
Aastaaruanne 2022

Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaal

Elanike arv: 636

1.Põhilised tegevussuunad

 Alustati kord kuus toimuvate lauamänguõhtutega täiskasvanutele.

 Teavikute  kogu  täienes  märkimisväärselt.  Suleti  Viitna  filiaal  ja  sealne  kogu
likvideeriti ning jaotati teiste filiaalide vahel ära.

 Toimus mitmeid lastele mõeldud pidusid.

 Koroonaviirus ei mõjuta enam raamatukogu nii oluliselt. 

Raamatukogu tegevused raamatukogude teema-aastal: 

 Osaleti ettelugemisel Mudlum „Mitte ainult minu tädi Ellen“ tehes kolleegidega ühise
ettelugemise video

 Osaleti lugemistalgutel – maakondlik lugemisbingo nii lastele kui täiskasvanutele

 Osaleti  mõistatamismängul  „Avasta  Eesti  raamatukogusid“  jagades  templikaarte,
küsides mõistatusi ja andes templeid

 Korraldati  ühiselt  lastele  ja  noortele  Pannkoogipidu  „Suure  koogiteoga  suurde
suvesse“

 Osaleti lugemistunnil ehk üle-eestilisel ettelugemisel.

2. Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutusi ei tehtud.

2.1 Ülevaade täienduskoolitusest 

LISA 1

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv
LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused

LVKRK

Lastekirjanduse erialapäev 
maakonnas

LVKRK 4 1

Õppimise võlu ja nauditav 
õppimine hõbedases vanuses

LVKRK 4 1

Sotsiaalmeedia konto 
haldamine ja sisuturundus 
raamatukogus

LVKRK 4 1

Naiste aeg kaasaegses vene 
kirjanduses

LVKRK 2 1
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Soome rk-d: Oodi, 
Kirkkonummi, Herttoniemi

LVKRK 8 1

Koolitusreis Tallinna: Rahva 
raamat, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Tallinna
KRK VKO

LVKRK 5 1

Rahva Raamatus oli väga huvitav ringkäigul ja kuulata kuidas kogu protsess toimib. Soome
Oodi  oli  hiiglaslik  ja  väga  tore  ekskursioon  tehti  meile.  Hea  näha,  kuidas  naaberriigis
raamatukogud  arenevad  ning  on  eeskujuks  meie  raamatukogudele.  Sotsiaalmeedia  konto
haldamise  koolitus  pakkus  uusi  teadmisi  (nt  postituse  ajastamine),  mida  kindlasti  saab
tulevikus kasutada. Olid päris eriilmelised, asjalikud ja head koolitused. 

2.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

LISA 2

-

2.3 Erialahariduse omandamine 

Erialahariduse  bakalaureus  on  töötajal  olemas.  Töötaja  asus  õppima  Tartu  Ülikooli
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kultuurikorralduse õppekava magistriõppes.

2.4 Töötajate tunnustamine

-

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine

LISA 3

Haldusjuhtimisega  tegeleb  põhikogu.  Raamatukogu  asukohas  ja  ruumides  muutusi  ei
toimunud.  Sel  aastal  remonti  ei  tehtud.  Võimalusel  tuleks  paigaldada  radiaatoritele
termostaadid.  Juurde  sai  soetatud  3  otsariiulit  lasteraamatute  jaoks.  Fuajee  välisuksele
paigaldati uksesulgur. Hulja alevikku oleks vaja paigaldada suunaviit, sest kaugemalt tulijad
jäävad koha leidmisega tihtipeale hätta. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

Kaldtee on juba olemas.

Tabel 5

Juurdepääs võimalik Jah
Juurdepääs võimalik osaliselt Ei
Juurdepääs puudub Ei 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Vana lugejaarvuti asemel soetati oktoobris uus 2016. aasta arvuti, kuid see uuendati sel aastal
ära. Wifi on olemas ja saab ka printida-skaneerida-kopeerida. Üldine hinnang on hea. 
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3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused 

Komplekteerimine toimub Kadrina valla raamatukogu komplekteerimispõhimõtete järgi, mis
on leitavad raamatukogu kodulehelt.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine 

Kogu täienes 623 raamatu võrra ehk peaaegu poole võrra rohkem kui 2021. aastal (363), sest
sügisel suletud Viitna filiaali teavikutest sai osa raamatuid toodud Huljale ja need annetusena
arvele võetud. Annetuste osakaal on päris suur - 275 raamatut, mis moodustab 44% (Viitnalt
ja LVKRK-st) kogu sel aastal lisandunud raamatutest. E-raamatuid ei komplekteeritud. 

