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Aastaaruande struktuur 2016 

Tabel 1. 

Maakonna/linna 

nimi 

Elanike 

arv 

(01.12.15) 

KOV-de arv 

maakonnas 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 

arv  

Harukogude 

arv 

Kokku 

Narva linn 60460  1 2 3 

 

1. Põhilised tegevussuunad 

Narva Keskraamatukogu toetus oma tegevuses Narva linna arengukavale 2008-2021,  Narva linna 

kultuuri ja spordi arengukavale 2015-2020 ning Narva Keskraamatukogu arengukavale 2015-2020. 

Raamatukogu missiooniks on olla  jätkuvalt Narva linna kultuurimaastikul stabiilselt arenev ja 

tähelepanuväärne asutus – säilitada ja vahendada Narva kultuuriruumile omaseid väärtusi ja aidata 

kaasa Narva linna edasisele arengule. Selleks võimaldab Narva Keskraamatukogu vaba ja 

piiramatut juurdepääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetab elukestvat õpet ja 

enesetäiendamist. 

Vastavalt  Narva Keskraamatukogu arengukava tegevussuundadele jätkati kvaliteetset ja kiiret 

lugejate teenindamist. Raamatukogu toetas külastajate lugemishuvi säilimist läbi erinevate 

programmide ja projektide. Järjepidevalt toimusid erinevad üritused: esitlused, loengud, 

kirjandusõhtud, näitused, kohtumised kirjanike ning loovisikutega jne. 2016. aastal toimus 

raamatukogus kokku 1101 üritust (723 üritust, 305 väljapanekut, 64 näitust jne), millest võttis osa 

16772 külastajat.  

2016. aastal pakkus Narva Keskraamatukogu võrreldes eelnevate aastatega rohkem üritusi 

väljaspool maja: korraldati üritusi kaubanduskeskustes, Narva promenaadil, Äkkeküla 

tervisekeskuses jne. Lugejatele avati Joaorus suve hooajal Promenaadi raamatukogu.  
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Narva Keskraamatukogu on kujunenud kogukonna keskuseks, kus pakutakse kvaliteetset ja harivat 

ajaveetmise võimalust.  

Merekultuuri aastat tähistati Narva Keskraamatukogus mitmete näituste ja ürituste korraldamisega. 

Koostöös Austria suursaatkonnaga avati näitused „Meri kaob mäe sisse“ ja „Reisid eikellegimaal“. 

Koostöös Meremuuseumi ja Hasartmängumaksu Nõukoguga viidi kogu aasta jooksul läbi projekti  

„Meri – tuttav ja tundmatu: Narva Keskraamatukogu ökoprojekt“. 

Hoogustus koostöö Henrich Hanseni Nimelise Narva Muinsuste Seltsiga, korraldati väljaantavate 

almanahhide ja raamatute esitlusi ning organiseeriti seltsi kohtumisi.  

Koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga jätkusid edukalt igakuised filmiõhtud. 

Innovatsioonilaboris MakerLab korraldati 156 töötuba ja koolitust.  

Sidusus teiste linnaasutuste koostööpartneritega on taganud raamatukogu tähtsuse 

kogukonnakeskusena ning jätkusuutliku haridus ja kultuurielu toetajana. 

Suurt tähelepanu pöörati laste lugemisharjumuste kujundamisele ja huvitegevuse korraldamisele. 

Narva Keskraamatukogu ja Kreenholmi haruraamatukogu lasteosakondades toimus 2016. aastal 373 

üritust, millest võttis osa 8323 inimest. Narva Keskraamatukogu lasteosakonnas valmis lauamäng 

„Meie Narva“.  

Koostöös raamatukogu juures tegutseva perekooliga „Tervislik tulevik“ toimus lasteraamatu „Pisike 

puu“ jagamine, viidi läbi laste Jõulupidu ning toimus loeng „Lapsevanemate omavaheliste suhete 

mõju lastele“. Raamatukogu töötajad viivad regulaarselt läbi perekooli külastajatele suunatud 

kirjanduse ülevaateid.  

Koostöös koerteklubiga „Lucky“ toimusid laupäeviti kohtumised lugemiskoertega. 

Narva Keskraamatukogus tegutseb regulaarselt Ameerika Teabepunktis inglise keele klubi, 

toimuvad keelekonsultatsioonid ja suhtlusringid. 2016. aastal juhendas suhtlusringe vabatahtlik 

Ameerika Ühendriikidest.  
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Alates 2016. aastast avati Tehnikaosakonnas koostöös MISA-ga  eesti keele kohvikud algajatele ja 

edasijõudnutele, mis on saanud lugejate seas väga populaarseks. 

Elukestvaõppe edendamisel tegi Narva Keskraamatukogu koostööd ETKA Andrase ja teiste 

organisatsioonide ning  õppeasutustega (Narva Täiskasvanute Kool, Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus). Täiskasvanud õppija nädalal „Aeg on õppida“ korraldas raamatukogu 9 

üritust, kus osales 238 inimest. TÕNi nädala raames toimunud loengus „Toimetulek keeruliste 

isikute ja suhtlemissituatsioonidega“ osalesid raamatukoguhoidjad nii Narvast kui Ida-Virumaalt. 

2016. aasta detsembris osales Keskraamatukogu koostöös ETKA Andrasega pilootprojektis „Kingi 

Võimalus“.  

Narva Keskraamatukogus läbisid õppepraktika 1 tudeng Tallinna Ülikoolist ja 1 infotehnoloogia 

valdkonna õpilane Narva Kutseõppekeskusest. 

Vastavalt valdkondlikule arengukavale „Lõimuv Eesti 2020“ toetas raamatukogu Narva linna 

mitmekultuurilisust ja selle säilitamise väärtustamist. Korraldati ühisüritusi koos Eesti Komi 

kultuuriseltsi, Narva Tsuvaši seltsi Narspi, Narva Valgevene Seltsi Sjabrõ, Narva Tatari 

Kultuuriseltsi, Narva Poola Seltsi ja Venekultuuri selts NADEŽDA-ga sidumaks erineva keele- ja 

kultuuritaustaga inimesi. Kohtuti eri maadest ja rahvusest kirjanike ja kultuuritegelastega. 

Tehti koostööd erinevate keele- ja õppeasutustega. Raamatukogu pakkus eesti kirjandust 

tutvustavad raamatukogu üritusi keeltekoolile Mitteldorf, esineti loengutega keeltekoolis Algus ja 

keelekohvikutes.   

Raamatukogus toimusid kohtumised nii Eesti kui välismaiste kirjanike ja kultuuritegelastega. 

Lugejatel oli võimalus kohtuda Ilmar Tomuski (Eesti riigiametnik ja lastekirjanik), Ando Lepsi 

(õigusteadlane), Oleg Sevastajnovi (Narva Aleksandri koguduse abiõpetaja), Maria Angeli 

(astroloog ja kirjanik), Armin Kõomäe (kirjanik ja näitekirjanik), Mihail Andreevitš Mešalkini 

(Riikliku Ermitaaži muuseumi töötaja), Arne Aderi (loodusfotograaf), Sergei Nekrasovi 

(Ülevenemaalise A.S. Puškini Muuseumi direktor), Boris Fishmani (USA kirjanik) ja Zinaida 

Lindeniga (Soome kirjanik) jne. 
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Koostöös Narva muusikakoolidega toimus aasta jooksul mitmeid kontserte, nende hulgas lasteooper 

„Teremok“. 

Kogude strateegilise arendamise käigus paigutati ümber laenutusosakonna eestikeelne kogu. 

