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Aakre raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanikke
488

1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogutöö korraldamine.

2. Juhtimine
Raamatukogu kasutamise eeskiri, AIP-i kasutusjuhend.
2.1 Raamatukogu struktuur, nõukogu

2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve

Seisuga
31.12.16

Seisuga
31.12.17

Eelarve kokku
Personalikulu
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-ilt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Koolituskulu
Kulu üritustele
*

11011.00
8 429.00

12 674.85
9 865.77

2 169
1 234
0 935
110.00
100.00

2 290
1 352
0 938
326.16
100.00

muutus
%

2.3 Projektid
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti
üldmaksumus

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 3
Koolituse teema / nimi
(koolitaja / koolitusasutus)

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev
Tartu Ülikool Infopädevus
Koolituskeskus VILKO MÜ Tüvitekstid eesti kirjanduses
2.4.2 Maakonnaraamatukogu
2.4.2.1 Korraldatud koolitused
4

Koolitustunde
(koolituse maht)

6
5
26
6

„Poliitiline ja pagulaskirjandus populaarteaduslike raamatute valguses“ Viljandi RK. Reet
Lubi
„Biblioteraapia võimalustest ja võtetest“. Maria Teiverlaur
„RK-tunnid „. Kadri Haavandi
2.4.2.2 Nõustamine
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht
Seoses haldusreformiga jäi 64 000 remont ära. Raamatukogu vajab väga remonti ja uut
sisustust.
Tabel 4
Teostatud tööd (2017)

Maksumus

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Ei ole
2.6 Raamatukogu arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas
Tabel 5
wifi
koopiamasin skaneerimisvõimalus
koduleht
(jah/ei)
(jah/ei)
jah
ei
ei
ei
RKs
kasutusele
võtmise aasta
Töötaja arvuti
Lugejaarvuti

2014
2004

kasutusel olev
op.süsteem

W10
XP

Ei/ enda konto

kasutusel olev
ID-kaardi
kontoritarkvara
lugeja
(MS Office,
OpenOffice vm)
MS Offis
jah
MS Offis
jah

3. Kogud
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Et oleks kaetud erinevate lugejagruppide huvid.
- annetuste osakaal kogude juurdekasvust
- kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Eelistatud on romaanivõistlustel auhinnatud ja äramärgitud tööd.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimisel arvestan lugejate huve.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Huvi auviste vastu puudus.
3.2 Inventuurid, mahakandmine
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sotsiaalmeedia

Inventuur tehtud 20.11.2017-23.11.2017
Kustutatud raamatud 2038 eks. nendest ajakirjad 34 aastakäiku
Auvised 2
Elektroon. teavikute kogu 1
Ilu- ja lastekirjandus 1328
Mahakantud raamatuid jagasin Aakre Lasteaed- Algkoolile, huvilistele ja ka riiulile „Võta
raamat tasuta“.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused
Tabel 6
Lugejad
2016

Lugejad
2017

171

159

Külastused
2016

-12

Külastused
2017

1855

2010

Laenut-d
2016

4198

muutus
(+-)

muutus
(+-)

+155

Laenut-d
2017

3886

muutus
(+-)

-312

Virtuaalkülast. 2016

Virtuaalkülast. 2017

24

0

Päringud
2016

4

muutus
(+-)

-24

Päringud
2017

3

muutus
(+-)

-1

Infopäringud
Käsitöö, aiandus, ehitus.
4.3 RVL teenindus
See toimis väga hästi. Mugav oli Puka raamatukogust RVL- laenutada. Tellitud raamatud sai
samal päeval kätte ja see nõudnud mingeid kulutusi toomisel.
RVL välja 1
RVL sisse 228
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lapsed laenutavad üha vähem raamatuid. Neile meeldib raamatukogus aega veeta, aga nad on
siis nutitelefonis, kasutades selleks wifit.
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
Tuleb hoolega valida, mida tellida, kuna ilmub palju nimetusi. Kasutada rohkem RVL-i.
4.4.2 Laste- ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 7
Lug-d
2016

Lug-d
2017

muutus
(+-)

Külast-d
2016

Külast-d
2017

muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

muutus
(+/-)

37

34

-3

403

396

-7

430

405

-25

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus, sh lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused

Tabel 8

6

Üritus

Osavõtjaid

Koolitund raamatukogus
Ettelugemispäev lasteaialastele
Jõulumuinasjutt lasteaialastele
Jõulumuinasjutt õpilastele
Voltimise õpituba

14
4
18
8
5

Näitused/väljapanekud
Joonistusnäitused „Mina ja talverõõm“
„Kapiuksekollid“
„Sügis“
„Poekottide näitus“
„Lapitekid“
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 9
Kordade arv

Koduteenindus
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Teenuste arv

Perioodika
raamatute viimine

Kasutajate arv

ja 5

Tabel 10
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul
1 x nädalas on majas käsitööseltsing „Nobenäpp“
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Suvel olid külastajad Hollandist.
2. novembril külastasid raamatukogu endise Aakre mõisa järeltulijad Saksamaalt. Giidi
vahendusel tutvusid nad raamatukogu igapäevatööga.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid
5. 2018 aasta tegevused
URRAM
OMNIVA e-arvetekeskus
AMPHORA
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/ Riina Siik

31.01.2018
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Alatskivi valla keskraamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas Kokoraga
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

1164 + Ninal 155

509´+34
10284+515
548+67
17595+414
33548
66+12

lisatud Kokora arvulised näitajad

1.Põhilised tegevussuunad
2017 oli noorte kultuuriaasta ja see mõjutas meie tegevusi, aga oli siiski üsna tavapärane
viimaste aastate reas. Algatasime paar uut projekti ja viisime ellu möödunud aasta lõpus
alustatud
kirjanduskohviku tegemisi. Uutest sündmustest oli emotsionaalseim pisimudilaste õpiring.
See
toimus 2-3 korda kevadel.
Üks olulisi sündmusi kogu piirkonnale oli A.Kasemaa Kokora-teemalise mälestusteraamatu
ilmumine ja kohtumised erinevate kirjainimestega. Kahjuks jäi piisava tähelapanuta meie suur
135-s
sünnipäev. Sõnarännu pühendasime sellele ja jätkame ka 136. tegevusaastal mõnede
projektidega,
mis väärtustavad ja tähtsustavad meie väärikat ajalugu ja kestmist valla vanima asutusena.
See kõik
haakub kenasti 2018 pärandkultuuriaastaga.
Muidugi oli see viimane aasta Alatskivi vallas ja 2018 jääb viimaseks kekkooli tegevuses.
Sügisest
jätkame J.Liivi nimelise ? põhikoolina.
Augustis asus tööle uus koolidirektor Erki Larm, uus Kunstide kooli direktor Mikk Kirikal ja
vahetus ka lossi projektijuht. Seega tuli tutvuda uute inimestega ja jätkata koostööd nendega.
Teisel poolaastal hakkasid konkreetsemalt puhuma haldusreformi tuuled ja lähemale
nihkuma kooli
renoveerimise plaanid. 2018 tuleb kahtlemata raske, keeruline ja lootusrikas aasta.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Suurima osalejate arvuga oli suvine suurüritus ,, Mina ka,, kus olid meie õpitoad ja
kirjandusmängud. Liivi Muuseumiga koostöös oli meil filmiprojekt ERÜ rahastusega , mida
vedas
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konkreetsete tegevustega Noortekeskus. Raamatukogu tutvustas erinevaid algupärandite
variante Lapsed tegid animafilmi Juhan Liivi luuletuse ,, Rändaja,, ainetel Peeter Volkonski
muusikaga.
https://www.youtube.com/watch?v=F7o5nZsep5I&t=48s
Kooliga tegime erinevaid memoriine ja kohtumisi ning pisipõnnide mänguring oli põnev ja
meeleolukas.
Tabel 2
Ürituse nimetus
,,Minaka,, ELK Laste vabariik-15.juulil Alatskivi kooli ees
Põnnide pooltunnid,pühendatud laste -ja noorteaastale
Animafilm muuseumi, rmk ja noortekeskusega

Osavõtjate arv
120
15
42

2. Juhtimine
Kuna Kokoral on uus töötaja, muutusid Kokora raamatukogu lahtiolekuajad. Maja on nüüd
stabiilselt avatud ja toimuvad tegevused, mida viib läbi raamatukogutöötaja Inge Rebane
Raamatukogu avatud
teisipäev ja neljapäev 10-15, reede 14-19, pühapäev 11-16, pühapäeviti meisterdamisring
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muudatusi pole, nõukogu ei ole koos käinud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu-töötasud makseteta
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Koolitused
Üritused
Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.16. €
30,2
19,0
7,6
5,1
2,04
0,3
0,5
0,6

Seisuga
31.12.17 €
37,7
22,6
8,5
6,2
2,3
0,24
0,5
0,5

Muutus %
24,8
18,9
11,8
21,5
12,7
-20,0
-16

1.1

Periood

Eraldatud
summa
500,-

Projekti
üldmaksumus
700,-

Raamatukogu+muuseum+noortekeskus04ERÜ
09.2017
Taotles ja koostas Liivi Muuseum, raamatukogu abistas ainult esimeses etapis vt p 1
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2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Kokoral vahetus töötaja. Külakeskus ei olnud rahul eelmiśega ja valis raamatukogu ja külamaja
perenaiseks Inge Rebase. Kevadel käisin abis raamatufondi korrastamas ja lastenurka
kujundamas.
Põhiline tegevus on seal ikkagi külakeskusena, aga enamusel üritustest käiakse ka
raamatukogus ja
pannakse välja vastaval teemal raamatunäitused. Töötaja ei oma erialast haridust.
Mujal jäi kõik samaks ja planeeritud muutusi vald läbi ei viinud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse Koolituse teema
aeg
2017

Koolitaja/
korraldaja

Erinevad teemad ´+ Saarema

Koolituse
maht
tundides
Kõrveküla, maakonna 68

Osalejate Koolituseks
arv
kulutatud
summa
3

keskraamatukogu
Maaraamatukogude
28.03

teabepäev ERM-is

ERÜ

Akadeemiline
21.03

koolitus

raamatukogude
suundumused,

5

1

18.-

uued TÜ,I.Vaaro
tegevused,

6

ruumid.
Lastetöö koolitus Põlvas

Põlva keskrmk ?

15.03

Lasteraamatukogude

21.09

Jõgevamaal

ERÜ

Kooliraamatukogude

toimkond

1-2.08

päev ERÜ lastetoimkond

6

koolirmk 6

suvelaager Mulgimaal

20

70.-

5

18.-

ERÜ
Kooliraamatukogude
nov

teabepäev,Tallinn
Tartu

Kõrgem

Kauneimad raamatud -Viive kunstikool
Noor

3
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Lastekaitsepäeval
raamatu,, Pisike puu,pidulik kätteandmine lossis, kinoseanssidel
raamatute
tutvustamine lastefilmide ees. Ajalehes Postimees nn avalik esinemine.
https://tartu.postimees.ee/4315727/nagu-kaks-tilka-vett-vastne-peipsiaare-vald-ja-vanakallasterajoon?utm_source&utm_medium=button_article&utm_content&utm_campaign=fb_social
Ettekanded, loengud, koolitused puudusid
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Maavanema tänukiri13.01.2017 ja vallavanema tänukiri vabariigi aastapäeval- A.Toomele
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Raamatukogu on 17 aastat asunud praegustes ülikitsastes oludes ilma remondita ja oleks
viimane
aeg kaasajastada meie ruume. Seoses keskkooli kadumisega toimub koolimaja
renoveerimine. Sellega seoses saame juurde kõrvalasuva klassiruumi. See eeldab aga ka kogu
raamatukogu ümberpaigutamist ja muutmist. Õpikuhoidla, mis on korrus kõrgemal 2 aastat
olnud
juhataja tööruumiks, kaob . Kui see paigutub raamatukokku, on meie laienemiskasu küsitav.
Projekteerimine ja dokumendihaldus kestab arvatavalt 2018 novembrini. Siis selgub, millal ja
kuidas edasine tegevus kulgeb.
Kokoral on endiselt raamatud ühes toas, aga lugeja saab kasutada kogu maja.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Alatskivi rmk
eelprojekti koostamine maja renoveerimiseks
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Alatskivil tagatud osaline juurdepääs, koolimaja kaudu võimalik ratastoolis.Kokoral
raamatukogu 2.
korrusel. Ninal osaline juurdepääs, 1. korrus
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2016 lõpus saadud arvuti on ennast õigustanud , ID-lahendused toimivad paremini. Oskame
õpetada
ka mobiil-ID ja smart-ID kasutamist. Raamatukogutöös hakkab dokumentatsioon ja arvete
kinnitamine ühendvallas toimuma Amphoras ja eelarved Veera keskkonnas. Sellel aastal oli
kõik
Omnivas ja vanaviisi.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine, 3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine,, mahakandmiste arv
Komplekteerimisel arvestame erinevate sihtgruppide soove ja vajadusi. Rohkem tähelepanu
püüame
pöörata lastele, et nad lugemisest ei võõrduks ja ei kaoks ära nutimaailma. Aga see on üsna
raske.
Raamatute ostmisel kasutame tihti sooduspakkumisi. E-raamatuid me ei ole tellinud, sest
neid ei
soovita. Maainimesed eelistavad õnneks siiski trükitud raamatuid lugeda.
Annetuste osakaal ei olnud sel aastal suur, neid lisandus meile 46 eksemplari.
Kogude kasutamise kohta võib öelda, et loomulikult küsitakse ja võetakse rohkem uuemat
kirjandust. Mõnedele teostele tekivad ka järjekorrad. Ühena viimastest pika järjekorraga
raamatust
sel aastal võiks nimetada Afanasjevi „Serafima ja Bogdan“, mis on seotud siinse Peipsiäärse
piirkonnaga. Kui oleme mõne kirjaniku juubeli puhul tema teosed näituseks välja pannud,
juhtub
ka seda, et nii mõnigi lugeja avastab siis oma kunagise lemmiku uuesti.
Mis puudutab perioodikat, siis ajakirju oli meil eelmisel aastal tellitud 35 nimetust, neist 7
lisandus
muul moel. Ajalehti tellisime16 nimetust, muul moel saime juurde 3 nimetust. Auviseid
lisandus
meile 5, neist 1 saime annetusena.
Kultuuriperioodika: Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Looming, Teater. Muusika. Kino, Vikerkaar,
Sirp, Õpetajate Leht, KesKus, Täheke, Raamatukogu, Loomingu Raamatukogu.
Maha ei kandnud 2017 a. midagi. Kindlasti tuleb sellega tegeleda 2018 a. Maha kanda
vähemalt 300 eks ja suurem osa vananenud ajakirjandusest. Inventuuri teostame peale
remonti. Viimati toimus see raamatukogude ühendamisel
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduse osas muudatusi ei ole.
Siiski - detsembris kinkisime endale ja lugejatele 135. sünnipäeva puhul tagastuskasti. Seda
hakati kohe kasutama ja loodetavasti huvi suureneb. Eriti hea on kiiresti tagasi saada
järjekorraga
raamatuid. Võlglased ei ole kahjuks seda moodust eriti praktiseerinud.Üldse on nendelt
trükiste
tagasisaamine väga vaevaline ja mingit survet selleks pole peale urrami meeldetuletuste.
Kuna raamatukogus on külastajatel võimalus kasutada arvutit, siis vajadusel aitame neid, kes
abi
vajavad.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Riik.ee jt kodanikuportaalid on lugejatele kättesaadavad ja vajadusel abistame ning suuname
neid e-
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teenuste kasutamisel. Pangateenused jm praktilised toimingud, printimine ja skanneerimine
on
teostatavad.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatu-kogu
Lugejad 2016
Lugejad 2017
Muutus (+-)
Alatskivi
471
509
+ 38
Kokora
27
34
+7
Raamatu- Külastused
kogu
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Alatskivi

10637

10284

Kokora

222

515

Raamatukogu
Alatskivi
Kokora

Laenut-d
2016
18862
343

Laenut-d
2017
17595
470

Virtuaalkülast.
2017
7035

Muutus
(+-)

- 353

Virtuaalkülast.
2016
3850

+293

0

218

+218

Muutus
(+-)
- 1267
+127

Päringud*
2016
122

Päringud*
2017
57

+3185

Muutus
(+-)
-65

4.3 RVL teenindus
RVL-i kasutasime põhiliselt oma maakonna piires.
Kui keegi on avaldanud soovi koduteeninduseks, aitame rõõmuga. Oleme ise raamatuid koju
kätte viinud ja saab kasutada ka sots.töötaja abi. Vajalik oleks reklaam inimestele, kes ei
kasuta arvutit
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Sellele sihtrühmale pöörame erilist tähelepanu ja tellime kogu vastava neile suunatud
paremiku.
Jälgime ka ELK soovitusi ja muud infot. Kahjuks jäävad uued raamatud üha sagedamini riiulile
seisma. Kui neid ise läbi ei loe ja ei tutvusta, leiab hea teos lugeja väga pikkamööda. Näitena
M.Karu kaunis ja sisukas muinasjuturaamat. See tundub lastele liiga mahukana ja tekstigi
liiast…
J.Püttssepa ,,Mustad linnud ,, sai kogu 3-4 klass autorilt kingituseks ja loodame, et selle kõik
ka läbi
lugesid.
Meil on pakkuda kaasaegset koolikirjandust kogu klassi jaoks-Tomusk, Kass, Keränen,Pervik,
Kivirähk.
Seega ei pea lapsed piirduma ainult vana klassikaga vaid saavad nautida uusi ja kuumi
autoreid.
.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
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Tabel 8
Rmtk

Alatskiv
i

Lugd
201
6
199

Lugd
201
7
234

Muutu
s (+-)

Külast
-d
2016

Külast
-d
2017

Muutu
s (+-)

Laenu
t 2016

Laenu
t 2017

Muutu
s (+/-)

+35

5666

5298

-368

3055

2633

-422

Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine
Lapsed käivad raamatukogus küll, aga eelkõige selleks, et segamatult riiulite vahel nutitada.
Koolikirjandust jätkub kõigile ja seda ka laenutatakse, pärast vastatakse testidele . Kavalamad
leiavad kõik sisuülevaated google abil. Kui iga õpilane klassis loeb erinevat raamatut ja seda
teistele
tutvustab, tekitab see lugemishuvi. ,,Klaaslapsed,, või ,,Vilgukivi Tonje,, jt on tänu sellele üsna
loetavad. Elevust ja lugemust suurendavad erinevad vabariiklikud ja maakondlikud võistlused,
kus
oleme tavaliselt esiviisikus olnud.
Kinobussi film lossis , mille algupärand on raamat, tekitab samuti hetkelise huvi. Tutvustan
selliseid alati enne linastuse algust. ,,Nukatuka metsarahvast,, oli 1 meeleolukamaid.
Hakkasime vanematega eelneva kokkuleppe põhjal laenutama raamatuid üritustele tulnud
lasteaiarühmadele. Umbes pooled isad-emad olid rahul, aga kui vanem keeldus, aga laps
tahtis teiste
eeskujul raamatu ikkagi võtta, oli nutuvõrusidki näha. Siis sai õpetaja selle enda nimele ja
rühmas
vaatamiseks.
Noortest on jäänud igas klassis vaid 3-4, kes ilukirjandust loevad. Mõned soovivad sedagi
inglise
keeles ja väike valik uuemat on tänu annetajatele neile ka pakkuda. Loodame jälle puhkuselt
naaseva LM töötaja peale, kes teismelistele häid kirjandusülevaateid teeb.
Sellel õppeaasta hakkas 3 klass kasutama lugemisrongi. Iga loetud raamat annab vedurile ühe
vaguni juurde. Et ei loetaks vaid õhukesi titekaid, peab raamat vastama teatud
kriteeriumitele.
Toimib hästi, kuigi need, kelle rong jääb vaguniteta, ei lase ennast sellest küll häirida.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Reeglina külastab meid kooliaasta jooksul vähemalt 1 laste- ja 1 ,,suurte,,kirjanik. See tekitab
elevust ja huvi.
Ka erinevad viktoriinid ja memoriinid on kirjandusekesksed ja meie kultuurielu kajastavad.
Õpime
tundma lastekirjanikke ja illustraatoreid ning nende teoseid.
Tabel 9
Raamatukogu Ürituse nimi
Osavõtjate
arv
Alatskivi
maakondlik viktoriin 3-4. kl Lutsus
3
14

kohtumine Juhani Püttsepa ka Kadri Ilvesega, 3-4 kl 38
,,Mustad linnud,,
klaasimaali õpituba 9-12 kl
15
kohtumine Urmas Vadiga 6-12 kl
85
memoriin 1-4 kl-le mais
67
Laste Vabariik
120
ettelugemisvõistlus 4. kl,züriiga
14
noor kunstnik raamatukogus, näitusee avamine
14
kohtumine Karin Jürgensoniga, 9.kl
16
kohtumine pisilugemiskoeraga 1-2 kl
32
ettelugemistund 1-2.kl-le
30
Jõulujutt raamatukogus 2. kl
21
Lasteaiarühmade erinevad külastused
57
Uudiskirjanduse tutvustus ja Sõnaränd, 12. kl
8´+6
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Liikumispuudega inimestele viidud raamatuid koju, ka hooldushaiglasse
Tabel 10
Koduteenindus

Kordade arv
12

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Alatskivi hooldushaigla

Teenuste arv
1

Ürituste arv
2

Kasutajate arv
6

Osavõtjate arv
2

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Koostöö kooliga oli eriti tihe tänu uuele huvijuhile, kes sageli lapsi klasside kaupa viktoriinidele
ja
õpitubadesse suunas. Suutsime kiiresti tegevused ja ülesanded leida .
Värviliste kuulutustega aitas kultuurijuht Reet vallast ja ka e-kuulutuste kujundamine on tema
lemmiktegevus. Meil veel palju arenguruumi selles. Imetlemisväärsed on Virve oskused
Laevast
nendel aladel.
Koostööd tegime kõikide valla mäluasutustega ja Sepikojaga. Lossi uue perenaisega pole veel
eriti
tuttavaks saanud.
Lasteaiaga on väga hea kontakt, kuigi jäime neile ühe külastuse võlgu. Oleme õpetajate kaudu
lastele raamatuid saatnud ka kojulaenutamiseks ja mõnes rühmas toimis see edukalt.
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Uus tegija on Kokora külakeskus raamatukoguga, kus käisime P.Lauritsa kohtumisel mitme
oma
lugejaga. Pala raamatukogu juubelil samuti. Olime külalisteks ka ühes Pala rmk
kirjandustunnis.
Alati on teretulnud ELK ja oma maakonna suured lasteüritused. Seal on kõik korraldatud -vaid
osale.
Reikjavikis külastasin linnaraamatukogu, mis ei olnud kaugeltki nii atraktiivne kui enamus
Soome
omi. Lasteosakonnas oli 2 laudit meie kirjanike trükiseid siiski olemas. Ja oli näha, et
raamatukogus
toimub palju muusika-, kunsti- jm sündmusi. Rahvus- ja ülikooliraamatukogu asub neil ühes
kaasaegses hoones ja pole just suur. Kogu Islandi elanikkond ongi umbes 300 tuhat inimest.
Alatskivile on tekkinud 2 uut ürituste korraldamise kohta - Hirveaia kodukohvik ja Magasiait.
Mõlemaga tõotab tulla hea koostöö.
Võõrkeelne lugejaskond on meil rahvastiku vananemise tõttu oluliselt vähenenud. 1.-2. klassi
lastelt
kuuleb vene keelt palju, aga lugeda suudavad nad eesti keeles ja õpetajad arvestavad
nendega ja
suunavad neid alguses lihtsamini loetava juurde. Venekeeleset lugejat teenindab meil Nina
raamatukogu.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
Alatskivi
Kooliraadios ,,Rehepapi,, ettelugemine ja ,,Novembri,, osalenute
arv
ühisvaatamine 7-12 kl
55

Alatskivi

Suuremad näitused: Oskar Luts 130, Henno Käo 75,
Rahvusvaheline
lasteraamatupäev, Aino Pervik 85, Leelo Tungal 70, Tere
tulemast
kooli!, Jää ja tule maa, Sõnarändurid, Jõulude tulek
Lugemiskohvikus 3 üritust 1.Kohtumine Malle Pärnaga
2.Teatri ühiskülastus eelnevalt loetud
raamatu
põhjal,, Meister ja Margarita,,
3. Kohtumine noorluuletaja B.Petolaiga
Kohtumine Urmas Vadiga , 6-12 kl
täiskasvanuid7
Islandi kirjanduse tutvustus ja reisimuljed
Külalislaenutaja Erki Larm-kahel päeval
Kirjandustuur-Sõnaränd Sepikojas
Eesti Keele Instituut külas ja katsed
Pisipõnnide pooltunnid-3
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53

7
9
56
37
14
31

Kokora

jalgsimatk Liivi muuseumi Kasemaa raamatu ilmumise puhul 6
Õhtu Peeter Lauritsaga
26

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogutunnid toimuvad regulaarselt. Kahjuks peale viiendat klassi järjest harvemini.
Traditsiooniliselt tutvub raamatukoguga 1. klass korra oktoobris ja uuesti siis, kui Aabits on
läbi
Nutiseadmed pakuvad huvi vanemale põlvkonnale , toimus 3 individuaalkoolitust.
Urrami kasutamist oleme käsitlenud raamatukogutundides. Täiskasvanute huvi on väga
vähene.
Mitmetele soovitasime raamatuotsingut e-teenusena, aga sedagi ei hakatud hiljem kasutama.
Üksikutele huvilistele näitasime ka riik.ee kasutamist ja abistame panga ja Tpilet.ee
tegevustes
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Endiselt on kasutatavaim näoraamatu leht , kus kajastame kõik raamatukogus toimuvad ja
toimunud sündmused rohke pildimaterjaliga. Uudiskirjanduse fotod ilmuvad ainult seal, kuigi
võiks levida paremini. Need ei saa tavaliselt üle 100 vaatamise.Ka üle tuhande vaatamise on
harva-eelkõige siis, kui uudist on jaganud ja laikinud erinevad inimesed ja grupid.
Õpetaja Sarap kajastab endiselt meie sündmusi klassiblogis ja sealtkaudu levivad need ka FB
mitteomavate inimesteni http://katrealatskivi.blogspot.com.ee/2017/12/magus-joulujuttraamatukogus.html
Vallaleht ja paberkuulutused olid suuremate sündmuste reklaamiks ja isiklikud kutsed
mõjusid traditsiooniliselt kõige paremini.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Aasta oli tegus. Uued allasutuste juhid värskendasid ka meie õhkkonda, eriti koolidirektor. Ta
on
kultuurihuviline ja tema abikaasa töötab ,,Sirbi,, kirjandusala juhatajana ning aitab kaasa
kontaktide
leidmisel ja osales ka,, Sõnarännu,, kohtumisel. Kevadel ongi oodata Vahur Afanasjevi
külaskäiku.
Tuleb ka välja, et kui inimesed said ,, Sirbi,, annetusena endale, oli selle lugejaid palju rohkem
,kui
raamatukogu ajalehel.
Siinkandis elava illustraatori Kadri Ilvese tõttu on meile emakeelepäeval kohtuma tulemas
tema
joonistatud piltidega raamatute autor Kadri Lepp. Teglikult mõlemad Kadrid.
Väga kahju, et rmk sünnipäeva-aasta tähistamisele pöörasime vähe tähelepanu. Aga ka 136es on
väärikas ja kuna algas pärandkultuuriaasta, on meil nendega seoses mitmeid plaane. Ajale,
kelladele
ja suurtele tähtpäevadele pühendamegi juba veebruaris vastava näituse.
2017 oli lugemiskohviku aasta raamat,,Meister ja Margarita,,, nüüd on selleks ,, Roosi nimi,, .
Mõlema puhul vaatame ka samanimelist etendust,, Vanemuises,, ja kaasame teisigi lugejaid.
Osaleme projektis,, Loeme 100 raamatut,, ja käivitame lastele ,, Lugedes lossi, vol 2.
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Eelkõige oleme ikkagi raamatute vahendajad ja loodame, et tõusvate hindade kiuste suudame
osta
palju häid raamatuid ja paremini ringlema panna meie suurepärase raamatuvaramu. Paraku
peab
2018 kandma maha palju aegunud ja lagunenud trükiseid ja korrastama hoidlaruumi , et
remondi
eel oleks võimalik kolida ja pea kogu fond ümber paigutada. See peab olema lõpetatud juba
septembriks.
Kindlasti tuleb viia dokumentatsioonis läbi haldusreformist tingitud parandused ja vajadusel
muuta Kokora harukoguks või laenutuspunktiks.
Loodame, et jätkub koostöö naaberraamatukogudega, mis on ju nüüd samas vallas. Aga kuna
geograafiliselt jääb Peipsi ikka meie idapiiriks ja rahvas laialipillutatuna elama nii järve äärde
, Välgi metsadesse kui ka Sõõru mõhnastikele ja Alatskivi ürgorgu- toimib vallaelanike jaoks
kõik
endistviisi ja samad teenused jäävad kõigile kättesaadavaks ning muutuvad tulevikus veelgi
paremaks.
Raamatukogud peavad kokku hoidma ja toetuma vajadusel rohkem maakonna
keskraamatukogule.
Hoiame oma lugejaid, kaasame inimesi harivatesse tegevustesse ja küllap siis suureneb meie
kasutatavus veelgi. Eriliselt vaatame lastele ja lastekirjandusele- et meie ümber poleks varsti
vaid
viipemaailm .
Koostajad Annast , Toome
Direktor
Allkiri …A.Toome……………
Kuupäev 27.01.2018….

/Nimi/
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Elistvere raamatukogu 2017. aasta aruanne
Tabel 1
Raamatukogu nimi

Elistvere

Elanike arv Üldkasutatavate
(01.12.16)
raamatukogude
arv
340
1

Harukogude
arv

Kokku

0

1

1. Põhilised tegevussuunad
Kõige tähelepanuväärsemaks pean seda, et juba aastaid toimivad ettevõtmised on kasutajate
arvates huvitavad ja vajalikud. Nendeks on Piibliring, mis alustas tegevust 1994 aastal ja käis
koos aruandeaastal 6 korda. Jutlustajateks Soome õpetajad. Jutu(raamatu)tuba alustas
tegevust 2012 aastal ja käis koos 2017 aastal 12korda. Arutatakse aktuaalseid
päevaprobleeme ning räägitakse eesti kirjandusest või tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi.
Suurimaks ürituseks oli Elistvere raamatukogu 100 aasta tähistamine.
Kuna piirkonnas ei ole lasteaeda ega kooli ning noorte peresid ka lähedal pole, siis laste- ja
noortekultuuri aasta tähistamine piirdus ainult raamatunäitusega „Noortest ja noortele“.
Välja oli pandud hulgaliselt tänapäeva eesti noorsoo kirjandust.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
Raamatukogu struktuuris ja teeninduskorralduses muutusi ei olnud.
Raamatukogu nõukogu ei ole.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
sh keskraamatukogu
*
*

Seisuga
31.12.16. €
15.053

Seisuga
31.12.17. €
16.387

Muutus %

8.155

8.842

8.42

2.890
2.270
0.620

2.932
2.309
0.623

1.45
1.72
0.48

0.950

1.545

62.6

2.3.Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
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8.86

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti
üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest
Tabel 4
Koolituste arv

Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

-

Koolituse teema
-

2.4.2 Maakonnaraamatukogu
stažeerimised
Tabel 5
Kuupäev

Täienduskoolitus

22 .02.

Kirjanduse teemapäev

Korraldaja

korraldatud

teema-

ja

teabepäevad,

Esinejad, korraldajad

Viimastel aastatel eestlase lugemislauale
jõudnud prantsuse nüüdisaegne kirjandus

29.03

koolitused,

Osavõtjate arv

Kestus/
koolitustõend

6 ak/t

Osale-nud
raamatuk
ogu
hoidjate
arv
1

6 ak/t

1

Triinu Tamm, „Loomingu
Raamatukogu“

2016. aasta Jõgeva maakonna
Siiri Õunap, Maris Oro, Nelli
raamatukogudes. Plaanid 2017. aastaks
Orgmaa, maakonnark
Laste- ja noortetöö teemapäev (2017 – laste- ja noortekultuuri teema-aasta
„Mina ka!“)
Erivajadustega laste märkamine ja nende
toetamisvõimalused. Käitumisprobleemide
tagamaadest.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert
Masingu Kool

Kolleegilt kolleegile: Laste- ja noortetöö
korraldamisest Tartu Oskar Lutsu nimelises
Linnaraamatukogus

Ädu Neemre, Tartu Oskar Lutsu
nimeline Linnaraamatukogu

20 .04.

Koolitus „Digiajastuga kaasaskäimise oskused raamatukoguhoidjale“
(nutiseadmete koolitus). Madis Roosalu, IT Koolituskeskuse OÜ, koolitaja

6 ak/t
IT Koooli
tuskeskuse
tõend

02.05.

Kultuurilooline koolitusreis „Vaimse kultuuripärandi varamud Tartus“. Siiri
Õunap, maakonnark
Eesti Rahva Muuseum – midagi palju enamat
kui lihtsalt muuseum. ERMi külastamine

5 akt /t
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23.25.08.
07.09.

04.10.

24. 10.

16.11.

14.12.

Rahvusarhiivi peahoone Noora – Euroopa
moodsaim rahvusarhiivi külastamine
Koolitusreis „Leedu raamatukogud ja kultuuriväärtused“. Rutt Rimmel,
maakonnark; Tensi-Reisid AS
Kultuurilooline koolitusreis „Jõgevamaa kirjandusradadel. 3“: Jõgeva Kuremaa – Laiuse – Rääbise - Sadala – Torma -Võtikvere – Voore.
Korraldaja Siiri Õunap, maakonnark.
Esinejad: Ene Sööt, Jõgeva Linnark; Marika Aavasalu, Kuremaa rk; Asta Leiten,
koduloolane; Nele Tõnissoo, Torma rk; Laidi Zalekešina, Mustvee Linnark; Imbi
Paju, ajakirjanik, filmirežissöör; Tea Daškova, Voore rk; Enne Tuka, Kaarepere
rk
Maakondlik raamatukoguhoidjate teabepäev
Personalia (personali muudatused,
tööjuubelid)
Jooksev informatsioon
Siiri Õunap, maakonnark
Mida nägime ja kuulsime Leedu
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogudes?
Kuidas kogume igapäevaselt
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogustatistikat: probleemid, mis meid
raamatukogustatistikas heidutavad
Komplekteerimise (ümber)korraldamisest
Rutt Rimmel, maakonnark
maakonna raamatukogudes 2018. aastal
„Noored ja digikultuur. Sotsiaalvõrgustikud
Maria Murumaa-Mengel, Tartu
raamatukogude töös“
Ülikool
Individuaalkoolitus erihariduseta
Maris Oro, Aive Nurmekivi,
raamatukoguhoidjatele
Sirje Tero,
Erika Pahla, Siiri Õunap,
maakonnark
Kogude teemapäev

8 ak/t

1

6 ak/t

1

7 ak/t

6 ak/t

1

-

1

Osaletud täienduskoolituste
arv:

Koolitust
undide
arv:

6

32

Raama
tukogu
hoidjate
arv:
1

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Raplamaa raamatukogude näitel.
Komplekteerimiskogemusi vabariigist

Tiina Talvet, Rapla
Keskraamatukogu, ERÜ
rahvaraamatukogude
komplekteerimise töörühm

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Tallinna Keskraamatukogu näitel

Aivi Sepp, Tallinna
Keskraamatukogu

Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

Maris Oro, maakonnark

Kolleegilt kolleegile: Adavere topoteek –
digitaalselt kättesaadav ning kaardil nähtav
kogukonna ajalugu

Tiina Kull, Põltsamaa
Vallaraamatukogu

Aastalõpu koosviibimine, IDAde 2017 gala
Raja Vabaajakeskuses
KOKKU:

6 ak/t

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Tabel 6
Loengu, ettekande teema
-

Kellele
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Kuupäev

Esineja

2.4.4Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tabel 7
Tunnustuse saaja

Tunnustuse nimetus

Tunnustuse andja

Elistvere raamatukogu

Aukiri

Heli Täpsi

Aukiri

Maavanem
Viktor
Svjatõšev
Tabivere
Vallavanem
Tarmo Raudsepp

Heli Täpsi

Meene

Põltsamaa Raamatukogu

Mille eest tunnustus
saadi?
Jõgevamaa
kultuurielu
rikastamise eest
Pikaajalise ja aktiivse
tegevuse eest Elistvere
raamatukogus
Helile, ametilt ja hingelt
Jõgevamaa
raamatukoguhoidjale

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus.Raamatukogu
ruumid ja asukoht
Tabel 8
Raamatukogu ruumid ei
vasta kaasaja nõuetele

-

Raamatukogu
ruumid
vajavad mingis osas
kaasajastamist,
kuid
võimaldavad
olemasoleval
kujul
pakkuda kasutajale head
teenust
x

Raamatukogu ruumid on
suures
osas
tänapäevased, vajavad
pisiremonti

-

Raamatukoguruumid on
tänapäevased, paiknevad
uutes või korralikult
renoveeritud
ruumides
ning
võimaldavad
pakkuda
kasutajale
kvaliteetset teenust
-

Aruandeaastal ei ole muutusi toimunud. Ruumid endiselt ramontimata ja talvel külmad.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tabel 9
Juurdepääsu
tagatud

x

ei

ole

Juurdepääs on tagatud
vähemalt põhiteenuste
osas
-

Lisaks põhiteenustele on
tagatud juurdepääs ka
lisategevustes
osalemiseks
-

Tagatud
ligipääs

-

2.4. Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Tabel 10
Infotehnoloogiline keskkond raamatukogus

Seisuga
31.12.
2016
1
0
0
0
0
0
0

Kasutajate käsutuses olevad arvutid (arv)
Sülearvutid (arv)
E- lugerid (arv)
Tahvelarvutid (arv)
Nutitelefonid (arv)
Fotoaparaadid (arv)
Projektorid (arv)

2017 aastal osteti kiipkaardilugeja Gemalto CT30 USB
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Seisuga
31.12.
2017
1
0
0
0
0
0
0

on

täielik

Raamatukogohoidjale uus tööarvuti Ordi Metal Plus + Windows 10 SN:397457
Puudub WiFi ühendus

Tabel 11
Raamatukogu arvutipark
on vanem kui 5 aastat,
puudub WiFi, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus
ning tehnilised vahendid
tegevuste läbiviimiseks

Raamatukogu arvutipark ei
ole vanem kui 5 aastat, on
WiFi –võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark ei ole vanem
kui 4 aastat,
on
WiFi
–võrk,
printimis-,
paljundamis-,
ja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark ei ole vanem
kui
3
aastat,
kasutajatele on kiire
WiFi-võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised võimalused
tagavad mitmekülgsete
tegevuste
läbiviimist
(3D-printer,
muusikavahendid jm)

Raamatukoguhoidja tööarvuti on ostetud 2017 aasta detsembris. Võimalus on teha koopiaid
ja printida. Puudub WiFi ja skaneerimisvõimalus.
3.Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimisel lähtun põhimõttest, et iga lugeja leiaks endale vajaliku
raamatu. Kuna tean lugejate eelistusi, siis vastavalt sellele võimalusel komplekteerin. Enim on
fondi lisandunud eesti autorite loomingut, eluloo ning reisiraamatuid.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2017 aastal lisandus fondi 183 eksemplari raamatuid. Nendest oli 167 ostu ja 16 annetust,
ostudest 57 oma ostud. Ilu- ja lastekirjandust lisandus 128 eksemplari, so. 70%, liiki 63 tuli
juurde 13 eks, liiki 0 8 eks, liiki 7 lisandus 7 eks, teisi vähem. Võrreldes 2016 aastaga saabus
5 eksemplari raamatuid rohkem. Raamatutele kulus 2017 aastal raha 199€ rohkem kui 2016
aastal.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju oli tellitud 28 aastakäiku, ajalehti 4 aastakäiku. E- perioodikat ei tellinud.
Kultuuriperioodikat oli 2 – TeaterMuusikaKino ja Tuna
Perioodika komplekteerimiskulu oli 885€, 2016 aastal 1042€
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid 2017 aastal ei lisandunud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuuri ei olnud. Maha kanti 229 eks. raamatuid ja 8 aastakäiku ajakirju.
3. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused (sh e-teenused)
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Tabel 12
E-teenused
E-kataloog
Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi)
Sh ainult KOVi lehel
Virtuaalkülastused (arv)
Virtuaalkülastusi elaniku kohta
E-teavikute kogu (eks)
E-teenused RIKSWEBi kaudu (reserveerimine)
E-teenused RIKSWEBI kaudu (pikendamine)
E-külastused (RIKSWEBi külastused, enda kogu)
Otsingute arv elektroonilises kataloogis
Saadeti elektroonilisi koopiaid (vahendatud elektrooniline
dokumendiedastus) (arv)
Elektrooniline infoteenindus (elektrooniliste päringute arv, kui
registreeritakse)
Kasutajakoolitus e-õppena (arv)
Interaktiivsed teenused (sotsiaalmeedia)
Sotsiaalmeedia postituste arv
M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele)

2016
1
1
1
0
0
3
1
0
0
0
0

2017
1
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0

0

0

0
FB
214
0

0
FB
121
0

4.1 Avaliku teabe kättesaadavakstegemine
Tabel 13
AIPi kasutamine
AIPi külastused (arv)
AIPi kasutajad (arv)

2016
16
7

2017
7
4

AIPi kasutatakse ainult siis kui on vaja printida ja endal kodus printerit ei ole.
4.2Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 14
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Linna/maak. 119
112
-7
rmtk
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Linna/maak.
rmtk

1995

1959

-36

Raamatukogu
Linna/maak.
rmtk

Laenut-d
2016
5163

Laenut-d
2017
4969

Muutus
(+-)
-194

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
64

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
27

Muutus
(+-)
-37

0

Tabel 15
Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 5 nädalat

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 4 nädalat
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Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 3 nädalat

Päringuid on registreeritud 27, neist teemapäringuid 22, faktipäringuid 4 ja 1 bibliograafiline
päring. Päringutele on vastused antud koheselt.
4.3 RVL teenindus
2016
2017 +/RVL sisse
28
35 +7
RVL välja
65
84 +19
Põhiliselt toimub raamatute vahetamine oma valla Maarja-Magdaleena ja Tabivere
raamatukogudega. Kuna laulan Maarja-Magdaleena segakooris ja seal laulab ka Tabivere
raamatukogust Tiina Teder,
siis on meil iganädalaselt võimalik raamatuid vahetada. Kaugemale aga saatsin/sain
pakiringiga.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduse fondi lisandus 24 eksemplari raamatuid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 16
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
2017

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

12

+27

101

116

+15

9

-3

155

182

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kuna piirkonnas ei ole kooli ega lasteaeda ning vähesed piirkonnas elavad lapsed
kasutavad neid raamatukogusid kus nad koolis käivad, siis praktiliselt ei ole võimalik selle
töölõiguga tegeleda. Külastused ja laenutused tulevad põhiliselt kohustusliku kirjanduse
laenutamisega, kui mujalt ei saada.
4.4.4Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 1
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 17
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
94
94
3
Kodudes käin oma autoga. Kahe lugeja puhul teen kojusõidul väikese ringi, ühel käin eraldi.
Kaks lugejat laenutavad raamatuid ja nende juures käin harvem, kuid üks tellib ka perioodikat
ja kuna ta elab ligidal, siis käin iga nädal. Põhiteenus on laenutamine, aga sageli ka päringutele
vastamine (neid ei ole registreerinud).
Tabel 18
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 Kohalikul tasandil
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Raamatukogus käib koos Jutu(raamatu)tuba. Seal me arutame aktuaalseid
päevaprobleeme ja tähistame kirjanike sünni- või sünniaastapäevi. 2018 aastal rääkisime Oskar
Lutsust, Aino Pervikust, Marje Ernitsast, Minni Nurmest. Mai kuus tutvusime uute
aiaraamatutega, juulis tutvusime ravimtaime ja hoidiste raamatutega. Novembri kokkusaamisel
oli vaatluse all fondis leiduv põhjamaade kirjandus. Detsembris aga istusime jõulujuttudega
jõululaua taga.
Tähistasime ka Elistvere raamatukogu 100 aasta sünnipäeva. Esinema oli kutsutud Jaanus Järs,
kes luges enda luulet.
Koostööd teeme ka Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsiga. Kevadel käisin seal laadal
kasutatud raamatute letiga.
4.6.2 Riiklikul tasandil
4.6.3 Rahvusvahelisel tasandil
1994 aastal tööd alustanud piibliringi jutlustajad on põhiliselt Soomest, mõned ka
Rootsist.
Tabel 19
Raamatukogul puuduvad
kontaktid teiste asutustega
koostöö osas

Raamatukogul
kontaktid
asutustega

-

x

on
teiste

Raamatukogu
töötab
regulaarselt üheskoos
teiste asutustega ning
pakub neile teenuseid

-

Raamatukogul on teiste
asutustega tihe koostöö,
raamatukogu
pakub
neile
teenuseid,
korraldatakse
ühistegevusi
ja
pakutakse
ühiseid
teenuseid.
-

4.7. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Kasutajakoolitusi oli 3, osavõtjaid 4
Teemad: ajakirja tellimine ja internetipanga kasutamine. Kuidas täita linnuvaatlustabelit?
Fondi tutvustus, pikemalt ja põhjalikumalt liiki 7
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tabel 20
Raamatukogul
puudub
oma
koduleht (blogi), kuid tutvustab
raamatukogu tegevusi kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu
tutvustab
oma
tegevusi
regulaarselt
oma
kodulehel(blogis) ja kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu tutvustab oma
tegevusi lisaks omavalituste
kodulehel,
partnerite
kanalites ja sotsiaalmeedias

x

-

x

Sõnumileht nr. 9 2017 Tiina Teder, Elistvere raamatukogu sai 100 aastaseks
4.9 Andmebaasid
TEA e-kataloog
5

2018. aasta tegevused
Jätkata tööd piibliringiga
Korraldada üritusi Jutu(raamatu)toas
Raamatukogupäevade ajal kutsuda kirjanik esinema
Õppida korralikult kasutama raamatukoguprogrammi URRAM
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Direktor
Allkiri Heli Täpsi………………
LISA 1
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Elistvere

/Nimi/

Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Näitus – Õhupallist tähenärijani A. Pervik
85
Päikesepüüdja mustmurilaste maal –
näitus E.Esop 90
Näitus – Noortest ja noortele laste- ja
noortekultuuri aasta tähistamiseks
Näitus – Laste elu – meil ja mujal, nüüd ja
varem (raamatukogupäevadel)
Väljapanek – Taas päkapikud piiluvad
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Elva linnaraamatukogu 2017.a aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Elva
Linnaraamatukogu

5743
2400
46856
5592
66786
0
58 587
108

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

0

0

Töötajaid
kokku
9

1.Põhilised tegevussuunad
2017. aasta on raamatukogule olnud hea/tore aasta. Jätkasime oma senist suunda: lugejate
teenindamine, raamatufondi korrastamine ja ümber paigutamine ning erinevate näituste ja
sündmuste korraldamine. Arvuliste näitajate osas langust ei toimunud. Lugejaid võrreldes
möödunud aastaga oli 11 rohkem, laenutusi oli 524 rohkem.
2017. aasta oli haldusreformi läbiviimise aasta, mis tähendas muudatusi ka
raamatukoguvõrgus.
Elva vallas tegutseb nüüd 12 raamatukogu.
Jaanuaris tähistasime koos teiste asutustega kirjandusteadlase ja emeriitprofessori Karl
Muru 90 sünnipäeva konverentsiga „Elva Luuletark“.
Kohtusime kultuuriminister Indrek Saarega
Külas käis Justin Petrone, Ott ja Aidi Vallik, Heiki Vilep ja lugemiskoer Leero.
Koostöös linnavalitsusega said uued linnakodanikud pidulikult kätte raamatud „Pisike puu“
Kõik töötajad läbisid töötervishoiu arsti kontrolli.
„Tule vaata sinna kuhu igapäev ei näe“ .Raamatukogupäevade ajal pakkusime lugejatele
võimalust laenutada raamatuid otse hoidlast.
Lõime kaasa Eesti Vabariigi 100 aastapäevale pühendatud Laste Vabariigis.
Koostöös Maavalitsusega korraldasime maakondliku õpioskuste olümpiaadi

Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
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Ürituse nimetus
Lastekirjanduse teemaliste järjehoidjate valmistamise töötuba Laste
Vabariigi raames
Küsitlus ja näitus laste lemmikraamatute kohta
Elva Gümnaasiumi loovklasside õpilased kaunistasid jõuludeks
lasteosakonna

