siilide rühm

18

Lugemisisu: Illustratsioon
Kärdla Põhikooli IIa, IIIb klassid

32

https://www.youtube.com/watch?v=OxDJoOEK2ZA
https://klassikaraadio.err.ee/arhiiv/raamatuhoidja
https://etv.err.ee/1608333821/terevisioon
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Kristiina Kass ja Piret Raud-elu ja looming
Kärdla Põhikooli IIIa klass

19

Lugemisisu: Luuleraamatud
Kärdla Lasteaia Kiisude rühm

3

H. Ch. Anderseni elu ja looming
Kärdla Põhikooli IVa klass

15

Ülevaade Eesti lasteluulest
Kärdla Põhikooli IIIa klass

18

Uudiskirjanduse tutvustamine
Kärdla Põhikooli IVb klass

21

Eesti rahvarõivad
Kärdla Põhikooli IVb klass

21

Uudiskirjanduse tutvustamine
Kärdla Põhikooli IIIb, VIb klassid

38

Suvelugemise programmi tutvustamine
Kärdla Põhikooli IIb, Ia, Vb, Va, IIa, IIIa, IIIb
klassid ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli

129

Jutufestival “Üks ei ole ühtegi” kohtumine Piret
Pääriga Kärdla Põhikool IIIa, III b klassid

35

Suvelugemise lõpetamine. Kohtumine
lastekirjanik  Anti Saarega

55

Kohtumine lastekirjanik Anti Saarega Kärdla
Põhikooli IVa, IV b klassid

40

Eesti Koostöö Kogu rändnäituse “Kodukoha
kompass” töötoad Kärdla Põhikooli IX, VIIa,
VIIb, VIIIa, VIIIb klassid, Hiiumaa
Gümnaasiumi XIIa, XIIb klassid

155

Põhjamaade kirjanduse nädala raames
Põhjamaade kirjanduse tutvustamine Kärdla
Põhikooli IIIb, VIb, IXa, IXb, IVa, IVb, VIIb,
Vb, Va, klassid, Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
I-IV klassid

194

Rikswebi, ESTER, DIGAR tutvustus Kärdla
Põhikooli VIIIa klass

17

Raamatukogu ja uute raamatute tutvustamine
Emmaste Põhikooli IV-V klass

21
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Vabariikliku ettelugemisvõistluse “Ega mets
tühi ole” Hiiumaa eelvoor

16

Jõulujutt ja jõuluraamatute tutvustamine Kärdla
Põhikooli Ia klass

18

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete täitmine

Kärdla Linnaraamatukogu maakonnaraamatukoguna täidab raamatukoguteeninduse
maakondliku koordineerimise ülesandeid:
1) juhendab metoodiliselt teiste Hiiu maakonna raamatukogude tööd (komplekteerib ja
töötleb teavikuid);
2) korraldab raamatukogutöötajate täiendkoolitusi ja õppereise;
3) korraldab maakonna rahvaraamatukogude aruandlust ja analüüsi;
4) koostab maakonna koduloo andmebaasi;
5) kogub vajalikku statistikat ning analüüsib maakonna rahvaraamatukogude tegevust.

Raamatukoguteeninduse koordineerimisel täitis Kärdla Linnaraamatukogu kõiki seaduses
ettenähtud ülesandeid.

Maakonnaülene tsentraalne komplekteerimine riigiraha eest toimib korralikult ja tõrgeteta.
Kokku on lepitud, et maaraamatukogud esitavad Rahva Raamatu intranetis oma soovid
raamatute tellimiseks, maakonnaraamatukogu komplekteerija vaatab soovid üle ja kinnitab
need, ning Rahva Raamat saadab tellitud raamatud igale raamatukogule otse.
Maakonnaraamatukogu komplekteerija sisestab RIKSi kirjed ning maaraamatukogud teevad
vajaliku töö ära siis, kui raamatud kätte saavad.

Maakonnaraamatukogu koondab kohalikke koduloomaterjale, need on RIKSWEBi kaudu
kõigile nähtavad ja selle kaudu saab neid ka tellida. Enamasti on paberkandjal materjale 2
eksemplari, üks välja laenutamiseks, teine ainult kohapeal kasutamiseks. Samuti on säilitatud
kõik kohalikud ajalehed, mida tihti kasutatakse koduloo uurimise eesmärgil. Koduloo
materjalide hoidmiseks on eraldi ruum Kärdla Linnaraamatukogus.

Maakonnaraamatukogu koordineerib statistilise aruandluse õigeaegset täitmist, samuti
tekstilise tegevusaruande kirjutamist ja koondamist, sh tegevuste analüüsimist. Kõik
raamatukogud esitavad maakonnaraamatukogule oma tekstilise tegevusaruande, mille pealt
kirjutab maakonnaraamatukogu ühise maakondliku aruande ning esitab riigile ja
omavalitsusele.

Maakonnaraamatukogu aitab vajadusel teisi raamatukogusid igapäevatöös ettetulevates
küsimustes, kuid seda siiski suhteliselt harva, sest raamatukogude töötajad on kõik nii
kogenud; korraldatakse ka teatmebibliograafilist tööd. Suurt ettevalmistust nõuab
maakondlike koolituste korraldamine ja neile rahastuse leidmine. Aruandeaastal korraldas
maakonnaraamatukogu 7 koolitust ja ühe õppereisi. Nendest saab lähemalt lugeda peatükist
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused.