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 

Kinnitati Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (Narva Linnavolikogu 25.02.2016. a määrus 

nr 5). Seoses Promenaadi raamatukogu avamisega korraldasime töö ümber 2 osakonnas, mida 

tegime struktuuri muutmata. 

2016. aastal tuli Narva Keskraamatukogu nõukogu koosseis kokku üks kord. Kiideti heaks 

Tegevuskava aruanne 2016 ja Tegevuskava 2017.  

2016. aastal jäi Narva Keskraamatukogu struktuur samaks.  

Narva Keskraamatukogu tegevus on kajastatud Narva linna arengukavas 2008-2019, Narva linna 

kultuuri ja spordi arengukavas 2015-2020 ja Narva Keskraamatukogu arengukavas 2015-2020. 

2.2 Eelarve 

2016. aasta eelarvest moodustasid tulud omavalitsuselt 653950 eurot (kasv eelmise aastaga 

võrreldes 2,4%) ning tulud riigilt 77390 eurot (+0,62%), tulu muudest allikatest oli kokku 25520 

eurot (+20,3%).  

Tööjõukulu oli 531420 eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 3%), mis moodustab 81,26% 

omavalitsuse eelarvest. Komplekteerimiskulud moodustavad omavalitsuse eelarvest 2,96%.  

Komplekteerimiskulud (97440) katsid kohalik omavalitsus (19,9%), riigi rahastus (79,4%) ja muud 

allikad (0,67%). 
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Kohaliku omavalitsuse poolt info- ja kommunikatsioonikuludeks eraldatud rahastus võimaldas 

tasuda RIKSi ja viirusetõrjeprogrammi eest.  

Lisarahastust infotehnoloogia ostuks saadi Ameerika Ühendriikide projektist ning Grundtvigi 

õpikoostööprojektist „Read-Aloud Clubs to Overcome Intercultural Divide“. 

Tabel 2. 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  

Seisuga  

31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  735,29 752,27 +2,26 

sh keskraamatukogu    

Personalikulu  515,67 531,42 +2,96 

sh keskraamatukogu    

Komplekteerimiskulu 97,38 97,44 +0,06 

sh KOV-lt 19,40 19,40 0 

sh riigilt  76,91 77,39 +0,62 

sh keskraamatukogu    

sh KOV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulu  4,00 8,13 +50,8 

sh keskraamatukogu    

 

Projektid 

Tabel 3. 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva 

tähistamine Narva Keskraamatukogus.  

11.01.2016- 

25.02.2016  

550,00 660,00 



 

 

 

7 

 

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

Kevadkoolivaheaeg Narva 

Keskraamatukogus.  

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

15.02.2016- 

31.03.2016 

 

400,00 480,00 

Raamatu ja roosi päev Narva 

Keskraamatukogus.  

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

28.03.2016- 

30.04.2016 

 

390,00 468,00 

Meri – tuttav ja tundmatu: Narva 

Keskraamatukogu ökoprojekt. 

(Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti 

Meremuuseum) 

01.04.2016- 

11.12.2016 

250,00 

1500,00 

1800,00 

Rääbuga mööda Eestimaad: ülelinnaline 

kirjanduslik mäng. (Hasartmängumaksu 

Nõukogu) 

16.05.2016- 

23.10.2016  

620,00 735,00 

Suvine lugemine Narva 

Keskraamatukogus. 

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

17.05.2016- 

25.09.2016 

400,00 480,00 

Sügiskoolivaheaeg Narva 

Keskraamatukogus.  

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

12.09.2016- 

29.10.2016 

210,00 252,00 

Kodanikukuu Narva 

Keskraamatukogus.  

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

03.10.2016- 

08.12.2016 

440,00 489,00 

Jõulukoolivaheaeg Narva 

Keskraamatukogus. 

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

14.11.2016- 

15.01.2017  

500,00 600,00 

Raamatukogu sõidab lasteaiale külla. 

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

23.08.2016- 

08.06.2017  

350,00 420,00 

Eesti kirjanikud Narva! 

(Hasartmängumaksu Nõukogu) 

01.09.2016- 

31.05.2017  

600,00 720,00 
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The Embassy of the United States of 

America, Grant SEN100-16-GR041 

18.08.2016-

30.06.2017 

19793,54 19793,54 

 

Toetusprogrammid ning projektid on andnud võimaluse pakkuda nii lastele kui täiskasvanutele 

raamatukogus huvitavamaid tegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Soodustanud raamatute 

populariseerimist ning andnud võimaluse tutvuda huvitavate kultuuritegelastega. 

Merekultuuri aasta tähistamiseks viidi koostöös Meremuuseumi ja Hasartmängumaksu Nõukoguga 

kogu aasta vältel läbi projekti  „Meri – tuttav ja tundmatu: Narva Keskraamatukogu ökoprojekt“.  

Tänu Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna projektile soetati paberi lõikamise ja reljeeftrüki 

masin, printer, televiisor, 3 ribakoodi lugejat, tšekiprinter, 2 sülearvutit ja fotoaparaat.  

2.4. Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Regulaarselt toimusid juhtkonna koosolekud ning kord kuus toimusid põhipersonali üldkoosolekud. 

Töökeskkonna parenemise eesmärgil viidi läbi töörahulolu uuring, millest võttis osa 33 

raamatukogu töötajat. Küsitlus koosnes 22 küsimusest või väitest, neist 17 valik-vastustega. 

Küsitluse põhjal võib oletada, et töötajate üldine rahulolu oma töö ja töökohaga on kõrge. Suur osa 

töötajatest leiab igapäevast motivatsiooni oma tööst ning suhetest kolleegidega. Negatiivse suunana 

toodi välja vananev tehnika, mis muudab kiire ja kvaliteetse teeninduse keeruliseks.  

39 raamatukogu töötajat läbis töötajate tervisekontrolli. Töötajate tervise parandamiseks tegutseb 

Narva Keskraamatukogus kolmandat aastat kord nädalas töötajatele mõeldud jooga klubi.  

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 

Raamatukoguhoidjate erialane täiendkoolitus oli 2016. aastal tugevalt piiratud eelarves koolituseks 

eraldatud rahastuse puudumisega. Sellest tulenevalt osaleti tasuta koolitustel või projektidest 

rahastatud koolitustel.  Üks töötaja osales Põlvamaal toimunud rahvaraamatukogude suveseminar-

laagris. Üks raamatukogu töötaja osales Viinis kursusel PY351 Introduction to American Spaces. 2 
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raamatukogu töötajat läbisid infotehnoloogia alase kursuse Narva Kutseõppekeskuses ja 1 töötaja 

osaleb veebilahenduste e-kursusel.  

20 korral osaleti erialasel koolitusel. 

Raamatukogus alustas tegevust eesti keele kohvik, kus osalesid raamatukogu töötajad. 

Raamatukogu töötajatel oli võimalus tasuta täiendada oma eesti keele ja inglise keele oskust. 

LISA 1 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused: 

Narva Keskraamatukogu töötajad osalesid Jõhvi Keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustel. 

Tabel 4. 

Koolitus

e aeg 

Koolituse 

teema 

Koolitaja Koolituse 

maht/kestus 

Raamatuko

guhoidjate 

arv/ KOV-

de arv 

Eelarve/Koolituseks 

kulutatud summa 

01.12.16 Statistika 

Kirjandus 

IT 

    

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 

Raamatukogutöötajad esinesid erinevates asutustes ja organisatsioonides raamatukoguhoidja ameti 

ning raamatukogu teenuste tutvustamise ja populariseerimise eesmärgil.  