Osavõtjate arv
60
45
25

Lasteosakond pidas 2017. aastal oluliseks kaasata lapsi võimalikult palju raamatukogu
tegevusse, anda neile võimalus väljendada oma arvamust, loomingulisust ja iseendaks
olemise omapära. Lisaks väga populaarseks osutunud töötoale Laste Vabariigi raames
korraldasime sügisel küsitluse laste lemmikraamatute kohta. Tulemuste põhjal koostasime
näituse ja plakati, mis andis ülevaate, millised raamatud ja miks lastele meeldivad. Andsime
õpilastele võimaluse oma nägemuse järgi kaunistada raamatukogu jõuludeks. Algatuse
„Eesti Vabariik 100 - kunst raamatukokku” raames tegime aasta alguses üleskutse Elva
Gümnaasiumi õpetajatele tuua laste kunstitöid meie seinu kaunistama. Selle tulemusena
korraldasime järgmised näitused: 10.-11. kl õpilaste plakatinäitus, algklassi õpilaste
kevadpiltide näitus, lugemispesa laste tööd, 4.-9. kl õpilaste karikatuurid. Lisaks koostasime
näituse Astrid Lindgreni teemalise joonistusvõistluse töödest. Sügisel andsime lastele
võimaluse väljendada paberil piirideta ja vabalt sügise värve. Sellest sündis omanäoline
loovtöödenäitus.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi ei toimunud
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
145.562
96.241
31.087
20.317
10.035
2.741

Seisuga
31.12.17 €
149.407
92.914
30.713
19.757
10.437
1.996

2.6 Projektid
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutusi ei toimunud
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Muutus %
+2,6%
- 3,4%
-1,2%
- 2,7%
+ 4%
-27,1%

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

06.07.06.17

Raamatukogude
õppereis Soome/ Pille
Rekker
Infopädevus
Tartu Ülikool

Märts/
Aprill
18.20.05.17
06.12
12.04

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

12

1

290.-
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1

0.-

Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla
20
raamatukogu
Aastalõpu seminar
Kõrveküla
4
raamatukogu
Algupärase
O.Lutsu Tartu 6
lastekirjanduse päev
Linnaraamatuko
gu

2

196.-

5

75.-

2

0.-

Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine
Raamatukogu
Elva
Linnarmtk.
Imbi Härson
Urve Soovere
Imbi Härson

Kuupäev

Üldteemad

Osalejate
arv/Tundide arv

15.02

Haldusreform

2

8h

30.03

Andrase piirkondlik seminar

1

4h

Pille Rekker
Urve Soovere
Iriina Tullino
Urve Soovere

18.-20.05

Koolitusreis Saaremaale

2

40h

7.06

Riigiarhiivi ja Tervishoiu Kõrgkooli külastus

3

12h

Imbi härson
Pille Rekker
Urve soovere
Pille Rekker
Nele Jõks
Taimi Juhkam
Teele Tamm

06.09

Saksa kirjandus, mälutreenung

3

12h

08.11

Rahva Raamat, Kirjandustuur“Sõnaränd“

2

8h

06.12

Aastalõpu seminar

4

16h

17

100 h

KOKKU

Lisaks:
Imbi Härson
Taimi Juhkam - 17. mai „Rahva ja kooliraamatukogu – koos või eraldi“ teabepäev
Põltsamaal
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Teele Tamm – 22. mai „Laste Vabariigi „ esitlus Tallinna Lennusadam
Teele Tamm – 01. juuni „Muinasjutuvägi „ konverents Haapsalus
Nele Jõks
Teele Tamm – 20.sept. Üleriigiline lasteraamatupäev Põltsamaal
Teele Tamm
Nele Jõks – 3. oktoober tuletõrjeõppus
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Imbi Härson
Taimi Juhkam - Ettekanded 17. mail „Rahva ja kooliraamatukogu – koos või eraldi“
teabepäev Põltsamaal
Taimi Juhkam 23. märts rühmakoolitus „Kes otsib, see leiab“ Elva Gümnaasiumi õpetajatele
vaba ligipääsuga andmebaaside tutvustus (Urram, Dea, ISE jt.)
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tänukiri raamatukogule Tapa Vallavalitsuselt Filmifestivali KINO MAALE korraldamisele
kaasaitamise eest.
24. veebruar Imbi Härson - maavanem Reno Laidre Vabariigi aastapäeva pidulik vastuvõtt
Ajaloo Muuseumis
2.7 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu ruumide üldine seisukord on rahuldav.
Juurde oleme muretsenud mõned riiulid raamatufondi paremaks paigutamiseks.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimestele on tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Vahetasime välja 2 tööarvutit
3. Kogud
Komplekteerimise põhimõtted on samad – tellime vastavalt rahvaraamatukogude
töökorralduse juhendile ja Kultuuriministeeriumi määrusele ning oma teeninduspiirkonna
vajadustele. Arvestame ka gümnaasiumi õpilaste vajadustega. Raamatud tellime otse
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peamiselt Rahva Raamatu e- keskkonna kaudu, Apollost, Ersenist, Varrakust jm. ning
erinevatest sooduspakkumistest. Raamatud saabuvad meile igal reedel. Raamatud töötleme
ise.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust 7,8%
Annetusi oli kokku 161 sh. 9 auvist.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Uusi raamatuid osteti 2009 eksemplari 23095.- € eest. Riik toetas oste 10367.- € eest,
kohalik omavalitsus 12728.-€ eest. Annetusi 161 eksemlari 646.-€ eest
Valdav osa ostudest olid eesti keeles, võõrkeeles 99 eksemplari.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Tellitud 68 nimetust ajakirju ja 12 nimetust ajalehti. Perioodika tellimisele kulus 6628.- €
Kultuuriperioodika nimekiri.
Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Looming, Loomingu Raamatukogu, Õpetajate Leht, Sirp,
Täheke, Teater. Muusika. Kino, Vikerkaar. Hea Laps, Muusika; Tuna, Värske Rõhk.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Aasta jooksul lisandus 44 eks. auviseid ostudena (471.-€), annetustena 9 eksemplari (48.-€)
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Viimane inventuur toimus 2009. aastal.
Aasta jooksul on maha kantud 1553 eksemplari sisult aegunud ja lagunenud raamatuid.
Maha on kantud ka aegunud perioodikat 32 aastakäiku.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu teenustes muutusi pole toimunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogu töötab Wifi levialas ja juurdepääs internetiühendusega arvutitele on kogu
raamatukogu lahtioleku ajal. Külastusi aasta jooksul oli 5592 .
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
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Raamatukogu
Elva
Linnaraamat
ukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

2389

2400

+11

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

52448

+2879

Elva Linna49569
raamatukogu

Raamatukogu
Elva Linna
raamatukogu

Laenut-d
2016
65785

Laenut-d
2017
66309

Muutus
(+-)
+524

Virtuaalkülast.
2016
42708

Päringud*
2016
369

Virtuaalkülast.
2017
35509

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
507

Muutus
(+-)
+138

-7199

Infopäringud
Aasta jooksul oli kokku 507 infopäringut väga erinevatel teemadel oli lihtsamaid ja
keerukamaid.
Mõned näited: renessansi kunst ja skulptuur Eestis ja maailmas, kogemusnõustamise kohta,
Pärnumaa üldiselt + Vändra ja Vändra vald, eesti kõrtsid, motorollerid ja nende ajalugu.
Ja selliseid ka: Mis on Toomas Urbi poja nimi, Nikolai II naise neiupõlve nimi, kust saab osta
linast voodipesu, kaabeltelevisiooni pakkuvate firmade telefoni numbreid, kuldvits/kuldjuur,
mis on nende erinevused jne.
Lastel: kiusamine, onni ehitamine, käitumine õnnetusjuhtumi korral, merekoletised jt.
4.3 RVL teenindus
RVL- kaudu tellisime raamatuid 34 korral (Tartu Linnaraamatukogu, TTÜ,
Maaülikooliraamatukogu, Rannu, Rõngu, Konguta).
RVL kaudu läks meilt välja 202 teavikut. Ühel korral abistasime Tartu
Ülikooliraamatukogu. Remondi tõttu olid raamatud pakitud ning vajalikku ei saadud kätte ja
seetõttu telliti meilt.
Oleme viinud lugejatele, kes mingil põhjusel raamatukokku tulla ei saa raamatud koju.
2017. aastal 24 korda , 6 lugejale
Osa lugejaid käib ise koos hooldustöötajaga raamatukogus.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimisel on lasteosakonna prioriteediks endiselt uudiskirjandus ning piisav
kohustusliku kirjanduse olemasolu. Möödunud aastal tellisime juurde mitmeid õpilaste
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kohustusliku kirjanduse nimekirjas olevaid raamatuid, mille järele on suur nõudlus ning
millele on tihti järjekord (nt „Õuduste kool”, „Käru-Kaarel”, „Vahetuslaps”). Kuna tellisime
eksemplare juurde, siis oli rohkematel lastel võimalik neid laenutada ja õigeaegselt läbi
lugeda. Kokku tellis lasteosakond 2017.a 483 raamatut, millest ülekaaluka enamuse
moodustas uudiskirjandus. Uute raamatute kättesaadavus hoiab lastes üleval lugemishuvi.
Meie lugejad on harjunud vaatama uudiskirjanduse eksponeerimise riiuleid ning kui sinna
pole pikka aega midagi uut tulnud, siis lapsed küsivad, millal uued raamatud tulevad. Tihti
laenutatakse just uute raamatute riiulist, sest seal on põnevad raamatud paremini näha kui
tavaliselt riiulis. Mitmed uued ja laste hulgas populaarsed raamatutesarjad motiveerivad
lugema ja laenutama ka neid lapsi, kes muidu suured lugejad ei ole. Uutest raamatutest on
meie lugejate seas väga nõutud nt „Hirmsa Henry” raamatud, jätkuvalt LasseMaia sari,
filmiraamatud ning „Luuseri päevik” ja „Ühe äpardi päevik”. Alates aastast 2017 hakkas
lasteosakonnas käima ajakiri „Miks ja Kuidas?”. Seda laenutatakse harva, kuid kohapeal
loetakse.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d
2016
Elva
Linnarmtk

847

Lug-d
2017
807

Muu
tus
(+-)
-40

Külast-d
2016

Külast-d
2017

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

20495

26204

+5709

12200

-798

12998

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste- ja noorteteeninduse puhul on jätkuvalt lasteosakonna eesmärgiks luua sõbralik
lastepärane rahulik ja atraktiivne keskkond, kuhu lapsed tahaksid vabal ajal tulla. Et seda luua
on meie jaoks kõige olulisem olla raamatukogutöötajatena laste jaoks olemas. See tähendab,
et märkame neid lapsi, kes raamatukokku satuvad, pakume neile sobiva kirjanduse leidmisel
abi ning leiame aega, et lastega raamatutest rääkida. Tänu meie positiivsele keskkonnale
leidub mitmeid lapsi, kes soovivad pärast tundide lõppu raamatukogus aega veeta. Neid lapsi
suuname ka raamatuid lugema ja laenutama, püüame näidata, et lugemine võib olla elamus.
Lasteosakonna keskkonda püüame laste jaoks atraktiivseks muuta köitvate ürituste, näituste
ja väljapanekute kaudu. Sellest täpsemalt allpool.
Vaadates tabelit 8 on näha, et võrreldes eelmise aastaga on lugejate arv vähenenud. See võib
peegeldada laste vähenenud huvi raamatukogus käimise vastu. Vähenenud huvi põhjuseks
võib olla see, et leitakse teisi põnevamaid ajaveetmisviise kui raamatute lugemine, näiteks
arvuti ja nutiseadmete võimalused. Kuid kuna muutus lugejate arvus ei ole väga suur, siis võib
tegemist olla ka 2017.a omapäraga. Nimelt kui varasematel aastatel on Elva Gümnaasiumi
uued esimesed klassid jõudnud kohe sügisel ka raamatukokku, siis 2017.a kooliteed alustanud
õpilastest pole veel mitmed raamatukogu avastanud ja meie lugejaks saanud. Vähenenud on
ka laenutuste arv, kuid samas märgatavalt tõusnud külastuste arv. Külastuste arvu suur tõus
on osaliselt seletatav sellega, et 2017.a aruandes liitsime lasteosakonna külastustele juurde
ka laste AIP-i külastused. Samas kui ka laste AIP-i külastused (3656) maha arvata, on siiski
külastuste arv võrreldes 2016. aastaga paarituhande võrra kasvanud. Selle põhjusena võib
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näha tendentsi, et lapsed küll käivad raamatukogus, aga kaasa laenutavad raamatuid
varasemast vähem. Elva Gümnaasiumi lapsed veedavad hea meelega vahetunnid
raamatukogus ja paljud jäävad siia pärast tunde bussi ootama või sõpradega koos olema. Väga
populaarsed on meie laste hulgas lauamängud. Pigem veedetakse aega mänge mängides,
kodutöid tehes või juttu ajades kui raamatut lugedes. Teisalt need, kes siin käivad, loevad
raamatuid ja ajakirju ka kohapeal. Seega raamatuid siiski sirvitakse ja loetakse, aga alati ei
laenutata kaasa. Lastelaenutuste arvu vähendab veel asjaolu, et endiselt eelistavad mitmed
lasteaialaste ja teiste koolide õpilaste vanemad laenutada raamatuid enda mitte lapse nimele.
Nii on vanemate jaoks tihti mugavam ja lihtsam. Lisaks leidub ka esimeste klasside õpetajaid,
kes laenutavad vahel tervele klassile raamatud enda nimele, mitte iga lapse nimele eraldi.
Püüame teha nende hulga selgitustööd, et lapsed hakkaksid enda nimele laenutama.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et lastele meeldib raamatukogus käia, aga nad vajavad suunamist
ja motiveerimist, et siin käies ka raamatutele rohkem tähelepanu pöörata.
Lasteosakonna tööd 2017. aastal saab analüüsida kahte olulist aspekti silmas pidades: 1)
igapäevane töö lugejatega 2) ürituste läbiviimine. Igapäevase raamatukogutöö osas jätkus
endiselt lasteosakonna tihe koostöö Elva Gümnaasiumiga. Viisime läbi raamatukogutunde
erinevatel teemadel, samuti kasutasid meie ruume ja vahendeid individuaalõppe õpilased ja
nende õpetajad. Nõustasime õpetajaid, millist kohustuslikku kirjandust õpilastele pakkuda,
ning aitasime nii õpilastel kui õpetajatel leida õppetööks vajalikku materjali meie lugemisvara
hulgast. Muuhulgas laenutasime ka õpetajatele tunnis kasutamiseks oma lauamänge ja
heliplaate. Elva Gümnaasiumi 1.-3. klassi lastele mõeldud lugemisring lugemispesa käis
regulaarselt lasteosakonna väljapanekute ja näitustega tutvumas. Tegime tihedat koostööd
lugemispesa juhendajaga. Jätkus koostöö Elva lasteaedadega. Kutsusime lapsi mitmel korral
osa saama nende jaoks väljatöötatud temaatilisest programmist ning viisime läbi
raamatukogutunde. Jätkus ka koostöö Peedu TERA kooliga, mille 1.-2.kl lastele viisime läbi
raamatukogutunde nii raamatukogu kohta kui ka õpetaja poolt etteantud teemal (nt
rääkisime lastega Aino Pervikust ja Astrid Lindgrenist). Kokkuvõttes võib öelda, et pakkusime
aktiivselt õpetajatele ja õpilastele võimalust raamatukogu ja selle vahendeid kasutada. Lisaks
abistasime igapäevaselt lapsevanemaid just nende lastele sobivate raamatute leidmisel.
Läbiviidud üritustest annab ülevaate 4.4.4.
Laste lugemisharjumuse kujundamiseks ja arendamiseks kasutasime aastal 2017 järgmisi
meetodeid:
1) Laste kohtumine lugemiskoeraga. Möödunud aastal pakkus lasteosakond mitmel korral
lastele võimalust kohtuda lugemiskoeraga. Osaleda said nii lugemisraskustega õpilased kui ka
kõik need, kes lihtsalt soovisid koerale lugemas käia. Lapsed olid elevil ja lubasid ka kodus
oma koertele-kassidele ette lugeda.
2) Näitused ja väljapanekud raamatute tutvustamiseks. Laste- ja noorte kultuuriaastast
inspireerituna koostasime ühe näituse nendest raamatutest, mida lapsed ise oma lemmikuks
nimetasid. Lastega koos näituste tegemine aitab ka edaspidi nende tähelepanu juhtida
näituseriiulil olevatele raamatutele ning lapsed näevad, et nende arvamus loeb.
3) Üritused, et muuta raamatukogu laste jaoks atraktiivsemaks. Viisime regulaarselt läbi
väiksemaid ja suuremaid üritusi, eesmärgiga tekitada lastes tunne, et raamatukogus toimub
pidevalt midagi toredat.
4) Üritused, et tutvustada kirjandust (emakeelepäeva viktoriin, kirjanduslikud mängud)
5) Raamatukogutunnid raamatukogu ja kirjanduse tutvustamiseks
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6) Spontaansed vestlused raamatutest siin olevate lastega (mis neile meeldib, mis raamatuid
meie soovitame, mis olid meie lapsepõlve lemmikud jne)
7) Kohtumised kirjanikega
8) Aitasime lastel ja vanematel sobivat kirjandust leida
9) Koostöö õpetajatega tundideks vajaliku lugemismaterjali leidmisel
10) Üritused lasteaialastele, et tekitada huvi raamatute vastu ja harjumus raamatukogus käia
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Raamatukogu lasteosakond pakub erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks. Lastel on
võimalik vahetundide ajal ja pärast tunde lisaks raamatute ja ajakirjade lugemisele ka
lauamänge mängida, puslesid kokku panna, joonistada ja värviraamatuid värvida. Meie
lugejate hulgas on kõige populaarsemad lauamängud. Leidub mitmeid lapsi, kes jäävad
pärast tunde raamatukokku mängima. Raamatukogu pakub oma ruumide näol ka rahulikku
keskkonda, kus lapsed saavad pärast kooli sõpradega juttu ajada või koos kodutöid teha.
Lisaks korraldab lasteosakond regulaarselt pärast tunde erinevaid üritusi (nt
kunstitegevused, lõbusad mälu- ja kirjandusmängud, seltskonnamängud). Raamatukogu on
oluline vaba aja veetmise koht eriti just neile lastele, kes tulevad kooli kaugemalt ja jäävad
siia pärast tunde bussi ootama. Lasteosakonna eesmärgiks on luua keskkond, kuhu lapsed
soovivad ka vabal ajal tulla. Mänguliste tegevuste kaudu on siin võimalik toetavas
keskkonnas teiste lastega sotsialiseeruda ja uusi sõpru leida
Tabel 9
Raamatukogu
Elva Linnaraamatukogu

Ürituse nimi
1.Aidi Vallik ja Ott Vallik esitlesid oma luulekogu
„Imelised inimesed”
2.Kevadised lauamängupäevad (toimusid kolmel
päeval)
3. 1.kl lugemisraskustega laste kohtumine
lugemiskoeraga
4.Lasteaialapsed sõbrapäeval raamatukogus
5.Lasteaialapsed sõbrapäeval raamatukogus
6.Individuaalõppel laste kohtumine lugemiskoeraga
7.Peedu TERA kooli 1. kl õpilaste kohtumine
lugemiskoeraga
8.Lõbus kirjanduslik raamatukogumäng koolilastele
9. 1.-4.kl õpilaste kohtumine Heiki Vilepiga
10. Emakeelepäeva viktoriin 1.-3. kl õpilastele
11. Laste kohtumine lugemiskoeraga
12. Laste kohtumine lugemiskoeraga
13. Laste kohtumine lugemiskoeraga
14. Laste kohtumine lugemiskoeraga
15. Järjehoidjate meisterdamise töötuba Laste
Vabariigi raames
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Osavõtjate arv
35
109
7
10
15
4
11
7
80
44
7
7
8
7
60

16. Paberlennuki meisterdamine ja
lennutamisvõistlus (Astu raamidest välja)
17. Loovust arendav kunstitegevus „Mis värvi on
sügis?” koolilastega
18. Maakondlik õpioskuste olümpiaad
19. Sügisesed lauamängupäevad (toimusid kolmel
päeval)
20. Ettelugemispäev. Ilmar Tomuski „Tere, Volli!”
ettelugemine lastele
21.Muinasjututund lasteaialastele
raamatukogupäevade raames
22.Muinasjututund lasteaialastele
raamatukogupäevade raames
23. Justin Petrone tutvustas lastele Epp Petrone
raamatuid
24. Joonistusvõistlus „Astrid Lindgreni raamatute
tegelased ja lood” ja näitus töödest (Põhjamaade
raamatukogunädala raames)
25. Mälumäng-põrandamäng (Põhjamaade
raamatukogunädala raames)
26. Loovklasside õpilased kaunistasid enda tehtud
paberpiparkookidega õppeklassi
27. Lumehelveste meisterdamine ja raamatukogu
kaunistamine jõuludeks koos õpilastega
28. Jõuluetendus ja jõuluhommik lasteaialastele
29. Jõuluetendus ja jõuluhommik lasteaialastele
Kokku:

10
11
55
99
9
16
11
80
54
11
25
10
12
10
822

Möödunud aastal pakkusime kolmel korral lastele võimalust kohtuda kirjanikega. Aasta
alguses tutvustasid Aidi Vallik ja Ott Vallik oma uut luulekogu „Imelised inimesed”. Lisaks
luuletuste kuulamisele, nägid lapsed, kuidas Ott Vallik oma tahvelarvutis ürituse ajal pilte
joonistas ja kõik lapsed said ise tahvelarvutis joonistamist proovida. Kevadel käis lastele oma
raamatutest rääkimas Heiki Vilep. Novembris raamatukogupäevade paiku ootasime külla
Epp Petronet. Kuna viimasel hetkel selgus, et kirjanik ei saa tulla, rääkis Epp Petrone
raamatutest lastele hoopis Justin Petrone. Kõik kohtumised kirjanikega tekitasid lastes
elevust ning pärast laenutati nende autorite teoseid rohkem. Kohtumistel oli lastel võimalus
soodsa hinnaga kirjanike raamatuid osta ja sinna sisse autogramm saada. Kohtumised
toimusid koostöös Elva Gümnaasiumiga. Lisaks Elva kooli lastele osalesid ka mõned Peedu
TERA ja Valguta kooli lapsed.
Möödunud aastal sõlmisime toimiva koostöö ühe lugemiskoera ja tema omanikuga.
Lugemiskoer käis lasteosakonnas külas 7 korral ja koerale sai ette lugeda kokku 51 last.
Kohtumised koeraga toimusid nii lastegruppidele kui ka individuaalselt ja paaris. Kõik lapsed
jäid kohtumisega rahule ning saime positiivset tagasisidet lapsevanematelt ja koera
omanikult. Mõned lapsed käisid koerale ette lugemas mitu korda ja koera omanik märkas
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nende laste lugemisoskuse soravamaks muutumist. Võib öelda, et need kohtumised
innustasid lapsi lugema ja koerte kohta lugemismaterjali otsima.
Juulikuus korraldasime Laste Vabariigi raames järjehoidjate meisterdamise töötoa. Lapsed
said etteantud vahenditest meisterdada lastekirjanduse tegelaste piltidega järjehoidjaid. See
tegevus andis võimaluse käsitöö kõrvale ka raamatutegelastest juttu rääkida. Töötuba oli
väga populaarne, terve päev käisid lapsed meisterdamas ning töötuba oli raske õigeaegselt
lõpetada, sest lapsed soovisid veel jätkata.
Lasteaialastele korraldasime mitu temaatilist üritust. Veebruaris rääkisime sõbrapäevast,
mängisime raamatute abil tähelepanu arendavaid mänge ning tegime sõbrale kaardi. Sügisel
raamatukogupäevade ajal korraldasime lastele muinasjututunni, kus etendasime
muinasjuttu ning pärast vaatasime koos muinasjuturaamatuid. Detsembris kutsusime lapsed
jõuluhommikule: etendasime jõulujutu, kaunistasime paberist jõulusokki ning külas käis ka
päkapikk. Kõigil üritustel oli lastel võimalus vaadata meie hubases väikeste laste nurgas
raamatuid, mis meeldis neile väga. Lapsed oleks tahtnud raamatukokku pikemaks ajaks
jääda. Mitmed neist tulid pärast rühma külaskäiku oma vanematega raamatukokku tagasi.
Kuna raamatukogupäevad jäid koolivaheajale, kui meil käib raamatukogus palju vähem lapsi,
siis kutsusimegi küll lasteaialapsed. Lisaks korraldasime koolilaste hulgas küsitluse, milline
raamat on laste lemmik. Lemmikraamatutest panime välja näituse ning seinale suure
päikesekujulise plakati, mille pealt sai lugeda laste arvamusi, miks need raamatud
meeldivad. Raamatupäike oli nagu seinatahvel, kust lapsed said koguda ideid, mida
järgmiseks lugeda. Põhjamaade raamatukogunädala ning Astrid Lindgreni 110.
sünniaastapäeva puhul korraldasime joonistusvõistluse ja pärast näituse „Astrid Lindgreni
raamatute tegelased ja lood”. Võistlus oli väga populaarne, lisaks Elva kooli lastele, osalesid
ka Peedu ja Valguta kooli lapsed. Võistlus innustas lapsi uurima Lindgreni raamatute lugusid
ja illustratsioone. Põhjamaade raamatukogunädala raames mängisime lastega lauamängu
põrandal. Kasutasime suurt täringut ja lapsed olid ise nuppudeks. Küsimused olid
kirjanduslikud ja üldharivad.
Kevadel ostsime juurde mõned uued lauamängud ning korraldasime traditsioonilised
lauamängupäevad, kus vahetundide ajal ja pärast tunde olid laudade peal mängud.
Seletasime reegleid ja mängisime koos lastega. Mänge mängis üllatavalt palju lapsi ning
pärast lauamängupäevi hakkasid lapsed vahetundides ja pärast tunde ka rohkem mängima
varasema jutuajamise asemel. See toetab raamatukogu rahulikku õhkkonda, sest mängima
asusid ka need lapsed, kes muidu siin nalja ja lärmi tegemas käivad. Lastele meeldis väga
veel paberlennukite voltimine ja lennutamisvõistlus. Korraldasime selle seoses
rahvusvahelise üritusega „Astu raamidest välja!”. Kuigi meie raamatukogu pole sellega
ametlikult liitunud, tahtsime lasteosakonnas näidata, et raamatukogus võib ka lihtsalt lõbus
olla. Tegevus oli eriline magnet just poistele. Lisaks tähistasime ettelugemispäeva, tegime
sügisel loovtöid ja jõulude ajal kaunistasime koos lastega raamatukogu.
2017.aastal oli lasteosakonnas kokku 39 näitust ja väljapanekut. Nende kaudu tutvustasime
kirjanike loomingut, kes juubelit tähistasid või mõnel muul põhjusel meie jaoks fookuses olid.
Lisaks käsitlesime lapsi huvitavaid teemasid (nt sport, tüdrukute raamatud) ja pakkusime
harivat infot (nt terviseteemaline näitus). Väga palju laenutati väljapanekutelt „Kriminaalne

39

suvevaheaeg” ja „Mida sa praegu tunned?”. Viimasel neist olid raamatud tunnete
teadvustamise ja nendega toimetuleku kohta. Kuuel näitusel eksponeerisime laste enda töid,
nii gümnaasiumiealiste kui ka algklassi õpilaste omi. Täpsem ülevaade Lisa nr.1.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Spetsiaalset teenust erivajadustega inimestele pole meilt soovitud.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Raamatukogul on oma roll kultuurielus. Jätkasime oma traditsiooniliste üritustega:
kohtumised ja näitused erinevatel teemadel, sest järjepidevus on ka oluline.

Raamatukogu

Suuremate ürituste loetelu

Üritustel
osalenute arv

Elva
Kokku

Üritusi

201

9

Näitusi ja väljapanekuid 31 Lisa 1.
22.02 Kaminasaalis meenutati 85. sünniaastapäeva puhul
23
arst ja kirjamees Ain Särge.
29.03 Raamatukogus käis külas helilooja,
16
muusikapedagoog ja klaverispetsialist ning raamatu „Eesti
klaver = Estonian pianos” autor Alo Põldmäe
Traditsiooniline raamatulaat „Raamat teisele ringile“
Kiirematele kingiks teise ringi kruus

80

„Tule vaata sinna kuhu igapäev ei näe“ Avatud uste
päevad hoidlas 3 päeva raamatukogupäevade ajal

14

09.10 Filmifestival Kino maale ElvaLinnaraamatukogus
16.10 Filmifestival Kino maale Elva Linnaraamatukogus

6
5

02.11 Kohtumine Justin Petronega

22

11 nov. Meenutades Jaak Põldmäed .

25

14.12 Ema ja tütre - Anni Irsi ja Lagle Nõu
ehtenäituse Midagi Haldjatele avamine

10

4.6.1 kohalikul
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Meie raamatukogu koostöösuhted piirduvad kohaliku tasandiga.
Peamised koostööpartnerid on linna allasutused : lasteaiad, kool, Elva Muuseumisõprade
Selts, kellega koos oleme teinud mitmeid üritusi nt. Jaak Põldmäe meenutuste õhtu. Oleme
teinud raamatunäitusi nende üritustele.
Elva Koolituskeskusele ja teistele asutustele oleme andnud kasutada oma ruume kursuste ja
koolituste, koosolekute läbiviimiseks.
Vanemaealiste luuleklubi „Luulelised „ jätkas hoogsalt oma tegevust.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolitusi toimus 16.
Peamisteks sihtrühmadeks on 1.- 6.klassi õpilased ning lasteaialapsed. Koostöös õpetajatega
toimusid raamatukogutunnid 1.- 6. kl. õpilastele ning lasteaialastele raamatukogu
tutvustavad külaskäigud.
Peamised teemad : raamatukogu tutvustamine, kasutamise reeglid, laenutamine, fondi
koostis ja paigutus, teatmeteosed ja nende kasutamine, erineva žanriga raamatute otsimine,
loodusraamatute tutvustamine.
Rühmakoolitus „Kes otsib, see leiab“ Elva Gümnaasiumi õpetajatele vaba ligipääsuga
andmebaaside tutvustus (Urram, Dea, ISE jt.)
Individuaalkoolitusi oli 12. Enamasti kasutasid seda võimalust vanemaealised.
Peamised teemad: ID kaardi tarkvara uuendamine ja kasutamine, sülearvuti, tahvelarvuti,
nutitelefoni kasutamise õpetus, FB konto loomine jne.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Informatsiooni raamatukogu teenuste ning ürituste kohta annab raamatukogu koduleht,
kohalik ajaleht Elva Postipoiss, möödunud aastal lisandus infoleht Elva Leht, raamatukogus
teadete tahvlil ja linna infopostidel, Elva kuulutajas.
4.9 Andmebaasid.
Jätkasime koduloo kataloogi kirjete lisamist.
2017 .a. lisatud 120 kirjet .
Kodulehe vahendusel pakutavad andmekogud:
http://raamatukogu.elva.ee/index.php/hea-teada/kasulikud-lingid

5. 2018 aasta tegevused
2017. oli taas töine aasta ja suuri muutusi veel kaasa ei toonud. Suurt tähelepanu
pöörasime fondist vanade ja mitte vajalike raamatute eemaldamisele, fondi ümber
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paigutamisele, et lugejatel oleks mugavam. Toimus mitmeid toredaid kohtumisi. Arvulised
näitajad lugejate, laenutuste ja külastuse osas kasvasid natuke.
2018. aastal möödub raamatukogul 95 aastat asutamisest.

Koostajad: Imbi Härson – Elva Linnaraamatukogu direktor
Nele Jõks- Elva Linnaraamatukogu lastetöö spetsialist
/Allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev 26. jaanuar 2018
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Lisa nr. 1 Elva Linnaraamatukogu näitused ja väljapanekud 2017.a.
Näitused ja
väljapanekud

Kokku 31 (19 näitust, 12 väljapanekut)
02.01 Anni irsi näitus Aga ikkagi on ilus
03.01 Vaateid mitmest aknast Karl Muru 90
07.01 Oskar Luts 130
22.02 Raamatuväljapanek A. Särje loomingust
31.02 Eda Ahi- eesti noore luuletaja sünnipäev
01.03 Teeme kodud korda
03.03 Rein Kuresoo fotonäitus «Muutuv Võrtsjärv»,
arhiivipildid järvest kõrvutatuna tänapäevaste vaadetega.
14.03 Emakeelepäev
21. 03 „Rahvusvaheline luulepäev“
27. 03 „Aplaus armastatud näitlejatele“
29.03 „Klaver läbi aegade“
07.04 Kalju Tähiste fotonäitus "Emumägi"
22.04 Aino Pervik 85 aastat kirjaniku ja tõlkija sünnist
05.05. Pühapäeval on emadepäev
04.05 Rohenäpu aed : Nõuandeid aiatöödeks kevadel
15.05 Kalju Tähiste fotonäitus "Lilled Emale"
24.05 Käsitöönäitus "Hetked ajas - Elva Naisselts 85"
01.06 „Jalgsi looduses ja linnas „
07.07 Dirigent Neeme Järvi 80
18. 07 Sünnipäev on Kristiina Ehinil
01.08. „Mets toidab“ : loodudest toidulauale
03.08 Kalju Tähiste fotonäitus Elva Kohvikutepäev 2017
16. sept Boris Kabur 85
25. 09 Näitus Kultuurilugu kivis
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23.10 „Auhinnatud eesti kirjandus“ Kirjandusauhinnad
Eestis
15.11„Loe ja kuula“ näitus muusikute elulugudest ja
nende muusikaplaatidest
Nov. Uut eesti luules
13. 11 Põhjamaade raamatukogunädal „Põhjala Saared“
07.11-01.12 Harrastuskunstnik Eve Rae õlimaalide
näitus Puiestee sirelid
16.12 Soome 100: Üht-teist Soomest
10.12 Anni Irsi ja Lagle Nõu ehtenäitus Midagi Haldjatele

Raamatukogu
Elva Linnaraamatukogu

Näitused/virtuaalnäitused, väljapanekud
Lastele:
Näitused:
04.01. Meie tiivulised sõbrad
14.02. Eesti ja meie naabrid
07.03. Meie ilus emakeel
05.04. Aino Pervik 85
28.04. Seiklused looduses
02.05. Kevad südames (pildinäitus algklassi õpilaste
loovtöödest)
10.05. Mina näen ka teisiti (10.-11. kl õpilaste
plakatinäitus)
08.06. Leelo Tungal 70
02.07. Lillede ilu
09.08. Jutte koduloomadest
06.09. Hoian oma tervist
19.09. Lugemispesa lapsed soovitavad
lugeda...(näitus laste piltidest raamatute põhjal)
27.09. Karikatuur. Sport läbi lapse silmade (4.-9. kl
õpilaste karikatuurid)
13.10. Laste lemmikraamatud
15.10. Mis värvi on sügis? (laste loovtööd)
26.10. Astrid Lindgreni lasteraamatud
13.11. Astrid Lindgreni raamatute tegelased ja lood
(laste joonistused)
01.12. Jõnkat-jõnkat, jõulud teel on!
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Arv
18

Väljapanekud:
03.01. Henno Käo fantaasiamaailmad
19.01. Aidi Valliku raamatud
27.01. Vägevad masinad
13.02. Minu armas sõber
03.03. Heiki Vilepi raamatud
14.03. Juhani Püttsepa raamatuid
29.03. Naer on terviseks!
04.04. Hea lasteraamat 2016
21.04. Tüdrukute maailm
09.05. Kallis ema
15.05. Rõõm spordist
08.06. Kriminaalne suvevaheaeg
17.07. Muinasjutte suurtele ja väikestele
13.08. Seiklusrikkaid lugusid
31.08. Kooli poole sammud sea, võta kaasa tuju
hea!
18.09. Hakkame teadust tegema
02.10. Mida sa praegu tunned?
17.10. Mida teha, kui on igav
01.11. Epp Petrone lasteraamatud
10.11. Soome kirjanike lastejutud
01.12. Valmistume jõuludeks
Kokku:

21

39
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Ilmatsalu raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

Ilmatsalu
raamatukogu

2573
389
5222
82
18494
0
22060
26

Harurk. arv
0

Töötajaid
kokku
1

-

1.Põhilised tegevussuunad
Tähtvere vald ühines Tartu linnaga. Kuna oleme ikka maa- raamatukogu hajaasustusega
piirkonnas, siis jäi kõik nii nagu vanasti. Ilmatsalu raamatukogu tegutseb edasi omaette
asutusena. Kuna oleme linnaraamatukoguga väga erinevad, siis esialgu ei plaanitud nendega
ka ühinemist. Jätkan komplekteerimist Tartumaa Keskraamatukogu kaudu oma tuttavas
keskkonnas, kasutan edasi raamatukogu tööprogrammi Urram. Kõik muu aga kuulub linnale
ja püüan sellega kohaneda.
Tegin raamatukogus väga põhjaliku inventuuri. Olen ise rahul, sest kõik teavikud on nüüd
triipkoodid saanud ja ülevaade fondist sai selgemaks.
Remontisime- värskendasime suure koridori kevadel, kui oli koolivaheaeg.
Pidasime pidu: Ilmatsalu raamatukogu 55 tegevusaastat. Tänasime valda pikaajalise koostöö
eest, austasime parimaid lugejaid jne. Käis külalisi, õnnitlejaid ja õhtu naelaks oli kohtumine
armastatud näitlejanna Marje Metsuriga.
Raamatukogupäevad olid teguderohked, külas käis veel lastekirjanik Reeli Reinaus.
Lugesime jõulujutte ja pidasime jõulupidu.
Ilmatsalu raamatukogu on alevikus ainuke koht, kuhu saab päeval tasuta sisse astuda,
laenutada, lugeda ja üritustest osa võtta.
Raamatukogu sai osta puhketuppa mikrolaineahju ja uhke kohviaparaadi.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Palju tegevust jätkus õpilastele. Lasteraamatupäev, ettelugemised algklasside õpilastele ja
lasteaialastele. Kasutame ka palju tublimate õpilaste abi nende sündmuste korraldamisel.
Palju oli raamatukogutunde.
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Toimus kaks luulekonkurssi. Kevadel "Emadest ja kevadest", sügisel "Isadest ja sügisest"
Tabel 2
Ürituse nimetus
Lasteraamatupäev
Emadest ja kevadest
Isadest ja sügisest
Ettelugemispäev
Kohtumine Reeli Reinausiga, väljapanek autori teostest.
Jõulujuttude lugemine

Osavõtjate arv
86
33
26
88
211
42

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Ilmatsalu raamatukogu kuulub Tartu linnale, kuid enamus tööst kulgeb edasi nii nagu siiani.
Raamatukogu jätkab iseseisva asutusena.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
32.320
18.800
9,063
4,506
4,500
0,350

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.17 €
34.776
19.600
9.544
4.538
4.817
0.264

Periood

Muutus %
+7,6%
+4,3%
+5,3%
+0,7%
+7,0%
- 24,6%

Eraldatud
summa
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp
IV
kvartal 250,00
Raamatukogu 55 sünnipäev ja kohtumine 01.1017Külalisele
armastatud näitlejanna Marje Metsuriga
31.12.2017
esinemistasu
maksmiseks.

Projekti üldmaksumus
584,00 koos maksudega.

.
Olen väga tänulik Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile rahalise toetuse (250.00) eest.
Saime maksta esinemistasu (200 eurot) Marje Metsurile (+ maksud 50 eurot.)
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi hetkel ei ole.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Osalesin 6 Kõrveküla raamatukogu korraldatud koolitusel.
koolitused raamatukogutööks väga vajalikud.
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Tabel 5
Koolituse aeg Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

19.-21 mai

Leedu raamatukogud

Tartu
Linnaraamatukogu

23. mail

Töötoad raamatukogus.

Tartu

Linnaraamatukogu j a

linnaraamatukogu

Soome

Koolituse
maht
tundides
72

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa
169.00

6

raamatukogude

kogemused.
29.sept

Lena Törnqvist, Janika Palm Astrid Lindgrenist

3

ja Reeli Reinaus
Ma arvan, et raamatukogu võiks jääda raamatukoguks, mitte töötubadeks. Ühe töötajaga, kes peab
kõik tööd ära tegema, pole see võimalik. Aga kui töötajaid on palju, miks mitte.
Olen ikka oodanud arvutikoolitusi. Töö kõrvalt ei ole võimalik kursustel käia, sest tavaliselt on need kas
hommiku- või õhtupoolikul ja kallid ka.
Väga oluline on koolituspäevadel kolleegidega kohtumine, muljete avaldamine.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Raamatukogu 55 sünnipäeval kokkuvõte raamatukogu ajaloost, töödest ja tegemistest.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Omandatud diplom 2006. a. TÜ Viljandu Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste erialal.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tartu Maavanema Tänukiri (Tartu 13. jaanuar 2017)
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Ruumid on üsna korras, sanitaarremonti vajas koridor, kus seinad olid pleekinud ja määrdunud. kevadel,
laste koolivaheajal, remonditi koridor.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Ilmatsalu raamatukogu Sanitaarremont koridoris
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Ilmatsalu Kooli kaudu saaks liikumispuudega inimene raamatukokku.
Ei ole ühtegi klienti, kes oleks soovinud kasutada liikumispuudega inimesele mõeldud juurdepääsu.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arendustegevus teostatud eelmisel aastal, Internet levib läbi valguskaabli. Kiire ja hea Interneti ja WiFi ühendus
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine,
Ostetud raamatud võetakse arvele, triipkoodistatakse ja sisestan arvutisse. suur osakaal
lastekirjandusel. hea, et oli väike lisaraha lastekirjanduse ostmiseks.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust.
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Annetati 189 eksemplari.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatukogu ostis 2017. aastal 641 raamatut ja 6 CD ning 6 lauamängu. Ei ühtki e- raamatut, sest pole
olnud nõudlust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Oleme tellinud enamus ilmuvaid ajakirju ja ajalehti. Perioodikale kokku kulus 1763 eurot, sellest riigiraha
eest kultuuriperioodikat telliti 268 euro eest ja OV: 1495 eurot.
Tellitud 40 nimetust ajakirju ja 11 nimetust ajalehti. Annetusena saadud Kesknädal.
Kultuuriperioodika: Akadeemia, Hea Laps, Keel ja kirjandus, Looming, Sirp, Teater. Muusika. Kino,
Täheke, Vikerkaar, Õpetajate Leht, Värske Rõhk, Kultuuri Kes Kus, Kunst. ee, Muusika, Vikerkaar, Oma
Keel.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ostetud 6 CD -d.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Raamatukogus ei ole minu teada kunagi inventuuri olnudki. 2017. aastal teostatud põhjalik fondi
puhastus- inventuur. Vananenud, lagunenud ja kadunud raamatud maha kantud ja kõik teavikud on nüüd
triipkoodistatud ning arvutisse kantud. Oli väga mahukas ja raske töö üksi töötavale inimesele. Aga hea,
et töö ette võtsin. Süda on palju rahulikum.( Töö kestis maikuust augustini).( Tegelikult polnud tõelisest
seisust õrna aimugi.)
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kõige tähtsam töö raamatukogus ongi klienditeenindus. Soovin väga, et kasutajad oleksid rahul,
viimasel ajal, isegi enne linnaga liitumist, käisid paljud laenutajad juba linnast meie raamatukogus.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Aitan alati, kui keegi abi küsib ja oleme vastused ka leidnud.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Kokku

419

389

-30

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus (+-)

Kokku

5143

5222

+79

0

0

0

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus (+-)

Kokku

18435

18494

+59

7

12

+5

4.3 RVL teenindus
RVL korraldamine lihtsam käest kätte, kui Urramiga.
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Kes on raamatut soovinud, on selle ka saanud. Paljud õpilased tulevad nimekirjaga mida vanemad või
vanavanemad ka õed- vennad soovivad. Püüan alati aidata. Paljud soovid täidan ise ja ka meie
kirjakandaja tuleb lahkelt kojukandega hästi toime. Raamatukogu osutab postiteenust, siis kasutame
meie samuti kirjakandja teenust. Kõik toimib.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Väga tähtsal kohal ongi laste- ja noorteteenindus. Raamatukogu asub koolimajas, tööd, üritused ja
muu on läbipõimunud. Püüan olla nii vajalik, kui vähegi saab. Aitan alati, tulen varem tööle,
kui vaja ja organiseerin raamatukogutunde, teen näitusi- väljapanekuid, uue kirjanduse
tutvustamist klasside kaupa vastavalt eale. Õpetajatega väga tihe koostöö. Soovitamisel
lähtun õpetajate soovitustest.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lapsed loevad meelsasti just uusi raamatuid, laenutavad koju ja loevad kohapeal. Mõnel klassil on
raamat laenutatud just klassis lugemiseks. Püüan tellida paremaid lasteraamatuid ja neid, mida õpetajad
soovitavad õppetööd toetavaks kirjanduseks.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
us
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
Kokku

195

227

+32

2535

2464

-71

2663

2583

-80

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste- ja noorte teenindusel väga suur rõhk. Huviäratamine kirjanduse vastu raamatukogus väga tähtis.
Teeme kooli huvijuhiga koostööd ja tähistame tähtpäevi, kirjanike sünnipäevi. Tutvustan uusi raamatuid.
Paljud algklassid teevad lugemispuid ja -päevikuid.
Tähtsad on raamatukogutunnid õpilastele. Nende ettevalmistamine võtab väga palju aega.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Peatähelepanu pöörasime laste- ja noorteaastale, toimusid etlusvõistlused, ettelugemised- lapsed ise
loevad ette. Annan palju ülesandeid täita just õpilastele endile. Saavad esinemispraktikat. Ja nad väga
tahavad esineda.
Luuletustel tähtis koht. Näiteks 2017 aastal toimus luulekonkursse lausa kaks korda. Kevadel oli
emadepäevaks "Kevadest ja emadest" ja sügisel isadepäevaks "Isadest ja sügisest". Paljud isad tulid
oma lapsi ka konkursile vaatama ja julgustama. Hea oli, et ka poisse oli päris palju, kes soovisid luuletusi
õppida ja esitada.
Kohtumine Reeli Reinausiga. enne kohtumist tutvustasin kirjaniku loomingut ja siiani laenutatakse tema
põnevaid raamatuid lugemiseks. Oli palju uute raamatute tutvutamist- väljapanekuid. Leelo Tungla
sünnipäeva tähistamine, koos juttude ja raamatunäitusega.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Vt. Tabel 2.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Koduteenindus

Kordade arv
11

Teenuste arv
11
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Kasutajate arv
4

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
0
0
0
Raamatukogu pakub lugemisteenust.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja
vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu toetab väga elukestvat õpet, kohalikul tasandil. Abistan kirjanduse ja
materjalide otsimisel. Raamatukogu teeb tihedat koostööd kohaliku kooli, lasteaiaga ja
pensionäridega.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Kokku arvuliselt26

Kevadel emadepäeval ja sügisel isadepäeval
toimus Lusikapäev koostöös valla ja lasteaiaga. Anti vastsündinutele
hõbelusikad, ja raamat "Pisike puu."
Raamatukogu 55. juubel
Kohtumine näitlejanna Marje Metsuriga
Raamatukogupäevadel avatud uste päevad.
Toimus mitmeid raamatuväljapanekuid- näitusi.
Üritusi 11
näitusi 15
680
kõik kokku

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Tavalist arvutiõpet ja infootsingut ma enam koolituseks ei pea. See on igapäevane abi ja otsing, kus olen
ise abistanud nii arvutikasutamist kui infootsingutel. Sihtrühmad on edasiõppijad ja tööotsijad.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogus kohapeal, Valla kuukiri "Valla Elu", Kuulutused raamatukogus ja külade teadete tahvlitel
jne.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Oli raske aasta, tööd jätkus, aga rohkem sooviks teha sisulist tööd, milleks enam aega eriti ei ole. Suure
osa ajast võttis inventuuri tegemine. Koridori remont. Vallaga hüvastijätt oli kurb. Harjumine Tartu
linnaga, nende tööga ja nende arvutiprogrammidega.
Nad ei saa veel paljudest asjadest aru. Raamatukogu jätkab omaette asutusena vähemalt 2018. aastal.
Ikka peab erandeid ka olema.2017.a. saime palju raha raamatute ostmiseks ja ajakirjade-, ajalehtede
tellimiseks. Sellist aega enam ei tule. Ellu tuleb aga jääda igas olukorras. Soovime veel tihedamat
koostööd lähiasutustega, kool, lasteaed, noorte- ja huvikeskusega.
Koostajad: Maret Lukken
Direktor
Allkiri M. Lukken /Nimi/

Kuupäev: 25.jaanuar 2018
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Järvselja raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Järvselja

50
652
6
1601
0
7101
19

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

0
-

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Põhiline oli töö fondiga:
1.Meerapalu raamatukogu fondi inventuur.
2.Järvselja raamatukogus aegunud teavikute kustutamine.
3.Järvselja raamatukogu raamatute vöötkoodistamine ning inventuur.
Raamatukogu on kogukonnakeskuseks 4(edaspidi 5)küla elanikele, ainuke kokkusaamispaik,
kus korraldada mõttetalguid, raamatuarutelusid, tähistada rahvakalendri tähtpäevi ning kõike
muud
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Üritusi noortele ei toimunud

Osavõtjate arv

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Seoses haldusreformiga lõpetas raamatukogu 2017.a. lõpuks
vallavalitsusega, kuuludes edaspidi Kastre valla alluvusse.
2.2 Eelarve
Tabel 3
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töösuhted Meeksi

Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
12187
7714
2299
1368
140
455

Seisuga
31.12.17 €
16014
9342
4341
981
183
454

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Muutus %
31,4
21,10
88,8
-28,3
30,71
-0,22

Periood

0
Projekte ei esitanud.

Eraldatud
summa
0

0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi ei toimunud. Töötajaid on 2: juhataja 0.5 ja kütja-koristaja 0,25 koosseisu.
.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse aeg Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

15.02.17

Haldusreform.Statistika

keskraamatukogu

4

1

18.-20.05.

