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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Maakonna/lin

na nimi 

Elanike 

arv 

(01.12.2

2) 

KOV-de 

arv 

maakonn

as 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv 

Harukogu

de arv 

 

Teenindus- 

punktide arv 

Kokku 

Kärdla 

Linnaraamatu

kogu 

 3167  1 1  0  0  1 

1. Põhilised tegevussuunad  

2022. aasta oli Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud raamatukogude aastaks ja Hiiumaa valla 

poolt kirjanduse aastaks. 

2022. aastal viidi Kärdla Linnaraamatukogus läbi 51 erinevat lastele ja noortele suunatud 

üritust. Nendest suurem osa olid raamatukogutunnid Kärdla Põhikooli õpilastele ja Kärdla 

lasteaia lastele. 

Propageeriti avatud raamatukogu kasutamist ja registreeriti seetõttu uusi lugejaid.  

2022. aastal oli fookuses koostöö. Suurendati koostöövõrgustikku ja lisati selliseid tegevusi-

seminare, mis vajasid omavahelist koostööd või koostööd teiste asutustega või teise valdkonna 

inimestega. Kuna oli raamatukogude aasta, siis soodustas see läbi viima rohkem sündmusi ja 

võtma ette tegevusi väljaspool oma asutuse ruume. 

Aasta alguses ilmus trükis juubeliraamat „Kärdla raamatukogu 150“, mis koosneb peamiselt 

raamatukogu kroonikast ja ajalehe väljavõtetest ning annab hea ülevaate teest, mida on käidud.  

Viidi läbi projekt Raamatukogude tugevdamine Hiiu maakonnas, mis sisaldas mitmeid 

maakondlikke koolitusi ja ühistegevusi. Näiteks ajakirjanik Peep Lillemägi rääkis, kuidas 

modereerida kirjandusüritust ja esitada häid küsimusi. Tarmo Kähr rääkis küberturvalisusest ja 

digihügieenist. Anu Vahter viis läbi vaimse tervise koolituse ja mälutreeningu. Toimusid 

ühisseminarid ja külastused mitmete mandriraamatukogudega. Lääne-Harju valla 

raamatukogudega kohtuti Tallinnas Rahva Raamatu korraldatud seminaril ja koos osaleti Berit 

Kaschani biblioteraapia koolitusel. 

Kevadel käisid Hiiumaal külas Viljandi raamatukogud, kes tutvusid Kärdla avatud 

raamatukoguga. Toimus aruteluseminar teemal: uued teenused lugejatele. Hiiumaa 

kirjandusfestivali ajal käisid suurte bussidega Kärdla avatud raamatukogu uudistamas 

Saaremaa raamatukogud ja Valgamaa raamatukogud, kellega samuti räägiti raamatukogude 

arendustegevustest. Suve lõpus käis külas Rahvakultuuri keskus, kes samuti tundis huvi Kärdla 

raamatukogu tegevuse, raamatukogude aasta ning avatud raamatukogu vastu. Projekti raames 
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toimus ka kaks koolitust-seminari kirjandusfestivali ajal. Eesti tuntuim ja hinnatuim 

koomiksikirjutaja Joonas Sildre õpetas, kuidas saab luua kirjandust läbi kunsti. Jaan Tootsen 

rääkis oma seminaris, kuidas kirjutada ja luua raamatut. 

Esimest korda korraldasid Hiiumaa raamatukogud ühist raamatupäeva. Seal said raamatuid 

müüa inimesed, kellel olid raamatud koju seisma jäänud. Aga sai teha ka raamatuvahetust või 

suisa ilma rahata ära anda. Kes raamatupäeval käisid, said osaleda vahvas töötoas, mille 

korraldasid Palade raamatukoguhoidjad. Nad oskavad anda vanadele raamatutele uue 

hingamise ja luua neist kunsti – muuta nad kas öökulliks, oravaks või südameks. Samal ajal 

toimus galeriis raamatu „AEG. Teekond nimega Naine“ esitlus ja kohtumine Hiiumaa naise 

Vilma Tikerpuuga, kellest on raamatus pikk ja huvitav intervjuu. 

Teine tore koostöö oli Kärdla kultuurikeskusega, kelle kutsel osales Kärdla raamatukogu 

Hiiumaa Lastefestivalil. Festivalil oldi väljas raamatukogu telgiga. Festivali ajal sai laenutada 

lasteraamatuid, teha ennast sealsamas raamatukogu lugejaks ja sai ka kohe õigused avatud 

raamatukogu kasutamiseks. 

Kuna lisaks vabariiklikule raamatukogude aastale oli Hiiumaa vallal kirjandusaasta, siis kõige 

suurem sündmus oli kirjandusfestival, kus Kärdla Linnaraamatukogu oli üks korraldajatest ja 

kõik maakonna raamatukogud olid oma lauaga väljas: tutvustati raamatukogude tööd, 

raamatuid sai laenutada, teha käsitööd ja registreerida ennast lugejaks. Kirjandusfestival 

korraldati koostöös Hiiumaa Arenduskeskuse ja Suuremõisa lossiga. Kirjandusfestivaliga 

seoses tehti koostööd veel kirjastajatega, saatkondadega (Saksa, Soome, Tšehhi, Rootsi, Norra) 

ja nende allasutustega ning mitmete teiste organisatsioonidega.  

Hiiumaise üritustesarja Vananaistesuvi raames osales raamatukogu kahel ööretkel, kus direktor 

luges retkel „Armastusega Paradiisi ja tagasi“ Tõnu Õnnepalu luuletusi ja katkendeid tema 

raamatutest ning retkel „Armastusega Suuremõisa lossi ja tagasi“ lugusid krahv Ungern-

Sternbergist.  

Eriline oli kindlasti 1. juulil toimunud vastuvõtt Kärdla Linnaraamatukogus, mis oli 

korraldatud saadikutele, saatkonna töötajatele ning kohalikele poliitikutele ja 

kultuuritegelastele. Teadaolevalt pole varem raamatukogus nii suurejoonelist vastuvõttu 

korraldatud.  

Eriline oli ka see, et 13. juulil külastas Kärdla Linnaraamatukogu Ameerika saatkonna pressi- 

ja kultuuriosakonna asejuht Christine Valentine, kes kinkis tänutäheks koostöö eest Eesti-

Ameerika koostööst välja antud raamatu „Ameerika sajand“.  

Ja küllap seegi oli eriline, et 25. augustil tegi raamatukokku mitteametliku visiidi haridus- ja 

teadusminister Tõnis Lukas, kes kinkis oma perekonnaloost raamatu „Oma aja laps“. 

Kindlasti olid veel erilised a) ööraamatukogu, mis toimus raamatukogupäevade ajal 21. 

oktoobril. Külas oli diplomaat ja endine ajakirjanik Tiina Maiberg, keda intervjueeris direktor 

Annely Veevo; b) arvamusrännak raamatukogude uueneva tähenduse teemal, mille viis läbi 

samuti direktor.  
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Aastat varjutas Venemaa sõda Ukrainas ja Eestisse saabuvad sõjapõgenikud. Kärdla 

Linnaraamatukogus korraldati Ukraina-Eesti klubiõhtu, kus jagati üldinfot Eesti kohta ja 

kohalik politsei käis andmas ukrainlastele spetsiifilist infot. Lisaks korraldati kevadperioodil 

ukrainlastele raamatukogus kolm keelekohvikut. 

Raamatukogude aasta puhul initsieeriti rohkem tegevusi kui igapäevaselt. See pani mõtlema 

rohkem ka väikeste ürituste korraldamise peale ja neid esile tooma. Mis puudutab raamatukogu 

seinte vahelt välja minemist, mida ka raamatukogude aasta puhul palju reklaamiti, siis Kärdla 

Linnaraamatukogul on see juba tavaline. Väljaspool oma ruume korraldatakse mitmesuguseid 

üritusi juba aastaid. 

Ühiselt koos teiste Hiiumaa raamatukogudega tähistati Paul-Eerik Rummo 80 ja Tõnu 

Õnnepalu 60 juubeli nädalaid ning Ave Alavainu 80. Sünniaastapäeva nädalat. Ühiselt külastati 

Paul-Eerik Rummot tema kodus, kus toimus väike koosviibimine koduõuel. 

Raamatukogude aasta suurprojektidest võeti osa järgmiselt: „Kohalike dialoog kohalikus 

raamatukogus“, kampaania „Avasta Eesti raamatukogusid“, raamatukogud ratastel (kaks korda 

- lastefestivalil ja kirjandusfestivalil), kaugtööpäev ja kirjanike tuur „Sõnaränd“. 

14. detsembril anti teema-aasta teatepulk üle liikumisaastale, kinkides Hiiumaa 

Spordikeskusele ja Hiiumaa Spordikoolile dr Gunnar Männiku raamatu 

„Ülekoormusvigastused“, et liikumisega endale liiga ei teeks.  

2. Juhtimine 

 

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud 

2022. a kevadel valiti raamatukogule uus nõukogu, kuhu kuuluvad üks esindaja Hiiumaa 

vallavolikogust, Kärdla osavallakogust ja Hiiumaa vallavalitsusest ning kolm lugejate 

esindajat. Toimus kolm koosolekut, kus räägiti läbi raamatukogu lahtiolekuajad ja tehti tööd 

valdkondliku arengukavaga.  

