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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Raamatukog

u nimi 

Omavali

tsus 

Teenind

uspiirko

nd 

(01.12.2

019) 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Kohila 

raamatukogu 

Kohila 

vald 

6135 1 0 0 1 

 

1. Põhilised tegevussuunad : 

• Vabariigi valitsuse, terviseameti ja kultuuriministeeriumi juhendite järgimine ja 

raamatukoguteenuse tagamine COVID-19 perioodil; 

• uued teenused digikultuuriaastal (kontaktivaba laenutus, virtuaalnäitused, lugejaks 

registreerimine interneti teel); 

• töökeskkond ja -ohutus (isikukaitsevahendid, riskianalüüsi täiendamine); 

• kasutajakoolitused; 

• näituste koostamised; 

• eesti rahvajutu aasta; 

• suvelugemise bingo ja lugemise väljakutse; 

• töö fondidega (ümberpaigutamine, kustutamine, järelkomplekteerimine). 

2020. a tähistati digikultuuri- ja eesti rahvajutu aastat. Raamatukogu korraldas KULKA toetusel  

kohtumisi, jutuhommikuid ja -õhtuid. Lastele esines kirjanik Antti Saar, täiskasvanutele 

luuletaja Mathura ja muusik Kadi Uibo. Märtsikuus, enne eriolukorra kehtestamist, kohtusid 

jutuvestja Piret Pääriga Kohila gümnaasiumi 5.a ja 5.b kl noored. Oktoobris esines Päär koos 

rahvamuusik Kulno Malvaga täiskasvanud kuulajatele jutu- ja muusikaõhtul.  

Eriolukorra ajal, kui raamatukogu tavapärase tihedusega füüsiliselt külastada ei saanud, 

koostati virtuaalnäitusi. RIKS sai valmis lugejaportaali – avanes võimalus registreeruda 

raamatukogu lugejaks Interneti teel.   

Aasta jooksul koostati kaks mastaapset ajaloonäitust. Veebruarikuus sai uudistada endisaegset 

koolielu. Näitus "Kuidas me koolis käisime" oli pühendatud Kohila kooli 150. sünnipäevale. 

Välja oli pandud raamatukogutöötajatelt ja lugejatelt üleskutse korras kogutud isiklikud 

mälestusesemed ja koolitarbed. Oktoobris-novembris oli nostalgianäitus „Kohila raamatukogu 

95“, mis pühendatud raamatukogu juubelile. Sai vaadata vanu raamatuid, fotoalbumeid, 

kirjandusnimestikke, inventarivihikuid, endistest aegadest säilinud raamatukoguhoidja 

töövahendeid ning hulgaliselt vanu fotosid. Raamatukogu fotokogust oli 20 fotot väljas 

kapaplaatidel. 
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1.1 Koroonaviiruse mõju 

2020. a oli ülemaailmsest koroonaepideemiast tingituna erakorraline aasta. Aasta jooksul tuli 

pidevalt korraldada kavandatud tegemisi ümber, teha väiksemas mahus või hoopis ära jätta. 

Tavapärase tihedusega raamatukogu külastamine oli häiritud. Tuli järgida erinevaid juhtnööre, 

reegleid, kaitsmaks töötajaid ja lugejaid.  

Raamatukogu statistilised näitajad vähenesid, kuid mitte nii suures mahus kui kartsime. 

Raamatukogu pikendas eriolukorra ajal kõigi lugejate laenutused automaatselt kaheks kuuks, 

et inimesed ei muretseks tagastustähtaegade pärast. Raamatukogu oli avatud kontaktivabaks 

laenutuseks märtsi keskpaigast kuni maikuu keskpaigani 2-3 päeval nädalas. Võib tuua välja 

infopäringute ja e-andmebaasi otsingute arvu suurenemise, kasvas inimeste teadlikkus ja huvi 

teavikuid e-kataloogi kaudu ise reserveerida ja broneerida. Raamatukogu hakkas koostama 

virtuaalnäitusi ja ühines RIKSi lugejaportaaliga, mille kaudu uued lugejad said raamatukogu 

lugejaks registreeruda kontaktivabalt, Interneti teel. Nii vähendasime otsekontakte. 

1.1.1 Esimene laine 

13. märtsist - 17. maini kestnud üle-eestiline eriolukord tõi kõigile asutustele sh 

raamatukogudele uued väljakutsed, mis vajasid kiiret lahendamist. Igapäevases töökorralduses 

tuli teha mitmeid muudatusi kaitsmaks lugejaid ja raamatukogutöötajaid. Järgisime oma töös 

valitsuse, terviseameti ja kultuuriministeeriumi koroonaviiruse ohjeldamiseks väljatöötatud 

suuniseid ja juhiseid.  

13. märtsi hommikul tegi raamatukogu juhataja vallavalitsusele ettepaneku kontaktivaba 

laenutusteenuse sisse viimiseks. 13. märtsi lõunal vastu võetud Kohila Vallavalitsuse 

erakorralise istungi protokoll nr 11 sätestas: 

„Valla raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses, üritusi seal korraldada ei tohi. 

Raamatukogude lahtiolekut piiratakse paarile päevale nädalas, teavikute tellimine on 

elektrooniline, et vähendada kontakte. Täpsem info on avaldatud raamatukogu kodulehel.“ 

 

Raamatukogutöö korraldamisel järgiti terviseameti ja kultuuriministeeriumi koostatud juhiseid. 

Raamatukogutöötajad olid nõu ja jõuga abiks, et kontaktivaba laenutus raamatukogus sisse viia, 

nii et kõik toimiks ja oleks ohutu töötajatele ja lugejatele. Mõeldi välja ja teostati lahendused 

juhendeid järgides. Eriolukorra alguspäevad olid rasked ja stressirohked, kuid suutsime kiiresti 

reageerida ja kontaktivaba laenutus algas. 

