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Johdon katsaus toimintaan
Käänsimme kompassin uusille urille 
Päättynyt vuosi käynnisti kirjaston eKirjasto-hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa kirjastosta aito verkkokirjasto, jossa digitaaliset kirjat kulkevat verkkoteitse asiakkaille.  Työ on hyvällä alulla ja verkkoteitse kirjasto välitti jo 5 prosenttia kirjalainoista. Loput kirjat kulkevat vielä postitse cd-rom-levyillä tai pistekirjoina, mutta kirjaston tavoitteena on nostaa verkkolainojen määrää vuosittain. Hanke toteuttaa valtionhallinnon kestävän kehityksen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tavoitteita, mutta on haasteellinen, koska valtaosa kirjaston asiakkaista on ikäihmisiä, joilla ei ole tietotekniikkaa käytettävissään.   Siirtymäaika tulee olemaan pitkä.  Tekijänoikeuskysymykset on kuitenkin ratkaistu. 
Kirjasto tavoitti ennätysmäärän uusia asiakkaita. Uusista asiakkaista jo yli kolmannes on muita kuin näkövammaisia henkilöitä ja valtaosa heistä on lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia - usein lukihäiriöisiä.  Muiden kuin näkövammaisten ryhmään kuuluvien osuus on kasvanut vuosittain viisi prosenttiyksikköä ja kirjasto arvioi suuntauksen jatkuvan edelleen.  Tällä vauhdilla jopa 60 % uusista asiakkaista olisi viiden vuoden kuluttua muita kuin näkövammaisia henkilöitä. 
Ikäihmiset ovat edelleen kirjaston suurin asiakasryhmä, mutta nuorempien osuus on kasvussa.   Viime vuonna tehdyn sidosryhmäkyselyn mukaan opettajat arvostavat Celian palveluita ja pitävät niitä tärkeinä tukipalveluina koulutyölle.  Eduskunnan myönnettyä kirjastolle ylimääräisen 250 000 euron määrärahan kirjasto on voinut ryhtyä tuottamaan oppikirjoja lukihäiriöisille koululaisille ja opiskelijoille samoin periaattein kuin näkövammaisille koululaisille ja opiskelijoille. Näin oppikirjapalvelu kirjaston suurimmille asiakasryhmille on tasa-arvoisella pohjalla.  
Kansainvälisyyden saralla kirjasto sai kunnian järjestää kansainvälisen Daisy-konsortion 15-vuotisjuhlatilaisuuden yhdessä Suomen Daisy-konsortion kanssa. Tilaisuuteen saapui osanottajia kahdestakymmenestä eri maasta ja Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat tilaisuutta läsnäolollaan.   Tilaisuus oli erittäin onnistunut.
Viime vuosi oli haaste kirjaston asiakaspalvelulle, kun oppikirjapalveluiden ja kauno- ja tietokirjallisuuspalveluiden asiakaspalveluyksiköt yhdistettiin.  Muutos ei kuitenkaan vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen, joka pysyi korkealla tasolla: 4,31.  
Kirjaston toiminta on ollut tuloksellista viimeisten kuuden vuoden ajan.
Kirjasto on hoitanut kolminkertaistuneen peruspalvelun lähes samansuuruisella määrärahalla kuin vuonna 2005.  Tämän on mahdollistanut kirjastolle myönnetty ylimääräinen kehittämisraha, jonka avulla kirjasto digitoi kokoelmansa ja otti käyttöön tietotekniikkaa hyödyntävän ja omakirjalainaukseen perustuvan palvelu- ja jakelumallin vuodesta 2006 alkaen.  Kehittämisraha on myöhemmin vähennetty kirjaston budjetista.  Kirjasto on pitänyt kustannuksia kurissa myös kilpailuttamalla ostopalveluja ja lisäämällä kirjatuotantoa hillitysti. 
Kirjaston mahdollisuudet laajentaa palvelua ovat riippuvaisia vuosille 2013 – 2016 myönnettävästä määrärahakehyksestä. Säästöjä verkkojakeluun siirtymisestä kertyy hitaasti, koska siirtymäkausi tulee olemaan pitkä.
Kiitän kirjaston henkilökuntaa onnistuneesta vuodesta ja kirjaston johtokuntaa arvokkaasta tuesta.
Marketta Ryömä
Kirjastonjohtaja
Vaikuttavuus
Kirjasto on edellisessä toimintakertomuksessaan selvittänyt toimintansa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumista toimikaudella 2005–2010. Kausi oli monessa suhteessa onnistunut niin kulttuuripoliittisten tavoitteiden, asiakaskunnan elämisen laadun kuin kirjaston kokonaistuottavuuden kannalta. 
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan useamman vuoden aikajänne.  Vuoden 2011 osalta kirjasto on toteuttanut seuraavia vaikuttavuustavoitteita, jotka on kirjattu opetus- ja kulttuuriministeriön ja kirjaston väliseen tulossopimukseen.
Tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa
Kirjaston keskeinen perustehtävä on tarjota saavutettavassa muodossa olevaa kirjallisuutta lukemisesteisten henkilöiden käytettäväksi.  Tavoitteena oli, että kirjasto tuottaa 30 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta saavutettavaan muotoon.  Toteuma oli oli 33 %.
Lukemisesteisten elämänlaadun parantaminen
Tavoitteena oli, että valtaosa (85 %) kirjaston asiakkaista katsoo, että Celia-kirjaston palvelut ovat parantaneet elämänlaatua.  Toteuma oli 89 %. 
Tavoitteena oli myös, että valtaosa (85 %) koululaisista ja opiskelijoista on sitä mieltä, että äänikirjoista on hyötyä koulunkäynnissä ja opiskelussa. Toteuma oli 85 %.
Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen
Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on keskeisiä vaikuttavuuden mittareita. Tavoitteena oli, että kirjasto tavoittaa uusia asiakkaita niin, että asiakasmäärä vuoden lopussa olisi 16 000 aktiivista asiakasta.  Toteuma oli 15 759. Aktiivisesta ja tuloksellisesta asiakashankinnasta huolimatta kirjasto jäi hieman tavoitteesta. Asiakaskunnan enemmistö on ikäihmisiä ja kirjaston palveluista luopuneita on vuosittain runsaasti.
Kestävä kehitys/tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen
Tavoitteena oli, että 5 % kirjaston välittämistä kirjalainoista on verkkovälitteisiä.  Toteuma oli 5,5 %.  
Lasten ja nuorten (ml. koululaiset ja opiskelijat) palvelun parantaminen
Tavoitteena oli, että lukemisesteisille koululaisille mahdollistetaan lukudiplomin suorittaminen koulussa. Projekti käynnistyi tarvittavan kirjatarjonnan suunnittelulla ja toteuttamisella. Itsepalvelu käynnistyy vuoden 2012 aikana.
Lasten ja nuorten palvelujen parantamiseksi kirjasto toteutti myös muita uudistuksia.   Lukihäiriöiset lapset ja nuoret sekä opiskelijat ovat jatkuvasti kasvava ryhmä kirjaston asiakaskunnassa. Toimintavuonna tehdyn linjauksen mukaan kirjasto tuottaa oppikirjat lukihäiriöisille koululaisille ja opiskelijoille samoin periaattein kuin näkövammaisille koululaisille ja opiskelijoille. Näin oppikirjapalvelu kirjaston suurimmille asiakasryhmille on tasa-arvoisella pohjalla.  
Etsitään ratkaisuja, joilla voidaan tarjota Celia-kirjaston äänikirjoja laajemmalle asiakaskunnalle
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopolitiikka 2015 on asettanut tavoitteeksi ratkaisun etsimisen sille, miten Celian tuottamia äänikirjoja voisi tarjota laajemmalle asiakaskunnalle kuin lukemisesteisille.
Kysymys on haasteellinen, sillä Celia on tuottanut äänikirjoja tekijänoikeuslain 17. pykälän mukaisin valtuuksin eivätkä valtuudet anna mahdollisuuksia saattaa äänikirjoja suuren yleisön käyttöön ilman oikeudenhaltijoiden lupaa.  
Koska myös kustantajat ovat perinteisesti tuottaneet äänikirjoja  -  joskin vähäisemmässä määrin  -  kirjasto käynnisti toimintavuonna yhteistuotantoja kustantajien kanssa.  Äänikirjoja tuotettiin yhteistyössä kustannuksia jakaen, jolloin tuotettu äänikirja tuli sekä kustantajan käyttöön  -  esimerkiksi kirjastoille myytäväksi  -  ja Celian käyttöön lukemisesteisille henkilöille lainattavaksi.  Toiminta on toistaiseksi pientä eikä se alenna Celian tuotantokustannuksia, jotka ovat perinteisesti olleet kohtuullisia verrattuna kustantajien korkeatasoisiin mutta hintaviin äänityksiin. Celian tarkoituksena on tällä tavoin saada laadukkaita äänityksiä ja monipuolinen äänivalikoima kokoelmaansa ja samalla tukea äänikirjojen tarjontaa suuren yleisön käyttöön ja kirjastoihin. 
Selvitystyö Celian vanhan äänikirjakokoelman saattamiseksi suuren yleisön käyttöön on kesken.  Oleellisena kysymyksenä tässäkin ovat tekijänoikeudet ja korvaukset. 
Vaikutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa digitaalisten palveluiden ja julkaisutoiminnan saavutettavuuteen yhteiskunnassa
Tavoitteena oli, että kirjasto järjestää yhdessä Suomen Daisy-konsortion kanssa  kansainvälisen Daisy-konsortion hallitus- ja  yleiskokouksen sekä  kansainvälisen seminaarin ”Daisy today” 3.–6.5.2011. Tavoite toteutui onnistuneesti ja sen rahoittamiseen osallistuivat useat tahot.  