Kärdla Linnaraamatukogus struktuurimuutusi ega nime vahetust ei toimunud. Küll aga teatati 

2022. aasta lõpus, et Kärdla põhikool soovib Kärdla Linnaraamatukogule üle anda kooli 

põhikogu, mistõttu alustati läbirääkimisi ja arutelusid ajakava ja sisulise tegevuse kohta.   

Muudatused toimusid raamatukogu lahtiolekuaegades. Raamatukogu on edaspidi suletud 

Vaiksel laupäeval ja vana-aasta õhtul, 31. detsembril. Suvekuudel on raamatukogu laupäeviti 

suletud (juuni, juuli, august). 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga 

31.12.21 € 

Seisuga 

31.12.22 € 

Muutus % 
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Eelarve kokku  153.470  134.223  -14,34 

Personalikulu  77.886  79.022  +1,46  

Komplekteerimiskulu  29.809  26.265  -11,89  

sh KOV-lt  8.496  8.000  -5,84  

sh riigilt  21.313  18.265  -14,3 

Infotehnoloogiakulu  1.366  2.030  +48,61 

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti 

üldmaksu

mus 

Hiiu maakonna raamatukogutöötajate 

pädevuse tõstmine: „Raamatukogude 

tugevdamine Hiiu maakonnas“ 

(Kultuuriministeerium) 

15.02.2022 - 

31.12.2022 

1560€  1410€ 

Hiiumaa laste sõit Nukitsa konkursi 

lõpetamisele Tallinnas 

(Eesti Kultuurkapital) 

01.03.2022- 

01.06.2022 

80€ 54.95€ 

Laste lugemisprogrammi „Suvelugemise 

väljakutse 2022“ auhinnad 

(Eesti Kultuurkapital) 

01.05.2022- 

31.10.2022 

150€ 237.30€ 

Kärdla Linnaraamatukogu laste 

lugemisprogrammi „Suvelugemise 

väljakutse 2022“ lõpetamine. Kohtumine 

Juhani Püttsepaga 

(Eesti Kultuurkapital) 

01.06.2022- 

31.10.2022 

200€ 259.24€ 

Lugemisisu 2021/2022 hooaja lõpetamine. 

Kohtumine Ilmar Tomuskiga 

(Eesti Kultuurkapital) 

02.05.2022- 

01.09.2022 

200€ 222.07€ 
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22.10. Tallinnas toimuval vabariiklikul III-

IV klasside ettelugemise võistlusel 

osalemine 

(Eesti Kultuurkapital) 

06.09.2022- 

07.11.2022 

100€ 75.26€ 

„Kohtumisõhtu kirjanik Paul-Eerik 

Rummoga“ kirjandusfestivalil 

(Eesti Kultuurkapital)  

1.07.2022 250€ 280€ 

Kärdla Linnaraamatukogu projektid 

kokku 

 2540€ 2538.82€ 

Raamatukogude arendamise programm on väga tänuväärne programm, mille toetusel on 

korraldatud palju aastaid koolitusi maakonna raamatukoguhoidjatele. Ühe programmi 

rahastusest on võimalik ette võtta mitmeid tegevusi, mida muidu peaks mõne teise programmi 

korral ükshaaval taotlema. Projekti ettevalmistusel ja taotlemisel on arvestatud koolitustega, 

mis toetavad raamatukoguhoidja kutseoskuste arendamist. 

Tänu Kultuurkapitali toetusele on saadud raamatukokku kutsuda esinema mitmeid kirjanikke. 

Sel aastal käis esinemas Kirjandusfestivalil Paul-Eerik Rummo, millega ühtlasi hoiti meeles 

tema 80. juubelit. 

Kärdla Linnaraamatukogu suuremad lasteüritused on kõik saanud rahalist toetust Eesti 

Kultuurkapitalilt, tänu millele on lastel olnud võimalik kohtuda lastekirjanikega (Ilmar 

Tomusk, Juhani Püttsepp) ja osaleda vabariiklikel Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt 

korraldatud üritustel (Nukitsa konkursi lõpetamine, ettelugemisvõistlus „Ühes väikeses Aino 

Perviku raamatus“). 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisus toimus üks muudatus - koristaja läks pensionile ja tööle asus  uus 

koristaja.  

Suveperioodil sai töötajad vabastada laupäevasest tööpäevast, tänu avatud raamatukogule ja 

iseteenindusele. Suviste töögraafikute koostamine on igal aastal olnud suureks väljakutseks, 

kuna on puhkuste aeg ja kõik töötajad soovivad suvel puhata. Raamatukogu nõukogu andis loa, 

et suveperioodil on raamatukogu mehitatud vaid tööpäevadel tavapärastel aegadel.  

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  

Lisa 1    

Kärdla Linnaraamatukogu täiendkoolituste eesmärgiks oli saada juurde teadmisi ja omandada 

uusi oskusi, et tuua raamatukokku uusi teenuseid (Praxise, Eesti Koostöö Kogu ja 

Riigikantselei koolitused); arendada silmaringi ja õppida teiste kogemustest (Hollandi 
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õppereis, ETKA Andras); tõsta erialalist pädevust (Lastekirjanduse keskus, Hiiumaa 

arenduskeskus). 

Kuupäev Koolitus Koolituse korraldaja Koolituse 

maht/kest

us a/h 

Osalejate 

arv 

10.02.2022 „Rahvaraamatukogude 

valdkondadevaheliste 

infoteenuste mudeli 

arendamine“. 

Mõttekoda Praxis 3 a/h 1 

01.03.2022 Mõttetalgud „Kuidas 

saame eesti 

raamatukogudest 

kujundada aruteluoskuste 

ja kogukondlike 

dialoogide soodustajad?“  

Eesti Koostöö Kogu 5 a/h 1 

03.03.2022 ERÜ Lastetoimkonna 

veebikoosolek  

ERÜ  3 a/h 1 

03.03.2022 Lastekirjanduse 

aastakoosolek (veebis) 

Lastekirjanduse 

Keskus 

6 a/h 1 

15.03.2022 

16.03.2022 

Koosloome töötoad 

lahendusteks, kuidas 

tõhustada 

rahvaraamatukogude 

panustamist eri 

valdkondadesse ja millist 

ressurssi see vajab. 

Tööturuteenused ja Tervis 

Mõttekoda Praxis, 

Riigikantselei, 

Kultuuriministeeriu

m.  

 

16 a/h 1 

13.04.2022 Algupärase lastekirjanduse 

päev „Uute maailmade 

loomine meie laste- ja 

noortekirjanduses“ 

(veebis) 

Tartu 

Linnaraamatukogu 

4 a/h 1 

16.03, 04.04, 

20.04, 04.05, 

13.06, 

29.09.2022 

Programm „Kohalike 

dialoog kohalikus 

raamatukogus“ 

Eesti Koostöö Kogu 45 a/h 1 
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04.05-

18.05.2022 

Digitark ettevõtja 

„Sotsiaalmeedia 

kasutamine ettevõtluses“ 

Hiiumaa 

Arenduskeskus 

32 a/h 1 

06.05.2022 Lasteraamatute 

kujundamise A ja O 

(veebis) 

Lastekirjanduse 

Keskus 

6 a/h 1 

11.05.2022 Lastekirjanduse õpipäev 

„Varesele valu, harakale 

haigus“ (veebis) 

Lastekirjanduse 

Keskus 

6a/h 1 

13.-16.06.2022 Õppereis Hollandi 

raamatukogudesse 

Eesti 

Rahvusraamatukogu 

40a/h 1 

05.10.2022 Piirkondlik seminar 

raamatukoguhoidjatele 

Saaremaal. Elukestva õppe 

edendamine 

ETKA Andras 14 a/h 2 

21.10.2022 Laps kirjanduses 10. 

Noorus on ilus aeg! 

(veebis) 

Lastekirjanduse 

Keskus 

6a/h 1 

05.12.2022 Evakuatsiooni ja tulekahju 

korral tegutsemise õppus 

G4S 4a/h 3 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

Tabel 4 

Koolituse 

aeg 

Koolituse teema Koolitaja Koolituse 

maht/ 

kestus 

Raamatukogu

hoidjate arv/ 

KOV-de arv 

Eelarve/ 

Koolituseks 

kulutatud 

summa 

17.02.2022 Kuidas 

modereerida 

kirjandusüritust? 

Kuidas esitada 

häid küsimusi? 

Peep 

Lillemägi 

3 3/1  100 

17.03.2022 Küberturvalisus ja 

digihügieen 

Tarmo 

Kähr 

3 4/1 250 
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31.03.2022 Ühisseminar 

Lääne-Harju valla 

raamatukogudega 

Tallinnas. 

Biblioteraapia 

koolitus ja 

töötuba, 

Kohtumine 

kirjastajaga ja 

Rahva 

Raamatuga. 

Berit 

Kaschan ja 

Rain 

Siemer 

8 4/1 150 

18.05.2022 Ühisseminar 

Viljandi 

raamatukogudega. 