Raamatukogu võttis osa mitmetest ülelinnalistest üritustest (Astri Keskuses toimunud Laste ja 

Noorte vaba aja Infolaat, Narva linna päevad, Raadio 4 sünnipäev, Äkkeküla Tervisepäev, Narva 

linna promenaadi avamine jne.).  LISA 2 
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2.4.4 Erialahariduse omandamine 

Kaks töötaja õpib Tartu Ülikooli Narva kolledžis (erialal Klassiõpetaja mitmekeelses koolis ja 

Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õpikeskkonnas). Erialahariduse täiendamist ja 

omandamist piiras vähene riigikeele oskus. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

Narva Keskraamatukogu MakerLab sai tunnustuse kui Aasta tegu linnaraamatukogus 2015 Eesti 

Raamatukoguhoidjate ühingult ning Kultuuriministeeriumilt.  

Narva Keskraamatukogu sai aastal 2016 tunnustuse Haridus- ja Teadusministeeriumilt kui Aasta 

Raamatukogu 2016 ning Ida-Viru Maavalitsuse tunnustuse kui Ida-Virumaa Aasta Raamatukogu 

2016.  

Ida-Viru Keskhaigla, Ülevenemaaline A.S. Puškini Muuseum, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 

Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus ja Petrozavodski Keskraamatukogu tunnustasid 

Narva Keskraamatukogu tänukirjadega.  

 Narva Keskraamatukogu tunnustas üht lasteosakonna töötajat kui „Aasta Tegija 2016“.  

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. 

Raamatukogu ruumid ja asukoht. 

LISA 3 

Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiseks kulus 2016. aastal 92486,00 eurot. 

Majanduskuludele eraldatud raha võimaldas tasuda kommunaalteenused ja haruraamatukogude üüri 

täies mahus. 

Seoses Ida-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuse täitmisega paigaldati  Narva Keskraamatukokku 2016. 

aastal evakuatsioonivalgustus.  
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Koostöös Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga koostati tuletõkkeuste 

paigaldamise projekt, mis teostub 2017. aastal. 

Remonditi Energia Haruraamatukogu sissepääs.  

Koostöös Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna ja Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika 

Ametiga koostati MakerLabi töökeskkonna parandamiseks uus kontseptsiooni- ja ruumiprogramm. 

Remonditööd on planeeritud 2017. aastasse. 

Suvekuudeks avati Promenaadi raamatukogu teeninduspunkt.  

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Narva Keskraamatukogus ja Kreenholmi haruraamatukogus ning Laste Loomemaja laenutuspunktis 

on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Eelarve piiratud võimalused ei võimaldanud suuremahulist arendustegevust infotehnoloogia vallas.  

Kohaliku omavalitsuse poolt info- ja kommunikatsioonikuludeks eraldatud rahastus võimaldas 

tasuda RIKSi ja viirusetõrjeprogrammi eest.  

Lisarahastust infotehnoloogia ostuks saadi Ameerika Ühendriikide projektist ning Grundtvigi 

õpikoostööprojektist „Read-Aloud Clubs to Overcome Intercultural Divide“. 

Raamatukogu arvutiparki täiendati 4 arvuti, 2 sülearvuti, 4 triipkoodiskänneri, 1 tšekiprinteri, 

televiisori, printeri ja fotokaameraga. Osteti juurde üks Windowsi litsents. 

Raamatukogu Facebooki lehekülge täiendatakse nii eesti kui vene keeles mille tulemusena 

külastajate arv suurenes. 
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3. Kogud 

Kogude komplekteerimisel juhindutakse Riigieelarvelise Tegevustoetuse Kasutamise Lepingu 

alusel Jõhvi Keskraamatukogu poolt koostatud Lepingust nr. 2. 

Kogude (raamatute)  üldarv on 2017. aasta 1. jaanuari seisuga  439 317 eksemplari. 2016. aasta 

jooksul saabus komplekteerimisosakonda 11907 teavikut. Komplekteerimiskulusid oli kokku  

97435,16 eurot, kohalik omavalitsus kattis sellest  19400 eurot , riigitoetus  77390 eurot ja muud 

allikad 645,16 eurot. Keskmine teaviku hind oli 12,44 eurot eesti keelse teaviku kohta ja 6,30 eurot 

vene keelse teaviku kohta.  

Põhilised eestikeelse raamatu tarnijad on Rahva Raamat AS, kirjastused AS Varrak, Äripäev AS, 

Päevaleht AS, TEA. Venekeelseid raamatuid ostsime sel aastal hulgimüügifirmade Lomelius OÜ, 

Sinonim OÜ ja ka Rahva Raamat AS. Raamatud toovad tarnijad ise kohale või saadavad posti teel. 

Põhiline teavikute hankimisviis on ostmine, samuti täienevad kogud annetatud teavikute arvele 

võtmisega. 2016. aastal osteti 10760 raamatut ning annetuste kaudu saabus raamatukokku 456 

(4,24%)  raamatut. 

Toimub pidev e-kataloogi korrastamine: trüki- ja kirjavigade parandus, korduvate kirjete 

kustutamine jne.  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Kogud komplekteeriti teeninduspiirkonna elanike põhivajadusi arvestades erinevates keeltes, eri 

tüüpi ja laadi. Komplekteerimisosakond valis teavikuid pakutavatest näidistest, hankijate 

tellimisnimestikest ja raamatukaupluste internetipakkumistest.  Suuremat tähelepanu pöörati 

erivajadustega (vaegnägijad) lugejatele suunatud kogu laiendamisele, kuna huvi teenuse vastu on 

kasvanud.   

Keskraamatukokku ja harukogudesse jagatakse teavikuid sõltuvalt lugejate arvust. 
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Enamus osa kogust moodustavad traditsioonilised paberkandjal teavikud (raamatud, ajakirjad, 

ajalehed). 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Komplekteerimisosakond sai ja töötles aasta jooksul  11907 teavikut, neist  olid 11444 raamatud. 

Raamatute hankimisel arvestatakse Riigieelarvelise Tegevustoetuse Kasutamise Lepingu alusel 

Jõhvi Keskraamatukogu poolt koostatud Lepingu nr. 2 nõuetega, kultuuriministri 09.01.2015 

määrusega nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“, 

raamatukogu kogude ülesehitusega  ja lugejate palvetega.  

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Narva Keskraamatukogu ja harukogude jaoks hangiti kokku 290 ajakirja ja 61 ajalehe nimetust. 

Perioodika ostmiseks kasutati riigiraha (kultuuriperioodika)  328,40 eurot, kohaliku omavalitsuse 

eelarvest eraldatud raha 19186,81 eurot ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna finantseerimist 

536,00 eurot. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Erivajadustega lugejatele suunatud koguna loodud audioraamatute kogu, mida kasutavad ka 

tavalugejad,  täienes 151 teaviku võrra. Lisaks ilukirjandusele hangiti juurde ka aimekirjandust 

filosoofia, ajaloo ja keeleteaduse valdkondadest. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Toimus kogude korrastamine, mille käigus eemaldati kogust lagunenud ja vananenud teavikud. 

Samuti kanti maha teavikud vananenud infokandjatel, mille vastu ei tunta enam huvi (VHS 

kassetid). Kokku kanti maha 16740 teavikut.  

Kogu on säilitanud mitmekülgsuse, mis katab erinevate sihtrühmade lugemisvajaduse.  

