
Pärnu linna ja maakonna raamatukogude aastaaruanne 2014

Maakonna/linna
nimi

Elanike  arv
(01.01.14)

Üldkasutatavate
raamatukogude
arv 

Harukogude
arv

Kokku

Pärnumaa 85855 42 42

1. Põhilised tegevussuunad
2014.  aastal  tähistasime  Pärnu  Keskraamatukogu  105ndat  tegevusaastat.  Jaanuaris
korraldasime  raamatukogu  lugejatele  esmakordselt  perepäeva,  kus  pakkusime  igas
vanuses kasutajatele kogu päeva jooksul erinevaid tegevusi ja kohtumisi. Päev ja selle
formaat osutusid väga menukaks. Pärnumaa raamatukoguhoidjatele korraldasime aga
juubelikonverentsi „Raamatute raamid“, mida modereeris Pärnu kirjanik ja ajakirjanik
Kaupo  Meiel,  ettekannetega  esinesid  riigikogu  kultuurikomisjoni  liige  Mart  Meri,
kirjanik Jan Kaus ja infotehnoloogia spetsialist Kalev Pihl.
Pärnu  Keskraamatukogus  muudeti  osakondade  nimetusi  ja  kogude  paiknemist.
Aprillis  muutsime üldlugemissaali  teabekirjanduse osakonnaks – sellesse osakonda
koondasime kogu teabekirjanduse ning enamuse kogust muutsime kojulaenutatavaks.
Kohalkasutuseks on ainult väike hulk teatmeteoseid ja väga nõutud ainueksemplarid.
Endise  kojulaenutusosakonna nimetasime ilukirjanduse osakonnaks  ja  nagu nimest
näha,  paikneb  seal  ilukirjandus.  Ümberkorralduste  tagajärjel  kasvas  ilukirjanduse
laenutamine võrreldes 2013. aastaga 7432 võrra ja kahe osakonna kojulaenutuste arv
suurenes  2397  võrra.  Samuti  paranesid  oluliselt  ka  ilukirjanduse  avariiulitesse
paigutamise ja eksponeerimise võimalused, samuti saime osakonda juurde teha 2 uut
nö lugemispesa. Oluliselt (6694 võrra) suurenes nendest osakondadest keskastme ja
gümnaasiumi  I  astme  noorte  laenutuste  arv.  Seega  oli  otsus  enamuse  teavikute
kojulaenutamiseks  õige.  Samas  ei  halvenenud  kohalkasutuse  võimalused,  sest
kasutajakohtade arv ei  vähenenud.  Tagasiside lugejatelt  on positiivne.  Töö parema
organiseerimise tulemusena ühtlustus töötajate töökoormus.
Juunis  2014.  suleti  Ülejõe  haruraamatukogu.  2010.  aastal  koliti  Ülejõe
haruraamatukogu  väiksematesse  ruumidesse  ja  teavikute  arv  vähenes  35000-lt
5000-le. Selline väike haruraamatukogu ei rahuldanud enam lugejate vajadusi.
Liikumisaastat tähistasime osalemisega Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu retkel, millest
võttis  osa  14  raamatukoguhoidjat  keskraamatukogust  ja  Lindi  raamatukoguhoidja
Lindi kooli õpilastega.
Keskraamtukogu  maateenininduse  ja  teeninduse  peaspetsialistid  ning
komplekteerimisosakonna  raamatukoguhoidja  külastasid  sügisel  kõiki
külaraamatukogusid.  Tähelepanu  oli  seekord  suunatud  kogudele  –  nende
korrastamisele,  vananenud  kirjanduse  mahakandmisele.  Tagasiside
maaraamatukoguhoidjatelt oli positiivne ja see kajastus ka komplekteerimiskosakonda
laekunud kustutusaktides.
Tegevusjuubeleid tähistasid Pärnu Keskraamatukogu (105), Kaisma (100),  Massiaru
(95), Pärnjõe(85), Vihtra (60) raamatukogud.
2015.  aasta  eesmärkideks  on  keskraamatukogu  muusikaosakonna  CD-de  kogu
ümberpaigutamine avariiulitele, koolinoortele infootsingu koolituste korraldamine ja
seenioritele nutiseadmete, arvutite ja internetikeskkondade kasutamise õpetamine.

2. Juhtimine

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:



Seoses osakondade ümberkorraldamisega muudeti keskraamatukogu põhimäärust (17.
aprill 2014. a.) ja kehtestati uus kasutamise eeskiri (20. märts 2014. a).
Uute teenustena kehtestati keskraamatukogus raamatukogule mittevajalike raamatute
müügikord, e-lugerite laenutamise kord. 
Muudeti rahaliste tehingute arvestamise korda.
Pärnu Keskraamatukogul on toimiv nõukogu, toimus 4 koosolekut, millest võttis osa
ka  keskraamatukogu  direktor.  Nõukogu  toel  võeti  vastu  Ülejõe  haruraamatukogu
sulgemise  otsus.  Nõukogu  toetas  direktori  ettepanekut,  et  selle  arvelt  ülejäävaid
eelarvesummasid  saaks  keskraamatukogu  edasi  kasutada  oma teistes  tegevustes  ja
töötajate töötasude tõstmiseks.
Sauga raamatukoguhoidja märgib, et likvideerida ei ole suudetud 2013. aasta aruandes
välja toodud miinuseid: vallal puudub kultuuri arengukava; raamatukogu põhimääruse
kohaselt peaks valla raamatukogude tegevust puudutavaid olulisi küsimusi arutama
raamatukogude nõukogu, mille moodustamist aga ei ole toimunud.
Raamatukogunõukogu  ettepanekul  tõsteti  Halinga  valla  raamatukogude  töötajate
palku. 

2.2 Eelarve
Põhieelarve Seisuga 

31.12.13. € 
Seisuga 
31.12.14 € 

Muutus % 

Eelarve kokku 1453526 1540092 6,0
sh keskraamatukogus 701470 751603 6,7
Personalikulu 828156 918334 10,9
sh keskraamatukogus 393270 448781 14,1

Komplekteerimiskulu 311833 308774 -1,0

sh OV-lt 171498 166994 -2,6

sh riigilt 140335 141063 0,5

sh keskraamatukogu 12862 123842 -3,7

sh OV-lt 61375 56157 -8,6

sh riigilt 67245 67685 0,7

Infotehnoloogiakulud 40377 38402 -4,9
sh keskraamatukogu 6400 5380 -16

Keskraamatukogu  personalikulu  suurenes  2013.  a.  eelarve  tegevuskulude  ülejäägi
arvelt. Eraldatud raha kasutati ühekordse preemia maksmiseks ja tublimate töötajate
rahaliseks tunnustamiseks. 2014. a. oli kõrgharidusega raamatukoguhoidja brutopalk
615€ ja keskeriharidusega raamatukoguhoidjal 565€.
Pärnu  linnalt  kogude  komplekteerimiseks  saadud  raha  vähenemise  tingis  Ülejõe
haruraamatukogu tegevuse lõpetamine 1. juunist 2014. a.
Omatulu  teeniti  plaanitust  3947€  rohkem,  mida  kasutati  osaliselt  koolitusreisiks
Rootsi  ja Taani raamatukogudesse. Raamatukogule mittevajalikke raamatuid müüdi
487€ eest.
Külaraamatukogudes  kasvasid  tööjõukulud  8,8%  ja  komplekteerimiskulud  0,9%,
sellest KOV-ilt 0,3%.
Töötasu jäi vahemikku 400-750€ (bruto).

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa
Raamatukogude  arendamine  (PKR)  -
Kultuuriministeerium 

15.05.-16.06.2014 340€



Pärnumaa  raamatukoguhoidjate  seminar-laagri
korraldamine (PKR) - Kultuurkapital

15.05-16.06.2014 140€

Jõuluetenduse lavastamine eelkooliealistele lastele (PKR)
- Kultuurkapital

01.11.-31.12.2014 400€

Pisipõnni  sõnaring  Mürakarukoolis  (PKR)  -
Hasartmängumaksu Nõukogu

15.01.-3112.2014 400€

Ka ääremaal on huvitav ajalugu (Aruvälja raamatukogu) -
KOP

01.04.14-
01.02.15

1468,5€

Kokku 2748.5€

Tänu  projektitoetustele  õnnestus  keskraamatukogul  kolmandat  aastat  järjest
korraldada  kõige  väiksematele  pisipõnni  sõnaringi  ja  pakkuda  250  lapsele  tasuta
jõuluetenduse vaatamist. Samuti oli oluline, et tänu projektitoetusele saime korraldada
Pärnumaa raamatukoguhoidjatele seminarlaagri.

2.3 Struktuur 
Pärnu  linnas  suleti  Ülejõe  haruraamatukogu  ja  kujundati  ümber  keskraamatukogu
kojulaenutuse  ja  üldlugemissaali  töö.  Moodustati  ilukirjanduse  ja  teabekirjanduse
osakond.  Enamus  senini  kohalkasutamiseks  olnud  teabekirjandusest  muutus
kojulaenutatavaks. 
Seoses  uute  raamatukoguruumide  valmimisega  ühinesid  Paikuse  valla-  ja
kooliraamatukogu. Uuest aastast pikendatakse ka raamatukogu lahtiolekuaegu.
Sauga raamatukogu on  2013. aasta oktoobrist reedeti suletud. Kasutamise statistika
annab alust arvata, et see on mõjutanud negatiivselt raamatukogu külastatavust, kuigi
nädala jooksul avatud tundide arv on ligikaudu sama (31,5 tundi varasema 30,5 tunni
asemel), kuid avatud päevi oli 33 võrra vähem.
Vändra raamatukogus  muudeti  iga kuu viimane reede  suletud sisetöö-  ja  töötajate
koolituspäevaks.  Külastajatel  oli  algul  ebamugav,  kuid  aasta  lõpuks  harjuti
raamatukogu uue töökorraldusega. Ŕaamatuid saab tagastada tagastuskasti.
Jõesuu raamatukogu lahtiolekuajad  muutusid  seoses  töötaja  vahetusega  -  avatakse
varem ja reede õhtuti on kauem avatud, et raamatukogu saaksid külastada ka Pärnus
õppivad  gümnaasiumide  õpilased  või  nädalavahetuseks  maale  tulevad  elanikud.
Külastajad  on  muutustega  kohanenud.  Koolituspäevadel  ja  puhkuse  ajal  töötab
asendustöötaja, endine raamatukogu juhataja. 
Häädemeeste  vald  soovis,  et  raamatukoguhoidjad  teeksid  1  kuu  jooksul  tööaja
pildistamist - kes raamatukogu külastab ja kui palju tema teenindamiseks aega läheb.
Analüüsi tulemused on aluseks tööaegade muutmisel 2015. aastal