„Uued teenused 

lugejatele. Avatud 

raamatukogu“. 

Kogemuste 

vahetus Kärdla, 

Palade ja 

Kõrgessaare 

raamatukogudes. 

Kärdla 

raamatuko

gu 

2 4/1 150 

04.06.2022 Raamatupäev Kõik 

Hiiumaa 

raamatuko

gud 

8 4/1 0 

01.07.2022 Ümarlaud 

Saaremaa 

raamatukogudega 

„Saarlased 

hiidlastelt 

kogemusi 

saamas“. 

Kogemuste 

vahetus Kärdla ja 

Käina 

raamatukogudes. 

Kärdla 

raamatuko

gu 

2 4/1 150 
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02.07.2022 Kirjandus läbi 

kunsti 

Joomas 

Sildre 

2 4/1 300 

02.07.2022 Kuidas kirjutada 

raamatut 

Jaan 

Tootsen 

2 4/1 150 

24.11.2022 Vaimse tervise 

koolitus 

Anu Vahter 4 4/1  360 

Maakonna korraldatud koolitusteks on valitud koolitused, mis on kooskõlas kutsestandardis 

ettenähtud kompetentsidega. Koolitusplaani kavandamisel arvestatakse tegelike vajadustega. 

 

1. Peep Lillemägi „Kuidas modereerida kirjandusüritust? Kuidas esitada häid küsimusi?“ Mis 

teeb kirjandusürituse huvitavaks; kas anda kogu „võim“ esineja kätte või oleks parem teda 

juhtida; mis köidab kuulaja tähelepanu. Küsimused rahva seast - millist infot tavaliselt 

soovitakse; kuidas esitada küsimust õigesti, et soovitud vastust saada. (Lugeja-ja 

infoteenindus). 

2. Tarmo Kähr „Küberturvalisus ja digihügieen“. Kuidas internetis turvaliselt toimetada, 

millised on turvalised autentimised. Milliseid lehti külastada ja milliseid mitte, mida teha 

„võidupakkumistega“, kuidas mitte avada tundmatuid linke jms (Lugeja-ja infoteenindus, 

arendustegevus). 

3. Ühisseminar Lääne-Harju valla raamatukogudega Tallinnas. Berit Kaschan: Biblioteraapia 

koolitus ja töötuba; Rain Siemeri raamatud ja tema lugu. Kohtumine kirjastajaga ja Rahva 

Raamatuga (Arendustegevus). 

4. Ühisseminar Viljandi raamatukogudega „Uued teenused lugejatele. Avatud raamatukogu“. 

Kogemustevahetus (Arendustegevus).  

5. Raamatupäev avalikkusele: tegevused ja töötoad, mis tõstavad esile raamatu tähtsust ja 

annavad infot, mida teha raamatuga, mida enam pole tarvis (Kogude kujundamine, töötlemine 

ja säilitamine). 

6. Ümarlaud Saaremaa raamatukogudega „Saarlased hiidlastelt kogemusi saamas“ 

(Arendustegevus).  

7. Koolitus „Kirjandus läbi kunsti“ toimus kirjandusfestivali raames.  Illustraator Joonas Sildre 

tegi ülevaate illustratsioonide arengust ja muutustest aja jooksul ning viis läbi praktilisi 

harjutusi. Tema juhendamisel joonistati koos tegelaskujud, kellele anti iseloom, tuju ning 

väljanägemine (Arendustegevus). 

8. „Kuidas kirjutada raamatut“ koolitust viis läbi ajakirjanik ja filmirežissöör Jaan Tootsen, kes 

on ka raadiosarja „Ööülikool“ toimetaja. Kuna töötuba toimus kirjandusfestivali alal, sai sellest 

osa laiem publiku hulk (Kogude kujundamine). 

9. Vaimse tervise teemalise koolituse viis läbi Saare Maakonna keskraamatukogu direktor Anu 

Vahter. Grupis osalejatele anti teadmisi, kuidas oma aju hoida ja arendada ning ajutreeningu 

tähtsusest vaimse tervise säilitamisel.  Koolitusel tutvustati erinevaid mälutreeningu meetodeid 

nagu kohameetod, kalendrimeetod, kategoriseerimise meetod ja numbrite meeldejätmine. 

Koolituspäeval räägiti neuroobikast, ajusõbralikust toitumisest, füüsilistest harjutustest, 

tutvustatakse lihtsaid igapäevaseid võtteid aju ja vaimse tervise hoidmiseks, antakse 

lahendamiseks  erinevaid ülesannete liike aju tervise parandamiseks.  (Arendustegevus). 
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised olid peamiselt rühmakoolitustel andmebaaside 

tutvustamised, uudiskirjandusest ülevaadete andmised, teematunnid õpilastele ning 

raamatukogutunnid lasteaialastele. Artikleid kirjutati Hiiu Lehte ja Hiiumaa Teatajasse. 

Raamatukogusid tutvustati Viljandi maakonna, Saare maakonna ja Valga maakonna 

raamatukogutöötajatele nende õppereisidel. Võeti vastu ka suur delegatsioon Rahvakultuuri 

keskusest.  

Olulisemad avalikud esinemised olid järgmised: 

● Annely Veevo (direktor) 5. aprill Ukraina-Eesti klubi 

● Annely Veevo (direktor) ja Kerli Varrik (arendusspetsialist) 20. aprill, 3. mai ja 18. mai 

keelekohvik ukrainlastele 

● Annely Veevo (direktor) 9. juuni avalik dialoog „Kuidas me oleme kriisideks valmis?“ 

● Annely Veevo (direktor) 9. september ööretk „Armastan sind lossi ja tagasi“ - luges 

ette M. Aitsami raamatut „Hiiu lossist - Siberisse“ 

● Annely Veevo (direktor) 16. september „Armastan sind Paradiisi ja tagasi“ - luges ette 

T. Õnnepalu luuletusi ja lõike teostest 

● Annely Veevo (direktor) 22. november arvamusrännak „Raamatukogude uuenev 

tähendus“ 

2.4.4 Erialahariduse omandamine 

Erialaharidust aruandeaastal ei omandatud. Õpinguid ei alustatud. 

Raamatukoguhoidjatest kahel on kõrgharidus. Keskharidusega raamatukoguhoidjaid on kaks 

(sh raamatukogundusharidus). Kutsekvalifikatsiooni on omandanud kaks töötajat. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

ETKA Andras tunnustused: 

● Vanemraamatukoguhoidja - arendusspetsialist Kerli Varrik - Aasta Õppija 2022 

nominatsioon 

● Kärdla Linnaraamatukogu - Aasta õpitegu 2022 eripreemia „Keelekohvik 

ukrainlastele“ 

● Tänukiri Kärdla Linnaraamatukogu, Annely Veevo 

Kultuuriministeerium: 

● Tänukiri raamatukogude teema-aasta õnnestumise eest! 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 

LISA 3 

Raamatukogus remonti ei tehtud, kuna selleks puudusid vahendid. Kahjuks sajavad 

katuseaknad läbi ja olukord läheb iga päevaga hullemaks. Nende ruumidega tuleb veel 

hakkama saada ca 5-10 aastat, kuniks loodetavasti ehitatakse  uus Kultuuri Maja, kuhu paigutub 

ka raamatukogu.  

Kevadel vahetati välja laenutuslett. Massiivse laenutusleti asemele pandi kaasaegne ja moodne 

teeninduslaud. Samuti said uued töölauad lasteosakonna spetsialist ning arendusspetsialist. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele 

Tabel 5 

Juurdepääs võimalik   

Juurdepääs võimalik osaliselt   

Juurdepääs puudub  Kärdla Linnaraamatukogus juurdepääs puudub 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Kärdla Linnaraamatukogu riistvara olukord on põhimõtteliselt hea. Järgmisel aastal tuleb küll 

välja vahetada direktori ja arendusspetsialisti arvutid, kuid tehnika üle on olemas kontroll ja 

vahendid.  

Wi-Fi levik tegi muret, kuid vallavalitsus suutis seda enam-vähem korras hoida. Stabiilsuse 

saavutamine vajab ilmselt suuremaid investeeringuid vallavalitsuse poolt.  

 

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

 

Komplekteerimine toimus jätkuvalt vastavalt rahvaraamatukogude töökorralduse juhendile ja 

kultuuriministri määrusele „Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude 

jaotamise kord“. 

Kogude täiendamisel on prioriteediks Eestit puudutav ilu- ja teatmekirjandus, laste-ja 

noortekirjandus, tõlkeline väärtkirjandus ja kodulooalane kirjandus. 

Perioodikat tellitakse põhimõttel, et kättesaadav oleks peamine osa Eestis ilmuvast 

ajakirjandusest. 

Tellimisel võetakse arvesse piirkonna lugejate soove ja vajadusi ning jälgitakse tasakaalustatud 

kogude põhimõtet. Samamoodi jälgitakse laste kooli soovitusliku kirjanduse vajadust ja et iga 
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lugejagrupp leiaks endale huvipakkuva teose. Peamiselt tellitakse raamatuid Rahva Raamatu 

ja Apollo kaudu. 

Enamasti ostetakse iga nimetust üks eksemplar. Hiiumaa teemalisi ja Hiiumaalt pärit autorite 

raamatuid kaks.  