Koolitusreis Saaremaale

„

20

1

07.06.

Riigiarhiiv

„

4

1

06.09.

Saksa kirjandus

„

4

1

08.11.

Rahva Raamat.Sõnaränd

„

4

1

06.12.

Loodusmaja

„

4

1

Kokku

Koolituseks
kulutatud
summa

98,00
5,00
15,00
118,00

Kõik Kõrveküla raamatukogu koolitused olid sisukad. Väga harivad olid Riigiarhiivi ja Loodusmaja
külastused. Soovitasin kõigile lugejatele neid külastada. Palju huvitavat kogesime Saaremaa reisil. Aitäh
korraldajatele!
Ansambel Ütsiotsõ on kokku pannud luule-ja muusikakava Artur Adsoni luule põhjal. Praegu
esinemistasust ei tea, kuid võimalusel plaanin kutsuda Järvseljale. Ehk sobiks isegi koolituspäevale?
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:.
Ei esinenud
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Õppijaid ei olnud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kultuurkapitali stipendium.
Tartu Maavanema tänukiri
Meeksi Vallavalitsuse tänukiri .
.
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2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Edaspidi haldab raamatukogu Kastre vallavalitsus.
Hoone kuulub Maaülikoolile ning vajab uut katust. Ruumid remonti ei vaja .
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
0
2017.a. remonti ei tehtud.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele on pääs raamatukokku tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Interneti levi on korralik. Kampaania "Internet koju " raames tehti taotlus valguskaabli paigaldamiseks.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetuste osakaal oli 2017.a. suur- 537 eks. Seoses Meerapalu raamatukogu likvideerimisega saadi
468 eks. ,muid annetusi - 69
Osteti ainult 68 eks.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid kokku saabus 602 eks. E-raamatuid ei tellinud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Tellitud perioodikat 16,s.h. annetusena saadud 3.
Kultuuriväljaanne on Sirp.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid saadud 3 eks., millest annetusena -1.
3.2 Inventuuri toimumine,
Inventuur toimus 18.02.2017 -04.09.2017 , mahakandmiste arv -2393
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muudatusi ei toimunud.
Raamatukogu oli lugejatele rohkem päevi avatud kui eelmisel aastal. Lugejad on teenindamisega rahul,
sest teenus on alati kättesaadav ning raamatukogus ei nõuta viivist.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Kastre valla infot saab valla kodulehelt ning infolehest.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

Kokku

43

50

+7
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Kokku

570

652

+82

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Kokku

1489

1601

+112

Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus (+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus (+-)

8

11

+3

0

.
4.3 RVL teenindus
RVL laenutusena telliti põhiliselt Võnnu Raamatukogust. Raamatute valimise ja kohaletoomise olen
korraldanud ise.
Koju viiakse raamatuid vanuritele (3) ja tihti teenindatakse ka pereliikmete poolt.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Laste-ja noorteteenindust eraldi ei toimu. Eelkooliealisi lapsi kohapeal ei ela. Raamatukogus käivad vaid
vanavanemate külalised. Kooliealised laenutavad koolikohustuslikku kirjandust, mida koolikogust ei saa
kätte.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjandust sai juurde Meerapalust. Komplekteerimissummadest juurde ei tellinud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
us (+-) 2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
9
6
-3
40
51
+11
+12
Kokku
58
70
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lastele on oma lauake ja toolid, kus saavad raamatuid valida ja vaadata. Kes raamatuga tutvub, võtab
tavaliselt selle koju kaasa. Kahjuks on lapsi vaid 6.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Üritusi ei toimunud
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
0
0
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega sihtrühmi ei teeninda. Vanuritele on viidud raamatuid ja ajakirju koju kätte.
Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
8
76
4
Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
0
0
Haiglaid ja hooldekodusid ei teeninda. Neid ei ole.

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond.
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Raamatukogu töötab kogukonnakeskusena. Püüame säilitada kohalikku kultuuripärandit, tähistades
eesti rahva tähtpäevi, s.h. keelepäeva. Iga ürituse olen püüdnud siduda raamatuga. Tähelepanu on
pööratud ka tervistavatele üritustele-matkad jalgsi ja jalgratastel.
Põhiline toetaja oli Meeksi vallavalitsus. Tihe side on olnud Meeksi ja Võnnu raamatukogudega. Aasta
lõpupoole eriti Võnnu raamatukoguga, kust sain isegi raha perioodika tellimiseks.
Tabel 12
Raamatukogu
Järvselja

Kokku

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Mida nägime RIO-s
Anna Karenina -romaan ja film
Sõbrapäeval sõbraluulet
Liigume terviseks. Vastlapäeval
Naistepäev ainult naistele. Eesti naisluuletajad
Keelepäev. Kust pärineb meie kohanimi?
Paastumaarja pannkoogid
Teater Ugala ühiskülastus. Meeste kodu
Teeme Ära. Talgud
Jalgrattamatk Peipsi äärde ,Meeksi raamatukogu. Mehikoorma
ajalugu, Piirivalvekordon
Kohtume raamatukogus. Minu lapsepõlveraamat
Anne Adams. Läinud aegade mõtted. Eesti luule ja muusika
Kohtume Võnnu raamatukogus
Traditsiooniline Põdrapidu. (mälumängus kasutati H. Visnapuu
mälestusteraamatut ja M.Laari mälumänguraamatut)
Jõuluaeg on käes

16
10
7
15
8
7
10
12
7
7

Näitusi ei korraldanud, väljapanekuid 4
Suuremaid üritusi 15

231

9
40
9
60
14

Raamatunäitusteks pole õiget kohta, seetõttu vaid väljapanekud. Uusi raamatuid tutvustan tavaliselt
kogukonnaüritustel ja need on välja pandud eraldi riiulil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolituskeskusena ei kasutanud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu üritustest on kirjutatud Võnnu valla infolehes.
4.9 Andmebaasid.
Raamatukogul puudub koduleht ja andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
2017.a. märksõna oli „haldusreform“. Seoses Kastre vallaga liitumisega nõuti inventuuri. Enne seda tegin
mahakandmisi. Kogu fond tuli vöötkoodistada, mistõttu kestis inventuur septembrini. Probleem tekkis
aasta lõpul perioodika tellimisega, sest Meeksi vallavalitsus ei lubanud oma eelarvest selleks kulutada.
Uuel vallal polnud aga eelarves vastavat summat ette nähtud. Võttis aega enne kui sai tellimised tehtud
Võnnu raamatukogu eelarvest.
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Kastre vallavanem on lubanud, et Järvselja raamatukogu jääb alles, eriti arvestades selle tugevat
kogukondlikku tähtsust. Loodan, et see nii jääb ja uus vald toetab komplekteerimisel ja ürituste
korraldamisel. 2018.a. veel kinnitamata eelarves on ettenähtud teavikute ostuks 1000€.
Eesti Vabariik 100 tähistamiseks:
1. Pidevalt teha väljapanekuid ja üritusi lugejatele.
2.Lugeda võimalikult rohkem eesti autorite teoseid, märkida neist 100 mõttetera ja esitada need
raamatukogus raamatukogupäevade ajal.
Teeninduspiirkonna elanike arv statistiliselt küll suureneb, kuid neid külasid on raamatukogu ka varem
teenindanud. Plaanis on Kõnnu küla (mis asub veidi kaugemal) elanikega kohtumine.
Aeg näitab, millised muudatused uues vallas võivad tulla.
Koostaja....Ene Runtel....
Direktor

18.jaanuar 2018.
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Kallaste raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

845
256
2313
169
5770
0
28752
9

1.Põhilised tegevussuunad
Põhiliseks tegevussuunaks oli lugejateenindus. Komplekteerisime raamatukogu fondi,
korraldasime kohaliku tähtsusega üritusi ja jätkasime tööd fondiga ( korrastasime,
parandasime, kandsime maha ja utiliseerisime)
2017.a 01.septembrist viidi üle nii raamatukogu direktor, kui ka raamatukoguhoidja seniselt
1,0 koormuselt 0,8 koormusele. Raamatukogu lahtiolekuaeg suurenes nädalas 4 tunni võrra.
Fondi korrastuse ja muud raamatukogutööd teeme nüüd raamatukogu lahtioleku ajal. Varem
sulgesime selleks raamatukogu lugejaile. 2017 aastal sai raamatukogu WIF-i leviala.
2017 aasta sügisel saime lõpuks külastajatele kasutamiseks uue ( kasutatud ) arvuti.
Vajadus meie teeninduspiirkonnale uues Peipsiääre vallas raamatukogu järele pole kadunud.
Pigem on rahvas hakanud rohkem raamatukogu poole vaatama, sest oleme linnakese ainuke
kultuuriasutus. Meie raamatukogu kasutab põhiliselt venekeelne elanikkond ja selge on ka
see, et siinne rahvas ei lähe laenutama vene kirjandust ei Ninale, ega ka Kolkjasse, Varnjasse.
Mujal meie uue valla raamatukogudes on põhiliselt eestikeelne lugemisvara ja nii kasutab ka
Kallaste linna läheduses elav vene elanikkond väga agaralt meie raamatukogu teenuseid.
Loodame, et raamatukogu vajadusest Kallaste linnas saadakse Peipsiääre valla juhtkonnas aru
ja raamatukogu jääb püsima, ning et meie ettevõtmisi ka toetatakse.
.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Lasteraamatute varakast
Laps ja raamat

Osavõtjate arv
11
22

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogunõukogu ei töötanud.
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2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
24 956
16 699
3 725
1 200
1 735
328

Seisuga
31.12.17 €
25 539
13 374
3 589
1 200
1 622
920

Muutus %
+ 2%
- 20%
- 4%
0%
- 7%
+ 181 %

.
2.8 Projektid
Ei olnud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogu mõlemad töötajad viidi 1,0 ametikohalt 0,8 koormusega ametikohale.
Raamatukogu lahtiolekuaeg suurenes nädalas 32 tunnilt 36 tunnini.
Miks nii otsustati, ei oska ütelda.
Raamatukoguhoidja teeb sisuliselt 0,4 - 0,5 koormusega koristustöid. Ruumide pind on 300
ruutmeetrit. Lisaks on palju aknaid ja muid klaaspindu.
Olen mitmeid aastaid palunud viia koosseisud vastavaks sisulisele tööle.
Pakkunud olen nii suuliselt, kui kirjalikult raamatukoguhoidja ametikoht muuta osaliselt
koristaja kohaks. Sisuliselt on hetkel siis töö sisu järgi 1,1 koormusega raamatukogu tööd.
Leiame,
et
seda
on
vähe.
Kurb, et tööd ei väärtustata. Aga kurvem on, et kannatajaks jääb ikka lugeja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

15.02.17.

Haldusreform.

Kõrveküla

4

1

0,00

Statistika

raamatukogu
20

1

98,00

4

1

5,00

18.05.-

Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla

20.05.17.
06.09.17.

raamatukogu
Saksa
mälutreening

kirjandus, Kõrveküla
raamatukogu
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08.11.17.

Rahva Raamatu

Kõrveküla

kirjandustuur

raamatukogu

4

2

0,00

4

2

30,00

„Sõnaränd“
06.12.17.

Aastalõpu seminar

Kõrveküla

Tartu Loodusmajas

raamatukogu

Oleme alati rahul Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud seminaridega ja edaspidigi jääme
ootama koolitusi nende poolt valitud teemadel.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ei esinenud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Ei omandanud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ei tunnustatud.
2.4.Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Remondivajadust ei ole.
Ruumid on hästi korras.
Asukohaga ollakse harjutud. Samas majas on Peipsiääre valla Kallaste linna teeninduspunkt.
Samuti asub samas hoones Lastepäevakodu, mis on pisikestele lugejaile ja nende vanematele
soodus.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Ei olnud.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimestele on olemas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2017.a.saime ülikiire interneti.
2017.a. saime WIF-i leviala.
Lugejale kasutamiseks mõeldud iganenud arvuti asemel ostsime uue ( kasutatud ) arvuti .
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
Riigi raha eest ostsime kokku 1622 € eest.
Omavalitsuse
eelarvest ostsime kogusummas 1200 €.
Annetusena saime 52 raamatut summas 215,19 ja 1 auvise 20 € eest.
Auhinnatud ehk n.ö.medaliga raamatuid ostsime 59 eksemplari summas 517,47 € .
Soetatud trükistest oli 140 eestikeelsed ja 329 võõrkeelsed, millest 324 olid vene keeles ja 5
muudes keeltes.
Kokku saime 469 eksemplari raamatuid ja 1 auvise.
Kustutasime 772 eksemplari raamatuid ja 59 aastakäiku ajakirju.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
Kui 2016.a. annetati 30 raamatut, siis 2017.a. oli 52 raamatut ja 1 auvis.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
Komplekteerimisel lähtume oma eelarvetest ja arvestades lugejate vajadusi.
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kokku soetasime:
riigi raha eest
199 raamatut
omavalitsuse eelarvest
218 raamatut
annetusena
52 raamatut
E-teavikute järele puudub nõudlus.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Ajakirju tellisime 14 nimetust ja ajalehti 1 nimetust.
Kultuuriperioodikast tellisime:
Hea Laps
Täheke

Looming

Annetusena saime 9 ajakirja ja 4 ajalehte.
Loomulikult on perioodikat vähevõitu, kuid paraku vahendeid napib. Siin tellime väga ja väga
hoolsalt lugejate vajadusi arvestades.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteerinud. Puudub nõudlus. Saime 1 annetatud auvise.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Teeme ettevalmistusi inventuuri läbiviimiseks. Fond on peaaegu korrastatud. Arhiiviruumis
seisnud väga halvas seisus trükised maha kantud ja utiliseeritud, raamatutel vöötkoodide
olemasolu
kontrollitud.
Jäänud on vaid eelarve kinnitamine ära oodata, sest oleme sinna planeerinud sülearvuti,
vöötkoodilugeja ja ratastel riiuli, et oleks kõik töövahendid inventuuri tegemiseks.
2017.a. oli 7 kustutusakti, millega kandsime maha 772 raamatut. Ajakirju kustutasime 59
aastakäiku.
Ajalehtedest-ajakirjadest peaks nüüd arvel olema vaid 2017 ja uue 2018 aastakäigu numbrid.
Selle töölõigu korrastamisega sai palju vaeva nähtud, sest varem ei olnud programmis näha
kõiki arvel olevaid ajakirju-ajalehti, mis nüüd 2018 aastast uuendusena on sisse viidud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Siin osas on kõik samaks jäänud. Suurenenud on vaid raamatukogu lahtiolekuaeg nädalas 4
tunni võrra.
Jätkuvalt laenutame koju raamatuid, ajakirju, ajalehti. Võimaldame kasutada internetti ja
pakume koopiateenust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Virtuaalkülastuste arv vähenes võrreldes eelmise aruandeperioodiga 20 külastuse võrra.
Süstemaatiliselt kasutavad meie arvutit vaid paar inimest, kelle kodus see võimalus puudub.
Suveperioodil kasutavad seda põhiliselt suvitajad.
Tundub, et teave on inimestele kättesaadav. Ka infopäringute arv on vähenenud 26 % võrra.
Kõige rohkem küsiti 2017 aastal ID kaardi kohta ( sertifikaatide uuendus ) ,kohalike valimiste
kohta, infot haldusreformi kohta ja uue aasta maksuvabastusest.
Teave raamatukogu kohta on meie linna kodulehel. Kuna raamatukogul puudus kodulehe
toimetamiseks näiteks kasvõi elementaarne fotoaparaat ( isiklik mobiil on vana ) ja ees ootas
haldusreform, siis sai ka raamatukogu kodulehe toimetamine eelolevasse perioodi lükatud. Aga
plaan ikka on, kuigi jääks ootama, mismoodi uues vallas raamatukogusüsteem toimima hakkab.
Võib-olla otsustatakse hoopiski midagi koos teha raamatukogude kodulehtede vallas.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Muutused on küll väikesed, aga need on rõõmustavad, sest suurenenud on lugejate arv 20
lugeja võrra.
Külastuste arv on suurenenud 118 külastuse võrra ja ka laenutusi on 72 laenutust rohkem.
Tabel 7
Raamatukogu
Kallaste
Kokku

Lugejad
2016
236
236

Lugejad
2017
256
256

Muutus
(+-)
+ 20
+ 20

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Kallaste
Kokku

2195
2195

2313
2313

+118
+118

Raamatukogu
Kallaste
Kokku

Laenut-d
2016
5698
5698

Laenut-d
2017
5770
5770

Muutus
(+-)
+ 72
+ 72

Virtuaalkülast.
2016
189
189
Päringud*
2016
524
524

Virtuaalkülast.
2017
169
169

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
388
388

Muutus
(+-)
- 136
- 136

-

20
20

Kõik lugejad registreerime koheselt, kõik infopäringud samuti.
Kõik dokumendid ja igasugune muu teave, kõik tööks vajaliku info talletame tööarvutis
koheselt.
4.3 RVL teenindus
Kõik 2 tellimust oleme täitnud aruandeperioodil posti teel.
Teenust raamatute koju viimiseks ei ole, kuid oleme alati seda vajadusel teinud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Riigi raha oli meil 100 € lastekirjanduse soetamiseks.
Lisaks omavalitsuse eelarvest soetasime 119,52 € eest .
Kokku kulutasime 219,52 € 38 eksemplari ostuks.
Aruandeperioodil valisime hoolega lasteraamatuid, sest suurenes lastest lugejate arv.Ka
ootab ees Kallaste kooli raamatukogu ja Kallaste raamatukogu ühinemine. Loodame väga, et
siis elavneb meie raamatukogu veelgi.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk

Lug-d
2016

Lug-d
2017

Kallaste
Kokku

49
49

70
70

Muu
tus
(+-)
+ 21
+ 21

Külast-d
2016

Külast-d
2017

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

422
422

527
527

+105
+105

400
400

+121
+121
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279
279

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Natukene on tõusnud laste lugemisaktiivsus. Oleme väga püüdnud teha tööd selles suunas,
et nii lasteaialapsed, kui koolilapsed tunneksid huvi lugemise vastu.
Traditsiooniks on saanud I klassi õpilaste ühiskülastus koos õpetajaga oktoobrikuus
raamatukogusse, et tutvustada raamatukogu, kuidas saada lugejaks.
Samuti käivad lasteaialapsed kasvatajaga vähemalt kord kuus meil raamatukogus.
Töö selles suunas jätkub.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Kallaste
Kallaste

ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad

Ürituse nimi
Läbi mängu ja joonistamise raamatuni
Loeme ette talvemuinasjutte

Osavõtjate arv
18
12

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Teenust ei ole
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Hea koostöö oli Kõrveküla raamatukoguga, Kallaste kooli ja lasteaiaga.
Kallaste linna elanik on venekeelne ja seetõttu olid ka üritused vene keeles. Kuid alustasime
ka eesti keeles suhtlemisega. (Näiteks kõikide laste külastuste puhul teretame ja jätame „head
aega“ mõlemas keeles ja lisame tasapisi muid viisakusväljendusi jne.)
Tabel 12
Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Kallaste

Tervisepäev „ Südame heaks liikumise ja tervisliku snäkiga“
Marianna õpetab tegema paberpunutisi
Kadri õpetab fototöötlust ja jagab IT alaseid teadmisi
Topiari valmistamise töötuba
Ikka ja jälle see ID kaart
Lasteraamatute varakast
Laps ja raamat
Läbi mängu ja joonistamise raamatuni
Loeme ette talvemuinasjutte
Kallaste kooli laste puutööde näitus
Ürituse „Laps ja raamat“ teemal joonistuste näitus 1-4 kl
Vanade postkaartide näitus kevadmotiivil ( erakogu )
„Mere kutse siin ja sealpool silmapiiri“ fotonäitus
„Kas lilledel on silmad ?“ kollaaž
Lasteaialaste joonistuste näitus etteloetud talvejuttude
ainetel

8
10
4
4
3
11
22
18
12
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Marianna paberpunutiste näitus
Topiari e. õnnepuu tööde näitus
Näitus Eesti lastekirjanike raamatutest koos
soovitusnimekirjaga
Lasteaialaste tööd plastiliinist
Oskar Luts 130
Henno Käo 75
Alan Alexander Milne 95
Juhan Smuul 95
Aino Pervik 85
Leelo Tungal 70
Kornei Tšukovski 135
Aleksei Tolstoi 200
Marina Tsvetajeva 125
Karl Ristikivi 105
Astrid Lindgren 110
Eduard Uspenski 80
Üritusi 9
näitusi 10

Kokku arvuliselt
92
Ja väljapanekuid 12.
Need on kõik 2017.a jooksul toimunud üritused s.h ka eelpoololevatest tabelites näidatud
üritused.
Samuti kõik näitused ja väljapanekud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Põhiliselt oleme koolitanud vanemaealist külastajat arvuti kasutamisel ja palju oli
aruandeaastal just ID kaardi sertifikaadi uuendamisega kaasnenud probleemide lahendamist.
Traditsiooniks on saanud oktoobrikuus I kl. laste ühiskülastus õpetajaga meie raamatukogu
tutvustamiseks. Samuti tehakse ühiskülastus II klassile, sest nemad juba loevad ja
registreeruvad meile lugejaks.
Jätkuvalt tulevad lasteaialapsed kogu grupiga perioodiliselt meile mängima joonistama,
loeme neile ette ja pärast saavad nad oma vanemaid tuua enda tehtud töid vaatama, mille
oleme välja pannud. Põhiosa elanikest moodustavad jätkuvalt pensionärid, sest teistel on vaja
leiva
lauale
toomisega
tegeleda.
Ääremaastumisega ja töökohtade kadumisega ei ole 2017 aastal meie ilusat saali kasutanud
ükski asutus oma ürituste, koosolekute jne. tarbeks.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid ja muud teavet tutvustasime Kallaste linna kodulehel.
Seoses haldusreformiga jääme äraootavale seisukohale, sest võib-olla otsustatakse midagi
koos teiste raamatukogudega teha.
4.9 Andmebaasid.
Ei ole
5. 2018 aasta tegevused
Kõige kurvem oli see, et meie tööd ei väärtustatud. Arvati, et kuna meil ei ole nagunii midagi
teha, siis koondati nii direktor, kui ka raamatukoguhoidja 0,8 koormusega töökohtadele.
Meie raamatukogu on ainus kultuuriasutus linnakeses. Otsustajad ei külastanud ei
raamatukogu, ega ka kuulanud meid ära. Ei tuntud huvi meie tööde-tegemiste vastu.
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Rõõmustab, et lugejate arv suurenes 20 lugeja võrra ja et lapsed on üsna agarad
raamatukogus käijad. Seda näitavad ka tabelites olevad arvud. Suurenemine on küll väike, aga
siiski on see positiivne tendents väga rõõmustav.
Ikka ja jälle kirjutame aruandes, et raamatukogu roll meie kogukonna elus on ääretult suur,
aga kas see ka uue valla elu üle otsustajateni jõuab, seda jääme pikisilmi ootama ja loodame
,et kõik läheb paremaks. Peab ju ometi jääma elanikele juurdepääs informatsioonile ja
kultuurile!
Haldusreform ju elanike parema elu nimel tehtigi.
Kuna me oleme alati hea meelega oma linna elanikke teenindanud ja abistanud, siis
loomulikult nende nimel me ka pingutame. Töölusti küll see koormuse vähendamine
loomulikult meile ei tekitanud ja sissetulek on kasin. Kuuldavasti tuleb meie teenindada ka
kool.2018 aastal jätkame vanade traditsioonidega ,ning tutvume, laiendame, alustame
koostööd nüüd juba ühise valla teiste raamatukogudega. Seoses kooli juurdetulekuga
loodame ka koormuse suurenemisele endisele tasemele.
Direktor Liidia Opikova

17.jaanuar 2018. a
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Kambja raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

Kambja

1897
460
7167
10
15726
0
29532
10
Harurk. arv

Töötajaid
kokku
3

1.Põhilised tegevussuunad
1913. aastal asutatud Kambja raamatukogu jätkas tegutsemist mõistuse tervisekeskusena,
kus varamu täiendamiseks eraldatud raha heas tahtes ja kaalutletult kasutamise kaudu
pakutakse lugejatele eripalgelises valikus raamatuid nii ilu- kui aimekirjanduse valdkonnast ja
paljusid ajakirjandusväljaandeid. Raamatukogu ruumides tegutseb ka AIP.
Raamatukogu kuvand piirkonna elanike hulgas näib olema hinnatud ja tunnustatud. Rõõm on
nentida, et vähehaaval, kuid siiski lisandub lugejaskonda uusi inimesi ka täiskasvanute seast.
Kui tahta üldistatult iseloomustada raamatukogu 2017. aasta tegevust, oleks ilmselt kõige
tabavam laenata mõttekäik Karl Ristikivilt: „Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, kuigi me seda ei
näe.” Raamatukogu on tegutsenud tasa ja targu, on olnud oma lugejate teenistuses ja jätnud
nõnda jälje nende teadmiste, tõekspidamiste või tundeelamuste rikastajana.
Aruandeaasta kõige pilkupüüdvam ettevõtmine oli kindlasti kevade hakul, kui raamatukogu
kaks akent said selle väljendi kõige ehedamas tähenduses rohelised kardinad – pottidesse
sirguma pandud istikutest kasvasid päikese eest varju pakkuvate lopsakate lehtedega
kurgitaimed, mille saak oli küll kahjuks kooskõlas halva põllumajandusaasta üldiste
tulemustega. Elevust tõi see sündmus aga küllaga, sest nii lastel kui ka täiskasvanud lugejatel
(paljud elavad ju aiamaata kortermajades) oli huvitav jälgida mitme kuu jooksul kurkide
kasvutsüklit. Kurgitaime küljest oli nopitud ka raamatukogu kingitus vallavanema aprillikuisel
sünnipäeval. Lopsakaid kurgitaimi tasakaalustasid aknalaudadel tagasihoidlikuma välimusega
potitomatid, mis olid aga saagiandmisel lahkemad.
Aruandeaastal talletus üha imetlusväärsemalt raamatukogu ajalukku meie kultuurilooringi
eestvedaja Endla Langel, kes 98-aastasena jätkas uute raamatute (näiteks Malle Salupere
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„Koidula“, uus raamat Astrid Lindgreni elust jne) lugemist, et siis loetu põhjal vestelda endast
nooremate kultuurilooringi liikmetega.
Aruandeaastal paranesid Kambjas raamatukogutöötajate töötingimused – osteti uus
tööarvuti ning klahvistik ja kaks töötooli.

Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Kohtumine Eva Roosiga – hüva lasteraamatu „Kust tulevad unenäod“
autoriga
„Mul ei ole savi“ – Kambja saviringi (sh noorte) näitus lugemissaalis
Kambja kooli õpilaste käsitöönäitus - lugemisaalis

Osavõtjate arv
90
160
200

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu põhikirjaliseks kohustuseks on jätkuvalt teenindada Kambja kooli õpilasi, sest
mõlemad asutused asuvad ühe katuse all.
Lahtiolekuaegades muudatusi ei olnud. Raamatukogu oli avatud läbi aasta, kuid juulis
vähendatud tööajaga – kahel päeval nädalas.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
38608
30052
7861
4386
3380
393

Seisuga
31.12.17 €
30988
21588
8129
4481
3515
600

Muutus %

+3,4%
+2,2%
+4%
(+52,6%)

Eelarve muutumise väljendamine protsentide keeles kujuneks sisulises tähenduses
meelevaldseks, sest aruandeaasta algul tegi vallavalitsus raamatukogu koosseisus kaks
muudatust: vallavalitsuse hallatavate asutuste infotehnoloogi ametikoht (0,5 ak) koondati ja
AIPi administraatori ametikoht (0,5 ak) kujundati ümber vallameedia veebitoimetaja
ametikohaks (1,0 ak). Selle tulenevalt loovad statistilised andmed eksliku mulje tööjõukulude
olulisest kärpest, ehkki nii raamatukoguhoidja kui raamatukogu direktori palk tõusis 4% - nagu
kõigil vallaeelarvest palka saavatel töötajatel.
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Infotehnoloogiakulu märkimisväärne tõus seondub vallavalitsuse raamatupidamise
korraldamisel tehtud muudatusest, et kõik AIPi kulutused kajastuvad raamatukogu eelarves,
varem koondas raamatupidamine osa kulusid valla üldisteks IT-kuludeks.
2.9 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projekte ei ole esitatud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukoguhoidja ja raamatukogu direktori ametikoha osas aruandeaastal muudatusi ei
tehtud.
Raamatukogu töötajate koosseisu kuulunud vallavalitsuse hallatavate asutuste
infotehnoloogi ametikoht (0,5 ak) koondati, sest sõlmiti leping firmaga Kaugteenused OÜ.
Huviliste vähenemise tõttu oli ebamääraseks muutunud AIPi administraatori ametikoht (0,5
ak), mille vallavalitsus kujundas ümber vallameedia veebitoimetaja ametikohaks (1,0 ak).
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

15.02

Seminar Kõrvekülas:

Kõrveküla

4

2

2016. aasta kokkuvõte,

raamatukogu
20

1

4

2

4

2

4

2

Koolituseks
kulutatud
summa

statistika, haldusreform
18.-20.05

Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla

98,00

raamatukogu
7.06

Riigiarhiivi ja Tartu

Kõrveküla

tervishoiu kõrgkooli

raamatukogu

tegevusega tutvumine
6.09

Seminar Kõrvekülas:

Kõrveküla

mälutreening, saksa

raamatukogu

kirjandus
8.11

Seminar Kõrvekülas:

Kõrveküla

Rahva Raamatu

raamatukogu
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5,00

tegevuse tutvustus,
kirjandustuur Sõnaränd
6.12

Aastalõpu seminar

Kõrveküla

Tartu loodusmajas (mh

raamatukogu

4

2

5

1

30,00

ka loodusinfo keskus)
30.10

Maaraamatukoguhoidj

Eesti

a päev Haapsalus

Raamatukoguhoidjate Ühing

24.-25.10

Positiivne psühholoogia

Koolitus-

ja koostöö

arendusfirma

ja 16

1

SELF II
KOKKU

81

13

€ 178.63

Kõrveküla raamatukogu tegevus seminaride korraldamisel ja esinejate leidmisel väärib
tunnustamist juba ainuüksi seetõttu, et materiaalsed võimalused selleks näivad olema
nullilähedased.
Kindlasti oleks hea, kui ka 2018. aastal jõuaksid Tartumaa raamatukoguhoidjatega kohtuma
kirjanikud, sest nende seltskond on Eestis väga suur ja kiiresti kosuv, kuid väga paljusid neist
ei tunta ja ei teata nii lugejate kui raamatukoguhoidjate hulgas.
Pidevas muutumises seadusandluse tegelikus elus rakendamise võimalusi ja probleeme
tuleksid kutsumise korral ehk tasuta tutvustama spetsialistid näiteks töötukassast,
tööinspektsioonist, maksu- ja tolliametist, sotsiaalkindlustusametist jt riigiasutuste Tartu
esindustest. Raamatukoguhoidjate vahendusel jõuaksid jagatud õpetussõnad ja oluline info
paljudesse paikkondadesse ja tavaliste maatartlasteni.
Pärast haldusreformi ja maavalitsuste kaotamist võiks korraldada kohtumise omavalitsuste
liidu esindaja ja rahandusministeeriumi poolt endisesse maavalitsuse hoonesse palgatud Jaan
Õunapuuga – saaks otseallikatest infot suurtele muutustele järgneva ülesehitustöö seisust ja
sisust.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Raamatukogutöötajatel ei ole olnud avalikke esinemisi väljaspool raamatukogu ettevõtmisi.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Aruandeaasta jooksul erialahariduse omandamist ei toimunud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kui vanasõna uskuda, siis töö kiidab tegijat. Raamatukogunduses esindab tööd lugeja, kelle
kiitus on väga siiras ja aus.
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Raamatukoguhoidja Mare Helstein on lugejate poolt hoitud ja omaks tunnistatud.
Raamatukogu koosseisu kuuluv vallameedia veebitoimetaja Heigo Mägi suutis haldusreformi
eelsel perioodil luua sellise kohaliku elu portaali, millele võrdseid oli Tartumaal vähe.
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Raamatukogu asub alates 2005. aastast toona valminud koolimaja hoones, mistõttu olulist
remondivajadust ei ole seni ilmnenud.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogu asub 2005. aastal valminud koolihoone teisel korrusel, kuid liikumispuudega
inimestele juurdepääsu võimaldavaid tingimusi ei ole loodud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Aruandeaastal osteti töötajaarvuti 600 € väärtuses.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise korraldamisel on järgitud üldtunnustatud põhimõtteid. Teavikute valikul
on lähtutud paikkonna traditsioonidest ja komberuumist, võimalusel on arvestatud lugejate
soove ja ettepanekuid. Raamatukogu on tegutsenud selle nimel, et oleks mingil määral
lugemisvara erinevate soovidega lugejatele.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aruandeaastal lisandus raamatukogusse 880 teavikut, neist 860 ostudena (kõik
paberraamatud) ja 20 annetustena (sh 19 raamatut ja 1 auvis).
Aruandeaastal raamatukogu e-teavikuid ei ostnud, sest lugejaskond ei ole nende vastu seni
huvi tundnud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Raamatukogule perioodika tellimiseks kulutati 1552,10 €, sellest 1410,60 € vallaeelarvest ja
141,5 € riigieelarvest. Perioodika 36 nimetuse hulgas esindasid SA Kultuurileht väljaandeid
Sirp, Looming, Akadeemia, Täheke ja Hea Laps. Kõrveküla raamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu osteti kõik Loomingu Raamatukogu 2017. aasta numbrid.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid tellimisraha eest ei ostetud, kuid 1 laekus annetusena.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Ajavahemikul 2005 kuni2017 inventuuri ei ole toimunud. Aruandeaastal hakati valmistuma
trükiste ulatuslikumaks mahakandmiseks – fondist on välja korjatud nõukaaegse ilukirjanduse
topelteksemplarid, erialakirjanduse hulgast on eraldatud kulunud või sisulise värskuse
kaotanud eksemplarid. Pärast eelpoolnimetatud eksemplaride kustutamist on mõistlik
kavandada inventuur.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses ja osutatavates teenustes ei ole tehtud muudatusi. Raamatukogu
teenindab lugejaid kõigil tööpäevadel (teisipäeviti ja neljapäeviti kella 19ni, et pakkuda
külastamisvõimalust ka neile inimestele, kes päeval töötavad Kambjast kaugemal). Suvise
puhkusekuu ajal on raamatukogu avatud kahel päeval nädalas.
Iga kuu esimesel esmaspäeval viis raamatukoguhoidja autojuht-sotsiaaltöötaja kaasabil
raamatuid Unipiha kooli lastele, Kodijärve Kodu klientidele ja hajakülade elanikele.
Aruandeaastal e-teenuste arendamist ei toimunud.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole toimunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on soovijaile kättesaadav AIPi arvuti vahendusel või raamatukogusse tellitud
meediaväljaannetest ja teistest trükistest.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

Kambja

459

460

+1

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Kambja

7374

7167

-207

0

0

0

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)
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Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

Kokku

15562

15726

+164

6

21

+15

4.3 RVL teenindus
RVLi kaudu laenutasime naabruses asuvale Kuuste raamatukogule ajutiseks kasutamiseks
noortekirjandust, mida eelarvelise kasinuse tõttu sinna ei ole tellitud.
Lugeja palvel tellis Kambja raamatukogu ametliku RVLi kaudu ühe võõrkeelse raamatu
Rahvusraamatukogust.
Statistika andmetel oli RVLi kaudu välja 28 eksemplari ja laenutati Kambjale 15 eksemplari.
Koduteeniduse osas raamatukogule soove ei ole laekunud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimine on laste- ja noortekirjanduse valdkonnas raamatukogu jaoks ainus töölõik,
mis erilisi probleeme ei ole tekitanud. Ilmuvate trükiste seas on palju andekalt kirjutatud ja
südamega kujundatud teoseid, mis lausa kutsuvad end tellima. Laste- ja noortekirjanduse
tellimist soodustab ka riigieelarvelise teavikutoetuse kasutamise reeglistik – laste- ja
noorteraamatud kuuluvad sageli ostusobilike sekka.
Kahjuks peavad uued raamatud üha kauem ootama, et keegi lastest neid esimest korda
lugemiseks valiks.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Kambja

224

219

-5

3596

3285

Muutus Laenut
(+-)
2016

3341

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

3318

-23

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Raamatukogu on korraldanud soovi korral lasteaia või koolilaaste gruppidele
raamatukogutunde. Märk lugemise ja raamatute populaarsuse langemisest on ilmselt seegi,
et nii kooli kui lasteaia õpetajate seas nähakse üha vähem vajadust tulla lastega
raamatukogusse.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu

Ürituse nimi
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Osavõtjate arv

Kambja

Kohtumine Eva Roosiga – hüva 90
lasteraamatu „Kust tulevad unenäod“
autoriga
Mul ei ole savi“ – Kambja saviringi (sh 160
noorte) näitus lugemissaalis
Kambja kooli õpilaste käsitöönäitus - 200
lugemisaalis

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Raamatukogu ei ole arendanud teenuseid erivajadustega sihtrühmadele.
Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
0
0
0
Raamatukogule ei ole esitatud koduteeninduse soovi. Kui selline soov peaks tulema, siis
Kambja aleviku piires olek selle täitmine kerge vaevaga täidetav – kaugete ja veel kaugemate
külade korral oleks ilmselt ainus reaalne võimalus koduhooldustöötaja kaasamine
vallavalitsuse nõusolekul.
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Kodijärve
Kodu
klientidele 12
raamatute viimine iga kuu
esimesel esmaspäeval
Unipiha
kooli
õpilastele 9
raamatute viimine iga kuu
esimesel esmaspäeval

Osavõtjate arv
26

115

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu ostab, säilitab ja teeb huvilistele kättesaadavaks teavikuid, millel on sisu või
autorluse kaudu puutumus paikkonnaga.
Raamatukogu püüab komplekteerida teoseid erinevatelt teadus- ja elualadelt, et toetada
õppijaid nende tegevuses.
Raamatukogul ei ole küll eelarvelisi vahendeid ja ainelisi ressursse, et korraldada inimeste
tegevust vabal ajal, kuid raamatukogus on saadaval sadu, et mitte öelda tuhandeid raamatuid,
mida lugedes või millega tutvudes peaks saama lahendatud iga inimese mure vaba aja
sisustamisel.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
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Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Kambja

Kultuurilooringi kokkusaamistel on hiljuti ilmunud teoste
alusel vaadeldud Uno Naissoo, Heli Läätse, Astrid Lindgreni,
Eri Klasi, Lydia Koidula, Kustas Kikerpuu, Neeme Järvi jt elu ja
tööd.
Kohtumine Eva Roosiga – hüva lasteraamatu „Kust tulevad
unenäod“ autoriga
„Mul ei ole savi“ – Kambja saviringi (sh noorte) näitus
lugemissaalis
Kambja kooli õpilaste käsitöönäitus - lugemisaalis
„Kustuv kaja“ – näitus vallalehe Koduvald numbritest aastail
1994 kuni 2017.
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Üritusi 10

520

Kokku arvuliselt

näitusi 6

90
160
200

Raamatukogu peamisteks koostööpartneriteks on olnud Kambja vallavalitsus, Kambja kool,
Kambja lasteaed, Kuuste raamatukogu, Unipiha algkool, Kõrveküla raamatukogu jt.
Raamatukogu juures jätkas tegevust väga pika ajalooga kultuuriloo ring, mille eestvedajaks
on väga auväärses eas Endla Langel (98!). Tema juhitud juturingiga on liitunud ka mitmeid uue
põlvkonna eakaid, ligi 30 aastat nooremaid kambjalasi.
Täiskasvanutele raamatukoguürituste korraldamine on kahjuks hääbunud, sest huviliste ring
igas sotsiaalses grupis on väike ning nendegi puhul ei õnnestu leida vastastikku sobivat
toimumisaega (eakatele sobib keskpäev või pärastlõuna, kui vajadusel saab nn vallabussiga
ka koju; aleviku asutustes töötajatele tööpäeva lõpuga seonduv ajavöönd; kaugemal töötajad
eelistaksid juba tegelikke õhtutunde).
Erineva keele ja kultuuritaustaga inimeste sidususe teema ei ole Kambjas sekkumist
eeldavana esile tõusnud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kui seda nüüd koolituseks lugeda, kuid raamatukogu on teinud tunde kooli- ja lasteaialastele
ja juhendanud vajadusel inimesi arvuti- , nuti- ja Internetiga seotud teemadel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu on infot edastanud valla veebilehel, vallalehes, raamatukogu FB-kontol ja
raamatukoguprogrammi vahendusel.
4.9 Andmebaasid.
Raamatukogu ei ole andmebaase koostanud.
Raamatukogu e-kataloog on kättesaadav ja kasutatav veebiaadressil lugeja.ee.
5. 2018 aasta tegevused
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Haldusreformi käigus Vabariigi Valitsuse otsusel moodustatud Kambja vald on alustanud
seniste arengukavade liitmist ja ajakohastamist, mistõttu ettepanekute ja
investeeringusoovide osas oodatakse sisendit ka raamatukogult.
2018. aastal soovib raamatukogu kindlasti töötajaarvutile uut ekraani, kuid võimalusel ka
muid uuendusi IT-valdkonnas (AIP). Ka soovime üritustega ära märkida raamatukogu 105.
tegevusaasta.
Töötajad ja lugejad loodavad, et ühendvallas saab raamatukogu tegutseda varasemast
tuttavaks saanud asjalikus ja toetavas miljöös.
Kui kuus-seitse aastat tagasi hakkasid levima arvamused, et e-raamatute kiire võidukäik võib
peagi seada kahtluse alla tiheda raamatukoguvõrgu säilitamise vajalikkuse, siis tegelikkus
näitas, et paberraamatuga sinasõbraks saanud põlvkondade lugejad jäid valdavalt oma
harjumustele truuks.
Praegu ühiskonnas valitseva olukorra pinnalt võrsuv tulevik ei pruugi olla raamatukogude
suhtes enam nii heatahtlik, sest väga paljudest lastest on saanud sõltuvussuhtes
nutiseadmete kasutajad juba enne lugemisoskuse omandamist ja raamatumaailma
avastamist. Kui raamatulugemise tõsisemaks nautimiseks peab lugemine enne korralikult
selge olema, siis nutiseadmes edukaks tegutsemiseks piisab pahatihti ka konarlikust
lugemisvõimest. Õpilaste (aga järjest enam ka nende emade-isade) tõrksus lugemise ja
raamatute suhtes on omandanud mõõtme, mida ei oskaks ette kujutada ka kõige kurjemast
muinasjutust.
Kui koolieelikute ja algkoolilaste puhul võib mõõdutundetu nutiseadmete kasutamine häirida
või pidurdada ladusa lugemisoskuse kujunemist, …, …., …., siis ilmsete ohuteguriteta ei ole
nutiseadmete mõjualasse klammerdumine ka täiskasvanutel – neil ei jätku enam aega
paljudeks varasemateks tegevusteks, sealhulgas raamatukogu külastamiseks ja raamatute
lugemiseks.
Kui meie kõige noorema põlvkonna jätavad trükitud tekstid ükskõikseks ja neist
kakskümmend-kolmkümmend aastat vanemad inimesed on hakanud lugemisse varasemast
leigemalt suhtuma, siis keskealiste ja eakate lugejate jõud ei pruugi olla piisav, et
raamatukogude tulevik oleks jätkuvalt helge.
„Rahu, ainult rahu!“ sooviks siinkohal raamatukoguhoidjatele Karlsson – Astrid Lindgreni
tuntud raamatukangelane.
Allkiri
Direktor

Toivo Ärtis

29. jaa nuar 2018
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Kolkja raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.01. 2017
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Raamatukogu

Haruraamatukogude
nimed

Kolkja

331
97
995
2
2955
10694
5

Harurk.arv

Töötajaid kokku

0

1

1. Põhilised tegevussuunad
Meie huvid pole ületanud „raamatukogu mõtlemisviisi“ raame.
1. Lugejaga dialoogi pidamine
2. Kvaliteetse raamatufondi loomine
3. Rahvatraditsioonide hoidmine kogu kultuuriruumis
4. Koostöö teiste struktuuridega erinevate ürituste korraldamiseks
Juhtus nii, et raamatukogu juubelile pühendatud üritust ei saanud me läbi viia. Kui Jumal
annab, siis teeme seda koos lugejatega aastal 2018. Eeldan, et saabunud aastal ootavad meie
raamatukogu suured muutused.

2. Juhtimine kõik on endine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
Kõik on endisel tasemel

2.2 Eelarve kasutamine
Põhieelarve
Eelarve täitmine kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga 31.12.16
(eur)
8.358
5.947
1.349
0.534
0.795
0.352

Seisuga 31.12.17
(eur)
8.424
6.671
1.321
0.600
0.696
0.432

Muutus
%
+0, 66
+0,10
- 28
+66
+29,2
+15,8

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Reaalsuses – suhtlemine kolleegidega, kogemuste vahetamine, professionaalse kasvu
võimalused.
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2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.4.6 Raamatukogu haldusjuhtimine
Haldustegevuse üldiseloomustus
Suur remont on kavandatud aasta 2018 suvel.