Toiminnallinen tehokkuus

Tavoitteena oli, että kokonaistuottavuus lisääntyy 2 %.  Kokonaistuottavuus lisääntyi 30,1 %. Nousu selittyy pääosin sillä, että vuonna 2010 käyttömenoja rasittivat takautuvat korvaukset Sanasto ry:lle.	
Tuotokset ja laadunhallinta
 Suoritteiden määrät ja tuotetut julkishyödykkeet
Kirjatuotanto ja hankinta
Kauno- ja tietokirjallisuuden tuottaminen ja hankinta
Kauno- ja tietokirjallisuuskokoelmaan hankittiin 2 104 saavutettavaa kirjaa eri muodoissa, joista 1 169 on eri nimekettä. Määrässä on 10 % kasvu verrattuna vuoteen 2010.

Kauno- ja tietokirjallisuuskokoelmaan lisättiin kirjaston tuottamat 1 635 kirjaa, joista 760 nimekettä tuotettiin kirjaston omassa tuotantoyksikössä. Tuotannon jakaumasta kerrotaan tarkemmin toimintakertomuksen taulukoissa. Elektroniset kirjat olivat saatavissa sekä Daisy-e-kirjoina että THP-verkon kautta Luetus-kirjoina.

Kaupallisilta markkinoilta, vaihtoina ja lahjoina hankittiin yhteensä 444 nimekettä, lähinnä TPB:stä (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) ja Eesti Pimedate Raamatukogusta. Kokoelmaa kartutettiin erityisesti myös RNIB:stä (Royal National Institute for the Blind) pohjoismaisella yhteissopimuksella ostetuilla äänikirjoilla. Kokoelmaan hankittiin tai saatiin lahjoituksena myös 26 uutta koskettelukirjaa.

Yhteistuotanto kustantajien kanssa alkoi. Sopimuksia tehtiin kolmen äänittämön kanssa, joilla vuorostaan oli sopimuksia useiden kustantajien kanssa. Yhteistyön tuloksena tuotettiin 25 äänikirjaa. Yhteistuotannolla pyritään kustannustehokkaaseen, nopeaan ja laadukkaaseen tuotantoon.
Oppikirjojen tuottaminen
Lukemisesteisiä varten Celian omassa tuotantoyksikössä tuotetaan saavutettavat oppi- ja kurssikirjat kaikille koulutuksen asteille kysynnän mukaisesti joko piste-, e-teksti-, yhdistelmä- tai äänikirjaksi. Kokoelmista puuttuvia  peruskoulun, lukion ja korkeakoulujen oppikirjoja uustuotantona voivat tilata kaikki lukemisesteiset koululaiset ja opiskelijat.
Oppikirjoja tuotettiin vuonna 2011 eri oppiaineisiin yhteensä 462 (vuonna 2010: 456). Näistä peruskoulun ja toisen asteen oppikirjoja oli 289 ja korkea-asteen oppikirjoja 173. Kohokuvaliitteitä piste- ja e-kirjoihin valmistui 49 (11) kappaletta.  Tuotannon jakaumasta kerrotaan tarkemmin toimintakertomuksen taulukossa.
Kirjallisuuden käyttöön välittäminen
Kauno- ja tietokirjallisuuden käyttöön välittäminen
Vuoden aikana lainausoikeuttaan käyttäneitä oli 14 329, joka on 10 % enemmän kuin vuonna 2010. Kirjastoon rekisteröityneiden asiakkaiden määrä oli 18 217.
Uusien asiakkaiden määrä oli ennätyksellisen suuri, 3 111. Määrä on 14 % suurempi kuin vuonna 2010. Uusista asiakkaista 63 % oli näkövammaisia ja 15 % lukihäiriöisiä, loput 22 % jakautuivat useisiin pieniin lukemisesteisten ryhmiin.

Asiakkaina olevia kirjastoja, kouluja, vanhainkoteja ja muita laitoksia oli yhteensä 841.
Eri aineistojen lainaajat on eritelty liitetaulukossa Asiakkaat 2011.
Vuoden aikana lainattiin yhteensä 985 072 kirjaa. Kasvua edellisvuoteen oli 1 %. Kirjat ovat erittäin tärkeä osa Celian asiakkaiden elämää: kukin asiakas lainasi 69 kirjaa.

