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Sissejuhatus 

 

Tabel 1 

Maakonna/li

nna nimi 

Elanike 

arv 

(01.12.2

1) 

KOV-de 

arv 

maakonn

as 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Harku vald 16 445  1 2 0 3 

 

1. Põhilised tegevussuunad  

Raamatukogude teema-aasta võimaldas tuua raamatukogusid, sh Harku valla Raamatukogusid,  

tähelepanu keskpunkti. Aastal 2022 pakuti lugejatele / külastajatele kolmes raamatukogus 

mitmekesist programmi näituste, vestlusõhtute ja töötubade näol. Harku valla Raamatukogude  

videoklipp valiti teema-aasta kodulehele. Aasta jooksul oli sündmustel osalejaid kokku 2941, 

see on pea kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. Raamatukogu mõju valla kultuurielule on 

kasvanud ning arengukavast lähtuv eesmärk olla valla kultuurikeskus liigub positiivses suunas.  

Samuti näitas kasvu raamatute laenutamine, mis on kokku  86 764 ning raamatukogu 

külastamine 59 090, kogude suurus aasta lõpuks 85 747. Aastal 2022 muudeti raamatute 

komplekteerimise proportsioone selliselt, et keskraamatukogu sai juurde rohkem teavikuid. 

Valla rahulolu-uuringust selgub, et raamatukoguga ollakse rahul ning eriti raamatute valiku 

mitmekesisusega. Elektroonilist raamatukappi (pakiautomaati) on kasutatud 1615 korral ja 

laenutatud on 2594 teavikut. 

 

1 Juhtimine  

1.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Seoses vallavalitsuse koosseisu muutumisega muutus kehtetuks Harku valla Raamatukogude 

nõukogu koosseis. Raamatukogu direktor tegi ettepanekud järgmise koosseisu liikmete kohta. 

 

Tabasalu raamatukogusse saadi juurde üks täistööajaga raamatukoguhoidja ametikoht. Võttes 

arvesse Harku valla elanike arvu (16 445), võiks rahvaraamatukogude kvaliteedimudeli järgi 

olla raamatukogus 16 raamatukoguhoidjat. Aastal 2022 on koos direktori ja peavarahoidjaga 

kokku 8 ametikohta, 9 töötajat. 

 

Mitmete raamatukoguteenuste, sh atraktiivsete sündmuste korraldamiseks on vajalik 

märkimisväärselt suuremad eelarvelised vahendid kui seni. Oluline on suurendada ka teavikute 

arvu. Kuna rahaliste vahendite nappus on olnud aastatepikkune probleem, siis on oluline eelarve 

suurendamine.  

 

https://media.voog.com/0000/0046/6849/files/Mudlum-Harku-FINAL.mp4
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Raamatukogude ruumid vajavad renoveerimist ja uut sisekujundust ning 

ventilatsioonisüsteemide paigaldamist (Vääna raamatukogu) või uuendamist (Tabasalu ja 

Harku raamatukogu). IT-lahendused vajavad kaasajastamist ja AIP arvu olulist suurendamist. 

1.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.21 €  

Seisuga  

31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  321 374 333 319 +3,7% 

sh keskraamatukogu    

Personalikulu  181 440 203 510 +12% 

Komplekteerimiskulu 63 098 60 232 -4,5% 

sh KOV-lt 37 495/29 253 37 196 -0,8% 

sh riigilt  25 603 23 036 -10% 

sh keskraamatukogu 25 891 32 008 +23% 

Infotehnoloogiakulu  10 509 8362 -20,4% 

sh keskraamatukogu    

 

1.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

Projekte ei toimunud aastal 2022. 

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng  

Tabasalu raamatukogu sai juurde ühe täistööajaga raamatukoguhoidja ametikoha. Aastal 2022 

oli raamatukogus kokku 8 ametikohta ja 9 töötajat raamatukogunduse valdkonnas ning kaks 

osalise tööajaga koristajat. 

Haridus- ja kultuuriosakonna juht vahetus, mitme kuu jooksul otsest juhti osakonnal ei olnud, 

see tõi kaasa vaakumi juhtimises ning mitmed dokumendid jäid menetlemata.  