16. märtsist algas Kohila raamatukogus kontaktivaba laenutus  kahel päeval nädalas  (T kl 9.00-

14.00 ja N kl 14.00-19.00). Raamatukogu endistel lahtiolekuaegadel (E-L) said lugejad 

pöörduda raamatukogutöötajate poole päringute ja laenutussoovidega telefoni ja elektronposti 

teel. Samuti sai reserveerida teavikuid e-kataloogi kasutades. Töötajad olid iga päev 8 tundi 

tööl raamatukogu endistel lahtiolekuaegadel - vastasid päringutele, tegelesid kontaktivaba 

laenutusteenuse pakkumisega, uute teavikute tellimise ja arvele võtmisega, lagunenud trükiste 

mahakandmisega, virtuaalnäituste koostamisega jm ülesannetega. Töötajatele võimaldati 

kasutada kodukontori päevi. Kontaktivaba laenutuse ruumis olid raamatukogu põrandale 

markeeritud 2+2 reegli tähised, välisustel ja pindadel teavitused ja plakatid, mille järgi lugeja 

orienteerus ja infot sai. Pidevalt uuendati raamatukogu blogi ja FB lehekülge. Eriolukorra 

lõppemiseni pikendati kõik laenutused automaatselt kaheks kuuks, viivist üle tagastustähtaja 
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läinud päevade eest ei arvestatud. Tööd oli eriolukorra ajal palju ja telefon helises pidevalt. 

Selgeks sai, et kontaktivaba laenutus on aeganõudvam kui kontaktne teenindus.  

Tellitud raamatud said lugejad kätte kahel päeval nädalas raamatukogu fuajeest kilekottidesse 

pakitult ja nimega varustatult. Fuajeesse, vastavalt märgistatud kastidesse, jäeti tagastatavad 

raamatud, mis töötajate poolt karantiiniruumi viidi. Karantiiniruumiks oli kohandatud ajutiselt 

näitusesaal, kuhu raamatud kuupäevade kaupa laudadele karantiini jäeti. Kõik tagastatud 

teavikud läbisid karantiini ja trükiste kaaned puhastati võimalusel desinfitseerivate lappide abil. 

Teavikuid sai lisaks tagastada 24/7 raamatukogu välisukse kõrval asuvasse raamatute 

tagastuskasti, kasti tühjendati regulaarselt. 

Alguses puudusid juhised internetipunkti käigus hoidmiseks, kuid soovi korral sai kasutada 

raamatukogu WI-FI võrku õuealal, kus olid istumiseks pingid. Vältisime inimeste kogunemist 

fuajeesse. Hiljem sai raamatukogus kohapeal kasutada eelregistreerimisega 

internetiühendusega arvutit teisipäeval ja neljapäeval riigi e-teenuste kasutamiseks. Selleks oli 

üks arvuti paigaldatud eraldi ruumi, lisaks sai vajadusel kasutada raamatukogu tahvelarvutit. 

Soovijad registreeriti telefoni ja elektronposti teel. Eelkõige soovisid inimesed teostada 

väljatrükke. Seadmete kasutamisel tuli kanda isikukaitsevahendeid. Arvuti puhastati peale igat 

kasutuskorda. Raamatukogus teostati paljundus- ja printimistöid. Materjal saadeti raamatukogu 

e-posti aadressile ja väljatrükk saadi kätte raamatukogu fuajeest. Probleemiks kujunes sularaha 

kasutamine. Ajalehtede ja ajakirjade kohal kasutust ei toimunud, sest me ei suutnud tagada 

inimeste ohutust kohapeal ajalehtede lugemisel. Ajakirja numbreid sai koju laenata, hiljem 

läbisid väljaanded karantiini. 

25. aprillist alustasime kontaktivaba laenutusteenuse pakkumist kolmel päeval nädalas, lisandus 

laupäev. Nii oli inimeste raamatukogus viibimine hajusam ning tööl käivad inimesed said  

tellitud raamatud kätte töövabal, laupäevasel päeval.  

Probleemiks oli isikukaitsevahendite puudus. Saada oli kaitsekindaid – neid kasutati iga päev. 

Desinfitseerivaid vahendeid saime osta kohalikust apteegist eriolukorra alguses, täiendasime 

varu võimalusel pidevalt. Maske ei olnud, hiljem saadi 25 kaitsemaski kontaktivabaks 

laenutuseks ja visiirid igale raamatukoguhoidjale vallavalitsuse kaudu.  

Propageerisime raamatukogude e-teenuseid ja -andmebaase. Juhendasime kliente telefoni ja e-

posti ning raamatukogu ajaveebi teel, suunasime lugejaid raamatukogu e-teenuseid kasutama. 

Tehti virtuaalnäitusi nii lastele kui täiskasvanutele: „Milvi Panga 75“, „Eriline värviline 

maailm“, „Pae peal“, „Kohila valla lasteaialaste näitus: Sipsik“, „Muinasjutulised tegelased“. 

Koostati Kohila õpilasesindusele uuemast laste- ja noorsookirjandusest soovitusnimestik. Jagati 

sotsiaalmeedias teiste raamatukogude tegemisi ja propageeriti tasuta e-andmebaase, mis olid 

üle-eestiliselt kättesaadavaks tehtud. Reageerisime üleskutsele ja toetasime Tallinna 

Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU teavikute komplekteerimist oma eelarvest 200 euroga. 

Maikuus, vahetult enne kontaktse laenutustegevuse taastumist, paigaldati laenutusleti ette 

töötajate kaitseks kaitseklaas. Nii saadi 18. maist raamatukogu taas avada kuuel päeval nädalas 

kontaktseks teeninduseks, kuid raamatukogu külastades pidi arvestama jätkuvalt kehtivate 

piirangute ja käitumisjuhistega. 
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1.1.2 Teine laine 

Teise laine ajal oli raamatukogu avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel kontaktseks 

laenutustegevuseks. Soovi korral sai kasutada kontaktivaba laenutusteenust. Raamatukogutöö 

korraldamisel lähtuti terviseameti ja kultuuriministeeriumi käitumisjuhendist Covid-19 

perioodil. Maskikandmise reegel võeti uuesti kasutusele, kui juhistes muutus kaitsemaski 

kandmine rangelt soovituslikuks ja nakatumisnäitajad sügiskuudel plahvatuslikult maakonnas 

tõusid. Külastajatel ja raamatukoguhoidjatel tuli kanda maski või katta nina ja suu, erandiks 

alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel see pole tervislikel põhjustel võimalik. Kaitseklaas 

laenutusleti ees jäi kevadest saadik leti ette. Jälgiti tähelepanelikult nakatumisnäitajate tõusu ja 

uuendatud juhendeid. Vastavalt viidi sisse muudatused raamatukoguteenuste osutamisel. 