2.5.1. Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Osaline juurdepääs olemas

3. Kogud
3.1. Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
148 teavikutest – 4 annetust
13 – lastekirjandus
17 teaduslik kirjandus
Tellimised, nende töötlemine ning raamatute kodudesse toimetamine toimub võimalikult
kohe, kuna raamatukogu teenuste nõudmine tänapäeval ei määra tänapäeval üksnes
infotehnoloogiad, vaid ka kvaliteetne raamatute valik.
Soovitatud raamatud (viimati saabunud hulgast):
P. Astahhov „Võrk“ («Сеть»)
V. Jerofejev „Hea Stalin“
D. Rubina „Vananaiste tuul“ («Бабий ветер»)
L. Tretjakova „Kirgede mäng“ («Игра страстей»)
Lastekirjandusest:
Suurepärased I. Stalnuhhini kassipoja raamatud (tervelt kolm tükki) ning Eestimaast „Jänku
Juss ja Eesti“.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
„Postimees“
„Peipsirannik“
„Literaturnaja Gazeta“
„Stolitsa“

3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuurid, mahakandmised –
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
1. Lugemise juhtimine
2. Individuaalsete tellimuste koostamine
3. Raamatute kodudesse toimetamine jne

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused
Raamatu- Lugejad
kogu
2016
Kolkja
117

Lugejad Muutus (+/-)
2017
97
- 20

Raamatukogu
Kolkja

Külastused
2016
960

Külastused
2017
995

Muutus
(+/-)
+35

VirtuaalVirtuaalMuutus
külast. 2016 külast. 2017 (+/-)
-

Raamatukogu
Kolkja

Laenut-d
2016
3030

Laenut-d
2017
2955

Muutus
(+/-)
-75

Päringud
2016
-

Päringud
2017
-

Muutus
(+/-)
-

4.3 RVL teenindus
4.4 Laste ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste- ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Kolkja

Lug-d
2016
17

Lug-d
2017
17

Muutus
(+- )
-5

Külast-d
2016
110

Külast-d
2017
135

Muutus
(+-)
+25

Lenut.
2016
220

Laenut.
2017
235

Muutus
(+-)
+15

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja
arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu
Kolkja rmtk

Ürituse nimi
Laulame eesti tavandilaule

Osavõtjate arv
13

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja
vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Tabel 12
Kolkja raamatukogu
1
2
3
Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
Revolutsiooni luule (Hõbeajastu) luuletajad
Laulame eesti tavandilaule
Kohalike luuletajate Ülestõusmispühale pühendatud
luuleõhtu
Üritusi 2
näitusi 1

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid
79

Osalejate arv
13
22
35 inimest

5. 2017.aasta tegevused
Ees ootab meid raske aasta. Reformi plusse ja miinuseid näitab aeg. Kuid juba täna võib
meenutada klassiku mõtet, et „ühte tõlda ei saa rakendada koos hobust ja vabisevat hirve“.
Kohustusi lisab ka saabuv Eesti Vabariigi juubeliaastapäev. Aidaku meid Jumal!
Direktor: Kiriakia Ratmanova

Kuupäev: 19.12.2017
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Konguta raamatukogu 2017. aasta aruanne

Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Konguta

1415
134
1784
6
3580
0
17587
26

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

X

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu sai juurde hoidla.
Suurde saali paigaldati õhksoojuspump.
Muutusid lahtioleku päevad.
Koostöö kooli ja kooliraamatukoguga on hea.
Oktoobris toimusid volikogude valimised.
Konguta vald lõpetas tegevuse ja tegevust alustas Elva vald.
Jätkan postipunkti tööd.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Mina ka hakkan käima raamatukogus(lasteaia vanem rühm)

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi ei olnud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

81

Muutus %

Osavõtjate arv
11

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

21,364
11,780
5,254
2,565
2,630
0,726

20,853
12,911
5,251
2,539
2,647
0,708

-2,391
+9,601
-0,057
-1,014
+0,646
-2,479

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
0

Periood
0

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng.
Muutusid lahtioleku päevad. Puhkepäevad on laupäev, pühapäev. Eelnevalt olid kolmapäev,
pühapäev.
Muutus toimus raamatukogu juhataja avalduse alusel, soovist saada kaks järjestikust vaba
päeva.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

18-20.05

Saaremaa

7.06

Osalejate
arv

Kõrveküla rk.

Koolituse
maht
tundides
20

Riigiarhiiv. Tervishoiu K.

Kõrveküla rk.

4

1

8.11

Kirjandustuur

Kõrveküla rk.

4

1

6.12

Tartu Loodusmaja.

Kõrveküla rk.

4

1

1

Koolituseks
kulutatud
summa
118,00

15,00

Meeldisid kõik Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud seminarid, koolituspäevad.
Esikohal kindlasti reis Saaremaale. Huvitavad olid ka Riigiarhiivi ja Loodusmaja külastused.
Ilusa üllatuse tegi "Rahva Raamat", kinkides igale raamatukogule raamatu.
Jätkuda võiks reisisari, uued kohad, uued raamatukogud, alati leiab sealt ka endale midagi uut.
Ka kirjanikega kohtumised on huvitavad.
Aastalõpu seminar alati oodatud.
2.4.3Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Elva valla "Infoleht". Konguta raamatukogu ajaloost ja tööst.
"Lusikapäev", raamatu "Pisike Puu" üleandmine Konguta vallas sündinud lastele.
2.4.4Erialahariduse omandamine
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2.4.5 Töötajate tunnustamine
KOV tänukiri valla arendamisel tehtud töö eest.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus.Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub küla keskel kortermajas. Asukoht on hea.
Läheduses on kool ja rahvamaja.
Ruumid hakkasid kitsaks jääma , väga oli vaja hoidlat. 2017 detsember see ka valmis.
Suurde saali paigaldati õhksoojuspump.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Konguta

Teostatud tööd (2017)
Hoidla. Õhksoojuspump.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
3.Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine.)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimisel arvestan eelarves olevat rahasummat.
Raamatute tellimisel arvestan, et oleks täidetud sihtotstarbeline kulu ja lugejate soovid.
Lastekirjanduse tellimisel on abiks Lastekirjanduse Keskuse poolt väljaantud nimestikud ja
parimaks tunnistatud raamatud.
Annetusi 10 eksemplari (65,00 €)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aasta jooksul tuli juurde356 eksemplari.
Ilu - ja lastekirjandust 315 eksemplari.
e-raamatuid 0
3.1.2 Perioodika komplekteerimine.
Tellitud 25 väljaannet, nendest kultuuriperioodikat 6.
• Sirp
• Raamatukogu
• Looming
• Kultuur ja Elu
• Täheke
• Hea Laps
3.1.3 Auviste komplekteerimine
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3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv.
2018.a on plaanis teha invenuur.
Viimane inventuur toimus 21 aastat tagasi.
2017.a. mahakantud 281 teavikut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavakstegemine.
Raamatukogu tagab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.
AIP-i kasutuses üks arvuti.
4.2Raamatukogu kasutamineja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Vähenes lugejate, laenutuste ja külastuste üldarv.
Palju lapsi sõidab bussiga kooli ja kasutatakse kodule lähemal olevat raamatukogu.
Tabel 7
Raamatukogu
Konguta
Kokku

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

155

134

-21

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Konguta
Kokku

1879

1784

-95

0

0

0

Raamatukogu
Konguta
Kokku

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

4389

3574

815

0

0

0

4.3 RVL teenindus
Koduteenindust ei vajatud.
RVL -i vajadusel tuleb raamatud raamatukogu juhatajal kohale tuua.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandust tuli juurde 85 teavikut, nendest eesti kirjanike raamatuid 49.
Lisaraha lastekirjanduse tellimiseks on vajalik. Raamatute hinnad igal aastal tõusevad ja
lisaraha aitab suurendada valikut.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
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Rmtk

Kongut
a
Kokku

Lug
-d
201
6

Lug
-d
201
7

Muutu
s (+-)

Külast
-d
2016

Külast
-d
2017

Muutu
s (+-)

Laenu
t 2016

Laenu
t 2017

Muutu
s (+/-)

43

40

-3

360

355

-5

512

409

-103

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Heaks traditsiooniks on saanud lasteaia lastele raamatukogu tutvustamine.
Õpilastele korraldatakse aimetunde, eelnevalt õpetajaga kokkulepitud teemal.
4.4.4Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Konguta

Ürituse nimi
Info otsimine entsüklopeediast

Osavõtjate arv
13

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
0

Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
0

Teenuste arv
0

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Raamatukogu

Konguta

Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute
arv

Karl Ristikivi 105
näitus
väljapanekuid 20
Üritusi 2 (lastele - tabel 2, 9)Näitusi 1

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
85

24

4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
2017.a.
Lugejate, laenutuste ja külastuste arvulised näitajad vähenesid.
Lahenduse sai ruumikitsikus. Lõpuks valmis hoidla, mille vajadust olin korduvalt aastast
aastasse toonitanud ja ikka ei mahtunud see eelarvesse.
Raamatukogu suurde saali paigaldati õhksoojuspump. Ruum on soe ja talvel vabadel päevadel
ei pea enam kütmas käima.
Kuna jätkan ka postipunkti tööd, siis selle töö eest saadav tasu liideti põhitasu juurde.
Suurenes ka raha teavikute ostmiseks 100 euro võrra.
2018.a.
Haldusreform tõi kaasa mitmeid uuendusi.
Eelarve koostamine toimus uues kekkonnas "Vera".
Eesti Vabariik 100.
Registreerus kaks lugejat üleskutsele läbilugeda 14 kuu jooksul 100 eesti kirjanike poolt
kirjutatud raamatut.
Ei ole rahul postipunki töö eest saadava tasuga.

Koostaja Õilme Kasetalu

juhataja

Allkiri Õilme Kasetalu 24.01.2018.a.
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Koosa raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Koosa
raamatukogu

920
404
405
54
14199
0
18561
6

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

-

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad Põhiliseks tegevussuunaks on jätkuvalt lugejate teenindamine kirjanduse laenutamine, infoteeninduse tagamine ja mitmesuguste ürituste korraldamine.
Raamatukogu teeb koostööd valla allasutuste ja teiste raamatukogudega nii oma valla piires,
kui ka naabervaldades. Rohkem sai tähelepanu pööratud laste, eelkõige lasteaialaste huvi
äratamisele raamatute ja lugemise vastu. Huvi äratamine toimus läbi rahvakalendri tähtpäevade
ja raamatukogu tundide.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Vastel valge poisikene (vastlapäeva kombestik ja tegevused)
Urvad sulle - munad mulle (kevadpühade kombestik)
Jüripäev ja volbriaeg (mängud ja tavad)
Beebifolk
Salapärane Eesti
Kadripäeva kombestik ja rahvamängud

Osavõtjate arv
18
16
16
24
31
15

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 2017.a pole muutusi toimunud.
Raamatukogus töötab üks inimene, kes teeb kõik vajalikud tööd, mis tagavad raamatukogu
toimimise. Seoses haldusreformiga pole uut nõukogu moodustatud.
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2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
23 146
13 972
6 023
4 368
1 625
359

Seisuga
31.12.17 €
25 535
15 326
5 816
4 100
1 656
252

2.10Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
0

Periood
0

Muutus %
+9,4
+8,8
-3,4
-6,1
+1,9
-29,8

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseis: juhataja 1,0 kohta
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse aeg

Koolituse teema

10.02.17

Vastlapäeva
kombestik

15.02.17

Haldusreform.
Statistika
Andrase piirkondlik
seminar
Korrektne eesti keel
igapäevases
asjaajamises
Leedu
raamatukogud
Riigiarhiiv.Tervishoiu
kõrgkool
Saksa kirjandus.
Mälutreening
Õiguse alused

03.03.17
06.03.1716.04.17
19-21.05.17
7.06.17
06.09.17
02.1003.12.17
08.11.17

Kirjandustuur
Sõnaränd

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Eesti
Rahvapärimuse
Kool
Kõrveküla rk

8

1

4

1

Kõrveküla rk

4

1

Tartu Ülikool

40

1

ERÜ

24

Kõrveküla rk

4

1

Kõrveküla rk

4

1

Tartu Ülikool

52

1

Kõrveküla rk

4

1
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Koolituseks
kulutatud
summa

06.12.17

Loodusmaja

Kõrveküla rk

4

1
Kokku:

283.60

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Ei ole olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine 0
2.4.5 Töötajate tunnustamine. 0
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Remondivajadus puudub. Ruumid rahuldavas seisukorras.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tagatud
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Ei ole olnud
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetuste osakaal on väike. E-teavikute vajadus puudub.
Kogud komplekteeritakse lugejate vajadusi arvestades.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) Raamatukogu täienes 375 eksemplari
võrra, neist 8 olid annetused. Annetuste pakkumist on palju aga pakutakse vana nõukogude
aegset kirjandust, mille eksemplaarsus on olemas. Olen küll võtnud selleks et ümber vahetada
väga kulunud raamatud fondis. Pidevalt toimub uute teavikute kiletamine ja pisivigastuste
parandamine. Vajadusel täiendasin kogusid järelkomplekteerimise teel. Venekeelset
kirjandust ei komplekteeri , e-teavikutele puudub nõudlus.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Perioodikat telliti 31 nimetust ja annetusena saadi 4 nimetust. Kultuuriperioodikast telliti:
Sirp, Hea Laps, Täheke, Akadeemia, Loomingu raamatukogu, Looming, Värske Rõhk,
Vikerkaar, Raamatukogu.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid komplekteeriti 2 eksemplari ja annetusena saadi 1 eksemplar.
3.2 Inventuuri toimumine: ei ole toimunud, mahakandmiste arv: 0
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses muutusi pole toimunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Internetiotsing avalikest andmebaasidest.
Avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
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Raamatukogu
Koosa rk
Kokku

Lugejad
2016
402
402

Lugejad
2017
405
405

Muutus
(+-)
+3
+3

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Koosa
5350
raamatukogu

4703

Kokku

5350

4703

Raamatukogu
Koosa
raamatukogu
Kokku

Laenut-d
2016
12947

Laenut-d
2017
14199

Muutus
(+-)
+1252

Päringud*
2016
171

Päringud*
2017
126

Muutus
(+-)
-45

12947

14199

+1252

171

126

-45

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

- 647

Virtuaalkülast.
2016
0

-647

0

0

0

0

.
4.3 RVL teenindus
Käin ise järel.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Koosa rk
67
60
-7
1418
1150

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

-268

984

1015

+31

Kokku

-268

984

1015

+31

67

60

-7

1418

1150

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Lapsi on
7 võrra vähemaks jäänud. Külastused on samuti vähenenud, kuid laenutatavate raamatute
arv on suurenenud. Kuna raamatukogus töötab üks inimene ja suvel terve puhkuse aeg on
raamatukogu suletud, siis võtavad lapsed korraga rohkem raamatuid, kuid raamatukogu
külastada reaalselt ei ole võimalik. See on väga halb, sest raamatukogu teenus jääb suvel
osutamata ja seda mitte ainult lastele.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Koosark
Vastel valge poisikene (vastlapäeva kombestik)
18
Urvad sulle - munad mulle (kevadpühade 16
kombestik)
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Jüripäev ja volbriaeg (mängud ja tavad)
Beebifolk
Salapärane Eesti
Kadripäeva kombestik ja rahvamängud

16
24
31
15

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Koduteenindus

Kordade arv
16

Teenuste arv
1

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
0
Personali vähesuse tõttu pole võimalik teenust osutada.

Kasutajate arv
2

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. Raamatukogu toetab elukestvat õpet internetile avaliku
juurdepääsu võimaldamisega, koolituse pakkumisega rühmadele või üksikisikutele. Info
edastamisega õppimisvõimaluste kohta ja erinevate elukestvat õpet toetavate teavikute
soetamisega. Raamatukokku kutsutakse esinema kirjanikke jt huvitavaid inimesi.
Raamatukogu pakub ka võimalust kord kuus käia teatris - korraldab piletid ja transpordi.
Vaba-aja üritusi korraldab meil rahvamaja ja noortekeskus koostöös raamatukoguga.
Sporditeemat arendab spordihoone.
4.6.1 kohalikul
Peamised koostööpartnerid kohalikul tasandil on Koosa Noorteklubi, Koosa Küla
Arendusselts, vallavalitsus ja SA Vara Sport. Samuti ka Vara ja Välgi raamatukogud
4.6.2 riiklikul
Soome Instituut, ERÜ
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. -puuduvad
.
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Koosa rk

Vastel valge poisikene (vastlapäeva kombestik)
Urvad sulle - munad mulle (kevadpühade kombestik)
Jüripäev ja volbriaeg (mängud ja tavad)
Beebifolk
Salapärane Eesti
Kadripäeva kombestik ja rahvamängud
Koosa küla ja tema inimesed (näitus 5 roll-upil)

Kokku

18
16
16
24
31
15
120

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. Peamised kasutajad on eakad inimesed
või töötud inimesed. Koolitust vajavad nad eelkõige interneti kasutamisel, et otsiada infot,
maksta makse, digiallkirjastamisel. ndividuaalkoolituse käigus õpetati inimesi kasutama ID –
kaarti ja mobiil-ID võimalusi.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valla infoleht. Facebook
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase loodud ei ole
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogu tegevused ja teenused on avalikud ja kogukonnale vajalikud. Koostöösuhted
normaalsed ja läbirääkimiste käigus saab probleemid lahendatud. Muret teeb rahvastiku
vähenemine seega ka lugejate vähenemine sh ka laste lugemuse vähenemine. Mis haldusreform
raamatukogudele meie uues vallas kaasa toob ei ole veel teada.
Direktor
Sirje Leini

26.01.2018
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Külitse raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

Külitse

2029
156
1392
5
7927
0
24212
0
Harurk. arv

Töötajaid
kokku
2

1.Põhilised tegevussuunad
Külitse raamatukogu kui tunnuslauselt vaimutoidu varaaida jaoks võib pidada 2017. aastat
õnnestunuks, sest arhiiviriiulite tellimise ja paigaldamisega kaotati näotu olukord, kus paljud
raamatud ootasid lugejaid vaba riiulipinna puuduse tõttu kastidesse pakituna.
1944. aastal asutatud Külitse raamatukogu jätkas tegutsemist kui vaimutoidu varaait, kus
varamu täiendamiseks eraldatud raha heas tahtes ja kaalutletult kasutamise kaudu pakutakse
lugejatele eripalgelises valikus raamatuid nii ilu- kui aimekirjanduse valdkonnast ja paljusid
ajakirjandusväljaandeid. Raamatukogu ruumides tegutseb ka AIP.
Raamatukogu kuvand piirkonna elanike hulgas näib olema hinnatud ja tunnustatud. Rõõm on
nentida, et vähehaaval, kuid siiski lisandub lugejaskonda uusi inimesi ka täiskasvanute seast.
Kui tahta üldistatult iseloomustada raamatukogu 2017. aasta tegevust, oleks ilmselt kõige
tabavam laenata mõttekäik Karl Ristikivilt: „Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, kuigi me seda ei
näe.” Raamatukogu on tegutsenud tasa ja targu, on olnud oma lugejate teenistuses ja jätnud
nõnda jälje nende teadmiste, tõekspidamiste või tundeelamuste rikastajana.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
0

Osavõtjate arv

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
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Raamatukogu tegevuse ja lahtiolekuaegadega seotud muudatusi ei olnud. Nõukogu ei ole
tegutsenud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17 €
Eelarve kokku
20017
22833
+14%
Personalikulu
9970
11396
+14%
Komplekteerimiskulu 7898
8349
+5,7%
sh KOV-lt
4484
4641
+3,5%
sh riigilt
3400
3652
+7,1%
Infotehnoloogiakulu
540
300
-44,2%
Kui liita jooksevkulule 4950 eurot, mis investeeriti arhiiviriiulite tellimiseks ja paigaldamiseks,
moodustaks raamatukogu eelarve 27783 €.

2.11Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projekte ei ole esitatud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus muudatusi ei toimunud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

15.02

Seminar Kõrvekülas:

Kõrveküla

4

1

2016. aasta kokkuvõte,

raamatukogu

4

1

statistika, haldusreform
7.06

Riigiarhiivi ja Tartu

Kõrveküla

tervishoiu kõrgkooli

raamatukogu

tegevusega tutvumine
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Koolituseks
kulutatud
summa

6.09

Seminar Kõrvekülas:

Kõrveküla

mälutreening, saksa

raamatukogu

4

1

4

1

4

1

5,00

kirjandus
8.11

Seminar Kõrvekülas:

Kõrveküla

Rahva Raamatu

raamatukogu

tegevuse tutvustus,
kirjandustuur Sõnaränd
6.12

Aastalõpu seminar

Kõrveküla

Tartu loodusmajas (mh

raamatukogu

15,00

ka loodusinfo keskus)
24.-25.10

Positiivne psühholoogia

Koolitus-

ja koostöö

arendusfirma

ja 16

1

81

6

SELF II
KOKKU

20 €

Kõrveküla raamatukogu tegevus seminaride korraldamisel ja esinejate leidmisel väärib
tunnustamist juba ainuüksi seetõttu, et materiaalsed võimalused selleks näivad olema
nullilähedased.
Kindlasti oleks hea, kui ka 2018. aastal jõuaksid Tartumaa raamatukoguhoidjatega kohtuma
kirjanikud, sest nende seltskond on Eestis väga suur ja kiiresti kosuv, kuid väga paljusid neist
ei tunta ja ei teata nii lugejate kui raamatukoguhoidjate hulgas.
Tartus asuvad mitmete riigiasutuste (näiteks töötukassa, tööinspektsiooni, maksu- ja
tolliameti, sotsiaalkindlustusameti, kohtute, päästeameti, haridusministeeriumi jt) esindused,
kus töötavad spetsialistid tulevad ehk palumise peale tutvustama oma valdkonna tähtsamaid
muudatusi seadusandluses või sisulises tegevuses. Raamatukoguhoidjate vahendusel
jõuaksid jagatud oluline info ja õpetussõnad paljudesse paikkondadesse ja tavaliste
maatartlasteni.
Pärast haldusreformi (valdade ühendamist) ja maavalitsuste kaotamist võiks korraldada
kohtumise nii omavalitsuste liidu esindajatega kui rahandusministeeriumi poolt endisesse
maavalitsuse hoonesse palgatud Jaan Õunapuuga – saaks otseallikatest infot suurtele
muutustele järgneva ülesehitustöö seisust ja sisust, kelle poole millistes küsimustes pöörduda
on võimalik jne.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Aruandeaasta jooksul erialahariduse omandamist ei toimunud.
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2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kui vanasõna uskuda, siis töö kiidab tegijat. Raamatukogunduses esindab tööd lugeja, kelle
kiitus on väga siiras ja aus.
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Praegu kasutatavatesse ruumidesse (kortermaja kitsukesse kahetoalisse korterisse pindalaga
39 ruutmeetrit) kolis raamatukogu 2005. aasta lõpul.
Aruandeaastal tehti raamatukogus esimest korda värskendusremonti (seinte ja lagede
värvimine) – see eelnes arhiiviriiulite paigaldamisele.
Korralikku värskendusremonti ootavad kunagise korteri tähenduses köök, esik ja WC – need
piirkonnad raamatukogust on mitmel korral üle elanud ülakorruse torulekke, viimati
aruandeaasta augustis.
Aruandeaastal paranes oluliselt raamatukoguruumide valgustus, sest paigaldati lisalampe.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Külitse
Osaline värskendusremont (seinad ja laed), uued valgustid
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogu asub küll esimesel korrusel, kuid siiski on vaja maapinnalt tõusta 3-4 trepiastet
– need takistaksid liikumispuudega inimese juurdepääsu.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arvutile osteti uus klahvistik.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise korraldamisel on järgitud üldtunnustatud põhimõtteid. Teavikute valikul
on lähtutud paikkonna traditsioonidest ja komberuumist, võimalusel on arvestatud lugejate
soove ja ettepanekuid. Raamatukogu on tegutsenud selle nimel, et oleks mingil määral
lugemisvara erinevate soovidega lugejatele.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aruandeaastal lisandus raamatukogusse 900 teavikut, neist 891 ostudena (kõik
paberraamatud) ja 9 annetustena (kõik paberraamatud).
Aruandeaastal raamatukogu e-teavikuid ei ostnud, sest lugejaskond ei ole nende vastu seni
huvi tundnud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
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Raamatukogule perioodika tellimiseks kulutati 1429,40 €, sellest 1296 € vallaeelarvest ja
133,4 € riigieelarvest. Perioodika 36 nimetuse hulgas esindasid SA Kultuurileht väljaandeid
Sirp, Looming, Teater.Muusika.Kino, Täheke ja Hea Laps. Kõrveküla raamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu osteti kõik Loomingu Raamatukogu 2017. aasta numbrid.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Ajavahemikul 1993 kuni2017 inventuuri ei ole toimunud. Arhiiviriiulite paigaldamise järel
toimuva fondi korrastamise käigus on hakatud kõrvale tõstma raamatuid, mida võiks
mahakandmisele suunata. Pärast kogu fondi korrastamist ja eelpoolnimetatud eksemplaride
kustutamist on mõistlik kavandada inventuur.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses ja osutatavates teenustes ei ole tehtud muudatusi.
Aruandeaastal e-teenuste arendamist ei toimunud.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole toimunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on soovijaile kättesaadav AIPi arvuti vahendusel või raamatukogusse tellitud
meediaväljaannetest ja teistest trükistest.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

Külitse

155

156

+1

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Külitse

1480

1392

-88

0

0

0

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

Kokku

7814

7927

+113

0

8

+8
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4.3 RVL teenindus
RVL on toimunud Külitse ja Kambja raamatukogu vahel.
Koduteeniduse osas raamatukogule soove ei ole laekunud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimine on laste- ja noortekirjanduse valdkonnas raamatukogu jaoks ainus töölõik,
mis erilisi probleeme ei ole tekitanud. Ilmuvate trükiste seas on palju andekalt kirjutatud ja
südamega kujundatud teoseid, mis lausa kutsuvad end tellima. Laste- ja noortekirjanduse
tellimist soodustab ka riigieelarvelise teavikutoetuse kasutamise reeglistik – laste- ja
noorteraamatud kuuluvad sageli ostusobilike sekka.
Kahjuks peavad uued raamatud üha kauem ootama, et keegi lastest neid esimest korda
lugemiseks valiks.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Külitse

21

17

-4

254

202

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

-52

849

-192

1041

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kui piirkonnas ei ole kooli ja lasteaeda, siis on raamatukogutöötajal väga raske jõuda lasteni,
et nende lugemisharjumusi kujundada ja arendada.
Kõige sagedamini toob lapsi, aga ka lapsevanemaid lapse esindajana raamatukokku kiire
vajadus saada koolis antud kohustusliku lugemise raamat.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Raamatukogus ei ole ruumi ja võimalust üritusi korraldada.
Tabel 9
Raamatukogu
Kambja

Ürituse nimi

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Raamatukogu ei ole arendanud teenuseid erivajadustega sihtrühmadele.
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Osavõtjate arv

Tabel 10
Kordade arv
0

Koduteenindus

Teenuste arv
0

Kasutajate arv
0

Raamatukogule ei ole esitatud koduteeninduse soovi. Kui selline soov peaks tulema, siis
Külitse aleviku piires oleks selle täitmine kerge vaevaga täidetav – kaugete ja veel kaugemate
külade korral oleks ilmselt ainus reaalne võimalus koduhooldustöötaja kaasamine
vallavalitsuse nõusolekul.
Kui ametis oli eelmine koduhooldustöötaja, siis tema aitas vajadusel raamatuid edasi anda.
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
0

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu ostab, säilitab ja teeb huvilistele kättesaadavaks teavikuid, millel on sisu või
autorluse kaudu puutumus paikkonnaga.
Raamatukogu püüab komplekteerida teoseid erinevatelt teadus- ja elualadelt, et toetada
õppijaid nende tegevuses.
Raamatukogul ei ole küll eelarvelisi vahendeid ja ainelisi ressursse, et korraldada inimeste
tegevust vabal ajal, kuid raamatukogus on saadaval sadu, et mitte öelda tuhandeid raamatuid,
mida lugedes või millega tutvudes peaks saama lahendatud iga inimese mure vaba aja
sisustamisel.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Raamatukogu

Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritusi

Üritustel
osalenute arv

näitusi (väljapanekuid 2)

Raamatukogu peamisteks koostööpartneriteks on olnud Ülenurme vallavalitsus ja Kõrveküla
raamatukogu.
Raamatukogu põrandapind on valdavas osas täidetud riiulitega, ürituste korraldamiseks
sobilikku vaba ruumi enam ei ole. (Ürituste korraldamine lõppes raamatukogus 2011. aastal,
kui hakkas tunduma veider riiulitesse mittemahtuvate raamatute kastide keskele inimesi
kokku kutsuda. Nüüd on raamatud arhiiviriiulitel, mis võtavad valdava osa põrandapinnast.)
Erineva keele ja kultuuritaustaga inimeste sidususe teema ei ole Külitses sekkumist eeldavana
esile tõusnud.
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Vajadusel on juhendatud arvutikasutajat.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu on infot edastanud valla veebilehel, vallalehes ja raamatukoguprogrammi
vahendusel.
4.9 Andmebaasid.
Raamatukogu ei ole andmebaase koostanud.
Raamatukogu e-kataloog on kättesaadav ja kasutatav veebiaadressil lugeja.ee.
5. 2018 aasta tegevused
Haldusreformi käigus Vabariigi Valitsuse otsusel moodustatud Kambja vald on alustanud
seniste arengukavade liitmist ja ajakohastamist, mistõttu ettepanekute ja
investeeringusoovide osas oodatakse sisendit ka raamatukogult.
2018. aasta hädavajadus on raamatukogusse osta perioodikariiulid ja seejärel võimalusel
lõpetada värskendusremont.
Töötajad ja lugejad loodavad, et ühendvallas saab raamatukogu tegutseda varasemast
tuttavaks saanud asjalikus ja toetavas miljöös.
Kui kuus-seitse aastat tagasi hakkasid levima arvamused, et e-raamatute kiire võidukäik võib
peagi seada kahtluse alla tiheda raamatukoguvõrgu säilitamise vajalikkuse, siis tegelikkus
näitas, et paberraamatuga sinasõbraks saanud põlvkondade lugejad jäid valdavalt oma
harjumustele truuks.
Praegu ühiskonnas valitseva olukorra pinnalt võrsuv tulevik ei pruugi olla raamatukogude
suhtes enam nii heatahtlik, sest väga paljudest lastest on saanud sõltuvussuhtes
nutiseadmete kasutajad juba enne lugemisoskuse omandamist ja raamatumaailma
avastamist. Kui raamatulugemise tõsisemaks nautimiseks peab lugemine enne korralikult
selge olema, siis nutiseadmes edukaks tegutsemiseks piisab pahatihti ka konarlikust
lugemisvõimest. Õpilaste (aga järjest enam ka nende emade-isade) tõrksus lugemise ja
raamatute suhtes on omandanud mõõtme, mida ei oskaks ette kujutada ka kõige kurjemast
muinasjutust.
Kui koolieelikute ja algkoolilaste puhul võib mõõdutundetu nutiseadmete kasutamine häirida
või pidurdada ladusa lugemisoskuse kujunemist, …, …., …., siis ilmsete ohuteguriteta ei ole
nutiseadmete mõjualasse klammerdumine ka täiskasvanutel – neil ei jätku enam aega
paljudeks varasemateks tegevusteks, sealhulgas raamatukogu külastamiseks ja raamatute
lugemiseks.
Kui meie kõige noorema põlvkonna jätavad trükitud tekstid ükskõikseks ja neist
kakskümmend-kolmkümmend aastat vanemad inimesed on hakanud lugemisse varasemast
leigemalt suhtuma, siis keskealiste ja eakate lugejate jõud ei pruugi olla piisav, et
raamatukogude tulevik oleks jätkuvalt helge.
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„Rahu, ainult rahu!“ sooviks siinkohal raamatukoguhoidjatele Karlsson – Astrid Lindgreni
tuntud raamatukangelane.

Allkiri
Direktor

Toivo Ärtis

29. jaa nuar 2018
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Kuuste raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

Tabel 1
Raamatukogu
Kuuste

687
196
5503
8 kasutajat/17 kasutust
6618+811(kohalkasutused)=
7429
0
12211
11 üritust
31 näitust ja väljapanekut
KOKKU 42
+18 raamatukogutundi

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

-

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Märkimisväärseim muudatus Kuuste raamatukogu 2017. aasta käekäigus toimus olme vallas.
Juulist oktoobrini läbis maja raamatukogutiib põhjaliku remondi: vahetati aknad ja katus ning
soojustati välisseinad. Tulemus on uskumatult hea – esimest korda üle 15 aasta on
raamatukogus tõeliselt soe. Vahetati ka kõik raamatukogu laelambid ja seinakontaktid,
toimus edasiminekut IT vallas.
Tegelesin palju teavikutega: vaatasin läbi kogu fondi ja kustutasin sellest 1598 aegunud või
lagunenud raamatut (ligi 12%), kaotades sellega ka mõneks ajaks ruumipuuduse riiulitel.
Töös lugejatega pöörasin põhitähelepanu laste ja noorte kultuuriaastale. Enamus
raamatukoguüritusi oligi 2017. aastal suunatud lastele ja noortele, lisaks viisin läbi 18
raamatukogutundi.
Aastale pani toreda punkti 29. detsembril toimunud raamatuesitlus-kohviõhtu, kus kirjanik
Kersti Kivirüüt huvilistele oma uut romaani „Mäng mõisa peale“ tutvustas.
Tundub, et Kuuste raamatukogu lugejaskond ja põhiline koostööpartner Kuuste kool on
raamatukogu tegevusega rahul. Ka vallavalitsuselt olen kuulnud kiidusõnu, etteheiteid pole
olnud. Milliseid muudatusi uus aasta uutes oludes toob, on raske ennustada.
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Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Vastlapäeva viktoriin 1.-9. klassi õpilastele
Emakeelepäeva sõprusring ja keelemäng-viktoriin
Kohtumine Marko Kalduri ja Tähekiirega
Tartumaa XVI lasteraamatupäeva eelvõistlused
Osalemine Tartumaa XVI lasteraamatupäeval
Kas tunned neid raamatu- ja muinasjututegelasi? Pildiviktoriin 1. ja
2. klassile
Ettelugemispäev lasteaias ja algklassides
Ettelugemispäev. Kuulamisvõistlus 5.-9. klassile
Kalju Kanguri 92. sünnipäevale pühendatud laste etlusvõistlus
Etlusvõistluse võitjate autasustamine ja esinemine isadepäeva
kontserdil
KOKKU

Osavõtjate arv
60
60+10
30
62
7
14
80
35
60
80
498

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Töökorralduses muudatusi pole. Raamatukogu ja interneti-punkt on avatud kõigile
kasutajatele E 11-18.30, T 11-17, K 8-17, R 8-16; lisaks ainult kooli teenindamiseks veel 4,5
tundi, kokku 35 tundi nädalas. Lugejaküsitluse kohaselt on lahtiolekuajad sobivad ja
piisavad.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
18703
13057
4756
2906
1397
372

2.12Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Seisuga
31.12.17 €
20440
14061
4537
2826
1337
240

Periood
-
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Muutus %
+9,3%
+7,7%
-4,6%
-2,7%
-4,3%
-35,5%

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali korralduses muudatusi pole.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

4

1

-

Oskar 6

1

-

20

1

98.00

4

1

-

4

1

5.00

4

1

-

4

1

15.00

15.02.2017 2016. aasta kokkuvõte, Kõrveküla
haldusreform, statistika
12.04.2017 Algupärase
lastekirjanduse päev

raamatukogu
Tartu
Lutsu

nimeline

Linnaraamatuko
gu
18.-20.

Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla

05.2017
7.06.2017

6.09.2017

8.11.2017

6.12.2017

raamatukogu
Riigiarhiiv NORA,

Kõrveküla

Tervishoiu kõrgkool

raamatukogu

Saksa kirjandus,

Kõrveküla

mälutreening

raamatukogu

Rahva Raamat,

Kõrveküla

Kirjandustuur Sõnaränd

raamatukogu

Aastalõpuseminar,

Kõrveküla

Tartu Loodusmaja

raamatukogu

KOKKU

46

118.00

Osalesin peaaegu kõigil maakonna keskraamatukogu korraldatud koolitustel. 2017. aastal oli
suurem osa koolitustest üldkultuurilist laadi ja silmaringi avardavad, lisaks ülevaade
kaasaegsest saksa kirjandusest ning põhjalik algupärase lastekirjanduse päev. Minule selline
valik sobib.
Ka edaspidi on teretulnud jätkuvalt uue kirjanduse ülevaated-soovitused, kohtumised
kirjanikega ja kolleegide kogemused. Osalen võimalusel tänuga ka kõiges, mis silmaringi
laiendab või tervist toetab.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
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Olen esinenud kõigil Kuuste raamatukogu korraldatud üritustel ja viinud läbi 18
raamatukogutundi.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
-

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Kogu maja, sh raamatukoguruumide renoveerimisprojekt on valmis. Kuna täisrahastust
sellele pole saadud, asuti töid teostama sammhaaval. Juulist oktoobrini oli tavapärane
raamatukogutöö mõnevõrra takistatud, sest töötasin keset aktiivset remonti: maja
raamatukogutiival vahetati aknad ja katus ning soojustati seinad. Koristamist ja raamatute
kaitsmist oli palju, aga lõpptulemus on uskumatult hea – esimest korda üle 15 aasta on
raamatukogus tõeliselt soe. Vahetati ka kõik raamatukogu laelambid ja seinakontaktid,
toimus edasiminekut IT vallas.
Nüüd aga vajaks sanitaarremonti raamatukogu lagi, mille puudused uus valgustus eriti esile
toob.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Kuuste raamatukogu Maja raamatukogutiivas vahetati kõik aknad ja katus ning
soojustati

välisseinad.

Töid

rahastati

EAS

regionaalsete

investeeringutoetuste programmi kaudu valla omaosalusega.
Raamatukogus vahetati välja ka kõik laevalgustid ja seinakontaktid.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimeste jaoks spetsiaalset juurdepääsu hetkel pole, kuid kuna takistuseks
on ainult üks välistrepi aste, on see vajadusel väikese abiga ületatav. Seni pole raamatukogul
kordagi vastavat vajadust tekkinud, kuid koolimajja on ratastoolis külaline üsna hõpsasti
pääsenud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Alates 2017. aasta suvest haldab Kuuste kooli sh raamatukogu arvutiparki firma Kaughaldus.
Tehtud on hulk uuendusi:
Kasutusele on võetud Elasa optiline kaabel, püsiühenduse maksimum üles- ja
allalaadimiskiirus on nüüd 1Gbit/s. Paigaldatud on tulemüür. Raamatukogu, kool ja lasteaed
on üle viidud uude tsentraalsesse domeeni. Kasutusele on võetud uus meiliserver.
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Puudused:
Kooli wifi-seadmed on vanad ja ebastabiilsed, ei talu koormust. Wifi leviala pole piisavalt hea,
töötab ainult 2.4Ghz sagedusel ning maksimum kiirus 50Mbit.
Raamatukogu klientide (internetipunkti) lauaarvuti oleks vaja välja vahetada. Arvuti riistvara
on liiga nõrk, et saaks paigaldada Windows 10 operatsioonisüsteem ja oleks võimalik kasutada
ID-kaardi lugejat.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatukogu ostis 2017. aastal 314 ja sai annetustena 62 raamatut. Juurdetulek oli kokku
376 teavikut, see on 18% vähem kui 2016. aastal. Annetused moodustasid ligi 20% raamatute
juurdekasvust. Komplekteerimiskulud vähenesid 2016. aastaga võrreldes 4,6%. Juurdetulek
elaniku kohta oli 0,55 teavikut ja lugeja kohta 1,9 teavikut. Lasteraamatute juurdetulek
lapslugeja kohta oli 1,6 ja täiskasvanuil vastavalt 2,1. Kuna laste osakaal lugejaskonnas on
tõusnud 41%-ni, olen suurendanud lastekirjanduse osakaalu fondis.
Lastekirjanduse komplekteerimisest vt 4.4.1
Komplekteerimisel olen püüdnud ühitada raamatukogu kultuurikandmise missiooni, teoste
sisulist väärtust, mitmekülgsust ning kõigi lugejagruppide huve ja soove. Olen püüdnud tellida
võimalikult palju rahvuskirjandust ning hoida ilu- ja aimekirjanduse suhet mõistlikus
tasakaalus. Praegu on see vastavalt 69% ja 31%.
Olen sageli kasutanud raamatute sooduspakkumisi, suurendamaks ostuvõimet. Samas
ootavad lugejad ikka reklaamist lähtuvalt uudiskirjandust, soovimata oodata raamatu hinna
langemist. Nurisetakse just uuema meelelahutuskirjanduse nappuse üle, sest lugejate
enamiku huviorbiidis oleva ja kultuuriväärtuslikuma kirjanduse vahel on paraku üsna suur
erinevus. Selgitustööl on piiramatult kasvuruumi, samas tuleb aga arvestada ka kohalike
olude, lugejaskonna haridustaseme ja eelistustegagi.
Lugejahuvi puuduse tõttu (lugejaküsitlus 2013) pole ma siiani tellinud e-raamatuid, kuna see
vähendaks veelgi trükiteavikute ostmise võimalusi. Suur osa kirjandusklassikast on ju praegugi
kõigile raamatukogu vahenduseta võrgus kättesaadav. Ka Kultuuriministeeriumi arengukavas
aastateks 2013-2017 oli lubatud luua eeldused e-raamatute arvu kasvule ja suuremale
levikule, väärt- ja koolikirjanduse tasuta ja piiranguteta kättesaadavusele, mis kaotaks ehk
koguni vajaduse osta e-raamatuid igale väikeraamatukogule.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2017. aastal oli raamatukogule tellitud 3 ajalehte ja 19 ajakirja. Kultuuriperioodika
lugejaskond on väga väike, nimetuste hulk minu arvates piisav:
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Sirp
Akadeemia
Keel ja Kirjandus
Looming
Loomingu Raamatukogu
Teater. Muusika. Kino
Vikerkaar
Hea Laps
Raamatukogu
Kultuuriperioodikale lisaks on tellitud ajalehed Postimees ja Maaleht ning ajakirjad Burda,
Eesti Loodus, Eesti Naine, Elukiri, Horisont, Kodukiri +Aed, Kodutohter, Kroonika, Käsitöö,
Maakodu, Pere ja Kodu, Tehnikamaailm.
Huvilistel on võimalus lugeda ka Kuuste koolile tellitud Õpetajate Lehte, Tähekest, Oma Keelt.
Üks lahke lugeja annetab raamatukogule oma läbiloetud ajakirju National Geographic Eesti,
Imeline Teadus ja Imeline Ajalugu.
Annetustena saabuvad perioodiliselt Kambja valla leht Koduvald ja erakonnaleht Kesknädal,
lisaks terve hulk ebakorrapäraselt saabuvaid väljaandeid (Sotsiaaldemokraat, Puutepunktid,
Jooksja, Tennis, P Pluss, Hea Kodanik, Elukaar, Eurokratt, Tartu Valla Kuukiri jt).
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Lugejahuvi puuduse ja ostuvahendite nappuse tõttu pole ma elektroonilisi teavikuid ega
auviseid tellinud, kuna see vähendaks veelgi trükiteavikute tellimise võimalusi.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
2017. aastal vaatasin läbi kogu fondi ja tegin selles suure „puhastuse“ – kustutasin 1598
aegunud või lagunenud teavikut (ligi 12%), kaotades sellega ka mõneks ajaks ruumipuuduse
riiulitel. Viimane inventuur toimus 2001. aastal, 2018. aasta üheks suuremaks tööks olengi
kavandanud inventuuri läbiviimise. Üksinda ja ilma sülearvutita on see päris töömahukas
ettevõtmine.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses pole olulisi muudatusi tehtud. Viimasest lugejaküsitlusest (2013) võis
järeldada, et lugejad on raamatukogu teenindusega rahul. Kuuste kool on sellega, et
raamatukogu paikneb koolimajas, samuti rahul, sest raamatukogu toetab aktiivselt nii õppetööd
kui laste huvitegevust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP-i kasutamine on täiesti marginaalseks muutunud. 2017. aastal oli ainult 17 kasutust.
Internetiühendus on peaaegu kõigile kodudes või telefonitsi kättesaadav. Samas on
internetipunkti arvuti ja tarkvara (WIN Vista) sedavõrd vananenud, et ei võimalda kasutada
ID-kaardilugeja uuendusi. Seetõttu on 2018. aasta eelarvesse planeeritud internetipunktile uus
arvuti osta.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Lugejate arv Kuuste raamatukogus on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 4%, sealhulgas
lapslugejate arv 6,5%. külastuste arv on kasvanud 3,6% ja laenutuste arv 0,6%.
kasvuprotsendid pole küll suured, kuid rõõmustavad siiski, eriti arvestades seda, et töötasime
mitu kuud remondi tingimustes. Lapslugejaid tõi juurde õpilaste arvu mõningane
suurenemine koolis.
Valdav osa kohallaenutusi on tehtud lastele, nende hulka olen arvestanud ka
raamatukogutundides kasutatavad teavikud. Lapsed on aktiivsed raamatukogu
kohalkasutajad nii õppetöös, vahetundides kui ka näiteks bussi ootamise ajaviiteks.
Alljärgnevas tabelis kajastuvate
laenutuste hulka pole arvestatud õpikute ja
lisaõppekirjanduse laenutusi õpilastele, õpetajatele ja naaberkoolidele (kokku üle 1000
laenutuse), kuna vastavad teavikud pole URRAMis arvel ja ei kajastu selle statistikas, nende
laenutamine toimub käsitsi.
Tabel 7
Raamatukogu
Kokku

Lugejad
2016
188

Lugejad
2017
196

Muutus
(+-)
+8

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Kokku

5229

5503

+274

Raamatukogu
Kokku

Laenut-d
2016
7386

Laenut-d
2017
7429

Muutus
(+-)
+43

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
16

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
16

Muutus
(+-)
-

Täiskasvanud lugejate raamatulaenutuste edetabel 2017
1.
2.
3.
4.
5.-7.
8.-11.