2.4 Personali juhtimine ja areng
2014.  a  kevadel  asus  Pärnu  Keskraamatukokku  tööle  noortetöö  spetsialist,  kelle
tööülesanneteks  sai  koostöösuhete  loomine  koolide  huvijuhtide  ja  õpetajatega,
noortele  erinevate  ürituste  korraldamine  raamatukogus.  Kahjuks  kokkulepitud
eesmärke ei saavutatud ja alates 1. jaanuarist 2015. seda ametikohta raamatukogus ei
ole.
Jõesuus vahetus töötaja – kauaaegne juhataja siirdus pensionile.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014

Raamatukogu
nimi

Koolitust
e arv

Koolitustundide
arv

Raamatukoguhoi
djate  arv,  kes

Koolituseks
kulutatud



(koolituse
pikkus)

osalesid
täienduskoolitusel

Allikukivi
3 11 1

Are 6 98 1
Aruvälja 9 29 1
Audru 5 94 1
Häädemeeste 5 22 2
Jõesuu 3 9 1
Jõõpre 4 13 1
Kabli 2 7 1
Kaisma 3 9 1
Kihnu 2 7 1
Kilingi-Nõmme 6 145 2
Koonga 4 13 1
Lavassaare 5 17 1
Libatse 1 4 1
Lindi 4 13 1
Lõpe 1 2 1
Massiaru 4 15 1
Paikuse 2 8 1
Pärnjõe 4 13 1
Pärnu-Jaagupi 5 17 2
Sauga 1 4 1
Saulepi - - 1
Sindi 8 108 2
Suigu 5 17 1
Surju 5 16 1
Suurejõe 4 13 1
Tali - - Tervisega seotud 
Tootsi 1 7 1
Tori 2 7 1
Treimani 4 12 1
Tõhela 3 9 1
Tõstama 4 13 1
Urge 4 12 1
Uulu 5 18 1
Vahenurme 4 17 1
Varbla 2 7 1
Vihtra 3 11 1
Võidula 1 2 1
Võiste 5 18 1
Vändra 4 25 3
KRK 21 176 36 6000€
Kokku 164 1038 81

Koolituse teema Korraldaja Osavõtjate arv
Isikuandmete kaitse ja raamatukogud Rahvusraamatukogu 1



Haruldane raamat ja sellega töötamise
eripära 

Rahvusraamatukogu 1

Raamatukoguhoidja kui koolitaja Rahvusraamatukogu 2
Rahvaraamatukogude suvelaager Rahvusraamatukogu 2
e-kursus Infopädevuse alused TÜ 3
Tööohutuse koolitus Juunika Koolitus 1
Projektikirjutamise ABC TÜ 1
Mina ja keskkond LogoServ 1
ERÜ  maaraamatukogude  sektsiooni
teabepäev

ERÜ 2

Lasteraamatukoguhoidjate
Suveakadeemia

TÜ 2

Genealoogia  ja  koduloo-uurimise
allikad

Pärnu Muuseum 3

Sotsiaalmeedia raamatukogutöös RR 1
Rahvaraamatukogude Suveakadeemia TÜ 2
250 aastat Pärnumaa ajaloo uurimist Pärnu Muuseum 3
Laps kirjanduses ELK 1
Lasteraamatukoguhoidja päev ELK 4

Keskraamatukogu töötajate täiendkoolituseks oli 2014. a planeeritud 4940€ ja 880€
tasusid  lepingute  alusel  kohalikud  omavalitsused  maaraamatukoguhoidjate
koolitusteks.  Täiendkoolitussumma  moodustas  keskraamatukogu  tegevuskuludest
1,4%. 
2014. aasta sügisel toimus Pärnu linna ja maakonna raamatukoguhoidjate koolitusreis
Rootsi ja Taani raamatukogudesse, mille sõidukulud tasuti osaliselt keskraamatukogu
omateenitud  tulu  arvelt.  Külastati  Vimmerby,  Malmö  ja  Kopenhaageni
raamatukogusid 
Milliseid  koolitusi  oleks  vaja  riiklike  ülesannete  täitmisel?  Võibolla  enim  vajaks
koolitust  isikuandmete  kaitse  ja  autorikaitse  teema.  Samuti  kõik  mis  puudutab
e-raamatuid ja nende kättesaadavust. 
Esmakordselt  toimus  Pärnumaa  raamatukoguhoidjate  seminar-laager  Häädemeeste
vallas Lemmerannas. Laagris osalejad tutvusid Salacgriva, Häädemeeste, Treimani ja
Massiaru raamatukogudega ja Ainaži meremuuseumiga. Laagri teisel päeval kuulati
ettekandeid  sugupuu-uurimisest  ja  kultuuripärandist  (M.  Kõivupuu).  Tagasiside
osalejatelt oli väga positiivne.
Keskraamatukogu  töötajad  osalesid  URRAMi  töörühma  koosolekutel,
komplekteerijate koolituspäeval ja A. Sibula erialapäeval. 
Pärnu  Keskraamatukogu  on  esindatud  Muusikakogude  Ühenduse  juhatuses  (Ene
Roost),  ERÜ  juhatuses  (Krista  Visas)  ja  Kultuuriministeeriumi  juures  tegutsevas
Rahvaraamatukogude  Nõukogus  (Heinike  Sinijärv),  ERÜ  uue  mõtte  töörühmas
(Krista Visas), URRAMi töörühmas (Marina Jantson).
ERÜ  juhatusse  kuulub  Piia  Salundi  Sauga  raamatukogust  ja  ERÜ  maakogude
sektsiooni juhatuses on Urve Salumaa Pärnu-Jaagupi raamatukogust.

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ERÜ uue mõtte  töörühma korraldatud mõttetalgutel  IFLA trendiraportist  oli  üheks
lauajuhiks keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas. 
Uue  mõtte  töörühma  liikmena  osales  Krista  Visas  IFLA  trendiraporti  Eesti
seisukohtade koostamisel.



2014.  a.  maist  osaleb  Pärnu  Keskraamatukogu  partnerina  Põhjamaade  Ministrite
Nõukogu  Nordplus  ühe-aastases  projektis  „Late  Life  Learning-Discovering  the
Pathways for Cooperative Partnerships“. Nelja partneri, Läti, Leedu, Rootsi ja Eesti,
esimene  projektikohtumine  toimus  Pärnus.  Kohtumisel  esines  eestipoolne
projektikoordinaator Krista Visas ülevaatega  raamatukogu kaasamisest  elukestvasse
õppesse ja seeniorite koolitamisse.
Järgmine kohtumine toimus novembris Rootsis Lidköpingis, kus Krista Visas esines
ettekandega  projekti  vältel  toimunud  arengutest  töös  seenioritega  Pärnu
Keskraamatukogus.
Keskraamatukogu  lasteteeninduse  peaspetsialist  Signe  Peeker  korraldas  linna
lasteaiaõpetajate infopäeva ja esines ülevaatega uuemast lastekirjandusest.
Irina  Golenkova  esines  lasteaias  „Kelluke“  lastekirjanduse  ülevaatega  vene  keelt
rääkivatele ja vene lastega tegelevatele õpetajatele.

Allikukivi  raamatukoguhoidja  esines  Saarde  koduloolaste  seltsingu  koosolekul
ettekandega  “Uurimusi  Saarde  kooliloost”  ja  Pärnu  Muuseumi  väljasõiduistungil
“Saarde koduloohuviliste töömailt”.
Aruvälja  raamatukoguhoidja  viis  Kihlepa  Võilillefestivalil  läbi  ajalootunni
„Kaasaegsete meenutusi sooserva rahvast“.
Massiaru raamatukoguhoidja esitas kodukandipäeval ettekande paikkonna ajaloost.
Võiste raamatukogu  juhataja  viis  läbi  koolituse  lasteaiaõpetajatele  raamatukogus
leiduvatest lasteaialastele sobivatest eesti lastekirjanike poolt kirjutatud raamatutest
Vändra  raamatukoguhoidja  tutvustas Vändra  Gümnaasiumi  õpetajatele  uusi
lasteraamatuid.
Audru raamtukoguhoidja viis suvekülalistele läbi Audru ajaloo lühitutvustusi.

2.4.3 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel 

Koolituse teema Lektor Osavõtjate arv

Tänapäeva vene kirjandusest Ilona Martson 65

ID kaardi ja Mobiil-ID kasutamine Madis Roosalu 61

Kogude korrastamisest Triinu Seppam 68

Muutused ja seeniortöötajad Piret Tamme 56

Raamatukoguhoidja  kui  kultuuripärandi
hoidja ja tutvustaja

Marju Kõivupuu 35

Pärnu Muuseumi varaaidast Külli Lainevool 35

Portaalist SAAGA Anneli Saarts 35

Keskraamatukogu väljastas osalejatele koolitustõendi aasta jooksul läbitud koolituste
kohta.
Koolitustest  osavõttu  piirab  rahaline  ressurss,  seetõttu  on  keskraamatukogu
korraldatud  koolitused  enamikule  maaraamatukoguhoidjatele  ainsad,  millest  osa
võetakse.
Eriti  positiivset  tagasisidet  said  raamatukoguhoidjatelt  ühine  seminarlaager
Lemmerannas ja koolitusreis Rootsi ja Taani raamatukogudesse.
Koolitusaasta lõppes Võhma küünlavabriku külastamisega ja Energia talus kuulatud
loenguga raviteedest.