Raamatukogus olid üleval sildid ja juhised ning külastajatele ja töötajatele kasutamiseks 

desinfitseerivad vahendid. Üritused toimusid kaitsemaske kasutades. Viimased suuremad 

üritused viidi läbi raamatukogu päevadel, kuid oli selgelt näha, et üritusel osalejate arv väheneb. 

Raamatukogu huviringi tegevus jätkus kuni 14. detsembrini, mil huvihariduse andmine ajutiselt 

üle-eestiliselt katkestati. Piirasime ajutiselt laste nutiseadmete kasutust, internetiarvutite 

kasutamist meelelahutuslikuks tegevuseks ja kohapeal lauamängude mängimist. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Kohila valla raamatukogude võrgus muudatusi ei toimunud. Raamatukogu nõukogu taas 

käivitamise plaanid on olemas.  

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.19. €  

Seisuga  

31.12.20 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  164 283 177 455 +8% 

Personalikulu  98 597 105 923 +7% 

Komplekteerimiskulu 24 629 27 095 +10% 

sh KOV-lt 13 248 13 118 -1% 

sh riigilt  11 350 13 977 +23% 

Infotehnoloogiakulu  4 875 4 845 -0,7% 

  

2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Kohtumiste sari Kohila raamatukogus 

(Eesti Kultuurkapitali Raplamaa 

ekspertgrupp) 

01.03.2020-

31.10.2020 

555 EUR 993 EUR 

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav 

riiklik toetus 

2020 2 251 EUR 2 251 EUR 
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Tänu KULKA toetusele sai raamatukogu kutsuda külla lastekirjaniku Antti Saare, luuletaja 

Margus Lattiku ehk Marhura, jutuvestja Piret Pääri ja muusikud Kulno Malva ning Kadi Uibo.  

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riikliku toetusega sai jätkuda muinasjutu-kunstitoa 

huviringi tegevus, sügisest avati suure huvi tõttu kaks ringirühma. Lisaks rahastati toetusega 

laste suvelugemise parimate preemiareisi Haapsalu muuseumidesse. 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Koosseis on 7,2 töötajat, sh kaks töötajat töötab osalise tööajaga. Huviringi juhendaja on tööl 

käsunduslepingu alusel. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Lisa 1 

Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kohila raamatukogu 9 (18) 291 tundi 794 EUR 

Ilon Wikland ja 

kohvernäitus „Pikk-

pikk teekond“ koos 

teematunniga 

2 töötajat 2x4   

Raamatukoguhoidjate 

kutsekoolituse III 

moodul: lugeja- ja 

infoteenindus   

1 töötaja 104  

Eesti abi- ja 

teraapiakoerte  ühingu 

lugemiskoera koolitus 

1 töötaja 4  

Raamatukogud online 

– sotsiaalmeedia 

haldamine ja 

veebitööriistad 

1 töötaja 4  

Lastekirjanduse 

aastakoosolek 

2 töötajat 2x4  

Raamatukoguhoidjate 

kutsekoolituse IV 

moodul: 

arendustegevus 

1 töötaja 104  

XVII üleriigiline 

lasteraamatukoguhoidj

a päev  

1 töötaja 6  
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Muutustega 

kohanemine ja uue 

töömotivatsiooni 

leidmine 

1 töötaja 6  

Valla 

raamatukogutöötajate 

õppereis Harju 

maakonda 

8 töötajat 8x6  

Töötajad osalesid kaheksal koolitusel ja ühel õppereisil. Osaleti Eesti Lastekirjanduse Keskuse, 

Eesti Rahvusraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu ja Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu 

korraldatud koolitustel. Valla rahvaraamatukogutöötajate õppreis toimus mai asemel 

septembris. Tutvuti Harju Maakonnaraamatukogu tööde ja tegemistega ning külastati Arvo 

Pärdi Keskust Laulasmaal.  

Töötajatele toimus meeskonnakoolitus kohapeal raamatukogus - koos valmistati india köögi 

roogasid.  

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

Osaleti neljal maakonna raamatukogutöötajate seminar-nõupidamisel ja kahel koosolekul. 

Seekordsed seminar-nõupidamised toimusid Rapla Keskraamatukogus, Märjamaa Valla 

Raamatukogus ja Kohila raamatukogus. Eriolukorra ajal peeti nõu veebi teel ja aasta lõpus, 

detsembris, said valla raamatukogude juhid kokku Rapla Keskraamatukogus. Meeldejääv oli 

Küllo Arjakase ajalooloeng, Arjakas viis köitva esinemisega publiku ajaloosündmuste keskele, 

endaga kaasa mõtlema.  

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

Raamatukoguhoidja Liisi Ploomipuule omistati raamatukoguhoidja kutsetunnistuse tase 6.  

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

Kristel Orro - Kohila valla aukiri. Tunnustus anti üle Kohila Gümnaasiumi aulas toimunud Eesti 

Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud vastuvõtt-kontsertaktusel. 

Aime Indrekans`il täitus 10. tööjuubel, kingituseks Kohila valla meene. 

Marju Laas`il täitus 10. tööjuubel, kingituseks Kohila valla meene. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu 

ruumid ja asukoht.  

Tabel 5 Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

Kohila raamatukogu Laenutus- ja laste osakonnas valgustite välja vahetamine ja teised 

remonditööd – 4 874 EUR. 
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Igal aastal tehakse väiksemaid remonditöid. 2020. a parandati II korrusel vihmavee ja lume 

läbijooksmisest tekkinud veekahjustus. Laenutus- ja laste osakonnas asendati vanad valgustid 

kaasaegsete, LED-valgustitega, töid on plaanis jätkata 2021. aastal.  

Inventari muretseti 5 664 EUR eest: laenutusosakonna töötajatele 2 töötooli, metallist ja puidust 

raamaturiiulid laenutusosakonda, metallriiulid hoidlasse, uued sorteerimist hõlbustavad 

prügikastid jm. 

Raamatukogu asukoht: 

Raamatukogu kõrval on lasteaed ja kool. Alevi keskelt tuleb raamatukokku 10-15 minutiga, 

raudteejaamast jõuab raamatukokku 5 minutiga. Kohila gümnaasium asub samuti ligidal. 

Teistest valla piirkondadest saab alevisse valla või isikliku transpordiga.  

