
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NARVA 
KESKRAAMATUKOGU  

2022. AASTA TEGEVUSE ARUANNE 
 
 
 
 
 

 

 

Narva 2023 



2 
 

 
 
1 Sissejuhatus ........................................................................................................................ 4 

1.1 Põhilised tegevussuunad .............................................................................................. 4 

2 Juhtimine ............................................................................................................................ 6 

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud: ........................................................... 6 

2.2 Eelarve ......................................................................................................................... 6 

2.3 Projektid ....................................................................................................................... 7 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng ......................................................................... 8 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest ............................................................................... 9 

2.4.2 Narva Keskraamatukogu korraldatud koolitused ............................................... 10 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ..................................................... 10 

2.4.4 Erialahariduse omandamine. .............................................................................. 11 

2.4.5 Töötajate tunnustamine. ..................................................................................... 11 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. ................................................................................. 11 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. ............................................................. 12 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas .................................. 12 

3 Kogud komplekteerimine ja töötlemine ........................................................................... 12 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) ................................... 12 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) ................................................. 13 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine ............................................................................ 14 

3.1.3 Auviste komplekteerimine. ................................................................................ 14 

3.2 Inventuurid, mahakandmised ..................................................................................... 14 

4 Lugejateenindus ja raamatukoguteenused ........................................................................ 15 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. ................................................................... 16 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. ........ 16 

4.3 RVL teenindus ........................................................................................................... 18 

4.4 Laste- ja noorteteenindus ........................................................................................... 18 

4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine. ................................................... 19 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine ........................................................... 20 

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine  ja arendamine 20 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ..................................................................................... 21 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused ........................................................................ 22 



3 
 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond .................................................................................... 23 

4.6.1 kohalikul tasandil ............................................................................................... 23 

4.6.2 riiklikul tasandil .................................................................................................. 24 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil ...................................................................................... 24 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. .......................................................... 24 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded ............................................................ 25 

4.9 Andmebaasid. ............................................................................................................ 26 

5 2023. aasta tegevused ....................................................................................................... 26 

LISA 1. Personali koolitus ....................................................................................................... 28 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised............................................................... 28 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid ............................................... 29 

LISA 4. Laste ja noorteüritused ............................................................................................... 29 

 

 

 

  



4 
 

1 Sissejuhatus 
Tabel 1. Üldandmed 
Maakonna/li
nna nimi 

Elanike 
arv 
(01.12.21) 

Üldkasutat
avate 
raamatuko
gude arv  

Harukogu
de arv 

Teenindus
punktide 
arv 

Kokku 

Narva linn 54072 1 2 1 4 

 

1.1 Põhilised tegevussuunad  

Narva Keskraamatukogu toetus oma tegevuses 2022. aastal Rahvaraamatukogu seadusele, 
Kultuuri arengukavale 2021-2030, Narva kultuuristrateegiale 2030, Narva linna arengukavale 
2008-2025, Narva noorsootöö arengukavale 2021-2026 ning Narva Keskraamatukogu 
arengukavale 2021-2026. 

2022. aastal oli fookuses üle-eestilised raamatukogude aasta sündmuste korraldamine 
raamatukogudes ja projektide teostamine.  Teema-aasta sündmused andsid Narva 
Keskraamatukogule hea võimaluse kaasata uusi partnereid, kasutajaid, külastajaid, elavdada 
kogukonna kultuurielu, osaleda lõimumistegevuses ning populariseerida raamatukogu 
tegevust, kirjandust, osutatavaid teenuseid ja täiendada töötajate meekonnatöö oskusi. 

Silmapaistvateks sündmusteks olid: 

„Raamatukogude aasta avamine“, „EV 104 aktsioon #olenraamatukoguhoidja“, 
„Raamatukogud kutsuvad tantsule“, „Rohepööre minu kodukohas“, „Avasta Eesti 
raamatukogusid“, „Suur pannkoogitegu“, Raamatukogu ratastel, „Üle-eestiline lugemistund“, 
„Rahvusvähemuste päev“, kohtumine kirjaniku Allan Keianiga, Saksa Kevad näitus “Ida 
murrang. Elumaailmad muutumises“, „RaamatukoguÖÖ ja Põhjamaade kirjanduse nädal. 
Pilkupüüdvad virmalised“,  „Uudishimupäev. Kuidas valmib leib?“ Kohtumine 
kultuuriminister Piret Hartmaniga, „Jõululaat“, „Raamatukogude aasta teatepulga üleandmine 
liikumisaastale“. Narva Keskraamatukogu 125 sünnipäeva tähistamine. 
 
2022. aastal Narva Keskraamatukogu põhilisteks tegevussuundadeks tegevuskava järgi olid: 

1. Raamatukogude lugejate kvaliteetne kiire ja paindlik teenindamine. Uute teenuste 
arendamine, lähtudes kogukonna ja kasutajate vajadustest.  

Narva Keskraamatukogu reageerib paindlikult muutustele, mis toimuvad kogukonnas ja 
ühiskonnas, pakkudes inimestele vajalikke lahendusi ja abi. Eelmisel aastal loodi  Narva 
Keskraamatukogus  kaugtöökoht, mis on määratletud interaktiivsel üle-eestilisel kaardil. 
Nõudlus teenuse järgi on kõrge. Uuteks teenusteks 2022. aastal olid arvutiklassi avamine ja 
toetusteenuste osutamine Ukraina sõjapõgenikele. Raamatukogu töötajad sisustasid mais eraldi 
ruumi transiidis olevate sõjapõgenike jaoks. Ruumi kasutati aktiivselt suvekuudel. Narvas 
peatunud Ukraina peresid kaasati terve aasta jooksul raamatukogu üritustesse.  

Narva Keskraamatukogu ühines MIRKO laenutusplatvormiga, kuid laenutusi ei toimunud, 
vaatamata aktiivsele reklaamile. 
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2. Kogude täiendamine ja korrastamine.  

Seoses sellega, et alates 1. märtsist 2022 peatas Eesti riik kultuurikoostöö Venemaaga kolmeks 
aastaks ning Venemaal väljaantud raamatuid ei olnud võimalik soetada, vähenes võrreldes 
2021. aastaga laenutuste arv 5,5 % võrra,  aga lugejate arv suurenes 4,4% võrra.  

3. Noorte ja laste lugemisharjumuste kujundamine.  

Erilist tähelepanu pöörasime laste ja noorte lugemisharjumuste kujundamisele ja huvitegevuse 
korraldamisele. Õppeaasta jooksul korraldati lasteaedade ja põhikoolide lastele 
raamatukogutunde (vt Lisa 4). Aitasime sisustada koolivaheaegu ja korraldada suvel linna- ja 
keelte laagreid, kaasasime noori koduloo uurimisse. Lasteaedades jätkusid igakuised 
traditsioonilised kampaaniad: „Raamatukogu kotis“ ja Lastekirjanduse tutvustus.  
Lasteosakonnas toimusid iganädalased lugemistunnid koerteklubiga „LUCKY“, mille eesmärk 
on funktsionaalse lugemisoskuse kujunemise toetamine. 2022. aastal sai raamatukogu Narva 
linna poolt toetuse kolmele projektile. (vt Tabel 3). 

4. Elukestva õppe toetamine.  

Aasta jooksul toimusid täiskasvanud õppijatele IT-alased koolitused: nutitelefoni kasutamise ja 
pildistamine nutitelefoniga, MakerLabi õpitoad, inglise keele kursused nii algajatele kui ka 
edasijõudnutele, kirjandust tutvustavad loengud. Võtsime osa ETKA Andras poolt korraldatud 
Täiskasvanu õppija nädalast, korraldades üritusi raamatukogudes. Liitusime üle-eestilise 
õpitunniga.  Alustasime inglise keele kursusega raamatukoguhoidjale.  

5. Koduloopärandi talletamine ja koduloo tegevuse populariseerimine.  

2022. aastal koostasime ja kujundasime neli mahukat ja sisukat ajaloolist näitust. Tänu Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt toetust saanud projektile „Raamatukogud-muuseumid-
noored“ viisime ellu projekti „Mälestiste radadel. Narva ja Narva - Jõesuu läbi kirjanike 
silmade“. Projekti partneriteks olid Narva Noortekeskus, Narva - Jõesuu Koduloomuuseum ja 
Spinnaker OÜ. 

6. Projekti tegevuse arendamine. 

Projekti tegevuse arendamine andis juurde lisaressursse raamatukogu teenuste 
mitmekesistamiseks. Tänu projektidele laiendati vastastikku kasulikku partnerlust ka väljapool 
linna ning kaasati uusi kasutajaid. Eelmisel aastal saime kõige rohkem toetust Ameerika 
keskuse projektide elluviimiseks.  

Tugevusena näeme Narva ajalooga seotud raamatukogu kogude täiendamist uute eksponaatide, 
isiklike arhiivide ja teavikutega. (vt Tabel 3).  

7. Haavatavate sihtrühmade toetamine.  

Raamatukogu laiendas teenuste osutamist sotsiaalvaldkonnas hoolekande asutustele. 2022. 
aastal tehti tihedat koostööd 4 erineva linna ja maakonna  sotsiaalasutusega ning toetati Ukraina 
peresid (vt Tabel 19, lk 22).  

8. Raamatukogu füüsilise keskkonna parandamine. 

Kuna 2022. aastal lõpetas üürilepingu FIE „Kohvik“, siis vabanenud ruumid kujundati ümber 
kaasaegseks arvutiklassiks, kus on võimalik korraldada nii individuaal- kui ka rühmakoolitusi. 
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Kunstigaleriis laiendati taimeaeda ning ruumi tekitati  juurde uus seminariruum, mida on 
võimalik  kasutada ümarlaudade ja kohtumiste korraldamisel. 

Narva Keskraamatukogu mängib tähtsat rolli piirkonna kultuurimaastikul, tehes koostööd Ida-
Virumaa haridus-, kultuuri- ja mäluasutustega. Erilist tähelepanu pööratakse ühiskonna 
sidususe suurendamisele ja erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste lõimimisele. 
2022. aasta tegevuskvas püstitatud eesmärgid said täidetud. 

2 Juhtimine  
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Narva Keskraamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, 
rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe 
seadusest, autoriõiguse seadusest,  riigihangete seadusest jt seadustest. 

2022. aastal jäi Narva Keskraamatukogu struktuur samaks. Raamatukogu nõukogus vahetus 
üks liige (KOV-i esindaja). 

Narva Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 1 kord aastas, kus liikmetele tutvustati 
raamatukogu 2021. aasta tegevuskava aruannet ja eelarve täitmist; ürituste kava ja tegevuskava 
2022. Nõukogu poolt anti kõrge hinnang raamatukogu tegevusele.  

Juulikuus tutvusid raamatukogu tööga Narva linna Kultuurikomisjoni liikmed ja samuti 
hindasid raamatukogu tööd kõrgelt. 

Muudatusi raamatukogu võrgus ei toimunud. 

Töötati välja uus tulekahju korral tegutsemise plaan, bioloogilise ohuteguri hindamine, 
ennetustegevus ja juhtumi korral tegevuste plaan. Viidi läbi riskianalüüs töökohtadel ja koostati 
töökeskkonna nõukogu poolt sisekontrolli akt. 

Septembris kontrollis Tööinspektsioon töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhteid reguleerivates 
õigusaktides sätestatud nõudeid. Ettekirjutusi ei tehtud. 

2.2 Eelarve 

Tabel 2. Eelarve 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.21 €  
Seisuga  
31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  950,53 962,35 +1,2% 
sh keskraamatukogu    
Personalikulu  739,13 705,23 -4,6% 
sh keskraamatukogu    
Komplekteerimiskulu 123,42 91,43 -8,1% 
sh KOV-lt 19,30 19,40 +1% 
sh riigilt  104,12 71,68 - 31,7% 
sh keskraamatukogu    
Infotehnoloogiakulu  11,5 2,44 -83,4% 
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sh keskraamatukogu    
Investeeringud 
põhivarasse 

58,18 0 - 100% 

sh ehitiste soetamine ja 
kapitaalremont 

50,86 0 - 100% 

 
2022. aasta eelarvest moodustasid tulud omavalitsuselt 855690 eurot (kasv eelmise aastaga 
võrreldes 0,39%) ning tulud riigilt 87100 eurot (-16,59%), tulu muudest allikatest oli 54960 
eurot. Tööjõukulu oli 705230 eurot (võrreldes eelmise aastaga -4,6%). Komplekteerimiskulud 
(91430 eurot) kattis kohalik omavalitsus 19400 eurot (21,22%), riigi rahastus oli 71680 eurot 
(78,4%), muudest allikatest 350 eurot (0,38 %). Kohaliku omavalitsuse poolt info- ja 
kommunikatsioonikuludeks eraldatud rahastus võimaldas tasuda ainult RIKS-i ja 
viirusetõrjeprogrammi eest. Lisarahastust infotehnoloogia ostuks saadi Ameerika Ühendriikide 
Suursaatkonna  poolt rahastatud projektidest. 