Laenutuste top 5

1. „Algaja fotograafi käsiraamat“

2. Gustavson, M. „Laste aeg – laste aed: alternatiivsed võimalused pedagoogikas“

3. Murray, L. E. „Rahulikud lapsed“

4. Saint-Exupery, A. de „Väike prints“

5. Grossthal, U. „Tähtpäevade aastaring“

Edetabelis on osad raamatud sellised, mis on pikalt ühe lugeja käes olnud ja neid on palju
pikendatud. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

Perioodikat komplekteeriti sarnaselt eelmise aastaga. Raamatukokku lisandus 17 ajakirja ja 5
ajalehte.  Burda Plusi asemel telliti  Käsitöö. Kultuuriperioodkast telliti  ajakirjad Täheke ja
Hea laps. 

Laenutuste top 5

1. Burda Plus Special

2. Pere ja Kodu

3. Eesti Ajalugu

4. Maakodu

5. Eesti Naine

3.1.3 Auviste komplekteerimine

-

3.2 inventuurid, mahakandmised
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2022. aastal kanti maha 639 raamatut ning 13 aastakäiku ajakirju. 2021. aastal olid vastavad
numbrid 582 ja 36. Inventuuri jaoks ei olnud vajadust.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Muudatusi ei olnud. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Raamatukogus on olemas kuulutuste sein ja alati saab küsida ka raamatukoguhoidjalt teavet.
Lugejaarvutit  kasutati  täiskasvanute  poolt  11  korral  ja  alla  17-aastaste  poolt  160  korral.
Lapsed kasutasid arvutit enamjaolt mängimiseks ja youtube-ist videote vaatamiseks.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused

Külastuste  ja  laenutuste  arv  on  kõvasti  langenud.  Üks  põhjustest  võib  olla  see,  et
raamatukogu  oli  sel  aastal  vähem avatud  kui  tavaliselt.  Põhjuseks  töötaja  õpingud  Tartu
Ülikoolis ning Viitna filiaali sulgemisel abistamine. Päringutest küsiti teema- ja infopäringuid
ning raamatute saadavuse kohta raamatupoodidest. 

Keskmine loetavus on 25 (2021. a oli 32). 

Keskmine külastatavus päevas on 14,6 (2021.a oli 16,6).

Külastuste intensiivsus aastas on 18 (2021.a oli 24).

Hõlve on 25% (2021. a oli 24,3%). 

Tabel 1

Raamatu-
kogu

Lugejad
2021

Lugejad
2022

Muutus (+-)

Hulja filiaal 158 159 +1

Raamatu-

kogu

Külastused
2021

Külastused
2022

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2021

Virtuaal-
külast.
2022

Muutus
(+-)

Hulja filiaal 3877 2833 -1044 0 0 0

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2021

Laenut-d
2022

Muutus
(+-)

Päringud*
2021

Päringud*
2022

Muutus
(+-)

Hulja filiaal 5097 3952 -1145 100 22 -78

Raamatu- Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel Virtuaalürituste
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kogu osalejate arv järelvaatajate arv*
2021 2022 2021 2022 2021 2022
0 0 0 0 0 0

Raamatu-
kogu

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel
osalejate arv

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*

2021 2022 2021 2022 2021 2022
0 0 0 0 0 0

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2021

Virtuaalnäituste
arv 2022

Virtuaalnäitust
e  külastajate
arv 2021

Virtuaalnäituste
külastajate  arv
2022

0 0 0 0

4.3 RVL teenindus 

Raamatuid  laenutati  enamjaolt  Kadrina  valla  raamatukogust  ja  selle  filiaalidest.  Lisaks
Lääne-Virumaa  Keskraamatukogust  ning  ühel  korral  ka  Tartu  Linnaraamatukogust.  2022.
aastal toodi teistest raamatukogudest 590 teavikut (2021. a 416 teavikut) ning laenutati välja
281 teavikut (2021. a 588 teavikut). 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Laste- ja noortekirjandust komplekteeriti 210 eksemplari. Seda on võrreldes eelmise aastaga
peaaegu topelt kogus (2021. a. 103 eks). Kuna sügisel suleti Viitna filiaali, sai sealt toodud
palju  lastekirjandust.  Hulja  raamatukogu  külastab  igal  aastal  palju  lapsi,  sest  pakutakse
huvitavat tegevust ja üritusi. Eks järgmine aasta on näha, kas ja kuidas kirjanduse kasv on
mõjutanud laenutuste arvu.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 2

Rmtk Lug-d
2021

Lug-d
2022

Muutus
(+-)

Külast-d
2021

Külast-d
2022

Muutus
(+-)

Laenut
2021

Laenut
2022

Muutus
(+/-)

Hulja
filiaal

72 68 -4 1684 1733 +49 1227 892  -335

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

Lasteaialastele  toimusid  ettelugemised,  koolilapsi  meelitati  raamatukokku  meisterdamiste,
lauamängude  ja  huvitavate  üritustega.  See  on  hea  koht  vaba  aja  veetmiseks.
Lugemisharjumuste  kujunemist  on  mõne  lapse  puhul  juba  näha,  kuid  sellega  tuleb
järjepidevalt tööd teha. 