Siiri Laidla Kord õide puhkeb iga aed
M. C. Beaton
Ülbe mehe surm
Ira Lember Lavale sündinud
Dinah Jefferies
Teekasvataja naine
Kristi Manninen Stenvalli juhtum: kuritöö Helsingis 1873. aastal
Tuule Lind Tavaline perekond
M. L. Stedman Valgus ookeanide vahel
Katrin Pauts
Politseiniku tütar
M. C. Beaton
Unistaja surm
Isabel Allende
Jaapani armuke
Erik Tohvri
Irdabielu
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Laenutuste edetabel on taas ootuspärane, peegeldades lugejate huvi kergema ilukirjanduse
vastu, lemmikteemadeks perekonnalood ja krimikirjandus. Eesti ja välisautorite osakaal on
võrdne, uue lugejatele huvi pakkuva autorina tõuseb esile Katrin Pauts.
*Infopäringud
Infopäringuid esitatakse üsna vähe, 2017. aastal oli neid 16, peamiselt õpetajate ja
lasteaiaõpetajate poolt neile vajalike teemade kohta: mustkunst ja trikiraamatud, mudilastele
raamatutest ja lugemisest, aastaajad lasteraamatutes, ravimtaimed ja taimeraamatud,
seened ja seeneraamatud, jääaeg ja mandrijää, uut lugemisvara 3. ja 4. klassile, murdeiga,
dialooge ja esitustekste emadepäevaks, luuletusi hingedepäevaks, jõulukombed meil ja mujal
jm. Mõned päringud tegid ka eraisikud: motivatsioonikirja koostamine ja vormistamine,
leinaluule.
4.3 RVL teenindus
2017. aastal kasutasin ise aktiivsemalt RVL võimalust, laenutades tänuga Kambja
raamatukogust lahkesti pakutud noortesarju, mida meil endal pole, lapsed aga huviga loevad.
Need toodi valla sotsiaalautoga möödaminnes meile kohalegi.
Üldiselt on RVL teenindus jätkuvalt vähene ja primitiivne, tellitud raamatud tuleb
raamatukogutöötajal ise tellijale üleandmiseks kohale viia. Kohapeal puudub ka postiteenus,
pealegi pole lugejad tasulisest teenusest huvitatud. Olen autoga lugejaid suunanud
naaberraamatukogudesse ise soovitu järele sõitma.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2017. aastal sai Kuuste raamatukogu osta 134 lasteraamatut, see on 43% ostetud teavikutest
ja 36% kogujuurdekasvust, oluliselt rohkem kui möödunud aastal. Lasteraamatute
juurdetulek lapslugeja kohta oli 1,6 ja täiskasvanuil vastavalt 2,1. Kuna laste osakaal
lugejaskonnas on tõusnud 41%-ni, olen suurendanud lastekirjanduse osakaalu fondis.
Riigipoolne lisaraha oli abiks, samas on vajadused veelgi suuremad. Vajavad ju erinevad
vanuseastmed ka täiesti erinevaid teoseid ja seda nii aime- kui ilukirjanduse vallas. Praegu
suudan muretseda raamatukokku umbes poole ilmuvast lastele suunatud uudiskirjandusest,
seejuures kõike ainult ühes eksemplaris, et võimaldada rohkem nimetusi. Kooli jaoks on see
aga paraku ebapiisav.
Näiteks äsjailmunud 2016-2017. aasta Nukitsa konkursi nimekirjas leiduvast 234 lasteraamatust on Kuuste raamatukogus 119, kõik muidugi ühes eksemplaris. Üsna suure osa
lasteraamatutest moodustab aimekirjandus.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Kokku
76
81
+5
2869
3007
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Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

+138

1678*

-225

1903

* ainult kojulaenutused
Lasteteeninduses on mõnevõrra kasvanud nii lugejate kui ka külastuste hulk, mis teeb ainult
rõõmu, kojulaenutuste arv paraku mõnevõrra kahanenud. Valdav osa kohallaenutusi on
samuti tehtud lastele, nende hulka olen arvestanud ka raamatukogutundides kasutatavad
teavikud. Lapsed on aktiivsed raamatukogu kohalkasutajad nii õppetöös, vahetundides kui ka
pärast koolipäeva.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kuna Kuuste raamatukogu toimib nii rahva- kui kooliraamatukoguna, moodustab töö lastega
lugejateenindusest väga suure osa. Raamatukogu ülesannete hulka kuulub õppekirjanduse
tellimine, selle laenutamine lastele ja õpetajatele, lastekirjanduse tutvustamine ja
laenutamine, raamatukogutundide läbiviimine ja lasteürituste korraldamine. (vt 4.4.4)
Hästi toimib koostöö Kuuste kooliga. Planeerime ja korraldame raamatukogutunde ja üritusi
enamasti koos. Laste lugemisharjumuste kujundamise peamist võimalust näengi
raamatukogu ja kooli, aga ka lasteaia ühistegevuses, mis on ühendatud rahva- ja
kooliraamatukogu suurim pluss.
Raamatute eksemplarinappustki leevendab hästi sujuv koostöö õpetajatega: vaatame koos
läbi vajaliku autori või teema (laste aimekirjandus, loomalood, lastekriminullid, lasteluule,
reisiraamatud, rahvaste muinasjutud jm) meie raamatukogus leiduvad eakohased teosed,
kontrollime, kas neid jagub kõigile, sobitame vahel individuaalselt laste lugemisoskusega.
Sellist eeltööd on võimalik teha väikese kooli raamatukogus ja meil on see hästi laabunud.
Näiteks tõusis seetõttu 2017. aasta laenutuste edetabeli tippu Aino Perviku „Sookoll ja
sisalik“, mis varem laste tähelepanust kõrvale oli jäänud.
2017. aastal olen osalt koostöös õpetajatega läbi viinud 18 raamatukogutundi (vt 4.7), milles
oleme püüdnud ühendada raamatukogu ja selle kasutamise tutvustamist ning kirjanduse ja
lugemise propageerimist kooli aineprogrammidega.
Tõhus oli ka koostöö lasteaiaga. Toimusid kõigi rühmade tutvumiskäigud raamatukokku,
õpetajad esitavad päringuid ja hangivad pidevalt raamatukogust sobivat materjali
õppetegevuseks ning lugemisvara igapäevaste unejuttude jaoks. Kõige suurem üritus
lasteaiale oli ettelugemispäev, millest said osa kõik lapsed.
Lastele laenutatud raamatute edetabel 2017
1. Aino Pervik
Sookoll ja sisalik
2. Silvi Väljal
Jussikese seitse sõpra
3. Astrid Reinla
Pätu
4. Zoe Sugg
Tüdruk Online
5. Tim Collins
Vlogija päevik
6. Julie Buxbaum Ütle mulle kolme asja
7. Heli Illipe-Sootak
Saada õps kuu peale
8.- 12. Holly Smale
Mina, nohik: nohikust tšikiks
F. R. Faehlmann
Müütilise muistendid
Aino Pervik
Jääpurikas, murelik piim ja teised tüübid
Aino Pervik
Kollane autopõrnikas sõidab ringi
Agnes Kolga
Varjajad
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Kuna laste lugejagrupi vanusepiirid on väga laiad, ei anna edetabel kuigi palju infot tegelike
eelistuste kohta. Klassikaliselt on esirinnas algklasside kohustuslik kirjandus, edetabeli koht
sõltub suuresti õpilaste arvust klassis. Võib küll märgata, et vanemad õpilased loevad
meelsamini nn mittekohustuslikku kirjandust ja olulisel kohal nende valikute juures on
kaaslaste soovitused. Sooline kaalukauss on lapslugejate puhul tugevasti kaldu tüdrukute
poole, seda eriti vanemates klassides. Loetuim lastekirjanik on 2017. aastal edetabeli põhjal
Aino Pervik.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Kuuste raamatukogu
Vastlapäeva viktoriin 1.-9. klassi
õpilastele
Emakeelepäeva
sõprusring
ja
keelemäng-viktoriin
Kohtumine
Marko
Kalduri
ja
Tähekiirega
Tartumaa XVI lasteraamatupäeva
eelvõistlused (muistendivõistlus,
Osalemine
Tartumaa
XVI
lasteraamatupäeval
Kas tunned neid raamatu- ja
muinasjututegelasi? Pildiviktoriin 1. ja
2. klassile
Ettelugemispäev
lasteaias
ja
algklassides
Ettelugemispäeva kuulamisvõistlus 5.9. klassile
Kalju Kanguri 92. sünnipäevale
pühendatud laste etlusvõistlus
Kogupereüritus
Etlusvõistluse võitjate autasustamine
ja esinemine isadepäeva kontserdil
KOKKU

millised suuremad

Osavõtjate arv
60
60+10
30
62
7
14
80
35
60
80
498

Seoses laste ja noorte kultuuriaastaga oligi enamus raamatukoguüritusi 2017. aastal
suunatud lastele ja noortele, lisaks viisin läbi 18 raamatukogutundi.
Traditsioonilistele üritustele (Kalju Kanguri etluskonkurss, emakeelepäev, viktoriinid)
lisandusid kohtumine kirjanik Marko Kalduri ja Tähekiirega ning varasemast veelgi
suurejoonelisemaks paisusid ettelugemispäevad, millest said osa kõik lasteaia- ja koolilapsed,
ettelugejateks olid aga nii nooremad kui vanemad õpilased, mõned lapsevanemad, enamus
õpetajaid, sealhulgas direktor ja õppealajuhataja. Lasteaiale esitasid 1.-3. klass igaüks lausa
lugemisega põimitud etenduse („Naeris“, „Siili keedupott“, „Kitsetall, kes luges kümneni“).
Vanematel õpilastel kaasnes ettelugemisega kuulamise võistlusmäng.
Lasteüritustel osaleb meil sageli nii lapsevanemaid, õpetajaid kui ka teisi täiskasvanud
lugejaid, mistõttu need kujunevad tihtipeale rohkem kogupereüritusteks.
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Võtsime taas osa ka raamatuüritustest väljaspool meie kooli ja raamatukogu: Tartumaa XVI
Henno Käole pühendatud lasteraamatupäevast, küünlapäeva luulekonkursist, 3. ja 4. klasside
võistlusmängust, muinasjutuvestja konkursist ja hingedekuu luulekonkursist.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
-

Teenuste arv
-

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Kuuste raamatukogu toimib minu arvates üsna hästi kohaliku kultuurikeskuse osana, seda
eriti tänu koostööle Kuuste kooli ja Vana-Kuuste naisseltsiga. Lasteüritusi teeme enamasti
koos kooli ja lasteaiaga. Suur osa üritustest, näitustes ja väljapanekutest on aga suunatud
laiale sihtrühmale, nii lastele kui täiskasvanutele.
Kambja vallavalitsus toetab võimaluste piires raamatukogu tegevust, Kuuste raamatukogu
osaleb ka valla ettevõtmistes. Näiteks korraldan juba mitu aastat koostöös valla
sotsiaalnõunikuga meie piirkonna eakate teatrikülastusi. Osalen ka valla valimiskomisjoni
töös Vana-Kuuste jaoskonnakomisjoni esimehena.
Raamatukogudevahelise suhtlemise raames oleme osalenud mitmel lastele mõeldud
ühisüritusel ning vahetanud õppekirjandust Alatskivi, Vastse-Kuuste, Kõrveküla ja Kambja
kooliraamatukoguga. Kuuste ja Kambja raamatukogu vahel valitsevad heanaaberlikud
koostöösuhted, infovahetus ja RVL.
Koostöö Tartumaa keskraamatukoguga om minu arvates samuti väga hea. Olen iga probleemi
ja pöördumise korral lahket abi saanud, etteheiteid pole olnud. Ootangi jätkuvalt eelkõige
moraalset tuge, raamatukogunduse vallas vajaliku ja huvitavaga kursishoidmist,
uudiskirjandusega varustamist ning kolleegidega kenade suhtlusvõimaluste loomist.
Raamatukogu sõprade hulgas on ka mitmeid eraisikuid. Enamik 2017. aastal annetatud 62
raamatust, lisaks hulk ajakirju National Geographic Eesti, Imeline Teadus ja Imeline Ajalugu
on saadud eraisikutelt.
Märkimisväärne on sõprus kirjanik Kersti Kivirüüdiga, kes on kõigi oma seni ilmunud
raamatute esmaesitlused korraldanud just Kuuste raamatukogus. Viimati toimus 29.
detsembril meeleolukas aastalõpuüritus, kus autor mõnusas kohviõhtu õhkkonnas
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raamatusõpradele oma uut romaani „Mäng mõisa peale“ tutvustas. Ka kirjastuse Pilgrim
korraldatud kirjanduskonkursi „BestSeller 2017“ ühe võidutöö, peagi ilmuva romaani „Tuulte
linn“ esitlus on juba kokku lepitud.
Kuuste raamatukogu piirkkonnas eesti keelest erineva keeletaustaga inimesi praktiliselt ei ela.
Tabel 12
Raamatukogu
Kuuste
raamatukogu
üritused

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute
arv

Kersti Kivirüüdi uue romaani „Mäng mõisa peale“ esitlus- 30
kohviõhtu

10 laste- ja pereüritust (vt tabel 9)
498
Näitused, stendid Oskar Luts 130
ja väljapanekud
Henno Käo 75
Lastekirjanike juubelistend (Henno Käo 75, Tiia Toomet 70,
Ilmar Trull 60)
Paul-Erik Rummo 75
Meie Eesti (Eesti Vabariigi aastapäeva väljapanek)
Kodukandi muistendid (laste omalooming)
Emakeelepäev
Ülemaailmne lasteraamatupäev
Aino Pervik 85
Kuldsed kuuekümnendad, kassetipõlvkonna luule
Hea lasteraamat 2016
Leelo Tungal 70
A, B, hakka pähe! Aabitsad läbi aegade
Kas tunned neid raamatutegelasi? Lasteraamatute
illustratsioone läbi aegade
Uut laste aimekirjanduses
Pereteemalist lasteluulet
Eesti raamatu päev: head eesti uudiskirjandust
Kalju Kanguri looming
Astrid Lindgren 110
Talvelood
Jõuluime. Valik jõuluraamatuid ja -kaunistusi meie
raamatukogus.
Raamatuid Tartu ja Tartumaa ajaloost
Kokku arvuliselt

Üritusi : 11

näitusi: 31

528

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lugejate koolitus on suunatud peamiselt lastele ja toimub raamatukogutundide kaudu. 2017.
aastal viisin läbi 18 raamatukogutundi kõigile Kuuste kooli õpilastele ja tutvumistunnid kõigile
lasteaiarühmadele, mitmed neist koostöös õpetajatega (algklassid, eesti keel ja kirjandus,
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inimeseõpetus, loodusõpetus, kunst, käsitöö, lasteaed). Olen püüdnud raamatukogutundides
äratada huvi lugemise vastu, tutvustada mitmekülgselt kirjandust, õpetada erinevate
raamatute ja raamatukogu kasutamist, sidudes seda kõike võimaluse korral ka kooli
õppekavaga.
Individuaalkoolituse raames õpetasin kolmele lugejale motivatsioonikirja koostamist.
Raamatukogutundide teemad:
Tere, raamatukogu! Esmane tutvus raamatukoguga, lugejaks vormistamine
Muinasjututund. Kas tunned neid tegelasi? Pildiviktoriin
Tere, tore raamatukogu! Tutvumistund lasteaiale
Mood ja õmblemine: lõigete otsimine ja kasutamine (Burda, Käsitöö)
Kuldsed kuuekümnendad; kassetipõlvkonna luuletajad
Reklaami mõjutusvõtted (tööleht, otsingud ajakirjandusest)
Tahan teada. Nuputamisülesanded ja info otsimine
Valmistume luulehommikuks: luuletuste valimine ja esinemisproovid
Oskar Lutsu elu ja looming – infootsingud
Teatmeteoste kasutamine
Laste aimeraamatud
Raamatuid murdeea kohta
Minu lemmikraamat. Andmed raamatu tiitellehtedel
Kuidas toimub töö raamatukogus? Süsteem ja liigituspõhimõtted
Probleemid tänapäeva eesti noorsookirjanduses; annotatsioonid
Kuidas leida sobivat luuletust?
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Üldinfo raamatukogu kohta on avaldatud Kõrveküla raamatukogu ja Kambja valla veebilehel,
operatiivset eelinfot ja fotosid olulisematest üritustest leiab nii Kambja valla kui Kuuste kooli
kodulehelt. Viimase uuendatud variandis on raamatukogul oma lehekülg, mis hetkel veel palju
täiendamist vajab. Tähelepanuväärsemaid ettevõtmisi kajastatakse Kambja valla ajalehes
Koduvald.
Raamatukogu reklaamimisel ja kaasaegsel tutvustamisel üldsusele on kasvuruumi.
4.9 Andmebaasid
5. 2018. aasta tegevused
2017. aastal paranesid märkimisväärselt Kuuste raamatukogu olmetingimused: EAS
regionaalsete investeeringutoetuste programmi toel koos Kambja valla omaosalusega
vahetati
maja raamatukogutiiva aknad ja katus ning soojustati välisseinad, saavutades sellega
uskumatu temperatuuri tõusu ja tehes lõpu aastatepikkusele külmetamisele. Raamatukogus
vahetati välja ka kõik laevalgustid ja seinakontaktid. 2018. aastal vajaks remonti raamatukogu
lagi ja väljavahetamist kasutajaarvuti.
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Osaliselt eeltööna inventuuriks tegelesin palju teavikutega: vaatasin läbi kogu fondi ja
kustutasin sellest ligi 12% (1598 aegunud või lagunenud raamatut), lahendades sellega ka
ruumipuuduse probleemi. 2018. aastal kavatsen läbi viia inventuuri.
Töös lugejatega pöörasin põhitähelepanu laste ja noorte kultuuriaastale. Enamus
raamatukoguüritusi oligi 2017. aastal suunatud lastele ja noortele, lisaks viisin läbi 18
raamatukogutundi. 2018. aastal tegemiste põhirõhk on suunatud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale. Mõned lugejad osalevad lugemiskingituse võistluses, lasteürituste suunitlus on
samuti kodumaa sünnipäeva hõnguline.
Aastale pani toreda punkti 29. detsembril toimunud raamatuesitlus-kohviõhtu, kus kirjanik
Kersti Kivirüüt huvilistele oma uut ajaloolist teost „Mäng mõisa peale“ tutvustas. Tema
järgmise teose, kirjandusvõistluse „BestSeller 2017“ ühe võidutööna peagi trükki jõudva
romaani „Tuulte linn“ esmaesitlus Kuuste raamatukogus on 2018. aasta kevadeks juba
autoriga kokku lepitud.
Paraku ei osalenud me sel suvel remondi tõttu külastusmängus „Unustatud mõisad“, küll aga
saime oma kodukanti, kooli ja raamatukogu tutvustada paarikümnele viimaste Vana-Kuuste
mõisnike Siversite järeltulijale Saksamaalt, Eestimaa koolidirektorite huvigrupile ja Tartumaa
kehalise kasvatuse õpetajatele, kelle suvelaager meil toimus. Eeloleval suvel on mõisamäng
taas plaanis.
Tundub, et Kuuste raamatukogu lugejaskond ja põhiline koostööpartner Kuuste kool on
raamatukogu tegevusega rahul. Ka seniselt vallavalitsuselt olen kuulnud kiidusõnu,
etteheiteid pole olnud. Kuna Kambja ja Ülenurme valla tegemiste ühendamine on alles
algusjärgus, pole allasutuste töökorralduse ja käekäiguni veel jõutud, vähemalt vastavat infot
veel jagatud. Esialgu jätkame endisel kursil ja oleme veidi äraootaval seisukohal.

Koostaja
Direktor
Heli Nemvalts

16.01.2018
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Laeva raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

760
191
4617
497
18865
0
20666
(koos näitustega) 21

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu lähtus oma tegevuses RaRS-st, raamatukogu põhimäärusest ja sisekorra
eeskirjadest ning kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.
Aasta oli eriline selle poolest, et liitusin Rahvusarhiivi osalusel teostatava Euroopa Komisjoni
programmi Loov Euroopa Kultuur 2014 - 2020 projektiga "Community as Opportunity Creative archives and users Network" ja sõlmisin lepingu topoteegi "Laeva. Meie ajalugu,
meie arhiiv " loomiseks. Topoteek on kogukonna (küla, vald, selts vm ) kohta koostatav ja
töödeldav platvorm veebis, mis võimaldab kogukonna ajaloo digitaalseks säilitamiseks üles
laadida dokumente, fotosid, heli- ja videosalvestusi ning luua neile avalik juurdepääas.
Topoteegi valmimise tähtaeg oli november 2018, kuid arvestades sellega, et meie
raamatukogul oli juubeliaasta ( 145), siis tahtsin selle aasta numbri sees valmis saada.
Topoteegi avas rahvusarhiivi esindaja Sven Lepa 20. septembril 2017. Meie topoteek on neljas
Eestis ja esimene Tartumaal. Praegu on topoteegis 830 dokumenti-pilti, teine samapalju
ootab veel üleslaadimist.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
2017. aasta oli laste- ja noorte kultuuriaasta. Teema - aasta tunnuslause oli "Mina ka!" Meie
tähelepanu oli pööratud lastele ja noortele esiteks - kui loojatele ja teiseks - kui publikule.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Näitus "Illustreeritud luule"
Fotonäitus " 2+1"( kaks noort ja üks vana)
Mängime muinasjuttu( lasteaia muinasjutunädala lõpetamine)

Osavõtjate arv
12
60
14

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Struktuurimuutusi ei olnud, samutii likvideerimisi ega reorganiseerimisi ning muutusi
lahtiolekuaegades. Raamatukogu nõukogu oli moodustatud, kuid tuli kokku ainult ühel korral.
Minu arvates on igasuguste nõukogude aeg möödas - praegu on ju valdades tegutsevad
komisjonid.
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2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
24,057
11,684
5,891
4,388
1,445
1,771

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.17 €
25,805
13,161
5,935
4,466
1,468
1,775

Muutus %
7,27
12,6
0,7
1,8
1,6
0,2

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Taotlusi sel aastal ei esitanud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus ega tööajas muudatusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse aeg Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

15.02.2017 Kokkuvõte tööst 2016.a.

Kõrveküla

4

1

Haldusreform

Koolituseks
kulutatud
summa

ja raamatukogu

raamatukogud
Kuna koondasin kogu jõu esimesel poolaastal jaanipäevaetenduse ettevalmistamine (lavastamine,
dekoratsioonid, kostüümid), hiljem topoteegi valmimisele ja inventuurile, siis võtsin osa ainult ühest
koolituspäevast. Vaatamata sellele olin ma kursis teemadega, mida arutati kõigil koolituspäevadel.
Korraldatud koolituspäevade teemad olid valitud lähtudes kutsestandardi nõuetest raamatukoguhoidjate
teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
.
Ettekanne raamatukogu sünnipäeval " Laeva raamatukogu- vanim Tartumaal"
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Olen omandanud raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni III astme
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Laeva Vallavalitsuse tänukiri virtuaalse koduloomuuseumi loomise ja haldamise eest ning pikaajalise
panuse eest kodukandi ajaloo uurimisel:
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2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub külakeskuses teisel korrusel. Aastate jooksul on katus hõredaks muutunud ega pea
sooja. See küsimus vajab hädasti lahendamist.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Laeva
Remonti teostatud ei ole.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestel on raske külastada raamatukogu. Olukord on lahendatud koduteenindusega
.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas.
Raamatukogus on kõigil võimalus tasuta kasutada Wi-Fi `t. Internetiühendus on kiire ja kvaliteetne.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimine toimub tasakaalustatuse põhimõttel, kuid arvestame ka erinevate lugejarühmade
huvisid.
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 2,7 %
Kogude kasutatavus oli 91,3 %
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
e-teavikuid ega lugereid pole raamatukogule ostetud, kuna ei ole olnud soovi ja ei ole nende
laenutamiseks ühtseid reegleid kehtestatud.
Raamatud tellin Rahva Raamatu kaudu ja kirjastuste sooduspakkumistelt.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat oli tellitud 27 nimetust, neist riigi raha eest kultuuriperioodika:
Keel ja Kirjandus
Looming
Teater. Muusika. Kino.
Täheke
Vikerkaar
Sirp
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine
Inventuur sai tehtud 2017 a., lõpetasin 27. detsembril. Otsisin huvi pärast viimase inventuuri akti, kuid
hilisemat kui 1953.a. ei leidnud. Seepärast pole põhjust imestada, et mahakandmisele läks 437
eksemplari, enamus nendest oli sisult aegunud kirjandus.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud, rahulolu-uuringuid ei korraldatud. e-teenused on igapäevased
- broneeritakse bussi-, laeva- ja lennupileteid, prinditakse, tehakse dokumentide koopiaid, tasutakse
arveid internetipanga kaudu, tellitakse kaupa e-poest või ravimeid e-apteegist, külastatakse e-riiki. Neile
lisandus veel topoteegi külastamine. Kodulootuba on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on kättesaadav viiel päeval nädalas.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 7
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Raamatukogu
Laeva
Kokku

Lugejad
2016
193

Lugejad
2017
191

Muutus
(+-)
-2

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Laeva

5177

4617

-560

Virtuaalkülast.
2016
71001

Virtuaalkülast.
2017
69105

Muutus (+-)
-1896

Kokku
RaamatuLaenut-d
Laenut-d
Muutus
Päringud*
Päringud*
Muutus (+-)
kogu
2016
2017
(+-)
2016
2017
Laeva
20241
18865
-1376
125
243
+118
Kokku
Infopäringud registreeritakse järjepidevalt. Tänu Urramile ei ole see enam tabelisse kriipsukeste
tõmbamine.
4.3 RVL teenindus
RVL korraldatakse vastavalt vajadusele. Koduteenindus toimub meil juba aastaid- kaugematesse
küladesse viib raamatukoti sotstöötaja koos toidukotiga, keskuse piires osutan seda teenust mina.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Aasta jooksul saime juurde 375 raamatut, neist 16,5 % oli laste- ja noortekirjandus.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
us
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
65
58
-7
1409
1176
-233
1393
1402
+9
Laeva
Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Endiselt on päevakorras küsimus - kuidas tuua laps raamatu juurde ( ja mitte ainult meil). Tundub, et
raamatukogu ei suuda võistelda tahvelarvutite ja nutitelefonidega. Jääb loota, et ka nendest lõpuks
tüdinetakse ja avastatakse jälle raamat kui sõber ja hea kaaslane.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Kohtumine Leelo Tungla ja Maarja 42
Laeva
Kangroga
Sõbrapäeva pimekohting raamatuga
23
Infootsingu võistlus
13
Mängime muinasjuttu
14
Pildimäng "Tunne oma kodukohta"
36
Ettelugemispäev
15
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
12
Koduteenindus
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Teenuste arv
132

Kasutajate arv
2

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
25 aastat sõpruskohtumisi Puurmani
vallaga ( Koos kooliga)
Näitus "Pärimus elab" ( koos
kultuurimajaga)

Ürituste arv
Raamatukogu
fotonäitus

Osavõtjate arv
poolt 60

Raamatukogu
poolt
fotonäitus "Pärimuskultuur
maastikul"
52
Teiste hallatavate asutustega korraldame koos üritusi. Lisaks eelmistele toimus "Mängime muinasjuttu
lasteaia muinasjutunädala lõpetamiseks, koos kultuurimaja ja vallavalitsusega viisime läbi mälumängu.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogu koostööpartneriteks on teised valla hallatavad asutused ja mäluasutused.
Raamatukogus on loodud kõik võimalused ja on tehtud palju tööd selleks, et jäädvustada kohalikku
pärandit ja toetada elukestvat õpet. Raamatukogu juures on kodulootuba, kus huvilised saavad tutvuda
kogutud materjaliga Laeva mineviku ja tänapäeva kohta, on olemas kodulookartoteek. Peale selle saab
külastada kodulooportaali ja eelmisel aastal loodud topoteeki. Nagu eespool mainitud, oli selle loomine
seotud rahvusvahelise projektiga
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
osalenute arv
Laeva
Kohtumine kirjanikega (Tungal, Kangro)
42
Pimekohting raamatuga
23
Infootsingu võistlus
13
Topoteegi avamine raamatukogu sünnipäeval
52
Pildimäng "Tunne oma kodukanti"
36
Mälumäng
44
Hea raamatuga uude aastasse (uudiskirjanduse tutvustamine)
45
Pärimuskultuur maastikul
39
Kui puhus mu katusekambri tuul ( Anna Haavat meenutades)
41
Terviseteadliku elu abimehed
38
Kirjanduspreemia nominent Reeli Reinaus
22
Kokku arvuliselt
Üritusi 6
näitusi 21
395
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Toimusid nii individuaalkoolitused kui ka rühmakoolitused. Individuaalkoolitused sobivad rohkem keskja vanemaealistele. 2017 . a. toimus 32 individuaalkoolitust, kus teemadeks olid internetipanga
kasutamine, e-riigis oma asjadega tutvumine, kodulooportaali ja topoteegi külastamine.
Rühmakoolitusi toimus 10. Nende teemadeks oli teabe hankimine erinevatelt lehtedelt, info otsimine
mäluasutuste kogudest, raamatukoguprogrammi "Urram" kasutamine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on olnud valla ja raamatukogu koduleht, valla
infoleht ja suhtlusportaal Facebook.
4.9 Andmebaasid. .
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Kodulehe vahendusel pakutakse raamatukogu kasutajatele tutvumist e-kataloogiga- (seda oskab
kasutada juba enamus lugejatest) ning kodulooportaali ja topoteegiga. Neist omaloodud
andmebaasidest oli eespool juttu.
5. 2018 aasta tegevused
Üldiselt oli 2017. aasta küllaltki hea aasta- raamatuid ja ajakirju-ajalehti saime piisavalt - see on kõige
tähtsam. Lugejate arv vähenes, seega ka külastuste ja laenutuste arv. See on seletatav asjaoluga, et
elanikkond vananeb, tänane lugeja ei pruugi järgmisel aastal kehva nägemise tõttu enam lugeja olla.
Eelmise aastaga võrreldes oli rohkem infopäringuid.
Kõiki rõõmustav sündmus oli meie topoteegi avamine- Tartumaal esimene ( Eestis neljas).
Kuna 2018 aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta siis tulevase tegevusena näen ette topoteegi
haldamist, et üles laadida kõigi asutuste materjalid ja inimestelt saadud fotod. Tahaksin kunagi
kassettidele võetud meie näitetrupi etendused ümber salvestada videofailideks ja lisada topoteeki - see
on meie kultuuripärand, mis vajab hoidmist.
Kuidas haldusreform mõjutab raamatukogude tööd - seda ei oska ette ennustada. Arvan, et oluliselt mitte
- sisuliselt ei muutu ju midagi - raamatukogu jääb endiselt kogukonna keskuseks.

Direktor Virve Tamm

17.02.2018
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Lähte Ühisraamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

2028
891
12281
4
14913
0
28364
28

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu oli lugejatele avatud 209 tööpäeva. Suletud oli 45 tööpäeva, neist 23 olid
töötaja puhkusepäevad, 10 seotud koolitustel ja seminaridel viibimisega, 5 päeva oli töötaja
Tallinna Keskraamatukogus praktikal ja 7 päeva oli töötaja haiguslehel.
Mõnevõrra on suurenenud elanike arv teeninduspiirkonnas (+58), ka lugejate arv on veidi
suurenenud (+22).
2017 läheb ajalukku kui raamatukogu 95. sünnipäeva aasta. Selle olulise sündmuse
tähistamiseks sai eeltööd tehtud päris pikalt. Koostati 3 plakatit („Lähte raamatukogu kodud
1922-2017“, „Lähte ümbruskonna unustatud lood“ ja „Lähte naiskoor“). Sünnipäevapidu
toimus 24. märtsil. Oli meeleolukas ja rahvarohke üritus, tore, et kogukonnale läheb
raamatukogu väga korda ja on Lähte ja ümbruskonna jaoks kultuurikeskuseks kujunenud.
2017.a. liitus Lähte ÜRK Tallinna Keskraamatukogu algatusega „Noor-loo, too kunst
raamatukokku“ ja selle raames projektiga „Kunst raamatukokku“ ning sai rahalisi vahendeid
soetamaks näitusestendi valgustus, pildiraame ja paspartuusid. Seetõttu on tehnilised
võimalused näituste korraldamiseks palju paremad. Mõned suuremad näitused olgu siinkohal
ära mainitud: õpilaste kunstinäitus „Astridi pärand“, mis oli pühendatud Astrid Lindgreni
110.sünniaastapäevale, samuti toimus iga-aastane õpilaste käsitööde ja loovtööde näitus.
Populaarsed olid mitmed rändnäitused- Rootsi lastekirjanduse näitus „Siin elavad lapsed“,
Soome Instituudi rändnäitus „Muuminäitus“. Viimati nimetatud näitustel käisid Lähte ÜG
algklasside õpilased ja Lähte Lasteaia „Kiisupere“ rühmad, kellele sai korraldatud
ekskursioonid, mille käigus sai raamatuid tutvustatud, ette loetud. Populaarsed olid
traditsiooniks muutunud advendihommikud raamatukogus algklassidele. Kuna raamatukogu
asub kooliga samas majas, siis enamus üritusi ja ettevõtmisi raamatukogus on seotud igal
aastal laste ja noortega mitte ainult laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Lähte Ühisraamatukogu 95. sünnipäeva tähistamine
7 ekskursiooni algklassidele näitusele„Siin elavad lapsed“
Risto Leisi näituse „Meri, laevad....“ avamine, külastamine
Ettelugemisvõistluse koolivoor, 4.klasside õpilastele
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Osavõtjate arv
87
122
138
9

11 ekskursiooni „Muuminäitus“
Näituse „Astridi pärand“ avamine, külastamine
Advendihommikud raamatukogus I kooliastmele, 7 hommikut

182
208
127

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu nõukogu on valitud, aga 2017. aastal kordagi koos ei käinud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17 €
Eelarve kokku
34 548
27 839
-0,8
Personalikulu
17 066
18 730
+0,9
Komplekteerimiskulu 9 926
8 486
-0,85
sh KOV-lt
5 025
4 736
-0,94
sh riigilt
3 447
3 750
+0,92
Infotehnoloogiakulu
0.249
0.501
+4,97

2.13Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood
Summa
Projekti üldmaksumus
Eesti Kultuurkapital
6.03.-24.03. 250,00
1280,00
Tallinna Keskraamatukogu „Kunst
10.07.430,00
750,00
raamatukokku“
30.09.
Tänu projektidele sai teoks tehtud mitmedki vajalikud asjad. Kultuurkapitalilt saadud
toetusega sai finantseerida plakatite maksumusest (540,00 EUR-i ) peaaegu pool, Tallinna
Keskraamatukogu katuseprojekti „Kunst raamatukokku“ raames sai projekt „Astridi pärand“
rahastuse näituseinventari hankimiseks.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseis on jätkuvalt sama- 1 töötaja, direktor-laenutaja-ürituste korraldaja.
Vaatamata iga-aastasele taotlustele suurendada koosseisu 0,5 ametikoha võrra (laenutaja),
ei ole see seni teostunud. Suur lootus on, et ehk paraneb asi selles osas lähitulevikus. Nii suure
raamatukogu puhul, kus igapäevaselt on raamatukogu hädavajalik väga paljudele inimestele
(kooli õpilastele ja töötajatele eelkõige), on mõeldamatu, et raamatukogu on töötaja
koolituse või haiguse puhul suletud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja
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Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

15.veebr.

Teabepäev

Tartumaa

4

0

haldusreformist

Keskrmtk.

30.märts

Täiskasvanu kui õppija

Andras

6

0

12.aprill

Algupärane lastekirj.

Tartu

O.Lutsu 6

0

nim.rmtk.
7.juuni

Teabepäev rahvusarhiiv Tartumaa
ja Tartu Tervishoiukk.

4

0

23

70,00

4

5,00

Keskrmtk.

rmtk.

2.-4.aug.

Koolirmtk.hoidjate

ERÜ koolirmtk.

suveseminar“Kooliraam sektsiooni
atukoguhoidjad

juhatus

muutuvas digituules“
6.sept.
2.okt.-

Koolituspäev saksa kirj.

Tartumaa

ja mälutreening

Keskrmtk.

Praktikanädal

Tallinna

6.okt.
30.okt.

0

Keskrmtk.
Maaraamatukoguhoidj

ERÜ

5

20,63

Seminar Tartu

Tartumaa

4

15,00

Loodusmaja

Keskrmtk.

ate päev
13.dets.

2017. a. sain osa võtta mitmestki huvitavast ja arendavast koolitusest, eriti meeldejäävaks ja
õpetlikuks kujunes praktikanädal Tallinna Keskraamatukogus. Kõik 5 päeva olid täidetud
huvitavate loengute, õpitubade ja praktiliste tegevustega (roboti meisterdamine Kännukuke
raamatukogu innovatsioonilaboris, muusikavideo tegemine-Windows Movie Maker). Sai
põhjaliku ülevaate, kuidas toimib üks Eesti suurimaid raamatukogusid, tutvustati
töökorraldust, laenutusprogrammi, infoteeninduse põhimõtteid, erinevaid lisateenuseid,
mida raamatukogu pakub. Ühe päeva saime veeta töötlusosakonnas, kus kuulsime
komplekteerimispõhimõtetest, huvitav oli võõrkeelse kirjanduse osakond ja eriti põnevaks
osutus keelekohviku korraldamise koolitus.
Ühe päeva sai iga praktikant viibida ühes Tallinna harukogus, mina olin Pelguranna
raamatukogus (Kopli piirkonnas, ülekaalukas osa lugejaskonnast vene rahvusest). Ka
erinevate ürituste korraldamisest ja turundamisest sai põhjaliku ülevaate, samuti projektide
kirjutamisest.
Väga meeldejääv ja kasulik oli kooliraamatukoguhoidjate suveseminar, mis oli pühendatud
digiteemadele.
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikkuse tähelepanu all tuli olla mitmeid kordi, raamatukogu sünnipäevakõnega esinedes,
Tartu valla kuukirja vahendusel, samuti haridus- ja kultuuritöötajate autasustamise TÜ aulas
ja maaraamatukoguhoidja päeval Haapsalus, kus nomineeriti mind Aasta
Maaraamatukoguhoidjaks.
Raamatukogu külastasid Ida-Virumaa raamatukoguhoidjad, mitmeid kordi tutvustasin
raamatukogu Lähte ÜG külalistele Venemaalt ja Lätist, samuti kooli lahtiste uste päeval
huvilistele.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Nii tunnustusterohket tööaastat polegi varem olnud.
Märtsis seoses raamatukogu sünnipäevaga sai töötaja Tartu valla vallavanema tänukirja.
Oktoobris sai Lähte Ühisraamatukogu Tartumaa Aasta raamatukoguks ja sellega kaasnes
Tartu maavanema tänukiri ja meene.
Novembris aga oli vaja ette võtta reis Haapsallu, kus tänavuste raamatukogupäevade pidulikul
lõpetamisel kuulutati mind aasta maaraamatukoguhoidja 2017 Tartumaa nominendiks.
Au ja kuulsust kui palju, aga tegelikult mõjub see lugejatele ja raamatukogu külastajatele väga
ning tore on seda märgata, et lapsedki tunnevad uhkust, et raamatukogu on pälvinud Aasta
raamatukogu tiitli. Suusõnalist tänu, õnnitlusi ja meelespidamist on olnud palju. Olen tänulik
Tartu vallale, kolleegidele, eelkõige aga oma lugejatele, ilma kelleta poleks tööd ega tänu.
Lähte Lasteaia õppejuht tänas samuti koostöö ja ürituste eest, mida lasteaia lastele
korraldasin.
See on tore, kui märgatakse tänada ja ei võeta kõike iseenesestmõistetavalt.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Kuna raamatukogu on veel suhteliselt uues majas, siis ei ole suuremaid remonditöid tarvis,
pisemad probleemid saab jooksvalt lahendada. Ruumid on suured, väga hea, et on olemas
majandusruum, kus saab hoiustada raamatute tagavaraeksemplare, mahakandmist ootavaid
teavikuid ja makulatuuri, samuti on olemas väike kööginurk. Töötingimused on head.
Tabel 6
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimesele on tagatud, samuti on olemas inva-WC.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
WiFi on raamatukogus olemas. 2017.a. sai töötaja uue arvuti monitori Samsung 27.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
Lähte ÜRK kogu on suur, momendil 28364 teavikut, sellest ilu- ja lastekirjandust 17252
eksemplari. Olen püüdnud kogu korras hoida, kandnud maha üleliigseid või raamatukogule
mittevajalikke eksemplare, seda tööd on vaja pidevalt teha, aga üha rohkem tööajast kulub

125

inimeste teenindamise ja ürituste korraldamise peale ning hädasti oleks vaja lisatööjõudu, et
kogu nii korras hoida nagu see peaks olema.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted on endiselt rõhuga laste- ja noorsookirjandusele.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust on võrreldes 2016. aastaga tunduvalt suurenenud.
Annetatud raamatuid oli 109.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Kasutuses on kõige enam ikkagi laste- ja noorsooraamatud, kooli soovituslik kirjandus, samuti
uudiskirjandus. Üsna mitmedki tellimused, eriti liigikirjanduse osas, on tehtud vastavalt
õpilaste uurimistööde temaatikale ja arvestades raamatukogu õppetööd toetavat iseloomu.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Lastekirjandust sai ostetud 223 eksemplari, mis moodustab 755-st 2017.a. juurde tulnud
raamatutest 33,8 %. Lisaks antud raha nii riigilt kui ka OV just lastekirjanduse hankimiseks,
oli väga tõhus abi.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju on tellitud kokku 23 nimetust, ajalehti on tellitud 5 nimetust.
Kultuuriperioodikast on tellitud 4 nimetust ajakirju (Looming, Loomingu RK, Raamatukogu,
Täheke) ja 2 nimetust ajalehti (Sirp, Õpetajate Leht). Tasuta käib 7 nimetust ajakirju.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid sai juurde 2, 1 ostetud, annetusena 1.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
2012.a. ühendati kaks raamatukogu – Lähte raamatukogu ja Lähte Ühisgümnaasiumi
raamatukogu, vahetult enne ühendamist ei tehtud kummaski raamatukogus inventuuri. Nüüd,
kus fond on ühendatud ja korrastatud on hea planeerida 2018. aastasse inventuur.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate arv on jäänud enam vähem samaks. Lugejagruppidest on kindlalt kõige suurem kuni
16. aastased lapsed- 457, teise suurema lugejate grupi moodustavad töötajaid 197.
Teenuste osas on märgatav vähenenud huvi arvutikasutamise vastu raamatukogus. Samuti
on kohal ajakirjanduse kasutamine väike, eelistatakse ikka kojulaenutust. Samas on üritustest
osavõtt rahuldav, inimesed on harjunud sellega, et raamatukogus saab näitusi vaadata ja
kontserte kuulata. Kuna raamatukogu on tihedalt seotud kooliga ja õpilaste teenindamisega,
siis on raamatukogu kujunenud laste vabaaja veetmise kohaks.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Lähte ÜRK
879
891
+12
Kokku
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)
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Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Lähte ÜRK

13516

12281

-1235

5278

5704

+426,0

Kokku

Raamatukogu
Lähte ÜRK
Kokku

Laenut-d
2016
18391

Laenut-d
2017
14913

Muutus
(+-)
-3478

Päringud*
2016
607

Päringud*
2017
787

Muutus
(+-)
+180

Mõnevõrra väiksemad arvud külastuse ja laenutuste osas on seletatav ka sellega, et
raamatukogu lahtiolekupäevi oli 2017.aastal vähem.
4.3 RVL teenindus
RVL on toiminud kenasti ka 2017.a.
RVL kaudu on välja laenutatud 75 ja teistelt raamatukogudelt 22 raamatut.
Koduteenindust vajas 1 lugeja, kes on raamatukogu kõige vanem lugeja.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kuna rohkem kui pooled lugejatest on kuni 16-aastased, siis on loomulik, et
komplekteerimisel on prioriteetideks raamatud, mis on vajalikud koolilastele õppetöö
toetamiseks, samuti algupärane eesti lastekirjandus. Spetsiaalselt lastekirjanduse
komplekteerimiseks lisaraha sai 100 EUR-i riigilt ja 400 EUR-i Tartu vallalt, et täiendada
raamatukogu soovitusliku kirjandusega. Aastate jooksul on soovituslik kirjandus „ära loetud“,
raamatud on kulunud, määrdunud ja katkised, kordustrükid headest raamatutest on
teretulnud ja lastefond sai parema väljanägemise.
Eriti tore, et just laste- ja noorsookultuuriaastal oli võimalik rohkem mõelda laste
vajadustele.
autor
1 klass
Patience,
J.
2.klass
Raud,
Piret
Stark, Ulf
3.klass
Raud,
Piret
Raud,
Piret
4.klass
Kästner
5.klass
Kross
6.klass
Tolkien
Till
Nöstlinger
12. klass

pealkiri

on

juurde

hind

summa

Savipoti-Tobi
soovikaev
Sipsik

6
7

4
4

8,35
8,45

33,30
33,80

Tobias ja II b
Täitsapoiss

3
5

3
5

7,47
4,89

22,41
24,45

Lugu Sandrist, Murist..

1

3

10,42

31,26

Natuke napakad lood

4

2

9,43

18,86

Veel üks Lotte

8

4

7,59

30,36

Mardileib

4

4

9,74

38,96

Kääbik
Charlie+Leo
Vahetuslaps

9
7
9

3
3
8

13,67
10,10
6,94

41,01
30,30
55,52
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Kross

Keisri hull

13

3
46

17,05

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Lähte ÜRK 469
457
-12
7296
6908
Kokku

51,15
411,38

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

-388

3510

-598

4108

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Lähte ÜRK
Rootsi lastekirjanduse näitus „Siin 122
elavad lapsed“, 7 ekskursiooni
Lähte ÜRK
1b klass avab klassivenna Risto Leisi 18
joonistuste näituse „Meri, laevad...“
Lähte ÜRK
Ettelugemisvõistlus 4-ndate klasside 14
õpilastele, eelvoor
Lähte ÜRK
Soome
Instituudi
rändnäitus 182
„Muuminäitus“, 11 ekskursiooni
Lähte ÜRK
Näituse „Astridi pärand“ avamine
34
Lähte ÜRK
Advendihommikud raamatukogus, 6
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
10
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Lähte Lasteaed „Kiisupere“

Teenuste arv
1

Ürituste arv
6

Kasutajate arv
1

Osavõtjate arv
95

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Lähte Ühisraamatukogus on raamatukogutöö esmatähtis.
Koostööpartnerid on jäänud põhiliselt samaks, tihedamaks on muutunud koostöö Re:TV-ga
ehk Tartu valla televisooni noortega. Lähte Ühisraamatukogu ruumides on filmitud mitmeid
saateid või filmilõike. Veebruaris filmiti intervjuu kabetaja Algo Laidveega, see avaldati Tartu
valla kodulehel. Tartu valla kuukirja 20-ks juubeliks filmiti väike klipp, samuti on noored
projektijuhid nüüd Lähte raamatukogu lugejateks saanud. Meeldiv koostöö on arenenud Lähte
ÜG meediaklassi ja õpetaja Tiit Helmiga, käima sai lükatud EV 100 juubelile pühendatud
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projekt „100 hetke raamatukogus“, kus noored fotografeerivad raamatukogus erinevaid
tegevusi, inimesi, sündmusi. Tihedamaks on muutunud koostöö Lähte ÜG kunstiõpetajaga.
Teised koostööpartnerid on Lähte Ühisgümnaasium, Lähte Lasteaed „Kiisupere“.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Lähte ÜRK
Lähte ÜRK
Lähte ÜRK
Lähte ÜRK
Lähte ÜRK
Lähte ÜRK

Kiira Kahro akvarellmaalide näitus „Kuni su küla veel elab...“ 2.
Lähte raamatukogu 95.sünnipäev, kultuurilooliste plakatite
näitus
Õpilaste käsitööde ja loovtööde näitus
Leena Punga ja Heili Tali reisimeened
Sügis katab laua
Käsitöönäitus „Kui õpetaja oli veel õpilane...“

Kokku arvuliselt

Üritusi

28

136
87
254
162
45
43

näitusi 18

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kokku viidi läbi 12 tundi, milledest 8 olid otseselt seotud raamatukogu tutvustamisega,
õpetati vajalikku raamatut otsima, lahendati erinevaid ülesandeid ja tehti võistlusi, korrati
tähestikku. Traditsiooniliselt käivad igal aastal raamatukogus esimesed, neljandad ja
kümnendad klassid. Samuti käivad raamatukogunädala raames Lähte Lasteaia rühmad, kes
saavad tutvuda asutusega, mida nimetatakse raamatukoguks. Väga populaarne oli
ainetundide läbiviimine raamatukogus, neid toimus 11. Üha enam avastavad aineõpetajad
võimalusi raamatukogu õppetöösse integreerimiseks.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu populariseerimise eesmärgil sai tellitud sünnipäevaks reklaamifirmast kenad
kotid, millel kiri „Lähtel lugemine lubatud“ ja fB aadress. Kõik raamatukogu püsikliendid, kes
said kingiks koti, käivad nüüd uhkelt sellega raamatukogus ja ehk mujalgi.
Lähte Ühisraamatukogu Facebooki leht on toimiv, sõprade hulk kasvab ja operatiivset
informatsiooni saab sinna kohe üles riputada. Sissekandeid tehti aasta jooksul , sõpru on FBs Lähte Ühisraamatu lehel 434.
Ka infostendil ja valla kuukirjal on oma roll, seda eelkõige vanemaealiste lugejate jaoks.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
2018 on EV 100 raames mitmed üritused ees ootamas. Suur fotonäitus „Sada hetke
raamatukogus“, mille avamine toimub vahetult enne vabariigi sünnipäeva, samuti märtsis
emakeelepäeval 4-ndate ja 5-ndate klasside kohtumine lastekirjanik Mika Keräneniga, aprillis
suur raamatutäika, juunis inventuur jne.
Tööd jätkub, see on huvitav ja arendav, kindlasti ootaks uuelt aastalt uusi lugejaid, sõprus- ja
koostöösidemeid Tartu vallaga liitunud raamatukogutöötajatega, maisema poole pealt uusi
ajakirjandusriiuleid!
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Kuna kuulun Tartu valla volikogu kultuurikomisjoni, siis võib arvata, et tuleb ühiskondlikult
aktiivsem aasta ja loodan, et minu tööst ja mõtetest on abi valla raamatukogutöötajatele.
Koostaja:
Heili Tali
Lähte ÜRK direktor
Allkiri

Kuupäev 9.01.2018.a.
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Luke raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Luke

Haruraamatukogude nimed
-

879
92
2618
5 / 398 korda
4715
0
19890
21
Harurk. arv
0

Töötajaid kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhiliseks ülesandeks on kvaliteetse lugejateeninduse ja piiramatu
juurdepääsu tagamine informatsioonile ning elukestva õppe toetamine.
2017 aastal viidi läbi haldusreform. Nõo vald jätkab iseseisvana. Koostöö vallaga ja teiste
valla allasutustega on sujunud ladusalt.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Luke raamatukogul on olnud hea koostöö Luke lasteaiaga.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Luke raamatukogu oli avatud lugejatele ja avaliku internetipunkti kasutajatele igal tööpäeval
s.t. E – R kell 10 – 17. Suletud laupäeval ja pühapäeval.
Iga-aastane korraline puhkus on välja võetud kahes osas suvekuudel. Asendajat puhkuse ajaks
ei ole kunagi olnud.
Põhimäärus
ja
kasutamise
eeskiri
kättesaadav
Nõo
valla
kodulehel
http.//nvv.ee/files/doc/183.doc.
Raamatukogu nõukogu pole moodustatud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt

Seisuga
31.12.16. €
17,205
11,975
4,177
2,599

Seisuga
31.12.17 €
18,099
12,975
4,401
2,780
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Muutus %
+ 5%
+ 7,8%
+5,1%
+6,6%

sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

1,578
0,628

1,582
0,477

+0,3%
-0,25%

Valla poolt 2017 aastaks eraldatud eelarvest oli aasta lõpuks kulutatud 18099 eurot.
Teavikute soetamiseks kulus omavalitsuse eelarvest 1588 eurot ja perioodika tellimiseks 1192
eurot.
Koolituskuludeks läks 113 eurot. Õppeekskursioon ja ühine teabepäev Saaremaa
raamatukogudega 18.- 20. mai.
Riigi poolt eraldati raha raamatute ostuks vastavalt elanike (879) arvule teeninduspiirkonnas
1582 eurot.
o Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