2017. aasta 1. jaanuariks oli raamatukogu kogus 439 317 teavikut. 
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Teavikud Kogus 

Raamatud 425639 

Ajakirjad 7927 

Audioteavikud 3250 

Visuaalteavikud 376 

Kombineeritud teavikud 857 

Elektroonilised teavikud 389 

Muud teavikud 879 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Narva Keskraamatukogu pakkus suvehooajal oma teenust Promenaadi raamatukogus. Kasutades 

siseressurssi teenindati erivajadustega inimesi kodus. Lugejatele pakuti tasuta arvutialaseid 

koolitusi.  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine. 

Avalikud internetipunktid töötavad raamatukogude lahtiolekuaegadel. 

Külastajate käsutuses on 18 arvutit (sh 14 keskkogus). 

Keskkogu 14 külastajate kasutuses olevast arvutist on 8 AIP arvutid (4 täiskasvanutele ja 4 

lasteosakonnas) ja 6 Ameerika Teabepunkti ja MakerLabi arvutid. 

Raamatukogu arvuteid kasutati 6650 korral, 5705 korral täiskasvanute ja 945 korral laste poolt. 
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Huvi arvutite kasutamise vastu on säilinud, kuid paljud kasutajad loobuvad mõne aja pärast arvutite 

aegluse tõttu. Raamatukogu arvutipark on vananenud. 

Lugejad kasutasid raamatukogu WiFi võrku oma sülearvutitega. WiFi võrk on piiratud ulatusega 

ning kättesaadav vaid osaliselt. 

Võrreldes 2015. aastaga on kasutuste hulk langenud. Arvatavalt on langus toimunud seoses isiklike 

arvutite hulga suurenemisega, kuna isiklike arvutite soetamine on muutunud järjest soodsamaks 

ning mobiilne internet on kiirem ja soodsam.  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 

Tabel 5. 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2015 

Lugejad 

2016 

Muutus 

(+-) 

Linna/maak. 

rmtk 

12701 11942 -759 

Sh keskk 9362 8759 -603 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2015 

Külastused 

2016 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2015 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Muutus 

(+-) 

Linna/maak. 

rmtk 

153201 143378 -9823 84531 44210 -40321 

Sh keskk 101223 93855 -7368 84531 44210 -40321 
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Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2015 

Laenut-d 

2016 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2015 

Päringud* 

2016 

Muutus 

(+-) 

Linna/maak. 

rmtk 

377645 369326 -8319 2789 2528 -405 

Sh keskk 246258 225772 -20486 1752 1375 -377 

*Infopäringud  

Narva Keskraamatukogu  kasutas eelmisel aastal raamatukogu teenuseid 11942 lugejat (19,75% 

elanikest). 2016. aastal olid 38,7% (2015. a 39,39%) lugejatest lapsed. 

Mitmete raamatukoguteenuste kasutamine ei eelda lugejaks registreerimist ja nii ei sisalda eelpool 

toodud arvud nende teenuste kasutajaid, kus lugejaks registreerimine ei ole nõutud, nt üritustel 

osalemine ja näituste külastamine. 

Aruandeaastal vähenes elanike arv linnas -791inimese võrra (2015. a -825) ning raamatukogu 

kasutajate arv -759 (2015. a+64). 

Lugejate arvu vähenemine tingib ka külastuste ja laenutuste arvu vähenemise. 

Külastusi oli 143378. Ühe kasutaja kohta see moodustas 12,00 korda (2015. a 12,06). 

Eelmisel aastal laenutati meie raamatukogudest koju 317512 raamatut, ajakirja, heli- ja 

videosalvestist. Võrreldes aastaga 2015 langes laenutuste arv 2,1%. 

Kojulaenutusi ühe elaniku kohta oli 5,25  (2015. a  5,43) 

Kojulaenutusi ühe kasutaja kohta oli 26,59 (2015. a 26,21) 

Kojulaenutusi ühe laenaja kohta oli 36,90 (2015. a  36,04) 

Suurim kojulaenutuste arv on 60-69. aastaste ning 8. aastaste lugejate hulgas.  
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Virtuaalkülastused vähenesid märgatavalt seoses MakerLabi kodulehe ümbermoodustamisega 

eraldi tasulises domeenis paiknevast kodulehest raamatukogu kodulehe osaks. 

Koju laenutatud teavikutest 8,12% olid eesti keelsed ja vene keelsed 90,68%. Ilukirjanduse osa koju 

laenutatud teavikutest moodustab 76,4%.  

Peale keele õppimisega seotud kirjanduse, loeti eesti kirjandusest kõige rohkem: Kunnas, Leo 

„Takerdunud rünnak“, Tohvri, Erik „Ühe katuse all“, Raik, Katri „Narva eile ja täna“, Rumessen, 

Kristel „Aloha Hawaii!“ ja Reimus, Katrin „Eilset pole olemas“. 

Vene keeles eelistati järgnevaid teoseid: Маринина, Александра «Ангелы на льду не 

выживают» ja «Казнь без злого умысла», Устинова, Татьяна «Чудны дела твои, Господи!» ja 

«Сто лет пути» ning Улицкая, Людмила «Лестница Якова». 

Populaarseimad eesti keelsed perioodika väljaanded olid: Kroonika, Eesti Naine ja Kodukiri.  

Vene keeles laenutati enim järgnevaid perioodika väljaandeid: Лиза, Чудеса и приключения, 

Караван историй ja Gala Биография. Lisaks oli väga populaarne ajakiri «64 - Шахматное 

обозрение», mis on menukas kohalike maletajate seas.  

4.3 RVL teenindus  

Narva Keskraamatukogu täitis ühe tellimuse. Tellitud teistelt 10, neist saadud 8. RVL teenuse 

mahtu mõjutab tugevalt haruraamatukogude paiknevus keskraamatukogule lähedal ning 

raamatukogu transpordi puudumine.  RVLi väljaspool linna mõjutab ka postiteenuse hind.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

2016. aastal (seisuga 10.09.2016) õppis Narva linna koolide ja gümnaasiumide 1. kuni 9. klassideni 

kokku 5197 õpilast. Võrreldes eelneva õppeaastaga suurenes õpilaste arv 43 lapse võrra. 2015. a 

käis Narva lasteaedades kokku 2670 last. Lugejate arv on langenud 2014. aasta tasemele. 
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Lasteosakonna kodulehekülg Lastekas jätkab oma tööd. Traditsiooniliselt kasutatakse seda 

lasteosakonna töö, ürituste ja uute teavikutega seotud informatsiooni jagamiseks. 

Lasteosakond viis läbi traditsioonilisi raamatukogu üritusi: kirjanduslikud mängud, harivad 

programmid, ekskursioonid, kogupere e-viktoriinid, kirjanduse ülevaated jne. 

Seitsmendat aastat toimuvad muinasjutuhommikud, mille käigus lastele loetakse ette erinevate 

autorite teoseid. 

Narva Keskraamatukogus toimus emakeelepäevale pühendatud Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan 

Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule pühendatud koolinoorte etlusvõistluse Ida-Virumaa voor. 

Raamatukogu korraldas taasiseseisvumispäeva ja kodanikukuu raames Narva koolidele Eesti ja 

eestlusega seotud üritusi. 