Kärdla Linnaraamatukogu kaudu toimub raamatute komplekteerimine teistele Hiiumaa 

maakonna raamatukogudele riigi poolt eraldatud toetuse ulatuses. Raamatukogud teevad oma 

valiku Rahva Raamatu tellimisnimekirjade alusel. KOV poolt eraldatud raha eest 

komplekteerib teavikuid iga raamatukogu ise. 

Kuna Hiiumaal ei ole raamatupoodi, on ainukeseks raamatute ostmise võimaluseks veebipoed 

- Rahva Raamat, Apollo ja kirjastuste kodulehed. Üksikud eksemplarid ostetakse Hiiumaa 

Muuseumist ja Hiiumaa Coopist. 

Järelkomplekteerimist tehakse kohustusliku kirjanduse  ja väga nõutud raamatute puhul. 

 

E-teavikuid ei komplekteeritud. 

-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 

2022. a võeti annetusena arvele 118 eksemplari raamatuid, 1 audioteavik ja 8 aastakäiku 

perioodikat, mis moodustas 13,8% juurdetulekust (2021 9%). 

Seoses Kõpu Internaatkooli raamatukogu likvideerimisega täiendati kogu sealt saadud 

kirjandusega. 

Kõik maakonna raamatukogud said Eesti Looduse Fondi, Ugala teatri ja Hiiumaa 

Muinsuskaitse Seltsi trükiseid. 

 

Olulise osa annetustest moodustasid Eesti Lastekirjanduse Keskuse Lugemisisu projekti kaudu 

saadud raamatud. Oma trükiseid annetasid veel Eesti Tervishoiu Muuseum, Soome 

suursaatkond, Eesti Rahvakultuuri Keskus. Ka autorid ise annetasid oma raamatuid (K. Aedma, 

H. Henno, U. Nagel). 

Samuti annetasid raamatukogu lugejad ja külastajad. Toodi ka raamatuid 

koduraamatukogudest. Saadud raamatud vaadati üle ja valiti vajaminev. Nii sai täiendada ka 

koolis vajamineva kirjanduse eksemplaarsust. Enamik annetustest olid eestikeelsed (89%), 

vaid 13 (11%) raamatut olid võõrkeelsed. 

-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega 

2022. a oli raamatute laenutusi 94% (2021 92%) ja perioodika laenutusi 6% (2021 8%) 

laenutuste koguarvust. Jätkuvalt vähenevad perioodika kojulaenutused. 

Ilukirjanduse osa laenutustest oli 75% (2021 74%). 

Eelistati laenutada uuemat ilukirjandust, nii Eesti kui ka välisautoritelt. Sooviti lihtsat 

ajaviitekirjandust. Jätkuvalt olid populaarsed kriminaalromaanid, põnevikud, 

armastusromaanid ja „Minu-sarja“ raamatud. Huvituti reisikirjadest ja tuntud inimeste 

elulugudest. Menukad olid ka ajaloo- ja psühholoogiaalased raamatud. 

Lugejad olid raamatu uudistega kursis ja tulid raamatukokku kindla sooviga, mida alati täita ei 

õnnestunud, eriti esoteerika ja eneseabi raamatute osas. 

Laenutusi lastele oli 20% laenutuste üldarvust (2021 20%). 
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Suure osa koolilaste laenutustest moodustasid klassivälise lugemise raamatud. Kuigi neid 

raamatuid on ka mitmeid eksemplare hangitud, jääb siiski puudu. Samuti mõjutas laste 

laenutusi koolis lugemiseks antud teemade valik (elulood, reisikirjad). 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Kirjanduse komplekteerimisel oli prioriteediks Eesti autorite looming, tõlkekirjandusest 

väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. Arvestati lugejate soove ja rahalisi võimalusi. 

2022. a osteti 735 eksemplari raamatuid (2021 901 eksemplari ; 2020  998 eksemplari) neist 

enamik eestikeelsed. 

Raamatute ostu vähenemist mõjutas trükiste hinna kasv ja KOV poolne teavikute toetuse 

vähenemine. Eelmistel koroona-aastatel saadi riigi poolt trükiste soetamiseks lisatoetust. 

Peamiselt osteti raamatuid hulgifirmadelt Rahva Raamat ja Apollo. 

Trükiseid soetati tavaliselt ühes eksemplaris. Juurde osteti kooli soovitusliku kirjanduse 

eksemplare. Jälgiti ka reserveeringute nimekirju ja võimalusel hangiti lisaeksemplare. 

Järjekordi tekitasid meedias reklaamitud teosed ja populaarsete sarja raamatute uute osade 

ilmumine. 

Mitmed kirjastused andsid välja klassikasse kuuluvate teoste uustrükke, millega sai kogu 

kaasajastada. Uued väljaanded on kvaliteetsema trüki ja köitega. 

Tellitud raamatutest moodustas 73% ilu- ja lastekirjandus (2021 69%) ning 27% teabekirjandus 

(2021 31%). Hangitud aimeraamatute peamisteks valdkondadeks oli psühholoogia (vaimne 

tervis), ajalugu, sõjaajalugu, tervishoid, kunst ja käsitöö. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodikat tellitakse ajakirjade väljaandjate kaudu (Ekspress Meedia, AS Äripäev, Õhtuleht 

Kirjastus, Ühinenud Ajakirjad OÜ, SA Kultuurileht jt.) 

Ajalehti telliti 8 nimetust - kõik eestikeelsed põhiväljaanded ja kohalik Hiiu Leht. Tasuta tuleb 

postkasti Hiiumaa valla ajaleht Hiiumaa Teataja. 

Ajakirju telliti 45 nimetust (2021 48 nimetust). Telliti laiale lugejaskonnale mõeldud 

väljaandeid nii ajaloo-, tehnika-, kodunduse kui ka tervise valdkonnast. Samuti naiste- ja 

elustiiliajakirju. 

Lastele telliti 4 ajakirja ja 1 ajaleht. 

Riigipoolse toetuse eest soetati SA Kultuurileht väljaantud kultuuriperioodika valik ning 

ajakirjad Tuna ja Raamatukogu. Annetusena saadi 1 nimetus ajalehte (väliseestlaste Vaba Eesti 

Sõna) ja 7 nimetust (2021 10) ajakirju (looduse- ja jõustruktuuride väljaandeid). 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid 2022. aastal ei ostetud. Annetusena saadi juurde 1 auvis. 
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3.2 Inventuurid, mahakandmised 

2022. a kustutati fondist 491 eksemplari raamatuid (2021 854 eksemplari) ja 56 aastakäiku 

perioodikat. 

Kogust eemaldati määrdunud, lagunenud ja aegunud trükised. 

Suurem osa mahakantud raamatutest müüdi suvel soodsa hinnaga huvilistele. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Muudatused toimusid raamatukogu lahtiolekuaegades. Raamatukogu on edaspidi suletud 

Vaiksel laupäeval ja vana-aasta õhtul, 31. detsembril. Suvekuudel on raamatukogu laupäeviti 

suletud (juuni, juuli, august). 

Lugejad saavad raamatukokku siseneda oma ID-kaardiga sellel ajal, kui töötajaid pole kohal. 

Nendeks aegadeks on E-R 6.00-10.00 ja 18.00-22.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell 

6.00-22.00. Töötajate tööajas põhihooajal muudatusi ei olnud, endiselt E-R 10.00-18.00 ja L 

10.00-14.00.  

Võib arvata, et tänu avatud raamatukogu teenusele on kasvanud raamatukogu kasutajate arv. 

Paljud lugejad on tulnud uurima, kuidas avatud raamatukogu töötab ja lasknud omale määrata 

ID-kaardiga sisenemise õigused. Avatud raamatukogu pärast on tulnud ka uusi lugejaid. 2022.a 

oli kokku 4310 külastajat rohkem kui 2021. aastal! Väga aktiivselt kasutatakse lugemissaali 

kaugtöökohana. Kasutajad on lugemissaalis juba enne töötajate saabumist ning jäävad 

lugemissaali peale töötajate lahkumist. Väike kogukond on uue teenuse hästi omaks võtnud! 

Aruandeaastal lugejate rahulolu-uuringuid ei teostatud. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Raamatukogus on avaliku teabe kättesaamiseks kasutajate käsutuses 3 arvutit, millele on 

tagatud igapäevane juurdepääs kl 6.00-22.00. Lugejad saavad raamatukokku siseneda ID-

kaardiga või tulla siis, kui töötajad on kohal ja kasutada AIP arvuteid, lugeda ajalehti-ajakirju 

või raamatuid. Lasteosakonnas saab mängida erinevaid arendavaid lauamänge. 

Peamised AIP kasutajad on töötud ja eakad, kes vajavad abi internetitoimingute tegemisel 

(internetipank, digiallkirjastamine, e-posti logimine, digilugu jne). 