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  

Lisa 1 

Harku valla Raamatukogude töötajad on osalenud 13 koolitusel, 136 tunni ulatuses, osalejaid 

kokku kõigil koolitusel oli 35. Töötajad on osalenud koolitustel, mis olid seotud laste- ja 

noortega ning lugemisoskuse arendamisega, kirjanduse rolliga ühiskonnas, teenusedisainiga,  

isikuandmete kaitsega ning raamatukogu kui mäluastusega. Oluline aastal 2022 oli reis 

Helsingisse, kus tutvuti põhjalikult linnaraamatukoguga OODI. 
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• Lastekirjanduse erialapäev maakonnas. Eesti Lastekirjanduse Keskus  

• Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev Varesele valu, harakale haigus - kas sõnal on vägi?. 

Eesti Lastekirjanduse Keskus  

• Raamatukogude mõttetalgud  Kestlik raamatukogu: raamatukogud elu heaks!  Viljandi 

Linnaraamatukogus   

• Õppimise võlu ja nauditav õppimine hõbedases eas. Harju Maakonnaraamatukogu 

• Lugemisisu programmi uue hooaja stardikoolitus. Eesti Lastekirjanduse Keskus 

• Isikuandmete kaitse seadusest raamatukogutöötajatele. Eesti Rahvusraamatukogu 

• Webinar Family Literacy. Federation of European Literacy Associations  

• Sissejuhatus teenusedisaini - teenusedisaini tööriistakast.  Eesti Rahvusraamatukogu 

• Seminar AK: Aktuaalne kultuuris. (Teemad: kirjanduse kajastamine meedias, 

ühiskondlikud ootused kirjanduskriitikale, kirjandusauhinnad, kirjanduse prestiiž, 

ühiskondlik roll jm). ERÜ 

• Keelekohvikute metoodika päev. Integratsiooni sihtasutus  

• Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia. Tartu Ülikool 

• Ergonoomika raamatukogus 

• Koolitusreis Helsingi linnaraamatukogusse OODI 

 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

Tabel 4  

• Lastekirjanduse erialapäev maakonnas. Eesti Lastekirjanduse Keskus 

Koolitusel osales 3 töötajat, koolitus kokku 4 tundi. 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: LISA 2 

Ettekanded: 

• Harku valla avatud külade nädala Harku päeval ettekanded kirjanduslikul tuuril 

Instituudi teelt instituuti otsides Harkus ja Harkust kirjutanud kirjanike tekstidega. Tiiu 

Kask, Lembi Oper 

• Maitsetaime- ja köögiviljaguru Harkust - Lilian Issako näituse avamisel ettekanne 

Lilian Issako elutööst. Lembi Oper 

• Raamatusõprade jõulukohv, ettekanne Carolina Pihelgase teostest Vaadates ööd ja 

Valgus kivi sees ja nende seostest Harkuga. Tiiu Kask 

• Vestlus Marianne Mikkoga soolise võrdõiguslikkuse teemal, samas raamatuesitlus 

Naise koht. Liia Rebane  

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine.  

Aastal 2022 ei omandanud Harku valla Raamatukogude töötajatest keegi erialaharidust. 

 

 

https://libharku.ee/sundmused/marianne-mikko-raamatuesitlus
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2.4.5 Töötajate tunnustamine 

Aastal 2022 ei olnud Harku valla Raamatukogude töötajatele tunnustusi. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 

LISA 3 

Kuna Vääna raamatukogu arendamise projekt tühistati aastal 2021/2022, siis toimib 

raamatukogu endisel pinnal, Vääna tall-tõllakuuri teisel korrusel, trepihallis ca 100 m2 pinnal. 

Valla poolt paigaldati trepihalli plastiksein, mis summutab mõnevõrra helisid ja kaitseb 

teavikute varguste eest. Raamatukogu ruumis puudub aga täielikult ventilatsioon, plastikseina 

tõttu puudub ka loomulik õhuliikumine ning seetõttu on ruumides suurenenud viiruse leviku 

risk. 

Vääna raamatukogus puuduvad näituse ja lasteala ning töötaja tööruum, sh ka tuleohutuse 

nõuetele vastav köögiruum. Üheks oluliseks probleemiks on 

lugeja arvutikohtade vähesus (1 koht). Haridus- ja publikuprogrammide läbiviimine on 

kirjeldatud alal raskendatud. Raamatukogu on raskesti ligipääsetav eakatele ja puudega 

inimestele, kuna paikneb teisel korrusel ning hoones ei ole lifti ega vastavaid invavahendeid. 