Viimase neli aasta jooksul on saanud traditsiooniks koolivaheaegade sisustamine temaatiliste 

üritustega. Kõik vaheajal toimuv on kajastatud ka kohalikus meedias. 6.-9. klasside õpilastele viidi 

ka sel aastal vaheaegadel läbi „Vabaaja veetmise kooli“ (Школa правильной тусовки), mis pakub 

noortele erinevaid üritusi, teeõhtuid ja õpitubasid. 2016. aastal viidi „Vabaaja veetmise kooli“ 

raames läbi 18 üritust, nende seas näiteks „Lugemisväljakutse“, „Animemaania“, „Jaapani 

tähtpäevad“, „Sushi valmistamise õpituba“, „Kätel kudumine“, „Teksariidest ehted“, „Luule ja 

sina“, „Isetehtud vannisoolad“ ja „Uusaasta kogu maailmas“. 

Algkoolilastele pakuti vaheaegadel üritusi, mis tutvustasid erinevaid kirjandusteoseid. 

Kevadvaheaja teemaks olid „Kevadkalendri tähtpäevad“, sügisel Merekultuuriaasta raames „Meri 

kirjanduses“  ja jõuluvaheajal „Erinevate riikide kirjanike talvised muinasjutud“. Lastele loeti nii 

vanu tuttavaid teoseid kui ka uute autorite raamatuid ning pakuti võimalusi osaleda töötubades.  

2016. aastal viidi läbi Narva Keskraamatukogu lasteosakonna juhtimisel 10 projekti. Kõigi 

raamatukogu projektide põhieesmärk on raamatute ja raamatukogu vastu huvi suurendamine ning 

Narva lastele huvitava ja turvalise vabaaja veetmise võimaldamine.  

Järgnevad lasteosakonna projektid said 2016. aastal rahastuse:  
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Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamine Narva Keskraamatukogus. Antud projekti tulemusena 

trükiti lauamäng „Narva“. Lauamängu komplekti kuulub täring ja mängujuhend, mis sisaldab üle 40 

küsimuse Narva ajaloo ja kultuuri kohta. Mängujuhendi koostasid raamatukogu töötajad ning 

küsimuste eesmärgiks on tutvustada Narvaga seotud vähetuntud fakte. 

Kevadkoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus  

Meri – tuttav ja tundmatu: Narva Keskraamatukogu ökoprojekt (ökoloogia teemaliste ürituste sari 

lastele: loeng, asfaldil joonistamine, mereluule loomine, üritused suvelaagritele, jne.) 

Raamatu ja roosi päev Narva Keskraamatukogus (Hispaania kultuuri ja kirjandusega seotud 

üritused kogu raamatukogus) 

Rääbuga mööda Eestimaad: ülelinnaline kirjanduslik mäng (mängu võitjad külastasid Peipsimaa 

Külastuskeskust ja kohtusid „Rääbu“ autori Pavel Varuniniga) 

Suvine lugemine Narva Keskraamatukogus (lugejapasside trükk ja näidend teatris „Ilmarine“) 

Sügiskoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus (üritused olid pühendatud Merekultuuriaastale) 

Kodanikukuu Narva Keskraamatukogus (Trükiti lauamängu „Narva“ eesti keelne väljaanne) 

Raamatukogu sõidab lasteaiale külla (2016. aastal saadi rahastus 18. lasteaia külastuseks. Eraldatud 

transpordi kulud võimaldasid külastada lasteaedu koos lasteosakonna maskoti Juliusega.) 

Jõulukoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus (ürituste raames külastasid raamatukogu koduloolane, 

kirikuõpetaja, kosmeetik ja meditsiini töötaja, kes jagasid oma kogemusi laste ja teismelistega. 

Lisaks toimusid traditsiooniks kujunenud raamatukogu töötajate poolt ettevalmistatud üritused.) 

Kõik projektid viidi läbi edukalt ning kavandatud mahus ning ettenähtud ajavahemikus.  

Lisaks sellele osalesid lasteosakonna töötajad aktiivselt kõikides teistes Narva Keskraamatukogu 

poolt teostatud projektides.  
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Lasteosakonna maskott Julius tähistas 2016. aastal oma viiendat sünnipäeva.  Igal kevadel 

kutsutakse väikesed lugejad sünnipäeva peost osa võtma. Lasteosakonna maskott on saanud 

lasteosakonna lahutamatuks osaks.  

2016. aastal osales lasteosakond koostöös Narva Eesti Gümnaasiumi õpilastega Nukitsa konkursil. 

Merekultuuriaasta raames toimus aktiivne koostöö Narva Noorte meremeeste klubiga, mille käigus 

viidi läbi mitmeid mere teemalisi üritusi. Augustis toimusid raamatukogu üritused,  mis valmistasid 

noori meremehi ette rahvusvahelisteks merenduseteemalisteks võistlusteks. Võistlused toimusid 

18.-20. septembril Sankt-Peterburis. 

Üks lasteosakonna töötaja võttis osa seminarist „Raamatukogude uus olemus“ Petrozavodski 

raamatukogus. Üks lasteosakonna töötaja osales konverentsil „Maailm läbi kultuuri. Ühtsus 

erinevuses.“ Ajaloo ja Kultuuri Lasteraamatukogus Sankt-Peterburis. 

Lasteosakonna töötaja Nadežda Mets sai tunnustuse kui Narva Keskraamatukogu Aasta tegija 2016. 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Narva Keskraamatukogu ja harukogude lasteosakondadesse osteti 2016. aastal 4272 teavikut kogu 

maksumusega 20999,89 eurot. Lisaks raamatutele telliti juurde lapsi arendavaid mänge. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 6. 

Rmtk Lug-d 

2015 

Lug-d 

2016 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2015 

Külast-d 

2016 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2015 

Laenut 

2016 

Muutus 

(+/-) 

Linna/maa

k. rmtk 

5004 4625 -379 50431 45210 -5221 67819 62795 -5024 

Sh keskk 4366 3883 -483 37276 32370 -4906 51774 47683 -4091 
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  

Laste lugemus ei ole võrreldes eelnevate aastatega vähenenud, küll aga võib rääkida sellest, et 

muutunud on lugemise allikad. Lugejate arv on võrreldes eelneva aastaga vähenenud ning langenud 

2014. aasta tasemele.  

Kõigi lasteosakonna projektide põhieesmärk on raamatute ja raamatukogu vastu huvi suurendamine 

ning Narva lastele huvitava ja turvalise vabaaja veetmise võimaldamine.  

Traditsiooniline on ka lasteosakonna Lasteraamatupäevale pühendatud ettelugemispäev. 2016. aasta 

ettelugemispäeval lugesid lapsed ette Rudyard Kiplingi juttu „Kass, kes kõndis omapead“.  

Neljandat aastat jätkus projekt „Raamatukogu kotis“. Projekti eesmärk on tutvustada nii lastele kui 

ka täiskasvanutele põneva lastekirjanduse mitmekülgsust. Huvi antud projekti vastu kasvab iga 

aastaga.  

Jätkus koostöö Ida-Virumaa Koerasõprade klubiga „LUCKY“. Igal laupäeval kohtusid väikesed 

lugejad (6.-8. aastased) lugemiskoertega parandamaks oma lugemisoskust.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused.  

LISA 4  

Lasteosakondades viidi läbi kokku 373 üritust, millest võttis osa 8323 inimest. Lisaks toimus 78 

kasutajakoolitust, 20 näitust ja 118 väljapanekut.  Valikuga üritustest saab tutvuda lisas 4.   

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Raamatukogu jätkab edukalt koduteeninduse teenuse pakkumist. Koduteeninduse teenuse 

laienemist piirab raamatukogu transpordi puudumine. 