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 

Kui Hiiumaa elanike üldarvus on näha juurdekasvu, siis Kärdla elanike arv on aasta aastalt 

langustrendis (2021.a 3215 elanikku, 2022.a 3167 elanikku). Sellele vaatamata on 

maakonnaraamatukogu lugejate arv tõusnud 41 inimese võrra. On tervendav näha, et peale 

koroona piiranguid on inimesed taas leidnud tee raamatukokku ja üldine hirmufoon on 

langemas. Seda kinnitab nii päringute arvu kasv (2021.a 76, 2022.a 101) kui ka laenutuste 

märkimisväärne kasv - ligi 3000 laenutuste enam kui 2021. aastal. 
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Ka avatud raamatukogu teenus on kasvatanud raamatukogu külastajate arvu. Paljud lugejad on 

tulnud uurima, kuidas avatud raamatukogu töötab ja lasknud omale määrata ID-kaardiga 

sisenemise õigused. Avatud raamatukogu pärast on tulnud ka uusi lugejaid. 2022.a oli kokku 

4310 külastajat rohkem kui 2021. aastal! Väga aktiivselt kasutatakse lugemissaali 

kaugtöökohana. Kasutajad on lugemissaalis juba enne töötajate saabumist ning jäävad 

lugemissaali peale töötajate lahkumist. Väike kogukond on uudse teenuse hästi omaks võtnud. 

Avatud raamatukogu kasutati ja ID-kaardiga siseneti 1347 korda. Kõige enam kasutati avatud 

raamatukogu augustis - 190 korda. Kõige vähem kasutati veebruaris - 56 korda. 

Nädalapäevadest on kõige populaarsemad neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. 

Kellaaegadest on kõige populaarsemad 9-10 vahel (230 in), 18-19 vahel (251 in) ja 19-20 vahel 

(175 in). Kuid raamatukogu on ka külastatud kell 6 (2 in).   

Laenutus-tagastusautomaadi kasutamise näitajad on tõusvas trendis nagu seda oli ka 2020. 

aastal. Aruandeaastal oli laenutus-tagastusautomaadist tehtud laenutusi 3375  (2021.a 893) ja 

tagastusi 1220 (2020.a 779) korral.  

Tabel 6 

Raamatukogu Lugejad 2021 Lugejad 2022 Muutus (+-) 

Kärdla 

Linnaraamatukogu 

 1573  1614  +41 

Tabel 7 

Raamatu-

kogu 

Külastused 

2021 

Külastused 

2022 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Virtuaal-

külast. 

2022 

Muutus 

(+-) 

Kärdla 

Linnaraama

tukogu 

 22124  26434  +4310  17977  17771  -206 

Tabel 8 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2021 

Laenut-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Päringud*** 

2021 

Päringud*** 

2022 

Muutus 

(+-) 

Kärdla 

Linnaraama

tukogu 

 33504  36413  +2909  76  101  +25 

Tabelisse märgitud numbrid näitavad nii kojulaenutusi kui ka kohallaenutusi kokku. 
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Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, RaRS §5(5)5) Järjepidev töö 

registreerimisel. 

Infopäringuid esitati aruandeaastal 101 korral. Päringute arv on võrreldes 2021. aastaga 

kasvanud, kuna lugejad on taas peale koroonapuhangut tee leidnud raamatukogusse ja seetõttu 

kasutavad internetiotsingute asemel ka raamatukogu. 

Päringutest valdava osa moodustasid teemapäringud, vähem oli fakti- ja bibliograafilisi 

päringuid. Teemapäringud on olnud sportlaste toitumise, emotsioonide, hiiu keele, Jaapani 

rahaühiku, saunade, imiku arengu, taevakaartide jne kohta.  

Tabel 9 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv*** 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Kärdla Linna- 

raamatukogu 

 0  0  0  0  0  0 

Tabel 10 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste 

arv 

Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv*** 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Kärdla Linna- 

raamatukogu 

 5  0  67  0  67  0 

Tabel 11 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäit

uste arv 

2021 

Virtuaalnäituste 

arv 2022 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2021 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2022 

Kärdla Linna-

raamatukogu 

 0  0  0  0 

 

Aruandeaastal toimusid kõik maakondlikud koolitused planeeritult kontaktkoolitustena. Kuna 

koroonapiiranguid enam ei rakendatud, polnud põhjust virtuaalkoolitusteks. Inimesed on 

väsinud läbi ekraanide õppimast, pigem eelistatakse õppida kohapeal. Maakondlikud 

koolitused toimuvad enamasti Kärdla raamatukogus. Enne koolitust toimub infovahetus ning 

pärast jagatakse muljeid. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017055?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017055?leiaKehtiv
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Virtuaalüritusi- ja näituseid ei korraldatud, kuna puudus vajadus. Kärdla raamatukogus on 

olemas TV ekraan ja projektori ekraan, kus erinevate ürituste raames näidatakse 

ettevalmistatud videosid. Otseülekandena näidati Raamatukogude aasta avamist, 

Raamatukogude aasta teatepulga üleandmist liikumisaastale, Põhjamaade kirjanduse nädala 

raames lastele veebiraamatut karudest jne.  

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. 

Ametlik transport selleks puudub. 

Kärdla Linnaraamatukogust laenutati RVL-i kaudu välja raamatuid 179 korral (141 nimetust), 

mis on 67 raamatut vähem võrreldes 2021. aastaga.  Kõige enam laenutati välja Käina 

raamatukogule, tehes kokku 92 laenutust. Väljastpoolt maakonda telliti 18 korral, mis on 5 

teavikut rohkem kui 2021. aastal. Kõige enam telliti Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust 

8 korral.  

Maakonna siseselt tellitakse enamasti kooli kohustuslikku lastekirjandust; maakonna väliselt 

õppekirjandust, võõrkeelseid ja spetsiifilisi erialaseid teavikuid. Välis RVL-i raamatute 

transport toimub Omniva postkontori kaudu. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

2022. aastal saadi juurde 176 eksemplari lasteraamatuid, neist osteti 134 eksemplari ja 

annetusena lisandus 42 eksemplari. Suure osa annetusest saadi Eesti Lastekirjanduse Keskuse 

Lugemisisu projekti raames. Noortekirjandust lisandus 30 eksemplari, neist 27 ostudena ja 3 

annetusena. 

Kokku moodustas laste- ja noortekirjandus 24% üldisest juurdetulekust. 

Uute raamatute ostmisel ja järelkomplekteerimisel võeti aluseks Eesti Lastekirjanduse Keskuse 

soovitusi. Jälgiti nomineeritud ja auhinnatud teoste nimekirju (Hea Lasteraamat ja Hea 

Noorteraamat, Paabeli Torn, Aasta Rosin, noorsooromaanivõistlused, kaunimate 

lasteraamatute konkurss). 

Kooliprogrammides käsitlevast kirjandusest hangiti uustrükke ja lisaeksemplare. 

Lasteajakirjadest oli tellitud Täheke, Hea Laps, Minu Maailm ja Miki Hiir. Pool aastat käis ka 

nädalaleht Postimees Juunior, mis lõpetas ilmumise. Vähesel määral on komplekteeritud 

väikelastele mõeldud erikujulisi pappraamatuid ja tegelusraamatuid, sest neid on piisav hulk 

olemas. 

Võõrkeelsetest lasteraamatutest saadi annetusena 2 inglisekeelset ja osteti 2 ukrainakeelset 

lasteraamatut. 
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 12 

Rmtk Lug-d 

2021 

Lug-d 

2022 

Muutus 

(+/-) 

Külast-d 

2021 

Külast-d 

2022 

Muutus 

(+/-) 

Laenut 

2021 

Laenut 

2022 

Muutus 

(+/-) 

Kärdla 

Linnaraamatu

kogu 

448 444 -4 6426 7316 +890 5509 5847 +338 

 

2022. aastal registreeriti 4 lugejat vähem kui 2021. aastal, mis on väike vähenemine arvestades 

seda, et sel aastal läks Kärdla Põhikooli I klassi pea poole vähem õpilasi kui eelmistel aastatel. 

Tavaliselt vormistatakse lapsed lugejaks I klassi esimeses raamatukogutunnis. Suurem osa 

lasteaiaealistele lastele laenutatud raamatud lähevad nende vanemate nimele, seega ei kajastu 

statistikas sugugi kõik alla 7. aastaste lugejate ega lasteraamatute laenutused. Lasteraamatute 

laenutamine vanemate kontole on suurenenud ka seoses iseteeninduse tulekuga ja avatud 

raamatukogu teenuse võimalusega (mugav laenutada kõik ühele nimele, parem ülevaade 

laenutustest RIKSWEBis).  

Meeldiv on see, et vaatamata mõningatele koroonapiirangutele, kui koolid olid koduõppel, 

kasvas siiski nii laste külastuste kui ka laenutuste arv. Oma osa on siin kindlasti Suvelugemise 

ja Lugemisisu programmidel (suvelugemise raames loeti kokku üle tuhande raamatu). 

Suvekuudel leiab tee raamatukogusse järjest rohkem suvehiidlastest lapsi ja noori. 