2.4.4 Erialahariduse omandamine



Sauga  raamatukoguhoidja  läbis  Tartu  Ülikooli  magistriõppe  esimese  aasta
organisatsiooni infotöö erialal teadmusasutuste infokeskkondade suunal.
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis raamatukogunduse ja infoteaduste eriala
V kursusel õpivad Aili Luik (Libatse) ja Talvi Saar (Kilingi-Nõmme)

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

Kultuuriministeeriumi tänukirja said pikaajalise sisuka töö eest Viiu Juurikas(Jõesuu
raamatukogu) ja Tiiu Vodja (Pärnu Keskraamatukogu).
Raamatukogupäevade ajal tunnustati tublimaid:
Pärnu Keskraamatukogu töökas kollektiiv – Pärnu aastaraamatukoguhoidja 2014.
Rita Raudsepp (Sindi Linnaraamatukogu) – Pärnumaa aasta maaraamatukoguhoidja
2014.
Keskraamatukogu kolleegipreemiad omistati:
Monika Stimmer – Hea kolleeg 2014;
Marina Jantson – Tark mees taskus 2014;
Nadežda Kopõlova – Parim raamatukoguhoidja abiline 2014.
Jätkus  traditsioon  tunnustada  staažikaid  töötajaid  Pärnu  Keskraamatukogu
tänukirjaga:
Tiiu Kobar, Reedi Hansen ja Lenna Eliste keskraamatukogust - 40 tööaastat
Marju Rosenberg (keskraamatukogu) – 35 tööaastat
Liia Gentalen (Lavassaare raamatukogu), Marika Kukk (Paikuse raamatukogu), Ülle
Toomla (Võiste raamatukogu), Ülle Viljapuu (keskraamatukogu) – 30 tööaastat
Ave Talts ja Ene Roost keskraamatukogust – 25 tööaastat
Malle  Pajo  (Are  raamatukogu),  Malle  Kiis  (Aruvälja  raamatukogu),  Inga  Tohv
(keskraamatukogu) – 20 tööaastat
ERÜ  maaraamatukogude  sektsiooni  tunnuskiri  kauaaegse  ja  tänuväärse  töö  eest
raamatukogunduses:
Ester  Kerge  (Pärnu-Jaagupi),  Tiiu  Tammer  (Lindi),  Aita  Puust  (Tori),
HeljePulk(Uulu),  Juta  Kasvandik (Häädemeeste),  Viiu Juurikas  (Jõesuu),  Marie  Iir
(Massiaru), Erika Luige (Koonga), Leili Tali (Häädemeeste).
Malle Kiis- Audru valla tänukiri ja Aruvälja Lasteaed-Algkooli tänukiri;
Tiiu Tammer - Lindi lasteaed-algkooli 2 tänukirja koostöö eest;
Evi Laarents - Häädemeeste valla tänukiri; 
Marika Kukk Paikuse valla tänukiri.

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Pärnu Keskraamatukogu elektrisüsteem ehitati ümber säästlikumale režiimile.
Paikuse  raamatukogu  sai  2014.  aastal  uued  ruumid.  Varasema  63  m² asemel  on
lugejate kasutuses üle 300 m², avafond asub 216 m², lisaks on olemas lugemissaal 20
lugejakoha ja üldkasutatavate arvutitega.
Treimani raamatukokku paigaldati õhksoojuspump.
Suurejõel tehti sanitaarremont
Suigus remonditi raamatukogu rõdu, mis on nüüd turvaline ja ilus. 
Vändras parandati välisterrass.
Varblas renoveeriti küttesüsteem ja paigaldati kauaoodatud uus valgustus.
Kabli külaselts plaanib maja renoveerimist, eelprojekt raha taotlemiseks on tehtud.
Saulepi külaseltsil on plaanis seltsimaja uuendamine ja sellega koos ka uued ruumid
raamatukogule 1.korrusel.



Paljudes  raamatukogudes  (keskraamatukogu,  Are,  Kaisma,  Uulu,  Vändra  ,Surju,
Varbla, Paikuse, Sauga) on liikumispuudega inimestele tagatud korralik sissepääs.
Paljudes  raamatukogudes  ei  ole  võimalik  iseseisvalt  raamatukokku  pääseda,  sest
puudub  kaldtee  (Sindi,  Tõstamaa,  Allikukivi,  Tootsi)  või  asub  raamatukogu  2.
korrusel (Kabli, Pootsi).
Liikumispuudega inimene on abistaja toel siiski saanud raamatukokku, alati on leitud
lahendus, kuigi raamatukoguhoidjad peavad kaldtee puudumist suureks puuduseks.

2.6 Raamatukogu arendustegevused
2014.  a  kevadel  alustati  keskraamatukogu  teabekirjanduse  osakonnas  e-  lugerite
laenutamist. Lugeritesse on laaditud üle 40 tasuta raamatu. Lugereid kasutas 2014. a.-l
11 lugejat, kasutuskordi oli 13. Noorim kasutaja oli 16. aastane, vanim huviline 75.
aastane.
Keskraamatukogu kogude arendamise osakonnas hakati kasutama kohaviida printerit.
Libatse - skanner-printer-koopiamasin.
Saugas hangiti  Microsoft  Office  tarkvara  ja  järgmine  riistvara:  vöötkoodilugeja,
tšekiprinter,  uus töökohaarvuti, uus monitor. Vahetati välja lugejaarvuti, mis asendati
töötaja endise arvutiga ja paigaldati raamatute tagastuskast. 
Sindis muretseti koopiamasin-printer ja uus arvuti lugemissaali töötajale.
Vändra  raamatukogus  paranes  internetiühenduse  kiirus  projekti  EstWin  raames
paigaldatud valguskaabli abil. 
Surju raamatukogus on nüüd mitmeotstarbeline värviprinter (skanner-koopiamasin) ja
laminaator-kiletaja, mis võimaldavad nüüd ka A3 välja printida.
Urge raamatukogu sai tagastuskasti, vöötkoodid ja vöötkoodilugeri ja tšekiprinteri.
Jõesuu raamatukogul on uus IT-toe teenusepakkuja Kreede Pluss OÜ, kes teostab nii
kaughooldust kui käib kohapeal tekkinud probleeme lahendamas. Annetusena saadi
uus arvuti Viira koolilt seoses selle sulgemisega.
Jõõpre  raamatukogu  sai  uue  arvuti,  millega  kaasnes  ka  uus  operatsioonisüsteem
Windows 7.
Lõpe – ID-kaardilugeja.
Massiaru – AIPi uus arvuti.
Võiste - vähekasutatud lugejarvuti
Tootsi – annetusena arvuti
Allikukivi - sülearvuti
Paikuse uue majaga kaasnes ka hüpe infotehnoloogia vallas. Raamatukogul on nüüd
palju uusi kaasaegseid tehnilisi  abivahendeid sh: Projektor Beng ja 240cm ekraan,
paberilõikur,  laminaator,  köitemasin  ja  köitmisseade  Thermomaster  liimköitele,
videokaamera  Sony,  teler  Hitachi,  koopiamasin  Xerox  WorkCentre  3  e-lugerit
Pocketbook  Touch  LUX626,  kaamera  Nikon  D 3200,  muusikakeskus  JVC,  DVD
mängija  LG,  sülearvuti  Dell  Latitude  3440,  8  uut  lauaarvutit.  Kogu tehnika  uude
raamatukokku tuli hanke korras, raamatukogu eelarves see ei kajastunud.
Vajadust  uute arvutite  ja  e-lugerite  järele  nimetavad mitmed raamatukogud – kuid
kahjuks ei jätku nende soetamiseks raha

2.7 Raamatukogude koostöö
Pärnu Keskraamatukogu on Põhjamaade Ministrite  Nõukogu Nordplus  ühe-aastase
projekti (mai 2014. - mai 2015) „Late Life Learning-Discovering the Pathways for
Cooperative  Partnerships“  üks  partneritest.  Lisaks  on  projektipartneriteks  Riia
Keskraamatukogu  Lätist,  Utena  maakonnaraamatukogu  ja  Third  Age  University
Leedust,  Lidköpingi  raamatukogu,  seeniorite-  ja  hariduskeskus  Rootsist.  Esimene
projektikohtumine toimus septembris Pärnus, novembris kohtuti Rootsis Lidköpingis.



Projekti  eesmärk  on  vahetada  kogemusi  ja  tutvuda  elukestva  õppe  teemadega
projektis osalevates riikides ning leida lahendusi, kuidas paremini kaasata seenioreid
elukestvasse õppesse ja mis roll selles on raamatukogul.
Traditsiooniliselt  valmistasid  Pärnu  Keskraamatukogu  töötajad  ette  kirjandusliku
mälumängu Pärnu linna 8.-9 klasside ja gümnaasiumiõpilastele.
Koostöös Tartu Ülikooliga juhendasime 2 tudengit keskraamatukogus ja 2 Vändras
erialapraktika läbiviimisel.
Õppereisilt Rootsi raamatukogudesse sai keskraamatukogu mõtte alustada koostööd
linna lasteaedadega, pakkudes raamatute kohaleviimise teenust. Üks kord kuus toimub
nö raamaturing – lasteaedade õpetajate soovidele tuginedes viiakse raamatud 10 Pärnu
linna lasteaeda. 
Hea  koostöö jätkus  filmikolmapäevade  filmide  vahendamisel  Tallinna  Goethe
Instituudi,  Tartu  Saksa  Kultuuri  Instituudiga,  Briti  Nõukogu  ja  erinevate  riikide
saatkondadega Eestis (Taani, Rootsi, Gruusia, USA).
Meeldiva  koostöö tulemusena  toimusid  raamatukogus  Tartu  Kõrgema Kunstikooli,
Eesti  naha-  ja  metallikunstnike  ülevaatenäitused.  Samuti  on  hea  koostöö  Soome
Instituudiga, kes vahendab raamatukokku huvitavaid näitusi.
Jätkub  ka  koostöö  Eesti  Spordimuuseumiga  –  juba  kolmandat  aastat  järjest  oli
juunikuus  raamatukogus  üleval  muuseumi  näitus  ja  toimus  ka  spordimuuseumi
korraldatud mälumäng, mis on pärnakate hulgas väga populaarne.
Raamatukogus  olid  üleval  ka  Rahvarinde  muuseumi  ja  Eesti  Ajaloomuuseumi
näitused.
Tänu headele näitusepindadele on väga hea koostöö Pärnu Keskraamatukogul paljude
riikide saatkondadega – Leedu, Rootsi, Gruusia, USA, Austria jt.
Muusikaõpetajate ainesektsioon, muusikakool, Endla teater ja Pärnu kontserdimaja on
pikaaegsed koostööpartnerid keskraamatukogu muusikaosakonnale. Traditsiooniks on
saanud muusikakooli kevad- ja jõulukontserdid Pärnu Keskraamatukogus.
Koduloobibliograafina  nõustab  ja  koordineerib  Heda  Piiriste  Pärnu  maakonna
raamatukoguhoidjate kodulootööd.
Märtsis  kohtusid  Pärnus  4  maakonnaraamatukogu  –  Viljandi,  Rapla  ja  Läänemaa
esindajad.  Räägiti  probleemidest  raamatukogudes,  raamatukoguprogrammist  U3  ja
tutvuti kolleegide tööga. 
Kõigil  Pärnumaa  raamatukogudel  on  hea  koostöö  KOVi  asutustega,  linna-  ja
vallaüritustel  on  raamatukogud  toetajad  ja  aktiivsed  kaasalööjad.  Samuti  tehakse
koostööd teiste piirkonna kultuuri- ja haridusasutustega.
Vallalehtedes avaldatakse raamatukoguhoidjate lugemissoovitusi ja lugejate arvamusi
(Halinga „Valla Teatajas“ rubriik lugejatelt - „Kohtume raamatukogus“).
Tori  valla  kultuuriasutused  koonduvad  nime  „Kultuurisehkendajad“  taha  –  see  on
seltskond,  kes  korraldab  kultuurielu  koduvallas.  Koostööna  toimusid  2014.  aastal
lastekaitsepäev ja „Tori ööd ja päevad“.
Tõhela  raamatukoguhoidja  organiseeris  küüditatute  mälestuse  jäädvustamise
mälestuskivi paigaldamisega Tõhela rahvamaja juurde ning kodukohapäevade kolme
algataja auks pingi paigaldamise (möödus 30 aastat esimestest kodukohapäevadest).
Massiaru  raamatukoguhoidja  oli  kodukandipäeva  ,,415  aastat  Massiaru
esmamainimisest ja 90 aastat Urissaare kirikut“ üks organiseerijatest. 
Aruvälja  -  kohaliku  ajalookalendri  koostamine  ja  väljaandmine,  rahvakultuuri  reis
Torisse, ekskursioon ümber Võlla-Nätsi raba.
Valla  mälumängude  korraldamisega  tegelevad  Võiste,  Sauga,  Urge,  Tori,  Are
raamatukoguhoidjad.
Vändra raamatukoguhoidja osales luulekonkursi “Koidulauliku valgel” žüriis samuti
on üks raamatukoguhoidja Vändra alevivolikogu kultuurikomisjoni liige. 
Koostöö  maakonna  raamatukogude  vahel  väljendub  eelkõige  RVLi  aktiivses
kasutamises.