2.3 Projektid 

Tabel 3. Projektid 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 
Projekti 
üldmaksumus 

Mälestiste radadel. Narva ja Narva-
Jõesuu läbi kirjanike silmade, Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing 

01.06.2022 - 
31.10.2022 

540,00 648,00 

Rahvusvähemuste päev „Kogu Eesti 
loeb“ Narva Keskraamatukogus, 
Kultuuriministeerium 

24.09.2022 - 
01.11.0222 

1800,00 1800,00 

Kasvame koos raamatuga, Narva linn 03.01.2022 - 
31.12.2022 

500,00 500,00 

Lauamängude klubi, Narva linn 04.01.2022 -  
31.12.2022 

300,00 300,00 

Lugemismaraton Narva 
Keskraamatukogus, Narva linn 

17.01.2022 -
26.11.2022 

800,00 800,00 

Suvi, raamat, jäätis!, Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu 

01.06.2022 -
31.08.2022 

700,00 737,26 

Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna 
Grant  Award Number 
SEN10022GR0041 

01.10.2022 - 
01.10.2023 

81882,71 81882,71 

 

Lisarahastus soodustab raamatukogu arengut ja võimaldab mitmekesistada raamatukogu 
tegevusi ja teenuseid, vastavalt kogukonna vajadusele. Tänu projektide toetusele korraldati 
eelmisel aastal silmapaistvaid üritusi, kaasati uusi sihtrühmi, leiti uusi partnereid. 

Suur osa toetusprojektide summast 81882,71 eurot saadi Ameerika Suursaatkonnalt, mis oli 
suunatud Narva Keskraamatukogu Ameerika keskuse tegevuse arengule. Tänu Ameerika 
keskuse toetusele jätkasime populaarsete kursustega Nutitelefoni kasutamine ja Pildistamise 
nutitelefoniga, mille sihtrühmaks olid täiskasvanud ja eakad. Huvi selle kursuse vastu on 
endiselt kõrge. Inglise keele algkursuse ja suhtlusklubi tegutsesid raamatukogus huviklubi 
formaadis ja osalejate tagasiside oli positiivne. Edukoht programmeerimiskooli tunnid andsid 
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lastele vähekindlustatud peredest hea võimaluse arendada loogilist mõtlemist ja saada 
algteadmisi programmeerimises. Selleks, et täiendada lugejaskonna  teadmisi ameerika 
kirjanduse kohta, käivitati suvel lugemismaraton Ameerika kvartal, mis leidis kiiresti aktiivsed 
lugejad. Jätkati ka ameerika mängufilmide ja animafilmide linastustega.  

Aasta jooksul õpetati eakatele arvutitarkust, viidi läbi 3D printeri ja laserlõikuri töötubasid. 
Peale ülesloetute programmide korraldati Ameerika keskuses ka teisi sisukaid sündmusi 
(Meediapädevuse koolitused, GLOBE seminar Eesti koolide õpetajatele, 
Kodanikuajakirjanduse seminarid). 2022. aastal külastas Ameerika keskuse üritusi kokku 3458 
inimest neist lapsi 912. 

Koostöö Põhjamaade Ministrite nõukogu esindusega võimaldas jätkata lastele mõeldud 
projektiga „Suvi, raamat, jäätis“.  2022. aasta suvel pandi rõhk põhjamaade kirjanduse 
populariseerimisele. Programmis osales 293 last. 

Uueks projektiks sai Rahvusvähemuste päeva „Kogu Eesti loeb“ korraldamine, mida toetas 
Kultuuriministeerium ja Tallinna Keskraamatukogu. Üritus toimus Raamatukogude aasta 
raames. Üritusse kaasati Narvas elavate rahvuskultuuriseltside esindajad, mis soodustas 
kultuuridevahelist suhtlemist. Kokku osales üritusel 250 inimest.  

Kodulooprojekt „Mälestiste radadel. Narva ja Narva - Jõesuu läbi kirjanike silmade“ sai teoks 
tänu ERÜ toetusele. Projekti partneriteks olid Narva Noortekeskus ja Narva-Jõesuu 
koduloomuuseum ja Spinnaker OÜ. Noortekeskuse töömaleva noored osalesid edukalt ERÜ 
projektis „Raamatukogu - muuseumid - noored“ juba teist korda. Projekti eesmärgiks oli tõsta 
noorte teadlikkust ja huvi kodukandi ajaloo vastu, kaasates neid uurimistegevusse. Projektis 
osalevaid noori toetati infootsingutes, õpetati koostama ekskursioone ja näituseid. 
Ülalnimetatud projektid andsid tõuke kodukandi laiemale uurimisele. 

Narva linna toel viidi ellu projekti Kasvame koos raamatutega, mille sihtrühmaks oli Narva 
üldhariduskoolide aabitsajütsid. Õpilased tutvusid lasteosakonna tegevusega ja osalesid 
projekti ürituste sarjas. Tänu teisele linna poolt toetuse saanud projektile täiendasime 
lauamängude kollektsiooni sh eestikeelsete mängudega.  

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

31.12.2022 seisuga töötas Narva Keskraamatukogus 54 töötajat, sh 28 raamatukoguhoidjat, 
kellest 22 on kõrgharidusega, neist - 11 raamatukogundusliku kõrgharidusega, 
6 raamatukoguhoidjal on raamatukogunduslik keskeriharidus. 
2022. aastal tuli Narva Keskraamatukokku tööle 4 uut töötajat,  üks töötaja läks 
lapsehooldusepuhkusele. Koondamisi oli 2,  personali koosseis muutus - garderoobitöötajate 
ülesandeid täidavad edaspidi korrapidajad. 

Raamatukogus jätkatakse paindlikku lähenemist töökoormuse määramisel. Jätkuvalt toetatakse 
ülekoormatud osakondade töötajaid suurürituste ettevalmistamisel. 

Jätkame uuenduslike ideede korjega ning ettepanekute analüüsimisega. Koos püüame leida 
lahendusi, kuidas jaotada töökoormust, et vältida läbipõlemist.  

Raamatukoguhoidjad parendavad teeninduskvaliteeti, vaatamata sellele, et töökoormus on  
märgatavalt suurenenud. 
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Raamatukogus on hästi arenenud mentorlus. Kogenud raamatukoguhoidjad jagavad oma 
teadmisi ja oskusi uutele töötajatele. Noorte juurdekasv on pidurdanud ja seepärast otsitakse 
uusi võimalusi raamatukogu personali järelkasvu kindlustamiseks. Kahjuks ei suuda 
raamatukogu pakkuda noortele konkurentsivõimelist palka. 

Narva Keskraamatukogu töötajad osalevad aktiivselt ERÜ, Rahvusraamatukogu, Eesti keele 
maja, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, Tartu Ülikooli täienduskoolituskeskuse, Narva 
Kolledži poolt korraldatavatel täienduskoolitustel. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  

2022. aastal osalesid raamatukoguhoidjad  77 täiendkoolitusel, kokku tuli 808 koolitustundi, 
277 osalemist. 

Raamatukogu töötajad olid kaasatud Raamatud liikuma projekti töötubadesse, kuna septembris 
käivitati üle-eestiline laenutusplatvorm MIRKO. Maikuus osalesime ka Raamatud liikuma 
süsteemi testimisel Tallinnas. 

Kogu aasta jooksul osalesime veebiseminaridel, mis olid korraldatud Rahvusraamatukogu 
poolt, kus saime jooksvat informatsiooni üleriigiliste mõjuga arendusprojektidest.  

Selleks, et saada rohkem teadmisi autoriõiguse kohta ja kuidas õigesti ja mis mahus tohib 
kasutada kirjandust ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimise, mitte rikkudes autoriõigusi. 
Võtsime osa Kultuuriministeeriumi autoriõigusekoolitusest ja Rahvusraamatukogu „Ununenud 
looming kättesaadavaks. Kes võidab autoriõigusest“ koolitusest. 

Osalesime „Rahvaraamatukogude rolli analüüs ja ettepanekud valdkondadevahelise koostöö 
tõhustamiseks“, Praxis mõttekoja seminaris. 

Kaks töötajat osalesid ERÜ Noorteklubi koolitusel „Roheline raamatukogu“ Märjamaal. 

Üks raamatukoguhoidja laenutusosakonnast läbis praktikat Tallinna Keskraamatukogus. 

Oktoobris toimus Narva Keskraamatukogus Rahvusraamatukogu meediapädevuse seminar 
„Võidab see, kel on kõige usaldusväärsem info“ osalejaid oli 22. 

Osalesime partnerite infotundides, kus kavandasime tulevase perioodi koostööd ja projekte. 
(Andras, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus, Laste Kirjanduse keskus jne).  

Tänu programmidele, mida pakub Integratsiooni SA (Narva eesti keele maja ja Tallinna eesti 
keele maja) õppisime tasuta eesti keelt ja külastasime keelt toetavaid üritusi. Integratsiooni AS 
infotunnil saime ülevaate Linda veebikeskkonnast. 

Juhtkond osales Narva Linnavalitsuse infotundides, Narva linna üldplaneeringu töötubades, 
Täiskasvanuhariduse valdkonna arutelus ja Narva haridusvaldkonna arengukava arutelus. 

Viis raamatukoguhoidjat õppis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses veebdisaini ja kodulehe 
arendamist ning osalesid „Stressijuhtimise ja meeskonnatöö kriisiolukorras“ ja „Kaugtöö 
võimaldavate rakenduste kasutamine meeskonnatöös“ koolitustes. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kaasas raamatukoguspetsialiste „Õpilasfirmade juhendajate 
motivatsiooni“ koolitusele. Narva Keskraamatukogust osales 2 raamatukoguhoidjat. 
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Ameerika keskuse projektijuht osales veebikursusel „Pagulaste ja riigisiseselt ümberasustatud 
isikute abistamine“, kus õpetati osutama abi psühholoogilist tuge vajavatele inimestele, kes on 
sattunud kriisiolukorda. 2023. aasta alguses hakkas ta omandatud teadmisi rakendama 
raamatukogus kohtumistel Ukraina põgenikega, kasutades kursuse parimaid praktikaid. 

Raamatukogu koduloouurija külastas Narva Muuseumi poolt pakutud seminare. 

Augustis toimus õppekäik Lääne-Virumaa keskraamatukokku, Sõmeru raamatukokku ja 
Palmse mõisa.   

Majandusjuhataja läbis Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe koolituse ja Tuleohutuse 
eest vastutava  isiku koolituse, mis oli korraldatud OÜ  Kersti Võlu Koolituskeskus poolt 
(maksumuses 112,80 eurot). 

Esmaabiandja täiendõppe koolitusel osales raamatukogu poolt esmaabi eest vastutav isik. 
(Koolituse maksumus 40 eurot). 

Raamatukogu töötajad osalesid peamiselt veebikoolitustel ca 80%. Kontaktkoolitustel 
väljaspool Narvat polnud võimalik osaleda iga kord, seoses piiratud eelarvega. 

Personali koolitus on toodud Lisas 1. 

2.4.2 Narva Keskraamatukogu korraldatud koolitused 

Narva Keskraamatukogu korraldas 4 sisekoolitust raamatukoguhoidjale. 

Esimene koolitus oli mõeldud psühholoogiliste pingete maandamiseks ja vaimse tervise 
tugevdamiseks. Kunstiteraapia töötoa viis läbi erialalt psühholoog, kelle eesmärgiks oli 
parandada meeskonnavahelisi kommunikatsiooni oskusi, kasutades erinevaid strateegiaid ja 
tööriistu.  

IT - spetsialisti poolt korraldatud teisel koolitustel õpiti kasutama pilveteenuseid, pildistamist 
ja filmimist siseruumides, kuna ürituste väljatöötamisel ja postituste loomisel 
sotsiaalvõrgustike jaoks kasutatakse palju fotosid ja videolõike. Õpiti tundma erinevaid 
programme, mis parandavad piltide kvaliteeti.  

Kolmandal koolitusel õpiti mahukate piltidega arhiivi salvestamist ja jagamiseks mõeldud  
Google Drive võimalusi.  