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

Ka 2022 aastal jätkus raamatukogus tihe koostöö kohaliku lasteaia ja põhikooliga, sest tihti on 

rühma või klassiga raamatukogu külastus lapsele tema esimene kokkupuude raamatukoguga ja 

pole harvad need korrad, kui raamatukogust positiivse elamuse saanud laps tuleb järgmine kord 

juba koos vanemaga. Kärdla Linnaraamatukogu lasteosakonna laenutajatest suurem osa on 

vanuses 7-11 eluaastat, sealt edasi käiakse paraku laenutamas ainult koolis kohustuslikku 

raamatut. Meeldiv on tõdeda, et järjest rohkem jõuab raamatukogusse noori lapsevanemaid, 

kes väikelastele ettelugemiseks raamatuid laenutavad. Väikelapseeas raamatute ettelugemine 

tõstab kindlasti huvi raamatute vastu.  

Vähetähtis pole ka see, et järjest rohkem õpetajaid ootab raamatukogust soovitusi just uuema 

laste- ja noortekirjanduse kohta, et siis koostöös leida kaasaegsemaid kohustusliku 

koolilugemise raamatuid (teemadeks erilised lapsed, koolikiusamine, loodushoid). 

Lasteaia ja noorema kooliea raamatukogus käimise ja lugemisharjumuste kujundamisel on 

tänuväärseks programmiks Lastekirjanduse Keskuse poolt algatatud Lugemisisu. Kärdla 

Linnaraamatukogus osales Lugemisisu programmis  aruandeaastal 112 last! 

Raamatute lugemist aitavad põnevamaks teha ka suvised lugemisprogrammid. Sel korral juba 

IX korda ja suvelugemise väljakutsega jõudis lõpule 88 last ja noort. Väljakutsetele vastavate 
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raamatute otsimine lisab põnevust ja mängulisust ja nii mõnigi unustatud raamat satub taas 

laste lugemislauale.  

Raamatukogutundidest on populaarsed ja oodatud uute raamatute tutvustused, peale mida 

tekivad nii mõnelegi raamatule järjekorrad. Klassikaaslaste head soovitused on ka kindel 

garantii, et raamatut tasub lugeda. Raamatukogutundide puhul töötab hästi see, et raamatukogu 

pakub välja mõne teema  (näiteks Aino Pervik 90) ja siis viiakse see teematund läbi mitmes 

klassis. Lugemishuvi tõstavad kindlasti ka laste ja noorte kohtumised kirjanikega. 2022. aastal 

käisid Kärdla noorte lugejatega kohtumas lausa 4 kirjanikku: Ene Sepp, Ilmar Tomusk, Anti 

Saar ja Juhani Püttsepp. 

Endiselt kasutavad paljud õpilased raamatukogu ajaveetmise kohana enne huviringe; aktiivset  

kasutust leiavad raamatukogus olevad arendavad lauamängud. Lasteosakonna AIPi arvutit 

kasutatakse aasta aastalt järjest vähem. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

2022. aastal viidi Kärdla Linnaraamatukogus läbi 51 erinevat lastele ja noortele suunatud 

üritust. Nendest suurem osa olid raamatukogutunnid Kärdla Põhikooli õpilastele ja Kärdla 

lasteaia lastele. Raamatukogu külastas aasta jooksul Lugemisisu programmi raames ka 

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool. Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased osalesid 

raamatukogutundides, kus neile tutvustati RIKSWEBi, ESTRIT, DIGARIT ja teisi 

andmebaase, mida eelkõige uurimustöödes saab kasutada. 

Jätkus Lugemisisu programm, milles osales 2022 aastal 138 last Kärdla Lasteaiast ja 

põhikoolist ning Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolist.  Programmi lõpetamiseks toimus mai lõpus 

tänuüritus, kus lastega kohtus lastekirjanik Ilmar Tomusk.  

Teiseks suureks programmiks oli X korda toimuv Suvelugemise väljakutse, kus väljakutsetele 

vastavad raamatud saavad lapsed ise valida. Kokku osales 86 last ja noort, vanuses 5-17 

eluaastat. Parimaid tunnustati tänuüritusel, kus lastega kohtus lastekirjanik Juhani Püttsepp. 

Koostöös kultuurikeskusega osaleti Lastefestivalil, kus raamatukogu oli väljas Raamatukogude 

aasta aktsiooniga Raamatukogu ratastel. Raamatukogu pakkus lastele võimalust festivali alal 

raamatuid laenutada ja kohapeal lugeda, mängida raamatujahti ning joonistada. 

Põhikooli vanemal astmel oli Eesti Noortekirjanduse Ühingu projekti „Noortekirjanikud igasse 

maakonda“ kaudu võimalus kohtuda kirjanik Ene Sepaga. 

Põhjamaade kirjanduse nädalal külastas raamatukogu Kärdla lasteaia kaks vanemat rühma, 

kellega koos vaadati gloobuselt Põhjamaade asukohti ja loeti raamatut karudest. 

Kirjanike tuuri „Sõnaränd“ raames kohtusid Kärdla Põhikooli I-III klassi õpilased lastekirjanik 

Anti Saarega. Endiselt olid populaarsed paberikunsti töötoad, mis toimusid koolivaheaegadel. 

Kärdla Linnaraamatukogu korraldab ja koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskuse 

vabariiklike lasteüritusi Hiiumaal: Nukitsa konkursi hääletus ja ettelugemisvõistlus „Ühes 

väikses Aino Perviku raamatus“. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Lugejad, kellele viib raamatud koju sotsiaaltöötaja, alltoodud tabelis ei kajastu.  
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Koduteeninduse hulka ei ole arvestatud  lugejaid, kes ajutise terviserikke korral raamatuid koju 

tellivad. Seega tegelik vajadus on suurem. Enamasti lugejad helistavad raamatukokku eelnevalt 

ette, et töötaja saaks soovitud raamatud komplekteerida ja siis sobival ajal lugejale koju viia. 

Teenusena pakutakse kojukannet. 

Tabel 13 

Koduteenindus Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv 

Kärdla Linnaraamatukogu  4  1  2 

Tabel 14 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 Kärdla Päevakeskus  1  11 

Kärdla Päevakeskuses toimus luulehommik Paul-Eerik Rummo luuletustega. 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

Raamatukogude teema-aastal said raamatukogud suuremat tähelepanu nii kohalikul kui ka 

riiklikul tasandil. Näituste ja väljapanekute arv Kärdla raamatukogus küündis 53-ni. Üritusi 

toimus 52 korral, milles osales 1509 huvilist. 

4.6.1 kohalikul tasandil  

Kärdla Linnaraamatukogu suuremad koostööpartnerid on Hiiumaa Vallavalitsus, Kärdla 

osavallavalitsus, Hiiumaa Muuseum, Hiiumaa Arenduskeskus, Suuremõisa Loss, Politsei- ja 

Piirivalveamet, Kärdla Põhikool, Hiiumaa Gümnaasium, Kärdla Lasteaed ja Suuremõisa 

Lasteaed-Põhikool, Kärdla Kultuurikeskus, Kärdla Noortekeskus ja Kärdla Päevakeskus.  

Eraldi tahaks välja tuua koostöö PPA-ga, kellega viidi raamatukogu ettepanekul läbi üritus 

„Kuidas me oleme kriisideks valmis?“ ning kellega koostöös toimusid infokoosolek ja 

keelekohvikud ukrainlastele.  

Olulisemad kohtumisõhtud Kärdla raamatukogus olid  kirjanike Paul-Eerik Rummoga, Katrin 

Aedmaga, Mae Lenderiga, Ilmar Tomuskiga, Juhani Püttsepaga, Vilma Tikerpuuga, Anti 

Saarega, Janika Kronbergiga, Eeva Pargiga, Ene Sepaga, Hando Hennoga ja Timo Ligega. 

Aasta jooksul tehti näitusi ja väljapanekuid olulistest tähtpäevadest. Suuremad näitused: 

Nukitsa konkursil osalenud raamatud, In memory - Ave Alavainu,  Julius Oro, Hiiumaa ja 

hiiumaist, William Boyd 70. Näituse klaasvitriinil olid laste poolt kokku kogutud kaisukarud 

ja Hiiumaa Käsitööseltsi liikmete poolt kootud kindad. Aprillis peatus Kärdla raamatukogus 

rändnäitus „Kauneimad Eesti raamatud 2021“. 
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Kirjanike juubelitest tähistati: Paul-Eerik Rummo - 80, Aino Pervik - 90, Valter Kruut - 90, 

Kai Aareleid 50, Madis-Ilmar Salum 75, Leelo Tungal - 75, Tõnu Õnnepalu - 60, Ave Alavainu 

- 80 (kirjandusmäng raamatukogus). Täiskasvanud Õppija Nädala raames toimusid kudumise 

õpitund, graafikalaua kasutajakoolitused ja meediapädevuse infotund. Raamatukogupäevade 

jooksul toimus väikelaste raamatutund, ööraamatukogu, paberikunsti töötoad lastele ning 

näitustega tähistati 23. oktoobril toimuvat üle-eestilist Eesti raamatu päeva (näitusel 

tunnustatud eesti autorite raamatud) ja 27. oktoobril toimuvat rahvusvahelist kaisukarupäeva 

(näitusel lugejate poolt toodud kaisukarud). 