Arendus oleks võimaldanud lahendada valupunkte, teenindada suuremat hulka lugejaid ja 

atraktiivse ning funktsionaalse ruumilahenduse korral võimaldanuks pakkuda paljudele 

huvitavaid kultuurisündmusi.   

 

Harku raamatukogu on toimiva sisseseadega, uuendatud on IT-vahendeid, täiendatud on 

lasteala. Samas puudub kaasaegne nõuetele vastav töötajate puhkeruum. Harku raamatukogus 

on raskendatud ligipääs eakatele ja puudega inimestele. On tehtud ettepanekuid olukorra 

lahendamiseks. Siiani on jäänud probleem eelarveliste vahendite nappuse tõttu lahenduseta. 

Vananenud ventilatsioonisüsteemi tõttu on suurenenud viiruse leviku risk. 

 

Tabasalu raamatukogu vajab remonti, kuid eelarveliste vahendite nappuse tõttu ei ole see olnud 

võimalik. Tabasalu raamatukogus on amortiseerunud ventilatsioonisüsteem, mis vajab 

uuendamist. Tabasalu raamatukogus on vaja teostada ruumide remonti, uuendada mööblit ja 

IT-vahendeid. Rahaliste vahendite nappuse tõttu on tehtud muudatused vähesed.  

 

Tabasalu ja Vääna raamatukogu üldilmet on värskendatud uue mööbliga. On ostetud 

raamaturiiuleid, tugitoole jmt. See aitab kaasa lugejate mugavusele ning on lugejate poolt hästi 

vastu võetud. Tabasalu raamatukogus on ühe uuendusena paigaldatud suur ekraan retrofilmide 

klubile, aga ka muude sündmuste tarvis. 

 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Tabel 5 

Juurdepääs võimalik Tabasalu raamatukogu 

Juurdepääs võimalik osaliselt - 

Juurdepääs puudub Harku ja Vääna raamatukogud 
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Ratastoolis on võimalik külastada Tabasalu raamatukogu. Olemas on kaldtee, tasuta 

invaparkimiskohad ning inva-WC. Raamatukogu paikneb esimesel korrusel. 

Harku ja Vääna raamatukogud asuvad teisel korrusel, lift ja invavahendid puuduvad, seetõttu 

ratastooliga ligipääsetavad ei ole.  

Harku valla Raamatukogude kodulehel on link nägemispuudega lugejale: punktkirjas 

raamatuid, puuteraamatuid ja suuremas valikus heliraamatuid saab laenata Eesti Pimedate 

Raamatukogust. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Arendustegevusi infotehnoloogia valdkonnas aastal 2022 ei ole toimunud. ITle eraldatud 

rahaliste vahendite vähenemine aastal 2021 oli 21.6 % ning aastal 2022  20,4%.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

2022. aasta eesmärgiks oli komplekteerida põhjalikumalt Tabasalu kui keskkogu ning jätkata 

ingliskeelse kirjanduse senisest suuremat tellimist. Väiksemates kogudes Harkus ja Väänas 

komplekteeriti kogudesse jätkuvalt sihtgruppide vajadusi ja eripära arvestav mitmekülgne valik 

pidevalt uuenevat kirjandust. Raamatukogud valisid ja tellisid põhiliselt maakonnaraamatukogu 

kaudu oma teavikud ise.  

Aastal 2022 oli kogude juurdekasv 3973 arvestusühikut, millest Tabasalu 58% ,  Vääna 22% ja 

Harku 20%. Varasemad komplekteerimismahtude erinevused Vääna ja Harku vahel on 

tasandatud, samas planeeritud Vääna raamatukogu arendust,  mis oleks võimaldanud kogude 

paremat korraldamist, ei toimunud. 

Annetuste osakaal kogude juurdekasvust kokku 8%, põhiosas trükitud raamatud.  

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Aastal 2022 täiendati kogusid 3804 raamatuga,  millest Tabasalus 59%, Väänas 22%, Harkus 

19%. 

E-raamatuid ei ole komplekteeritud. 