Lainoista äänikirjalainoja oli 97,7 %, e-kirjojen lainoja 1,5 %, koskettelu- ja luetaan yhdessä -kirjojen lainoja 0,5 % sekä pistekirjojen ja -nuottien lainoja 0,3 %.

Varastokirjastoon siirrettyjä pistekirjoja lainattiin edelleenkin, samoin välitettiin kaukolainoja muiden maiden kirjastoista. Pohjoismaiden sisarkirjastojen kanssa solmittu sopimus mahdollisti vapaan lainauksen ja myös asiakkaiden rekisteröitymisen pohjoismaisen sisarkirjaston asiakkaaksi.
Oppikirjojen käyttöön välittäminen
Perus- ja toisen asteen oppikirjat myytiin Oppari-verkkokaupan kautta. Ostaneita asiakkaita oli yhteensä 1 320.

Myytävä kokoelma käsitti yhteensä 3 467 oppikirjaa; tarkemmat jaottelut liitetaulukossa Kirjakokoelma 31.12.2011.

Myynti oli 7 338, joka on 16 % suurempi kuin edellisvuonna. Eniten myytiin peruskoulun äänioppikirjoja, noin 5 400.

Celian asiakkaina olevien korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi 64 opiskelijalla, ollen vuoden lopussa 110. Korkea-asteen oppikirjakokoelma käsitti yhteensä 3 514 kirjaa; tarkemmat jaottelut liitteessä Kirjakokoelma 31.12.2011. Korkea-asteen kirjojen lainaus oli yhteensä 4 031, joka oli 12 % suurempi kuin vuonna 2010.

Korkea-asteen oppikirjojen uustuotanto-oikeutta laajennettiin marraskuun alusta koskemaan kaikkia korkea-asteella opiskelevia lukemisesteisiä opiskelijoita, eli mikäli korkeakouluopiskelija ei löydä tarvitsemaansa kirjaa Celian kokoelmista, hän voi tilata sen tehtäväksi lukemisesteensä syystä riippumatta. Kirjoja hankittiin ja tuotettiin opiskelijoiden tarpeeseen 168 nimekettä. Erityisen paljon hankittiin oikeustieteellistä, yhteiskuntatieteellistä ja teologista tenttikirjallisuutta. Korkea-asteen oppikirjoja lainasivat opiskelijoiden lisäksi mm. ammattikirjallisuutta tarvitsevat.
Kirjakokoelmaa kartutettiin
Kirjakokoelmaan kuului vuoden lopussa yleistä kauno- ja tietokirjallisuutta noin 40 000, perus- ja toisen asteen oppikirjoja noin 3 500 ja samoin korkea-asteen oppikirjoja noin 3 500. Kirjakokoelman tiedot ovat toimintakertomuksen liitteessä Kirjakokoelma 31.12.2011.

Kokoelmasta tiedotettiin monessa muodossa ilmestyneillä uutuusluetteloilla. Asiakkaan suoraan sähköpostiinsa saamat sähköiset uutuusluettelot kasvattivat suosiotaan. Koko kirjakokoelma oli haettavissa ja lainattavissa kirjaston verkkopalvelusta Celianetistä ja vuoden lopulla avatussa Celian e-kirjastossa.

Kokoelmien käyttöaste oli hyvä. Vuoden 2011 aikana lainattiin peräti 95 % suomenkielisen kaunokirjallisuuden eri nimekkeistä. Kun tarkastellaan kaikkia nimekkeitä (jossa mukana myös vieraskielinen kirjallisuus ja korkea-asteen tenttikirjallisuus), lainattiin yli 70 % nimekkeistä.
 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Kirjojen tarjoaminen asiakkaille
Monikanavainen tapa palvella asiakkaita
Perus- ja toisen asteen oppikirjat myytiin verkkokauppa Opparissa. Oppikirja- ja lainausasiakkaiden asiakaspalvelut yhdistettiin vuoden alusta, jolloin asiakkaille on näkynyt yhden luukun periaate. Asiakaspalvelu on toiminut edelleen monikanavaisesti sisältäen sopimuspalvelut, kävijä- ja puhelinpalvelun, verkkopalvelun sekä äänikirjojen verkkovälityksen.

Palvelukanavista suosituin oli edelleen sopimuspalveluina tarjottavat äänikirjojen kirjakerhot. Niiden kautta lainattiin 70 % äänikirjoista.

Kävijäpalvelu palvelukanavana on vähentynyt edelleen; vain 7 asiakasta päivässä kävi Celiassa. Asiointi puhelimitse lisääntyi huomattavasti asiakaspalveluiden yhdistämisen ja verkkolaitelainauksen aloittamisen vuoksi. Kuitenkin 93 % puheluista kyettiin hoitamaan. Puhelinpalvelun lisäksi käytettävissä oli puhepostit ja automaattinen tilausten vastaanotto ympäri vuorokauden. Sähköpostiviestien määrä kasvoi myös jonkin verran; niihin vastattiin välittömästi tai viimeistään seuraavana työpäivänä.

Verkkopalvelu Celianetin käyttö on kasvanut vuosittain. Vuonna 2011 sen kautta lainattiin noin 41 % kaikista niistä lainoista, joita voi verkkopalvelussa tehdä. Celianet-käyttäjätunnukset oli noin 36 %:lla asiakkaista.

Uusin kanava oli äänikirjojen verkkovälitys suoratoistona. Se jatkui Puhelias-ohjelmalla ja alkoi kesäkuussa Dave-projektin puitteissa myös verkkokuuntelulaitteella. Celiassa aloitettiin myös asiakkaiden help-desk-palvelu. Asiakkaita verkkojakelussa oli vuoden lopussa noin 1 000 ja lainoja vuoden aikana 45 372. E-kirjoja välitettiin edelleen Luetus-muodossa THP-verkon kautta (9 491) ja suoraan kirjastosta Daisy-e-kirjoina. Verkkolainoja oli kaikkiaan 54 863 eli 5,5 % kaikista lainoista.
Uusien asiakkaiden liittymisprosessista pystyttiin siirtämään suuri osa verkkoon. Ilmoittautumislomakkeet ja asiantuntijalausunnot on mahdollista täyttää Celian verkkosivuilla. Verkkoasiointia helpotettiin muillakin tavoilla; sivuille lisättiin mahdollisuus tilata esitteitä ja uutiskirjeitä ja antaa palautetta.
Yhteistyö kirjastojen kanssa
Celian tunnettuus yleisissä kirjastoissa oli hyvä ja niiden henkilökunta neuvoi Celian palveluiden ja Daisy-kuuntelulaitteiden käytössä. Yleiset kirjastot lainasivat Celian äänikirjoja vuonna 2011 noin 32 000 kertaa lukemisesteisille asiakkailleen. Suurin osa asiakkaista valitsi suoran asioinnin Celian kanssa, koska asiointi on helppoa ja äänikirjat tulevat suoraan kotiin. Celia tarjosi myös kunkin kunnan asukkaiden suorien äänikirjalainojen tilastotiedot niitä haluaville yhteistyökirjastoille.
Kehittämisprojekteja
Daisy verkkoon –projekti (DAVE) 
DAVE on yhteistyöprojekti (2009–2011) Celian ja Näkövammaisten Keskusliiton välillä. Vuoden aikana otettiin käyttöön Celian Daisy Online -jakelualusta. Verkkokuuntelulaitteen ohjelmistoon tehtiin vuoden aikana monia muutoksia ja parannuksia. äänikirjojen verkkojakelu verkkokuuntelulaitteella. Palvelun tuki aloitettiin ja palveluprosessia hiottiin. Palvelusta tehtiin evaluointi ja sen yhteydessä myös asiakaskysely. Vuoden lopussa asiakkaita palvelussa oli noin 450. Projektia jatketaan vielä 2012-2013. Projektipäällikkönä oli Maria Finström Näkövammaisten Keskusliitosta.