4.6.2 riiklikul tasandil 

Riiklikul tasandil on Kärdla Linnaraamatukogu koostööpartneriteks Kultuuriministeerium, 

Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Hoiuraamatukogu, Rahvusarhiiv, Eesti Lastekirjanduse 

Keskus, Eesti noortekirjanduse Ühing, ERÜ, ETKA Andras ja teised maakonna- ja 

keskraamatukogud, kellega saab 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. 

Eraldi tooks välja viljaka aasta teiste maakonnaraamatukogudega. Kärdla Linnaraamatukogus 

käisid suurte bussidega külas Viljandi maakonna raamatukogud, Saare maakonna 

raamatukogud ja Valga maakonna raamatukogud. Vastu võeti ka suur delegatsioon 

Rahvakultuuri keskusest. Kõikide nende külaskäikude peapõhjuseks oli soov tutvuda Kärdla 

raamatukogu avatud raamatukoguga, mis on Eestis veel ainulaadne. Tore on tõdeda, et Kärdla 

eeskuju innustab ka teisi ja paneb kaaluma nende võimalusi minna sama teed. Saare maakonna 

raamatukogudele korraldati erireis ja kohtumine kirjanik Mae Lenderiga ning näidati keramaja, 

mis on üle vabariigi tuntud ökomaja.  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Kui algas Venemaa sõda Ukrainas ja Eestisse tulid sõjapõgenikud, alustati tegevustega 

ukrainlaste heaks. Korraldati Ukraina-Hiiumaa õhtu, kus lisaks ukrainlastele tulid kohale ka 

koostööpartnerid politseist, arenduskeskusest jt asutustest. Edasi jätkus ukrainlastega töö 

keelekohvikus, kus kohtuti kolm korda. Hiljem registreeriti lugejaks mõned ukrainlased, kes 

laenutasid lasteraamatuid ja käisid uurimas töötamise võimalust raamatukogus.  

Kuna aasta üheks tippsündmuseks oli Hiiumaa kirjandusfestival, siis tehti koostööd Saksa 

saatkonna ja Goethe Instituudiga, et kutsuda Saksa saadik festivalile osalema; koostööd tehti 

Rootsi saatkonna diplomaadiga ja Soome saadikupaariga. Samuti toimus eeltöö Tšehhi saadiku 

ja saatkonna töötajatega.  

Oluline koostöö on varasematel aastatel  toimunud ka Ameerika saatkonnaga, mistõttu 

külastasid Kärdla raamatukogu Ameerika saatkonna pressi- ja kultuuriosakonna asejuht 

Christine Valentine ja meediajuht Tallinnas, Evelin Kokkota. 

Sügisel alustati välispartneritega ühise Erasmus+ projekti ettevalmistamist ja kirjutamist. 

Partnerid olid Ikast-Brande raamatukogu Taanist, Turku Naiskeskus Soomest ja Valmiera 

raamatukogu Lätist. Projekti eesmärgiks on õppida üksteise kogemustest, milliseid teenuseid 
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pakkuda ukrainlastele ja teistele sisserändajatele, et neid kohalikku kultuuriellu ja tööturule 

integreerida. Projekti ette valmistades tuli teha partneritega tihedat koostööd, et projekt tuleks 

sisukas ja saaks rahastuse. Samade partneritega valmistati aasta lõpus ette ka veel teine 

rahvusvaheline projekt, mis esitati NordPlus Adult programmi.  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Kärdla Linnaraamatukogus toimus 121 individuaalkoolitust ja 46 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. Individuaalkoolitusena viiakse enamasti läbi laenutus-

tagastusautomaadi ning avatud raamatukogu funktsiooni kasutamise õpetuse veerandtunde. 

Tavaliselt osaleb nendes korraga 2-3 inimest. Samuti on populaarsed Rikswebi tutvustavad 

individuaalkoolitused. 

Raamatukogupäevadel korraldatud graafikalaua kasutajakoolitused kasvatasid samuti 

individuaalkoolitustel osalenute hulka. Kokku osales individuaalkoolitustel 217 inimest, mis 

on 98 osalejat rohkem kui 2021 aastal. 

Rühmakoolituste peamine sihtrühm on põhikooli õpilased ja lasteaia vanemate rühmade 

lapsed. Juba kolmandat aastat järjest võtavad lisaks kooliõpilastele osa ka lasteaialapsed 

lugemisprogrammist Lugemisisu. Tunni jooksul tutvustatakse raamatukogu kasutamist ja 

raamatute paigutust riiulil. Põhikooli ja gümnaasiumi  õpilastele õpetatakse  kasutama 

andmebaase ESTER, DEA, DIGAR, MUIS ja raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi 

RIKSWEB ning antakse lugemissoovitusi. Endiselt on laste seas populaarsed sügisvaheajal 

korraldatud paberikunsti töötoad, kus kahel päeval oli kokku 28 osalejat. 12. oktoobril 

toimunud ETKA Andras üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus „Õpitund“ tõi kudumise 

õpitundi 7 huvilist. Aasta jooksul osales rühmakoolitustel kokku 735 inimest. 

Raamatukogu oli koolituskeskuseks Hiiumaa investeerimisklubile, kes viis raamatukogus läbi 

klubi avaürituse ja laenutas raamatuid.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Kärdla Linnaraamatukogu kasutab info edastamiseks raamatukogu kodulehte, kuhu 

koondatakse aasta jooksul ilmunud artiklid, reklaamid raamatukogu üritustest, info 

uudiskirjandusest. Kodulehel on üleval juhend avatud raamatukogu kasutamiseks, 

lahtiolekuajad, viide koduloo andmebaasile ning ajakohane info käimasolevate näituste kohta. 

Kindel koht turunduses on sotsiaalmeedial. Kärdla raamatukogu Facebooki lehe jälgijatest 

moodustavad 60% naised ja 40% mehed. Kõige enam neist on vanuses 35 - 44 aastat. Igal 

aastal liitub lehele uusi jälgijaid, mis kasvatab tõenäosust jõuda rohkemate huvilisteni. Uue 

võimalusena sai mõnel korral kasutatud tasulise reklaami jõudu reklaamides raamatukogu 

sündmusi. Suuremate sündmuste reklaamimiseks edastatakse info ka Facebooki Hiiumaa 

Heaks gruppi ja tehakse otsereklaami. Kuigi Instagrami konto on siiani olnud pigem uinuvas 

olekus, siis nüüd on hakanud ka see leht aina enam elavnema. Osa võeti Tartu 

Linnaraamatukogu töötaja Annika poolt loodud aktsioonist. Annika loodud Instagarami lehel 

olen_raamatukoguhoidja tutvustas ennast ja oma ametit raamatukoguhoidjana igal nädalal 
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erinev töötaja mõnest Eesti raamatukogust. Kärdla raamatukogust tegi seda arendusspetsialist 

Kerli Varrik. Raamatukogu Youtube kanalisse saavad üles laetud videod uutest raamatutest, 

intervjuudest ja muudest huvitavatest sündmustest, mis aasta jooksul avaldamist väärib. 

 

Raamatukogu tegemisi kajastatakse põhiliselt kohalikes lehtedes, milleks on kaks korda 

nädalas ilmuv Hiiu Leht ja korra kuus ilmuv Hiiumaa Teataja. Kuna 2022. aasta oli 

raamatukogude aasta ja ühtlasi Hiiumaal ka kirjanduse aasta, ulatuti üle uudisekünnise enam 

kui mullu. Näiteks ilmusid artiklid: „Raamatukogude aasta algab ettelugemisega“, „Hiiumaal 

algas kirjanduse teema-aasta“, „Kärdla raamatukogu - natukene kodu moodi koht“ jt.  

Endiselt on avatud raamatukogu teema aktuaalne. Nii ilmusid Hiiu Lehes artiklid „ Kärdla 

avatud raamatukogu lahti ka suvel“ ja „Avatud raamatukogus aastaga 1200 külastust“. 

Hiiumaa Teatajas ilmub rubriik „Raamatukoguhoidja soovitab“, milles tutvustab mõni 

Hiiumaa raamatukogu töötaja huvitavaid raamatuid. 

Lähenevad raamatukogu sündmused pannakse üles veebis hiiumaa.events lehele, mis on 

Hiiumaal kõige populaarsem veebileht sündmuste levitamiseks. Uue info avaldamise lehena 

on kasutusel ka www.hiiumaa.ee. 

Kui saabuv üritus või töötuba toimub lasteaia- või kooliealistele lastele, viiakse plakatid 

vastavalt kas lasteaeda või koolimajja. Info on üleval ka raamatukogu laenutuslettidel, 

infotahvlitel, trepikojas ja tänavatel. Meiliturunduses on kasutuses endiselt e-post ja uue 

kanalina uudiskirjade saatmise programm Smaily.  

Jätkati raamatu „Pisike puu“ kinkimist. 

4.9 Andmebaasid 

Kärdla Linnaraamatukogu kasutab info- ja kataloogisüsteemi RIKS. Raamatukogu kodulehe 

kaudu saab siseneda elektronkataloogi Riksweb. Kärdla Linnaraamatukogu tegeleb 

kodulooliste teavikute ja artiklite kataloogimisega kohalikest ajalehtedest (Hiiu Leht ja 

Hiiumaa Teataja), samuti üleriigilistest lehtedest. Kodulootuppa on koondatud mitmekümne 

aasta kohalik materjal paberväljaandena, kodulooline kirjandus ja ajaleheväljalõiked ning 

uurimustööd kohaliku kultuuripärandi kohta. 