Esmaabi osutamise eest vastutav raamatukoguhoidja koostas e-kausta ning valmistas ette 
esitluse teemale „Esmaabi osutamine“. Materjale tutvustati kõikidele töötajatele. 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

2022. aastal esineti Raamatukogude teema-aasta sündmuste ja raamatukogu tegevuse 
populariseerimise eesmärgil. Esinemised toimusid raamatukogus, veebi vahendusel ja ERR 
Raadio4 stuudios. Raamatukogupäevade avamisel esines raamatukogu direktor loenguga 
„Ukraina sõjapõgenikud Narva Keskraamatukogus“. 8.-10.08 võõrustas raamatukogu Eesti 
kooliraamatukoguhoidjaid. Seminaril esines raamatukogu direktor. Novembris andis 
raamatukogu direktor Maritsa Ort intervjuud raamatukogu tegevuse kohta väljaannetele MK 
Estonia ja Narvskaja Gazeta. 
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Märkimisväärseks sündmuseks võib lugeda virtuaalkohtumist Ukraina kolleegidega 
novembris, kus osalesid Narva, Tallinna, Sillamäe ja Odessa raamatukogud ning 
Lastekirjanduse Keskus. Vahetati kogemusi. Narva Keskraamatukogu töötaja tutvustas lastele 
ja noortele suunatud raamatukogu projekte, sh projekti „Mälestiste radadel. Narva ja Narva-
Jõesuu läbi kirjanike silmade“. 

Kodulooteemalised loengud pakkusid suurt huvi nii Narvas kui väljaspool Narvat. Loengud 
toimusid Narva-Jõesuu Valge Saalis, Caroline laevas, Narva-Jõesuus ekskursioonil. 

Töötajate avalikud esinemised on toodud Lisas 2. 

2.4.4 Erialahariduse omandamine.  

Üks töötaja omandab kõrgharidust noorsootöö erialal Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. 
Lugemissaali raamatukoguhoidja omandab magistrikaadi Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. 
Laenutusosakonna raamatukoguhoidja osales Tallinna Keskraamatukogu poolt korraldatud 
erialapraktikal. Üks töötaja läbis andragoogi ettevalmistuse kursuse. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Raamatukogu sünnipäeval tunnustati Narva Linnavalitsuse poolt 14 töötajat linnavalitsuse 
tänukirjaga. Raamatukogu poolt said tänukirjad 2 töötajat. Kultuuriministeeriumi poolt sai 
Narva Keskraamatukogu meeskond kaks tänukirja: teema-aasta õnnestumisele kaasa aitamise 
eest ning pühendunud ja loova lugemiskultuuri edendamise ning raamatukogust 
kogukonnakeskse haridus- ja kultuuriasutuse kujundamise eest. Arutelu „Rohepööre minu 
kodukohas“ kaaskorraldamise eest tänas tänukirjaga Narva Keskraamatukogu Riigikantselei.  

ETKA Andrase Ida-Virumaa täiskasvanuhariduse edendamise eest sai eripreemia koolitaja-
andragoog A. Cheremisinov  ja tänukirja direktor.  

EENA Narva Klubi tänas Maritsa Ort’i „Narva ART LAAT“ ürituse korraldamise eest. 

Narva Valgevene Selts „Sjabrõ“ tänas Maritsa Ort’i „Meie Shagal“ näituse korraldamise eest.  

Narva - Jõesuu Linnavalitsuse poolt sai tänukirja bibliograaf - koduloouurija T. Klimina. Üks 
lasteosakonna raamatukoguhoidja sai aasta lasteraamatukoguhoidja 2022 nominendiks. 

Lasteosakonna raamatukoguhoidja sai tänukirja Narva Sotsiaalkeskuselt meeldiva koostöö eest 
ning Narva Sotsiaalkeskuse erivajadustega klientidele mitme aasta jooksul iga kuu korraldatud 
ja läbiviidud temaatiliste vestluste ja töötubade eest. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Narva Keskraamatukogu ruumid paiknevad 4 hoones, üldpinnaga 4705 m2 (Energia 
raamatukogu, Kreenholmi raamatukogu ja Narva Laste Loomemaja laste kirjanduse 
teeninduspunkt). Narva Keskraamatukogu peamaja ruumid ja Energia raamatukogu vajavad 
täielikku remonti. Kinnistute hoonete ja ruumide majandamiseks kulus 2022. aastal 95686,94 
eurot; inventari majanduskulud - 771.33 eurot (vt Lisa 3). 

Detsembris vahetati laenutusosakonnas vaipkate ja laiendati näitusesaalis taimeaeda, kuhu 
loodi juurde seminariruum. Raamatukogu ruume kasutab ka linnavalitsus koosolekute 
pidamiseks. 
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Narva Keskraamatukogu katus vajab kiiremas korras kapitaalremonti. 

Haldustegevus piirdus maja töökorras hoidmisega ja võimaldas tasuda kommunaalteenused ja 
haruraamatukogude üüri täies mahus. Endiselt tekitab muret Narva Keskraamatukogu tasuta 
parkimiskohtade vähesus, mis tekkis Narva linnas uue parkimiskorra kehtestamisega. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Tabel 4. Juurdepääs raamatukokku liitumispuudega inimestele 
Juurdepääs võimalik Narva Keskraamatukogus, Kreenholmi raamatukogus; 

Narva Laste Loomemaja teeninduspunktis juurdepääs 
võimalik, hoonetes on kaldteed ja liftid. Hoones on 
invatualettruumid. 

Juurdepääs võimalik osaliselt Energia raamatukogu asub Geneva kultuurimajas teisel 
korrusel, hoones puudub lift. Hoones on invatualettruumid.  

Juurdepääs puudub  
 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Kohaliku omavalitsuse poolt info- ja kommunikatsioonikuludeks eraldatud rahastus võimaldas 
tasuda RIKSi ja viirusetõrjeprogrammi eest 2257,20 eurot ning soetada IT - tehnikat 57,33 
eurot. Narva Linnavalitsuse poolt saime kingituseks printeri, hinnaga 200 eurot. Ameerika 
keskuse projektirahast soetati infotehnoloogiavahendeid summas 5228,33 eurot.  Soetatud 
sülearvuteid saavad kasutada EduKoht programmeerimiskooli koolitustel ja eakad 
individuaalkoolitustel. Remonditi laserlõikur ja parandati WiFi võrgu kvaliteeti lasteosakonnas. 
Tõsteti Ameerika keskuse internetiühenduse kiirust.  

Kõikides raamatukogudes on internetiühenduse kiirus kuni 1000 Mb. 

Eelarve piiratud võimalused ei võimaldanud suuremahulist arendustegevust infotehnoloogia 
vallas.  

3 Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Raamatukogu kasutab teavikute soetamise toetust vastavalt kultuuriministri 09.01.2015 
määrusele nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ 
lisas 1 nimetatud kirjanduse ja kultuuriperioodika väljaannete soetamiseks ning 
järelkomplekteerimise teostamiseks arvestades raamatukogu kasutajate sihtgruppide vajadusi 
ja eripära.  
Komplekteerimisosakond lähtus oma valikul teavikute näidistest, hankijate tellimisnimestikest, 
raamatukaupluste internetipakkumistest. Põhilised eestikeelse raamatu tarnijad on Rahva 
Raamat AS, kirjastused Äripäev AS, Päevaleht AS, venekeelseid raamatuid ostsime sel aastal 
hulgimüügifirmade Lomelius OÜ, Sinonim OÜ ja ka Rahva Raamat AS, Inforing Media OÜ 
kaudu.  
Kogude üldarv on 2023. aasta 1. jaanuari seisuga 387651 eksemplari. 2022. aasta jooksul tuli 
juurde 7147 eks. Teavikuid osteti 6343 eksemplari, teistest allikatest saadi 804 eksemplari. 
Komplekteerimiskulusid oli kokku 91429,67 eurot, kohalik omavalitsus kattis sellest 19400 
eurot, riigitoetus 71679,72, Ameerika Suursaatkonnast kattis 351, 00 eurot. Raamatute 
soetamiseks kulutati kokku 63185,01 eurot,   
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Komplekteerimisosakond sai ja töötles aasta jooksul 7147 teavikut. 

Tabel 5. Teavikute juurdetulek kokku 
Teavik Ühik  Kogus 
Raamatud Eks. 6169 
Ajakirjad Arvestusüksus 134 
Audiaalteavikud Arvestusüksus 279 
Visuaalteavikud Arvestusüksus 54 
Kombineeritud teavikud Arvestusüksus 73 
Muud teavikud Arvestusüksus 458 
Kokku  7147 

 
Põhiline teavikute hankimisviis on ostmine, aga samuti täiendatakse kogusid annetatud 
teavikute arvele võtmisega. Läbi annetuste saabus 2022. aastal raamatukokku 804 teavikut, 
neist - 636 raamatut.  

2022. aasta detsembris tegi raamatukogu üleskutse Narva linna elanikele annetada vanu 
eestikeelseid ja võõrkeeltesse tõlgitud Eesti autorite kasutatud ja mittevajalikke raamatuid 
raamatukogule, et täiendada kogu puuduvate eksemplaridega ja pikendada raamatute eluiga 
ning aidata kaasa ringmajanduse toimimisele. 

Tabel 6. Raamatute hankimisviis 
Hankimisviis Eks. %% 
Ostmine 5432 88,05 
Annetamine 636 10,30 
Asendus 101 1,65 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatufond täiendati nii kunsti- kui ka aimekirjandusega. Seoses uue koolireformi tulekuga 
täiendasime kogusid eestikeelsete raamatututega, õppematerjalidega, aimekirjandusega, 
lasteraamatutega jne, selleks et nii lasteaiad, koolid keeltekoolid saaksid kasutada meie kogusid 
õppekavade toetusena. 

Venekeelsete raamatute märkimisväärne sisseostu vähendamine ei võimaldanud meil täita kõiki 
vene keelt kõnelevate lugejate taotlusi ja vajadusi. Rahvusgrupid jagunevad Narvas vastavalt: 
venelasi ja muud rahvused - 45482 (93,68%), eestlasi - 3070 (6,32%). 

Tabel 7. Raamatud juurdetulek keelte järgi. 
Eesti keel 1740 28,21 
Vene keel 4330 70,19 
Muud keeled 99 1,60 
Kokku 6169 100 

 

Tabel 8. Raamatute juurdetulek liikide järgi. 
Liik Eks. 
0 95 
1 208 
2 25 
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3 244 
5 201 
61 172 
63 26 
6,62 62 
7 74 
8 4784 
9 278 
Sh 
ilukirjandus 

4083 

Kokku 6169 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodika soetamisele kulus 9565,70 eurot. Ajalehti ja ajakirju osteti nii traditsioonilises 
paber- kui ka elektroonilises versioonis. Lugejate seas on endiselt populaarsed kohalikud 
ajalehed, populaarteaduslikud ning kirjandus- ja kunstiajakirjad, lisaoskuste arendamiseks 
ajakirjad (käsitöö, ehitus, remont, kokandus jne). Objektiivsetel põhjustel on kõik Venemaalt 
pärit väljaannete tarnimine lõpetatud. Osa venekeelseid perioodilisi väljaandeid asendati 
samalaadsete inglisе-, saksa-, soomekeelsetega. Seda tehti ka lauamängude ja lastele mõeldud 
käelisi tegevusi arendavate raamatutega. Väljaandeid telliti KE Ajakirjandusest, Lehepunkt 
OÜ-st, Edusamm-Post OÜ-st, Äripäeva AS-st, Ekspress Post toimetusest. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine. 

2022. aastal osteti 406 eks. auviste teavikuid. Võrreldes eelmise aastaga tellitavate 
audioraamatute arv kasvas. Audioraamatuid kasutavad meelsasti lugejad, kellel on raskusi 
lugemisega või kes eelistavad kuulata raamatuid muu tegevuse juures. 2022. aastal hangiti 
lauamänge (438), kuna viimasel ajal on kasvanud huvi lauamängude vastu, sest raamatukogus 
tegutseb lauamängudeklubi. Lauamänge osteti nii lastele kui ka täiskasvanutele. Ostetud 
lauamängud olid arendavad ja mitmekesised ning aitavad kaasa uute teadmiste omandamisele, 
ja erinevate põlvkondade sidususele. Mängud arendavad loogilist mõtlemist, harivad ja 
laiendavad erinevates keeltes sõnavara. Strateegilised, majanduslikud ja rollimängud aitavad 
kaasa vastavate oskuste treenimisele ja silmaringi avardamisele. Kirjandusžanritel, näiteks 
fantaasiateostel põhinevad mängud stimuleerivad lugemishuvi, arendavad kujutlusvõimet jne. 
Mängud ühiseks vaba aja veetmiseks arendavad suhtlemisoskust.  
Infokandjate fond on täienenud muusikaväljaannetega, millele on salvestatud maailma ja Eesti 
kultuuri paremik: vinüülplaadid ja CD (279 eks). 2022. aastal osteti 73 filmi eesti ja inglise 
keeles. Jätkus lugemissaali koduloo osakonna visuaalsete infokandjate kujundamine ja 
täiendamine. 
Osteti aastane luba Eesti õigusaktide elektroonilise andmebaasi Estlex kasutamiseks.  
3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Suurt tähelepanu pöörati kogude korrastamisele. Eemaldati kulunud eksemplarid, vananenud 
kirjandus. Kokku kanti maha 9354 teavikut. 
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Tabel 9. Teavikute mahakandmine. 
Teavikud Eksemplar 
Raamat 9238 
Ajakirjad 99 
Audiaalteavikud 1 
Visuaalteavikud 4 
Kombineeritud teavikud 1 
Elektroonteavikud 1 
Muud teavikud 10 

 
Elektrooniline kataloog on pidevas toimetamises: parandatakse trükivigu ja vigu, eemaldatakse 
topelt kirjed.  
 