Celian e-kirjasto (Axiell Nordicin Arena) 
Celian e-kirjasto testattiin sekä saavutettavuuden että toiminnallisuuksien osalta. Puolen vuoden testikäytön jälkeen se lanseerattiin 9.12. E-kirjasto tarjoaa uudenlaisen tavan etsiä aineistoa Celian kokoelmista, ja esittelee kirjaston uutuuksia ja kokoelmista löytyviä helmiä. E-kirjastosta löytyvät omat sivut varttuneemmille, lapsille ja nuorille sekä kaikenikäisille kirjojen ystäville. E-kirjastossa käyttäjä voi pisteyttää ja tagittaa teoksia, tehdä omia kirja-arvosteluja ja juttuja julkaistavaksi e-kirjaston sivuilla. E-kirjaston kautta voi myös lainata ja varata kirjoja sekä luoda omia suosikkilistoja. Käyttäjiä e-kirjastolle saatiin joulukuussa 108. Käyttäjät tekivät arviointejakin jo jonkin verran, 45. Projektipäällikkönä oli palvelupäällikkö Minna von Zansen.
Lisäksi kehittämistä vietiin eteenpäin sisäisin palvelu- ja prosessiuudistuksin. Erityistä huomiota kiinnitettiin yhteisen asiakaspalvelun prosessien hiomiseen.
Tuotantoprosessin kehittäminen
Piste-, e-teksti, ääni- ja yhdistelmäkirjojen tuotantoprosessin kehittäminen laadun parantamiseksi jatkui. 
Kirjatuotannossa käynnistettiin projekti ”yhdistelmäkirjat ihmisäänellä” tavoitteena käynnistää uudenlaisten tekstiä ja ääntä sisältävien kirjojen tuottaminen. EPUB-formaatin hyödyntämisen osalta kirjasto jäi odottamaan IDPF:n (International digital publishing forum) saavutettavuusohjeistusta. 
Piste-, e-teksti- ja yhdistelmäkirjojen tuottamisen pohjaksi tarvittavia, kirjatuotantoa nopeuttavia, rakenteisia DTBook-tiedostoja hankittiin intialaisilta yhteistyökumppaneilta AEL Data, Suntec, Technofunda ja Planman. Yhteistyökumppanit pystyvät toimittamaan myös matematiikan kirjoja ASCHIIMath-merkintätapaa käyttäen mikä mahdollistaa matematiikan kirjojen tuottamisen elektronisiksi Luetus-kirjoiksi. Kertomusvuoden aikana ohjeistusta tarkennettiin ja toimintatapoja hiottiin Tanskassa ja Suomessa järjestetyissä kokouksissa sekä Skype-palavereissa yhdessä yhteistyökumppaneiden valintaan osallistuneiden pohjoismaisten näkövammaisten kirjastojen kanssa.
Celian omat äänitysstudiot on rakennettu lähes kahdeksan vuotta sitten, joten niiden niin rakenteellisen kuin teknisenkin varustetason parantaminen oli ajankohtaista. Tätä varten Egotripstudion Esa Orrelta tilattiin ehdotus. Ehdotuksen mukaisesti tehdyillä korjauksilla studioiden ilmanvaihdon aiheuttamat häiriöt nauhoituksiin saatiin poistetuksi. Lisäksi studioihin hankittiin uudet mikrofonit, otettiin käyttöön finalizer-laitteet äänisignaalin käsittelyyn ja hankittiin hyvälaatuiset kuulokkeet lukijoille luennan seuraamista varten. Edellisvuonna tehdyn päätöksen mukaisesti studioiden tietokoneet, äänikortit ja äänitysohjelmat vaihdettiin ja päivitettiin syksyllä 2011.
Yhteistyö Jyväskylän näkövammaisten koulun kanssa
Celian oppimateriaalituotannon ja Jyväskylän näkövammaisten koulun tavoitteena on yhtenäistää pistekirjoissa käytettäviä merkintöjä sekä selvittää kohokuvatuotantoa. Joulukuussa koulu järjesti pistekirjoitusseminaarin, johon Celiasta osallistuttiin. Seminaarin päätöksen mukaisesti käynnistetään tuotannon henkilöstön ja koulun opettajien väliset työpalaverit eri oppiaineista keväällä 2012. Seuraava laaja seminaari on joulukuussa 2012 Jyväskylän näkövammaisten koululla.
Lastenkirjastopalvelujen kehittäminen
Satutunteja järjestettiin yhteensä 22 kertaa ja niille osallistui 240 henkilöä. Ryhmät olivat NKL:n lastenkuntoutuksesta, Sisukerhosta ja Laakavuoren ala-asteelta. Satutunneilla oli perinteistä sadunkerrontaa, musiikkia ja koskettelukirjasatuja. Satutunneilla hyödynnettiin useita aisteja, tuoksuja, ääniefektejä, esineitä ja satutauluja. Sadutustekniikalla syntyi lasten itse keksimä satu.

Vuodet 2011-2012 kestävät lukudiplomiprojekti Kunnari ja koskettelukirjaprojekti Koppi käynnistyivät. Kunnari-projektissa tuotettiin valinnanvaraa lukudiplomikirjalistoille lukuharrastuksen edistämiseksi. Koppi-projektissa lähestyttiin käsityöalan oppilaitoksia tarkoituksena houkutella oppilaita valmistamaan lopputöinään lisää koskettelukirjoja Celia-kirjastoon.
Koskettelukirjoja lahjoitettiin myös vuonna 2011 Celia-kirjastolle. Loviisan ruotsinkielisetä kansalaisopistosta valmistettiin 6 ruotsinkielistä koskettelukirjaa ja Vares-keskuksen järjestämillä kursseilla Oulussa syntyi 20 koskettelukirjaa.