0
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

15.02.17

Raamatukogude

Koolitaja/
korraldaja

areng Kõrveküla RK

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

4

1

Koolituseks
kulutatud
summa

haldusreformi
tingimustes
30.03

Täiskasvanu kui õppija

Jaana Liigand

1

ETKA Andras
18.-20.06 Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla Rk

20

1

7.06

4

1

4

1

4

1

Eesti rashvusarhiiv;
Tartu

98,00

Tervishoiu

Kõrgkooli rmtkogu
8.11

Kirjastus Rahva Raamat; Kõrveküla Rk
Kirjandustuur Sõnaränd

6.12

Aastalõpu seminar
Tartu Loodusmaja
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15,00

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
o Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Külastajatele on raamatukogu asukoht väga soodne – küla keskel, lasteaia ja bussijaama
naabruses. Maja ees peatuvad neli korda nädalas kauplusautod, siin asuvad küla postkastid.
Raamatukogu asub kolmes toas maja alumise korruse valgusküllases lõunapoolses otsas.
Põrandapinda on 65 m2.
Remonti vajab maja fassaad. Hetkel ei ole fassaadi remontiks eelarves raha eraldatud.
Raamatukogu ruumides (2), koridoris (1) ja saalis (2) asuvad ahjud mida tuleb kütta. Kütab ja
koristab raamatukogu juhataja. Olemas on ka majasisene keskkütte katel. Viimastel aastatel
olen katelt kütnud ainult väga külmadel ilmadel. Kesküttesüsteem ei ole päris korras kuna
pole regulaarselt hooldatud ja kontrollitud.
Talveks sai tellitud 2 alust briketti (s.o. 2x 900kg) ja 10m3 küttepuid.
Talvel tuleb maja ümbrus lumest puhas hoida. Suvel hoolitseb maja ümbruse korrashoiu
eest Luke küla haljastustöötaja.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Majja sisenemisel tuleb ületada kaks trepiastet. Eraldi kaldteed ega -rööpaid liikumispuudega
inimesele paigaldatud ei ole.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on kaks arvutit. Üks töötajale, teine külastajatele. Olemasolevate arvutitega,
printeri, paljunduse ja skänneriga saab vajalikud toimingud tehtud.
Valla arvutispetsialist käib vajadusel arvuteid hooldamas.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aasta jooksul osteti 249 raamatut. Annetusena saabus 6 raamatut 39 euro eest. Riigi toetus
teavikute ostuks on vastavalt elanike arvule teeninduspiirkonnas: 2017 aastal 879 elanikku ja
eraldati 1582 eurot. Raamatute ostuks kulus omavalitsuse eelarvest 1588 eurot ja perioodika
tellimiseks 1192 eurot. E-raamatuid pole tellitud. Puudub ka e-luger.
Võimaluse piires on püütud tellida vajalikud teatmeteosed, eesti kirjanike teosed,
kirjandusvõistlustel auhinnatud ja enimnõutud raamatud.
Kogude seisund ja säilivus on head. Kogu korrastamine toimub jooksvalt. Pidevalt on
raamatuid parandatud, kiletatud.
Tellimisel tuleb arvestada kohalikke vajadusi ja iseärasusi, võimalusel lugejate soove.
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Lugejad nõudsid enamasti kergemat ilukirjandust, tervise-, eneseabi-, esoteerikaraamatuid
ja elulugusid. Hästi loetakse ajakirju. Ajakirjade tellimine on kallis ja käib paljudele üle jõu.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Luke raamatukokku oli 2017 aastal tellitud 19 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti.
Annetusena saadi 2 nimetust ajalehti: Eesti Kirik ja Kesknädal.
Kultuuriperioodika: Hea Laps, Täheke, Raamatukogu.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on üks internetiühendusega arvuti külastajatele. Sel aastal paigaldati AIP
arvutile uus kõvaketas. Arvuti kasutamise võimalus on raamatukogu lahtioleku aegadel.
Arvutikasutajaid on väheseks jäänud. Paljud on endale koju muretsenud internetiühendusega
arvuti või kasutavad muid nutiseadmeid.
Tasu eest on raamatukogus võimalik teha koopiaid ja printida.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte
Tabel 7
Raamatu-kogu Lugejad 2016 Lugejad 2017 Muutus (+-)
Luke
97
92
Raamatukogu
Luke

Külastused
2016
2623

Raamatukogu
Luke

Laenut-d
2016
4717

Külastused
2017
2618

Laenut-d
2017
4715

Muutus (+-Virtuaal- VirtuaalMuutus (+-)
)
külast. 2016 külast. 2017
0
0
0

Muutus (+-Päringud*
)
2016
2

Päringud*
2017
5

Muutus (+-)
+

4.3 RVL teenindus
RVL teenust kasutame ennekõike oma valla raamatukogude vahel. Peamiselt vahendame
üksteisele koolis nõutud kirjandust ja ilukirjandust. RVL tellimusi on tulnud ka maakonna
teistelt raamatukogudelt. Ka Luke raamatukogu lugejad on vajanud teoseid maakonna
teistest kogudest. Raamatuid on vahetatud seminaripäevadel ja saadetud raamatupakiga.
Võimaluse korral olen ka ise raamatuid viinud – toonud. Lugejale on teenus tasuta.
Raamatukogu juhataja on vajadusel viinud raamatuid koju invaliididele, pensionäridele.
2017 aastal viisin raamatuid koju ühele pensionärile.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Aasta jooksul osteti 25 eksemplari välis- ehk tõlke laste- ja noorsookirjandust ja 34 nimetust
eesti laste- ja noorsookirjandust. Lapsed vaatavad rmtkogus kohapeal raamatuid huviga aga
koju laenutatakse põhiliselt ikka koolis nõutud raamatuid. Väiksemad lapsed on tublimad
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laenutajad, lugejad. Suurematel lastel on koolis pikemad päevad ja peale seda veel huviringid,
treeningud,
jne. ning kodused õppetükid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016 2017 us (+-) 2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
Luke
17
17
578
550
600
490
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste arv on viimatel aastatel kogu aeg vähenenud. Raamatukogu lugejateks oli 2017 aastal
17 last. Kooli teeninduspiirkonnas ei ole. Suurem osa piirkonna lastest käib Nõo Põhikoolis.
Õppureid tuleb ikka aidata koolitöödeks vajalike materjalide otsimisel, koolis vajamineva
kirjanduse leidmisel.
Luke külas on lasteaed. Lasteaiakasvatajatega on olnud tihe koostöö. Lapsi tuuakse
raamatukoguga tutvuma, ettelugemist kuulama. Lasteaia juhataja on raamatukogu töötajat
kutsunud lasteaeda jutte lugema, raamatutest rääkima.
Kõige meelsamini tulevad raamatukokku nende perede lapsed kelle vanemad käivad
raamatukogus.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Luke
10.01 Näitus Henno Käo 75
21.02 - ,, - Ilmar Trull 60
14.11 - ,, - Astrid Lindgren 110
4. dets jõuluootuse aeg I advent 17
Jõulumemm (rk töötaja) lasteaias
jõuludest lugemas, rääkimas
11.dets II advent Jõulumemm lasteaias 16
jõulujutte, -luuletusi lugemas
18.dets III advent Jõulumemm lasteaias 19
jõulujuttu lugemas.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
6
21
1
Raamatukogu juhataja on viinud raamatuid koju ühele invaliidist pensionärile.
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
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Nõo vald on raamatukogudega koostööd teinud ja neid toetanud. 23.-24. aprillil 2017 viidi läbi
rahvaküsitlus Nõo valla iseseisvana jätkamise toetuseks. Küsitluspunktid asusid ka
raamatukogudes. Küsimusele „Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla,
Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks
? „ vastas eitavalt 95,4% küsitlusel osalenutes.
Küsimusele „ Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena ?” vastas jaatavalt
95,4% küsitlusel osalenutest.
Rahvaalgatuslikus korras loodi rühmitus „ Vali Nõo !”. Rühmituse liikmed koostasid avalduse
Vabariigi Valitsusele ja organiseerisid veel eraldi toetusallkirjade kogumise, nõudmaks
rahvaküsitluse tulemustega arvestamist. Raamatukogud aitasid allkirjade kogumisel.
6.juulil 2017 teatati Vabariigi Valitsuse otsusest lõpetada sundliitmise menetlus Nõo valla osas.
9., 10., 11. ja 15. oktoobril toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised.
Luke raamatukogus asus valimisjaoskond ja raamatukogu juhataja oli valimiskomisjoni
esimees.
Vallaametnikud on vajadusel kasutanud koosolekute pidamiseks ja vallarahvaga kohtumiseks
raamatukogu maja saali. Näiteks 15.novembril käis vallasekretär Aira Laul rääkimas uuest
korteriomandi- ja korteriühistuseadusest.
Tööalaselt on tihe kogemuste vahetamine Nõo ja Nõgiaru raamatukogu juhatajatega.
Luke lasteaia juhataja ja kasvatajatega oleme koos üritusi teinud lasteaias ja raamatukogus.
Suuremate pidude jaoks on lasteaed kasutanud raamatukogu majas olevat saali, siis olen
aidanud jõuga ja nõuga. Selliste ürituste puhuks pean ruumi kütma, koristama.
EELK Nõo kogudusega on koostöö regulaarne. Kirikuõpetaja Mart Jaanson käis 7 korral
rääkimas piibliteemadel. Väga hästi läks korda Luke küla ja Nõo koguduse ühine jõulupidu.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Raamatukogu
Luke

Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

07.01 Oskar Luts 130
22.04 Aino Pervik 85
14.05 Heino Kiik 90
22.06 Leelo Tungal 70
27.09 Mari Saat 70
04.10 Ave Alavainu 75
16.10 Karl Ristikivi 105
17.11 külas Kambja näiteringi „Püünelind” etendus A.Reinla „ 21
KOLIMINE „
28.12 Luke küla ja EELK Nõo koguduse jõulupidu.
52
Lapsed + täiskasvanud
Üritusi 2
näitusi 7

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Vanematele inimestele olen õpetanud kuidas arvuti abil tasuda arveid, osta bussi-,
rongipiletit, vahetada ID-kaarti koode, teha kindlustuslepingut jne.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Põhiinfo Luke raamatukogu ja teenuste kohta on olemas Nõo valla kodulehel.
Vajadusel avaldab Nõo valla leht infot raamatukogudes toimuva kohta.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
2017 aastal viidi läbi haldusreform. Nõo vald jätkab iseseisvana. Oktoobris olid kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised. Küsitluspunkt ja valimisjaoskond asusid raamatukogus.
Rahvaküsitlus ja valimised tõid raamatukokku palju inimesi. Otseselt ei puuduta see
raamatukogutööd aga tänu sellisele koostööle saab ka väike raamatukogu rohkem silma
paista.
Koostööd Luke lasteaiaga, EELK Nõo kogudusega jt. tahan jätkata.
Ka uuel aastal tuleb tegelda majandusküsimustega.
Raamatukogu püüab ka edaspidi teenindada lugejaid, külastajaid, koostööpartnereid parimal
viisil
vastavalt oma võimalustele.
Koostaja: Margit Paap
Allkiri ………………

/Nimi/

Kuupäev 26.01.2018.a.
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Luunja valla keskraamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Luunja Valla
Keskraamatukogu
- Lohkva
raamatukogu

4221
1175
20391
603
59749
0
73855
30

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

Luunja, Kavastu

2

Töötajaid
kokku
5

1.Põhilised tegevussuunad: kogude kujundamine, lugejate teenindus, kultuuriüritused,
kultuuripärandi säilitamine, raamatukogunduse arendamine Luunja vallas.
Uued ettevõtmised 2017. aastal:
1) Lohkva Loovustoa ja valla raamatukogude ühistegevuste laienemise tulemusena loodi
oktoobrikuus ühine MTÜ, Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts. Seltsi eesmärk on
pakkuda valla erinevas vanuses kogukonnaliikmetele erilaadseid tegevusi ja taasluua
1908. a loodud Luunja Raamatukogu Selts kaasaegsel moel, järgides ja kandes
toonase seltsi eesmärke ja põhimõtteid. Esimesteks ettevõtmisteks olid marditrall
lastele ja koduloohuviliste klubilise kooskäimise alustamine.
2) Koduloohuviliste klubi moodustamine
3) Kultuurineljapäevade jätkamine
4) Arengukava ja rakenduskava kinnitamine
Lohkva raamatukogu: Sellel aastal sai loodud koostöö Lohkva Loovustoaga, kus toimuvad
kaks korda nädalas erinevad töötoad lastele vanuses 7-9 ja 10-15 aastastele lastele ja teeme
muid huvitavaid üritusi koos. Loovustuba on muutunud laste seas väga populaarseks.
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Pööripäeval avasime pidulikult vanas aidahoones vanaaja hõngulise Aidakino, kus näitame
erinevaid kinodes jooksnud filme, külmade ilmadega kasutame raamatukogu siseruumi.
Sellest aastast sai alustatud ka Kirbuka korraldamisega, kuigi rahvast ei olnud palju, soovisid
kõik seda üritust regulaarselt korraldama hakata. Ja muidugi kõige tähtsam, LUUNJA jäi
iseseisvaks vallaks!! Nii, et saame rõõmsalt edasi tegutseda. Uuel aastal on plaanis ka eakatele
hakata korraldama teemaõhtuid. Esimene õhtu toimus juba detsembris Mati Laane
juhtimisel. Hoo sai sisse ka käsitöö kursused. Alustatud sai ka kohaliku käsitöö näitusmüügiga. Soovime tutvustada kohalikule rahvale just OMA külade käsitöömeistrite
loomingut.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Lohkva raamatukogu
25.03 Ramsik
14.03 Emakeelepäev- lasteaiarühmade külastus
29.04 Ramsik-külas Jaagotalu perenaine
5.05 K.E.Söödi laureaatide valimine ja ……
6.05 Loovustuba Pokumaal
LOOVUSTUBA- iga nädal teisipäeviti ja reedeti grupis u. 8 last
10.11 Mardipäeva trall
Kavastu raamatukogu
28.10 RamsiK Kavastus külas. Teeme Lohkva Loovustoaga Timost ehteid

Osavõtjate arv
22
15
12
20
20
25
6

2. Juhtimine
2017. aastal tehtud muudatused raamatukogude tööd reguleerivates dokumentides:
Luunja valla raamatukogude arengukava 2016-2022 kinnitamine. Aprill 2017
Luunja valla keskraamatukogu nõukogu kinnitamine. 29.11 2017.a.
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Nõukogu uue koosseisu esimene koosolek 04.12.2017. Päevakorras oli raamatukogude 2018.
aasta eelarve, Lohkva raamatukogu ruumide olukord ja puhkuste asendamine valla
raamatukogudes.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
100.817
47.828
27.621
20.419
7.055
3.844

Seisuga
31.12.17 €
107.378
50.859
29.177
21.248
7.697
3.352
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Muutus %
+7 %
+6 %
+4 %
+4 %
+8,3 %
-12 %

2.3 Projektid
Tabel 4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa
400

Eesti Kultuurkapital

Projekti üldmaksumus

16.01.800
28.02.18
Projektiga soovisime meie vallaga seotud kirjarahva tuua koduvalla raamatukogudesse tuurile. Luunja
valla raamatukogude ühisüritus seob ja kinnistab valla kogukondi, tutvustab valda uutele elanikele,
kutsub raamatukokku, kutsub lugema, kutsub mõtlema. Ühisürituse korraldatavasse meeskonda
kuuluvad raamatukogude kõrval ka lasteaiad ja kohalikud MTÜ-d..
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutused puuduvad.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5 Lohkva raamatukogu
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

15.02

2016 aasta kokkuvõte, haldusreform ja Kõrveküla

Koolituse
maht
tundides

Osalejat Koolituseks
e
kulutatud
arv
summa

4,5 h

1

6h

1

statistika
05.04

Juhtimislabor „Kuidas saada, mida tahad“ Pärnu

238.80

Konveretsid
7.06

Riigiarhiiv, Tervishoiu kõrgkool

Kõrveküla

5h

1

03.10

Muuseumidelt raamatukogudele

Eesti

5h

1

14 h

1

120

1

60

Lastekirjandus
e Keskus
12.-12.10 Personalitöö intensiivkursus

Personali
Arenduskesku
s

25.10
8.11

Projektide planeerimine, koostamine ja Koolituskeskus 6 h
rahastamine

VILKO

Rahvaraamat, kirjandustuur,

Kõrveküla

4,5 h

1

sõnaränd
Kavastu raamatukogu
Koolituse aeg Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja
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Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

30.03

Andrase piirkondlik seminar

16.12

Taru loodusmaja

1
Kõrveküla rk

4

1

Kavastu raamatukogu: Koolitused ja seminarid on vajalikud kas või sellekski, et oma kolleegidega
suhelda. Osalesin ainult kahel seminaril, kuna olin enamuse ajast haiguslehel. Tore aastalõpu seminar
oli Tartu Loodusemajas, mis hiljem jätkus meeldivalt Cafe Shakespeareis.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Kairit-visa visionäär Luunja mailt. Intervjuu Kairit Alveriga. Mihkel Volt. 6/2017.- Raamatukogu
Rahvusraamatukogu hakkab tasuta e-raamatuid välja laenutama. (12.07.2017).- www.err.ee
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kairit Alver Tartu maavanema tänukiri. 13. jaanuar 2017
Kairit Alver Aasta maaraamatukoguhoidja 2016. 28.02.2017
Kairit Alver Kultuuriministeeriumi tänukiri ja stipendium. 28.02.2017
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Lohka raamatukogu sai juurde rendipinda, remonti vajab Kavastu raamatukogu.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
x

x

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega lugejatele on juurdepääs tagatud Lohkva raamatukogus. Luunja ja Kavastu
raamatukogudes juurdepääs puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Lohkva raamatukogu: Ostetud raamatukogule värviprinter. Kavastu raamatukogu: Wifi levi puudub.
Raamatukogule ostetud uus koopiamasin ja uus tööarvuti.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Lohkva raamatukogu: Hangitakse vääriskirjandust ja harivat teatmekirjandust. Sellel aastal annetati
rohkem ilukirjandust, aga ka teatmekirjandust. Arvestame lugejaskonna soovidega. Peamine vahendaja
on Rahva Raamat, Ersen ja Varrak. Kasutan ka järelkomplekteerimist. Teavikute soetamine toimub
omavalitsuse ja riigi poolt eraldatava raha ja ka annetuste eest. Kavastu raamatukogu:
Komplekteerimisel mingeid muutusi ei ole. Komplekteerimisel tuleb lähtuda eelkõige lugejate vajadustest
ja see nõuab läbimõeldud teavikute komplekteerimist. Samuti tuleb komplekteerida tasakaalukalt,
jälgides, et teavikud oleks erinevatest ainevaldkondadest. Peamine vahendaja on Rahva raamat, kelle
e- keskkonna kasutamine on väga mugav ja kiire. Veel tellitakse Ersenist ja Varrakust. Kasutan ka
järelkomplekteerimist. Teavikute soetamine toimub OV ja riigi poolt eraldatava raha ja ka annetuste
eest. Uued saabunud raamatud kiletan koheselt ära, kuigi viimasel ajal on raamatud liimköites, siis kolme
lugemise korra järel on raamat ikkagi laiali.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
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Lohkva raamatukogu: Sellel aastal tellitud 1 DVD. Kavastu raamatukogu: e- raamatuid ei ole, kuna
nende järgi pole nõudlust. Aasta jooksul saabus teavikuid kokku 355, annetusi oli neist12. Aasta jooksul
kustutati 111 teavikut.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine.
Lohkva raamatukogu: Perioodikat tellitud 52 nimetust ja annetusena saadud 4 nimetust.
Kultuuriperioodikat: Akadeemia, Hea Laps, Sirp, Vikerkaar, Täheke, Keel ja Kirjandus, Õpetajate Leht,
Looming. Kavastu raamatukogu: Ajakirju aasta jooksul saabunud 39 nimetust, neist annetusi 4
nimetust.Ajalehti aasta jooksul saabunud 7 nimetust, neist annetusi 2 nimetust. Aasta jooksul kustutatud
32 nimetust. Kultuuriperioodikast tellitud Looming, Sirp ja Raamatukogu.
3.2 Inventuuri toimumine
Luunja valla raamatukogudes toimub hetkel inventuur Lohkva raamatukogus. Inventuuri käigus on kogu
korrastatud ja kustutatud raamatukogule kasutamiseks mittetarvilikud lagunenud ja aegunud teavikud,
üle 3000 teaviku. Kavastu raamatukogu plaanib inventuuri 2018. aastal.
Kavastu raamatukogu: Raamatukogus oli viimane inventuur aastal 1989. Plaanin teha inventuuri
järgneval, 2018. aastal. Aasta jooksul kustutati 111 teavikut ja perioodikat 32 aastakäiku.
4. Lugejateenindus
Arengukavast lähtuvalt on valla raamatukogudel lugejate paremaks teenendamiseks paigaldatud
tagastuskastid. Lohkva raamatukogu: Tasuta teenused on kohalkasutus, kojulaenutus, arvutitöökoha
kasutamine, RVL. Tasulised teenused: väljatrükk, paljundamine, skaneerimine.
Kavastu Raamatukogu: Raamatukogu tasuta teenused on koju- ja kohallaenutus. Tasulised teenused
on printimine, koopiate tegemine ja skänneerimine. Raamatukogus olemas ID- lugeja, mis muudavad
riigiasutustega suhtlemise lihtsamaks ja turvalisemaks. Rahulolu uuringuid pole tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Kavastu raamatukogu: Avalik teave on tehtud kättesaadavaks kõigile raamatukogu külastajatele.
Omavalitsuse protokollid on kättesaadavad Internetis, Luunja Valla koduleheküljel. Paberkandjal enam
raamatukokku ei tooda. Lugejate kasutada on üks interneti püsiühendusega arvuti, mille abil on võimalik
saada KOV ja muudele avalikele dokumentidele juurdepääs, üks printer ja skänner. Otsinguteks on
võimalik paluda raamatukoguhoidja abi.
Arvutikasutajaid oli 438, enamus kasutajatest on siiski lapsed.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Kavastu
172
166
-6
Lohkva
664
742
78
Luunja
397
267
-130
Kokku
1233
1175
-58
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Kavastu
Lohkva
Luunja
Kokku

4144
10187
5261
19592

3330
11829
5232
20391

-814
1642
-29
799
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Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus (+-)

4242

6331

2089

Raamatukogu
Kavastu
Lohkva
Luunja
Kokku

Laenut-d
2016
8195
31789
14384
55148

Laenut-d
2017
7097
39352
13300
59749

Muutus
(+-)
-1098
7563
-1084
4601

Päringud*
2016
26
215
1050
1291

Päringud*
2017
16
530
968
1514

Muutus (+-)
-10
315
-92
197

4.3 RVL teenindus
RVL-teenus on vajalik ja rohkelt kasutatav teenus, ennekõike oma valla raamatukogude vahel.
Jagame raamatukogude kogusid peamiselt ajaviitekirjanduse osas. Peamine teenusepakkuja
on Lohkva raamatukogu, kuna tema kogu on suurim ja võimaldab seda. RVL-i tellime ja
pakume ka maakonna teistele raamatukogudele. Lugejale on teenus reeglina siiani tasuta
olnud. Soovitud raamatud liiguvad läbi maakonna keskraamatukogu koos uute teavikute
pakkidega või raamatukogutöötajate käekottides. Ainuke probleem sellise teenuse juures on
lugeja ooteaeg, mis mõnikord võib olla terve kuu. Siiani on selline süsteem töötanud. Kui
peaks juhtuma, et enam ei tööta, siis otsime uusi lahendusi.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d
2016
2017
us
2016
2017
(+-)
44
41
-3
1398
1053
Kavastu
184
3074
Lohkva
295
-111 2208
127
130
3
579
464
Luunja
466
355
-111 4185
4591
Kokku

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

-345
866
-115
406

844
3310
579
4733

728
4364
464
5556

-116
1054
-115
823

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste lugemisharjumuste kujundamine on ülioluline. Kasutame selleks hoolsalt kõiki võimalusi. Meie
valla lasteaiad on väga toredad ja tegusad. Lasteaedade kasvatajad otsivad ise usinalt
raamatukogudega koostöö ja haakumise kohti. Kõigi valla lasteaedade rühmad on meie
raamatukogutundide korrapärased külastajad. Lasteaedade lapsed soovivad raamatukogu
tutvustada ka oma vanematele ja vanavanematele. Tullakse mitme põlvkonnaga ja hakatakse
lugejateks. Lemmikpäevad on muidugi laupäevad, kui on nn linnapäev ja ühiskülastus on
plaanitud ka raamatukokku.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Kavastu
RamsiK Kavastus
6
Lohkva
Ramsik iga kuu viimasel laupäeval
Kuni 15 last
Loovustuba 7-9 aastastele iga teisipäev
Kuni 8 last grupis
Loovustuba 10-15 aastastele iga reede
Kuni 8 last grupis
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
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Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
Kavastu raamatukogu: Kaks korda nädalas viin kahele vanurile ajakirjandust ja raamatuid koju kätte.
Koduteenindusega tegeleb meie vallas kõige usinamalt Kavastu raamatukogu. Paljuski oleneb
koduteeninduse vajadus paikkonnast. Kavastu alevik on suhteliselt väike ja paljud elavad
keskusest eemal. Elanikud on eakad, kelle liikumisvõimalused piiratud – siit ka suurem ootus
kohalikule raamatukogule
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
x

Ürituste arv
x

Osavõtjate arv
x

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Lõime MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Seltsi, koduloohuvilistele algas uus ring, uued
on ka käsitööringid, saabusid uued tagastuskastid, on uusi mõtteid koostööks lasteaedade ja
koolidega. RamsiKu uued tegemised – õppereisid. Aidakino samuti: me hakkame kord kuus
filme näitama. Jätkuvad Luunja kultuurineljapäevad, kuhu ootame lugejatega kohtuma
huvitavaid loomingulisi inimesi.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Koostööd teevad valla raamatukogud valla lasteadadega, koolidega, kultuurimajaga. Teiste maakondade
raamatukogudega, Tartu linna kultuuriasutustega, kohalike MTÜ-dega ja vabatahtlikega. Meie üritusi
toetavad kohalikud ettevõtted: Grüne Fee ja Juhani Puukool. Lisaraha oleme saanud Eesti
Kultuurkapitalilt.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Lohkva

Näitused ja väljapanekud täiskasvanuile
Aare Villemi loodusfoto näitus
Merli Vändra poolvääriskividest ehete -näitusmüük
Gärry Käsi keraamika - näitusmüük
Ester Seerman Vitraazid- näitusmüük
Willem Gross 95
Juhan Smuul 95
Leelo Tungal 70
Näitused ja väljapanekud lastele
Oskar Luts 130
Henno Käo 75
Edgar Valter 88
Leelo Tungal 70
Astrid Lindgren 110
Loovustoa näitus laste tehtud töödest
K. E. Sööt 155
Üritused
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7

7

10

Luunja

Kevade Kirbukas
Etlejate kokkutulek
Ühisüritus „Meie jäime“
Aidakino „November“
Merli Vändra „ Ehete kursus“
Aidakino „Õnn tuleb magades“
Marditrall
Merli Vändra „Ehete kursus“
Raamatukogu jõulupidu
Keda huvitab Lohkva kodulugu
Pinnavormid

23

Erinevad hooned ja kodus
Uued raamatud raamatukogus
J. Söödi preemiale kandideerivate raamatute tutvustamine
Raamatukogu on raamatute kodu
Raamatuid loomadest
Kavastu

Näitused

Raamat – meie sõber
Loeme Ilmar Trulli luulet (Kavastu lasteaed)
Lasteraamatupäev Maailma loomisest otsani (H. Käo raamatud)
Kavastu Algkool-Lastaiale
Ramsik külas (fimost ehete valmistamine)
Jõulu ootuses (Kavastu Aalgkool lasteaed)
O. Lutsu loomingut
H.Käo lasteraamatud
Aias targu talita
Jõulu, jõulud
Näitused/väljapanekud: 39
Ürituste arv: 30
Üritustel osalenute arv: 405

Kavastu raamatukogu: Raamatukogus korraldatud näitusi ja väljapanekuid kirjanike juubelite ja
tähtpäevade puhul. Raamatukogus käis külas Ramsik, ja valmistati fimovost ehteid.
Koostööpartnerid on maakonnaraamatukogud, Kavastu Algkool-Lasteaed, oma valla raamatukogud ja
Luunja kultuuri- ja vabaaja keskus. Igal aastal kevadel kingib raamatukogu lasteaia lõpetajatele raamatu.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lohkva raamatukogu: Pakume võimalust kohalikele hakkajatele inimestele korraldada raamatukogu
ruumides erinevaid koolitusi. Eriti usinasti on käima läinud erinevad käsitöötoad.
Kavastu raamatukogu: Vanematel inimestel aidatud teha panga toiminguid ja muid vajalikke otsinguid
internetist.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
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16
11
6
33

Raamatukoguteenuste tutvustamine: koduleht, OV koduleht, FB, valla ajaleht, Luunja valla infostendid
(sh Annelinna Prismas valda tutvustaval stendil), teated ja kutsed lugejatele hulgipostitustena läbi
programmi Urram.
4.9 Andmebaasid. Valla raamatukogude ühisel kodulehel on võimalik tutvuda valla raamatukogudes
oleva kodulookoguga, nimekirjad on koostatud järgmiste valikute kohta:
Luunja valda peegeldavad teavikud valla raamatukogudes;
Vallast pärit autor;
Luunja Raamatukogu Seltsi väljaanded;
Väljaanded Luunja kohta;
Digikogu (Lohkva raamatukogus);
Raamatud Luunja kultuuriloo suurkujude kohta;
Luunja valla pärandkultuuri, ajaloolised ja loodusobjektid.
5. 2018 aasta tegevused
Uuel töö-aastal jätkame oma missiooni- tuua kokku raamat ja lugeja, kirjutaja ja lugeja, lugeja ja lugeja.
Üldine Luunja valla raamatukogude eesmärgikirjeldus: kavas säilitada ja arendada Luunja
valla raamatukogude võrgustikku eeskätt teenuste kättesaadavuse, kasutusmugavuse ja
mitmekesistamise suunas. Kolmes valla suurimas keskuses on tegus raamatukogu, mis toimib
kui kohalik info- ja kultuurikeskus, olles valla kultuurielu orgaaniline osa. Kõigis
külaraamatukogudes on elanike vajadusi rahuldav internetipunkt. Raamatukogud pakuvad ka
elanikkonna õppe-, huvihariduse ja vabaaja veetmise võimalusi. Valla raamatukogude
põhiväärtusteks on hästi korraldatud kogud ja väärtustatud ning hea ettevalmistusega
asjatundlikud töötajad. Kogude säilitamiseks ja vahendamiseks omavad raamatukogud
kohaseid ruume. Koduloo kogumine (sh digitaliseeritud teavikud), selle kataloogimine ja
kättesaadavaks tegemine on oluliseks täiendavaks tegevuseks.
Lohkva raamatukogu: TULEVIK ON HELGE ☺ ☺ Kavastu raamatukogu: Kaua oodatud
haldusreform meile õnneks mingeid muutusi esialgu ei toonud, vald jäi omaette. Raamatukogu
laenutused ja külastused on miinustes, see on ilmselgelt tingitud sellest, et raamatukoguhoidja oli aasta
jooksul pea 5 kuud haiguslehel. Raamatukogu kinni oleku ajal, oli raamatukogus asendaja ja
raamatukogu oli avatud kahel korral nädalas. Teised näitajad on jäänud samaks.

Direktor

26.01.2018

/allkirjastatud digitaalselt/

Kairit Alver
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Lümati raamatukogu 2017. aasta aruanne
Tabel 1
Raamatukogu nimi
Lümati raamatukogu

Elanike arv Üldkasutatavate
(01.12.16)
raamatukogude
arv
387
1

Harukogude
arv

Kokku

0

1

1.Põhilised tegevussuunad
• Töös on lähtutud „ Kultuuriministeeriumi strateegilisest arengukavast 2014-2017.”
• Raamatukogu töös suurt ei muutunud. Eelarves ürituste jaoks raha ei olnud.
• Toimus 4 õpituba, mille vastu oli suur huvi.
• Lapsi ja noori on teeninduspiirkonnas vähe. LASTE- JA NOORTEKULTUURI
AASTA „Mina ka „ raames üritusi ei toimunud kuigi aasta jooksul äratasin 7lapsesnoore huvi raamatukogu kasutuse vastu (+7 last-noort)
• Eesti Vabariigi 100 ja Soome Vabariigi 100 aastapäevadele pühendatult toimus üritus
„ Kettunen ja Kodavere murrak”.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
Raamatukogu avatud kahel päeval nädalas.
Esmaspäeval ja kolmapäeval kella 8.00 -16.30 Lõuna12.00 -12.30
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
sh keskraamatukogu
*
*

Seisuga
31.12.16. €
21,750
7,787
2,511
1,775
0,736
0,901
-

Seisuga
31.12.17. €
90591
4,432
2,464
1,756
0,708
0,787
-

3.3.Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
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Muutus %
-33%
-76%
-19%
-1,1%
-4%
-14%
-

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

-

-

Eraldatud
summa
-

Projekti
üldmaksumus
-

2017 projekti taotlusi ei tehtud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukokku asus tööle uus töötaja ½ kohaga. Endine töötaja läks pensionile.
Vallavalitsus oli nõus raamatukogu alles jätma ainult ½ kohaga.
2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest
Tabel 4
Koolituste arv
-

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
-

Koolituseks kulutatud
-

Koolituse teema
-

2.4.2Maakonnaraamatukogu
stažeerimised
Tabel 5
Kuupäev

Täienduskoolitus

22 .02.

Kirjanduse teemapäev

Korraldaja
-

korraldatud

teema-

ja

teabepäevad,

Esinejad, korraldajad

Kestus/
koolitustõend

6 ak/t

Viimastel aastatel eestlase lugemislauale
jõudnud prantsuse nüüdisaegne kirjandus

29.03

koolitused,

Osavõtjate arv
-

Triinu Tamm, „Loomingu
Raamatukogu“

2016. aasta Jõgeva maakonna
Siiri Õunap, Maris Oro, Nelli
raamatukogudes. Plaanid 2017. aastaks
Orgmaa, maakonnark
Laste- ja noortetöö teemapäev (2017 – laste- ja noortekultuuri teema-aasta
„Mina ka!“)
Erivajadustega laste märkamine ja nende
toetamisvõimalused. Käitumisprobleemide
tagamaadest.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert
Masingu Kool

Kolleegilt kolleegile: Laste- ja noortetöö
korraldamisest Tartu Oskar Lutsu nimelises
Linnaraamatukogus

ÄduNeemre, Tartu Oskar Lutsu
nimeline Linnaraamatukogu
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6 ak/t

Osale-nud
raamatuk
ogu
hoidjate
arv
1

20 .04.

Koolitus „Digiajastugakaasaskäimise oskused raamatukoguhoidjale“
(nutiseadmete koolitus). Madis Roosalu, IT Koolituskeskuse OÜ, koolitaja

6 ak/t
IT Koooli
tuskeskuse
tõend

02.05.

Kultuurilooline koolitusreis „Vaimse kultuuripärandi varamud Tartus“. Siiri
Õunap, maakonnark
Eesti Rahva Muuseum – midagi palju enamat
kui lihtsalt muuseum. ERMi külastamine
Rahvusarhiivi peahoone Noora – Euroopa
moodsaim rahvusarhiivi külastamine
Koolitusreis „Leedu raamatukogud ja kultuuriväärtused“. Rutt Rimmel,
maakonnark; Tensi-Reisid AS
Kultuurilooline koolitusreis „Jõgevamaa kirjandusradadel. 3“: Jõgeva Kuremaa – Laiuse – Rääbise - Sadala – Torma -Võtikvere – Voore.
Korraldaja Siiri Õunap, maakonnark.
Esinejad: Ene Sööt, Jõgeva Linnark; Marika Aavasalu, Kuremaa rk; Asta Leiten,
koduloolane; Nele Tõnissoo, Torma rk; LaidiZalekešina, Mustvee Linnark; Imbi
Paju, ajakirjanik, filmirežissöör; Tea Daškova, Voore rk; Enne Tuka, Kaarepere
rk
Maakondlik raamatukoguhoidjate teabepäev
Personalia (personali muudatused,
tööjuubelid)
Jooksev informatsioon
Siiri Õunap, maakonnark
Mida nägime ja kuulsime Leedu
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogudes?
Kuidas kogume igapäevaselt
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogustatistikat: probleemid, mis meid
raamatukogustatistikas heidutavad
Komplekteerimise (ümber)korraldamisest
Rutt Rimmel, maakonnark
maakonna raamatukogudes 2018. aastal
„Noored ja digikultuur. Sotsiaalvõrgustikud
Maria Murumaa-Mengel, Tartu
raamatukogude töös“
Ülikool
Individuaalkoolitus erihariduseta
Maris Oro, Aive Nurmekivi,
raamatukoguhoidjatele
Sirje Tero,
Erika Pahla, Siiri Õunap,
maakonnark
Kogude teemapäev

5 akt /t

23.25.08.
07.09.

04.10.

24. 10.

16.11.

14.12.

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Raplamaa raamatukogude näitel.
Komplekteerimiskogemusi vabariigist

Tiina Talvet, Rapla
Keskraamatukogu, ERÜ
rahvaraamatukogude
komplekteerimise töörühm

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Tallinna Keskraamatukogu näitel

Aivi Sepp, Tallinna
Keskraamatukogu

Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

Maris Oro, maakonnark

Kolleegilt kolleegile: Adavere topoteek –
digitaalselt kättesaadav ning kaardil nähtav
kogukonna ajalugu

Tiina Kull, Põltsamaa
Vallaraamatukogu

Aastalõpu koosviibimine, IDAde 2017 gala
Raja Vabaajakeskuses
KOKKU:
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1

6 ak/t
8 ak/t

6 ak/t

7 ak/t

6 ak/t

Osaletud täienduskoolituste
arv:

Koolitust
undide
arv: 12

Raama
tukogu

hoidjate
arv: 1

2.4.3Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Tabel 6
Loengu, ettekande teema
-

Kellele
-

Kuupäev
-

Esineja
-

2.4.4Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tabel 7
Tunnustuse saaja

Tunnustuse nimetus

Tunnustuse andja

-

-

-

Mille eest
saadi?
-

tunnustus

2.14Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht
Tabel 8
Raamatukogu ruumid
ei
vasta
kaasaja
nõuetele

Raamatukogu ruumid
vajavad mingis osas
kaasajastamist,
kuid
võimaldavad
olemasoleval
kujul
pakkuda
kasutajale
head teenust

Raamatukogu ruumid
on
suures
osas
tänapäevased, vajavad
pisiremonti

Raamatukoguruumid on
tänapäevased,
paiknevad uutes või
korralikult renoveeritud
ruumides
ning
võimaldavad pakkuda
kasutajale kvaliteetset
teenust

*

Pala valla arengukava kohaselt on 2019. aastaks plaan raamatukogu pindala laiendada
kasutult seisvate ruumide arvelt. Remonti vajab ka AIP ja liigialase kirjanduse tuba.
Hoones puudub WC. 2017.a. ruume ei remonditud.Raamatukogu asukoht on hea.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tabel 9
Juurdepääsu
tagatud

ei

ole

Juurdepääs on tagatud
vähemalt põhiteenuste
osas

Lisaks põhiteenustele
on tagatud juurdepääs
ka
lisategevustes
osalemiseks

Tagatud
ligipääs

on

täielik

*

Raamatukogu asub esimesel korrusel, liikumispuudega inimesel on hea ligipääs
raamatukokku.
3.4. Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Tabel 10
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Infotehnoloogiline keskkond raamatukogus

Seisuga
31.12.
2016
2
0
1
0
0
0
0

Kasutajate käsutuses olevad arvutid (arv)
Sülearvutid (arv)
E- lugerid (arv)
Tahvelarvutid (arv)
Nutitelefonid (arv)
Fotoaparaadid (arv)
Projektorid (arv)

Seisuga
31.12.
2017
2
0
1
0
0
0
0

Interneti ühendus on paranenud võrreldes varasema ajaga. Wifit kasutatakse harva, kuid
ollakse rahul.
On olemas e-luger, e-raamatuid ostetud ei ole.
Tabel 11
Raamatukogu
arvutipark on vanem
kui 5 aastat, puudub
WiFi,
printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus
ning
tehnilised
vahendid
tegevuste
läbiviimiseks

Raamatukogu arvutipark
ei ole vanem kui 5 aastat,
on WiFi –võrk, printimis,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark
ei
ole
vanem kui 4 aastat,
on
WiFi
–võrk,
printimis-,
paljundamis-,
ja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark
ei
ole
vanem kui 3 aastat,
kasutajatele on kiire
WiFi-võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised võimalused
tagavad
mitmekülgsete
tegevuste läbiviimist
(3D-printer,
muusikavahendid jm)

*

Skanneerimisvõimalust pole. On olemas teler ja DVD-CD mängija.
3.Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Komplekteerimise põhimõtteks oli et kõikidel lugejarühmadel oleks
meelepärast lugemist.
• Annetuste osakaal moodustas 1% kogude juurdekasvust
• Kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega. Kindlasti loevad
naistekaid, elulugusid, eesti kirjandust ja perioodikat keskealised ja üle sellenaised. Krimkasid ja põnevusromaane enamasti mehed. Vanemad õpilased
loevad enamasti kohustuslikku kirjandust, nooremad ka muid raamatuid.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Ostetud ainult trükised, e-raamatuid ostetud ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
3 eestikeelset ajalehte ja 14 ajakirja. Tellitud sooduspakkumistega.
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Kultuuriperioodikast oli tellitud 2 ajakirja, sest on näha et huvilisi peale 2 lugeja ei ole.Teistele
ajakirjadele üldse mitte.
E-perioodikat on saadud ainult koos paberväljaannetega (Maaleht, Postimees)
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ostetud ei ole.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Maha on kantud 250 raamatut ja 16 ajakirja.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused (sh e-teenused)
•
•
•
•
•

teeninduskorralduses ja teenustes uuendusi ei ole.
Tasulisi teenuseid ei ole.
Lugejad on rahul raamatukogu töö ja teenindusega.
Raamatukogutöö sotsiaalne aspekt
E-ja m-teenused

Tabel 12
E-teenused
E-kataloog
Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi)
Sh ainult KOVi lehel
Virtuaalkülastused (arv)
Virtuaalkülastusi elaniku kohta
E-teavikute kogu (eks)
E-teenused RIKSWEBi kaudu (reserveerimine)
E-teenused RIKSWEBI kaudu (pikendamine)
E-külastused (RIKSWEBi külastused, enda kogu)
Otsingute arv elektroonilises kataloogis
Saadeti elektroonilisi koopiaid (vahendatud elektrooniline
dokumendiedastus) (arv)
Elektrooniline infoteenindus (elektrooniliste päringute arv, kui
registreeritakse)
Kasutajakoolitus e-õppena (arv)
Interaktiivsed teenused (sotsiaalmeedia)
Sotsiaalmeedia postituste arv
M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele)

2016
ja
2
1
102
0,26
0
ja
ja
11

2017
ja
2
1
86

ei

ei

0

0

0
0
0
ei

0
0
16
ei

0
ja
ja

4.1 Avaliku teabe kättesaadavakstegemine
Tabel 13
AIPi kasutamine
AIPi külastused (arv)
AIPi kasutajad (arv)

2016
26
13

2017
80

AIP on väga vajalik. Kuna elanikkond on vananev ei ole paljudel arvuteid ja ei osata arvutiga
töötada, käiakse raamatukogu teostamas makseid ja digiallkirjastamist.
AIP-d kasutatakse aktiivselt.
4.2Raamatukogu kasutamineja teenused.
Tabel 14
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Raamatukogu
Linna/maak.
rmtk

Lugejad
2016
102

Lugejad
2017
173

Muutus
(+-)
+71

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Linna/maak.
rmtk

1981

2041

+60

Virtuaalkülast.
2016
102

Virtuaalkülast.
2017
86

Muutus
(+-)

RaamatuLaenut-d
Laenut-d
Muutus Päringud*
kogu
2016
2017
(+-)
2016
Linna/maak. 4864
4913
+49
19
rmtk
Raamatukogu kasutamine valdavalt tõusvas suunas. Tõusis nii
laenutuste arv. Langesid päringute ja virtuaalkülastuste arv.

Päringud*
2017
4

Muutus
(+-)
-15

-16

külastuste, lugejate ja

Tabel 15
Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 5 nädalat
*

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 4 nädalat

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 3 nädalat

4.3 RVL teenindus
Rvl liikus pakiringiga või ise toomise viimisega (Palalt). Kuna olin uus töötaja uues keskkonnas
siis oli võib olla RVL-i langus sellest sõltuvalt languses.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 16
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
2017
17
24
+7
192
176

Muutus
(+-)
-16

Laenut
2016
199

Laenut
2017
185

Muutus
(+/-)
-14

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Aasta jooksul tuli lapsi-noori lugejate nimekirja juurde 7. Valdavalt suvel siin piirkonnas
puhkajad.
Alaliselt siin elavaid lapsi-noori on väga vähe. Huvi raamatukogu vastu on tõusnud.
4.4.4Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 1
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 17
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Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

35

35

2

Koduteenindust vajavatele lugejatele ühele viib sotsiaaltöötaja ja teisele raamatukogutöötaja
oma transpordi ja kuludega. Teenusena ainult raamatute viimine-toomine.
Tabel 18
Teenused teistele asutustele
ei

Ürituste arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 Kohalikul tasandil
Korraldati viis üritust. Olulisemaks ürituseks oli filmitund „Kettunen ja Kodavere murrak”
osalejaid 21.Kasutaja koolitused olid põhiliselt ID kaardi kasutus internetis
(digiallkirjastamine).
4.6.2 Riiklikul tasandil
4.6.3 Rahvusvahelisel tasandil
Tabel 19
Raamatukogul puuduvad
kontaktid teiste asutustega
koostöö osas

Raamatukogul
kontaktid
asutustega

on
teiste

Raamatukogu
töötab
regulaarselt üheskoos
teiste asutustega ning
pakub neile teenuseid

Raamatukogul on teiste
asutustega tihe koostöö,
raamatukogu
pakub
neile
teenuseid,
korraldatakse
ühistegevusi
ja
pakutakse
ühiseid
teenuseid.