Ilu- ja lastekirjandus moodustab kogu raamatutest 60%. Ilukirjanduse osakaal 2022. aastal 

hangitud raamatutest oli Tabasalus 70,9%, Harkus 73%, Väänas 84,7%, see on suurenenud 

võrreldes 2021. aastaga. 

Võõrkeelset kirjandust on kogudes kokku 5,7%. Rohkem pöörati tähelepanu ingliskeelse 

kirjanduse tellimisele: kasv 32%, venekeelsete teavikute arv kogus vähenes 0,5%.  

Ingliskeelse kirjanduse valiku suurendamine on kasvatanud ka ingliskeelsete laenutuste hulka 

võrreldes 2021 aastaga 79,6%. Vaatamata sellele, et venekeelset kirjandust komplekteeriti 
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vähem, kasvasid venekeelse kirjanduse laenutused 40,8 %, seda eriti Tabasalu arvelt, kuhu 

lisandus Ukraina põgenikest lugejaid. 

Riigi poolt eraldatud teavikute toetusest komplekteeriti RD teavikuid summas 12 786,28 eurot, 

mis on 30%-lisest kohustusest  25,5% enam.  

 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Kultuuriajakirjandust telliti maakonnaraamatukogu kaudu riigi toetuse eest summas 851,7 

eurot. Põhiosa perioodika rahastusest tuleb kohalikult omavalitsuselt. 

2022. aasta perioodika nimetuste hulk: Tabasalus 66, Harkus 60, Väänas 39 eri nimetust. 

Päevalehtedega koos on soetatud ka digiõigused, mis annavad lugejatele kohapealse 

lugemisvõimaluse kõigis raamatukogudes ning hilisema ligipääsu sisule, kuna paberkandjal 

säilitatakse kogudes vaid jooksva aasta ajalehti. Värsket perioodikat eelistatakse siiani kohapeal 

lugeda siiski paberkandjal. Perioodika laenutused tõusnud Tabasalus 27,9% ja Harkus 12,3%, 

Väänas vähenenud 20,9%. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid 2022. aastal ei komplekteeritud.  

 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

2022. a kustutati kokku 1070 eks erilaadilisi teavikuid (2021. a 1487 eks), neist 974 raamatut 

(2021. a 1264 eks), 95 eks perioodikat (2021. a 223 eks) ja 1 auvis. 

Tabasalus kustutati 587 eks, mis moodustus topelteksemplaridest, aegunud ja lagunenud 

teavikutest. Kustutatud eksemplaridest oli 89% ilukirjandus.  Väänas kustutati 184 eks  ja 

Harkus 298 eks kustutati võrdselt nii ilu- kui ka teadmiskirjandust. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Aastal 2022 on jätkatud olemasolevate teenuste pakkumist, sh nn elektrooniliste 

raamatukappide kasutamise võimalust Tabasalu ja Harku raamatukogudes. Need on vallarahva 

hulgas leidnud laialdast kasutamist. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Harku valla Raamatukogudes võimaldati ligipääs riigiportaalide e-teenustele, 

internetipankadele, e-postile ja kohaliku omavalitsuse online-kanalitele. Lugejaid, kes vajasid 

abi, aidati dokumentide koostamisel, väljatrükkimisel jmt. Kolme raamatukogu lugejaarvutid 

on olnud pidevas kasutuses. Lugejad on sageli kasutanud ka enda sülearvuteid. 

Harku valla Raamatukogude kodulehele on koondatud kolme mäluasutusetüübi andmebaasid, 

mis teeb teabe kättesaamise kiireks ja mugavaks. 
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 6 

Raamatukogu Lugejad 2021 Lugejad 2022 Muutus (+-) 

Rahvark-d  

vallas kokku 

3673 3940 +7,3% 

+267 

Sh Valla keskrk  2528 2660 +5,2% 

+132 

 

Tabel 7 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2021 

Külastused 

2022 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Virtuaal-

külast. 