5. 2023. aasta tegevused 

2023. aasta on kuulutatud Hiiumaa valla poolt muusika-aastaks, Kultuuriministeeriumi poolt 

liikumisaastaks ja MTÜ Eesti Maaturismi eestvedamisel sauna-aastaks. Raamatukogu annab 

oma panuse teema-aastate teadvustamisel ja info levitamisel läbi ürituste ja 

näituste/väljapanekute. 

2023. aasta tegevuste hulka kuuluvad lugejate teenindamine, raamatukogude aktiivne 

turundamine, elanike digikirjaoskuse koolitamine ja nõustamine, laste lugemisharjumuse 

kujundamine, täienduskoolituste korraldamine, andmebaasi ja kogude korrastamine, 

rahvusvaheliste suhete arendamine. 

Soov on säilitada raamatukogu kogukonnakeskuse ja kokkusaamise kohana ning toetada ja 

mitmekesistada inimeste vaba aja veetmise võimalusi läbi erinevate kultuuriürituste ja 

kirjandus sündmuste. Plaanitakse valmis saada uus kasutajasõbralik ja atraktiivne koduleht. 

 



27 

Aruandes kajastuvad andmed põhinevad andmebaasil RIKS. 

 

Koostajad: direktor, arendusspetsialist,  laste- ja noortetöö spetsialist ja komplekteerija.  

Direktor Annely Veevo 

Allkiri   ………………  /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 
 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht ) 

Koolituseks 

kulutatud 

Kärdla 

Linnaraamatukogu 

 12  146 a/h 350 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised olid peamiselt rühmakoolitustel andmebaaside 

tutvustamised, uudiskirjandusest ülevaadete andmised, teematunnid õpilastele ning 

raamatukogutunnid lasteaiale. Artikleid kirjutati Hiiu Lehte ja Hiiumaa Teatajasse. 

Raamatukogusid tutvustati Viljandi maakonna, Saare maakonna ja Valga maakonna 

raamatukogutöötajatele nende õppereisidel. Kärdlas võeti vastu ka suur delegatsioon 

Rahvakultuuri keskusest.  

Olulisemad avalikud esinemised olid järgmised: 

Annely Veevo (direktor) 5. aprill Ukraina-Eesti klubi. 

Annely Veevo (direktor) ja Kerli Varrik (arendusspetsialist) 20. aprill, 3. mai ja 18. mai 

keelekohvik ukrainlastele. 

Annely Veevo (direktor) 9. juuni avalik dialoog „Kuidas me oleme kriisideks valmis?“ 

Annely Veevo (direktor) 9. september ööretk „Armastan sind lossi ja tagasi“ - luges ette M. 

Aitsami raamatut „Hiiu lossist - Siberisse“. 

Annely Veevo (direktor) 16. september „Armastan sind Paradiisi ja tagasi“ - luges ette T. 

Õnnepalu luuletusi ja lõike teostest.  

Annely Veevo (direktor) 22. november arvamusrännak „Raamatukogude uuenev tähendus“. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

 

Raamatukogu nimi   Teostatud tööd (2022) 

Kärdla 

Linnaraamatukogu 

 Uus teeninduslett, kahele töötajale uued töölauad 
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LISA 4. Laste ja noorteüritused 
 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kärdla Linnaraamatukogu Nukitsa konkursi tutvustamine 

ja hääletus   Suuremõisa 

Lasteaed-Põhikool I-VI klassid, 

Kärdla Põhikool IIIa, IIb, Ia, Ib, 

IVa klassid  

 89 

 Lugemisisu - Raamatu teekond 

Kärdla Lasteaed Siilide rühm 

21 

 Lugemisisu - Ajakirja tegemine 

Kärdla Põhikool IVb ja IIIb 

klassid, Suuremõisa Lasteaed-

Põhikool I-IV klassid 

41 

 Raamatukogu tutvustamine 

Kõpu Vabakool  

5 

 Lugemisisu - uute raamatute 

tutvustamine Kärdla Põhikool 

Ib klass 

14 

 Lugemisisu - Pilt raamatus, jutu 

illustreerimine Kärdla Põhikool 

Ia klass 

14 

 Lugemisisu - Kuidas valmib 

raamat? Kärdla Põhikool Ib 

klass 

19 

 Lugemisisu - Lastekirjanduse 

auhinnad Suuremõisa Algkool-

Põhikool I-IV klass  

14 

 Lugemisisu - Joonistame 

raamatutegelasi Kärdla 

Põhikool IIa klass 

14 

 MTÜ Jääk ja Praak taaskasutuse 

töötuba lastele 

7 
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 Aino Pervik 90 - elu ja 

loomingu tutvustus Suuremõisa 

Lasteaed-Põhikool I-VI klass, 

Kärdla Põhikool IIa, IIIa, IVa, 

IVb, Ib, IIIb klassid 

119 

 Noorte kirjanduse tutvustamine 

Kärdla Põhikool VIb, IXa, 

VIIIa klassid 

62 

 Lugemisisu 2021/2022 hooaja 

lõpetamine. Kohtumine Ilmar 

Tomuskiga  

65 

 Lugemisprogrammi 

„Suvelugemise väljakutse 

2022“ tutvustamine Suuremõisa 

Lasteaed-Põhikool I-VI klaasid, 

Kärdla Põhikool IVa, Ib, VIb, 

III, II, Ia klassid 

148 

 Raamatujaht Hiiumaa 

lastefestivalil 

78 

 Miks lugeda raamatuid? 

Uudiskirjanduse tutvustamine 

Kärdla Põhikool IVb klass 

18 

 Mis vahe on teatme- ja 

ilukirjandusel? Kärdla Põhikool 

Va klass 

17 

 „Suvelugemise väljakutse 

2022“ lõpetamine. Kohtumine 

Juhani Püttsepaga 

70 

 Uute raamatute tutvustamine. 

Viktoriin. Kärdla Põhikool III 

klass 

13 

 Raamatukogu tutvustamine 

Kärdla Põhikool I klass 

18 

 Raamatukogu tutvustamine 

Kärdla Lasteaed Mõmmide 

rühm 

10 
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 Keskkonnapäev Kärdla 

koolieelikutele 

16 

 Raamatute tutvustamine, pildi 

joonistamine jutu põhjal Kärdla 

Lasteaed Mõmmide rühm 

14 

 Raamatud sõprusest, viktoriin 

Kärdla Põhikool IIIb klass 

8 

 RIKSWEB, ESTER, MUIS, 

DIGAR, DEA, FOTIS 

tutvustamine Hiiumaa 

Gümnaasium X klass 

18 

 Teatmeteoste tutvustus ja 

praktiline kasutamine Kärdla 

Põhikool  IVb, IVa klassid 

25 

 Paberikunsti töötoad 

koolivaheajal 

32 

 Põhjamaade kirjanduse nädala 

hommikuhämaruse 

ettelugemine Kärdla Lasteaed 

Mõmmide ja Kiisude rühm 

36 

 Avatud raamatukogu süsteemi 

tutvustamine Hiiumaa 

Gümnaasium X klass 

18 

 Uudiskirjanduse tutvustamine  

Kärdla Põhikool IVb, IVa 

klassid 

25 

 Väikelaste raamatutund 26 

 Kohtumine Noorte kirjaniku 

Ene Sepaga Kärdla Põhikooli 

VI-IX klassid 

107 

 Kirjanike Tuur „Sõnaränd“. 

Kohtumine Anti Saarega Kärdla 

Põhikooli I-III klassid 

77 
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 Vabariikliku 

ettelugemisvõistluse „Ühes 

väikeses Aino Perviku 

raamatus“ Hiiumaa eelvoor 

12 

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; 

6) koordineerib ja korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskuse vabariiklike lasteüritusi 

Hiiumaal: Nukitsa konkursi hääletus ja ettelugemisvõistlus „Ühes väikses Aino Perviku 

raamatus“; vahendab laste- ja noortetöö alast infot ja koolitusi maakonna raamatukogudele 

Raamatukoguteeninduse koordineerimisel täitis Kärdla Linnaraamatukogu kõiki seaduses 

ettenähtud ülesandeid.  

Maakonnaülene tsentraalne komplekteerimine riigieelarvest eraldatud vahendite eest toimib 

korralikult ja tõrgeteta. Kokku on lepitud, et maakonna raamatukogud esitavad Rahva Raamatu 

intranetis oma soovid raamatute tellimiseks, maakonnaraamatukogu komplekteerija vaatab 

soovid üle ja kinnitab, ning Rahva Raamat saadab tellitud raamatud igale raamatukogule otse. 

Maakonnaraamatukogu komplekteerija sisestab RIKSi kirjed ning maakonna raamatukogud 

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, mille esitab riigile ja 

omavalitsusele.  

Maakonnaraamatukogu aitab vajadusel teisi raamatukogusid igapäevatöös ette tulevates 

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 5 koolitust, 3 ühisseminari ning Raamatupäeva. Nendest saab lähemalt 

lugeda peatükist 2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused. 