*

4.7. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Toimus 7 individuaalkoolitust milles osales 8 inimest.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tabel 20
Raamatukogul puudub
oma
koduleht (blogi), kuid tutvustab
raamatukogu tegevusi kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu tutvustab oma
tegevusi
regulaarselt
oma
kodulehel(blogis) ja kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu
tutvustab
oma
tegevusi
lisaks
omavalituste
kodulehel,
partnerite kanalites ja
sotsiaalmeedias
*

4.9 Andmebaasid
Blogi, omavalitsuse koduleht, facebook.
5. 2018. aasta tegevused
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Seoses valdade ühinemisega läksime üle uuele töö programmile- URRAM- õppida selle
programmiga töötama.On plaanis viia läbi inventuur.
Koostajad.....Moonika Metsma...
Juhataja KT
Allkiri ………………

/Nimi/
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Maarja-Magdaleena raamatukogu 2017. aasta aruanne
Tabel 1
Raamatukogu nimi

Elanike
arv
(01.12.16)
Maarja-Magdaleena raamatukogu 593

Üldkasutatavate
raamatukogude
arv
1

Harukogude
arv
0

Kokku

1

1. Põhilised tegevussuunad
Maarja-Magdaleena raamatukogu jaoks oli 2017. aasta seotud mitmete oluliste
muudatustega. Muutus raamatukogu nimi, mille nimel kogukonna elanikud tegutsesid juba
pikemat aega, selle tulemusena muutus ka põhikiri. Peale 50 aastat vahetus välja ka
raamatukoguhoidja. Nende muutuste tulemusel on proovitud anda raamatukogule uut
hingamist.
Maarja-Magdaleena raamatukogul on alati olnud tähtis roll kohaliku kogukonna jaoks, seda
ennekõike kirjanduse ja perioodika vahendamise näol, mis senini on toiminud väga hästi.
Vajadusel ja võimalusel oleme alati oma lugejate soovidega arvestanud ning võimalusel RVL
teenuse vahendusel ka raamatuid mujalt tellinud. Murelikuks teevad aga tõsiasjad, et pole
teada, kuivõrd hästi hakkab uuel aastal uues maakonnas RVL süsteem toimima, seda just
ennekõike koolilastele kohustusliku kirjanduse osa. Samuti on laste kaasamine erinevate
ürituste raames järjest keerulisem ja lugemus väheneb, see on valdkond, mille nimel tuleb
uuel aastal tööd teha.
Samas on 2017. aastal oluliselt hoogustunud sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogu
tegevuste tutvustamisel, mille tulemusena on raamatukogu silmapaistvus märgatavalt
suurenenud. See omakorda loob soodsa pinnase toomaks raamatukokku tagasi inimesi, kes
siin viimasel ajal käinud ei ole, seda tõestab ka tõsiasi, et uute registreeritud lugejate arv oli
2017. aastal suurem kui aasta varem.
Üldiselt võib aastat pidada raamatukogu arengu seisukohalt edukaks, läbi viidi mitmeid
kogukonnalt positiivset tagasisidet saanud üritusi.
Küllaltki mitmekesist programmi pakuti laste- ja noortekultuuri aasta „Mina ka!“ raames.
Siinkohal tasub eraldi välja tuua näitused „Kasva koos raamatuga“, „Kõik on kõige targemad“
ning „Eesti kirjanike raamatujuubleid laste- ja noortekultuuri aastal“. Viimase näituse raames
oli lastel võimalik vastata ka viktoriini küsimustele.
Lisaks seoti laste- ja noortekultuuri aasta teemat ka mitmete teiste üritustega. Näiteks
Põhjamaade raamatukogupäevade raames, mis sellel aastal leidsid meie raamatukogus eriti
suurt kõlapinda, korraldati lastele kohtumine kirjanik Marko Kalduriga, samas toimusid ka
erinevate Põhjamaade autorite raamatute ettelugemise pooltunnid, mille raames ka lastel
ning noortel endil ette lugeda lubati ning raamatu sisu üle arutleti. Populaarne oli ka Astrid
Lindgreni 110. sünniaastapäevale pühendatud raamatunäitus ja tema raamatukangelaste
joonistamise päev.
Jõulude ajal pöörasime erilist tähelepanu just laste ja noorte kaasamisele raamatukogu
tegevustesse: toimusid jõulujuttude ettelugemise hommikud lasteaiarühmadele ning
kohalike noorte vanemate ja aktiivsete inimeste ettelugemise pooltunnid igal kolmapäeval.
Need üritused said kogukonnalt äärmiselt positiivse tagasiside ning plaanis on jätkata
jõulujutu lugemise traditsiooniga ka edaspidi.
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Koostöös MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu korraldati Tabivere valla noortele
jutukonkurss, mille laiem pealkiri oli „Ettevõtlik noor“, koostöös EELK Maarja-Magdaleena
kogudusega toimus konverents „Emakeelne kirjasõna ja reformatsioon“ ning koostöös
Maarja-Magdaleena rahvamaja noortekeskusega toimusid mitmed erinevad töötoad lastele
ja noortele.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
2017. aastal muutus Maarja Raamatukogu nimi Maarja-Magdaleena raamatukoguks,
muudatus jõustus 01. novembril.
Raamatukogu struktuuri muutusi ei toimunud, muutus raamatukogu direktor, uus inimene on
ametis alates septembrist.
Muutusid lahtioleku ajad, uued lahtioleku ajad on E-K 9:00-17:00, N 9:00-19:00, R 9:00-14:00,
L ja P on raamatukogu suletud.
Raamatukogus nõukogu ei tegutse.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17. €
13,982
15,281
+9,29
8,199
9,244
+12,75
4,139
4,087
-1,26
3,058
2,940
-3,86
1,081
1,147
+6,11
0,816
0,918
+12,5

4.3. Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood
-

Eraldatud
summa
-

Projekti
üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Endine raamatukogu direktor suundus peale 50 tööaastat vanaduspensionile ning
korraldatud konkursi alusel valiti uus direktor, kes asus ametisse septembrist.
2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest
Tabel 4
Koolituste arv

Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud
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-

-

Koolituse teema
-

2.4.2 Maakonnaraamatukogu
stažeerimised
Tabel 5

-

Korraldaja
-

korraldatud

koolitused,

Osavõtjate arv
-

teema-

ja

Kuupäev

Täienduskoolitus

29.03

Laste- ja noortetöö teemapäev (2017 – laste- ja noortekultuuri teema-aasta
„Mina ka!“)

02.05.

04.10.

24. 10.

16.11.

teabepäevad,

Esinejad, korraldajad

Erivajadustega laste märkamine ja nende
toetamisvõimalused. Käitumisprobleemide
tagamaadest.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert
Masingu Kool

Kolleegilt kolleegile: Laste- ja noortetöö
korraldamisest Tartu Oskar Lutsu nimelises
Linnaraamatukogus

Ädu Neemre, Tartu Oskar Lutsu
nimeline Linnaraamatukogu

Kultuurilooline koolitusreis „Vaimse kultuuripärandi varamud Tartus“. Siiri
Õunap, maakonnark
Eesti Rahva Muuseum – midagi palju enamat
kui lihtsalt muuseum. ERMi külastamine
Rahvusarhiivi peahoone Noora – Euroopa
moodsaim rahvusarhiivi külastamine
Maakondlik raamatukoguhoidjate teabepäev
Personalia (personali muudatused,
tööjuubelid)
Jooksev informatsioon
Siiri Õunap, maakonnark
Mida nägime ja kuulsime Leedu
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogudes?
Kuidas kogume igapäevaselt
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogustatistikat: probleemid, mis meid
raamatukogustatistikas heidutavad
Komplekteerimise (ümber)korraldamisest
Rutt Rimmel, maakonnark
maakonna raamatukogudes 2018. aastal
„Noored ja digikultuur. Sotsiaalvõrgustikud
Maria Murumaa-Mengel, Tartu
raamatukogude töös“
Ülikool
Individuaalkoolitus erihariduseta
Maris Oro, Aive Nurmekivi,
raamatukoguhoidjatele
Sirje Tero,
Erika Pahla, Siiri Õunap,
maakonnark
Kogude teemapäev
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Kestus/
koolitustõend

6 ak/t

Osale-nud
raamatuk
ogu
hoidjate
arv
1

5 akt /t

1

6 ak/t

1

7 ak/t

1

6 ak/t

1

14.12.

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Raplamaa raamatukogude näitel.
Komplekteerimiskogemusi vabariigist

Tiina Talvet, Rapla
Keskraamatukogu, ERÜ
rahvaraamatukogude
komplekteerimise töörühm

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Tallinna Keskraamatukogu näitel

Aivi Sepp, Tallinna
Keskraamatukogu

Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

Maris Oro, maakonnark

Kolleegilt kolleegile: Adavere topoteek –
digitaalselt kättesaadav ning kaardil nähtav
kogukonna ajalugu

Tiina Kull, Põltsamaa
Vallaraamatukogu

Aastalõpu koosviibimine, IDAde 2017 gala
Raja Vabaajakeskuses
KOKKU:

Osaletud täienduskoolituste
arv: 5

-

1

Koolitust
undide
arv: 30
ak/h

Raama
tukogu
hoidjate
arv: 6

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Tabel 6
Loengu, ettekande teema
-

Kellele
-

2.4.4 Erialahariduse omandamine
2017. aastal erialahariduse omandamist ei toimunud.
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Kuupäev
-

Esineja
-

2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tabel 7
Tunnustuse saaja

Tunnustuse nimetus

Tunnustuse andja

Maarja-Magdaleena
raamatukogu
Kaie Põdra

Aukiri

Jõgeva Maavalitsus
Põltsamaa raamatukogu

Kaie Põdra

Jõgevamaa
raamatukogude
aastapreemia:
Elutöö IDA
Tänukiri

Kaie Põdra

Tänukiri

Kultuuriministeerium

Kaie Põdra

Tänukiri

Tabivere Vallavalitsus

Kaie Põdra

Tänukiri

Kaie Põdra

Aukiri

Lasteaiarühma
Muumipere koolieelikud
ja lapsevanemad
Jõgeva Maavalitsus

Airi Kool

Tänukiri

Põltsamaa raamatukogu

J. V. Veski nim. Maarja
Põhikool

Mille eest tunnustus
saadi?
Jõgevamaa
kultuurielu
rikastamise eest
Elutöö eest

50 aasta töö ja panuse
eest Eesti
raamatukogundusse
Pikaajalise ning
südamega tehtud töö eest
Jõgevamaal Maarja
raamatukogu ja
kodukoha kultuurielu
edendamise eest
50 tööaasta eest Maarja
raamatukogus
Lastele uue ja huvitava
tegevuse pakkumise ja
lugude jutustamise eest
Pikaajalise
töö
eest
Maarja raamatukogus
Aktiivse töö eest

2.15Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht
Tabel 8
Raamatukogu ruumid
ei
vasta
kaasaja
nõuetele

Raamatukogu ruumid
vajavad mingis osas
kaasajastamist,
kuid
võimaldavad
olemasoleval
kujul
pakkuda
kasutajale
head teenust

Raamatukogu ruumid
on
suures
osas
tänapäevased, vajavad
pisiremonti

Raamatukoguruumid on
tänapäevased,
paiknevad uutes või
korralikult renoveeritud
ruumides
ning
võimaldavad pakkuda
kasutajale kvaliteetset
teenust
x

Raamatukogu ruumid asuvad EELK Maarja-Magdaleena kogudusele kuuluval rendipinnal.
Ruumid on kaasaegsed ning hetkel renoveerimist ei vaja. Raamatukogu asub maja teisel
korrusel, kus puudub vee ja toaleti võimalus, need asuvad maja esimesel korrusel.
Raamatukogu ootab teise korruse varustamist veega.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tabel 9
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Juurdepääsu
tagatud

ei

ole

Juurdepääs on tagatud
vähemalt põhiteenuste
osas

Lisaks põhiteenustele
on tagatud juurdepääs
ka
lisategevustes
osalemiseks

Tagatud
ligipääs

on

täielik

x

Raamatukogu liikumispuudega kasutajatel on võimalus siseneda majja, kuid teisel korrusel
paiknevale raamatukogule juurdepääs puudub. Liikumispuudega inimesi on võimalik
teenindada seega üksnes väljaspool raamatukogu ruume.
Viimase aasta jooksul olukorra parendamiseks muudatusi ei toimunud.
4.4.Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Tabel 10
Infotehnoloogiline keskkond raamatukogus

Seisuga
31.12.
2016
2
1
-

Kasutajate käsutuses olevad arvutid (arv)
Sülearvutid (arv)
E- lugerid (arv)
Tahvelarvutid (arv)
Nutitelefonid (arv)
Fotoaparaadid (arv)
Projektorid (arv)

Seisuga
31.12.
2017
2
1
-

Raamatukogus on olemas toimiv internet ning WiFi- võrk. Külastajate poolt kasutatavad
arvutid on moraalselt vananenud ning vajaksid väljavahetamist. Plaanis on uuel aastal
asendada üks külastaja arvuti raamatukogu töötaja praeguse tööarvutiga, mis peaks olukorda
parandama. Kõikide arvutite juures on olemas ID-kaardi lugejad.
Raamatukogul puudub sülearvuti ning nutiseadmed, eelarveliste vahendite nappuse tõttu on
areng infotehnoloogia valdkonnas vaevaline.
Tabel 11
Raamatukogu arvutipark
on vanem kui 5 aastat,
puudub WiFi, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus ning
tehnilised
vahendid
tegevuste läbiviimiseks

Raamatukogu arvutipark ei
ole vanem kui 5 aastat, on
WiFi –võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark ei ole vanem
kui 4 aastat,
on
WiFi
–võrk,
printimis-, paljundamis,
ja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu arvutipark
ei ole vanem kui 3 aastat,
kasutajatele on kiire WiFivõrk,
printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
võimalused
tagavad
mitmekülgsete
tegevuste läbiviimist (3Dprinter, muusikavahendid
jm)

x

Raamatukogu arvutid on moraalselt vananenud, ilmselt soetatud kasutatud arvutitena ning
nendega teostatavad toimingud võtavad kauem aega, kui tänapäeval eeldatakse, siiski on
võimalik pakkuda igapäevaselt kasutatavad elementaarseid teenuseid.
Raamatukogus on olemas printimis-, paljundamis- ja skaneerimisvõimalus, puudub võimalus
teha jadaskaneerimist.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
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Kogu komplekteerimisel arvestab raamatukogu oma lugejate soove, seda, et kõik lugejad
leiaksid kogust midagi meelepärast laenutamiseks ning eelarvelisi vahendeid.
Komplekteerimise aluseks võeti keskraamatukogult saabunud uute teavikute kokkuvõte koos
soovitustega. Eelistatud oli eesti kirjandus ning alati telliti midagi ka lastekirjanduse
valdkonnast.
2017. aastal annetati nii keskkogu kaudu kui ka lugejatelt raamatukogule 37 eksemplari
raamatuid, mis moodustab kogude juurdekasvust 12,5%.
Enim laenutati ilu- ja lastekirjandust (56% laenutustest), millele järgned perioodika
laenutamine (29% laenutustest). 15% laenutustest moodustasid erinevad lugejate huvidest
lähtuvad aimekirjanduse teosed.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2017. aastal saadi juurde 296 eksemplari raamatuid, millest 37 annetati, e-raamatuidu ei
komplekteeritud.
Komplekteerimise eelarvest kulus raamatutele 72,1%.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2017. aastal komplekteeriti 31 nimetust perioodikat, millest 29 nimetust olid raamatukogule
tellitud (27,9% komplekteerimise eelarvest) ja 2 annetatud. Valdav osa perioodikast oli
eestikeelne, vaid üks ajakiri (Burda) telliti venekeelsena.
Digitaalselt oli võimalik lugeda Postimeest, Maalehte, Eesti Ekspressi, Loomingut ja Värsket
Rõhku.
Kultuuriperioodikat telliti 5 nimetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
2017. aastal inventuuri ei teostatud.
Kustutati 289 eksemplari raamatuid ja 20 aastakäiku perioodikat.
Ringlus oli 2017. aastal 0,53 ja 2016. aastal 0,58.
2018. aastal tuleb jätkata kogu puhastamisega.
5. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused (sh e-teenused)
Muudatusi teeninduskorras ja teenustes ei toimunud.
Tasuliste teenustena on võimalik printida, skaneerida ja koopiaid teha.
Tagastuskasti raamatukogul ei ole.
Lugeja rahulolu-uuringuid teostatud ei ole.
Raamatukogu on inimestele vaba aja veetmise kohaks, suhtlus- ja kokkusaamiskoht.

Tabel 12
E-teenused
E-kataloog
Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi)
Sh ainult KOVi lehel

2016
X
1
1
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2017
X
1
1

Virtuaalkülastused (arv)
Virtuaalkülastusi elaniku kohta
E-teavikute kogu (eks)
E-teenused RIKSWEBi kaudu (reserveerimine)
E-teenused RIKSWEBI kaudu (pikendamine)
E-külastused (RIKSWEBi külastused, enda kogu)
Otsingute arv elektroonilises kataloogis
Saadeti elektroonilisi koopiaid (vahendatud elektrooniline
dokumendiedastus) (arv)
Elektrooniline infoteenindus (elektrooniliste päringute arv, kui
registreeritakse)
Kasutajakoolitus e-õppena (arv)
Interaktiivsed teenused (sotsiaalmeedia)
Sotsiaalmeedia postituste arv
M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele)

5
9
36
-

6
8
3
14
-

-

-

1
71
-

1
161
-

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Tabel 13
AIPi kasutamine
AIPi külastused (arv)
AIPi kasutajad (arv)

2016
100
18

2017
61
19

AIP-i kasutamine on ajas järjepidevalt vähenenud, selle põhjuseks on infotehnoloogia kiire
areng ja teenuste kättesaadavus kodudes. Siiski leidub inimesi, kes vajavad ja kasutavad AIPi teenust. Nende hulgas on peamiselt vanemaealised inimesed, kellel kodus arvuti ja Interneti
võimalus puudub, aga ka lapsed, kes teevad koolitöid raamatukogus toimuva õppetunni
raames.
Peamiselt tullakse AIP-i kasutama ID-kaardiga seotud teenuste osas, et raamatukogutöötaja
juhendaks e-teenuste kasutamisel, meilide lugemiseks, koolitööde tegemiseks, aga ka
printimise eesmärgil.
AIP teenuse osutamine on endiselt vajalik, kuigi nõudlus teenusele ei ole suur. MaarjaMagdaleena raamatukogu suudaks AIP-i vajaduse rahuldada ka ühe külastajaarvutiga senise
kahe asemel.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 14
Raamatu-kogu
Lugejad
2016
Maarja-Magdaleena raamatukogu 252
Raamatukogu

Külastused
2016

Maarja4590
Magdaleena
raamatukogu

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Lugejad
2017
271

Külastused
2017

Muutus
(+-)

4574

-16

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

163

Muutus (+-)
+19

Virtuaalkülast.
2016
-

Päringud*
2016

Virtuaalkülast.
2017
3

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

+3

Maarja8245
7907
-338
21
13
-8
Magdaleena
raamatukogu
Positiivse aspektina võib välja tuua raamatukogu kasutajate arvu suurenemise võrreldes
eelmise aastaga. Samas on aga languses ning külastuste kui ka laenutuste arv. Külastuste arvu
languse üheks põhjustena võib välja tuua asjaolu, et lugejaskond vananeb ning korraga
võetakse koju suurem arv raamatuid, et ei peaks nii tihti raamatukokku kohale tulema.
Sarnast suurema arvu raamatute korraga laenutamist kasutavad ka kaugemates külades
elavad inimesed.
Laenutuste arvu languse juures on eriti kurb tõsiasi, et laste laenutuste arv on väike – siinkohal
tuleb leida viise laste lugemuse suurendamiseks.
Päringute arv on madal, kuna igapäevase töö osana ei ole raamatukogu hoidjal olnud meeles
kõiki tehtavaid päringuid registreerida.
Tabel 15
Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 5 nädalat

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 4 nädalat
x

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 3 nädalat

Maarja-Magdaleena raamatukogus on harv, et lugeja paneks end ootejärjekorda,
maainimene leiab, et tal on aega, loeb siis, kui raamat on tema tuleku ajal kogus. Siiski, kui
end ootejärjekorda pannakse, on ooteaeg tavaliselt alla nelja nädala ehk tavalise laenutusaja
pikkuse jagu – kuni eelmine lugeja eksemplari tagastab.
4.3 RVL teenindus
RVL vahendusel laenutati teistele kogudele välja 91 eksemplari ja teistelt kogudelt sisse 245
eksemplari. Teistele laenutamise number on püsinud stabiilsena, küll aga on märgatavalt
suurenenud sisse tellitavate RVL raamatute arv.
Peamiselt telliti oma raamatukogu lugejatele kooli kohustuslikku kirjandust, ajaviitekirjandust
ja spetsiifilise sisuga eriala kirjandust, mida enda raamatukogul ei ole olnud võimalik soetada,
kuid, mida lugejad on soovinud.
2017. aastal toimis RVL laenutamise süsteem väga hästi nii maakonna siseselt kui ka Tabivere
valla piires.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Aruandeperioodil lisandus raamatukogu fondi 84 laste- ja noorsookirjanduse teost. Iga
tellimuse koostamisel tellitakse teoseid ka lastele ja noortele, tellimuse koostamisel võetakse
arvesse autori populaarsust, auhinnatuid teoseid ja uudse sisuga teoseid.
Raamatukogule olid 2017. aastal tellitud ka lasteajakirjad „Täheke“ ning „Hea Laps“, samuti
koomiksiajakiri „Miki Hiir“.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 16
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
2017
94
93
-1
1812
1798

Muutus
(+-)
-14

Laenut
2016
1468

Laenut
2017
1310

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
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Muutus
(+/-)
-158

Raamatukogu tegi koostööd J. V. Veski nim Maarja Põhikooli õpetajate ja õpilastega ning
kohalike lasteaiarühmadega. Koostöös kooliga on käivitatud raamatukoguring 1-2 klaasi
õpilastele. Raamatukoguringi lapsed proovivad koos õpetajaga külastada raamatukogu igal
nädalal. Raamatukogus veedetud aja raames tutvustavad lapsed üksteisele loetud raamatuid,
vaatame uusi raamatuid ning tutvume raamatukogutööga.
Järjepidevalt korraldatakse ettelugemise tunde ka kahele kohalikule lasteaiarühmale. Nende
tundide raames loeb raamatukoguhoidja lastele juttu mõnest raamatust, koos arutletakse
jutu sisu üle ning vaadatakse raamatuid.
Koostööd tehakse ka kirjandusõpetajaga, kes aeg-ajalt tundide raames klassidega
raamatukogus käib ning kirjandust lastele ka lähemalt tutvustab. Lastel on alati raamatukogus
leiduva informatsiooniga seotud ülesanded ning üldjuhul valitakse koostöös õpetaja ja
raamatukoguhoidajaga ka lugemisvara.
Laste lugemisharjumuse ja raamatukogu külastamise suurendamiseks on raamatukogu
korraldanud mitmeid üritusi ja ettelugemisõhtuid, koostööd on tehtud ka kohaliku
noortekeskusega. Üritustel on küll alati osalejaid, kuid siiski vähe ning hetkel tundub, et laste
kaasamiseks tuleb endiselt palju pingutada.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 1
Suur osa raamatukogus toimuvatest üritustest, näitustest ja koolitustest oli suunatud lastele
ja noortele. 2017. aastal oli neile suunatud:
Näitused/väljapanekud – 17
Raamatukoguüritused – 32
Muud üritused – 6
Kasutajakoolitused (individuaalsed/rühma) – 9
*Valik üritustest on välja toodud lisas 1.
Eelnevalt loetletud sündmustest oli lasteaiarühmadega seotud 7 ning kooli
raamatukoguringiga 10 üritust.
Välja tooksin näitused „Kasva koos raamatuga“, „Kõik on kõige targemad“ ning „Eesti kirjanike
raamatujuubleid laste- ja noortekultuuri aastal“. Viimase näituse raames oli lastel võimalik
vastata ka viktoriini küsimustele.
Põhjamaade raamatukogupäevade raames korraldati lastele kohtumine kirjanik Marko
Kalduriga, samas toimusid ka erinevate Põhjamaade autorite raamatute ettelugemise
pooltunnid, mille raames ka lastel ning noortel endil ette lugeda lubati ning raamatu sisu üle
arutleti. Populaarne oli Astrid Lindgreni 110. sünniaastapäevale pühendatud raamatunäitus
ja tema raamatukangelaste joonistamise päev.
Jõulude ajal pöörasime erilist tähelepanu just laste ja noorte kaasamisele raamatukogu
tegevustesse: toimusid jõulujuttude ettelugemise hommikud lasteaiarühmadele ning
kohalike noorte vanemate ja aktiivsete inimeste ettelugemise pooltunnid igal kolmapäeval.
Need üritused said kogukonnalt äärmiselt positiivse tagasiside ning plaanis on jätkata
jõulujutu lugemise traditsiooniga ka edaspidi.
Koostöös MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu korraldati Tabivere valla noortele
jutukonkurss, mille laiem pealkiri oli „Ettevõtlik noor“, koostöös Maarja-Magdaleena
rahvamaja noortekeskusega toimusid mitmed erinevad töötoad lastele ja noortele.
Koostöös kooliga osalesid lapsed maakondlikul 3-4. klassi kirjandusmängul ning sügisel
Jõgeval toimunud ettelugemisvõistlusel.
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Erinevatest raamatukoguüritustest võttis osa 450 last, mida on rohkem kui aasta varem.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 17
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
1
1
1
Raamatukogul oli 1 koduteenindatav, kes 2017. aasta algul lõpetas koduteenindamise
teenuse kasutamise. Hetkel koduteenindatavaid ei ole, kuigi seda võimalust on
liikumisraskustega lugejatele pakutud.
Täna viivad liikumisraskustega inimestele raamatuid nende lähedased või vallasekretär.
Tabel 18
Teenused teistele asutustele
-

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 Kohalikul tasandil
Maarja-Magdaleena raamatukogu täidab ühiskonnas kultuurilise vabaaja sisustamise
võimaluse pakkuja rolli. Möödunud aastal korraldati üritusi nii lastele kui ka täiskasvanutele,
seejuures on aktiivsete tegevuste puhul olnud rõhk ennekõike lastele tegevuste pakkumisel.
Siiski korraldati mitmeid näituseid ja väljapanekuid ka täiskasvanutele, ühtekokku 14,
seejuures olid peamisteks teemadeks erinevate Eesti kirjanike sünniaastapäevad. Aasta lõpul
avati kaks suuremamahulist marginäitust – „Eesti Piibliseltsi jõulumargid“ raamatukogu
fuajees ja ärklikorrusel „Maailm rahvaste jõuluteemalised margid“. Näituste koostamisel on
tehtud aasta aktiivset koostööd EELK Maarja-Magdaleena koguse ja Eesti Piibliseltsiga.
Täiskasvanutele suunatud üritustest tasub veel esile tõsta kogudusega koostöös korraldatud
konverentsi „Emakeelne kirjasõna ja reformatsioon“, mis tõi meie piirkonda kõnelema antud
teemaga seotud spetsialistid.
Inimesi puudutas positiivselt ka jõuluajal toimunud vestlusõhtu „Jõuluime ehk kuidas me
üksteisest hoolime“ – siit sai raamatukogu ka innustust inimeste huvi osas ning kindlasti
planeeritakse ka tulevikus erinevatel teemadel vestlusõhtuid.
Aktiivset koostööd tehakse J. V. Veski nim Maarja Põhikooli õpilaste ja õpetajatega, kellega
koostöös osaletakse erinevatel kirjandusalastel võistlustel. Kooliga koostöös suunatakse laste
huvi ka lugemise juurde, toimuvad raamatukoguring algklassi õpilastele ning
kirjandusõpetajaga koostöös kirjandustunnid raamatukogus. Kooli näol on raamatukogul alati
olemas kindel partner, kes on erinevatest tegevustest huvitatud. Kooli juurde on tekkinud ka
vilistlaste grupp MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu, kellega k raamatukogu koostööd teeb.
Raamatuarmastus algab maast madalast, seetõttu teeme koostööd ka kohaliku lasteaia
rühmadega „Muumipere“ ja „Väike Müü“ – lastele korraldame raamatukogus
ettelugemishommikuid ning tutvume koos raamatutega. Lasteaiaõpetajad on alati lahkelt nõus
lapsi raamatukokku tooma.
2017. aastal hakkas Maarja-Magdaleena rahvamaja juures aktiivselt tegutsema ka
noortekeskus, kellega koostöös raamatukogu aasta viimastel kuudel mitmeid huvitavaid üritusi
korraldas. Noortekeskusel on olemas positiivne huvi raamatukogu tegevustes kaasa lüüa ja
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seeläbi lastele ning noortele alternatiivseid tegevusi pakkuda. Selle aasta lõpus korraldasime
koos erinevaid meisterdamistubasid ning edukaks võib pidada ka jõulutraditsioonidest
rääkimise õhtupoolikut.
4.6.2 Riiklikul tasandil
4.6.3 Rahvusvahelisel tasandil
Tabel 19
Raamatukogul
puuduvad
kontaktid
teiste asutustega koostöö
osas

Raamatukogul
kontaktid
asutustega

on
teiste

Raamatukogu töötab
regulaarselt üheskoos
teiste asutustega ning
pakub neile teenuseid

Raamatukogul
on
teiste asutustega tihe
koostöö, raamatukogu
pakub neile teenuseid,
korraldatakse
ühistegevusi
ja
pakutakse
ühiseid
teenuseid.
X

Raamatukogu teeb aktiivselt ja tihedalt koostööd järgmiste asutustega: J. V. Veski nim. Maarja
Põhikool, Maarja-Magdaleena lastehoiu rühmad „Muumipere“ ja „Väike Müü“, MaarjaMagdaleena rahvamaja noortekeskus, EELK Maarja-Magdaleena kogudus, Tabivere ja
Elistvere raamatukogud, MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu.
4.7. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Individuaalkoolituste puhul on peamiseks sihtrühmaks täiskasvanud, keda on peamiselt
koolitatud AIP-is e-teenuste kasutamise valdkonnas.
Rühmakoolitused on peamiselt olnud suunatud raamatukogu tundmaõppimisele, erinevate
teavikute ning info otsimisele, raamatukogu ülesehituse loogika tutvustamisele.
Kokku toimus 3 individuaalkoolitust ja 9 rühmakoolitust, ühtekokku 151 inimesele.
RIKSWEB-i alast koolitust sellel aastal otseselt ei tehtutud, uutele lugejatele tutvustati
keskkonda ja sinna sisenemise võimalusi.
Silma torkab olukord, kus vanem elanikkond aga ka keskealised vajavad tuge erinevate eteenuste ja e-riigi poolt pakutavate teenuste kasutamisel. Raamatukogu on oma lugejatele
siinkohal jõudumööda tuge pakkunud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tabel 20
Raamatukogul puudub oma koduleht
(blogi), kuid tutvustab raamatukogu
tegevusi kohalikus trükimeedias

Raamatukogu
tutvustab
oma
tegevusi
regulaarselt
oma
kodulehel(blogis)
ja
kohalikus
trükimeedias
X

Raamatukogu tutvustab oma
tegevusi lisaks omavalituste
kodulehel, partnerite kanalites
ja sotsiaalmeedias

Maarja-Magdaleena raamatukogu peab sotsiaalmeedias Facebooki lehekülge, millele
aktiivselt informatsiooni postitatakse, täna leiab raamatukogu, et see leht katab täielikult
kodulehe/blogi vajaduse. Aruandeaastal tehti 161 unikaalset oma postitust ning aktiivne
Facebooki leht on lugejate poolt hästi vastu võetud ning armastatud.
Trükimeedias avaldati kokkuvõte novembri üritustest ning detsembri ürituste tutvustus,
artikkel ilmus Tartu valla kuukirjas.
Kool, Airi „Aastalõpp Maarja-Magdaleena raamatukogus“. Tartu valla kuukiri, dets. 2017.a.
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4.9 Andmebaasid
TEA entsüklopeedia
RIKSWEB

6. 2018. aasta tegevused
2018. aastal alustab Maarja-Magdaleena raamatukogu oma tegevusega Tartu maakonnas
ning Tartu vallas. Sellest tulenevalt minnakse üle raamatukoguprogrammile URRAM. Uue
valla koosseisus ei ole hetkel veel teada, millist rolli raamatukogudel nähakse, kuid siiski
plaanib raamatukogu pakkuda oma lugejatele aktiivselt uusi üritusi ning raamatuid.
Raamatukogu eesmärgiks on säilitada head suhted ja aktiivne koostöö seniste
koostööpartneritega.
Jätkatakse raamatukogu fondi puhastamisega.

Koostaja
Airi Kool
Direktor

168

LISA 1
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Ürituse nimi
Raamatunäitusel „Kasva koos raamatuga“
tuntumad lasteraamatud igale vanusele.

Osavõtjate arv
Ei registreerita

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Raamatunäitus „Aabitsata hakkama mitte
keegi meist ei saa ...“ lastele
mitmesugustest aabitsatest.

Ei registreerita

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Näitus „Kõik on kõige targemad „
raamatutest, mis jutustavad uskumatuid ja
usutavaid lugusid laste koolielust.

Ei registreerita

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Ei registreerita
Raamatunäitus „Eesti kirjanike
raamatujuubeleid laste ja noorte
kultuuriaastal“
Põhjamaade lasteraamatute näitus – Soome, Ei registreerita
Rootsi, Norra ja Islandi lastekirjandus
Ei registreerita
Raamatuväljapanek „Hea, et EESTI RIIK on
vaba ...“ lastele.
13
Raamatukogutund "Tegusaid tegemisi" Eesti luule otsimine luulekavasse "Tegusaid
tegemisi", luuletustega tutvumine, kolme
luuletuse väljavalimine, luuletuste
ettekandmine.
12
Viktoriin näituse "Eesti kirjanike
raamatujuubeleid" teemal
10
Lapsed, meisterdama! Meisterdamisraamatute tutvustamine
noortekeskuse lastele, meisterdasime koos
erinevaid loomasid voltimistehnikas.
Ettelugemispäeva raames lugesime koos
Eno Raua "Naksitralle" .
8
Ettelugemise pooltund – Soome - Lugesime
koos raamatut "Molli"
10
Ettelugemise pooltund – Astrid Lindgren Astrid Lindgreni 110. sünniaastapäeval
lugesime lastega koos raamatut "Vahtramäe
Emil".
9
Astrid Lindgreni lasteraamatute kangelaste
joonistamine - Joonistame koos Astrid
Lindgreni lasteraamatute kangelasi
7
Ettelugemise pooltund õhtuhämaruses Island - Lugesime koos lastega küünlavalgel
"Islandi trollilugu".

Maarja-Magdaleena
raamatukogu
Maarja-Magdaleena
raamatukogu
Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Maarja-Magdaleena
raamatukogu
Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Maarja-Magdaleena
raamatukogu
Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Maarja-Magdaleena
raamatukogu
Maarja-Magdaleena
raamatukogu
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Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Ettelugemise pooltund – Norra - Lugesime
koos lastega Norra muinasjuttu "Nukuke
rohus"

3

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Jõuluootus raamatukogus - Räägime laste ja
noortega jõulutraditsioonidest ja
kommetest, loeme koos jõulujuttu.

16

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Jõulujutu lugemine - Jõulujuttu
"Jõulumuistend" loeb Kristiina Raja

19

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Jõulujutu lugemine - Jõulujuttu loeb Vahur
Poolak, jõulujutt: "Kui jõuluvana kord oma
tööst tüdines.."

14

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Jõulujutu lugemine - Jõulujuttu "Kadunud
jõulud" loeb Kairi Mansberg

12

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Jõulujutu lugemine - Jõulujuttu "Peeter
Pöialpoisi jõuluõhtu" loeb Liisi-Triin
Siimenson

13

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Maarja Põhikoolist võttis maakondlikust
kirjandusmängust osa 3 õpilast(3.-4.kl.)

4

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Esseekonkurss „Ettevõtlik noor“ Ootame
Tabivere valla noorte (vanuses10-15)
jutukesi ja esseid alateemadel:
- Kui ma oleksin ärimees/ärinaine
- Minu unistuste lastelaagris…
- Mina arendaksin oma kodukohas...

24

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Ettelugemise võistlus Jõgeva
Linnaraamatukogus

3

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Lapsed kokkama! - Tutvume koos laste ja
noortega kokandusalaste raamatutega ning
valmistame ühiselt küpsisetorti.

13

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Kohtumine kirjaniku Marko Kalduri ja tema
koeraga, kelle seiklustest pajatab raamat
"Valge tähekiire seiklused".

31

Maarja-Magdaleena
raamatukogu

Kooli matemaatikanädala üritus
raamatukogus. Õpilased täitsid õp. M.
Kooritsa koostatud ülesandelehed, kasutada
võis ka teatmeteoseid, 1-9.kl.

60
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Meeksi raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

490
103
291
81
6420
0
274
40

1.Põhilised tegevussuunad
Meeksi raamatukogu kuulus viimast aastat Tartu maakonna alla, seega veel Kõrveküla
Keskraamatukogu koosseisus. Võrreldes eelmiste aastatega täienes raamatukogu fond
Meerapalu raamatukogu likvideerimise tõttu. Maha sai kantud hulgaliselt lagunenud ja
aegunud trükiseid, nii et arvulist suurenemist ei olnud. Üldiselt kulges töö endises tempos.
Huvijuhi Inga Rõžova juhendamisel valmisid laste meisterdused lasteraamatupäevaks Henno
Käo loomingu põhjal, võeti osa ka Mellistes toimunud üritusest. Elamuslikuks kujunes
beebiraamatu "Pisike puu" üleandmine noortele vanematele. Veel võiks esile tuua omapärast
nn maailmamuusika kontserti noore loomeinimese Eva Mitreikina esituses. Kui muutustest
veel rääkida, siis (peaks vist mainima, et kõik läheb aina paremaks) ajalehte "Koit" hakkasin
kätte saama lehe ilmumisest järgmisel päeval, varem sain ikka samal päeval kätte.
Arvan, et Meeksi raamatukogu on end nähtavaks teinud: minimaalsete rahaliste vahendite
juures saab siiski midagi korraldada, midagi pakkuda kohaliku kultuurielu rikastamiseks.
Positiivne on Meeksi puhul veel see, et raamatukogul on hea koostöö Mehikoorma Põhikooli
laste ja personaliga ning kohaliku naisseltsiga. Arvan, et Meeksi raamatukogu tegutseb
eesmärgipäraselt, on oma teeninduspiirkonnas nähtav ja aitab kaasa kohaliku kultuurielu
rikastamisele.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Emakeelepäev - Henno Käo luule laste esituses
Näitus meisterdustest Henno Käo loomingu põhjal
Beebiraamatu "Pisike puu" üleandmine noortele vanematele
Maailmamuusika kontsert Eva Mitreikina esituses
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Tegutseme endistes ruumides ja oleme avatud tööpäevadel endistel aegadel.
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Osavõtjate arv
21
22
30

2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve

Seisuga
31.12.16. €
15834
9568
3711
2474
996
495

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17 €
16000
11684
3771
2610
982
545

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Muutus %
+1%
+18%
+1,6%
+5,2%
-1,4%
+9,2%

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Meeksi raamatukogu noor töötaja Annika Kupits viibib lapsehoolduspuhkusel, tema peaks tööd jätkama
2018. aasta sügisel.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse aeg Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

15.02

Haldusreformist

Kõrveküla KRK

18.-26.05

Koolitusreis Saaremaale

Hele

Koolituse
maht
tundides
4

Ellermaa/ 20

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

1
1

98,00

Kõrveküla KRK
7.06

Õppereis

riigiarhiivi

Tervishoiu Kõrgkooli
6.09

ja Hele Ellermaa/

4

1

Pille 4

1

5,00

4

1

15,00

Kõrveküla KRK

Saksa kirjandus, mälutreening Linda

Jahilo,

Rekker/
Kõrveküla KRK
6.12

Loodusmaja külastus,

Kõrveküla KRK

aastalõpu seminar

118,00
Silmaringi laiendamisel on kõikide koolituspäevade teemad olulised. Kui lähtuda kutsestandardi
seisukohast, siis tähtsad olid Saaremaa koolitusreis (kirjanike Debora Vaarandi, August Mälgu ja Aadu
Hindi kodukohad, seotus praeguste raamatukogudega, kirjanike pärandi säilitamine), õppereis riigiarhiivi
ja Tervishoiu Kõrgkooli (huvitavad säilikud kultuuri- ja kunstiinimestest, ajaloosündmustest, sugupuu
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uurimisest, meditsiinitudengite raamatukogu). Linda Jahilo tutvustus saksa kirjandusest oli otseselt
seotud raamatukogutöötaja igapäevatööga. Mälutreening - samuti vajalik meie kutsetöös.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Jõepera lahingu aastapäeval ajalooline ülevaade vastupanuliikumisest 1944. aastal Mehikoorma
piirkonnas. Esinesin õpilastele ja täiskasvanutele vastupanuliikumise mälestusmärgi juures. Ettekanne
Mehikoorma vaatamisväärsustest Järvselja matkagrupile.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Annika Kupitsal oli kavas asuda raamatukogutöötaja kutset omandama, kuid õpet sel aastal ei
korraldatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu ruumid on soojad, vajaliku valgustusega ega vaja remonti.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimesele on tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogu juurdekasvust moodustas umbes 14%, sel aastal sai raamatukogu palju
annetusi lugejatelt, koolilt ja pooled nendest keskkogu kaudu.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, Pedagoogidele suunatud kirjanduse tellimisel
pean enne nõu õpetajatega, rohkem on soovitanud tellida emakeele ja algklasside õpetajad.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatuid Meeksi raamatukogu ei komplekteerinud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Perioodilisi väljaandeid tellitud 19 nimetust, annetusena saadud 8 nimetust. Kooli kaudu laekuvad
raamatukokku annetusena "Hea Laps", "Eesti Loodus", "Horisont", "Õpetajate Leht", veel lugejate
annetusena "Imeline Ajalugu" ja veel mõned. Need perioodilised väljaanded on nõutud ja loetavad.
Kultuuriperioodikast on tellitud "Akadeemia", "Keel ja Kirjandus", "Looming", "Täheke", "Vikerkaar", neil
on väike, kuid kindel kasutajaskond.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Sel aastal tegi Meeksi raamtukogu inventuuri, alustasin juunis ning lõpetasin augustis. See tähendab, et
töö suveperioodil oli pingeline, aga puhkus ei jäänud saamata. Inventuuri käigus selgus, et puudu oli 338
eksemplari 804 euro väärtuses. Nende hulgas oli ka Meerapalu kogust üle tulnud raamatuid, mida Meeksi
ei vajanud. Kulunud ja aegunud teavikute mahakandmisi tegin juba enne inventuuri, kokku kandsin selle
aasta jooksul maha 2242 eksemplari. Inventuuri tegemine osutus lihtsaks, kui mitte arvestada väikest
füüsilist pingutust raamatute kandmisel. Hea oli see, et fond sai eeskujulikult korda ja endalgi parem
ülevaade kogust.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Sellest aastast on raamatukogus võimalik teha koopiaid, seda on endal tihti vaja ja lugejad samuti
kasutavad seda võimalust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Valdade ühinemist tutvustavad dokumendid olid raamatukogus saadaval, mõni isegi sirvis neid, kuid
üldisemat huvi üles ei näidatud, et läheb ikka nii nagu valla volikogu määranud.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Meeksi
115
103
-12
Kokku
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Meeksi

3104

2931
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Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus (+-)
0

Kokku
RaamatuLaenut-d
Laenut-d
Muutus
Päringud*
Päringud*
Muutus (+-)
kogu
2016
2017
(+-)
2016
2017
Meeksi
6857
6420
-437
173
185
+12
Kokku
Meeksi raamatukogu lugejaskond väheneb aasta-aastalt: eakamad inimesed kaovad meie elust, noored
lahkuvad piirkonnast, õpilaste arv koolis väheneb, juurdetulijaid on väga vähe. Seoses sellega on
külastusi ja laenutusi samuti vähem. Rõõm, et saan mitmete päringute kaudu külastajaid aidata,
infopäringuid ongi aina rohkem.
4.3 RVL teenindus
RVLi kaudu tellimine ja kohaletoimetamine langeb raamatukogu töötaja õlgadele. Meeksi raamatukogu
on laenutanud Järvseljast, Võnnust, Lohkvast, Kõrvekülast ja veel mõnest maakonna raamatukogust.
Kohale toimetab raamatukogu oma kulu ja kirjadega, lugejapoolset maksmist ei ole Meeksi raamatukogu
kasutanud. Koduteenindust Meeksis sel aastal ei vajatud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
25% komplekteeritavast kirjandusest moodustas laste- ja noortekirjandus. Nendest oli enamus
ilukirjandus, liigilist nende hulgas 9, luuleraamatuid 6, väikelastele mõeldud raamatuid 10, kordustrükina
ilmunud raamatuid 2. .Loomulikult oleks soov rohkem laste- ja noortekirjandust tellida, aga antud
võimaluste juures teen valiku, kus tellin rohkem eesti autorite väljaandeid; sel aastal 2/3
komplekteeritavast oli omakeelne.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
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Rmtk

Lug-d
2016

Lug-d
2017

Meeksi

28

27

Muut Külast-d
us
2016
(+-)
-1
851

Külast-d
2017

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

778

-73

609

550

-59

Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kõige populaarsemaks osutus noorteraamat Mina olen Surm, siis Harry Potter ja äraneetud laps, Lars
lol, Mõõkade äss ja Näputoit, mille tellisin lugeja soovil ja mida kasutasid noored emad.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Emakeelepäev H.Käo elu ja looming, luule 21
Meeksi
laste esituses
Ettelugemine
vanem
kooliaste: 7
Lüriidiumivaras
Ettelugemine noorem kooliaste: Hingelind 10
Rühmatund 3. kl
1
Veel võtsid vanemate klasside õpilased osa küünalde süütamisest vastupanuliikumise mälestussambale
ja Vaino Vahingu hauale tema sünniaastapäeval. Tutvustasin õpilastele ka Vaino Vahingu loomingut ja
elulugu. Aktiivselt võtsid lapsed ja pedagoogid osa emakeelepäevale pühendatud üritusest.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Meeksi raamatukogu on järjepidevalt pingutanud selle nimel, et tähtsustada kohalikku
pärandit, et teadvustada ja jäädvustada oma piirkonna ajaloo ja kultuuri sündmusi ja tegelasi.
Olen tutvustanud Mehikoorma ja laiemalt kodukandi vaatamisväärsusi, pidanud tähtsaks
kodukandist võrsunud kultuuritegelaste mälestuste jäädvustamist.
Koostöö naaberraamatukogudega nagu Järvselja ja Võnnuga on siiani sujunud hästi, oleme
koos käinud, tööasju arutanud ja ka üksteist tähtpäevadel meeles pidanud, samuti raamatuid
vahetanud. Peaksin kolleegide (ja ka enese) kiituseks ütlema, et suhtume oma kutsesse
missioonitundega hoolimata aja või materiaalsetest kuludest.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
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Tabel 12
Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Meeksi

Küünalde süütamine vastupanuliikumise mälestussambale ja Vaino
Vahingu hauale
Jumalateenistus Mehikoorma palvelas ja küünalde süütamine
Vabadussõja mälestusmärgile (koos Mehikoorma kooliga)
"Pisikese puu" üleandmine beebidele
Tere Mehikoorma - hüvasti Meeksi vald! Jalgrattamatk, Mehikoorma
vaatamisväärsused (Järvselja)
Anne Adamsi kontsert Järvseljas
Maailmamuusika kontsert: Eva Mitreikina
Kokku arvuliselt
Üritusi 6
näitusi
Raamatuväljapanekuid oli 14,

Üritustel
osalenute arv

13
1
22
6
10
30

Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Õpilastele on toimunud tunnid raamatukogus - missugust kirjandust leidub, millised perioodikaväljaanded
käivad, kui palju on teavikuid, palju saab raamatukogu aastas tellida uusi väljaandeid jne, sellised on
teemad ja küsimused. Kahjuks jääb õpilasi iga aastaga vähemaks ja mõni klass puudub üldse ja mõnes
klassis on ainult 1 õpilane. Sellepärast toimus sel aastal rühmatund ainult ühele õpilasele, aga ta toimus
ja aega kulus isegi rohkem kui tund, sest teema oli ulatuslik. Tunnid toimuvad kindlasti ka edaspidi, sest
teemad on õppeprogrammis ette nähtud ja minu arvates võiks neid veel rohkem olla, sest lastel tekib siis
raamatukogust parem ettekujutus.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu andmed ja lahtiolekuajad on Meeksi valla kodulehel. Seal kajastub ka suuremate ürituste
plaan aastaks.
Oma tegemistest sai raamatukogu kirjutada valla lehes, mis ilmus 4 korda aastas, ja ajalehes "Peipsi
Rannik". Valla väljaandes kajastusid ka lähima aja tegevused.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Meeksi raamatukogu jaoks kulges 2017. aasta rahulikus ja asjalikus tempos: sai läbi viidud inventuur,
korraldatud nii mõnedki meeldejäävad üritused, võetud osa kohalikust kultuurielust. Suuri muutusi ei
toimunud, ka suuri probleeme polnud, väkeste puhul aitas kohalik vald.
Haldusreformi tulemusena kuulub Meeksi raamatukogu nüüd Räpina valla ja Põlva maakonna alla. Eks
2018. aasta jooksul peab raamatukogu sisse elama uue valla töötemposse, kuidagi ühenduse saama
Põlvaga ja nuputama, kuidas Põlvast raamatupakid Meeksisse liikuma hakkavad. Lahendada on vaja
transpordiküsimus, arvutihooldus, mitmed majanduskorralduslikud probleemid.
Vabariigi 100. aastapäeva üritustest tahab Meeksi raamatukogu maakonna tasandil osa võtta, ka ise
aastapäeva väärikalt tähistada - kavas on ettelugemine.
.
Koostajad........Tiiu Rõžova
Direktor

Kuupäev 23.01 2018….
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Melliste raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

1066
230
2446
49
9919
0
12074
22

1. Põhilised tegevussuunad
Kõige suurem sündmus oli kindlasti lasteraamatupäev, mis toimus 31. märtsil Melliste
algkool-lasteaias. Lasteraamatupäevaks ettevalmistamisel osales 348 õpilast, kes õpivad 13
Tartumaa kooli esimeses kuues klassis. Henno Käo loomingu põhjal joonistasid nad 254 pilti,
esitasid 10 meisterdamistööd ning kirjutasid 29 kodupaiga muistendit ja 53 fantaasialugu.
Lasteraamatupäeval esines näitleja Lauri Nebel, et meenutada Henno Käo (1942 - 2004)
loometeed. Koolilaste teiseks tähtsündmuseks võib pidada kohtumist lastekirjanik Heiki
Vilepiga, kes andis soovijatele autogramme ning oli võimalus soetada endale ka tema teoseid.
Sellest sündmusest rääkisid lapsed veel pikalt.
Samuti olid ka sel aastal igaastased kinkeraamatute päevad, kus anti pidulikult üle
beebiraamat “Pisike puu” ning kinkeraamat 1. klassi astujaile ja 6. klassi lõpetanuile. Kuid
kõige suuremaks muutuseks võib pidada ehk seda, et alates 11.10.2017 on Melliste
raamatukogul uus juhataja ning sellega seoses kujunes aasta lõpp inimestega tutvumiseks ja
enda tutvustamiseks.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal
Tabel 2
Ürituse nimetus
Tartumaa lasteraamatupäev Henno Käo
Järjehoidjate meisterdamine (ligi 20 lastekirjanikuga seotud)
Arvukad lasteaia- ja koolilaste külastused
Kohtumine kirjanik Heiki Vilepiga

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
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Osavõtjate arv
210

75

Kõige suuremaks muutuseks võib pidada seda, et alates 11.10.2017 on Melliste raamatukogul
uus juhataja. Samuti on uued lahtiolekuajad: lugejatele avatud 35 tundi: E 12-19, TK 10-17,
NR 9-16.