2022 

Muutus 

(+-) 

Rahvark-d  

vallas 

kokku* 

56 967 59 196 +3,9% 

+229 

12 249 12 812 +4,6% 

+563 

Sh valla 

keskrk 

42 785 44 098 +3,1% 

+1313 

   

 

Tabel 8 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2021 

Laenut-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Päringud**

* 2021 

Päringud**

* 2022 

Muutus 

(+-) 

Rahvark-d  

vallas kokku* 

79 018 86 764 +9,8% 

+7746 

1462 1314 -1% 

-148 

Sh valla 

keskrk  

50 582 57 191 +13% 

+6609 

1300 1086 -1,6% 

-214 

 

Tabel 9 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv*** 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Rahvark-d  

vallas kokku 

      

Sh valla 

keskrk -s 
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***kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Tabel 10 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv*** 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Rahvark-d  

vallas 

kokku* 

      

Sh valla 

keskrk  

      

***kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Tabel 11 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2021 

Virtuaalnäituste 

arv 2022 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2021 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2022 

Rahvark-d  

vallas 

kokku* 

1 1 334 99 

     

SH valla 

keskrk 

 4  Avalikus ruumis 

toimunud. 

Näituste  

lahtiolekuajal 

raamatukogu 

külastanud 

inimesed. 

 

4.3 RVL teenindus  

Harku valla Raamatukogudest saadeti välja 171 ja telliti 97 teavikut. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Laste ja noortekirjanduse komplekteerimisel on kolmandat aastat jätkunud suund 

koolikirjanduse eksemplaarsuse suurendamisele, et paremini vastata laste lugemisvajadustele.  

Hangitud on lisaeksemplare nii ostude kui ka annetuste teel. Töö tulemuslikkust näitab 

lastelaenutuste 13% tõus. 

Harkul ja Väänal kui väikeste kogudega raamatukogudel ei ole eraldi lasteosakonda ja arvestust 

peetakse tervikkogu põhiselt. Lastekirjanduse komplekteerimine mõlemas kogus on heal 

tasemel, arvestatakse Väänas kooli- ja Harkus lasteaiaealiste suurema külastatavuse ja 

nõudlusega. Tabasalus täienes kogu 522 laste- ja noorteraamatu võrra, see on 116 raamatu võrra 

rohkem kui aastal 2021. Aastal 2022 oli tellitud perioodikat lastele Väänas 6, Tabasalus 5, 

Harkus 2 nimetust. 
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 12 

Rmtk Lug-d 

2021 

Lug-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2021 

Külast-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2021 

Laenut 

2022 

Muutus 

(+/-) 

Rahvark -

d 

vallas 

kokku* 

953 873 -8,4% 

-80 

10 363 11 114 +7,2% 

+751 

7428 8384 +12,9% 

+956 

Sh valla 

keskr 

640 625 -2,3% 

-15 

6287 6748 +7,3% 

+461 

4160 4515 +8,5% 

+355 

 

 

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

Raamatukogudes jätkati lugemisprogrammidega lastele, samuti raamatukogukoolitustega nii 

kooliõpilastele kui lasteaialastele. Tabasalu raamatukogus on olulisel kohal Lugemisisu ja 

Põhjamaade nädala programmid. Lugemise populariseerimisel tehti koostööd saatkondadega, 

sh Rootsi Suursaatkonnaga. Osaleti EV Presidendi väljakuulutatud Uudishimu päeval. 

Vääna raamatukogus on jätkunud koostöö mõisakooli ja lasteaiaga. Toimunud on 

traditsiooniliselt aabitsapidu ja ettelugemised. Vääna raamatukogus jätkusid iganädalased 

lasteaialaste raamatukogu külastused. Osaleti Põhjamaade nädala programmis ja Uudishimu 

päeval. 

Harku raamatukogus on jätkunud koostööprojekt Harku lasteaiaga Aitan lapsi lugema ja 

lugemisprogramm Meie väike raamatukogu. Raamatukogu lugemistunde läbi viies, 

arvestatakse lasteaia õppekavaga. Osaleti Põhjamaade nädala programmis ja Uudishimu 

päeval. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

Vt LISA 4 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Tabel 13 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 17 1 17 
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Tabel 14 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Raamatukogul on välja kujunenud kandev roll kohalikus kultuurielus, jätkati traditsiooniks 

kujunenud ja lugejate poolt oodatud eripalgelisi üritusi: 

• Raamatukogu aasta avaüritus 

• Eduard Vilde muuseumi  näitus Kohvist viidud. Kohviku jälg eesti kunstis ja kirjanduses 

• Lugejakohtumine Toomas Tiiveliga 

• Tarmo Vahteri raamatu Võitlus tuleviku pärast. 1933-1936: Pätsi aja rääkimata lood 

esitlus  

• Taani Suursaatkonna näitus Taanlasest maailmamees Søren Kierkegaard  

• Keelekohvik Do you speak English? 