2016. aasta talvel koguti ise tehtud postkaarte ja jõulukingitusi Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku 

Narva Jumalaema Narva Ikooni Koguduse seegis elavatele vanuritele. Aktsioon toimus juba 4 
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aastat, sel aastal kogus raamatukogu 130 ise tehtud postkaarti ja suurel hulgal kingitusi (suveniire, 

toiduaineid ja esmatarbekaupu). Aktsiooni kajastati kohalikus meedias. 

Raamatukogu teeb koostööd laste päevakeskus LAD MTÜga ja Rehabilitatsiooni keskusega, kelle 

jaoks on välja töötatud erinevad üritusi ja töötubasid arvestades sihtrühma vajadustega. 

Tabel 7. 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 189 1 44 

 

Tabel 8. 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Patriarhaadi Eesti Õigeusu 

Kiriku Narva Jumalaema Narva 

Ikooni Koguduse seek 

3 60 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja 

vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Narva Keskraamatukogu pööras tähelepanu nii informatsiooni kiirele töötlusele kui edastamisele 

osakondade ja raamatukogude vahel. 

Koostööpartneritega tegime tihedat koostööd ürituste ja näituste korraldamisel, kajastamisel, info 

edastamisel ning täiendkoolituste läbiviimisel. 

Jätkuvalt oli prioriteediks koostöösuhete arendamine väljapool Ida-Virumaad ning tulemuslik 

koostöö välispartneritega läbi projektide. 
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4.6.1 kohalikul 4.6.2 riiklikul 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

Jätkati koostööd erinevate kultuuri- ja haridusasutusega nii kohalikult kui riiklikul tasandil.  

USA Suursaatkonnaga koostöös viidi läbi Ameerika klubi, mille 17 kohtumise käigus tutvuti 

Ameerika kultuuri ja traditsioonidega ning õpiti inglise keelt. 

2016. aasta aprillis toimus Narva Keskraamatukogus koostöös Hispaania suursaatkonna ja 

Hasartmängumaksu Nõukoguga Raamatu ja roosi päeva tähistamine, mis oli pühendatud Don 

Miguel de Cervantes Saavedrale ja tema teosele „Teravmeelne hidalgo Don Quijote La Manchast“. 

Partnerid Koostöö 

Raamatukogud: 

  

Rahvusraamatukogu 

ERÜ 

Teadusraamatukogud 

Rahvaraamatukogud 

Kooliraamatukogud 

  

Rahvusraamatukogu töötajate ekskursioon Narva 

Keskraamatukogus. 

Osalus rahvaraamatukogude suvelaagris. 

Viljandi linnaraamatukogu töötajate ekskursioon 

MakerLabi. 

 RVL 

„Kohtume raamatukogus“ Ida-Virumaa 

raamatukoguhoidjate seminar Sillamäel. 

Nukitsa konkursil osalemine koostöös Narva 

Eesti Gümnaasiumi kooliraamatukoguga. 

Riigiasutused: Narva Linnavalitsus Promenaadi raamatukogu 

Maanteeamet Liikluskohvik 
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Loeng „Liikluseeskirjad“ 

Politsei- ja Piirivalveamet  Loeng „Liikluseeskirjad“ 

Loeng Ida-Virumaa raamatukogutöötajatele 

„Toimetulek keeruliste isikute ja 

suhtlemissituatsioonidega“. 

Külas on noorsoopolitsei ja Lõvi Leo. 

ANDRAS  TÕNi raames toimunud üritused. 

Pilootprojekti „Kingi võimalus” teostamine. 

Tunnustus kui „Aasta raamatukogu 2016“ ja 

„Ida-Virumaa raamatukogu 2016“. 

  

MISA Keelekohvikud (eesti keele õpe) algajatele ja 

edasijõudnutele.  

Välismaa 

riigiasutused: 

Põhjamaade ministrite 

nõukogu 

Põhjamaade raamatukogu nädala korraldamine.  

Kohtumine kirjanik Zinaida Lindeniga. 

Soome Instituut Fotonäitus  „Elada, unistada, hõljuda – Tove 

Jansson“. 

Saatkonnad: Ameerika Ühendriikide 

Suursaatkond 

Ameerika Teabepunkti tegevuse toetamine. 

MakerLabi projekti jätkumine. 

Ameerika filmiõhtud. 

Ameerika klubi (inglise keele õpe). 



 

 

 

25 

 

Virtuaalne kohtumine ajakirjanik Betsy Fischer 

Martiniga. 

Kohtumine kirjanik Boris Fishmaniga. 

Ameerika Teabepunkti külastab septembrist 

2016  juunini 2017 vabatahtlik, Christina Baker, 

kes viib läbi inglise keele tunde. 

Hispaania Suursaatkond Raamatu ja roosi päeva tähistamine. 

Rootsi Suursaatkond Rootsi krimikirjanduse näitus „Rootsi 

krimikuningriik“ ja Rootsi lasteraamatute näitus 

„Siin kasvavad lapsed“. 

Vene Föderatsiooni 

Suursaatkond 

Vene Föderatsiooni 

Peakonsulaat Narvas 

Ülevenemaaline A.S. Puškini Muuseum. 

 Riikliku Ermitaaži muuseumi loengusari  

„Peterburi romantilised lood“. 

Austria Suursaatkond Näitused „Kui meri kadus mäe sisse“ ja „Reisid 

eikellegimaal“. 

Mehhiko Suursaatkond 

Helsingis 

Fotonäitus „The Mayahuel Goddess’ White 

Liqueur“ 

Haridusasutused: Lasteaiad Üritused aasta jooksul. Juliuse sünnipäev. 

Ettelugemis konkurss. 

Projekt „Raamatukogu kotis“. 

Laste tööde näituste organiseerimine. 
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Kirjanduse ülevaated lastele ja pedagoogidele. 

Koolid ja gümnaasiumid Üritused aasta jooksul. 

Kirjanduslik mäng 5. klasside õpilastele 

„Rääbu“. 

Kirjanduse ülevaated õpilastele. 

Koostöös Kesklinna gümnaasiumi õpilastega 

näidend „Reekviem“ raamatukogu lugejatele. 

Üritused koolilaagritele. 

Narva Kutseõpekeskus Ekskursioon vahetusõpilastele Portugalist. 

Tartu Ülikool J. Kikase fotonäitused. 

Kunsti ja teaduse päev (Füüsika instituut, TÜ). 

Loeng „Mere tähtsus inimese elus“ ( M. Vihman, 

TÜ Narva Kolledži Ühiskonnateaduste 

lektoraat). 

Tallinna Ülikool Tudengite ekskursioon raamatukogus. 

Likool Raamatukogu ekskursioonid ja üritused 

koolilaagrite jaoks. 

Ameerika klubi ( inglise keele õpe). 

OÜ Mitteldorf Eesti keelsed kirjanduse ülevaated keelekooli 

õpilastele. 

Kultuuriasutused, Muusikakoolid Kirjanduslik-muusikalised kohtumised „Kevade 
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huvikoolid: ja armastuse muusika“. Kontserdid ja lasteooper 

„Teremok“. 

Noorte Meremeeste Klubi Merekultuuriaasta ürituste tsükkel. 

Laevamudelite näitus „Elan mere ääres“. 

Narva Laste Loomemaja Õpituba „Kivimaal lastele“. 

Meremuuseum Projekt Merekultuuriaasta 2016 

Meedia:  Postimees 

Põhjarannik 

Viru Prospekt 

Narvskaja Gazeta 

Narva 

Gorod 

Linnaleht 

Raadio4 

TV 

Interneti allikad: seti.ee, 

stena.ee, tema.ee 

Avaldatud 69 artiklit. Regulaarne raamatukogu 

ürituste kajastumine raadios. 