Seisuga 01.01.2023 on Keskraamatukogu ja harukogude kogu: 
 
Tabel 10. Kogu laadi järgi. 
Teavik  Ühik  Kogus 
Raamatud  Eksemplar  374258 
Ajakirjad  Aastakäik  6971 
Audiaalteavik  Arvestusüksus  3658 
Visuaalteavikud  Arvestusüksus  324 
Kombineeritud teavikud  Arvestusüksus  575 
Elekroonilised teavikud  Arvestusüksus  379 
Muud teavikud  Arvestusüksus  1458 

 
Kogud on komplekteeritud mitmekülgselt, arvestades teeninduspiirkonna elanike 
põhivajadusi erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi. Venekeelseid raamatuid ei ole võimalik 
komplekteerida täies mahus. 

4 Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Narva Keskraamatukogus loodi kaugtöökoht, mis on määratletud interaktiivsel üle-eestilisel 
kaardil. Nõudlus teenuse järgi on kõrge ja seda kasutati 235 korral. Peale tudengite ja 
loovinimeste  broneerisid ja kasutasid seda ruumi oma klientidega kohtumiseks ka 
perelepitajad.  

Uuteks teenusteks 2022. aastal said arvutiklassi avamine ja toetusteenuste osutamine Ukraina 
sõjapõgenikele. Mai alguses ei piisanud linnas majutuskohti, seega raamatukogu pakkus 
põgenikele raamatukoguruume. Sellele järgnes veebilehel ja sotsiaalvõrgustikes raamatukogu 
teenuste kohta informatsiooni postitamine ukraina, eesti ja vene keeles. Sisustati eraldi ruum 
transiidis olevatele sõjapõgenikele, kes said raamatukogus peavarju. Aasta jooksul kaasati 
raamatukogu üritustesse Narvas peatunud Ukraina peresid. Kohtumised toimusid mängu ja 
kunstiteraapia elementidega sotsiaaltöökogemusega raamatukoguhoidja juhendamisel. Ukraina 
lastele viidi läbi ka eesti keele tunde.   

Uues arvutiklassis toimusid koolitused täiskasvanutele ja eakatele. Koolitusi viis läbi 
andragoog, keda 2022. aastal autasustati eripreemiaga ETKA Andras täiskasvanu õpe 
edendamise eest. Õppijad jäid rahule koolituse kvaliteedi ja korraldusega. Toimusid nii 
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individuaal- kui ka rühmakoolitused. Eraldi toome välja rühmakoolitusi Narva korteriühistute 
esimestele. Koolitused olid kõikidele tasuta. Õpiprotsess oli stressivaba, jõukohane ja vastas 
ootustele. Kogutud koolitusosalejatelt tagasiside oli positiivne ja paljud väljendasid soovi 
osaleda raamatukogu teistel koolitustel.  

Individuaal- ja rühmakoolituste arv vähenes, seoses  Covid-tõendite kadumisega. Statistika 
näitab, et võrreldes 2021. aastaga vähenes koolitatavate arv 20,54 võrra.  

Kuna praegu objektiivsete asjaolude tõttu ei saa komplekteerida kogusid Venemaal ilmunud 
uudiskirjandusega, siis vähenes laenutuste arv 17739 võrra. Laenutamiste arvu vähenemist võib 
põhjendada seoses uue suure venekeelsete raamatute poe avamisega Fama kaubanduskeskuses, 
kus on müügil uudiskirjandus. Narvas oli juba enne seda 2 venekeelsete raamatute kauplust. 
See võib olla ka põhjuseks, miks ei ole MIRKO kaudu keegi laenutanud. Venekeelne raamat 
on odav ja seega inimesed pigem soetavad endale raamatu kui laenutavad. Selleks, et hoida 
lugejate huvi kujundasime rohkem temaatilisi väljapanekuid, kasutades fondis olevaid 
raamatuid, viisime läbi lugemismaratone ja tutvustasime aktiivselt populaarteaduslikku ja 
faktikirjandust. Jätkasime raamatukapi teenuse ja MIRKO populaariseerimist.  

Kogume aktiivselt lugejate tagasisidet peale ürituste korraldamist, et parandada teenuste 
kvaliteeti.  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Avalikud internetipunktid on kättesaadavad kasutajatele raamatukogu lahtiolekuajal. 2022. 
aastal oli Narva Keskraamatukogus, Energia, Kreenholmi raamatukogus lugejale kasutusel 
kokku 24 arvutitöökohta. AIP kasutuskordi kokku - 4055, kasutajat -1083, ajaliselt - 295 päeva 
10 tundi 56 minutit. Kõige rohkem raamatukogu AIP kasutasid täiskasvanud riigi e-teenuste 
saamiseks, uudiste lugemiseks, e-postil või ametlikel portaalidel olevate dokumentide 
printimiseks. Sageli osutati kasutajatele abi arvuti kasutamisel. 

Võimalus teha koopiaid ja skaneerida dokumente oli nii raamatukogu peamises hoones kui ka 
haruraamatukogudes. Kõikidel raamatukogu külastajatel on võimalus kasutada tasuta WiFi 
võrku. Internetiühenduse kiirus on 100 Mb. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 11. Raamatukogu lugejad 
Raamatukogu Lugejad 2021 Lugejad 2022 Muutus (+-) 
Linna/maak. 
rmtk 

8803 9192 +389 

Sh keskk 6975 7367 +392 
 
Tabel 12. Raamatukogu külastused 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

95820 109922 +14102 96575 87213 -9362 

Sh keskk 66373 78108 +11735 96575 87213 -9362 
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Tabel 13. Raamatukogu laenutused 
Raamatu- 
kogu 

Laenutud 
2021 

Laenutud 
2022 

Muutus 
(+-) 

Neist  koju 
laenutud 
2021 

Neist  koju 
laenutud 
2022 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

321361 303622 -17739 238334 
 

231635 -6699 

Sh keskk 221580 212441 -9139 153193 152964 -229 
 
Raamatukogu Päringud*2021 Päringud* 2022 Muutus (+-) 
Linna/maak. rmtk 1093 861 -232 
Sh keskk 828 604 -224 

 

2022. aastal kasutas raamatukogu teenuseid 9192 lugejat (17% elanikest). 2022. aastal olid 
36,45% (2021. a 36,15%) lugejatest lapsed. 

Aruandeaastal vähenes elanike arv linnas -1145 inimese võrra (2021. a -776), aga raamatukogu 
kasutajate arv suurenes 389 (2021. a - 447). 

Külastusi oli 109922. Ühe kasutaja kohta moodustas see 11,96 korda (2021. a 10,88). 

Eelmisel aastal laenutati meie raamatukogudest koju 231635 raamatut, ajakirja, heli- ja 
videosalvestist. Võrreldes aastaga 2021 vähenes laenutuste arv 2,81 % võrra. 

Kojulaenutusi ühe elaniku kohta oli 4,28 (2021. a 4,3). 

Kojulaenutusi ühe kasutaja kohta oli 25,19 (2021. a 27,07). 

Kojulaenutusi ühe laenaja kohta oli 39,2 (2021. a 41,29). 

Koju laenutatud teavikutest 10,41 % olid eesti keelsed ja vene keelsed 87,53 %. Ilukirjanduse 
osa koju laenutatud teavikutest moodustab 75,18%. 

Raamatukapi kaudu laenutati 263 korda. 

2022. aastal täideti 604 päringut, neist teemapäringut - 533, faktipäringut - 29, bibliograafilist 
päringut - 26.    

Tabel 14. Raamatukogu virtuaalüritused 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Linna/maak. 
rmtk 

251 95 4114 2181 166755 248421 

Sh keskk 218 89 3258 2085 151725 229010 
 

Tabel 15.Raamatukogu virtuaalkoolitused 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
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Linna/maak. 
rmtk 

122 11 798 58 0 0 

Sh keskk 122 11 798 58 0 0 
 

Tabel 16. Raamatukogu virtuaalnäitused 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

Linna/maak. 
rmtk 

15 4 3622 243 

Sh keskk 15 4 3622 243 
 

Virtuaalkülastused 2022 

• RIKSWEB - 313 
• Koduleht  - 75000 
• Sotsiaalvõrgustikud - 242 960 
• YouTube - 5461 

4.3 RVL teenindus  

Narva Keskraamatukogu täitis 9 tellimust.  Teistelt raamatukogudelt telliti 8 ja välja saadeti 1. 
RVL-i teenuse mahtu mõjutab lugejate nõudlus. RVL-i teenust väljaspool linna mõjutab 
postiteenuse hind ja arvatavasti avatud MIRKO laenutusplatvormi teenuse kättesaadavus. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

2022. aastal (seisuga 10.01.2023) õppis Narva linna koolides ja gümnaasiumides (1. kuni 9. 
klassini) kokku 4625 õpilast. Võrreldes eelneva õppeaastaga vähenes õpilaste arv 26 lapse 
võrra. 2021. a. käis Narva lasteaedades kokku 2262  last (2020. a - 2390).  
 
Narva Keskraamatukogu lasteosakonna põhiülesanneteks oli 2022. aastal raamatukogu- ja 
infoteenuste korraldamine kasutajatele, tagades neile vaba ja turvalise juurdepääsu 
informatsioonile, teadmistele ja kultuuriväärtustele. 
 
Prioriteetsed tegevusvaldkonnad lasteosakonna töös ülesannete täitmisel oli: 
 

• Lugemist toetavad tegevused. Abi kooli õppekava õppimisel. 
• Töötada huvi arendamisel Eesti ajaloo, kultuuri ja kirjanduse vastu. 
• Kodulugu. 
• Keskkonnaharidus. 
• Tervisliku eluviisi populariseerimine. 
• Tegevus erivajadustega inimestele. 
• Tegevus laste ja teismelise vaba aja korraldamiseks koolivaheajal. 

 
Lasteosakonna tegevusstrateegia on suunatud lapse lugemisharjumuste kujundamisele, 
teismelise isiksuse arendamisele, mugava keskkonna loomisele, teabe ja üldiste kultuuriliste 
vajaduste rahuldamisele, suhtlemisringide loomisele ja sisuka vaba aja veetmise toetamisele. 
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Jätkus koostöö pikaajaliste partneritega ning loodi juurde uusi kontakte, mis võimaldasid 
korraldada  huvitavaid tegevusi ja algatada uusi projekte. 
Suvel korraldati Ukraina sõjapõgenikele lastele eesti keele ja kunstiteraapia tunde. Üritustesse 
olid kaasatud ka pereliikmed. 
Laupäeviti toimusid koostöös koerteklubiga „Lucky“ lugemistunnid, mille eesmärgiks on laste 
funktsionaalse lugemisoskuse kujunemise toetamine. 
Jätkusid traditsioonilised üritused (raamatukogutunnid, ekskursioonid, viktoriinid, kirjanduse 
ülevaated jne).  
Koolieelikutele toimus raamatukogus 102 raamatukogutundi, kus osales 1640 last. 
Koolilastele viidi läbi 253 üritust. Osales 4387 koolilast. 
Erivajadustega noortele ja erivajadustega täiskasvanutele lasteosakonna töötajad korraldasid 
kokku 22 üritust, kus osales 301 inimest. 
 
Viimase kaheksa aasta jooksul on saanud traditsiooniks koolivaheaegade sisustamine 
temaatiliste üritustega. Kõik vaheajal toimuv on kajastatud ka kohalikus meedias. 
Meediapartneriteks olid ERR ETV+, Raadio4, Gazeta.ee, Нарвская газета, Seti.ee, Stena.ee. 
Lasteosakonna kodulehekülg Lastekas (http://www.narvalib.ee/lastekas) jätkas oma tööd. 
Koduleht kajastas lasteosakonna tööd, tutvustas üritusi ja uusi teavikuid.  
 
2022. aastal said järgnevad lasteosakonna projektid rahastuse: 
 

• Lauamängude Klubi Narva Keskraamatukogus (Narva linn); 
• Suvi raamatuga (Põhjamaade Ministrite Nõukogu); 
• Kasvame koos raamatuga (Narva linn); 
• O. Henry teostel põhinev ülelinnaline kirjandusmäng (Ameerika Ühendriikide 

Suursaatkond); 
• Lugemismaraton Narva Keskraamatukogus (Narva linn). 
 