Halinga valla haridus- ja kultuurinõunik ja raamatukogude töötajad külastasid Audru
ja Tõstamaa valla raamatukogusid. Arutati ja võrreldi oma raamatukogude tugevusi ja
nõrkusi.
Vändra valla raamatukogude tublimad lugejad külastasid Rapla Keskraamatukogu ja
Tallinna Lennusadamat.
Sauga raamatukogu töötaja toimetab ja kuni oktoobrikuuni ka küljendas valla ajalehte,
toimetab valla kodulehte ning on valla Facebooki konto administraator.
Surju raamatukoguhoidja on vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige. Teeb
kaastööd  valla  ajalehele  „Surju  Sõnumid”  .Raamatukogus  alustas  kooskäimist
koduloohuviliste ring ja rahvakandle õpiring.
Urge raamatukoguhoidja on valla humanitaarkomisjoni liige. 
Tootsi raamatukoguhoidja on valla volikogu eelarve- ja sotsiaalkomisjoni liige.
Treimani raamatukogu teeb koostööd naaberasutustega Lätist – Ainaži meremuuseum,
Salacgriva ja Ainaži raamatukogud. Et raamatukogu töötab ka turismiinfopunktina, on
raamatukoguhoidja kursis meremuuseumi lahtiolekuaegade ja hindadega ning annab
turistidele juhtnööre kohalejõudmiseks.
Koostöös  rahvamajaga  on  välja  kujunenud  nn.  lahtiste  uste  õhtud.  Samaaegselt
rahvamajas korraldatud üritusega on paar tundi avatud ka raamatukogu. Külastajad
saavad tutvuda raamatukoguga ja vaadata näitusi.
Koostöö keskraamatukogu ja maaraamatukogude vahel on väga hea. Olulisim roll on
keskraamatukogul  muidugi  maakondlike  erialaste  koolituspäevade  korraldamisel,
samuti  on  2014.  aastal  elavnenud  maaraamatukogude  ja  keskraamatukogu
lasteosakonna  koostöö  –  paljudel  lasteüritustel  löövad  maaraamatukoguhoidjate
eestvedamisel kaasa maakonna koolide õpilased.

3. Kogud 
3.1. komplekteerimise põhimõtted
Kogude täiendamisel oli esikohal eesti autorite ja Eesti kohta ilmuv kirjandus, samuti
väärt lastekirjandus. Tähtsal kohal oli ka teatmekirjanduse, väärt tõlkekirjanduse ja
teabekirjanduse tellimine.  Väärtkirjanduse ja  kultuuriperioodika tellimiseks kulutati
Pärnumaal 72 331€.
Komplekteerimine  toimus  vastavalt  piirkonna  lugejate  soovidele  ja  nõudlusele  ja
vastavalt rahalistele võimalustele. Hästi toimis koostöö valla raamatukogude vahel,
arvestati kogukonna vajadusi ja lugemisharjumusi. 
Maaraamatukogud  komplekteerisid  põhimõttel  „igaühele  midagi“,  et  rahuldada
enamiku  lugejate  soove.  Osakaal  on  kaldunud  ilukirjanduse  poole,  vähem  telliti
teatmekirjandust, kuna lugejate nõudlus selle järele on vähenenud. Ilukirjandust telliti
67,4% mis on 4,7% rohkem kui 2013. a. Sh keskraamatukokku ostetud kirjandusest
moodustas teatmekirjandus 38% (2013, - 46%), ilukirjandus 62% (2013 - 54%).
Ostueelistusteks  olid  kirjanduspreemiate  nominentide  ja  romaanivõistlustel
auhinnatud teosed.
Kasutati  senisest  rohkem  võimalust  RVLi  teel  keskraamatukogust  või  teistest
vallaraamatukogudest vajalikke raamatuid lugejatele tellida.
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust 
Maakonna  raamatukogud  said  juurde  2168  eksemplari  annetusi,  s.o.  8,7%
juurdetulekust.
Sellest sai keskraamatukogu annetusi 1004 eks. - 9% (2013-7,8 %) juurdetulekust.
Suuremad annetajad: Eesti Statistikaamet, Tervise Arengu Instituut, Keskkonnaamet,
eraisikud jne.
Seoses  Ülejõe  haruraamatukogu  likvideerimisega  täiendasid  oma  kogusid  vajalike
raamatutega  P-Jaagupi  (297 eks.),  Treimani  (44  eks.),  Suigu  (27  eks.),  Vändra  ja
Tootsi raamatukogud.



Kihnu raamatukogule tegi jätkuvalt annetusi Joel Sang (50 raamatut). Annetasid ka
autorid (Heli Künnapas, Aldo Kals).
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis+e-raamat)
Kokku  telliti  Pärnumaale  24  940  teavikut  308  774€  eest,  mis  on  1% vähem kui
2013.a.
Omavalitsused  eraldasid  teavikute  ostuks  223  151€.  Raamatu  keskmine  hind  oli
10,7€.
Erandiks oli 2014. aastal Häädemeeste valla 4 raamatukogu (Häädemeeste, Treimani,
Kabli  ja  Massiaru),  kes  pidid komplekteerimisel  hakkama saama riigirahaga,  kuna
omavalitsus  toetas  ainult  perioodika  ostmist.  Telliti  suure  valikuga  ja
tellimisotsustuste tegemine oli keeruline.
Komplekteerimisrahasid suurendasid Sauga, Tahkuranna, Varbla, kõige rohkem Are
vald ( 1350 eurolt 2500 eurole) ja Paikuse vald (400 eurolt 800 eurole). 
Saarde ja Koonga vald vähendasid komplekteerimisrahasid.
Kuna keskraamatukogus  kasvas  nõudmine  võõrkeelse  kirjanduse,  eriti  ingliskeelse
järele,  siis  telliti  ka  2014.  aastal  jätkuvalt  võõrkeelset  kirjandust  eelneva  aastaga
võrreldes rohkem (2013 – 1932 eks, 2014 – 2213). Maaraamatukogudes seevastu on
võõrkeelse kirjanduse lugejate arv vähenenud.
Kogude  täiendamiseks  on  kasutatud  erinevaid  allikaid:  kirjastused  (Varrak,  Ersen,
SE&JS, Odamees, Kunst), vahendusfirmad (Teek), raamatukauplused (Rahva Raamat,
Apollo,  Raamatukoi,  Krisostomus,  Lasering,  vanaraamatukauplused),  erinevad
ametkonnad (Keskkonnaministeerium jt) ja eraisikud.
Jätkuvalt oli suur tähtsus järelkomplekteerimisel.
Teavikute  hankimisel  arvestati  erinevate  sooduskampaaniatega.  Keskraamatukokku
on ostetud kõik konkurssidel võitnud raamatud, mis vähegi kättesaadavad on olnud.
Komplekteerimisotsustuste  tegemisel  kaasati  osakondade  töötajaid  ja  arvestati
lugejate soove ja nõudlust.
Väga hoolega valikuid tehes ja soodushinnaga järelkomplekteerides ei ole enamikus
maakonna raamatukogudes midagi vajalikku ostmata jäänud.
Kogudest  kustutati  kokku  56  758  teavikut.  (2013.a.  52  574  teavikut).
Keskraamatukogus kustutati 22 777 teavikut, millest 84% olid eestikeelsed raamatud. 
Paljud maaraamatukogud pidasid 2014. aastal suurimaks tööks kogude korrastamist.
Septembris  toimus  raamatukogutöötajatele  koolitus  teemal  „Kogude  korrastamise
põhimõtted  Tallinna  Keskraamatukogus“,  mille  järel  sai  enamikes  raamatukogudes
fond kriitiliselt üle vaadatud ja maha kantud raamatud, mida varem ei raatsitud.
Nõu  ja  jõuga  käisid  abiks  ka  keskraamatukogu  töötajad.  Fondi  korrastamisega
tegelesid enam Kilingi-Nõmme (kustutati 1015 eks.), Pärnjõe (kustutati 1715 eks.),
Kabli (kustutati 2422 eks.), Koonga (kustutati  2894 eks.), Tali (kustutati 2000 eks.),
Saulepi (kustutati 1768 eks.), Tõstamaa (kustutati 1283 eks.) ja Varbla (kustutati 1680
eks.)  raamatukogud.  Nii  said  mitmed raamatukogud uuema ja  värskema näo ning
riiulitele ruumi juurde.
Jõesuu raamatukogus toimus inventuur.
Kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Raamatute  hankimisel  keskraamatukokku  on  arvestatud  lugejate  vajadustega  nii
teabekirjanduse  kui  ka  ilukirjanduse  osas.  Enam pöörati  tähelepanu  õppijate  -  nii
Pärnu Kolledži üliõpilaste, kutsehariduskeskuse õpilaste kui ka gümnaasiumiõpilaste
vajadustele. Vanaraamatupoodidest on leitud vajalikku koolikohustuslikku kirjandust,
et  asendada  lagunenud  eksemplare  tervematega.  Samuti  soovitasid
raamatukoguhoidjad  kooliõpilastele  lugeda  koolikohustuslikku  kirjandust  ka  tasuta
e-raamatutena DIGARist alla laadides.
Lugejanõudlust mõjutas küllalt palju meedias kajastatu. Populaarsed kirjandussaated
ja  lugemissoovitused  tekitasid  paljudele  raamatutele  järjekorra.  Keskraamatukogu
huvitavad väljapanekud tõid esile unustusehõlma vajunud väärtkirjanduse.