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Tagatud on juurdepääs liikumispuudega inimesele. II korruse lugemissaali pääseb elektrilist 

trepitooli kasutades.  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Osteti juurde uus sülearvuti raamatukogutundide läbiviimiseks. Juhataja lauaarvutil vahetati 

katkine kõvaketas. Osteti NAS kettaseade, kuhu on plaanis salvestada raamatukogu digitaalne 

arhiiv ehk erinevates tööarvutites olevad fotod, dokumendid vm säilitamist vajav info. 

Lugemissaali töötajate letiarvutid on aeglased ja vajavad välja vahetamist. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Komplekteeriti 2051 eksemplari teavikuid, sh 2046 raamatut, 2 auvist ja 3 muud teavikut. 

Võrrelduna 2019. a komplekteeriti 5 teavikut rohkem. 

Üldised põhimõtted töös kogudega: 

• teavikud kiletatakse valikuliselt; 

• fondist eemaldatakse lagunenud teavikud; 

• jälgitakse kogude ringlust, ootejärjekorra mõistlikku pikkust; 

• tegeletakse kogude regulaarse uuendamisega; 

• kustutatakse teavikud, mis on rikutud, sisult aegunud, millest on ilmunud parandatud 

väljaanne või teaviku eksemplaarsus on liiga suur. 

Uus raamat on nõutud - uuele trükisele tekib kohe järjekord. Lugeja on teadlik, raamatukokku 

tulles on paljudel olemas kindel raamatusoov ja -nimekiri. Kohaliku omavalitsuse poolt 

eraldatud teavikute raha eest tellitakse teavikud ise. Tellitud raamat jõuab raamatukokku kiirelt 

ja mugavalt kulleri või postiautomaadi teel. Uut kirjet ise andmebaasi sisestades kasutame alati 

esimese valikuna ester.ee kirjet. Mõnikord on kahjuks olemas vaid eelkirje, hiljem saab kirjet 

täiendades alla laadida täiskirje. Oleme rahul, et saame ise komplekteerida  hulgimüüjate kaudu 

otse. Varasematel aastatel olid raamatupakid suured. Iga nädal uute raamatute saamine on tööde 

jaotust hõlbustanud – iganädalaselt on uute raamatute arvele võtmine, raamatukogunduslik 

töötlemine, kiletamine jne. Töötate koormatus on hajusam ja lugeja saab uue raamatu kätte 

aegsasti.   

Riigi komplekteerimisrahade eest tellime keskraamatukogu komplekteerimisosakonna kaudu. 

Oleme rahul, et saame komplekteerimisosakonnalt tellimisnimekirjad, vajadusel kiiresti nõu 
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küsida, raamatute tellimissoovitusi jne. Me ei soovi muuta praegu kehtivat valikut 

komplekteerida nii ise kui maakonnaraamatukogu kaudu.  

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Tellitud kirjandusest 34% komplekteeriti liigialast kirjandust. Üldisest laenutuste arvust 

moodustavad ilukirjanduse laenutused 70% ja liigialase kirjanduse laenutused 30%. 

Ilukirjanduse TOP5: 

1. Piret Raud „Verihurmade aed“ – 31 laenutust 

2. Eia Uus „Tüdrukune“ – 30 laenutust 

3. Eha Veem „Leskede klubi. 1. osa. Armulauamõrv“ – 30 laenutust 

4. Delia Owens „Kus laulavad langustid“ – 28 laenutust 

5. Mihkel Tiks „Krimmi vang. 1. osa. Ukraina aeg“ – 26 laenutust 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodika komplekteerimiseks kulus 2 852 eurot. Osteti 53 ajakirja ja 10 ajalehe aastakäiku. 

Annetusena saadi Kohila valla ajaleht ja mitmed muud väljaanded. Andmebaasi sisestatud 

perioodikaväljaandele trükitakse kohaviidaprinterist vöötkood, et väljaandeid mugavalt koju 

laenutada.  

   

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviste komplekteerimine vähenes. Eelkõige laenutatakse koju heliraamatuid. Videoid saab 

vaadata raamatukogus kohapeal kahes eraldi asuvas ruumis, laenutame videoid ka 

kooliõpetajatele hariduslikul eesmärgil.  

 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Kanti maha 1542 eksemplari raamatuid, 12 auvist ja 141 perioodika aastakäiku. Korrastati 

perioodikaväljaannete säilitamise tähtaegu tulenevalt raamatukogu kogude komplekteerimise 

ja säilitamise põhimõtetest. Vanu raamatuid said lugejad endale tasuta valida enne 

utiliseerimisele saatmist. Aasta lõpus müüdi väikese tasu eest vanu, mahakantud trükiseid.  

 

Jätkuvalt oli lugejate seas populaarne suvest sügiseni raamatukogu õuealal asuv vanast 

külmkapist meisterdatud „Õueraamatukogu“, kust sai valida endale tasuta meelepäraseid vanu 

mahakantud raamatuid. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Raamatukogu põhiteenused  on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning avalikule teabele 

üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenused  on tasuta. 

Raamatukogu pakub teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku tellimist teistest 

raamatukogudest.  Raamatukogus on võimalik vaadata filme ja mängida videomänge, kasutada 

avaliku internetipunkti arvuteid ja tasuta WI-FI võrku. Raamatukogu korraldab üritusi ja näitusi 

ning organiseerib hariduslikke tegevusi nii täiskasvanutele kui lastele ja noortele. 

Algklassiõpilased saavad osaleda raamatukogu huviringi tegevuses.  

Raamatukogu eriteenused on tasulised (hinnakiri kinnitatud vallavalitsuse poolt).  
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Eriteenused on: 

• must-valge ja värviline paljundamine, printimine, skaneerimine A3 ja A4 formaadis; 

• lugejapileti väljastamine; 

• ruumide, lauanõude ja esitlustehnika rentimine. 

Kohila valla allasutustele, MTÜdele ja seltsidele on ruumide rentimine ja esitlustehnika 

kasutamine üldsusele suunatud tulu mitte teenivate ürituste korraldamisel tasuta. 

 

(Covid-19 perioodil lugejateeninduse ja raamatukoguteenuste mõjudest vt  1.1, 1.1.1 ja 1.1.2) 

 

Raamatunäitused ja -väljapanekud laenutusosakonnas ja lugemissaalis: 

„Eesti Vabadussõda 1918-1920“; 

„Fred Jüssi 85“; 

„Meie Eesti“; 

„Looduse lood“; 

„Kevad aias“; 

„Suvi, suvi, suvi...“; 

„Palju õnne, Andrus Kivirähk!“; 

„Paekivi Eesti ehitistes“, 

„Turguta tervist“; 

„Palju õnne, maestro Arvo Pärt!“; 

„Voldemar Panso 100“; 

„Ideid jõulukingitusteks“; 

„Lumi, lumi, lumi“. 