Kõik projektid viidi läbi edukalt ja kavandatud mahus ning ettenähtud ajavahemikus. 
Kümnendat aastat jätkus projekt „Raamatukogu kotis“. Projekti eesmärk on tutvustada nii 
lastele, lastevanematele ja õpetajate lasteaedades lastekirjanduse mitmekülgsust. Huvi antud 
projekti vastu on endiselt kõrge. Kahjuks pole raamatukogu saanud selle projekti teostamiseks 
rahastust linna poolt. 
 
Töötajad võtsid osa üle-eestilistest, kohalikest üritustest, erinevate riikide kirjanduse, kultuuri-, 
ajaloo ja tähtpäevadega seotud temaatilistest nädalatest. 
 
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine. 

 
Narva Keskraamatukogu lasteosakond sai juurde 2022. a. 2119 väljaannet (nende hulgas 1305 
raamatut).  
2022. aasta rahvusvahelise olukorra tõttu tuli küll lasteosakonna fondi vähem venekeelset 
kirjandust, mis aga ei mõjutanud külastatavust ja raamatute laenutamist. Rõõmu valmistab see, 
et külastatavus tõusis 23,79% võrra ja laenutus näitas kasvu 1,14 % võrra. 
 
Eelkooliealistele ja algkooliealistele lastele osteti mitmesuguseid kaasaegseid väljaandeid: 
liitreaalsuse raamatud, eesti keele õpetamismänge, arendavaid mänguasju, mis tekitavad 
lugemishuvi ka mängulises vormis.  
 
2022. aastal pöörati erilist tähelepanu teismeliste kirjanduse kogu täiendamisele ja 

http://www.narvalib.ee/lastekas/et/
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uuendamisele. Fookuses oli eestikeelne kirjandusklassika, kooli õppekavasse kuuluvad 
raamatud, klassivälise lugemise raamatud.  
 
Noored lugejad on endiselt huvitatud nii kaasaegsete autorite teostest kui ka klassivälisest 
ilukirjandusest. Fondi täiendamisel võetakse alati arvesse lugejate soove. Lastel on suur  huvi 
eesti kirjanduse vastu. Suurenenud lugemishuvi võib selgitada õppekavade eesmärkide 
täiendamisega ja funktsionaalse lugemisoskuse parendamisega.  Eesti kirjanduse tõlkeraamatud 
on endiselt populaarsed, kuna nad on kohustusliku kirjanduse hulgas.  
2022. aasta lõpus tegi raamatukogu üleskutse linna elanikele, annetada raamatukogule 
kasutatud eesti autorite lasteraamatud. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 17. Lasteteeninduse statistika 
Rmtk Lug-d 

2021 
Lug-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2021 

Külast-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2021 

Laenut 
2022 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

3183 3351 +168 31426 38902 +7476 56435 53931 -2504 

Sh keskk 2747 2922 +175 24365 31086 +6721 43591 44087 +496 
 
4.4.3 Laste- ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine  ja arendamine 

Laste lugemus ei ole võrreldes 2022 aastaga vähenenud, isegi näeme lugejate juurde kasvu nii 
Narva Keskraamatukogus kui ka Kreenholmi raamatukogus. Rohkem laenutati eestikeelset 
õppekirjandust ja mänge. 
 
Laste- ja teismeliste kirjanduse populariseerimiseks oleme laiendanud koolidele ja 
lasteaedadele pakutavate ürituste valikut. Õppeasutused ja huvikoolid olid omakorda huvitatud 
oma programmide välja töötamisel raamatukogu baasil loodud üritustest. Selle tulemusena 
tugevnes koostöö haridus- ja huviasutustega. Laste ja teismeliste hulgas kasvas huvi 
raamatukogu lasteosakonna vastu tänu kaasahaaravatele ja huvitavatele tegevustele. 
 
Lasteosakonna avatud koostöö on laiendanud partnerite arvu. Lisaks õppeasutustele, 
huvikoolidele, erinevatele MTÜ-dele tegi lasteosakond aktiivselt ja püsivalt koostööd 
sotsiaalasutustega.  
2022. aastal said meie partneriteks Eesti Põllumajandusmuuseum ja Eesti Suurperede Liit 
MTÜ, Eesti Noortekirjanduse Ühing, Narva-Jõesuu Koduloomuuseum jne. 
 
Kõigi lasteosakonna projektide põhieesmärk on raamatute ja raamatukogu vastu huvi 
suurendamine ning Narva lastele atraktiivse ja turvalise vaba aja veetmise võimaldamine 
mitteformaalses ja multikultuurses keskkonnas. 
 
Jätkus koostöö Ida-Virumaa Koerasõprade klubiga „LUCKY“. Igal laupäeval kohtusid 
väikesed lugejad (6.-8. aastased) lugemiskoertega, et parandada oma lugemisoskust. 
 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel viidi läbi Suvine lugemisprogramm Suvi, raamat, jäätis. 
USA Eesti saatkonna toel korraldati üle-linnaline kirjandusmäng, mis oli pühendatud O. Henry 
loomingule. Kokku osales Narva koolidest 7 meeskonda. 
 
2022. aastal on infotoetus pakutud Facebooki lehe NinaZavriku veebilehele - minu kakskeelne 
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laps/minu kakskeelne laps: Estonia/Eesti 
(https://www.facebook.com/groups/651728875753653) jaoks. 
Narva haridusasutustele pakuti raamatukogutunde, mis on seotud kirjanduslike tähtpäevadega 
ning Eesti kultuuri, kirjanduse ja ajaloo tutvumistega. 
 
Lasteosakond töötas välja ja pakkus 4 korral aastas narvakatele lugemisharjumuste 
arendamiseks pere e-viktoriine erinevatel teemadel. Peamine eesmärk on julgustada lapsi 
lugema koos vanematega ilukirjandust. Selliste viktoriinide eripäraks on raamatute 
täistekstiversiooni olemasolu kindlustamine e-keskkonnas. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

Narva Keskraamatukogu lasteosakonnas viidi läbi kokku 421 üritust, millest võttis osa 6504 
last ja oli kaasatud 1868 täiskasvanut. Lisaks toimus 118 kasutajakoolitust, 104 näitust ja 
väljapanekut. Ürituste valikuga saab tutvuda lisas 4. 
 
Lasteosakonna raamatukoguhoidjad osalesid aktiivselt ka üle-eestilises sündmustes ja kultuuri- 
ja vaba aja tegevustes (Pannkoogi päev, Uudishimupäev, Raamatukoguöö, Põhjamaade 
kirjanduse nädal, jne). Sügisel võttis lasteosakonna juhataja osa telekonverentsist Odessa 
linnaga (Ukraina), kus jagas oma erialakogemusi. Telekonverentsi eestvedajateks olid Eesti 
Lastekirjanduse Keskus ja  Tallinna Keskraamatukogu. 2022. aastal olid lasteosakonna töötajad 
kaasatud järgmistesse linna sündmustutesse: Euroopa päev, Narva linna päevad, Euroopa 
keeltepäev, Äkkeküla perepäev, eesmärgiga populariseerida raamatukogu lasteosakonna 
teenused, kaasates noori ja lapsi harivatesse konkurssidesse ja õpitubadesse. 
 
Lastele pakuti vaheaegadel üritusi, mis tutvustasid erinevate autorite kirjandusteoseid. III 
koolivaheaja teemaks oli „Mida teha siis, kui on juhtunud õnnetus?“ (lastele külla tuli Narva 
haigla Erakorralise meditsiini osakonna õendusjuht, loomaarst, päästekeskuse ennetuspartner, 
Eesti Punase Risti Narva seltsi tegevuse koordinaator, politseinikud, tolliinspektor ja Narva 
Linnavalitsuse Lastekaitse osakonna peaspetsialist), kevadel - „Meri ja piraadid“, sügisel - 
„Halloween“ ja jõuluvaheajal „Aastavahetuse ümbermaailmareis“. Lastele loeti ette nii vanu 
tuttavaid teoseid kui ka uute autorite raamatuid. Koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukoguga 
viidi läbi suvine lugemisprogramm „Suvi, raamat, jäätis“. Konkursil osalenud lapsed vastasid 
kokku 2032 küsimusele ja sõid ära 1016 jäätist. Keskmiselt lugesid lapsed 2-5 raamatut. Ühe 
lapse lugemisrekord oli 30 raamatut. 
 
Noored osalesid koolivaheaegadel „Vabaaja veetmise kooli“ üritustes. Toimusid kohtumised 
loomeinimeste, kohalike ametnike, Häirekeskuse teenindusesindajatega. Korraldati õpitubasid 
ja jätkus lauamängude klubi iganädalane tegevus.  
 
2022. aastal alustasid lasteosakonna töötajad laupäeviti peretundide korraldamisega, kuhu on 
oodatud mudilased koos vanematega. Peretundides loeti raamatuid, meisterdati ja vaadati 
multifilme.  
 
Eesti Noortekirjanduse Ühingu ja Narva Keskraamatukogu koostööna kohtusid Narva 
gümnaasiumide õpilased kirjanik Allan Keianiga projekti „Noortekirjanik iga nooreni“ raames. 
Oktoobris esitleti Eesti Põllumajandusmuuseumi näitust “Rukkileib meie laual”, mis andis 
võimaluse läbi viia leivateemalisi harivaid üritusi. 
Aastaringselt esinesid lasteosakonna  töötajad raamatukogu YouTube'i kanalil 
(https://www.youtube.com/channel/UCnFfPjxxAzmDAJ3zFA0saJA) ja tutvustasid 
raamatukogu kogudes olevaid lasteraamatuid. 

https://www.facebook.com/groups/651728875753653
https://www.youtube.com/channel/UCnFfPjxxAzmDAJ3zFA0saJA
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Laste üritused on toodud Lisas 4. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 18. Koduteenindus 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 271 2 30 

 

Erivajadustega inimestele, põhiliselt eakatele ja liikumispuudega inimestele koduteeninduse 
kaudu osutati 2 teenust – raamatute toimetamine, mis toimub 1 kord kuus ja kirjanduse 
ülevaade.  

Tabel 19. Teenused sotsiaalvaldkonna asutustele 
Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate 

arv 
AS SVL - L 2 24 
G-Global Development Community MTÜ 2 30 
Narva Hoolduskeskus 1 40 
Narva Sotsiaaltöökeskus 10 175 
AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu 42 1341 
Life Factor MTÜ 9 100 
Narva linna Parkinsoni selts 5 95 
MTÜ Lastepäevakeskus LAD 3 26 
Narva Laste turvakodu 1 12 
Eesti Suurperede Liit MTÜ. 1 14 
MTÜ Lapsele Oma Kodu 5 47 
Sotsiaalkindlustusamet (Riiklik perelepitusteenus) 14 40 
kokku 95 1944 

 

2022. aastal jätkas Narva Keskraamatukogu koostööd asutustega, mis osutavad Narva linnas ja 
Ida -Virumaal sotsiaalteenuseid.  

Raamatukogu toetas erivajadustega laste üritusi ja vaba aja veetmist, kes tulevad raamatukokku 
Sotsiaalabiameti poolt määratud tugiisikute juhendamisel. Need lapsed omandavad 
raamatukogus kommunikatsiooni- ja suhtlemisoskusi ning püüavad toime tulla iseseisvalt ilma 
vanemate ja tugiisiku toetuseta.  

Tabelis 19 loetletud asutustega (va Sotsiaalkindlustusamet) tehti tihedat koostööd, korraldades 
raamatukogutunde ning kirjanduslikke üritusi, koduloo esitlusi ja ekskursioone. 

Eelmisel aastal jätkati e-sarjaga Lugemisring, mille kuulajad olid Sinimäe kodu elanikud. 
Kokku viidi läbi 42 virtuaalüritust ja üks teatraliseeritud kontaktkohtumine Sinimäe kodus 
Põhjamaade nädala raames. 

Narva linnas on Sotsiaaltöökeskus ja MTÜ-d, kelle ülesandeks on toetada erivajadustega 
inimesi. Sotsiaaltöökeskus, päevakeskus LAD ja Life Factor  MTÜ on Narva 
Keskraamatukoguga pikaajalised partnerid. Järjepidevalt külastavad  nad aktiivselt 
raamatukogu kirjanduslikke ja temaatilisi üritusi. Igal ürituse lahutamatu osa on loominguline 
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käeline tegevus, mis arendab peenmotoorikat ja mälu. Kokku oli 22 kohtumist. Üritusi hinnati 
kõrgelt tänukirjaga Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt.  

Eelmisel aastal jätkus peale Covid-i perioodi vaheaega koostöö Lapsele Oma Kodu MTÜ-ga, 
kes osutab Narva erivajadustega lastele ja noortele sotsiaalse rehabilitatsiooni ja tööalase 
rehabilitatsiooni teenuseid. Koostöö raames läbis lasteosakonnas 4 kuu jooksul praktika üks 
noor, kes omandas uued töövõtted. Teistele noortele viidi läbi 5 üritust. Koostati 2023 
tegevuskava.   