Lastekirjanduse  ostmisel  arvestati  emakeeleõpetajate  soovitustega  ja  NUKITSA
konkursil väljavalitutega.
Vananev  lugejaskond  on  seni  pidanud  lugu  traditsioonilisest  paberraamatust  ja
seetõttu ei ole maakonna raamatukogudes olnud nõudlust e-raamatute järele.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Kultuuriperioodikat telliti 2014. aastal maakonna raamatukogudesse 4654 euro eest
(2013-4100€),  koostöö  kultuuriperioodika  komplekteerimisel  toimus  kohaliku
kooliga.
Väga  vajalikuks  peeti  ajakirju  “Täheke”,  “Hea  Laps”,  “Looming”  ja  “Loomingu
Raamatukogu”.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid  ostis  keskraamakogu  373  eks,  annetusi  83,  annetajad  olid  enamasti
eraisikud. 
Maaraamatukogudesse  osteti  ainult  52  auvist,  sest  puudus  lugejate  huvi.
Heliraamatute  järele  oli  lugejatel  suur  nõudmine  nii  linnas  kui  maakonnas,  aga
kahjuks neid ilmub vähe. Ostsime keskraamatukogule 2 ingliskeelset audioraamatut.
Kuna  tundub,  et  lugejate  poolt  on  huvi  olemas,  kavatseme  edaspidi  neid  juurde
hankida.
Kataloogid (arendused)
Töö  uues  URRAMi  versioonis  on  läinud  paremaks,  programm  on  kiirem  ja
planeerimata  katkestusi  esineb  harva.  Jätkub  vajalike  uuenduste  lisamine
programmile.  Probleemide  korral  saab  kiirelt  abi  või  teavet  Urania  COM  OÜ
töötajatelt. Paremaks on muutunud ka URRAMi lugejaportaal: nüüd saavad lugejad
end aasta algul ise ümber registreerida ja oma kontaktandmeid kontrollida ja muuta,
toimib  reserveerimine  kindlast  osakonnast  ning  selgemaks  on  tehtud  ka  teavikute
pikendamise võimalus.

4. Raamatukoguteenused 

Raamatukogud pakuvad järgmisi teenuseid: kojulaenutus ja kohallugemine, RVL ning
interneti  kasutamine,  koduteenindus,  infopäringutele  vastamine,  infotunnid,
ekskursioonid,  raamatututvustused,  kasutajakoolitused,  arvutiabi  seenioritele,
e-lugerite  laenutus.  Sügisest  pakub  keskraamatukogu  lasteaedadele  raamatute
vahetusteenust  kohaleviimisega.  Tasuliste  teenustena  on  raamatukogudes  võimalik
teha  koopiaid,  printida,  skaneerida,  kasutada  raamatukogu  ruume  ja  tehnikat.
Teenuste  eest  tasutakse  vastavalt  kehtestatud  hinnakirjadele.  Soovijaid  abistatakse
e-teenuste osas: pangatehingutel, tuludeklaratsioonide täitmistel, CV-de koostamistel
jm.  Raamatukoguteenuste  paremaks  kättesaamiseks  lugejatele  on  mitmes
raamatukogus  olemas  tagastuskast,  kuhu  saab  raamatuid  tagastada  siis,  kui
raamatukogu  on  suletud.  Lisaks  põhiteenustele  osutavad  raamatukogud  muid
vallaelanikele  vajalikke  teenuseid  –  postipunkt  (Libatse,  Vihtra),  piletite  müük,
kommunaalteenuste rahade korjamine jne.

Et  raamatukoguteenused  oleks  lugejatele  veel  mugavamini  kasutatavad,  paigaldas
Pärnu  Keskraamatukogu  reserveeritud  ja  järjekorraraamatute  riiuli  I  korrusele
infoletti. Kui varem sai need raamatud kätte vastavast osakonnast, siis nüüd saab kõik
reserveeritud raamatud kätte ühest kohast – lugejad on selle muudatusega väga rahul.

Pärnu-Jaagupi  raamatukogus  viidi  läbi  lugejate  rahuloluküsitlus,  millele  vastas  68
inimest (viiendik lugejatest). Küsitlusest selgus, et raamatukogu asukohaga on kõik
rahul,  ruumide  suhtes  on  pretensioone  ühel  -  arvuti  taga  pole  privaatsust.  Ainult
raamatute laenutamise eesmärgil käib raamatukogus 36 vastajat, ülejäänud kasutavad
ka teisi teenuseid. 16 vastajat tuleb raamatukokku kindlate soovidega, 18 teeb valiku



kohapeal,  24 on vastanud, et  nii  ja  naa ning 10 pole sellele  küsimusele vastanud.
Lisaks on kaks inimest märkinud, et tutvuvad enne e-kataloogiga. Raamatukoguhoidja
soovitust ootab 16 vastajat, 5 ei taha soovitust ja mõnikord ootab raamatukoguhoidja
soovitust 42 vastajat. Raamatukogus toimunud üritustel on käinud 24 vastajat, ei ole
käinud 37, 7 pole märkinud.

Küsimused olid  ka  selle  kohta,  mis  raamatukogus  häirib  ja  mis  võiks  teisiti  olla.
Korduvalt  mainiti  laste  ja  noorte  lärmamist  hoolimata  korralekutsumisest.  Oli  ka
hulga tunnustavaid sõnu sõbraliku personali, meeldiva teeninduse, hubaste ruumide
kohta.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Avalik teave on kättesaadav kõikides raamatukogudes.
Keskraamatukogus oli ainuüksi AIP-i külastusi 2014. aastal kokku 12 653, keskmiselt
44  külastust  päevas.  Suvekuudel  oli  AIP-i  kasutamine  intensiivsem,  sest  paljud
turistid  kasutasid  võimalust  lugeda  siin  oma  e-kirju,  teha  broneeringuid,  laadida
fotosid, printida välja pileteid jne. Suvekuudel kasutas AIP-i keskmiselt 55 inimest
päevas,  septembrist  maini  oli  keskmiseks  kasutajate  arvuks  35  kasutajat  päevas.
Märkimata ei saa jätta ka seda, et palju kasutatakse AIPi dokumentidele digiallkirjade
andmiseks ja  skaneerimiseks.  Lisaks  kasutatakse väga palju  raamatukogu avalikku
WiFi võrku oma sülearvutite ja nutiseadmetega. Avalik-tasuta WiFi võrk on olemas ka
Ranna ja Rääma haruraamatukogudes.
Maaraamatukogudes  AIPi  kasutamine väheneb,  sest  kodudes  on olemas arvutid  ja
internetiühendus.  AIPi  kasutatakse  aktiivselt  tuludeklaratsioonide  täitmise  ajal,
vajadusel  ID-kaardilugejat  kasutada  või  dokumente  välja  printida.  Vanemaealised
inimesed vajavad abi pangaülekannete tegemisel.

4.2 Raamatukogu kasutamine 

Raamatu-k
ogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Külas-t
used
2013

Külas-t
used
 2014

Muutus
(+-)

Virtuaal
külas-d
2013

Virtuaal-
külas-d
2014

Muutus(
+-)

Linna/maa
konna
rmtk

28045 27165 -880 453101 440387 -12714 57889 65501 +7612

Sh keskk 15176 14812 - 364 271993 265880 -6113 51389 55265 +3876

Elanike arv maakonnas on vähenenud 1967 elaniku võrra, sellest linnas 511 võrra.
Sellest tingitult ka lugejate arv on vähenenud. Paljud noored pered suunduvad tööle
Tallinnasse või välismaale. Linnalähedaste  valdade elanikud käivad omakorda Pärnu
linnas tööl, ja neil on lihtsam hankida lugemisvara linna raamatukogudest.
Jõesuu  raamatukogu  kaotas  kooli  sulgemise  tõttu  lugejaid  ja  ka  koostööpartneri
üritusteks.

Ares tekkis probleem, kui korraga suleti raamatukogu naabrid – kauplus, arstipunkt ja
postkontor. Inimesed, kes käisid nendes teenindusasutustes, astusid ka raamatukogust
läbi. Aeg näitab, kuidas see raamatukogu külastatavusele mõjub.

Proportsioonis lugejate arvu vähenemisega vähenes ka külastuste ja laenutuste arv.
Suurenenud on virtuaalkülastuste arv, sest lugejatel, kes kasutavad pidevalt arvutit, on



mugav  teha  raamatute  pikendused  ja  broneerimised  ära  kodus  või  töökohal  läbi
avaliku lugejaportaali.

Raama-
tukogu

Laenut-d
2013

Laenut-d
2014

Muutus (+-)