 

Suuremad näitused: 

▪ „Kuidas me koolis käisime?“ : Kohila kooli 150. aastapäevale pühendatud kooliasjade 

näitus (fuajees) 

▪ Birgit Vaarandi fotonäitus "Mitmepalgeline meri"  (näitusesaalis) 

▪ Rita Merekivi "Heegeldatud mänguasjad" (vitriinides)  

▪ Daria Kondrat "Sipelgapesa" (näitusesaalis) 

▪ „Eriline värviline maailm“ : Pahkla Caphilli küla elanike vaibanäitus (virtuaalnäitus) 

▪ Ehalill Halliste gobeläänide näitus "Tagasivaade" (näitusesaalis + virtuaalnäitus)  

▪ „Eduard Treirati raamatukogu“ : pagulaskirjanduse raamatunäitus (vitriinides); 

▪ „Oi sina mu pesa“ : Eesti Nahakunstnike Liidu köitenäitus raamatukogu fuajees ja fotod 

Krosside perearhiivist näitusesaalis  

▪ Anu Karjatse kalligraafianäitus "Puud ja sõnad" (vitriinides ) 

▪ Ehalill Halliste gobeläänide näitus "Pae peal". Gobeläänid - eesti rahvuskivi 

lõikepindade ainestikul (näitusesaalis) 

▪ Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näitus "Paeplaadid muuseumi geoloogilistest 

kogudest" (vitriinides) 

▪ Eesti Paeliidu ja Rein Einasto "Paenäitus" (fuajees)  

▪ Merike Halliku isiknäitus "Maastikud" (vitriinides ) 

▪ „Kohila raamatukogu 95“ : ajaloonäitus (laenutusosakonnas ja lugemissaalis)  
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▪ „Vivian Schotowsky hõbeehete ja maalide näitus“ (näitusesaalis ja vitriinides)  

▪ „Jõulusõim toob pühadeime meie juurde“: Epp Haabsaare erakogu jõulusõimede näitus 

(vitriinides)  

▪ Irmeli Vaher-Jaansoni maalinäitus "Valgus, värvid, varjud toas ja õues" (näitusesaalis)  

(Näituste kohta vt ka 4.6). 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Pakume teenuste alast nõustamist ja abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

asutuste veebilehekülgedele juurdepääsu saamiseks. Avaliku internetipunkti (AIP) arvuteid 

kasutati 900 korral 197 kasutaja poolt. AIPi kasutajatest 58% olid täiskasvanud ja 42% lapsed. 

Täiskasvanud arvutite kasutajatest moodustavad ligi poole (49%) registreerimata lugejad 

(võõrad), lastest olid 98% registreeritud lugejad. Tingituna eriolukorrast ja piirangutest vähenes 

võrreldes möödunud aastaga AIPi kasutajate hulk 25%.  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Tabel 6 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2019 

Lugejad 

2020 

Muutus (+-) 

Kohila rmtk 1920 1884 -36 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2019 

Külastused 

2020 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2019 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Muutus 

(+-) 

Kohila rmtk 26 844 23 742 -3 102 21 576 26 873 +5 297 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2019 

Laenut-d 

2020 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2019 

Päringud* 

2020 

Muutus 

(+-) 

Kohila rmtk 43 135 38 196 -4 939 543 714 +171 

 

*Infopäringud  

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kohila rmtk - - - - - - 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kohila rmtk - - - - - - 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 
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Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2019 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2019 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2020 

Kohila 

rmtk 

- 5 - 183 

Raamatukogu üldised statistilised näitajad vähenesid. Kasvas virtuaalkülastuste ja päringute 

arv. Raamatukogu oli füüsiliselt avatud 24 päeva vähem.  

4.3 RVL teenindus  

Raamatukogude vahelise laenutuse kaudu laenutati 20 raamatukogudele 484 trükist. Tihedam 

RVL toimus oma valla raamatukogude vahel. Lisaks 16-le Raplamaa raamatukogule laenutati 

teavikuid Saku Vallaraamatukogule ja Kiisa raamatukogule Harjumaal, Lümanda 

raamatukogule Saaremaal ning Jõhvi Keskraamatukogule Ida-Virumaal. Saaremaale saatsime 

raamatud posti teel. Raplamaa raamatukogude vahelisele laenutusele andis hoogu maakondlik 

RVL-ring. Uudiskirjanduse (eelkõige ilukirjanduse) puhul oleme esikohale seadnud oma 

teeninduspiirkonna lugeja, sest saame uut ilukirjandust ühe eksemplari. 

Sisse telliti teistest raamatukogudest 126 raamatut, kuuest Raplamaa raamatukogust ja Eesti 

Rahvusraamatukogust Tallinnas. Hea koostööpartner on Rapla Keskraamatukogu, kellelt telliti 

enim trükiseid.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Lisandus 403 nimetust ja 445 eksemplari laste- ja noortekirjandust. Lasteosakond sai juurde 

459 eksemplari raamatuid. 

Enamasti saame tellida uuemat laste- ja noortekirjandust ühe eksemplari. Teeme pidevalt 

järelkomplekteerimist, täiendame kogusid, jälgides Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitusi, 

Hea lasteraamatu ja Hea noorteraamatu nimestikke, lastekirjanduse ekspertide nõuandeid, mis 

ajakirjanduses ilmuvad. Laste- ja noortekirjandus moodustab komplekteeritud ilukirjandusest 

33,2%. Laste laenutused moodustavad üldisest laenutuste koguarvust 20,7%. Lugeja leiab 

endale raamaturiiulist eakohast, uut lugemisvara. 