Pikaajalistele töötutele korraldati ekskursioone ja koduloolisi loenguid. Kokku osales 54 
inimest. (vt Tabel 19). 

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

Narva Keskraamatukogu võimaldas läbi raamatukogu teenuste vaba ja piiramatu juurdepääsu 
informatsioonile, teadmistele, üritustele ja kultuurisündmustele ning toetas elukestvat õpet, 
enesetäiendamist ja kohalikku pärandi talletamist ja jäädvustamist. 

2022. aastal raamatukogu tegutses vastavalt välja töötatud tegevuskavale  ja ürituste kavale  
ning võttis osa Raamatukogude aasta projekti suursündmustest, korraldades koostöös teiste 
asutuste ja organisatsioonidega sisukaid programme ja üritusi. Pakkusime raamatukogu 
kasutajatele erinevaid võimalusi enesetäiendamiseks, kaasates selleks 
raamatukoguspetsialiste, koostööpartnereid, vabatahtlikke, loomeinimesi jne.  

Narva Keskraamatukogu koostööpartnerid:  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Narva Linnavalitsus, Narva linna kultuuri-ja haridusasutused, huvikoolid - Narva Laste 
Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi, spordikoolid, Narva eesti keele maja, Narva 
Muuseum, Narva – Jõesuu koduloomuuseum, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, SA Narva Linna 
Arendus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti Töötukassa Narva esindus, Politsei- ja 
Piirivalveameti Narva esindus, Narva Haigla SA, Narva linna Sotsiaaltöökeskus ja 
sotsiaalasutused, õppekeskus Vestifex, Henrich Hanseni Nimeline Narva Muinsuste Selts, Eesti 
Selts, Narva Tatari Kultuuriselts, Vene Kogukond Rusitš, Narva Linna Slaavi Kultuuriselts 
Svjatogor, Narva Valgevene Selts Sjabrõ, Lauluklubi Ehho, Ingerimaja, Kultuurikeskus 
Geneva OÜ, Kultuurikeskus “Rugodiv“, Vesiroosi galerii, Pitsi Gild MTÜ, aiandusühistud, 
korteriühistud, meediapartnerid: Seti.ee, Stena.ee, Raadio4 jne. 

Narva koolid, lasteaiad, huvikoolid ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on Narva 
Keskraamatukogu pikaajalised partnerid, kellega toimus tulemuslik koostöö.  

Raamatukogu oli praktikabaasiks 21 õppijale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, kes 
omandas IT-spetsialisti-, multimeedia- ja turismikorraldaja eriala. Õppurite praktikaülesanded 
põimusid raamatukogu valdkonna IT-lahenduste uuendamisega ja infootsingutega.  

A.S Puškini konkursi korraldamisel tegime koostööd Ida-Virumaa koolidega. 

Raamatukogu kui kogukonnakeskus on kõikide partnerite jaoks avatud kaasaegsete 
võimalustega arutelupaik, kus saab täiendada oma teadmisi, tegeleda huviharidusega, veeta 
vaba aega ja kohtuda huvitavate inimestega. 
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4.6.2 riiklikul tasandil  

Kultuuriministeerium, Haridusministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Hoiuraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Lastekirjanduse Keskus, ajakiri „Täheke“, Integratsiooni 
Sihtasutus, Eesti Kirjastuste Liit, Harju Maakonnaraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, 
Võru maakonna raamatukogud, Jõgeva maakonna raamatukogud ja teised rahvaraamatukogud, 
Maksu- ja Tolliamet, ETKA Andras, Praxis Mõttekoda, Eesti Meremuuseum, Eesti 
Põllumajandusmuuseum, Sotsiaalkindlustusamet jne. 

Raamatukogude aastal Narva Keskraamatukogus toimusid tähtsad sündmused. Aprillis 
korraldas Riigikantselei kogukonna arutelu teemale „Rohepööre minu kodukohas“. 
Rahvusraamatukogu spetsialistid viisid oktoobris läbi meediaseminari „Võidab see, kellel on 
usaldusväärne info“. Detsembris kohtus kultuuriminister Narva Keskraamatukogu töötajatega, 
kus arutati raamatukogude kasvava rolli üle ühiskonnas. 

Jätkasime koostööd rahvaraamatukogudega ja Laste Kirjanduskeskusega, vahetades infot ja 
osaledes kohtumistel.  

Koostöös ETKA Andras Täiskasvanud õppija nädala raames viidi läbi 7 üritust, millest võtsid 
osa 185 inimest. Osalesime ETKA ANDRASe poolt korraldatud seminaridel ja koolitustel. 

Võtsime osa Praxis Mõttekoda poolt korraldatud seminaril, arutasime teemal „Raamatukogude 
rolli analüüs ja ettepanekud valdkondadevahelise koostöö tõhustamiseks“. 

Narva Keskraamatukogu võõrustas Jõgeva maakonna ja Võru maakonna raamatukoguhoidjaid. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis, Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas, 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Taani Suursaatkond, Soome Instituut, Briti 
Saatkond Eestis, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Hollandi raamatukogud, 
Ukraina raamatukogud. 

Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna toel korraldati raamatukogus mõeldud lastele ja 
noortele Meediatarkuse kooli ja EduKoht programmeerimiskooli tunnid. Aasta jooksul 
tegutsesid Inglise keele suhtlusklubi tunnid, Ameerika klubi kohtumised, Arvutitarkuse 
kursus 50+ jt. 

Koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukoguga viidi läbi Põhjamaade nädala ja Põhjamaade 
Kirjanduse nädala üritused ning korraldati näitus: “Jalgratturitest Taanis”. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

2022. aastal viidi raamatukogus läbi 1122 individuaalkoolitust ja 203 rühmakoolitust 
erinevatele sihtrühmadele. Individuaalkoolitused ja rühmakoolitused olid seotud IT-pädevuste 
tõstmisega: sh 3D-printimine, ID-tarkvara kasutamine, Digi-turvalisus, IT-spetsialisti 
nõustamine kasutajaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti kasutamine. Koolituste head taset 
võimaldab hoida IT-alase haridusega andragoog, kes sai ETKA Andrase Ida-Virumaa 
täiskasvanuhariduse edendamise eest eripreemia aastal 2022. IT-alased individuaal- ja 
rühmakoolitused  toimusid regulaarselt tööpäevadel.  
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Rühmakoolitustena toome esile inglise keele kursuseid (inglise keele vestlusklubi 62 kohtumist 
täiskasvanutele ja 20 individuaalnõustamist koolilastele). Inglisekeele algkursus on endiselt 
väga populaarne ja tegutseb klubi formaadis raamatukogus üle 10 aasta. Eelmise aasta jooksul 
toimus  15 kohtumist. Kogutud tagasiside põhjal hinnatakse koolitajate taset kõrgeks. Klubi 
tegevuse eestvedajaks on Likooli keeltekooli õpetaja, kellega raamatukogu teeb pikaajalist 
koostööd. 

Raamatukogus korraldati ekskursioone, kus tutvustasime külastajatele raamatukogu teenuseid 
ja kogusid.  

Nutitelefoni kasutamise ja pildistamine nutitelefoniga koolituste osalejate arvamusel aitavad 
omandatud teadmised ja oskused toime tulla edukalt igapäeva elus. Pildistamine telefoniga 
kahe kursuse lõpptulemusena valmib osalejate fotonäitus, mida eksponeeritakse raamatukogu 
külastajatele. 

Eraldi tuleb mainida „EduKoht“ programmeerimiskooli kursuseid, mis on mõeldud noortele 
vanuserühmas 12-16 a. vähekindlustatud peredest. Rühma suurus on 15 inimest. Õpitund 
toimus 1 kord nädalas kogu õppeaasta jooksul. Õpitunni kestus on 3 akadeemilist tundi. 
Kursuse lõputööna valmib projekt. Koolituste eestvedajateks on IT-eriala tudengid ja noored 
mentorid, kes edukalt leiavad usalduse ja ühise keele teismelistega. Kursus on endiselt väga 
populaarne. 

Narva Keskraamatukogu peahoone, Kreenholmi raamatukogu ja Energia raamatukogu AIP 
arvutitöökohti kasutavad põhiliselt vanemas eas inimesed, kellel puudub kodus arvuti ja 
internetiühendust. Raamatukogu töötajad abistavad kasutajaid infootsingutes ja e-riigi teenuste 
kasutamisel.  

Koolitusrühmade kiire täituvus näitab koolituste kõrget taset, kättesaadavust ja nõudlust.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

2022. aastal Narva Keskraamatukogu poolt loodud intellektuaalomand ning info- ja 
kasutajateenused vastasid raamatukogu kasutajate vajadustele ja ootustele. Seda näitas 
suurenev külastuste arv ning raamatukogu populaarsus linlaste ja linna külaliste seas, 
raamatukogu sündmuste meediakajastus nii kohaliku- kui ka riigitasandil. Tänu 
Raamatukogude aasta projektile õnnestus tõmmata kogukonna ja kultuurikogujate tähelepanu 
raamatukogu muredele ja edusammudele.  

Peamisteks kanaliteks raamatukoguteenuste tutvustamiseks jäid raamatukogu veebileht 
narvalib.ee ja sotsiaalvõrgustikud https://www.facebook.com/narvalib, 
https://www.instagram.com/narvakeskraamatukogu/ ning pidevalt täiendav raamatukogu 
YouTube kanal, mille kaudu populariseerisime kirjandust ja lugemist. 2022. aastal loodi 30  
videot, kokku oli järelvaatamisi 5461. 

1-2 kord kuus rääkisime raamatukogu lähenevatest üritustest Raadio4 eetris ja kohalike 
ajalehtede lehekülgedel. Need otsesaated linna uudiste formaadis tõstsid raamatukogu mainet 
Narva linna kultuurimaastikul.  

Lasteosakonna tegevust kajastati järjepidevalt Lastekas https://www.narvalib.ee/lastekas/ 
veebilehel. 

https://www.facebook.com/narvalib
https://www.instagram.com/narvakeskraamatukogu/
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Narva Keskraamatukogu bibliograaf võttis osa Arnold Süvalepi raamatu „Narva ajalugu“ tõlke 
toimetamisest. 

Projekti Mälestiste radadel. Narva ja Narva-Jõesuu läbi kirjanike silmade koostasime 
rändnäituse ja täiendasime ambrotüüpide kogu Vana Narva vaadetega. 

Turunduse eesmärgil osalesime Euroopa päeval Joaorus, Äkkeküla perepäeval ja Narva linna 
päevadel, Kudruküla aiandites raamatukogu üritustega. Tutvustasime raamatukogu teenuseid 
ja kirjandust. 

4.9 Andmebaasid.  

Raamatukogu võimaldas juurdepääsu kodulehe vahendusel RIKSi E-kataloogile, Ester’i ja 
Urram’i E-kataloogile. Raamatukogus pakuti lugejatele ka tasuta juurdepääsu Äripäeva 
teabevarale ja Estlexi õigusaktide infosüsteemile. 2022.aastal Estlexi infosüsteemi kasutati 
raamatukogus 6 korda. 

Narva koduloo  andmebaasi täiendatakse pidevalt nii trüki- kui ka fotomaterjalidega. Kogusse 
lisandus ajaloolase, koduloouurija Irina Ivantšenko isiklik arhiiv ning muinsuskaitsja, kodu-
uurija, Narva linna ajaloolise mälu hoidja Jüri Tõnissoni isiklikust raamatukogust ja osa 
arhiivist, mis koosneb sh Vana-Narva fotodest. 

Raamatukogu kogusse lisandusid projekti käigus  „Mälestiste radadel. Narva ja Narva-Jõesuu 
läbi kirjanike silmade“  kogutud materjalid ja koostatud näituseplakatid. 

5 2023. aasta tegevused 
Narva Keskraamatukogu juhindub oma tegevustest 2023. aastal raamatukogu arengukavale 
2021-2026, tegevuskavale 2023 ja ürituste kavale 2023. 

Raamatukogu kogukonna- ja kirjanduskeskusena tagab kohalikele inimestele võimalused 
tarbida kirjandust ja kultuuri ning olla  aktiivne ühiskonnaelus. Raamatukogu vahendab 
usaldusväärset informatsiooni, kasvatab lugemismaitset ning pakub külastajatele elamusrikkaid 
sündmusi ja arutelusid.    

Raamatukogu teenused muutuvad paindlikult, vastavalt ühiskonnaelu üleskutsustele ja 
kaasaegse inimeste informatsiooni vajadustele. Narva Keskraamatukogu populariseerib 
aktiivselt üle-eestilist MIRKO laenutusplatvormi, mis olulisel määral laiendab kaasaegse lugeja 
võimalusi.  