Celialla oli myös oma pilottikokeilu, missä Minna Katela ja Irmeli Holstein suunnittelivat koskettelukirjan, jonka lainauskierto olisi mahdollisimman pitkä; alkutalvesta kevääseen. ”Talven taika” -kirjan luonnoksen ja mallikappaleen perusteella koskettelukirjantekijä Marjatta Tuura teki 3 lainattavaa kirjaa.
Asiakastyytyväisyys
Vuoden 2011 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 578 Celia-kirjaston asiakasta. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana asteikolla 1–5 oli 4,31.

Puhelimitse asioineet vastaajat olivat varsin tyytyväisiä Celian puhelinpalvelun ystävällisyyteen, asiantuntevuuteen ja tavoitettavuuteen. Yleisarvosana Celian puhelinpalvelulle oli 4,40, kun asteikko oli 1-5. Sähköpostiasioinnin asiantuntevuuteen ja nopeuteen oltiin myös tyytyväisiä, yleisarvosana sähköpostipalvelulle oli 4,43.
Vastaajista selkeä enemmistö oli tyytyväinen (54,9 %) tai erittäin tyytyväinen (29,2 %) lainattavan kirjakokoelman monipuolisuuteen. Myös oppikirjojen valikoimaan oltiin tyytyväisiä.
Äänikirjojen laatuun vastaajat olivat tyytyväisiä: 53,9 % oli tyytyväisiä ja 35,3 % erittäin tyytyväisiä.
89 % vastanneista henkilöistä oli sitä mieltä, että Celian kirjat ovat parantaneet elämänlaatua. 85 % oppikirjoja käyttäneistä vastaajista oli sitä mieltä, että Celian oppikirjat ovat tukeneet koulunkäyntiä tai opiskelua. 54 % vastaajista oli suositellut Celian palveluita muille ja 42 % voisi suositella Celiaa.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Eccu Research.
Tasa-arvon toteutuminen asiakasnäkökulmasta
Tasa-arvon toteutumista on tarkasteltu sukupuoleen perustuvilla sekä kirjastojärjestelmän tietokannoista saatavilla tiedoilla (asiakkaat ja käyttö) että asiakastyytyväisyystutkimuksen vastauksien tarkemmalla analysoimisella.

Asiakkuuksissa on havaittavissa pieni miesten osuuden lasku, kun tarkastellaan viittä viimeisintä vuotta. Celian asiakkaiden keski-ikä on 65 vuotta. Naisten osuus siitä ikäryhmästä on Suomessa suurempi kuin miesten. Naiset ovat myös aktiivisempia kulttuurin kuluttajia kuin miehet. Naisten ja miesten osuudet asiakkaista ovat siis odotusten mukaiset.
Naisten osuus koululais- ja opiskelijaryhmässä on kasvanut samaksi kuin miesten. Suomessa naisten osuus korkeakouluopiskelijoista on suurempi kuin miesten.
Naiset ovat lainaajina hieman aktiivisempia kuin miehet.
Asiakastyytyväisyydessä ei ole tilastollisesti merkittäviä eroja naisten ja miesten välillä. Naiset ovat kuitenkin hieman tyytyväisempiä kirjakokoelmasta tiedottamiseen ja oman elämänlaatunsa paranemiseen. Miehet ovat hieman tyytyväisempiä palveluun sekä ohjeiden ja neuvonnan riittävyyteen.
 Asiantuntijatoiminta ja kansainvälinen toiminta
Asiantuntijatoiminta
Äänikirjaraati
Äänikirjaraati on Celia-kirjaston yhteydessä toimiva pääosin kirjaston asiakaskunnan edustajista koostuva yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on äänikirjojen luentaan liittyvä laadunvalvonta. Sen toiminnasta on sovittu vuosina 2003/2008 Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n ja Celia-kirjaston välisellä sopimuksella.

Vuonna 2011 äänikirjaraati arvioi 82 koeäänitystä 77 koelukijalta ja suositteli 27 uutta äänikirjanlukijaa Celian äänittämölle sekä yhteistyöäänittämöille. Lisäksi se käsitteli 50 asiakaspalautetta, jotka koskivat luennan laatua Celian tuottamissa äänikirjoissa. Äänikirjaraati oli myös mukana järjestämässä äänikirjanlukijoille suunnattua koulutusta, joka toteutettiin Celiassa loppukeväällä. Vuoden aikana äänikirjaraati kokoontui 10 kertaa.