 

Liik Nimetusi Eksemplare Summa 

821-93  259  276  2 617,30  

821.511.113-93  144  169  1 725,62  

Kokku 403 445  4342,92  

Paigutati ümber II korrusel asunud lastekirjanduse hoidla. Nüüd asuvad vanemad laste- ja 

noorteraamatud I korruse hoidlas ja teenindaja saab raamatu kiiremini kätte. 
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 7 

Rmtk Lug-d 

2019 

Lug-d 

2020 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2019 

Külast-d 

2020 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2019 

Laenut 

2020 

Muutus 

(+/-) 

Kohila 

rmtk 

757 718 -39 11 326 8 886 -2 440 9 622 7 368  -2 254 

Vähenes laste laenutuste ja külastuste arv. Lugejate arv vähenes 39 lapse võrra. Lapsed 

moodustavad üldisest lugejate arvust 38,1%, laste külastused 37,4%. Raamatukogu 

külastatakse tihti koos perega ja valitakse väiksematele pereliikmetele lugemiseks raamatuid, 

palju laenutatakse kooli kohustuslikku kirjandust. Võetakse osa maakondlikest ja riiklikest 

kirjandusprojektidest ja -võistlustest. 

Lastekirjanduse TOP5: 

F. Molnar Pál-tänava poisid - 56 laenutust  

J. Kinney. Diary of a wimpy kid - 55 laenutust 

E. Kippel. Meelis - 48 laenutust 

M. Keränen. Varastatud oranž jalgratas - 47 laenutust 

E. Raud. Sipsik - 46 laenutust 

 

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

Aasta alguses olid raamatukogu lasteosakonnas välja pandud XV Nukitsa konkursi raamatud. 

Lapsed sai anda oma hääle tahvelarvutis või paberil. Pabersedeli täitis raamatukogus  41 last.  

 

Korraldati 7 temaatilist raamatukogutundi lasteaedadele ja koolidele. Teemad, mida tundides 

käsitleti olid: rahvajutt, kosmos, raamatukogu ABC, RIKSWEBi kasutamine, 

perioodikaväljaanded. Loeti ette lugusid, tutvuti raamatukoguga, otsiti riiulitest üles raamatuid. 

Märtsikuus oli raamatukogus külas lastekirjanik Anti Saar, keda kuulasid Männi lasteaia 

Lepatriinude, Muumide ja Jänkude rühma lapsed. Eelnevalt olid lasteaiaõpetajad rühmas ette 

lugenud kirjaniku raamatuid, nii vesteldi ja arutleti elavalt, kuulati lugu "Seisa siin, Pärt" ning 

tol hetkel veel trükivalgust mitte näinud jutte väikesest tüdrukust. Raamatukogu sai lastetuppa 

täienduse kuulimängu Monster pinball näol, mille on meisterdanud Anti Saar.  

Suvekuudel korraldati 1.-9. kl õpilastele traditsiooniline suvelugemine, kuid seekord uut moodi 

– bingomänguna. „Suvelugemise bingo“ kestis 1. juunist kuni 17. augustini. Koostati bingo 

teemad kahele vanuserühmale: 1.-4. klass ja 5.-9. klass. Lapsed võisid valida raamatukogust 

oma vanusele sobiva bingo mänguvälja teemalise raamatu, mida nad enne lugenud ei olnud. 

Üheks teemaks oli ka lasteajakirja ja –ajalehe lugemine. Osales 58 last kõigis vanusegruppides  

(1.-9. kl), enim algklassiõpilasi. Kohila gümnaasiumist 29 õpilast ja Kohila mõisakoolist 26 

õpilast, lisaks oli osavõtjaid Tallinna koolidest. Kokku loeti läbi ligi 600 lasteraamatut ja –

ajakirja.  Kõige rohkem raamatuid luges 2. klassi õpilane – 27 raamatut, viis last lugesid 25 

raamatut. Kõige populaarsemad raamatud olid: Ilmar Tomuski „Hundi sõbrad“, 

„Porgandipirukas“ ja „Väike Vunts“, Mika Keräneni „Varastatud oranž jalgratas“ ja „Vana 

roosa maja“ ning Saviour Pirotta „Ükssarvikust prints“. Perioodikaväljaannete  seas loetuim 
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Täheke, järgnesid Hea Laps, Postimees Juunior, Miki Hiir ja Minu Maailm. Osavõtjate vahel 

loositi välja lasteraamatuid, lauamänge, mahejäätiseid ja Politseimuuseumi perepileteid. 40 

parimat Kohila valla suvelugejat said kutse 28. augustil toimunud aarde jahile Haapsallu. 

Preemiareisil said osaleda lapsed, kes olid lugenud läbi vähemalt 7 raamatut. Reisi rahastati 

maakondliku projekti ja riikliku huvihariduse ja huvitegevuse  lisarahastuse toel. 

4. septembrist alustas raamatukogus lugemiskoera projekt. Ettelugemist viivad läbi väljaõppe 

saanud koer Nublu ning koerajuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Katrin Barnabas ja 

raamatukogu töötaja, kes aitab lapsele valida temale sobiva raamatu. Lugemised toimuvad kaks 

korda kuus, mil Nublu kuulab 4x20 minuti jooksul viie lapse lugemist. Ettelugejate nimekiri 

täitus kiiresti, nii jäid mõned lapsed ootejärjekorda. 

Oktoobrikuus kohtus lastekirjanik Kadri Hinrikus Kohila gümnaasiumis 3.a, 3.b ja 3.c klassi 

õpilastega. Kirjanik rääkis lastele oma ametitest ja hobidest ning jutustas oma esimestest 

raamatutest „Miia ja Friida” ning „Kui emad olid väikesed”. Kadri Hinrikus luges ette 

katkendeid lasteraamatust, mille peategelasteks koerad Taks ja Dogi. Kuulajatel oli kirjanikule 

palju erinevaid küsimusi ja lapsed, vastates kirjaniku küsimusele: "Aga mis on teie 

lemmikraamatud?", said välja tuua oma viimase aja lemmikud. Kohtumine sai teoks tänu 

maakondlikule projektile. 

Raamatukogu muinasjutu-kunstituba huviring jätkas tegevust. Koos käiakse  kunstiõpetaja Heli 

Rohtla käe all igal teisipäeval. 26. mail toimus 2019/20 hooaja viimane kokkusaamine 

raamatukogu õuealal. Ilus ilm andis võimaluse laste savitöid õues, looduse keskel välja panna. 