2023. aastal jätkatakse koostööd Ameerika Suursaatkonnaga, mille toel korraldatakse Narva 
Keskraamatukogu Ameerika keskuse tegevusi. Aasta alguses hakati osutada Ukraina 
sõjapõgenikele psühholoogilist abi vestluseteraapia elementidega „UA-Empowerment“ 
projekti raames. Jätkatakse ka  traditsioonilisi kursusi täiskasvanutele „Nutitelefoni 
kasutamine“, „Pildistamine nutitelefoniga“, IT-alaseid koolitusi, MakerLab’i töötoad, anima- 
ja mängufilmide linastused, inglise keele õppimine, koostöö EENA-ga, kohtumised 
loomeisikutega. 

Teeme edaspidi vastastikku kasulikku koostööd teiste oluliste partneritega, oleme avatud 
uuetele ideedele ja ettepanekutele.  
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Korraldatakse üritusi, mis on seotud liikumisaastaga ja sauna-aastaga. Pöörame rohkem 
tähelepanu  tervislike eluviiside ja liikumise propageerimisele, kaasates partnereid ja 
külastajaid. 

Motiveerime noori tulema raamatukokku, läbi üle-eestilise aktsiooni „Noor loeb“ ja huvitavate 
vabaaja veetmise viiside.  

Lasteosakond jätkab kavandatud tegevusi vastavalt 2023. aasta ürituse- ja tegevuskavale, 
koostöös haridusasutuste ja huvikoolidega.  

Kogude komplekteerimisel lähtume komplekteerimise põhimõttetest ning piiratud 
komplekteerimisvõimalustel säilitame kogudes olevaid teavikuid, mis on nõutavad ja 
väärtustatud kohalike lugejate poolt. 

Maksimaalselt kasutame meie kogusid ja püüame suurendada ringlust, rakendades ujukogu 
põhimõtet. Kujundame rohkem temaatilisi väljapanekuid ürituste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel nii raamatukogus kui ka väljaspool raamatukogu.  

Laiendame raamatukogu teenuseid, mis on suunatud erivajadustega inimestele.  

Raamatukogu kasutab eelarve ning projektide rahastust kaasaegse IT-taristu soetamiseks 
raamatukogu lugejateeninduse kaasajamiseks. Raamatukogu katus ja ruumid vajavad remonti, 
aga piiratud rahastuse tingimustes on raske kavandada füüsilise keskkonna parendamist. 

Töötajad võtavad aktiivselt osa nii eriala-, keele- kui ka Raamatukogu digiriigi nõustaja 
koolitustest. 

 

Koostajad: Maritsa Ort, Tatjana Krivolap, Natalja Gorkova, Valentina Pestrikova, Anna 
Kuuli. 

Direktor 
Allkiri   ………………     /Allkirjastatud digitaalselt / 
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LISA 1. Personali koolitus 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Narva 
Keskraamatukogu 

77 808 152,80 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
ettekanded, loengud, koolitused 

26.02 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina „Kadunud linn: Vana Narva vaated 
ambrotüüpidel“ näituse avamine ja loeng Narva Keskraamatukogus. 

Narva Keskraamatukogu IT-spetsialist Nikita Kamenev sisekoolitus Narva Keskraamatukogu. 
töötajatele: Filmimine ja pildistamine siseruumides. Põhireeglid. Aprillkuu jooksul. 

05.08 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina „Laulik Nurgast“ näituse avamine 
ja loeng Narva Keskraamatukogus. 

24.09 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina pidas loengut „Mööda 
kiirevoolulist jõekallast”. 

08.10 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina „A. Hahn” ja “A. Hahn ja tema 
perekond”  esines ettekandega konverentsil „Adolf Hahn 190“ Narva - Jõesuu Valges saalis. 

20.10 esines Narva Keskraamatukogu direktor Maritsa Ort ettekandega “ Ukraina 
sõjapõgenikud Narva Keskraamatukogus“ raamatukogudepäevade avamisel Märjamaal. 

20.10 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina „A. Hahn – ettevõtja, 
ühiskonnategelase ja filantroop“ näituse avamine ja loeng Narva Keskraamatukogus. 

22.10 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina „Fotograafia kui ajalooline 
allikas“. Ettekanne. Rahvusvahelise fotofestivali Nokturnfest avamine Narva 
Keskraamatukogus. 

26.10  esines Narva Keskraamatukogu direktor Maritsa Ort Sillamäe raamatukogus ettekandega 
„Rahvusseltside kaasamine Narva Keskraamatukogu tegevusse“.  

25.11 esines Narva Keskraamatukogu direktor Maritsa Ort Pähklimäe Gümnaasimi õpilastele 
Karjääriplaneerimise päeval.   

25.11 esines Kreenholmi raamatukogu raamatukoguhoidja Natalja Belotserkovskaja 
ettekandega „Multikultuurne Eesti. Rahvustevaheline koostöö".  

29.11 Narva Keskraamatukogu bibliograaf Tatjana Klimina „Narva ja Narva-Jõesuu läbi 
kirjanike silmade“ näituse avamine ja loeng Narva Keskraamatukogus. 

29.11 Telesild Ukraina raamatukogudega. Kogemusevahetamise päev. Esinesid lasteosakonna 
juhataja Anna Kuuli ja  asedirektor Tatjana Krivolap. 
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16.12 esines Narva Keskraamatukogu direktor Maritsa Ort Narva Keskraamatukogu 35. ja 125. 
aastapäeval kõnega „Narva raamatukogu läbi aastate“.  

Narva Keskraamatukogu asedirektori Tatjana Krivolap avalikud esinemised toimusid ERR 
Raadio 4 stuudios kogu aasta jooksul. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 
Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

Narva 

Keskraamatukogu 

Esimese korruse ruumi kosmeetiline remont; 
Peasissekäik, metallukse magnetkontakti vahetamine; 
ATS akude vahetus;  
Turvavalgustussüsteemi akude vahetus;  
Vaipkate vahetamine laenutusosakonnas;  
Evakuatsioonitee valgusti vahetamine  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 
Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate 

arv 

Narva Keskraamatukogu Muinasjutud mee ja kuuma teega. Raamatu 
elukaare pikendamine 

18 

Narva Keskraamatukogu Intellektuaalne mäng "60 sekundit" 4 

Narva Keskraamatukogu Raamatulehti hoiti… Järjehoidjate ajalugu 19 

Narva Keskraamatukogu Jõulupanoo.  7 

Narva Keskraamatukogu Knigovitšokil külas. Talvine aardejaht 16 

Narva Keskraamatukogu Laste leiutised, mis muutsid maailma 5 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Pavel Bažov. Hõbesõrg 25 

Narva Keskraamatukogu Ajakirjade karneval 19 

Narva Keskraamatukogu Laumängude klubi 384 

Narva Keskraamatukogu Raamatukogu kotis 200 

Narva Keskraamatukogu Raamatukogu jõulupuu 8 

Narva Keskraamatukogu Loeme lugemiskoeraga 153 

Narva Keskraamatukogu Raamatukogude aasta avaüritus 5 

Narva Keskraamatukogu 2022. aasta sümbol – tiiger: loeng, ristsõna, 
viktoriin, õpituba 

33 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Juri Nagibin. Talvine tamm 25 

Narva Keskraamatukogu Võlur Oz 7 
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Narva Keskraamatukogu Linnud ütlevad "aitäh!" 44 

Narva Keskraamatukogu XIX Puškini konkurss 57 

Narva Keskraamatukogu Olümpiamängud. Iluuisutamine: ajalugu ja 
kaasaeg 

27 

Narva Keskraamatukogu Sõbrapäev 14. veebruar: õpituba 19 

Narva Keskraamatukogu Une-Mati 86 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Lugemiskoer 25 

Narva Keskraamatukogu Orienteerumismäng “Kirjanduslik Narva” 36 

Narva Keskraamatukogu Raamatukapp 43 

Narva Keskraamatukogu Iga Eesti linn on pealinn 24 

Narva Keskraamatukogu Kuidas pääsukest joonistada? 29 

Narva Keskraamatukogu Kirjandusmälestised 24 

Narva Keskraamatukogu Külas on kiirabi. Ürituse viib läbi Narva 
haigla Erakorralise meditsiini osakonna 
õendusjuht 

19 

Narva Keskraamatukogu 8. märts on naistepäev! 34 

Narva Keskraamatukogu Meie kodused lemmikloomad. Ürituse viib 
läbi loomaarst 

23 

Narva Keskraamatukogu Külas on Päästeamet. Ürituse viib läbi Ida 
päästekeskuse ennetuspartner 

18 

Narva Keskraamatukogu Aasta loom 2022 – pruunkaru 22 

Narva Keskraamatukogu Õpituba "Postkaart emale" 13 

Narva Keskraamatukogu Internetist ostlemise ohud. Tutvustus 
tollikoeraga. Juhib tolliinspektor 

8 

Narva Keskraamatukogu Mida teha siis, Mida teha siis, kui midagi 
juhtub? Ürituse viib läbi Narva 
Linnavalitsuse Lastekaitse osakonna 
peaspetsialist  

17 

Narva Keskraamatukogu Külas on loomaarst. Tulevase loomaarsti 
saladused.  

20 

Narva Keskraamatukogu Ettelugemine. R. E. Raspe "Parun 
Münchhauseni imelikud reisijuhtumised" 

2 

Narva Keskraamatukogu Viktoriin "Kassid" 6 

Narva Keskraamatukogu Emakeelepäev 20 

Narva Keskraamatukogu Lõbus vikerkaar 176 
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Narva Keskraamatukogu Eesti rahva mõistatusi 38 

Narva Keskraamatukogu Pinocchio seiklused 10 

Narva Keskraamatukogu Pruunkaru 2022 – aasta täht: loeng, viktoriin, 
lauateater 

30 

Narva Keskraamatukogu Lastekirjanduse ülevaade 125 

Narva Keskraamatukogu Nukuteater laual 20 

Narva Keskraamatukogu Viktoriin "Mida sa tead Ukrainast"? 11 

Narva Keskraamatukogu Sipsik – 60 49 

Narva Keskraamatukogu 1. aprilli naljad 7 

Narva Keskraamatukogu Tamara Krijukova "Tagurpidi maja" 17 

Narva Keskraamatukogu Laste jutuhommik 46 

Narva Keskraamatukogu Kuidas jõuda raamatukokku? 84 

Narva Keskraamatukogu Muinasjutud lilledest 202 

Narva Keskraamatukogu Lihavõtted: kombed ja uskumused 34 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Michael Morpurgo. Kaspar, 
kasside prints 

25 

Narva Keskraamatukogu Lihavõttepüha viktoriin 39 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Noorte luuletajate lahing 4 

Narva Keskraamatukogu Õpituba "Denim Lihavõtte muna" 30 

Narva Keskraamatukogu Külas muinasjutul "Tare-tareke" 15 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Nadija Birru. Omalooming 25 

Narva Keskraamatukogu Kornei Tšukovski  9 

Narva Keskraamatukogu Pipi Pikksukk 45 

Narva Keskraamatukogu Õpituba lastele „Rooside valmistamine“ 52 

Narva Keskraamatukogu Õpituba „Pane paberinukk riidesse“ 57 

Narva Keskraamatukogu Mäng Eno Raua raamatu "Sipsik" ainetel 17 

Narva Keskraamatukogu Ljudmila Šebella lasteraamatu “Kolm 
haldjat” esitlus 

22 

Narva Keskraamatukogu Mered, lipud, laevad, inimesed: piraatluse 
ajalugu 

28 

Narva Keskraamatukogu Viikingid tulevad! 29 

Narva Keskraamatukogu Kunsti võlujõud 91 
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Narva Keskraamatukogu Mere saladused 31 

Narva Keskraamatukogu Hispaania avastus 21 

Narva Keskraamatukogu Millised on piraadid (mäng “Kus on 
loogika?”) 