Äänikirjaraadin kokoonpano vuosina 2010–2012: 
Riikka Hänninen, äänikirjaraadin puheenjohtaja
Eija-Liisa Markkula, varapuheenjohtaja
Sari Karjalainen, jäsen
Mikki Liusvaara, jäsen
Lasse Jalonen, varajäsen
Gyöngyi Pere-Antikainen, varajäsen
Malla Kuuranne, asiantuntijajäsen (Teatterikorkeakoulu, puhetekniikan lehtori)
Mika Sairanen, äänittämöiden edustaja (Celia – Näkövammaisten kirjasto)
Pirjo Nironen, sihteeri (Celia – Näkövammaisten kirjasto)
Braille-neuvottelukunta
Braille-neuvottelukunta kokoontui viisi kertaa. Vuonna 2011 pohjoismaisten Braille-neuvottelukuntien kokouksen järjestämisvuoro oli Suomen neuvottelukunnalla ja kokous pidettiin Helsingissä Iiris-talossa 13.–14.9.2011. Varsinaista kokousta 14.9. edeltävänä päivänä pidettiin seminaari, jossa aiheena oli pistekirjoitus ja lukutaito sekä pistekirjoituksen liittyvät pohjoismaiset innovaatiot RoboBraille ja PEF.
Braille-neuvottelukunta aloitti vuonna 2010 kansallisen pistekirjoitustestin suunnittelun. Vuoden 2011 aikana testin rakenne ja vaatimukset määriteltiin. Vaatimukset julkaistaan vuonna 2012 Braille-neuvottelukunnan www-sivuilla.
Suomenkieliset pistekirjoituksen lukemisen harjoitteluun tarkoitetut lukupaketit uudistettiin vuonna 2011. Paketit koostuvat Tiede-lehden artikkeleista. Toisessa paketissa pistekirjoitus on harvaa harvalla ja toisessa tiheää harvalla. Kumpaakin voi tilata maksutta verkkokaupasta www.oppari.fi. 
Braille-neuvottelukunta päätti perustaa työryhmän pisteoppikirjojen toimitusohjeiden uudistamista varten. Työryhmän sihteeriksi valittiin Mervi Mattila. Työryhmään kutsutaan edustajia mm. Celia – Näkövammaisten kirjaston tuotannosta, Jyväskylän näkövammaisten koulusta, Svenska skolan för synskadadesta ja Keskuspuiston ammattiopiston toimipisteestä Arlasta.
Lisäksi valmisteltiin Fonetiikan pistekirjoitusmerkintöjen opasta sekä ruotsinkielistä opasta matemaattisten aineiden merkintöihin elektronisissa kirjoissa.
Braille-neuvottelukunta päätti varata www-sivujaan varten domain-nimen www.pistekirjoitus.fi.
Pia Pyötsiä ja Anneli Salo osallistuivat Viron Tartossa järjestettyyn matematiikan merkintöjä käsittelevään seminaariin toukokuussa. 
Maria von Rutenberg, oppimateriaalisuunnittelija Helena Seikkula ja Kirsi Ylänne osallistuivat kansainväliseen Braille21-kongressiin Leipzigissä 26.–30.9. Kongressin yhteydessä oli mahdollisuus esitellä pistekirjoitukseen liittyviä tuotteita ja ideoita, ja neuvottelukunta esitteli Celia-kirjaston tuottamaa ihmiskohokuvastoa. Joulukuun 15. päivänä Teuvo Heikkonen, Riitta Eronen, Riitta Kangasaho, Mervi Mattila ja Kirsi Ylänne osallistuivat Jyväskylän näkövammaisten koulun järjestämään pistekirjoitusseminaariin Jyväskylässä. 
Braille-neuvottelukunta 1.5.2010–30.4.2014:
Teuvo Heikkonen, puheenjohtaja, tiedonsaantijohtaja, Näkövammaisten Keskusliitto ry
Heikki Alavesa, oik. kand., Näkövammaiset lapset ry
Riitta Eronen, tutkija, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Riitta Kangasaho, ohjaava opettaja, Jyväskylän näkövammaisten koulu
Iiro Nummela, palvelupäällikkö, Näkövammaisten Keskusliitto ry
Maria von Rutenberg, PsM, Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipaikka
Kirsi Ylänne, tuotantopäällikkö, Celia – Näkövammaisten kirjasto
Braille-neuvottelukunnan sihteerinä toimi Celia-kirjaston oppimateriaalisuunnittelija Liisa Hietaketo-Vieno.
Selkokeskuksen neuvottelukunta
Celian edustajana Selkokeskuksen neuvottelukunnassa toimi tiedottaja Johanna Koskela ja sijaisena tiedottaja Johanna Kainulainen. Yhteistyötä Selkokeskuksen kanssa tiivistettiin koskettelukirjojen valmistamisen edistämiseksi.
Yhteistyö Rotareiden kanssa
Celia jatkoi yhteistyötä Rotarien kanssa, joiden projektissa hankitaan äänikirjojen kuuntelulaitteita vanhainkoteihin ja palvelukeskuksiin.  Vuoden 2011 aikana projektiin liittyi kymmenen Rotary-klubia, jotka lahjoittivat yhteensä 20 laitetta eri puolilla Uudenmaan aluetta sijaitseviin laitoksiin.
Kansainvälinen toiminta
IFLA-yhteistyö
Palvelupäällikkö Minna von Zansen toimi IFLA:n lukemisesteisten kirjastojen jaoston LPD:n (Libraries Serving Persons with Print Disabilities) hallituksen jäsenenä ja tiedottajana. Jaoston tärkein tehtävä on edistää lukemisesteisille käyttäjille tarkoitettujen kirjastopalveluiden kehittämistä ympäri maailmaa. Jaoston talvikokous pidettiin Japanin Osakassa helmikuussa. Talvikokouksen yhteydessä järjestettiin kansainvälinen seminaari, jossa Minna von Zansen esitteli Celian ja Näkövammaisten Keskusliiton Daisy verkkoon –yhteisprojektia. Lisätietoa jaoston toiminnasta: www.ifla.org/en/lpd.

IFLA:n vuotuinen World Library and Information Conference järjestettiin elokuussa San Juanissa, Puerto Ricossa. Konferenssin yhteydessä järjestettiin lukemisesteisten kirjastojen yhteinen tapaaminen, jonka tarkoituksena oli verkostoitua erityisesti latinalaisen Amerikan suuntaan.
Tactus- ja muu koskettelukirjayhteistyö
Kansainvälinen Tactus-koskettelukirjakilpailu pidettiin Tšekissä, Prahassa 10.-12.11.2011. Kilpailukirjoja tuli Celian esivalintaan 12, joista 5 valittiin edustamaan Suomea. Koskettelukirjakilpailuun oli tullut 74 kilpailukirjaa 18 eri maasta. Suomalaiset kankaiset koskettelukirjat sijoittuivat hyvin. 10 parhaan joukossa oli 7. sijalla oululaisten opiskelijoiden tekemä kirja Nallen joululeivonnaiset. Seuraava Tactus-kilpailu järjestetään vuonna 2013, isäntämaana on Suomi.

”Talven taika” ja Vuokko Nybergin valmistama kirja ”Käsileikkiä” olivat Tactus-kilpailussa tuomareiden arvioitavana. ”Talven taika” herätti suurta ihastusta ja sitä valmistetaankin Ranskan ja Italian yhteistyönä myytäväksi. ”Käsileikkiä” valmistetaan Italiassa romaninaisten toimesta ja se tulee myös kansainväliseen myyntiin.
Kansainvälinen DAISY-konsortio ja Suomen Daisy-konsortio
Celia osallistuu Suomen Daisy-konsortion kautta kansainvälisen Daisy-konsortion toimintaan. Kansainvälinen Daisy Board Meeting ja kansainvälinen Daisy to Daisy –seminaari pidettiin Helsingissä 2.-6.5.  Suomen Daisy-konsortion kutsumana ja järjestämänä.  Kehittämisjohtaja Markku Leino jatkoi Suomen edustajana kansainvälisen Daisy-konsorton hallituksessa. 
Daisy Board Meeting ja kansainvälinen Daisy-seminaari järjestettiin Sao Paulossa Brasiliassa marraskuussa. Kokouksen keskeisiä asioita olivat Daisy standardin kehittäminen sekä johtokunnan strategiatyöskentely.
Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaiset yhteistyöryhmät jatkoivat toimintaansa. Kirjastojen johtajat kokoontuivat ja tekivät lokakuussa opintomatkan Englantiin perehtyäkseen RNIB-järjestön toimintaan.
Tuotannonsuunnittelija Päivi Suhonen osallistui kesäkuussa Tanskassa Notan järjestämään pohjoismaisten näkövammaisten kirjastojen tapaamiseen, Nordic Full-Text-Meeting.
Pohjoismaiset lastenkirjastonhoitajat pitivät lokakuussa työkokouksen TPB:ssa, Tukholmassa. Aiheena oli koskettelukirjojen pohjoismainen yhteistuotanto.
Palvelupäällikkö Minna von Zansen piti esitelmän Celian äänikirjojen verkkojakelusta Ruotsin Daisy-konsortion seminaarissa 10.11.
Lähialueyhteistyö
Lastenkirjastonhoitaja Irmeli Holstein osallistui 12. suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin 6.-8.10.2011 Venäjällä, Saranskissa. Tilaisuudessa keskusteltiin Tverin näkövammaisten kirjaston kanssa koskettelukirja-asiantuntemukseen liittyvästä hanke-ehdotuksesta.
Muu kansainvälinen toiminta
Celiassa vieraili ryhmiä mm. Virosta, Venäjältä ja Japanista.