Laste- ja noortekirjanduse laenutuse top 5
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1. Saint-Exupery, A. de „Väike prints“

2. U. Grossthal „Tähtpäevade aastaring“

3. K. Kass „Õpetaja Kusti kummitab ja teisi jutte“

4. J. Maasik „Enne lõppu“

5. H. Käit „Kummitusmaja“

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

LISA 4 

Juba traditsiooniks saanud reedesed meisterdamised toimusid 23 korral ja neis osales 168
last. Koostöös Kadrina noortekeskusega pakuti neljapäeviti tegevusi 8 korral ja neis osales 24
noort. Veebruaris  toimus sõbrapäevapidu (13 osalejat),  detsembris jõulupidu (18 osalejat).
Huljal on kaks tublit noormeest, Andrus Salusoo ja Marthen Balõtšev, kellele meeldib väga
pidusid  korraldada  ja  esineda.  Kevadisel  koolivaheajal  toimus  igal  päeval  muinasjuttude
ettelugemine ning järgnes temaatiline meisterdamine – joonistamine, millest hiljem tehti ka
väljapanek.  Sügisesel  koolivaheajal  „Maagiline  sügisvaheaeg“  sai  õppida  mustkunsti-  ja
võlutrikke  erinevatest  raamatutest  ning  neid  sõpradele  näidata.  Lasteaia  lastele  näidati
multifilmi ja tehti ettelugemisi. Ettelugemispäeval esines lastele Heli Preismann ning mängis
harfi  (31  osalejat).  Võeti  ka  osa  üle-eestilisest  lugemistunnist,  kus  oli  osalejaid  23.
Meeldejääv  ja  mahukas  ühissündmus  raamatukogude  aasta  puhul  oli  kindlasti  juunis
toimunud  Pannkoogipidu  „Suure  koogiteoga  suurde  suvesse“.  See  toimus  Kihlevere
raamatukoguhoidja suvekodus ning nii lastel kui täiskasvanutel oli väga lõbus. 

Lahendati  liiklusviktoriini,  hääletati  Nukitsa  raamatuid,  2  last  osales  ka  LVKRK  poolt
korraldatavad pilditeo konkursil, kus lapsed said auhindu. Kaks last võtsid osa ka Tähekese
Kaisukaru portree joonistuskonkursist. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Koduteeninduse vajadusega keegi raamatukogu poole ei pöördunud ja erivajadustega asutus
piirkonnas puudub.

Tabel 3

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus 0 0 0

Tabel 4

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

0 0 0
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

Raamatukogu koostööpartnerid sel aastal:

 Kadrina noortekeskus – tegevused lastele ja noortele

 Kadrina lasteaed Sipsik Hulja rühmad – ettelugemised lasteaialastele,  Mihklilaadal
heategevuslik raamatute müük, Jõuludisko korraldamine

 Andrus Salusoo ja Marthen Balõtšev – tublid dj-d ja pidude korraldajad

 Kadrina vallavanem Kairit  Pihlak – raamatukoguhoidja kaasamine kultuuriinimeste
kokkusaamistele

 Kadrina vallavalitsus

4.6.1 kohalikul tasandil  

Korraldati  11  väljapanekut,  näiteks  Nukitsa  konkursil  osalevatest  raamatutest,  Ukraina
toetuseks  „Jah,  Ukraina  on  olemas“  ja  kalendritähtpäevade  teemal.  Näitusi  oli  nii
täiskasvanutele kui lastele. 

Lauamänguõhtud  täiskasvanutele  toimusid  kord  kuus  8  korral  ja  osalejaid  oli  igal  korral
keskmiselt 4. 

Toimus üks filmiõhtu – „Soo“, mida käis vaatamas 5 inimest.

„Loodusliku kevadkaunistuse töötuba“ raamatukoguhoidja juhendamisel toimus nii Huljal 6
inimesega kui Kihlevere raamatukogus. 

Raamatukoguhoidja ning osa lugejaid võtsid osa ka teistest  üritustest,  mida Kadrina valla
raamatukogu  korraldas,  näiteks  keraamika  töötubades,  huvireisil  Filmimuuseumis,
Pannkoogipäeval jm.

Raamatukogus  sai  valida  Nukitsa  konkursi  raamatuid,  Kadrina  aasta  tegijat  2022   ning
Lääne-Virumaa aasta tegu 2022. 

Juunis  külastasid  raamatukogu  Kuusalu  raamatukoguhoidjad,  kellele  näidati  raamatukogu
ruume, räägiti tööst ning juhatati põnevate kohalike vaatamisväärsusteni.