Uue kirjanduse ülevaated ajalehes Narvski 

Rabotši. 

Raadio4 sünnipäeva pidustustel osalemine 

viktoriiniga. 

  

  

Kogupere e-viktoriinid, ürituste info. 

Ühingud: Lauluklubi „Ehho” Kirjanduslik-muusikalised õhtud „Allikas“. 

Narva Bright Actions Konkurss „Jõuluingel 2016“. 

Koerteklubi „Lucky“ Laupäevased üritused „Loeme koos 
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lugemiskoertega“. 

Selts „Sophia“ Ülelinnaline Puškini konkurss. 

Kunstistuudio Vesiroosi 

Galerii  

Kunsti õpitoad. 

Kunstistuudio „Stupeni“ Laste tööde näitus „Vikerkaar“. 

Gagarin Keskus Õpituba „Seinakella dekupaaž“. 

Vene ajaloo ja kultuuri 

mälestusmärkide kaitse 

ühing Eestis 

J. Maltseva loeng. 

Koduloolised lugemised. 

LAD Üritused erivajadustega inimestele. 

MTÜ „Память“ Koduloolised lugemised. 

Koduloo klubi 

KAMERAD 

Koduloolised lugemised. 

Perekool „Tervislik 

Tulevik“ 

Jõulupidu lastele. 

Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud 

lasteraamatu „Pisike puu“ kätteandmine. Loeng 

„Lapsevanemate omavaheliste suhete mõju 

lastele“. Kirjanduse ülevaated Perekoolis. 

Narva käsitööliste klubi. Pitsi punumise õpitoad. 

Henrich Hanseni Nimeline 

Narva Muinsuste Selts 

H.J. Hanseni raamatu „Narva linna ajalugu“ 

esitlus. 

Kodulooliste almanahhide esitlused. 
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Eesti Puškini ühing Koduloolised lugemised. 

Töötute 

koolituskeskused: 

MTÜ Sotsiaal-

adaptatsioonikeskus 

Lederson Arenduskeskus 

Raamatukogu ekskursioonid. 

Kirjanduse ülevaated. 

Koduloo teemalised e-viktoriinid. 

Raamatukogu e-kataloogi ja kodulehe 

kasutamise koolitused. 

Rahvusvahelised 

partnerid: 

  

Ülevenemaaline A.S. 

Puškini Muuseum 

Näitus „Puškin ja tema kangelased 

kinoekraanil“. 

Kohtumine Ülevenemaalise A.S. Puškini 

Muuseumi direktori S.M. Nekrasoviga. 

Filmi «Странная жизнь Аннибала…» 

(Hannibali kummaline elu) linastus. 

Riiklik Ermitaaži 

muuseum 

M. Mešalkini loeng „Peterburi romantilised lood. 

II osa - Katariina ja tema favoriidid“ 

Jamburg-Kingissepa 

ajaloo ühing 

Koduloolised lugemised. 

Kingissepa linna 

keskraamatukogu 

Osalus konverentsil „Kino algab raamatust“ 

Kingissepas. 

Petrozavodski 

keskraamatukogu 

Skype-üritus „Kahe eepose kohtumine“. 

Osalus seminaril „Raamatukogude uus olemus“ 

Petrozavodski raamatukogus. 

Slantsõ linna V. Aristovi raamatu esitlus. 
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keskraamatukogu 

Ajakiri  „Täheke“ Ajakirja kevadise vene keelse trüki esitlus. 

Ajakirja kinkimine esimeste klasside õpilastele. 

Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva 

Jumalaema Narva Ikooni Kogudus 

Heategevuslik aktsioon „Aidata on kerge“. 

 Eesti vanausuliste koguduste liit Kirjanduslik mäng 5. klasside õpilastele 

„Rääbu“. 

5.klasside õpilaste reis Peipsimaale Rääbu majja. 

Rahvusseltsid Eesti Komi kultuuriselts 

Narva Tsuvaši selts 

Narspi 

Narva Tatari Kultuuriselts 

Narva Poola Selts 

Venekultuuri selts 

NADEŽDA 

Permikomi perepäev. 

Rahvakultuuri kursus Kreenholmi 

haruraamatukogus. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Raamatukogu viis 2016. aasta jooksul läbi kokku 404 koolitust, summaarse ajaga 195,31 tundi. 

Koolitustel osales 2062 inimest.  Koolitustest 300 olid individuaalsed ning 104 rühmakoolitused. 

Suur osa individuaalkoolitustest oli seotud arvuti oskuste ja infokirjaoskuse arendamisega. 
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Tutvustati raamatukogu e-kataloogi ja ESTLEXi andmebaasi. TÕNi raames viid läbi koolitus 

„Kuidas ostelda interneti poodides“, mille eesmärgiks oli tõsta osalejate teadlikust.  

Rühmakoolituste seas olid populaarseimad MakerLabi koolitused. MakerLabis viidi läbi 156 

üritust, millest võttis osa 859 inimest. Tegevust alustas Scrapbooking’u klubi. 

Ameerika klubis, mis pakub tasuta inglise keele õppe võimalusi, toimus 17 kohtumist, mida 

külastati 265 korda. Septembrist alustasid tegevust MISA eesti keele kohvikud algajatele ja 

edasijõudnutele.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Turunduse eesmärgil laiendati ürituste reklaamimist läbi sotsiaalmeedia (Facebook, Vkontakte, 

Youtube). Raamatukoguga seonduva info edastamiseks kasutatakse linnalehti, ERRi ETV+ 

kohalikku stuudiot, Raadio 4 saateid, infoportaali Seti.ee, linna kodulehekülge, raamatukogu 

kodulehekülge ja infostende. 

Narva Keskraamatukogu tegevust kajastati meedias 69 korral.  

Narva Keskraamatukogu jätkab tihedat koostööd Narva lasteasutuste ning koolidega, kellele 

tutvustati uusi raamatuid ja viidi läbi erinevaid õpitubasid ja  üritusi. 

Jätkati koostööd linna õpetajate ainekomisjonidega ja koolide huvijuhtidega, samuti lasteaedade 

juhatajatega 

4.9 Andmebaasid.  

Kodulehe vahendusel pakutakse lugejatele juurdepääsu raamatukogu e-kataloogile. Toimus pidev e-

kataloogi korrastamine: trüki- ja kirjavigade parandus, korduvate kirjete kustutamine jne. 

Infopäringutele vastamisel kasutatakse põhiliste allikatena raamatukogu e-kataloogi, e-kataloogi 

ESTER, seadusandlike dokumentide andmebaasi Estlex ja erinevaid interneti ressursse.  

Loomisel on koduloo andmebaas. 
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5. 2017 aasta tegevused 

Raamatukogu jätkab traditsiooniliste teenuste arendamist läbi projektitegevuse.  

Koostöös ETKA Andrasega jätkub elukestva õppe toetamine läbi tegevuste (üritused) ja kirjanduse. 

Viiakse läbi MakerLabi ruumide remont ning jätkatakse Narva MakerLabi tegevuse laiendamist ja 

uute teenuste välja töötamist. 

Koostöös MISAga jätkub eesti keele kohvikute tegevus.  Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna 

toetusel korraldatakse Narva Keskraamatukogus Ameerika klubi kohtumisi.   

Jätkub koduloolise informatsiooni kogumine ja kodulehekülje koostamine. 

Koostöös SA Narva Linna Arendusega luuakse Promenaadi raamatukogusse lastekirjanduse tuba.  

Koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga korraldatakse vahetusüliõpilastele vaba aja veetmise 

programmi.  