Celian toimintaan perehtyivät 18.-25.5.2011 tohtori, professori Malgorzata Fedorowicz-Kruszewska ja tohtori Tomasz Kruszewski Nikolaus Kopernikus -yliopistosta Torunista, Puolasta.
 Hallinto, viestintä sekä yhteiset teknologiat ja kehittäminen
Viestintä ja markkinointi 2011
Vuoden aikana keskityttiin etenkin verkkoviestinnän kehittämiseen.  Celian kotisivut celia.fi uudistettiin, ja vuoden lopussa tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella 90 prosenttia kävijöistä arvioi, että uusilta sivuilta on erittäin tai melko helppo löytää etsimänsä tieto. Sivuilla oli keskimäärin 10 000 käyntiä kuukaudessa.
Celia panosti lukivaikeuksisten nuorten tavoittamiseen julkaisemalla lukihäiriö.fi-verkkosivuston ja jatkamalla Senat sakaisin -Facebook-sivuston aktiivista ylläpitoa. Lukihäiriö.fi-sivustolla oli ensimmäisen julkaisukuukauden aikana 40 000 käyntiä, ja Facebook-sivun fanimäärä tuplaantui vuoden aikana 7000:ään. Suurin osa faneista oli nuoria, 13–17-vuotiaita.
Celia jatkoi aktiivista asiakasviestintää mm. julkaisemalla lainaaville asiakkaille ja oppimateriaaliasiakkaille suunnatut sähköiset uutiskirjeet neljä kertaa vuodessa. Celia myös julkaisi asiakkaille suunnatun e-kirjasto-verkkosivuston (celia.verkkokirjasto.fi), joka tarjoaa asiakkaille lisätietoa kokoelmista ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen verkossa.
Celian kotisivujen (www.celia.fi) hakusanamainontaa jatkettiin, ja syksyllä aloitettiin lukihäiriö.fi-sivuston hakusanamainonta. Lukihäiriö.fi-sivustosta teetettiin hakukoneoptimoinnin auditointi, minkä perusteella sivustoon tehtiin parannuksia loppuvuodesta, ja niitä jatketaan vuonna 2012. Printtimainontaa vähennettiin, ja lehti-ilmoituksia julkaistiin noin kymmenessä lehdessä.
Mediaseurantaa tehtiin Webnewsmonitor- (verkkomediat) ja M-Brain-palveluiden (painetut mediat) kautta. Verkkopalveluiden kävijätilastoja seurattiin Google Analytics -palvelun avulla.
Celia julkaisi kuusi lehdistötiedotetta. Mediaa kiinnosti erityisesti tiedote, jolla haettiin uusia koskettelukirjojen tekijöitä, ja aiheesta julkaistiin artikkeleita useissa lehdissä. Samoin lukihäiriö.fi-sivustosta kerrottiin useissa lehdissä. Celian toimintaa esiteltiin esimerkiksi YLE:n Närbild-ohjelmassa.
Vuoden aikana uusittiin äänikirjaesite ja esite lasten ja nuorten palveluista. Äänikirjojen esittelyä varten valmistettiin esittely-cd, joka sisältää kirjanäytteitä. Messuille tilattiin jakotuotteeksi heijastimia ja Senat sakaisin -printillä varustettuja pipoja.
Celian palveluita esiteltiin messuilla ja erilaisilla koulutuspäivillä, yhteensä 35:ssa eri tapahtumassa, joiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli 36 000. Suurimmat tapahtumat olivat opetusalan Educa-messut tammikuussa, terveydenhuolto- ja sosiaalialan Terve-SOS-messut toukokuussa ja hoitoalan ammattilaisille suunnatut Apuväline-messut syksyllä. Celiassa vieraili lisäksi 115 ryhmää, joille esiteltiin Celian palveluita.
Yhteiset teknologiat ja kehittäminen
eKirjasto hanke vuosille 2011–15 käynnistyi maaliskuussa. Hanke uudistaa Celian digitaalikirjasto-mallia ja suuntaa yhä voimakkaammin verkon käyttöön niin tuotanto-, jakelu- kuin palvelukanavana. Hankkeen puitteissa toteutetaan lähivuosina projekteja jotka kehittävät toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuria. Näistä muodostuva kokonaisarkkitehtuuri on Celian versio verkkokirjastosta ja mahdollistaa täysin uusia verkkopalvelumalleja asiakkaille.
Ensimmäisen vuoden konkreettisiin tavoitteisiin kuuluivat virtualisointiprojekti sekä esiselvitys digitaalisen arkiston käytöstä. Lisäksi Celian Daisy online -jakelualusta otettiin käyttöön. 
Vuoden alussa on-demand järjestelmän ohjelmistoa päivitettiin ja tekniikkaa uusittiin. Päivitysten ansiosta järjestelmän käytettävyys parani vuoden aikana merkittävästi. Verkkojakaluissa tekniset ratkaisut toimivat käyttäjämäärien kasvusta huolimatta ja jakelussa ei vuoden aikana ollut mainittavia teknisiä ongelmia. 
Tietoturvaa parannettiin kahdella verkkojakeluun liittyvällä ulkoisen asiantuntijan suorittamalla auditoinnilla. Kirjasto suoritti myös yhden sisäisen auditoinnin kirjaston tietoturvakokonaisuudesta.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
Henkilöstöinvestoinnit olivat 2317 euroa / henkilötyövuosi (+ 25,99 %).
Sairauspoissaoloja oli 10,66 päivää/henkilötyövuosi (9,58 vuonna). Työtyytyväisyys VMBarolla mitattuna oli 3,16 (edellisenä vuonna 3,42).   Valtionhallinnon keskiarvo vuonna 2010 oli 3,33. Työtyytyväisyys VMBarolla mitattuna laski edellisestä vuodesta vuoden 2006 tasolle. Kirjasto arvioi, että osasyynä työtyytyväisyyden laskuun on kirjastossa käynnissä oleva murrosvaihe, mm. tulossa oleva organisaatiouudistus ja kirjastossa toteutettu ulkoistamismahdollisuuksien arviointi.  Kirjaston yksityistämissuunnitelma saattoi vaikuttaa tulokseen.
Toimintavuonna laadittiin kirjastolle tasa-arvosuunnitelma ja kirjasto osallistui Työterveyslaitoksen Innostuksen spiraali –hankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2012. Muilta osin työhyvinvointitoimenpiteitä toteutettiin edellisen vuoden tapaan. 
Tulossopimuksessa mainituista kehittämishankkeista organisaatiouudistusprojekti käynnistyi. Uusi organisaatio otetaan käyttöön keväällä 2012.  Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelle 2012.
Osaamisen kehittäminen
Johtamistaitoja vahvistettiin edelleen jatkamalla johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista niiden esimiesten keskuudessa, jotka eivät olleet vielä suorittaneet JET-tutkintoa, osallistumalla julkisen johtamisen strategiaohjelman suorittamiseen (HAUS/JUST) ja hankkimalla ulkopuolista osaamista kirjaston organisaatiouudistuksen toteuttamiseen. 