Lastele ja noortele toimusid juba traditsiooniks saanud reedesed meisterdamised 23 korral ja
neis osales 168 last. Koostöös Kadrina noortekeskusega pakuti tegevusi 8 korral ja neis osales
24 noort. Veebruaris toimus sõbrapäevapidu (13 osalejat), detsembris jõulupidu (18 osalejat).
Kevadisel  koolivaheajal  toimus  igal  päeval  muinasjuttude  ettelugemine  ning  järgnes
temaatiline  meisterdamine  –  joonistamine,  millest  hiljem  tehti  ka  väljapanek.  Sügisesel
koolivaheajal  „Maagiline  sügisvaheaeg“  sai  õppida  mustkunsti-  ja  võlutrikke  erinevatest
raamatutest  ning  neid  sõpradele  näidata.  Lasteaia  lastele  näidati  multifilmi  ja  tehti
ettelugemisi. Ettelugemispäeval esines lastele Heli Preismann ning mängis harfi (31 osalejat).
Võeti ka osa üle-eestilisest lugemistunnist, kus oli osalejaid 23 last. Meeldejääv ja mahukas
ühissündmus raamatukogude aasta puhul oli kindlasti juunis toimunud Pannkoogipidu „Suure
koogiteoga suurde suvesse“. See toimus Kihlevere raamatukoguhoidja suvekodus ning nii
lastel  kui  täiskasvanutel  oli  väga  lõbus.  Lahendati  liiklusviktoriini,  hääletati  Nukitsa
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raamatuid, 2 last osales ka LVKRK poolt korraldatavad pilditeo konkursil, kus lapsed said
auhindu. Kaks last võtsid osa ka Tähekese Kaisukaru portree joonistuskonkursist. 

4.6.2 riiklikul tasandil 

-

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

-

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.

Peamine sihtrühm on lapsed ja noored – neile  korraldati  ettelugemisi,  meisterdamistunde,
filmiõhtuid, pidusid. Koostöös Kadrina noortekeskusega pakuti samuti erinevaid tegevusi. 

Teine  peamine  sihtrühm  on  töötajad  –  korraldati  töötuba,  kus  valmistati  looduslikest
materjalidest kevadkaunistusi. Lisaks korraldati sama üritus ka Kihlevere filiaalis. Näidati ka
filmi.

Lõbusaid  ja  arendavaid  lauamänge  mängisid  lapsed  vabal  ajal  ja  reedestes
meisterdamistundides ning täiskasvanutel oli võimalus kord kuus osaleda lauamänguõhtutel. 

Liiklusviktoriinist võtsid osa nii lapsed (16) kui täiskasvanud (11). See oli väga asjalik ning
saadi uusi teadmisi. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukoguteenuseid  tutvustab  Kadrina  valla  raamatukogu  koduleht  ja  Facebooki  leht
nimega  Kadrina  valla  raamatukogu  ja  filiaalid.  Samuti  leiab  sealt  infot  ürituste  kohta.
Väljaandeid ei ole. 

4.9 Andmebaasid

Peetakse kroonikat, hoitakse kohalikku lehte Kodukant ilmumise algusest. 

5. 2023. aasta tegevused

 Võiks muuta Pannkoogipeo ühisürituse iga-aastaseks.

 Lapsed soovivad osaleda Raamatukoguööl,  ilmselt  tuleb seda siis  jälle  korraldada,
sest viimati toimus see 2018. aastal.

 Jätkatakse ühtse meeskonnana, kes toetab ja abistab üksteist.

 Jätkatakse tihedat  koostööd Kadrina noortekeskusega ning Kadrina lasteaed Sipsik
Hulja rühmadega.

Gerda Ansi
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LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

Kadrina  valla
raamatukogu  Hulja
filiaal

6 27 -

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

Pole

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022)

Hulja filiaal -

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Hulja filiaal Meisterdamised reedeti 

(23 korral)

168

Hulja filiaal Kadrina  noortekeskusega
koostöös tegevused (8 korral)

24

Hulja filiaal Sõbrapäevapidu 13

Hulja filiaal Kevadine  koolivaheaeg
muinasjuttude  ja  temaatilise
meisterdamisega (5 päeval)

11

Hulja filiaal Multifilmi vaatamine 25

Hulja filiaal Pannkoogipidu Ühine 

Hulja filiaal Lugemistund 23

Hulja filiaal Maagiline sügisvaheaeg 

(4 päeval)

14

Hulja filiaal Ettelugemispäev 31

Hulja filiaal Jõuludisko 18

9


	2. Personali koosseis, juhtimine ja areng
	4.4 Laste- ja noorteteenindus
	4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine


	LISA 1. Personali koolitus
	LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
	LISA 4. Laste ja noorteüritused