• Emakeelepäev, kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga 

• Liisimari Randjärve näitus Siidimaal Vietnami traditsioonilistel Ao dai  kleitidel 

• Liisimari Randjärve siidisalli maalimise töötuba  

• Munaküünalde maalimise töötuba 

• Joonas Sildre, koomiksite näitus ja koomiksite tegemise töötuba 

• Lilian Issako Rohevahetuspäev  

• Katrin Ehrilichi illustratsioonide näitus Juturadadel 

• Rootsi Suursaatkonna näitus Palju õnne, Pipi! 

• Urve Tõnnuse näitus Naise vägi 

• Marianne Mikko raamatu Naise koht esitlus 

• Harku valla avatud külade päev 

• Hüpiknäitus Harku noored soovitavad head lugemist 

• Harku noortemaleva laste koostatud diginäitus  

• Kadi Käeseli näitus Väega maalid 

• Ena Metsa jutuõhtu Inimhetked ja kohtumisretked 

• Piret Niinepuu-Kiik illustratsioonide näitus 

• Hiie Ivanova illustratsioonide näitus Maailmade vahel – Setomaa lood  

• Kohtumine illustraator Hiie Ivanova ja Setumaa lugudega 

• Lemmi Kuulbergi näitus Unihobu 

• Made Balbati näitus Inglid 

• Harku lasteaialaste talvepiltide näitus Talv on käes!  

• Kohtumistesari Pärastlõuna raamatukogus, koostöös valla sotsiaalkeskusega  

• Raamatusõprade jõulukohv 
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• Vääna Veenuste kohvitunnid 

 

4.6.2 riiklikul tasandil 

Raamatukogu on teinud koostööd muuseumidega, eeskätt Tallinna Kirjanduskeskusega. 

Tabasalu raamatukogus eksponeeriti Eduard Vilde muuseumi  näitus Kohvist viidud. Kohviku 

jälg eesti kunstis ja kirjanduses.  

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Raamatukogu tegi koostööd Rootsi ja Taani Suursaatkondadega, eksponeeriti saatkondade 

näitusi ja korraldati töötubasid.  

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Koolituste osas pakume raamatukogu kasutajatele individuaalkoolitust, kohalikele lasteaia- ja 

koolilastele rühmakoolitusi. Individuaalkoolituste temaatika: e-riigi teenuste keskkond, ID-

kaardi kasutamine, failihaldus, internetiotsingud. 

Raamatukogud on osutanud veebi kasutamise osas abi ja toetust eakatele. Samuti on juhendatud 

täiskasvanuid kasutama raamatukogu. Lastele on toimunud raamatukogukoolitused. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukogu teenuste ja sündmuste peamisteks turundus- ja kommunikatsioonikanaliteks on 

koduleht, Facebook ja Instagram. Samuti valla koduleht, Facebook ja vallaleht. Paberkandjal 

reklaami jagatakse vallaasutustele jt. Raamatukogu teeb koostööd valla turundus- ja 

kommunikatsiooniosakonnaga. 

 

4.9 Andmebaasid  

Harku valla Raamatukogude kodulehel on kättesaadavad kolme mäluasutusetüübi – 

muuseumid, raamatukogud, arhiivid – andmebaasid. 
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5. 2023. aasta tegevused 

Aasta tegevused lähtuvad raamatukogu sihtrühmade vajadustest. Pearõhk on 

raamatukoguteenuste pakkumisel ning nende parendamisel vastavalt eelarvele.  

 

Sündmused 

Külla kutsutakse kirjanikke ja raamatute illustraatoreid, pakutakse vestlusõhtuid, näitusi ning 

töötubasid nii täiskasvanutele kui lastele. Vestleme raamatute autoritega mh ka ühiskondlikel 

teemadel. Jätkatakse lastele mõeldud programmidega Harku ja Vääna raamatukogudes ning 

raamatukogukoolitustega Tabasalu raamatukogus. Sündmuste korraldamisel tehakse koostööd 

teiste institutsioonidega. 