Linna/maakonn
a rmtk

776220 749154 -27066

Sh keskk 439885 419758 -20127

56,5% laenutustest moodustas ilu-ja lastekirjandus, 43,5% laenutati liigikirjandust ja
ajakirju.
Pärnu  Keskraamatukogu  2014.  a.  laenutuste  esiviisiku  moodustavad:  A.  Kivirähk
„Rehepapp ehk November“, V. Mikita “Lingvistiline mets: tsibihärblase paradigma.
Teadvuse  kiirendi”,  I.  Hargla  “Apteeker  Melchior  ja  Oleviste  mõistatus:
kriminaalromaan vanast  Tallinnast”,  M. Frick  “Soome keel  iseõppijale:  algajale  ja
taasalustajale” ning M. Yano “Minu Tōkyō”.
Jätkuvalt on edetabeli eesotsas Petrone Print'i “Minu … “sarja raamatud.
Perioodikast  laenutatakse  enim  nn.  naisteajakirju.  Kõige  rohkem  on  laenutatud
ajakirja “Kroonika”, sellele järgnevad “Eesti Naine”, “Burda” ja “Tiiu”. Laenutuste
esiviisiku lõpetab populaarteaduslik "Imeline Teadus".
Keskraamatukogus ei ole peetud arvestust perioodika kohallaenutuste üle.
Endiselt pakub teabekirjanduse osakond öölaenutuse võimalust nende teavikute osas,
mis on raamatukogus kohalkasutuseks. Kuna üldlugemissaal muudeti teabekirjanduse
osakonnaks, on enamust selle fondist nüüd võimalik koju laenutada. Kohalkasutuseks
jäi  väike  osa  emimnõutavatest  teavikutest  ja  ainueksemplaridest.  Nende  teavikute
laenutamise võimalust kasutasid 57 lugejat, laenutati 91 teavikut.
RVL
Keskraamatukogust saatsime RVL-i teel välja 181 raamatut, ise tellisime 33 raamatut.
Kahjuks ei saanud rahuldada kõiki soove, mida meie kogust taheti. Rahuldamata jäid
tellimused, milles sooviti uuemat kirjandust nii eesti- kui võõrkeeles, sest eelkõige
peame me rahuldama oma linna lugejate soovid ja tellitud raamatutel oli sageli meie
kogus järjekord.
Koostöö  maakonna  raamatukogude  vahel  väljendubki  eelkõige  RVL-is.  Kõige
aktiivsemalt vahetasid raamatuid Häädemeeste, Saarde ja Vändra valla raamatukogud.
Ainult 6 raamatukogu ei kasutanud seda teenust.
Koduteenindus 
Keskraamatukogu pakub jätkuvalt koduteenindust. Üks kord kuus viiakse soovijaile
raamatud koju. 2014. aastal kasutas teenust 9 lugejat kes laenutasid keskmiselt 3-5
raamatut korraga. Teenuse soovijate arv on vähenenud, kuna mõned kasutajad ei näe
või ei jõua enam lugeda. Uusi kasutajaid ei ole juurde tulnud, sest paljud lugejad, kes
ise väljas ei liigu, on rahul pereliikmete poolt toodava lugemisvaraga.
Maakonnas  on  koduteenindus  organiseeritud  nii,  et  kui  inimene  ise  ei  liigu,  siis
raamatuid viivad neile sugulased, tuttavad või sotsiaaltöötajad.
Libatse hooldekodusse viib raamatuid tegevusterapeut.
Kaisma  raamatukoguhoidja  teeb  koduteenindust  ühele  liikumispuudega  inimesele.
Laiemalt  ei  ole  ta  seda  teenust  reklaaminud,  sest  see  toimuks  raamatukoguhoidja
kulul, vald pole sellest teenusest huvitatud. 
E-teenuste arendus ja tutvustus. 
Pärnu  Keskraamatukogu  kodulehel  on  lingid  tähtsamatele  ja  enimkasutatavatele
andmebaasidele  ning  e-keskkondadele.  Tihtipeale  suunatakse  lugejaid  DIGARisse,
kui raamatukogus seal olemasolevad paberkandjal raamatud on välja laenutatud.



Keskraamatukogu  teeb  koostööd  nii  Pärnu  muuseumi,  teatri  ja  kontserdimajaga.
Samuti on olemas koostöösidemed Eesti Spordimuuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi ja
ka Rahvarinde muuseumiga.
Ester  Kerge  Pärnu-Jaagupi  raamatukogust  osaleb  Eesti  Genealoogia  Seltsi  Pärnu
osakonna,  Eesti  kodu-uurimise  seltsi  juhatuse  töös.  Ta on  Pärnumaa Koduloolaste
Seltsi sekretär-asjaajaja ja juhatuse liige.
Audru raamatukogu ja muuseumi koostöös pandi kokku järjekordne vallakalender.
Häädemeeste  muuseumis  ja  hiljem Massiaru  raamatukogus  oli  üleval  kodulooline
näitus ,,415 aastat kodulugu 90 aastat kirikulugu“. Näitusel olid väljas raamatukogu ja
muuseumi teavikud.
Koostööd muuseumiga teevad Audru, Sindi, Kihnu, Tori raamatukogu

4.3 Lasteteenindus: 
Raamatu-k
ogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us 
(+-)

Külast-
d
2013

Külast
-d
2014

Muutu
s
(+-)

Laenut-
d 2013

Laenu
t-
2014

Muutus
(+/-)

Linna/maa
k rmtk

6590 6925 +335 90774 92833 +2059 81321 82056 +735 

Sh keskk 3308 3246 -62 37129 40746 +3617 44387 45028 +641

Pärnumaal  suurenes  lastest  lugejate  arv  330  võrra  tänu  sellele,  et  Paikuse
kooliraamatukogu ühines vallaraamatukoguga.
Elanike  arvu  vähenemisega  on  vähenenud  lastest  lugejate  arv  linnas  62  võrra.
Laenutuste ja külastuste arv on aga oluliselt tõusnud.
Põhjused on:
-2014.a.  oli  Nukitsa  aasta  ja  peale  külaskäiku  raamatukokku  suurenes  kohe  ka
laenutuste  arv.  Oma  eelistuse  pani  kirja  901  last  Pärnu  linnast  ja  maakonnast.
Rahvusraamatukogus pidulikul konkursi lõpetamisel käisid Uulu raamatukogu tublid
lugejad.
-Õpetajad annavad lastele kohustusliku kirjanduse lugemiseks autori erinevaid teoseid
või  kasutatakse  kohustusliku  kirjandusena  ka  teemavalikut  (näiteks  laste
krimikirjandus).
-Tänu tihedale sündmusteprogrammile ja väga paljudele koostööprojektidele leiavad
lapsed tihedamini tee raamatukokku
-Kirjanike külaskäigud suurendavad nende raamatute lugemist
-Lasteaedadesse viidud raamatud annavad võimaluse suurendada raamatute ringlust.
Lasteaia õpetajatele annab see võimaluse õpitegevust lugude, luuletuste, imepäraste
faktide, meisterdamisnippidega rikastada.
Keskraamatukogu sünnipäeval (jaanuar) korraldatud perepäeval oli tegevust nii lastele
kui  täiskasvanutele.  Näomaalija  maalis  laste  põskedele  soovitud  raamatutegelase,
tunnustati tublimaid lugejaid. Kõige väiksemad said osaleda Mürakarukoolis, päeva
lõpetas superstaari Rasmus Rändvee ja Facelift Deer'i kontsert.
Suvel  pakkus  lasteosakond  tegevust  tänavadetektiividele.  Suvine  otsimismäng
meeldis lastele ja nende vanematele. Septembrikuus sai silmamõõtu treenida. Ära tuli
arvata kui palju tõrusid mahub klaaspurki või mitu lehte on raamatus. 
Lastes  aitavad  raamatute  vastu  huvi  tekitada  filmid,  arvutimängud  ja  vastavatud
Lottemaa. Lasteosakond toetas seda huvi näitusega „Raamatutegelasele külla“. Uurida
sai  millised  tuntud  raamatutegelased  lapsi  teemaparkidesse  ja  matkaradadele  külla
ootavad.
Rahvusvahelisel  lasteraamatupäeval  avati  keskraamatukogu  lasteosakonnas
purjelaev-lugemispesa  ja  näitusekohana  2  mesilastaru.  Nimekonkursil  osalejate



hulgast valiti välja laeva nimi – „Merekaru Roosi Ruudi“. Laev on hea koht omaette
olemiseks ja lugemiseks.
Kolmandat  aastat  järjest  tegutsev  pisipõnni  sõnaring  Mürakarukool  on  ka  heaks
alguseks ja võimaluseks eesti keele õppimisel lastele mõne muu emakeelega peredest.
Mürakarukooli  tegemised  kajastuvad  raamatukogu  kodulehe  lastelehel  ja  infot
jagatakse uudiskirja ja Facebooki kaudu.
Eesti lastekirjanduse keskuse ja Heateo Fondi eestvedamisel paigaldati Pärnu Haigla
lastehaiguste  osakonda  2  raamatukarusselli.  Raamatukogupäevade  ajal  käisid
lasteosakonna töötajad karusselle üle vaatamas ja viisid läbi ettelugemispäeva haiglas
olevatele lastele. Vastavalt kokkuleppele toimub selline üritus ka edaspidi.
Kevadisel  ja  sügisesel  koolivaheajal  toimusid  traditsioonilised  laste  meisterdamise
töötoad, kus meisterdati sõnumilippe ja valmistati jõulukaarte.
Traditsiooniks  on  saamas  Pärnu  linna  algklassilaste  parimate  kirjatööde  näitus
raamatukogu  lasteosakonnas.  Lugeda  sai  luuletusi,  jutte,  muistendeid  ja  tutvuda
ilukirjatöödega.
Pärnu  keskraamatukogu  lasteosakonna  kaltsuvaibal  kuulas  novembris  lapsi
lugemiskoer  Jan.  Kahjuks  jäi  see  ühekordseks  külaskäiguks,  kuna  taksikoer  kolis
Pärnust ära.
Keelekümblusklasside  õpilased  Vene  Gümnaasiumist  said  kingituseks  venekeelse
Tähekese  erinumbri  ja  külaskäigul  raamatukokku tutvuti  uute  raamatutega  ja  loeti
Tähekest üksteisele ette.
Koostöös Goethe Instituudi ja saksa keele õpetajate ainesektsiooniga korraldati 5.-6.
klasside õpilastele otsimismäng Autobahn, mille käigus õppisid lapsed tundma saksa
kultuuri, maad ja keelt.
Igakuiselt  toimusid  Ranna  raamatukogus  jutuvestmislaupäevad  ja  ettelugemise
esmaspäevad lasteaialastele.
Koostöös lastekirjanduse keskusega toimus maakondlik ettelugemismaraton „Sport ja
liikumine lasteraamatutes“. Osalesid Pärnu linna, Are, Paikuse ja Tõstamaa koolide
õpilased. Parim ettelugeja osales lõppvõistlusel Tallinnas. 
Hea  tagasiside  on  saanud  raamatututvustus  Libatse  kooli  hommikuringis  ja
emakeelepäeva  tähistamine  Libatse  algkoolis:  „Seekord  otsustasime,  et  kui  ERR-i
uudisteportaal  otsib  kolesõna,  siis  meie  otsime  lahe(dat)sõna  ehk  siis  sellist  sõna,
mida muidu nagu olemas ei olekski, kui meie kodudes nii ei räägitaks. Selline sõna
võis pärineda ka lapse suust. Kaasa sai rääkida ka raamatukogu Facebooki lehel, mida
nii  mõnigi lehekülastaja kasutas.  Iga laps joonistas oma sõna paberile,  esitas selle
hommikuringis ja pärast oli raamatukogus joonistustest näitus. Vahvamateks sõnadeks
olid:  aatudakogu,  mis tähendas  raamatukogu;  likult-tekult,  mis  tähendas tegelikult;
siima-saama ehk pidžaama ja lepatoolu ehk lepatriinu“.
Kevadisel  koolivaheajal  Sauga  raamatukogus  esmakordselt  koos  Sauga  Avatud
Noortekekusega korraldatud öölugemine kujunes põnevaks nii osalejatele kui ürituse
läbiviijatele.  Lapsed  osalesid  viktoriinis  ja  orienteerusid  pimedas
raamatukogu/noortekeskuse  hoones  otsmikulampide  valgel,  lahendades  leitud
kirjandusülesandeid.  Mängiti  mängu  Alias,  kus  tuli  ära  arvata  erinevaid
raamatutegelasi, vaadati suurelt ekraanilt multifilmi „Naksitrallid“. Laste seas tekitas
elevust  võimalus  raamatukogus  ööbida  ja  nahistamist  jätkus  hiliste  öötundideni.
Lubati kindlasti osaleda ka edaspidi sarnastel sündmustel ja leiti, et puudu jäi vaid
õhtusest diskost.
„Ööraamatukogu“ toimus ka Tõstamaa raamatukogus. Osalejad olid vanuses 2,5 kuni
14 aastat. Lapsed said rääkida oma suvistest tegemistest, raamatutest. 
Sindi Linnaraamatukogu aruandest loeme, et – laenutuste arv on suurenenud eriti just
laste  osas  ja  seda  on  põhjustanud  jätkuv  ja  sihikindel  töö  lastega  sh
raamatukogutundide korraldamine.