29 

Narva Keskraamatukogu Tõusva päikese maa (interaktiivne mäng). 
Õpituba „Chiogami ningyo“ (paberist nukud) 

9 

Narva Keskraamatukogu Üritus “Aarete otsimine” 31 

Narva Keskraamatukogu Tere, Gruusia! (interaktiivne mäng) 37 

Narva Keskraamatukogu Päikesejänkud 113 

Narva Keskraamatukogu Robot Robert 7 

Narva Keskraamatukogu Koerad 21 

Narva Keskraamatukogu Narva legendides 71 

Narva Keskraamatukogu Õpituba "Elu Raamat" 10 

Narva Keskraamatukogu Pühendamine lugejaks 96 

Narva Keskraamatukogu Miks me nii ütleme 21 

Narva Keskraamatukogu Kevadised konnad 40 

Narva Keskraamatukogu Töötuba "Kiisud-miisud meie elus" 8 

Narva Keskraamatukogu Euroopa päev Joaorus 50 

Narva Keskraamatukogu Hispaania: huvitavad faktid 42 

Narva Keskraamatukogu Üks kauboi, kaks kauboid 20 

Narva Keskraamatukogu Õpituba "Kuidas parandada meeleolu" 7 

Narva Keskraamatukogu Ajakirjad lastele 34 

Narva Keskraamatukogu Raamaturiiul : mäng 37 

Narva Keskraamatukogu Muinasjututegelane – metsavana 15 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. L. Sepulveda "Ema - kass" 25 

Narva Keskraamatukogu Eno Raua naksitrallid 9 

Narva Keskraamatukogu Eesti soo 19 

Narva Keskraamatukogu Kiisud-miisud, karvapallid 13 

Narva Keskraamatukogu Suvine lugemine (jäätisega) 293 

Narva Keskraamatukogu Lastekaitsepäev 58 

Narva Keskraamatukogu Narva päevad 2022 180 

Narva Keskraamatukogu Lehitsedes linna raamatu 37 
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Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Tüdrukdetektiiv Nancy Drew 25 

Narva Keskraamatukogu Vana raamatukapp 23 

Narva Keskraamatukogu Eesti Punane raamat. Loomad 20 

Narva Keskraamatukogu Jänesed 110 

Narva Keskraamatukogu Eesti Punane raamat. Taimed 43 

Narva Keskraamatukogu Adam Johann von Krusenstern: loeng, 
ekskursioon 

68 

Narva Keskraamatukogu Mere tuhat nägu 107 

Narva Keskraamatukogu Üle-eestiline laste pannkoogipäev 12 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Skandinaavia kirjandus 25 

Narva Keskraamatukogu Vana-Kreeka legendid, müüdid ja tähed 18 

Narva Keskraamatukogu Üritus: detektiivi uurimine 13 

Narva Keskraamatukogu Laste joonistuste näituse "Meie Chagall" 
avamine 

50 

Narva Keskraamatukogu Robotimaailm 18 

Narva Keskraamatukogu Eesti keel lastele 100 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Joy Adamson. Vabana 
sündinud 

25 

Narva Keskraamatukogu Kunstitund: Mis on Doodle? 24 

Narva Keskraamatukogu Kunstitund: Mis on Zentangle? 9 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Hartmut Mechtel 25 

Narva Keskraamatukogu Lettering algajatele 7 

Narva Keskraamatukogu Äkkeküla raamatukogu avamine 90 

Narva Keskraamatukogu Kuidas koomiksit teha? 22 

Narva Keskraamatukogu Lotte ja leiutajateküla elanikud 28 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Kaasaegsed autorid - lastele ja 
teismelistele 

25 

Narva Keskraamatukogu Viktoriin "Universe" 13 

Narva Keskraamatukogu Vana Egiptus 21 

Narva Keskraamatukogu Perepäev Äkkekülas 140 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Herbert Tsuker  25 

Narva Keskraamatukogu Jäätis 21 
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Narva Keskraamatukogu Lugemistund 33 

Narva Keskraamatukogu Ekskursioon 120 

Narva Keskraamatukogu Euroopa keeltepäev 23 

Narva Keskraamatukogu Storytelling ehk lugude rääkimise kunst 6 

Narva Keskraamatukogu Põhjamaade nädal. Norra 154 

Narva Keskraamatukogu Põhjamaade kirjanduse tegelased 35 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Kirjandustegelastega lauas: 
kokakunsti lood lastekirjanduses 

25 

Narva Keskraamatukogu "Seitsmevärviõieke" kunstistuudio näituse 
avamine 

45 

Narva Keskraamatukogu Kunstiliigid ja žanrid: viktoriin. Õpituba: 
Portree 

68 

Narva Keskraamatukogu Vahtramäe Emil 22 

Narva Keskraamatukogu Halloweeni pusle: peo ajalugu 33 

Narva Keskraamatukogu Kummitustest... 27 

Narva Keskraamatukogu Jack O'laterni lugu 32 

Narva Keskraamatukogu Riietumisstiil: Halloweeni kostüümid 19 

Narva Keskraamatukogu Valged laigud kaardil (polaaruurija Eduard 
Toll). Lauamängu “Cartographers“ 
meistrivõistlus 

9 

Narva Keskraamatukogu Halloweeni üritus 35 

Narva Keskraamatukogu Otsi üles stress! Psühholoogi loeng 18 

Narva Keskraamatukogu Loeme koos. Tallinn legendides 25 

Narva Keskraamatukogu Rukkileib meie laual 74 

Narva Keskraamatukogu Otto von Kotzebue – 235 21 

Narva Keskraamatukogu Peretund raamatukogus. Isadepäev 24 

Narva Keskraamatukogu Kogupereüritus "Pilkupüüdvad virmalised" 105 

Narva Keskraamatukogu Kodanikupäev 16 

Narva Keskraamatukogu Muinasjututeraapia "Põhjala loomad" 20 

Narva Keskraamatukogu Elukutsepäev 39 

Narva Keskraamatukogu Meie lemmikmuinasjutud 7 

Narva Keskraamatukogu Karjääriplaneerimise päev 29 

Narva Keskraamatukogu Peretund. Jõulusära: Advent 17 
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Narva Keskraamatukogu Kui sa usud imedesse. Katherine Rundell 190 

Narva Keskraamatukogu Üle-linnaline kirjandusmäng O. Henry teoste 
põhjal 

43 

Narva Keskraamatukogu Peretund. Lumepildid. Õpituba 
"Lumehelbed" 

14 

Narva Keskraamatukogu Arktiline ookean 19 

Narva Keskraamatukogu Lotte 10 

Narva Keskraamatukogu Uusaasta kohtumised 33 

Narva Keskraamatukogu Peretund raamatukogus. Jõulupuu ootab 
külla 

6 

Narva Keskraamatukogu Loeme jõululugusid 25 

Narva Keskraamatukogu Raamatukogude orienteerumismäng 12 

Narva Keskraamatukogu Aastavahetuse ümbermaailmareis. Aafrika 15 

Narva Keskraamatukogu Aastavahetuse ümbermaailmareis. Slovakkia 14 

Narva Keskraamatukogu Suur hommik “lugemiskoertega” 33 

Narva Keskraamatukogu Aastavahetuse ümbermaailmareis. Itaalia 21 

Narva Keskraamatukogu 2023. aasta sümbol - jänes: viktoriin, õpituba 9 

Narva Keskraamatukogu Jõulu seiklusmäng 36 

Narva Keskraamatukogu Magusad uue aasta kingitused oma kätega. 
Õpituba 

13 

Narva Keskraamatukogu Aastavahetuse ümbermaailmareis. Norra 25 

Narva Keskraamatukogu Talilahing: mäng 11 

 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate 
arv 

Kreenholmi raamatukogu Vuntsidega näolapp, triibuline nahk 9 

Kreenholmi raamatukogu Tere, Tiiger! 16 

Kreenholmi raamatukogu Imepärased sulelised 11 

Kreenholmi raamatukogu Ainulaadne lumehelbeke 17 

Kreenholmi raamatukogu Mis pole okas, aga kasvab kuuseoksal? 41 

Kreenholmi raamatukogu Mina tean 21 

Kreenholmi raamatukogu Vana raamatukogu muinasjutud 7 

Kreenholmi raamatukogu Kas te usute, et...? Talverõõmud 6 
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Kreenholmi raamatukogu Erudiidi päev 9 

Kreenholmi raamatukogu Südamlikud õnnitlused 3 

Kreenholmi raamatukogu Lumeime 14 

Kreenholmi raamatukogu Kas te teate, et Eestis on...? 293 

Kreenholmi raamatukogu Elu on lust ja lillepidu 9 

Kreenholmi raamatukogu Pehmed käpakesed 12 

Kreenholmi raamatukogu Ootame külalisi! 8 

Kreenholmi raamatukogu Kevadised kalliskivid 6 

Kreenholmi raamatukogu Üllatus emale 8 

Kreenholmi raamatukogu Abimees – järjehoidja 9 

Kreenholmi raamatukogu Ema rõõm 11 

Kreenholmi raamatukogu Saviplaatidest trükilehtedele 56 

Kreenholmi raamatukogu Vana tuletorni valgus 38 

Kreenholmi raamatukogu Peategelased meie ümber 3 

Kreenholmi raamatukogu Kevad on õues! 16 

Kreenholmi raamatukogu Naerutuju 8 

Kreenholmi raamatukogu Mina matkan! 83 

Kreenholmi raamatukogu Maailma tass 15 

Kreenholmi raamatukogu Lihavõtte kellamäng 217 

Kreenholmi raamatukogu Multifilmid ja muinasjutud 15 

Kreenholmi raamatukogu Kõik šokolaadist 24 

Kreenholmi raamatukogu Väike päike 25 

Kreenholmi raamatukogu Kevad tiibadel 25 

Kreenholmi raamatukogu Peopesas vikerkaar 23 

Kreenholmi raamatukogu Mida ma tean ...? 18 

Kreenholmi raamatukogu Päikesejänes 5 

Kreenholmi raamatukogu Kosmilised reisijad 13 

Kreenholmi raamatukogu Kus elavad vitamiinid? 30 

Kreenholmi raamatukogu Emajutud 20 

Kreenholmi raamatukogu Narva Kevadlaat 2022! 34 

Kreenholmi raamatukogu Minu kodu on Maa 9 
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Kreenholmi raamatukogu Raamatukogu aardejaht 252 

Kreenholmi raamatukogu Hane tiivad 3 

Kreenholmi raamatukogu Kollaste telliste tee 3 

Kreenholmi raamatukogu Käsitöömeistri nurk 5 

Kreenholmi raamatukogu Viktoriinide karusell 16 

Kreenholmi raamatukogu Kuidas sellest aru saada? 11 

Kreenholmi raamatukogu Kirjanduslik Ida-Virumaa 48 

Kreenholmi raamatukogu Koolis õpetatakse 14 

Kreenholmi raamatukogu Sügisene assortii 8 

Kreenholmi raamatukogu Aken-Tulilind 64 

Kreenholmi raamatukogu Lend sügise kohal 42 

Kreenholmi raamatukogu Ekskursioon raamatukogus 10 

Kreenholmi raamatukogu Kalevipoeg 3 

Kreenholmi raamatukogu Mere Kuninganna 17 

Kreenholmi raamatukogu Tuhande käega sõber 26 

Kreenholmi raamatukogu Kuzkini kast 21 

Kreenholmi raamatukogu Kes koputab mu uksele? 5 

Kreenholmi raamatukogu Kellel on nina taga kand? 14 

Kreenholmi raamatukogu Rahvamuinasjuttude teel 13 

Kreenholmi raamatukogu This is Halloween 49 

Kreenholmi raamatukogu Kõige-kõige 25 

Kreenholmi raamatukogu Tüdruk Astrid 6 

Kreenholmi raamatukogu Millest rääkisid ümarlaua rüütlid? 31 

Kreenholmi raamatukogu Mis oli viikingite maailma aluseks? 32 

Kreenholmi raamatukogu Sinitiivaline lind 34 

Kreenholmi raamatukogu Vaaraode külastamine 34 

Kreenholmi raamatukogu Kes valitses Olümpia mäel? 30 

Kreenholmi raamatukogu Minu müüt 10 

Kreenholmi raamatukogu Narva on sügispealinn! 384 

Kreenholmi raamatukogu Kes toob meile kingitusi? 14 

Kreenholmi raamatukogu Flight above Autumn 19 
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Kreenholmi raamatukogu Kes on maailmas kõige magusam? 9 

Kreenholmi raamatukogu Leib on kõikide peremees 21 

Kreenholmi raamatukogu Ei ole nõel, aga kasvab kuuse oksal? 72 

Kreenholmi raamatukogu Elupäästev helkur 25 

Kreenholmi raamatukogu Päkapikkude nipsud 19 

Kreenholmi raamatukogu Pingviinid 15 

Kreenholmi raamatukogu Narva Talvelaat 2022! 117 

Kreenholmi raamatukogu Õnnesoovid 15 

Kreenholmi raamatukogu Värvide ilutulestik 6 

Kreenholmi raamatukogu Jõuluvanade pealinn 11 

Kreenholmi raamatukogu Reha, mis toob õnne 21 

 

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete täitmine 

Narva Keskraamatukogu koordineerib Narva Kreenholmi raamatukogu, Energia raamatukogu 
ja laste Loomemaja laenutuspunkti tegevust.  

NKR arengukava 2021-2026, arengukava tegevuskavad ja ürituste kavad arutatakse läbi 
üldkoosolekutel töörühmades ning raamatukogu nõukogus. 

Narva Keskraamatukogu komplekteerimisosakond komplekteerib ja kannab maha teavikuid 
ülalnimetatud raamatukogudele. 
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