Kunstiringi juhendaja andis õpilastele kätte mapid. Meenutati loetud lugusid ja muinasjutte, 

räägiti millised kunstitööd valmisid aasta jooksul. Jagati muljeid ja tuletati meelde loetud jutte 

"Õbluke", "Ussikuninganna Egle", "Vanapagana rahapada", "Vares ja paabulind" jt. Sügisest 

algas kolmanda hooaja ringitegevus soovijate rohkuse tõttu kahes rühmas. Vahepeal, seoses 

huvitegevusele kehtestatud piirangutega, oli ringitöö häiritud, kuid jätkus alati uuesti. Aasta 

jooksul käidi koos 26 korral. 9. detsembrist sai lastetoas vaadata huviringi laste tööde näitust 

"Alguses lõi jumal taeva ja maa ...". 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused Tabel 8 

 Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kohila rmtk Külas lastekirjanik Anti Saar  38 

 Külas jutuvestja Piret Päär 42  

 Muinasjutulised tegelased  

(raamatukogu huviringi 

muinasjutu-kunstituba laste 

virtuaalnäitus) 

39 (vaatamist) 

 Sipsik (valla lasteaialaste 

virtuaalnäitus) 

42 (vaatamist) 
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 Suvelugemise bingo 58 

 Kohtumine lastekirjanik Kadri 

Hinrikusega 

58 

 

Raamatunäitused ja -väljapanekud lasteosakonnas: 

„XV Nukitsa konkursi raamatud“;  

„2020. aasta loom on nahkhiir“; 

„Ilon Wikland 90“; 

„Kristiina Kass 50“; 

„Siima Škopi muinasjutuline maailm“; 

„Matk looduses“; 

„Palju õnne, Andrus Kivirähk!“; 

„Jõuluajal juhtuvadki imed“. 

 

Kunstinäitused lasteosakonnas: 

▪ „Thomas Scheileke, Henrik Hürdeni, Santa Zukkeri, Kristel R Sitzi maalinäitus“ ; 

▪ „Palju õnne, Milvi Panga!“ Milvi Panga 75. sünnipäevaks (virtuaalnäitus); 

▪ Kohila valla lasteaialaste näitus "Sipsik" (virtuaalnäitus); 

▪ „Muinasjutulised tegelased“ : raamatukogu huviringi muinasjutu-kunstituba laste 

näitus (virtuaalnäitus); 

▪ Katrin Ehrlichi illustratsioonide näitus "Jutul on tiivad"; 

▪ "Alguses lõi jumal taeva ja maa ..." : muinasjutu-kunstitoa laste tööde näitus. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 9 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 37 1 10 

Koduteeninduseks ei ole raamatukogu eelarvesse planeeritud vahendeid. Koduteenindust 

teevad ka valla sotsiaaltöötajad. 

Tabel 10 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

Teistele asutustele üüriti raamatukogu ruume ürituste korraldamiseks välja 38 korral, nendel 

osales 202 last ja 397 täiskasvanut. 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  
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4.6.1 kohalikul tasandil   

Raamatukogu korraldas 13 üritust ja eksponeeris 44 näitust ja väljapanekut. Välja saab tuua 

suuremad näitused ja üritused. 

Eriolukorra ajal oli raamatukogus üleval tekstiilikunstnik Ehalill Halliste gobeläänide näitus 

„Tagasivaade“. Raamatukogus oli kavas eksponeerida maikuus paeteemalisi näitusi koos 

Halliste näitusega „Pae peal“, kuid eriolukorra tõttu lükkusid paenäitused sügisesse. Näitus 

„Tagasivaade“ heitis pilgu kunstniku varasemale loomingule.  Oli harukordne võimalus vaadata 

läbilõiget Ehalill Halliste eelmistest loomeperioodidest. Kuna näituse füüsiline külastamine ei 

olnud võimalik, siis pakkusime võimalust vaadata näitust virtuaalselt. 

Toomaks lugemist raamidest välja korraldas raamatukogu teist aastat järjest „Lugemise 

väljakutset“.  Vaatamata vahepeal kehtinud eriolukorrale, mis vähendas osavõtjate arvu, sai 

osalejate vahel loosida maikuus välja auhinnad ja teha kokkuvõtte. Teemasid oli kokku 35 (nt 

pimekohting raamatuga; raamat, mille kaaned on rohelist värvi; Jaan Krossi raamat; raamat 

sarjast „Valge sari“; eesti kirjaniku raamat, mis on välja antud 1900-1960; raamat, mis on 

tõlgitud vene keelest; elulooraamat mehest; eesti luuletaja teos; teise lugeja poolt soovitatud 

raamat jt). Osales 14 lugejat, kes lugesid 349 raamatut.  1. oktoobril 2020 algas „Lugemise 

väljakutse 3“, mis kestab 30. aprillini 2021. 

Jäädvustati kohalikku ajalugu – raamatukogu kõrval asuva uue koolihoone valmimist talletati 

fotodele. Projekt kestis 6 kuud. Koolimaja avamise puhul 24. augustil sai mõisakooli koolipere 

raamatukogult kingituseks fotode väljatrükid. 

30. septembri õhtul avati Kohila raamatukogus kunstniku ja Kohila koolituskeskuse 

keraamikaõpetaja Merike Halliku isiknäitus "Maastikud". Välja oli pandud Merikese nelja 

viimase aasta looming.  

4.6.2 riiklikul tasandil  

Suvel sai raamatukogus vaadata köitenäitust "Oi sina mu pesa", Eesti Nahakunstnike Liidu 

korraldatud köiteprojekti, mille aluseks oli Jaan Krossi 100. sünnipäevaks koostatud ja 

kunstnikele köitmiseks  välja antud Jaan Krossi ja Ellen Niidu luulevalimik "Oi sina mu pesa" 

(koostaja Maarja Undusk). Näitusel oli eksponeeritud ligi nelikümmend köidet. Lisaks olid 

näitusel väljas fotod Krosside perearhiivist. 

Septembrikuus avati Kohila raamatukogus paeteemalised näitused: Ehalill Halliste gobeläänide 

näitus "Pae peal", Tartu Ülikooli loodusmuuseumi geoloogilistest kogudest paeplaatide näitus 

ning geoloog Rein Einasto ehituslubjakivi kollektsioon. Avamispäeval, 2, septembril, pidas TÜ 

loodusmuuseumi geoloogiliste kollektsioonide peavarahoidja Mare Isakar loengu teemal "Eesti 

geoloogiline ehitus ja arengulugu", geoloog Rein Einasto tutvustas  oma kollektsiooni 

Lasnamäe ehituslubjakivi murdmiskihtidest, Eesti Paeliidu esindaja rääkis koostööst teadlaste 

ja koolidega ning tutvustas välja antud trükiseid. Vaadati Kohila valla toodetud filmi 

tekstiilikunstnik Ehalill Hallistest. Muusikaliste vahepaladega esinesid ansambel VaReS ja 

Kohila Koolituskeskuse õpilane Ethel Mäekivi. Päeva  lõpetas paeveeriste maalimise töötuba, 

kus sai valmistada endale paekivist prossi või –maali, töötuba juhendas kunstiõpetaja Heli 

Rohtla. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Maikuus, vahetult pärast eriolukorda, avati raamatukogus raamatunäitus „Eduard Treirati 

raamatukogu“. Kohila raamatukokku jõudis annetusena osa 1999.a Eesti Raadiole kingitud 
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USA-s elanud väliseestlasest kosmonautika- ja lennundusinseneri Eduard Treirarti 

eraraamatukogust. Raamatud jõudsid Kohilasse tänu siinmail elavale Treirati hõimlasele. 