2014.  aastal  muutus  raamatuklubi  formaat  ja  kuulutati  välja  võistulugemine
„Lugemistuhin  2015“.  Võistulugemisele  oodati  osalema 1.-  4.klasside  õpilasi  ning
lasteaia  vanemate  rühmade  mudilasi.  Sindi  Linnaraamatukogu  lasteosakonna
raamatukoguhoidja valis välja 2 (6aastased ja I klass) + 12 (II-IV klass) raamatut.
Koos raamatunimestikuga sai osaleja ka Lugemispäeviku. Lapsed, kes olid 15. maiks
lugenud kõige rohkem nimekirjas olevatest  raamatutest  ja täitnud Lugemispäeviku,
osalesid lõpuüritusel Lottemaal.
Uulu  lapsed  kohtusid  Aleksei  Turovskiga,  et  kuulata  õpetlikke  lugusid  loomadest.
Muusikaliselt ilmestas kohtumist laulja Anne Adams. 
Treimani  raamatukoguhoidja  peab oluliseks nüüd juba neljandat  aastat  Metsapoole
Põhikoolis  laenutamas  käimist.  Selle  töö  tulemusena  on  laste  lugemus  oluliselt
kasvanud. 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus KRK 12 1 9
Aruvälja 38 1 4
Pärnu Keskraamatukogu pakub koduteenindust üks kord kuus, teenuse kasutajaid oli
9.
Pärnu  Keskraamatukogu  lisab  e-kataloogi  Pärnu  Pimedate  Raamatukogu
heliraamatute eksemplarid.

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
nimi

Näitused/virtuaalnäitused
, väljapanekud

Üritused Üritustel
osalenute arv

Allikukivi 16 2 86
Are 13 47 695
Aruvälja 30 16 218
Audru 46 4 72
Häädemeeste 32 12 140
Jõesuu 9 6 80
Jõõpre 9 7 157
Kabli 9 4 81
Kaisma 31 22 242
Kihnu 28 36 287
Kilingi-Nõmme 18 5 65
Koonga 10 3 44
Lavassaare 23 4 50
Libatse 17 4 42
Lindi 14 4 155
Lõpe 8 7 55
Massiaru 15 9 199
Paikuse 0 0 0
Pootsi 6 1 9
Pärnjõe 42 5 86
Pärnu-Jaagupi 15 28 304
Sauga 2 27 485
Saulepi 4 1 12



Sindi 34 35 640
Suigu 19 7 214
Surju 28 9 350
Suurejõe 4 4 32
Tali 10 3 82
Tootsi 6 1 15
Tori 20 8 130
Treimani 11 7 279
Tõhela 9 8 430
Tõstamaa 20 9 241
Urge 13 23 429
Uulu 29 47 743
Vahenurme 4 2 24
Varbla 7 2 29
Vihtra 37 14 253
Võidula 4 2 18
Võiste 16 14 100
Vändra 33 12 320
Krk 235 84 3822
Kokku 926 545 11715
Pärnu Keskraamatukogul on jätkuvalt oluline koht Pärnu kultuurielus ja –sündmuste
korraldamisel.  Ehkki  Pärnus  avati  kevadel  uus  ja  moodne  kino,  on  jätkuvalt
raamatukogus  toimuvad  filmikolmapäevad  populaarsed  ning  säilitanud  oma
vaatajaskonna. Üle kolmapäeva näitame nii dokumentaal- kui kunstilisi filme, mida
vahendavad  meile  erinevate  riikide  saatkonnad.  Populaarseimaks  oli  filmi
„Mandariinid“ linastus, mille vaadata soovijaid oli rohkem, kui saal mahutas.
Väga  oodatud  ja  rahvarohked  on  alati  meie  muusikaklubi  kohtumisõhtud,  hooaja
jooksul käisid külas Alo Põldmäe, kes rääkis klaveriloost, Krista Citra-Joonas rääkis
Indiast  ja  sealsetest  muusikariistadest,  Aimar  Ventsel  tutvustas  LAVi
muusikatraditsioone jne. Kindla koha on leidnud raamatukogu kontsertkavas kevadine
emadepäevakontsert ja muusikakooli pop- ja rütmimuusika osakonna jõulukontsert.
Raamatukogu  sünnipäeva  tähistasime  esmakordselt  perepäevaga  jaanuaris,  päeva
jooksul oli tegevusi igas vanuses raamatukogu külastajatele.
Noortele toimus hip-hopi meistriklass, kus räppmuusik WST rääkis noortele hip-hopi
kultuurist, ajaloost ja samuti õpetas ka värsse looma. 
Sügisel  käis  noortele  oma elust  ja  tööst  Indias  rääkimas  pärnakast  modell  Kristin
Animägi.
Emakeelepäeval tutvustas Hedvig Hanson oma raamatut vanaema Ellen Kaarmast ja
andis koos Andre Maakriga ka väikese kontserdi.
Raamatuklubis räägiti hooaja vältel uutest raamatutest ja jagati lugemissoovitusi.
Keskraamatukogu  osales  ka  muuseumiöö  programmis.  Sel  päeval  oli  lugejatel
võimalus piiluda raamatukogu nendesse ruumidesse ja nurgatagustesse, kuhu lugejad
iga päev ei satu. Samuti toimus raamatukogu esisel platsil kasutatud raamatute laat.
Mälumänguhuvilised  said  oma  teadmised  proovile  panna  kultuuriloolises
mälumängus osaledes.
Traditsiooniliselt osales raamatukogu ka Augustiunetusel, korraldades Koidula platsil
tasuta raamatulaata.
Koostöös  MTÜga  Kultuur  Aitab  Hingata  toimus  augusti  viimasel  laupäeval
raamatukogu kõrval Teet ja Tuuli Vellingu akustiline kontsert.
Seekordne  kirjaniketuur  Eesti  kirjanikud  Eesti  raamatukogudes  tõi  Pärnusse  ja
Pärnumaale (Kilingi-Nõmme raamatukokku) Wimbergi, Kätlin Vainola, Peeter Sauteri
ja Urmas Lennuki.



Aasta jooksul oli keskraamatukogus palju huvitavaid näitusi. Esiletõstmist väärivad
Soome  Instituudi  näitus  Marimekkost  ja  Eesti  metallikunstnike  liidu  2014.  aasta
ülevaatenäitus „Metalli puudutus“. Samuti esitlesid oma töid köitekunstnikud, Tartu
Kõrgema Kunstikooli tudengid, Pärnu kohalikud kunstnikud ja paljud fotograafid.
Massiarus käisid lugejatega kohtumas Leelo Tungal, Kaupo Meiel ja Indrek Hirv.
Treimanis – kirjanik Kristiina Ehin ja muusik Silver Sepp.
Pärnumaa kirjutajad Margit Peterson ja Heli Künnapas kohtusid lugejatega Vändra,
Pärnu-Jaagupi,  Lõpe,  Suurejõe,  Are,  Kaisma,  Lavassaare,  Pärnjõe,  Urge
raamatukogudes.
Surju raamatukogus hakkasid tegutsema koduloohuviliste ring ja rahvakandle õpituba.
Tõhela raamatukogus käib koos kodulooring. 
Võiste  raamatukogus  toimub  iga  kuu  kolmandal  kolmapäeval  koduloolaste
kokkusaamine, kus käsitletakse erinevaid koduloolisi teemasid. Näiteks oli veebruaris
külaliseks raamatu „Pärnu II maailmasõja aastatel“ autor Feliks Männikov, kes rääkis
1941. aasta suvesõja sündmustest Võiste kandis.
Vändra raamatukogu kaminasaalis ja muuseumitoas toimus aasta jooksul 80 erinevat
sündmust.  Kaminasaalis  toimusid  koolitused,  keeleõpe,  esitlused,  koosolekud,
kontserdid. Ansambel “Linnutaja” kasutab raamatukogu ruume proovide tegemiseks.
Raamatukogus toimus erinevate raamatute, trükiste ja piletite müük; käsitööhuvilised
osalesid töötubades, mida juhendasid kunstiõpetajad.
Raamatukogus  asuvad  ruumid  täiskasvanud  harrastuskunstnike  tarvis.  2014.  aastal
lisandusid ruumi kasutajateks ka lapsed - laste kunstiring.
Sindi raamatukogu lugemissaalis käivitati filmiõhtud koostöös MTÜga Helma.
Aruvälja raamatukogu liikumisaasta üritused toimusid rännakuga ajas - ürituste sarjas
„Matk  läbi  erinevate  ajaperioodide“  toimus  kohtumine  Siim Veskiga,  kes  rääkis
jääajajärgsest ajast meie piirkonnas. Enn Pirrusega mindi korraks tagasi kiviaega ja
Ain Mäesalu viis kuulajad oma loenguga muinasaega.