Kogud 

Kõigis kogudes: 

• jätkata võõrkeelse kirjanduse komplekteerimist 

• ruumikitsikuse lahendamiseks tegeldakse aegunud ja kulunud teavikute kustutamisega 

 

Tabasalu raamatukogus 

• kogude korrastamine: uute kohaviitade kleepimine teavikutele 

• järkjärguline liigieraldajate väljavahetamine 

• ostetakse juurde uusi riiuleid jm sisseseadet 

 

Vääna raamatukogus 

• kogu korrastamine 

• uute riiulite soetamine 

 

 

Taristu 

Lähtuvalt arengukavast on vajalik jätkata Vääna raamatukogu arendust Vääna tall-tõllakuuris 

ja alustada Tabasalu raamatukogu arenduse visiooniga. Täiendada Tabasalu raamatukogu 

lugemissaali mööblit. Harku raamatukogu vajab ligipääsu eakatele ja puudega inimestele. 

 

 

 

Direktor 

Allkiri   ………………     /Liia Rebane/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Harku valla 

Raamatukogud 

13 136 1289,80 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Ettekanded: 

• Harku valla avatud külade nädala Harku päeval ettekanded kirjanduslikul tuuril 

Instituudi teelt instituuti otsides Harkus ja Harkust kirjutanud kirjanike tekstidega. Tiiu 

Kask, Lembi Oper 

• Maitsetaime- ja köögiviljaguru Harkust - Lilian Issako näituse avamisel ettekanne 

Lilian Issako elutööst. Lembi Oper 

• Raamatusõprade jõulukohv, ettekanne Carolina Pihelgase teostest Vaadates ööd ja 

Valgus kivi sees ja nende seostest Harkuga. Tiiu Kask 

• Vestlus Marianne Mikkoga soolise võrdõiguslikkuse teemal, samas raamatuesitlus 

Naise koht. Liia Rebane  

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

 0 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vääna raamatukogu Lugemistund 1093 

Vääna raamatukogu Kohtumine kunstnik Piret 

Niinepuuga 

105 

Vääna raamatukogu Suveluuletus 12 

Vääna raamatukogu Aabitsapidu 18 

Vääna raamatukogu Rmtk. päevade ettelugemine 24 

Vääna raamatukogu Põhjamaade kirjanduse nädal  18 

Vääna raamatukogu Uudishimu päev  40 

Vääna raamatukogu Jõululood  39 

https://libharku.ee/sundmused/marianne-mikko-raamatuesitlus
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Tabasalu raamatukogu Emakeelepäev, kohtumine Ilmar 

Tomuskiga 

48 

Tabasalu raamatukogu Palju õnne, Pipi!   52 

Tabasalu raamatukogu Piret Niinepuu-Kiik tutvustab 

illustraatori elukutset Loodus 

kunstis 

32 

Tabasalu raamatukogu Koomiksi joonistamise töötuba 

Joonas Sildrega 

52 

Tabasalu raamatukogu Suur pannkoogitegu 18 

Tabasalu raamatukogu Lugemistund.  Tove Jansson, 

Nähtamatu laps 

27 

Tabasalu raamatukogu Lugemisisu  31 

Tabasalu raamatukogu Uudishimu päev  13 

Tabasalu raamatukogu Põhjamaade kirjanduse nädal 26 

Tabasalu raamatukogu Piret Niinepuu-Kiik tutvustab 

illustraatori elukutset 

29 

Tabasalu raamatukogu Inglite meisterdamise töötuba 6 

Harku raamatukogu Lugemistunnid Aitan lapsi 

lugema 

270 

Harku raamatukogu Lugemisisu  14 

Harku raamatukogu Lugemisprogramm Meie väike 

raamatukogu 

34 

Harku raamatukogu Harku lasteaia Lepatriinu rühma 

teematund Seemnest kasvab puu 

20 

Harku raamatukogu Ettelugemise päev 10 

Harku raamatukogu Põhjamaade kirjanduse nädal 10 

Harku raamatukogu Lugemistund Raamatuga on 

huvitav 

10 

Harku raamatukogu Jõulupärgade meisterdamise 

töötuba 

15 

Kokku   2066 

 

 