Näitusel olid väljas pagulasautorite Salme Ekbaumi, Alma Tederi, Raissa Kõvamehe,  Magda 

Pihla, Ain Kalmuse, Arvi Korgi, Arvo Mägi, August Mälgu, Arnold Sepa, Arved Viirlaiu 

teosed. Näituse lõppedes oli võimalik raamatuid koju lugemiseks laenata. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Tehti 55 individuaalkoolitust. Anti nõu avaliku internetipunkti ja nutiseadmete kasutamisel, 

digitaalse allkirja tegemisel, CV koostamisel, e-kataloogist otsingu teostamisel jm teemadel. 

Rühmakoolitusi tehti eelkõige lastele (vt 4.4.3). Raamatukogu üüris välja ka teistele asutustele 

oma ruume koolituste läbiviimiseks.  

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukogu reklaamib oma teenuseid ja üritusi: raamatukogu blogis 

http://kohilaraamat.blogspot.com/ ;  FB lehel https://www.facebook.com/kohilaraamatukogu/ 

ja Instagramis https://www.instagram.com/explore/locations/1017389078/kohila-

raamatukogu/.  

 

Raamatukogu tegemisi kajastasid vallaleht Kohila ja maakonnaleht Raplamaa Sõnumid. 

Raamatukogu kohta ajakirjanduses ilmunud artiklid: 

1. Väronen, Helerin. Näitused on kolinud veebi.-Raplamaa Sõnumid (2020) 6. mai, lk. 13 : ill.  

Võrguaadress (URL) https://dea.digar.ee/article/raplamaasonumid/2020/05/06/13.2 

 2. Bender, Kristiina. Raamatukogu eriolukorra ajal.-Kohila (2020) nr 7, 13. mai, lk 3 : ill. 

Võrguaadress (URL): https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kohila20200513.2.8 

 

3. Lugemiskoer Nublu ootab lapsi raamatukokku.-Kohila (2020) nr. 13, lk. 6 

Võrguaadress (URL): https://dea.digar.ee/article/kohila/2020/09/16/14 

 

4. Beljäev, Merle. Kohila raamatukogus on osa Eesti Raadiole kingitud Eduard Treirati 

eraraamatukogust.-Kohila (2020) nr. 9, 24. juuni lk. 8 : ill. 

Võrguaadress (URL): https://dea.digar.ee/article/kohila/2020/06/24/24 

 

5. Beljäev, Merle. Eesti paekivi kaunid mustrid Kohila raamatukogus.-Kohila (2020) nr. 13, 

lk. 9 : ill.  

Võrguaadress (URL) https://dea.digar.ee/article/kohila/2020/09/16/24 

  

6. Reinsalu, Katri. Kohila raamatukogu on paeusku.-Raplamaa Sõnumid (2020) 9. sept., lk. 18 

: ill.  

Võrguaadress (URL): https://dea.digar.ee/article/raplamaasonumid/2020/09/09/15.1 

  

7. Väronen, Helerin. Kohila lugemise väljakutses loeti mõnuga.-Raplamaa Sõnumid (2020) 3. 

juuni, lk 13  

Võrguaadress (URL) https://dea.digar.ee/article/raplamaasonumid/2020/06/03/12.2 

 

http://kohilaraamat.blogspot.com/
https://www.facebook.com/kohilaraamatukogu/
https://www.instagram.com/explore/locations/1017389078/kohila-raamatukogu/
https://www.instagram.com/explore/locations/1017389078/kohila-raamatukogu/
https://dea.digar.ee/article/raplamaasonumid/2020/05/06/13.2
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kohila20200513.2.8
https://dea.digar.ee/article/kohila/2020/09/16/14
https://dea.digar.ee/article/kohila/2020/06/24/24
https://dea.digar.ee/article/kohila/2020/09/16/24
https://dea.digar.ee/article/raplamaasonumid/2020/09/09/15.1
https://dea.digar.ee/article/raplamaasonumid/2020/06/03/12.2
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4.9 Andmebaasid  

Bibliografeeriti 70 kirjet raamatukogu e-kataloogi koduloolisi artikleid kohalikust vallalehest 

Kohila. Kirjeid bibliografeerib raamatukoguhoidja Kristel Orro.  

5. 2021. aasta tegevused 

Planeeritud on läbi viia kogude inventuur 19.04-24.04.2021. Eelmine inventuur toimus 2011. 

aastal.  

Töö fondidega: aegunud ja lagunenud trükiste maha kandmine, noortekirjanduse ümber 

paigutamine. 

Raamatukogu digiarhiivi korrastamine. 

 

Koostajad: Kristiina Bender, kasutatud raamatukogu blogis ja FB lehel ilmunud materjale. 

 

Kristiina Bender 

Juhataja 

/digitaalselt allkirjastatud/      

 

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 

täitmine 

 

Rapla Keskraamatukogu koordineerib maakondlikku raamatukogutööd.  

Raamatukogud said juhiseid raamatukoguteenuse paremaks toimimiseks eriolukorra ajal ja 

Covid-19 perioodil. Tehti erialaseid koolitusi, mis parandasid raamatukoguhoidjate ja juhtide 

erialateadmisi. 

Aruannete ja statistika esitamisel antakse juhiseid ja tehakse põhjalik kogude analüüs, mis aitab 

raamatukogudel oma tööd analüüsida ja planeerida. 

Tänu maakondlikele projektidele said teoks mitmed lasteüritused. 

Käivitumas on Raplamaa mälukeskus, mis toob eeldatavalt kaasa raamatukogude kodulootöö 

tõhustumise. 

 

 