Narva Keskraamatukogus tähistatakse raamatukogu 120. aastapäeva ja Narva Keskraamatukogu 

maja 30. aastapäeva. 

Algavad ettevalmistused EV100 tähistamiseks, koostatakse tegevuskava ja alustatakse läbirääkimisi 

koostööpartneritega.  

Raamatukogus toimub 2017. aastal evakuatsiooniuste paigaldamine.  

 

Koostajad: Maritsa Ort, Tamara Lukka, Valentina Pestrikova, Anna Kuuli ja Stiina Koit 

Direktor 

Allkiri   ………………     /Maritsa Ort/ 
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LISA 1 

Personali koolitus  

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Narva 

Keskraamatukogu 

14 146 0,00 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

Anna Kuuli, Stiina Koit ja Maritsa Ort esinesid MISA keelekohvikutes 7.11, 14.11, 24.11 ja 28.11 

teemad Mardipäev ja Kardipäev.  

Anna Kuuli esines Sankt-Peterburis teemaga «Особенности работы с читателем-дошкольником: 

из опыта работы детского отдела Нарвской центральной библиотеки». 

Tatjana Krivolap esines Petrozavodski Keskraamatukogus seminaril “Raamatukogude uus olemus”  

teemal «Библиотека без границ: формы и направления международного сотрудничества 

Нарвской центральной библиотеки». 

Stiina Koit tutvustas Narva Keskraamatukogu tegevust Viinis seminaril  „American Spaces 

Workshop I: Introduction“.  

Stiina Koit tutvustas Narva Keskraamatukogu ja Ameerika Teabepunkti koos vabatahtlikuga 

Ameerika Ühendriikidest Sinimäe Põhikoolis.  

Maritsa Ort esines kahel korra koolituskeskuse Algus poolt organiseeritud intensiivõppepäevade 

raames.  
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Raamatukoguhoidja eriala populariseerimiseks esinesid Narva Keskraamatukogu töötajad Narva 

Keelelütseumis.  

Maritsa Ort tutvustas Raadio4-s täiskasvanuõppe võimalusi Narva Keskraamatukogus. 

Maritsa Ort andis intervjuu Pervõi Baltiski Kanal-ile (Первый Балтийский канал (ПБК)). 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi Teostatud tööd (2016) 

Narva 

Keskraamatukogu 

Evakuatsiooni valgustuse paigaldamine. 

Energia 

Haruraamatukogu 

Sissepääsu remont. 

 

LISA 4 

Laste- ja noorteüritused.  

Lasteosakondades viidi läbi kokku 373 üritust, millest võttis osa 8323 inimest. Valikuga üritustest 

saab tutvuda all olevas tabelis.  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Narva Keskraamatukogu Jõuluvaheaja 2015-16 

üritused (6 üritust) 

148 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Jõuluvaheaja 2015-16 

üritused (7 üritust) 

138 

Narva Keskraamatukogu Kevadvaheaja üritused 2016 

(8 üritust) 

213 

Kreenholmi Kevadvaheaja üritused 2016 71 
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haruraamatukogu (5 üritust) 

Narva Keskraamatukogu Sügisvaheaja üritused 2016 

(9 üritust) 

257 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Sügisvaheaja üritused 2016 

(5 üritust) 

64 

Narva Keskraamatukogu Jõuluvaheaja 2016-17 

üritused ( 4 üritust) 

123 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Jõuluvaheaja 2016-17 

üritused ( 2 üritust) 

56 

Narva Keskraamatukogu Kohtumised lugemiskoertega 

(36 üritust) 

385 

Narva Keskraamatukogu Kohtumised lasteosakonna 

maskoti Juliusega  

(10 üritust) 

222 

Narva Keskraamatukogu Eesti mütoloogia 

(3 üritust) 

49 

Narva Keskraamatukogu Unematiga mööda Eestimaad 

(5 üritust) 

91 

Narva Keskraamatukogu Vana linna saladused 

(4 üritust) 

86 

Narva Keskraamatukogu Muinasjutuhommik 

(5 üritust) 

26 

Narva Keskraamatukogu Narva legendides 

(6 üritust) 

128 

Narva Keskraamatukogu Kohtumine Eduard Kontiga 38 

Narva Keskraamatukogu Mowgli teemaline üritus 

(4 üritust) 

81 

Narva Keskraamatukogu Sven Nordqvisti (Rootsi) 

raamatutel põhinev 

mänguline raamatuüritus 

99 
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(5 üritust) 

Narva Keskraamatukogu Üllatav Aed 

(5 üritust) 

104 

Narva Keskraamatukogu Lugemine Hingele 

(10 üritust) 

234 

Narva Keskraamatukogu Raamatu - quest 

(7 üritust) 

170 

Narva Keskraamatukogu Mööda maad ja merd - 

Merekultuuriaasta üritused 

(8 üritust) 

202 

Narva Keskraamatukogu Eesti Punane Raamat: 

Loomad 

(6 üritust) 

158 

Narva Keskraamatukogu Punavad pihlamarjad… 

(5 üritust) 

115 

Narva Keskraamatukogu Konn ja ekskavaator 

(8 üritust) 

181 

Narva Keskraamatukogu Estica - küsimused ja 

vastused 

(2 üritust) 

43 

Narva Keskraamatukogu Jevgeni Tšarušini linnud ja 

loomad 

(9 üritust) 

179 

Narva Keskraamatukogu Smaragdlinna võlur (A. 

Volkov) 

(3 üritust) 

85 

Narva Keskraamatukogu Timbu-Limbu õukond ja 

lumemöldrid 

(7 üritust) 

158 

Narva Keskraamatukogu Seminar-kohtumine 74 
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„Rahvuslikud näpumängud“ 

Narva Keskraamatukogu Ajakirja „Täheke“ vene- 

keelse numbri esitlus - 

kohtumine Ilona Martsoni ja 

Tiina Tammeriga 

80 

Narva Keskraamatukogu Külas on noorsoopolitsei ja 

lõvi Leo 

28 

Narva Keskraamatukogu Kohtumine Ilmar Tomuski ja 

Sten-Olle Moldauga 

45 

Narva Keskraamatukogu E-viktoriinid:  

Eesti raamatud-juubilarid 

Kevad, kevad -kevade rõõm 

Rändrüütli jälgedes 

Sõna Narvast 

Peipsi järv - hindamatu 

loodusand 

Ajalugu läbi inimeste 

Näoga mere suunas 

Talvised lood 

osalejaid: 

36 

32 

25 

28 

42 

25 

18 

23 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Hunt ja lambatall 

(6 üritust) 

115 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Salapärane vesi 

(12 üritust) 

269 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Unustatud mänguasjad 

(6 üritust) 

80 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

Vahetund 

(5 üritust) 

50 

Kreenholmi 

haruraamatukogu 

American Party 

(2 üritust) 

29 
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LISA 5 

Hinnang seaduse täitmisele maakonnas/ linnas.  

Vastavalt RaRS § 4(2) on Narva Keskraamatukogul 2 haruraamatukogu ning 1 lasteraamatute 

laenutuspunkt ning suvehooajal töötab Promenaadi raamatukogu.  1.01.2016 seisuga on Narva linna 

elanike arv 60406 ja asustustihedus (inim./km
2
) on 843, Narva Keskraamatukogu  raamatukoguvõrk 

katab linna täielikult.  Narva Keskraamatukogu püüab oma teeninduspiirkonna laiendamiseks avada 

väiksemaid teeninduspunkte erinevates linna osades.  