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate

arv
Individuaalkoolit.
arv

Osalejate arv

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Allikukivi 2 1 13 5 6 5 6 5
Are 3 2 31 15 5 3 5 3
Aruvälja 14 16 112 124 8 0 8 0
Audru 0 0 0 0 11 8 11 8
Häädemeeste 10 8 120 80 28 22 28 22
Jõesuu 1 2 8 10 10 6 10 6
Jõõpre 0 0 0 0 6 2 6 2
Kabli 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaisma 1 2 8 10 18 21 18 21
Kihnu 2 0 7 0 6 5 6 5
Kilingi-Nõmme 4 4 60 58 10 14 10 14
Koonga 0 1 0 5 0 0 0 0
Lavassaare 0 0 0 0 3 4 3 4
Libatse 2 5 10 28 2 0 2 0
Lindi 16 14 302 202 2 2 2 2
Lõpe 0 0 0 0 6 0 6 0
Massiaru 2 3 6 5 3 4 3 4
Paikuse 2 0 6 0 5 0 5 0
Pootsi 0 0 0 0 0 0 0 0



Pärnjõe 1 0 1 0 15 10 15 10
Pärnu-Jaagupi 2 0 14 0 5 5 5 5
Sauga 3 4 41 64 0 0 0 0
Saulepi 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindi 1 1 5 4 16 12 16 12
Suigu 1 1 8 12 1 2 1 2
Surju 0 0 0 0 6 5 6 5
Suurejõe 0 0 0 0 0 0 0 0
Tali 0 0 0 0 5 2 5 2
Tootsi 1 1 4 4 5 5 5 5
Tori 0 0 0 0 9 18 9 18
Treimani 1 2 6 12 2 3 2 3
Tõhela 0 0 0 0 0 0 0 0
Tõstamaa 0 4 0 38 28 35 28 35
Urge 0 0 0 0 2 1 2 1
Uulu 24 24 236 236 12 12 12 12
Vahenurme 0 0 0 0 3 2 3 2
Varbla 0 0 0 0 5 17 5 17
Vihtra 0 0 0 0 27 12 27 12
Võidula 0 0 0 0 2 3 2 3
Võiste 4 2 40 12 38 28 38 28
Vändra 3 3 12 25 30 28 30 28
Krk 76 74 1611 1422 474 322 474 322
Kokku 172 172 2642 2371 808 617 808 617

Oktoobris  alustas  keskraamatukogu  projektiga  „Muna  õpetab  kana  –  arvutiabi
seenioritele“. Ettevõtmine osutus väga populaarseks. Kui välja kuulutasime, et aitame
luua  e-postkasti,  FB,  Skype'i  vm  kontot,  õpetame  andma  digiallkirja  jms,  siis
tegelikkuses tulid inimesed kohale oma nutiseadmete ja sülearvutitega, et saada abi ja
juhendamist,  kuidas  nendega  toimetada,  kuidas  tööle  panna,  kuidas  sõna  otseses
mõttes  näiteks  nutitelefonil  kõnesid  vastu  võtta  jne.  Õpetajateks  olid
gümnaasiuminoored,  kes  said  seeniorite  juhendamise  ja  abistamisega  väga  hästi
hakkama, kõik, kes kohale tulid, said ka oma küsimustele vastused. Nii õpilased kui
õpetajad jäid antud õppevormiga väga rahule.
Saksa lugemissaalis käis kaks korda kuus koos saksa keele vestlusring. Vestlusringis
osalevad  inimesed,  kes  juba  oskavad  saksa  keelt  ja  tahavad  keeleoskust  värskena
hoida – vesteldakse erinevatel teemadel.
Uuest  aastast  tahame  jätkata  tööd  seenioritega  kuid  alustada  sihipärasemat  tööd
koolinoortega, plaanis on alustada infootsingu koolituste korraldamisega.
Are pakkus välja eakatele arvuti algõppe individuaalkoolituse võimalusega.
Pakkumisest haarasid kinni kolm inimest, koos tehti e-posti aadressi ja FB ning Skype
konto ja õpiti sellega toimetama. Samuti pakkusid huvi pangatoimingud.
Eakate  õpetamine  on  aeganõudev  ja  korraga  on  võimalik  olla  ainult  ühe  inimese
päralt.
Tegevust  jätkas  inglise  keele  õpiring.  Koos  käiakse  igal  teisipäeval,  õpetajaks  on
inglise keele filoloog, kes vestlusringi vabatahtlikuna juhendab. Osalejatele on õpiring
tasuta.

4.7 Raamatukoguteenuse turundus 
Jätkuvalt  on  efektiivseim  ning  kiireim  raamatukoguteenuste  ja  -sündmuste
turunduskanal  Facebook.  Pärnu Keskraamatukogu FB lehel  oli  2014.  aasta  lõpuks



1120  sõpra.  Samuti  kajastame  raamatukogu  sündmusi  ja  kogu  infot  raamatukogu
kohta raamatukogu kodulehel,  eraldi on meil  ka lasteleht.  Soovijatele edastame ka
e-posti teel raamatukogu uudiskirja, millel on üle 300 tellija. Hea koostöö on Pärnu
Keskraamatukogul „Pärnu Postimehe“ toimetusega, raamatukogu sündmused leiavad
seal  alati  kajastamist,  samuti  ka  uued  teenused  ja  ettevõtmised.  Raamatukogu
sündmused  on  kajastatud  ka  Pärnu  linna  kultuurikalendris  nii  kodulehel  kui
infovoldikutes. 
Mitmel  maaraamatukogul  on  koduleht  lahendatud  blogivormis  ja  seal  ka  antakse
aktiivselt  teada oma tegemistest  – Võiste,  Uulu,  Allikukivi,  Häädemeeste,  Libatse,
Suigu,  Sauga,  Are.  Samuti  on  mõnedel  raamatukogudel  olemas  FB konto  (Sindi,
Vändra, Kilingi-Nõmme, Urge, Are, Sauga).
Enamus maaraamatukogusid on leitavad valdade kodulehtedel.

4.8 Bibliograafia- ja infotöö
Teabekirjanduse  osakonnas  on  endiselt  kodulookirjanduse  riiulid  ja  koostatakse
koduloolist  bibliograafiat.  2014.  a.  lõpus  alustasime  Urania  OÜ-ga  läbirääkimisi
ProCite  andmebaasides  olevate  kodulookirjete  konverteerimiseks  URRAMi
kodulooportaali. Esialgu konverteeriti kirjed testandmebaasi.

Koduloobibliograafia-alase  individuaalkoolituse  tulemusena  sai  Pärnu-Jaagupi
raamatukoguhoidja Urve Salumaa selgeks MARC-kirje koostamise ning koduloolise
märksõnastamise  põhireeglid  ja  asus  koduloolisi  kirjeid  URRAMi kodulooportaali
sisestama. 

Libatse raamatukoguhoidja alustas koduloouurimisega: „Edasi“ kolhoos perioodikas.
Jätkub raamatukogukroonika koostamine ja täiendamine. 

Võiste raamatukoguhoidjal on plaanis koostada elektrooniline väljaanne Tahkuranna
valla ajaloost.

Kodulooportaali  lisavad kirjeid  Are,  Pärnu-Jaagupi,  Kaisma,  Sindi,  Surju,  Vändra,
Võiste raamatukogud.

4.8.1 Andmebaaside loomine
Andmebaase Pärnumaa raamatukoguhoidjad ise loonud ei ole. Aktiivselt kasutatakse
olemasolevaid ja juhatatakse ka lugejaid nende juurde. Et URRAMis on
Kodulooportaal olemas ja kodukanti puudutava info saab sinna sisestada, ei ole ka
vajadust uusi andmebaase ise luua.

4.8.2 Infopäringud 

E-teenusena  oleme  pakkunud  lugejaile  infopäringutele  vastamist  e-kirja  teel,
mahukamad  infopäringud  eeldavad  kohapeal  individuaalset  juhendamist
andmebaaside  kasutamise  ja  infootsingu  osas.  Kogu  aasta  jooksul  esitati  Pärnu
Keskraamatukogus 2451 infopäringut  erinevatel  teemadel.  Nooremale kooliastmele
pakkusid enim huvi looduskatastroofid ja sellega seonduv; palju oli meditsiinialaseid
päringuid  –  seda  tingis  meditsiiniõdede kutseõppe kursuste  avamine Pärnu Haigla
juures.



4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ajalookalender  „Aja  ja  lugude  tooja“  (pühendatud  kohaliku  külalauliku  Martin
Soobergi 175.sünniaastapäevale) – Aruvälja. 
Treimani  raamatukoguhoidja  osales  kogumiku  „Treimani  Rahvamaja  50“
koostamisel.
Audru raamatukoguhoidja osales kalendri „Turism Audrus“ koostamisel.
Vändra raamatukogu koostas teksti ja otsis pildid Vändra kalendri tarvis. 

Kokkuvõte
2014.  aastal  pöörasime  enim tähelepanu  kogude  korrastamisele  ja  raamatukogude
kaasajastamisele.  Aasta  jooksul  külastasid  keskraamatukogu  töötajad
maaraamatukogusid,  andsid  nõu  kogude  korrastamiseks  ja  vananenud  kirjanduse
mahakandmiseks.
Keskraamatukogus  oli  selles  suunas  suurim  muutus  kojulaenutusosakonna  ja
üldlugemissaali  töö  ning  kogude  ümberkorraldamine  ja  osakondade  nimede
muutmine. 
Raamatukogu  kasutajatel  on  nüüd  parem  ülevaade  olemasolevast  kirjandusest  ja
raamatukogud näevad välja ilusamad ja kaasaegsemad.
Koostööd  keskraamatukogu  ja  maaraamatukogude  vahel  süvendas  ühine
seminarlaager ja õppereis Rootsi ja Taani raamatukogudesse.
Tunnustada tuleb lasteosakonna töötajaid, kellel on õnnestunud lisaks linna koolide
õpilastele kaasata oma ettevõtmistesse ka maakondade koolide õpilasi.
Oluline  sündmus  on  Pärnumaal  ka  see,  et  ühinesid  Paikuse  valla  ja  põhikooli
raamatukogu,  mis  paikneb  kaunites  avarates  ruumides  ning  omab  suurel  hulgal
kaasaegseid tehnilisi vahendeid. Ühinemisest võidavad kindlasti nii kooliõpilased kui
vallaelanikud. 
Pärnumaal on Paikuse ühendatud kooli- ja vallaraamatukogu esimene sarnane.
Tuleb  kiita  Pärnumaa  omavalitsusi,  kes  mõistavad  raamatukogude  vajalikkust
kogukonna elus ja hindavad raamatukoguhoidjat,  kes ise õpib ja pakub kogukonna
liikmetele sisukat tegevust.
Järgnevatel  aastatel  on  raamatukoguhoidjatel  vaja  olla  nutikas,  leidmaks  uusi
võimalusi ja teenuseid, et inimesed leiaks tee raamatukokku.
2015.  aasta  plaanime  pöörata  rohkem  tähelepanu  kasutajakoolitusele.
Keskraamatukogus  alustatakse  keskastme  ja  gümnaasiuminoorte  infootsingu
koolitustega. Jätkatakse seeniorite arvutiabi projektiga „Muna õpetab kana“.
Raamatukogu  on  jätkuvalt  koht,  mis  pakub  võimalusi  nii  enesetäiendamiseks  kui
meelelahutuseks igas vanuses kasutajatele.
2015. aasta suveseminaril Varemurrus arutletakse teemal „Nutikas raamatukoguhoidja
–  vahendid  ja  võimalused  21.sajandil“  ja  tutvutakse  Tõstamaa  ja  Varbla  valla
raamatukogudega.
Tegevusjuubeleid tähistavad Surju (100) ja Suigu (105) raamatukogud.

Koostajad
maateeninduse peaspetsialist Lenna Eliste
teeninduse peaspetsialist Marina Jantson
turundusjuht Krista Visas

Direktor Heinike Sinijärv
/Allkirjastatud digitaalselt/
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