Kirjastopalvelut-linjan henkilökunta osallistui koulutukseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Erityisesti vuoden aikana perehdyttiin erityisopetukseen, verkkokirjoittamiseen ja käytettävyyteen. Sisäistä koulutusta järjestettiin Celian e-kirjastosta ja verkkokuuntelulaitteen käytöstä ja sen neuvonnasta asiakkaille.  Linjan kehittämispäivä järjestettiin 29.11. Go Experience -yhtiön opastuksella. Päivässä keskityttiin tiimien rajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen.
Oppimateriaalipalvelut -linjan sisäisenä koulutuksena järjestettiin 31.5. puolen päivän mittainen linjapäivä, jonka keskeinen sisältö oli tuotteiden laatuun liittyvät asiat. 
Ulkomaisten sisarorganisaatioiden ja niiden toimintatapojen tunteminen on keskeisessä roolissa Celian henkilöstön osaamisen kehittämisessä.  Celian henkilökunta toteutti myös viime vuonna opintomatkoja ulkomaisiin sisarorganisaatioihin. 
11 henkilöä Celian oppimateriaalitiimistä tutustui 15.-17.11.  Hollannissa sijaitsevaan näkövammaisille ja lukemisesteisille mm. oppi- ja kurssikirjallisuutta tuottavaan tuotantolaitokseen Dediconiin. 
Celian päälliköt tutustuivat Tanskan kirjaston Notan toimintaan 8.12. 
The World Blind Unionin syyskuussa Leipzigissa järjestämään kongressiin ’World Congress Braille21’ osallistui kirjastosta kaksi henkilöä. Kongressin yhteydessä järjestetyssä näyttelyssä oli esillä Helena Seikkulan valmistama kohokuvasto ’Ihminen’.
Koulutukseen käytettiin yhteensä  1 238 euroa/henkilötyövuosi.  Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry tuki työntekijöiden ulkomaanmatkoja myöntämällä matkoihin 6 600 euroa.  
Tilinpäätösanalyysi
Rahoituksen rakenne
Näkövammaisten kirjaston toiminta rahoitettiin toimintamenomäärärahoilla. Kirjaston toi-mintamenomäärärahaa (29.80.05) oli kertomusvuoden talousarviossa 6 724 000 €. Vuo-delta 2010 siirtyi toimintamenomäärärahoja kertomusvuonna käytettäväksi 1 302 374,61, joten yhteensä kertomusvuonna käytettävissä oli 8 026 374,61 €.
Talousarvion toteutuminen ja analyysi
Toimintamenojen käyttö muodostui vuoden 2011 talousarvion määrärahasta, vuodelta 2010 siirtyneestä toimintamenomäärärahasta sekä bruttotuloista. Talousarviobruttotulot nousivat edellisen vuoden 178 406,64 eurosta kertomusvuoden 236 547,61 euroon. Tu-loista lähes kaikki tuli kirjamyynneistä tai ulos vuokratuista tiloista. Talousarviomenot ovat viraston toimintamenoja, joista 39,82 % muodostuu palkoista sivukuluineen. Seuraavassa taulukossa on esitetty käytössä olleet määrärahat ja niiden käyttö vuonna 2011. Tulot ylit-tivät talousarvion 96 547,61 eurolla (69 prosenttia). Toimintamenomäärärahaa käytettiin 6 183 405,35 euroa, mikä on 1 156 221,92 euroa vähemmän kuin vuonna 2010. Vuodelle 2012 toimintamenomäärärahaa siirtyi 2 079 516,87 euroa. Määrärahaa siirtyi odotetusti ottaen huomioon Celian kertomusvuonna maksamat Sanasto ry:n tekijänoikeuskorvauk-set, jotka eivät enää sisältäneet useamman vuoden tekijänoikeuskorvauksia kuten edelli-senä vuonna. Toimintakertomusvuoden kustannukset ovat pysyneet kohtuullisella tasolla erityisesti palveluiden kilpailutuksista saavutettujen säästöjen takia.
Tuotto- ja kululaskelma sekä analyysi
Henkilöstökulujen osuus toiminnan kuluista on hieman noussut 35,04 %:sta 39,82 %:iin, samoin kuin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus 4,33 %:sta 5,11 %:iin. Kuitenkin merkittävin kustannusten nousu on tapahtunut palvelujen ostojen osuuden nousussa, jotka ovat lisääntyneet 36,02:sta 40,11 %:iin. Huomioitavaa on kohta, tekijänoikeusmaksut, joiden osuus oli toiminnan kustannuksista 6,28 %. Lasku edelliseen vuoteen verrattuna on melkoinen, koska vuonna 2010 maksettiin kertomusvuoden korvausten lisäksi takautuvia tekijänoikeuskorvauksia vuosilta 2006–2009.  Toiminnan kulut olivat yhteensä 6 300463,86 euroa ja tilikauden kulujäämä 6 635 428,13 euroa. Toiminnan tuotot olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna 236 328,71 euroa.  Suurin osa toiminnan tuotoista muodostui maksullisesta palvelu toiminnasta 147 690,50 euroa. Loppuosa toiminnan tuotoista muodostui yhteistoiminnan tuotoista muilta valtion virastoilta ja muista tuotoista yht. 32 581,47 euroa.
Sisäinen valvonta
Sisäinen tarkastus
Kirjasto kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisen tarkastuksen piiriin.  Ministeriö teki sisäisen tarkastuksen kirjastossa 17.3.2005.  Valtiontalouden tarkastusvirasto teki tarkastuksen kirjastoon vuonna 2004.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Kirjaston johtokunta vahvisti 23.5.2007 kirjastolle sisäisen valvonnan ohjesäännön.  Siinä määritellään mm. riskienhallinta osaksi kirjaston strategista ja vuosisuunnittelua.
 eKirjastohanke on keskeinen kehittämishanke kirjaston strategiassa vuosille 2012-2015 ja se kattaa kirjaston kaikki prosessit.  Hanke käynnistyi toimintavuonna, jolloin kirjasto teki myös riskianalyysin eKirjastohankkeen toteuttamisen riskeistä. Riskejä tarkasteltiin palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien näkökulmasta.  Riskianalyysi ohjasi eKirjasto-hankkeen jatkosuunnittelua. 
Toimintavuonna kirjasto käynnisti prosessien uudelleenorganisoinnin. Tätä varten käynnistettiin organisaatiouudistusprojekti tavoitteena luopua palvelulinjoihin perustuvasta organisaatiosta ja ottaa käyttöön prosessilähtöinen organisaatio.  Uusi organisaatio astuu voimaan keväällä 2012.
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