2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
22050.16643.6666.4617.1985.741.-

Seisuga
31.12.17 €
26851.16524.7342
4991.2019.718.-

Muutus %
+21,77
- 0,7%
+10,14%
+7,5%
+1,7%
-3,1%

2.16Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Seoses Aasa Sule pensionile minemisega sai raamatukogu uueks juhatajaks Kätlin Link. Samuti
on alates 24.10 on uued lahtiolekuajad: lugejatele avatud 35 tundi: E 12-19, TK 10-17, NR 916. Raamatukogu on nüüd avatud esmaspäevast reedeni ning hommikul varem, et kooli- ja
lasteaialapsed saaksid hommikusel ajal, mis neile rohkem sobib, raamatukogus käia. Siiski on
ühel päeval nädalas raamatukogu kauem avatud, et kõigil tööinimestel oleks võimalus
raamatukogu külastada. Endiselt on Kaagvere külakeskuses 0,2 koormusega laenutuspunkt,
mille töötaja käib valla bussiga kolmapäeviti raamatute järel.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

18.-20.05 Koolitusreis Saaremaale

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

Kõrveküla

20

1

98

raamatukogu
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06.09

Saksa kirjandus,

Kõrveküla

mälutreening
08.11

06.12
20.10

4

1

5,00

4

1

0

4

1

15

8

1

10

raamatukogu

Rahva Raamatu

Kõrveküla

kirjandustuur Sõnaränd

raamatukogu

Aastalõpu seminar

Kõrveküla

Tartu Loodusmajas

raamatukogu

RK avaüritus Pärnus

ERÜ

Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud seminarid ja koolituspäevad olid väga huvitavad
ning hea võimalus kohtuda teiste raamatukogutöötajatega, et vahetada muljeid, raamatuid
ja koos midagi uut teada saada.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
1. Ettekanded raamatu osatähtsusest lapse vaimse maailma arendamisel:
a) Beebiraamatupeol „Pisike puu“
b) 1. septembri koolialguse sõnavõtt + kinkeraamatud
c) Melliste Algkooli VI kl. lõpuaktus + kinkeraamatud
2. Tartumaa lasteraamatupäev
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Sel aastal ei ole keegi omandanud erialaharidust.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Aasa Sulg on saanud Tartu Maavanema tänukiri väljapaistva raamatukogutöö ning Tartumaa
kultuurielu pikaajalise rikastamise eest. KOV-ilt pikaajalise töö ning koduloo töö eest.
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Raamatukogu asub kortermaja I korrusel endises viietoalises korteris, põrandapinnaga 100
ruutmeetrit. Praegune olukord rahuldab. Tänase seisuga on 2018. aasta lõpus valmimas uus
maja, kus on ruumi raamatukogule, noortekeskusele ja omavalitsuse teeninduspunktile.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Melliste

Teostatud tööd (2017)
Pole teostatud

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
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Raamatukogus ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Sel aastal muutusi polnud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Uusi raamatuid on saadud 619 eksemplari, millest annetusi on 49.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju on tellitud 23 eri nimetust ja ajalehti 4 nimetust (+ 2 annetust). Kultuuriperioodikast:
Täheke, Looming, Loomingu Raamatukogu ja Hea Laps.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid sel aastal ei komplekteeritud.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Viimane inventuur toimus 2017. aasta juuli-september, mille käigus kanti maha 1018 teavikut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muutunud on raamatukogu juhataja.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP kasvutavad enamasti täiskasvanud inimesed, kellel puudub kodus arvuti kasutamise
võimalus. Üldiselt kasutavad raamatukogu AIP väga vähesed.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatukogu
Melliste
Kokku
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

388

230

-158

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Melliste
180

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Kokku

3766

2446

-1320

2890

3222

+332

Raamatukogu
Melliste
Kokku

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

10883

9919

-964

268

311

+43

4.3 RVL teenindus
RVL toimub enamasti lähedal olevate raamatukogudega (Võõpste ja Võnnu), et ei tuleks eraldi
transpordi ja postikulu. Kõige enam kasutatakse raamatute vahetamiseks valla bussijuhti.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Ilu-ja lastekirjandusest tuli juurde 385 eksemplari. Aasta lõpus selgus tõsiasi, et puuduvad
noori huvitavad raamatud või teatud sarjade kõik osad. Koostöös kirjanduse õpetajaga tuleb
uuel aastal suurt rõhku just noortekirjandusele panna. Juurde oleks vaja raamatuid, kus
kirjutatakse just kaasaegsetel teemadel, millest noored lugeda soovivad.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk

Melliste
Kokku

Lug-d
2016

Lug-d
2017

Muu
tus
(+-)

Külast-d
2016

Külast-d
2017

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

102

86

-16

1505

1105

-400

1477

-718

2195

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Koostöö kooli ja lasteaiaga on väga oluline. Lasteaiaõpetajad laenutavad väga palju raamatuid
rühma, et neid üheskoos lastega uurida. Samuti on lasteaial endal olemas suur osa raamatud,
millega lastes huvi tekitada. Sel aastal käisid õpetajad kõigi kuue klassiga väga tihedalt
raamatukogus. Kui nooremad käisid konkreetselt raamatukogutundides ja erinevate
tähtpäevade raames, siis vanemad lapsed käisid koos õpetajatega ka lihtsalt raamatuid
valimas. Koostöös kirjanduse õpetajaga selgitasime välja raamatud, mida lapsed sooviksid
lugeda, kuid mida raamatukogus pole. Leppisime kokku ka uuel aastal koostöö raamatute
tellimisel. Lastele läksin enim korda sarjad, kus oli põnevust.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Melliste

Ürituse nimi
Kohtumine kirjanikuga – Heiki Vilep
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Osavõtjate arv
75

Raamat kaaslaseks – 6. klassi
kinkeraamat
Sinasõbraks raamatuga – 1. klassi
kinkeraamat
Kinkeraamat
„Pisike
puu“
–
vastsündinule raamat
Tartumaa lasteraamatupäev – Henno
Käo 75 (lisaks kohtumine näitlejaga –
Lauri Nebel)
Järjehoidjate meisterdamine
Jututunnid lasteaiarühmadele
Raamatukogutunnid koolilastele

60
70
7
15 kooli (210)

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Peamised koostööpartnerid: Melliste algkool-lasteaed (20 koolilaste külastust ja 12
lasteaialaste külastust), MTÜ Pihlakobar (koostöös ekskursioonide planeerimine ja
läbiviimine), MTÜ Kodukoht Mäksa, Mäksa Maanaiste Selts.
Tabel 12
Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Melliste

Postkaardid tervitavad (näitus)
Oskar Luts (näitus)
Henno Käo (näitus)
Oh-hoo-horoskoop 2017 (väljapanek)
Nostalgia - Eesti romaanivara (väljapanek)
Eestile elatud elu (näitus)
Sära silmis, säde südames (naiste elulooraamatud) (näitus)
Köögitarkust (näitus)
Seeneradadel (näitus)
Kevadine tervislik toidulaud (näitus)
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Üritustel
osalenute arv

Kokku arvuliselt

Kauni koduõue rõõm (näitus)
Suur pildinäitus (247) (näitus)
Saaremaa-Muhumaa (õppesõit)
Mulgimaa-Viljandi-Heimtali-Karksi-Kitzbergi
(ekskursioon)
„Külla naabritele“ – Haaslava vald (ekskursioon)
Makramee õpituba
Üritusi 10
näitusi 12

210
3
radadel 42
35
11

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Just vanemad inimesed on huvi tundnud arvutiõppe vastu. Olgu selleks siis digiallkirja
andmine või tavaline e-posti kasutamine. Kuna raamatukogus on üks lugejaarvuti, siis saab
inimesi koolitada individuaalselt.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
•
•
•

Alates oktoobrist on raamatukogul Facebooki leht, millel on paari kuuga ligi 150 vaatamist
ning 50 jälgijat. Antud lehega on kergem inimesi kursis hoida nii valla- kui ka raamatukogu
tegemistega.
Artikkel ajakirjas „Raamatukogu“ 3/2017 „Mis toimub Tartumaa lasteraamatupäevadel?“
Artikkel Kastre valla infolehes november/2017 „Saame tuttavaks“

4.9 Andmebaasid.
Lugejad kasutavad elektroonilist kataloogi Urram. Uuel aastal on plaanis tutvustada selle
süsteemi kõiki võimalusi laiemalt (raamatute pikendamine, soovitud raamatute otsimine
jne.).
5. 2018 aasta tegevused
2018. aastal on plaanis osa võtta digitaalse kirjaoskuse juhendajakoolitusest, et oleks parem
ettevalmistus juhendada kodanikke avaliku- ning erasektori e-teenuste kasutamisel.
Loodetavasti valmib ka planeeritud uus maja, kus on suuremad ruumid ning võimalusi
korraldada suuremaid näitusi, kokkusaamisi jne.

Koostajad: Aasa Sulg, Kätlin Link
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

Kuupäev 23.01.2018
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Nina raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

155
50
677
12
3222
3508
7

Harurk. arv

Nina

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad. Uut ja eriliselt märkimisväärset Nina raamatukogus ei juhtunud.
Tegevussuunad on ikka samad- lugejate teenindamine, kirjanduse tutvustamine ja n.e. Erilisi
muutusi ei olnud (võib olla ainult oote-mure: mis juhtub väikse küla raamatukoguga pärast
valdade ühinemist).
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Joonista oma suvi.
2. Juhtimine

Osavõtjate arv
2

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: Muutuseta.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
2,392
1,300
1,092
0.721
0,370

Seisuga
31.12.17 €
3,239
2,250
0,898
0,600
0,280
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Muutus %
+26,15
+42,22
-17,76
-16,78
-24,32

2.17Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng. Muudatusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

18.-20. mai Saaremaa

Koolitaja/
korraldaja

ajalugu, Kõrveküla

kultuur ja kirjandus.
8.
Rahva Raamat,
november
kirjandustuur.

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

20

1

98

4

1

raamatukogu
Kõrveküla
raamatukogu

6.
Tartu Loodusmajas,
Kõrveküla
detsember
4
1
aasta viimane seminar. raamatukogu
Hinnang Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud seminaridele- väga hea.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Ei olnud.
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2.4.4 Erialahariduse omandamine. Puudub.
2.4.5 Töötajate tunnustamine. Ei olnud.
2.18 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht. Muutuseta.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Muutuseta.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas. Muudatusi ei olnud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetuste osakaal oli suhteliselt väike. Kogude kasutavus on kesk tasandil. Nagu eelmistel
aastatel kõige pealt lugejaid huvitab uus kirjandus ja siis pärast vaatavad midagi ülejäänud
kogu seest.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 2017.aastal Nina raamatukogu sai 112
raamatu ( seal hulgas 3 annetusena). E-raamatuid ei ole.
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 2017.aastal oli tellitud: 2 ajalehte („postimees“ ja „МКэстония“) ja 5 ajakirja ( «Сам», «Загадки истории», «Садовник», «Смена», «Susanna
рукоделие»).
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Aruande aastal inventuuri ei toimunud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused Muudatusi ei olnud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Muutuseta.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. Nagu
tabelist on näha raamatukogu kasutati palju paremani kui eelmistel aastatel. Vähemalt
täiskasvanud lugejad rõõmustasid meid rohkem külastades ja palju laenutades.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Nina
47
50
+3
Kokku
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Nina

569

677

+108

Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

0

Kokku

Raamatukogu
Nina
Kokku

Laenut-d
2016
2384

Laenut-d
2017
3222

Muutus
(+-)
+838

Päringud*
2016

4.3 RVL teenindus RVL teenindust ei olnud. Koduteenindus muutuseta.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 2017.aastal saime juurde 2 väljaannet.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine. Tundub et aruande aastal meie väiksed
lugejad unustasid teed raamatukoguse (samuti ka vanaemade või sugulaste juurde). Isegi
kooliprogrammi kirjandus ei „toonud“ väikseid lugejaid raamatukoguse.
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
Nina
7
6
-1
37
8
-29
73
34
-39
Kokku

7

6

-1

37

8

-29

73

34

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
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-39

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. Üritusele tulid kaks väikest, kes veel lugemis oskusi õpivad, aga joonistada väga
tahavad.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Nina
Joonista oma suvi
2
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
0
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Teenuste arv
0

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. Ürituse „Muudab või mitte haldusreform ja uus vallavalitsus
Nina küla elu“ korraldati koostöös Alatskivi vallavalitsusega.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Nina

Nina
Kokku arvuliselt

Üritus „Sõbra päev raamatutes ja elus“

4

Üritus „Muudab või mitte haldusreform ja uus vallavalitsus
Nina küla elu.“

16

Üritus „Sügiste ajatööde lõpp- lähme raamatukoguse.“
Väljapanekut oli 3 (autorite juubelid)
Üritusi
3
näitusi
3

8

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. Peale 1 individuaalkoolituse rohkem
koolitusi ei olnud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded. Muutuseta.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused. Kui võrrelda eelmise aastaaruandega, 2017.aastal raamatuid ja
ajakirju loeti ikka rohkem. Lapsed aga kurvastasid meid väga, ainult mõned üksikud külastasid
suvel raamatukogu (osa neist ainult koos vanaemadega) ja mitte tihti. Aga muidu
raamatukogu elu (koos väikeste külade eluga) läks nagu varem- vaikselt ja rahulikult. Elevust
tõi ainult tulevane haldusreform. Aruandeaastal haldusreform Nina raamatukogu ei
puutunud ja muudatusi ei toonud. Mis aga juhtub järgmisel aastal ei oska ütelda. Nii et
raamatukogu arengust ja uuendustest ei oska praegu midagi rääkida. Kui suuri muutuvaid
sündmusi ei tule, jätkame raamatukogu kasutatavus ja töö paremaks muutma (vähemalt
proovime). Mida toob 2018. aasta- elame näeme.
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Koostaja Maarika Helaja....
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

Kuupäev 22.01.2018….
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Nõgiaru raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Nõgiaru

Haruraamatukogude nimed
-

668
117
1819
5
5471
0
9334
2
Harurk. arv
0

Töötajaid kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Lugejaid oli kokku 117, neist lapsi 26. Raamatukogu külastastusi oli 1819, laenutusi 5471.
Lugejate arv on olnud stabiilne. Jätkub töö elektroonilise kataloogiga. Laenutan täielikult
elektrooniliselt.
Täiendan ja korrastan lugejate andmeid.
Kuna olen maaraamatukogu, tuleb varuda küte ja korras hoida maja ümbrus ning lahendada
muid
ettetulevaid probleeme.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Näitus Sõda läbi lapse silmade
Tabel 2
Ürituse nimetus

Osavõtjate arv

2. Juhtimine 2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Struktuur muutusteta.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt

Seisuga
31.12.16. €
16432
11193
3424
2216
1188

Seisuga
31.12.17 €
16311
12172
3.595
2359
1202
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Muutus %
6,756
8,044
90,46
90,60
90,12

Infotehnoloogiakulu

0,480

o Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

0,444

98,91

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng.
Personali koosseisus muudatusi ei ole. Töötab 1 töötaja. Raamatukogu avatud endistel
aegadel.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

15.02.201

Haldusreform..

Kõrveküla RK

Koolituse
maht
tundides

30.03.2017 Andrease piirkondlik..
Kõrveküla RK
12.04.2017 Algupärase lastekirj. Päev Lutsu nim. RK
08.11.2017 Rahva Raamat.
Kõrveküla RK
06.12.2017 Aastalõpu seminar loodusmajas Kõrveküla RK

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

6
15,00

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei ole.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ei ole tunnustatud
o Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Remondi vajadus . Raamatukogu on Nõo valla hallatav asutus.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Kaldteed ei ole.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkonnas uuendusi ei olnud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
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Komplekteerimisel arvestan lugejate soove. Eelistatud on eesti kirjandus, noorsookirjandus,
ajalugu, biograafia.
Vöötkoodistan kõik raamatud, muudan staatuse kohalolevaks, tembeldan. Sel aastal kogu
suurenes 208 raamatuga ja maha kandsin 410.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
E- teavikuid ei ole. Ei ole küsitud.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
Annetusi 5
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
Ilukirjandust loetakse kõige enam. Eelistatud on eesti kirjanikud. Soovitakse kergema sisuga
raamatuid, suuremate tähtedega ja õhemaid raamatuid. Aga , mõni lugeja soovib just
paksemat raamatut, et siis on ikka mida lugeda. Muidugi loetakse kõike.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Sel aastal oli 16 nimetust perioodikat. Mõnda ajakirja ei tellinud enam huvi puudusel näiteks
Pere ja Kodu.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Inventuuri ei ole teostatud, maha kandsin 410 raamatut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu on lugejatele avatud 6 tundi. Rahulolematust lahtiolekuaegade suhtes ei ole
olnud, Kohapeal saab lugeda 16 nimetust perioodikat ja 3 nimetust ajalehte. Võimalus
kasutada arvutit , paljundada ja printida. Internet on avalik ja piiranguteta kasutatav ja
ligipääsetav kõigile soovijatele.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogu tagab tasuta ligipääsu infole ja kultuurisisule.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte..
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Nõgiaru
118
117
-1
Kokku
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Nõgiaru

2030

1819

-211

Raamatukogu
Nõgiaru
Kokku

Laenut-d
2016
5081

Laenut-d
2017
5471

Muutus
(+-)
+390
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Virtuaalkülast.
2016
0
Päringud*
2016
29

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus (+-)

Päringud*
2017
34

Muutus (+-)

0

+5

4.3 RVL teenindus
Vajadusel toimib.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Tellin noortekirjandust, väikelastele kui ka kooliealistele. Lagunenud soovitusliku kirjanduse
raamatud olen asendanud uute raamatutega. Lapsed soovivad ikka uuemat ja puhtamat
raamatut
lugeda.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Nõgiaru
22
26
+4
181
212

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

+31

302

+32

270

Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Teavitan uutest raamatutest ja soovitan. Lapsed loevad põhiliselt ikka koolis soovituslikku
kirjandust. Lasteaiaga on koostöö. Seal loetakse raamatuid lõunauinaku eel ja lapsed saavad
raamatuid sirvida, mis siit laenutatud. Lasteaialapsed külastavad raamatukogu, kus siis
tutvume siinse tööga ja vestleme kõigest huvipakkuvast.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
17
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Teenuste arv
111

Ürituste arv

Kasutajate arv
4

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogu pakub ainult kohalikul tasandil vabaaja veetmisvõimalust. Lugedes
perioodikat,
kasutades internetti või siis mõningaid lauamänge mängides. Lapsed saavad mänguasjadega
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mängida, samuti lauamänge.
Tabel 12
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
Nõgiaru

2 jõuluõhtut
Aino Pervik- 85
Leelo Tungal -70
Tiia Toomet -70
Sõda läbi lapse silmade

Kokku arvuliselt

Üritusi

2

Üritustel
osalenute arv
20

näitusi 4

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Abi küsitakse maksude maksmisel, ID kaardi kasutamine allkirjastamisel, kontole mineku abi
jne. Põhiliselt abi küsivad pensionärid Lapsed on ise targad, nad ei ole kasutanud siinset
internetti.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Nõo Vallaleht.
4.9 Andmebaasid.
URRAM . Sisestan saabunud raamatud URRAM -i ja sealt saavad lugejad infot vajamineva
kohta.
5. 2018 aasta tegevused
Möödunuga olen rahul, oli lugejaid ja jätkus tegevust. Vöötkoodistan veel raamatuid kuna
hakkasin sellega tegelema alles mõni aasta tagasi. Haldusreform Nõo valda ei puudutanud.
Raamatukogus viidi läbi rahvaküsitlus Nõo valla suhtes, kas soovite Nõo valla ühinemist
Elvaga või iseseisvat jätkamist. Küsitlus toimus kolmel päeval.
Kuna külas puudub saal, siis on siinsetes ruumides külakoosolekud ja korteriühistu
koosolekud läbi viidud.
Maja, kus asub raamatukogu, on müügis. Kaks aastat on kuulutus üleval olnud. Ruumid
vajavad remonti, aga kuna kogu hoone on müügis ei ole remonti teostatud.

Direktor Sigrid Piiri
Allkiri ……………… /Nimi/

Kuupäev …12.01.2018.
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Nõo raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Nõo raamatukogu

2454
636
10313
98
19977
0
22801
30

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

0

0

Töötajaid
kokku
1.5

1.Põhilised tegevussuunad
Oleme püüdnud anda oma panuse valla kultuurielu rikastamisse. Teenindame lugejaid 9
tundi päevas, samal ajal on avatud ka AIP.
Ramatukogu tegemised laste ja noorte kultuuriaastal olid näitused ja väljapanekud,
kohtumised kirjanikega, ettelugemised ja joonistamisvõistlused. Raamatu "Pisike puu"
pidulik üleandmine koostöös kohaliku omavalitsusega. Uhke tunne on teada, et
kodukaunistamise konkursil omistati Nõo vallale kaunima omavalitsuse tiitel. Hea meel on
ka selle üle, et Nõo vald jäi püsima, sest ka meie andsime oma osaluse rahvaküsitluses valla
püsimajäämise kohta.Toimusid kohaliku volikogu valimised, võtsime osa komisjoni liikme
tööst ja üürisime välja ruume. Oleme valmis koostööks uue volikoguga ja anname oma
parima lugejateeninduse nimel.
Tabel 2
Ürituse nimetus
10.03 Emakeelepäeva tähistamine Tõrukeste rühm

Osavõtjate arv
16

19.04 Kirjandushommik Heiki Vilepiga Tõrukeste rühm
19
24.10 Kohtumine raamatukogus, raamatu ettelugemin..Kallikrõllide rühm
14
25.10 Kirjandushommik Siiri Laidlaga särakrõllide rühm
18
28.10 Joonistamise võistlus etteloetud raamatu põhjal ja parimate joonistuste näitus.
19
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi ei ole olnud.
2.2 Eelarve
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Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
27.270
18.145
8.721
4.493
4.170
0.400

2.3 Projektid 0.
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.17 €
29.979
19.940
9.341
4.733
4.517
0.697

Periood

Muutus %
9.04
9
7
5.07
7.68
0.43

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

ei ole
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi ei ole. Töötajaid on 2; raamatukogu juhataja ja raamatukoguhoidja, kes töötab 0.5 kohaga.
Tööajad T -R 10.00 - 19.00; L 10.00 - 14.00. Esmaspäevad on meil sisetööpäevad vallavalitsuse loal.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse aeg Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

Liikumispuude tõttu täiendkoolitustest ei olnud võimalik osa võtta.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:.
Ei ole olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Ei ole.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tänukiri Helle Voorele Kõrveküla raamatukogult.: 45 aastat edukat tööd Nõo raamatukogus.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub Nõo vallamajas koos kultuurimaja, perearstikeskuse, ilusalongi ja kohaliku
omavalitsusega. Asukoht on rahva jaoks soodne, sest siin saab korraga ajada korda kõik
vajalikud asjad. Raamatukogu on kujunenud kohaliku rahva kohtumispaigaks, kus
arutatakse igasuguseid päevaprobleeme, soovitatakse üksteisele raamatuid lugemiseks,
arutatakse loetud raamatute üle, sirvitakse ajalehti, ajakirju. Leitakse, et raamatukogu on
mõnus ja hubane koht ning ollakse seisukohal, et kooliraamatukoguga ühinemist küll ei
taheta. Praegu ruumid remonti ei vaja, on korras. Kevadel tegime põranda suurpuhastuse
( pesemine ja vahatamine).
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
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Nõo raamatukogu

töid ei ole olnud

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogus on juurdepääs liikumispuudega inimestele. Kevadel sai tehtud põrandate hooldustööd.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Soetati uus printer-koopiamasin. Raamatukogus on Wifi leviala. Raamatukogutöötajate tööarvuti sai
kiirema ühenduse. Raamatukogusse paigutati videovalve, mille abil saame kontrollida raamaturiiulite
vahel toimuvat. Toimus täielik üleminek e-arvetele.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine,
Raamatukogu sai juurde aasta jooksul 621 raamatut, neist annetusi oli 16. Riigi poolt eraldati raamatute
ostmiseks 4.517 euri, millest 100 euri oli eraldatud lisarahana lastekirjanduse ostmiseks. OV poolt
eraldati 3.165 euri. Kõik tellitud raamatud töödeldi Kõrveküla raamatukogus raamatukogulikult. Koos
pakiga saadeti saatelehed ja peeti rahalist arvestust. Raamatute tellimisel oleme arvestanud lugejate
soovidega, pidanud silmas ka õppijate vajadusi ning püüdnud tellida võimalikult palju eesti autorite
raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele. Tellime auhinnatuid tõlke ja teatmekirjandust. Kõige rohkem
tellime Rahva Raamatust, kus meil on loodud internetis tellimiskeskkond . Teavikuid tellime igal
nädalal, pakid saame kätte kolme nädala tagant.
KOV raha eest on tellitud 40 eksemplari ajalehti, -ajakirju koguväärtuses1.568 euri.
Annetustena on saadud Eesti kirik ja Kesknädal. Ajakirjad tellime KE Ajakirjanduse AS kaudu. Sealt on
kõige lihtsam ja kindlam tellida.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Püüame komplekteerida nii, et kogud oleksid elanike vajadusi arvestavad ja et nad oleksid universaalsed.
Oleme ostnud soodusmüügilt ja teinud järelkomplekteerimisi. Oleme tellinud kirjastustelt Petrone Print,
Ilmamaa, Tea Kirjastus, Rahva raamat. Uute raamatute osas oli ilukirjandust 525 ja liigikirjandust 96
eksemplari.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat on komplekteeritud OV raha eest 40 nimetust, 1.568 euri eest, sellest kultuuriperioodikat 7
nimetust
Kultuuriperioodikast on tellitud OV raha eest:
1. Hea Laps
2. Raamatukogu
3. Teater.Muusika.Kino
4. Täheke
5. Kultuur ja Elu
6. Looming
7. Loomingu raamatukogu
.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine,
Maha on kantud 811 eksemplari raamatuid.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu külastamise põhiline eesmärk on raamatute laenutamine, kirjanduse otsimine vajalikul
teemal ja perioodika lugemine.
Arvuti töökohti on 2. AIPi on aasta jooksul kasutatud 587 ja laste poolt 381 korral.
Rahulolu uuringuid kirjalikult tehtud ei ole, kuid vesteldes lugejatega oleme saanud positiivset tagasisidet.
Imestatakse, et suudame osta küllalt palju raamatuid, soovitud raamatute järjekorrad on suhteliselt
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lühikesed, võrreldes linna raamatukogudega. Ka raamatukogu praeguse asukohaga ollakse rahul.
Raamatukogu ruumid on korralikud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
KOV-i volikogu ja vallavalitsuse avalikud dokumendid on raamatukogus digitaalsel kujul kättesaadavad.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Aruandeaastal on olnud mõningaid tagasiminekuid võrreldes eelmise aastaga. Suurenenud on
kasutajate arv ja see on kindlasti sellepärast, et kultuurimajas töötab mudilaste laulu- ja tantsuring 2
korda nädalas ning vanemad kasutavad võimalust veeta see aeg raamatukogus: valida raamatuid endale
ja lastele, lugeda perioodikat ning vestelda omavahel. Kindlasti avaldab mõju elanikkonna vananemine
ja meie hulgast lahkumine. Nii kaotasime me 4 väga head lugejat, kes käisid regulaarselt raamatukogus
ning lugesid väga palju.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Nõo
644
636
-8
Kokku
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Nõo

10600

10313

-287

Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus (+-)

Päringud*
2017
673

Muutus (+-)

0

Kokku
Raamatukogu
Nõo
Kokku

Laenut-d
2016
20363

Laenut-d
2017
19977

Muutus
(+-)
-386

Päringud*
2016
728

-55

4.3 RVL teenindus
Meil viib ja toob sotsiaaltöötaja Merike vanemaid inimesi, kes ise ei ole enam võimelised käima autoga
raamatukokku, samuti ka arsti juurde. Asume ju ühes majas ja nii saab mitu asja korda aetud. Kuna
asume linnale lähedal, siis lähevad lugejad ise linna raamatukokku raamatule järele, sest postiteenindus
jätab meil palju soovida ja nii saab soovitud raamat kiiremini kätte.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastest raamatukogu lugejate arv on 27 inimese võrra kasvanud, aga külastusi on jäänud vähemaks (639). Laenutuste arv on kasvanud 267 laenutuse võrra.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
us
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
299
326
+27
3008
2369
-639
+ 267
Nõo
1722
1989
Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
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Oleme selle poolt, et mida nooremana laps raamatukokku tuuakse, seda rohkem hakkab temas
kujunema lugemisharjumus. Kuna meil on kohaliku lasteaiaga väga hea koostöö, siis märkame seda.
Südantsoojendav on see, kui võõras noor inimene astub sulle poes ligi ja tänab ürituse eest, mille me
tema lapse rühmale korraldasime. Ta ütleb, et laps käis ka teatris, kuid sellest ta kodus peaaegu ei
räägigi, aga raamatukogust vatrab pidevalt. Tore on, kui laupäeviti tuleb terve pere: ema, isa, laps ja
pisike beebi kärus raamatukokku aega veetma ja raamatuid vaatama ja valima. Armas on vaadata kui
selle väikese lugeja silmad säravad kui ta tuleb laenutusleti juurde, ta on leidnud endale meeldiva
raamatu ning pärast piiksu tegemist võib ta selle raamatu kaasa võtta ja koju viia.
Lugemisharjumuse kujundamiseks ja arendamiseks koostame näitusi ja väljapanekuid, ettelugemisi ja
laseme lastel joonistada kuuldu põhjal ning teeme joonistustest näitusi. Suuresti aitavad kaasa ka
kohtumised kirjanikega. Need lapsed, kes on lugemispisikuga nakatunud, käivad ka suurematena
regulaarselt raamatukogus ja ei karda ka paksude raamatute lugemist. Praegu on noortel huvi ulme- ja
põnevike vastu.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Ürituste korraldamiseks pole piisavalt rahalisi vahendeid. Näiteks kirjanikud küsivad ikka väga suuri
summasid. Riik võiks siin õla alla panna ja eraldada raha üritustele, et kirjanikud saaksid ennast ja oma
loomingut tutvustama tulla raamatukogudes..
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
10.03 Emakeelepäeva tähistamine
16
Nõo
19.04 Kohtumine Heiki Vilepiga rühm Tõrukesed
19
24.10 Kohtume raamatukogus. Ettelugemine rühm Kallikrõllid 14
25.10 Kohtumine Siiri Laidlaga rühm Särakrõllid
18
28.10 Joonistamise võistlus ja parimate näitus rühm Kallikrõllid 19
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond.
Teeme koostööd kohaliku muuseumiga, kus talletatakse kohalikku pärandit.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Peamised koostööpartnerid on kool, lasteaed, kultuurimaja, vald, kultuurimaja ja muuseum,
kellega kahasse on tehtud mitmeid suuremaid näitusi ja seal on saal ka suuremate ürituste
korraldamiseks. Raamatukogu tegevust toetavad isikud on kooli ja lasteaia õpetajad,
vallatöötajad. Üritusi on korraldatud põhiliselt lastele, näitused ja väljapanekud on mõeldud
laiale lugejaskonnale ja tutvustavad peamiselt kirjanike loomingut ja elulugu. Näitustelt
laenutatakse üpris palju raamatuid, mida riiulitelt tähelegi ei panda.
Tabel 12
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Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Nõo

09.02 M. Raua raamatu "Kus ma olen" arutelu
Aino Pervik - 85
Leelo Tungal - 70
Erika Esop - 90
Astrid Lindgren - 110
10.03 Emakeelepäeva tähistamine
Johannes Semper- 125
Veera Saar - 105
19.04 Kohtumine Heiki Vilepiga
Suur süda, tugevad käed. näitus Kihnu ja Manija naistest
Kohtumine raamatukogus, raamatu ettelugemine
25.10 Kohtumine Siiri Laidlaga
Ave Alavainu - 75
Karl Ristikivi - 110
Leida Kibuvits - 110
Joonistuste näitus
Üritusi 7
näitusi 23

8

Kokku arvuliselt

16
19
14
18

19
189

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Õpetame pensionäre arvutit kasutama, ID kaarti kasutamist maksude maksmisel, tuludeklaratsiooni
täitmisel, pensioniga seotud probleemide lahendamisel. Tervisetõendi täitmisel ja arstijärjekorda
registreerimisel. Õpetame ja aitame pangaautomaadist raha välja võtta ja pangaväljavõtteid välja
trükkida..
Õpilasi aitame info otsimisel erinevatest andmebaasidest, õpetame kasutama teatmekogu referaatide ja
muu koolitöö tegemisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valla kodulehekülg, Vallaleht. Teadaanded kuulutusetulpadel.
4.9 Andmebaasid.
E-kataloog
5. 2018 aasta tegevused
Üldises kokkuvõttes ei saa aasta üle kurta, mõningad näitajad küll langesid, mõned läksid paremaks.
Erilisi probleeme meil ei olnud. Haldusreformi käigus jäi Nõo vald alles. Toimusid valla volikogu valimised,
oleme uue volikoguga koostööks valmis ning püüame anda lugejateeninduses parima. Jätkame koostööd
oma endiste partneritega ja ei ütle ära ka uutest koostöö pakkumistest. Üheks eesmärgiks on kindlasti
teha raamatukogus ära inventuur. 2018.a. on Euroopa kultuuripärandi aasta, tähistame Eesti Vabariigi
100.aastapäeva. Ürituste korraldamiseks võiks rohkem raha olla, sest väljastpoolt saame siis kui
kokkuhoidlikud oleme kutsuda äärmisel juhul paar külalist.
.
Koostaja: Helle Voore

24. jaanuar 2018.a.

Nõo raamatukogu juhataja
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Pala raamatukogu 2017. aasta aruanne
Tabel 1
Raamatukogu nimi
Pala raamatukogu

Elanike arv Üldkasutatavate
(01.12.16)
raamatukogude
arv
705
1

Harukogude
arv

Kokku

0

1

1.Põhilised tegevussuunad
• Raamatukogu jätkas Pala valla elanikele kvaliteetse raamatukoguteenuse pakkumist ja
inimeste vaba aja sisustamist erinevate üritustega.
• Raamatukogul on valla kultuuripildis oma koht, meie tegevus on huvi pakkunud ka
väljaspool valla piire.
• Raamatukogu on järjepidevalt tegelenud kohaliku kultuuripärandi kogumise ja
jäädvustamisega. 2018.a. koostati ühistööna 2 fotonäitust: fotoreportaaž „Kevad
2017“ ja „Aeg jätab jäljed maastikule ja inimeste südametesse“.
• Laste ja noorte kultuuri aasta puhul toimus senisest rohkem ettevõtmisi lastega,
kaasates neid erinevate ürituste läbiviimisse ja loomingulisse tegevusse.
• Raamatukogu 110.sünnipäeva tähistati puhkpillimuusika ja laste etendatud
näitemänguga.
• Raamatukogu sai juurde 5 riiulit ja uue printeri.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
Raamatukogu struktuuris ega lahtiolekuaegades 2017.a. muudatusi ei olnud. Nädala sees on
erinevad lahtiolekuajad, mis võimaldavad raamatukogu külastada hommikul kella 8-st õhtul
kella 18-ni.
Raamatukogu nõukogu ei ole. Raamatukogu tegevust jälgib vallavolikogu kultuurikomisjon.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
sh keskraamatukogu
*

Seisuga
31.12.16. €
21,072

Seisuga
31.12.17. €
22,611

Muutus %

11,109

12,599

+13,4%

4,541
3,241
1,300

4,813
3,478
1,335

+6%
+7,3%
+2,7%

1,242

1,300

+4,7%
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+7,3%

*
•
•
•

2017.a. eelarve suurenes 7,3%, suurim oli personalikulu tõus.
Riigipoolne komplekteerimiskulu kasutati raamatute ostuks.
Jooksvatest kuludest kulus tööjõule 59,8%, komplekteerimisele 22,8%, halduselemajandusele 10,7%, infotehnoloogiale 6,2%, koolitusele 0,5%.

6.3. Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
Projekti
summa
üldmaksumus
Kodulooline fotonäitus „Tea ja mäleta“, 01.07.2017- 180,00
286,25
Eesti
Kultuurkapitali
Jõgevamaa 06.09.2017
ekspertgrupp
Kohtumine kirjanik Reeli Reinausiga, 15.02.2018 125,00
163,00
Eesti
Kultuurkapitali
Jõgevamaa –
ekspertgrupp
19.03.2018
• Projektiraha laekus kokku 305 eurot. Lisaraha abil saab korraldada kohtumisi ja teostada
kallimaid projekte.
• Projekti „Tea ja mäleta“ raames koostati Pala valla territooriumil olevate kultuurilooliste,
muinsuskaitsealuste ja pärandkultuuri-kohtade fotopank, mida saab esitleda näitustel ja
kasutada arhiivimaterjalina.
• Kohtumine Reeli Reinausiga leiab aset 2018.a. märtsis, toetus laekus 2017.a. IV jaotusest.

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus egatöökorralduses muudatusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest
Tabel 4
Koolituste arv
1
Osalesin 1 koolitusel.

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
6

Koolituse teema
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev
(tõlkekirjandus, lasteüritused, topoteek)

Koolituseks kulutatud

Korraldaja
ERÜ
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Osavõtjate arv
1

2.4.2 Maakonnaraamatukogu
stažeerimised
Tabel 5
Kuupäev

Täienduskoolitus

22 .02.

Kirjanduse teemapäev

korraldatud

teema-

ja

teabepäevad,

Esinejad, korraldajad

Kestus/
koolitustõend

6 ak/t

Viimastel aastatel eestlase lugemislauale
jõudnud prantsuse nüüdisaegne kirjandus

29.03

koolitused,

Osale-nud
raamatuk
ogu
hoidjate
arv
1

Triinu Tamm, „Loomingu
Raamatukogu“

2016. aasta Jõgeva maakonna
Siiri Õunap, Maris Oro, Nelli
raamatukogudes. Plaanid 2017. aastaks
Orgmaa, maakonnark
Laste- ja noortetöö teemapäev (2017 – laste- ja noortekultuuri teema-aasta „Mina
ka!“)
Erivajadustega laste märkamine ja nende
toetamisvõimalused. Käitumisprobleemide
tagamaadest.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert
Masingu Kool

Kolleegilt kolleegile: Laste- ja noortetöö
korraldamisest Tartu Oskar Lutsu nimelises
Linnaraamatukogus

Ädu Neemre, Tartu Oskar Lutsu
nimeline Linnaraamatukogu

6 ak/t

20 .04.

Koolitus „Digiajastuga kaasaskäimise oskused raamatukoguhoidjale“
(nutiseadmete koolitus). Madis Roosalu, IT Koolituskeskuse OÜ, koolitaja

6 ak/t
IT Koooli
tuskeskuse
tõend

1

02.05.

Kultuurilooline koolitusreis „Vaimse kultuuripärandi varamud Tartus“. Siiri
Õunap, maakonnark
Eesti Rahva Muuseum – midagi palju enamat
kui lihtsalt muuseum. ERMi külastamine
Rahvusarhiivi peahoone Noora – Euroopa
moodsaim rahvusarhiivi külastamine
Koolitusreis „Leedu raamatukogud ja kultuuriväärtused“. Rutt Rimmel,
maakonnark; Tensi-Reisid AS
Kultuurilooline koolitusreis „Jõgevamaa kirjandusradadel. 3“: Jõgeva - Kuremaa
– Laiuse – Rääbise - Sadala – Torma -Võtikvere – Voore. Korraldaja Siiri Õunap,
maakonnark.
Esinejad: Ene Sööt, Jõgeva Linnark; Marika Aavasalu, Kuremaa rk; Asta Leiten,
koduloolane; Nele Tõnissoo, Torma rk; Laidi Zalekešina, Mustvee Linnark; Imbi
Paju, ajakirjanik, filmirežissöör; Tea Daškova, Voore rk; Enne Tuka, Kaarepere
rk
Maakondlik raamatukoguhoidjate teabepäev
Personalia (personali muudatused,
tööjuubelid)
Jooksev informatsioon
Siiri Õunap, maakonnark
Mida nägime ja kuulsime Leedu
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogudes?
Kuidas kogume igapäevaselt
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogustatistikat: probleemid, mis meid
raamatukogustatistikas heidutavad
Komplekteerimise (ümber)korraldamisest
Rutt Rimmel, maakonnark
maakonna raamatukogudes 2018. aastal

5 akt /t

1

23.25.08.
07.09.

04.10.
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6 ak/t
8 ak/t

6 ak/t

1
1

24. 10.

16.11.

14.12.

„Noored ja digikultuur. Sotsiaalvõrgustikud
raamatukogude töös“
Individuaalkoolitus erihariduseta
raamatukoguhoidjatele

Maria Murumaa-Mengel, Tartu
Ülikool
Maris Oro, Aive Nurmekivi,
Sirje Tero,
Erika Pahla, Siiri Õunap,
maakonnark

7 ak/t

Kogude teemapäev

6 ak/t

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Raplamaa raamatukogude näitel.
Komplekteerimiskogemusi vabariigist

Tiina Talvet, Rapla
Keskraamatukogu, ERÜ
rahvaraamatukogude
komplekteerimise töörühm

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Tallinna Keskraamatukogu näitel

Aivi Sepp, Tallinna
Keskraamatukogu

Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

Maris Oro, maakonnark

Kolleegilt kolleegile: Adavere topoteek –
digitaalselt kättesaadav ning kaardil nähtav
kogukonna ajalugu

Tiina Kull, Põltsamaa
Vallaraamatukogu

Aastalõpu koosviibimine, IDAde 2017 gala
Raja Vabaajakeskuses
KOKKU:

Osaletud täienduskoolituste arv:
6

Koolitustu
ndide arv:
37

Koos vabariikliku koolitusega kogunes 43 koolitustundi.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Tabel 6
Loengu, ettekande teema

Kellele

Kuupäev

Esineja

Ei esinenud.

2.4.4 Erialahariduse omandamine
Oman erialast kõrgharidust.

2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tabel 7
Tunnustuse saaja

Tunnustuse nimetus

Tunnustuse andja

Anu Saul

Põltsamaa raamatukogu

Pala raamatukogu

Jõgevamaa
raamatukogude
aastapreemia
„IDA“
laureaat 2017
Aukiri raamatukogule

Anu Saul

Tänukiri

Põltsamaa raamatukogu

Jõgeva Maavalitsus
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1

Mille eest tunnustus
saadi?
2017.a.töö eest

Jõgevamaa
kultuurielu
rikastamise eest
25 aasta töö ja panuse eest
Eesti raamatukogunduses

Raama
tukogu
hoidjate
arv: 1

2.19Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht
Tabel 8
Raamatukogu ruumid
ei
vasta
kaasaja
nõuetele

Raamatukogu ruumid
vajavad mingis osas
kaasajastamist,
kuid
võimaldavad
olemasoleval
kujul
pakkuda
kasutajale
head teenust

Raamatukogu ruumid
on
suures
osas
tänapäevased, vajavad
pisiremonti

Raamatukoguruumid on
tänapäevased,
paiknevad uutes või
korralikult renoveeritud
ruumides
ning
võimaldavad pakkuda
kasutajale kvaliteetset
teenust
x

Raamatukogu sai renoveeritud ruumid 2007.a. Normaalseks tegevuseks on tingimused
olemas.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tabel 9
Juurdepääsu
tagatud

ei

ole

Juurdepääs on tagatud
vähemalt põhiteenuste
osas

Lisaks põhiteenustele
on tagatud juurdepääs
ka
lisategevustes
osalemiseks

Tagatud
ligipääs

on

täielik

x

Raamatukogu ruumid asuvad hoone 2.korrusel. Juurdepääsu liikumispuudega inimestele pole
võimalik luua ilma maja kapitaalremondita. Inimeste lugemisnõudluse saab rahuldada
koduteenuse abil.

6.4. Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Tabel 10
Infotehnoloogiline keskkond raamatukogus

Seisuga
31.12.
2016
3
1
1
0
0
1
0

Kasutajate käsutuses olevad arvutid (arv)
Sülearvutid (arv)
E- lugerid (arv)
Tahvelarvutid (arv)
Nutitelefonid (arv)
Fotoaparaadid (arv)
Projektorid (arv)

•
•

Seisuga
31.12.
2017
3
1
1
0
0
1
0

Raamatukogu juhataja tööarvutis ja sülearvutis on programm Windows 10,
AIP arvutites vananenud Windows XP.
AIP arvutites pole külastajatel seetõttu võimalik kõiki e-teenuseid kasutada.
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•
•
•
•

Arvutid on varustatud ID-kaardi lugejatega.
E-lugeri vastu huvi puudub.
Suurenenud on isiklike nutiseadmete ja WiFi kasutamine.
Interneti levikuga võib rahule jääda.

Tabel 11
Raamatukogu
arvutipark on vanem
kui 5 aastat, puudub
WiFi,
printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus
ning
tehnilised
vahendid
tegevuste
läbiviimiseks

Raamatukogu arvutipark
ei ole vanem kui 5 aastat,
on WiFi –võrk, printimis,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark
ei
ole
vanem kui 4 aastat,
on
WiFi
–võrk,
printimis-,
paljundamis-,
ja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark
ei
ole
vanem kui 3 aastat,
kasutajatele on kiire
WiFi-võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised võimalused
tagavad
mitmekülgsete
tegevuste läbiviimist
(3D-printer,
muusikavahendid jm)

x

AIP arvutid on vanemad kui 5 aastat, 2 arvutit kaasaegsed.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Komplekteerimise põhimõtted on jäänud samaks – osta eelarve võimaluste piires vajalikku igas
eas õppijatele ja erinevate harrastustega tegelejatele, eesti algupärandeid ja väärt
väliskirjandust nii lastele kui täiskasvanutele.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
• Raamatute komplekteerimiskulu oli 3985 eurot – 185 eurot rohkem kui 2016.a. Sellest 1335 eurot
riigilt (2016.a. 1300) ning 2650 eurot omavalitsuselt (2016.a. 2500).
• Osteti 351 eksemplari (2016.a.344). Raamatute hind tõuseb igal aastal.
• Ilukirjandus moodustab ostudest 79%.
• Annetusi kogunes 16 eksemplari, s.o. 4,6%.
• E-teavikuid pole ostetud, sest lugejad eelistavad paberraamatut.
• Komplekteerimiskuludest läks raamatute ostuks 82,8% ja perioodika ostuks 17,2% (2016.a.
kulutati raamatutele 84% ja perioodikale 16%).
• Komplekteerimiskulu elaniku kohta oli 6,8 eurot, sellest raamatutele 5,7 eurot.
• Ilukirjanduse laenutused moodustasid raamatulaenutuste koguhulgast 74%, järgnesid ajalooja ühiskonnateaduste teemad.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
• 2017.a. telliti kogu perioodika omavalitsuse raha eest. Komplekteerimiskulu oli 828 eurot
(2016.a. 761); selle eest telliti 4 ajalehte ja 18 ajakirja.
• Komplekteerimiskulu elaniku kohta oli 1,17 eurot (2016.a. 1,05 eurot).
• Kultuuriajakirjadest telliti „Looming“, „Loomingu Raamatukogu“, „Täheke“, „Värske Rõhk“ ja
„Raamatukogu“.
• E-perioodika: paberväljaande kõrval on võimalus lugeda e-väljaandena järgmisi: „Maaleht“,
„Postimees“, „Looming“, „Värske Rõhk“.
• Võõrkeelset perioodikat ei tellitud.
• Perioodika laenutused moodustavad laenutuste üldarvust 11% (2016.a.16%).
3.1.3 Auviste komplekteerimine
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Ei komplekteeritud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
• Inventuuri ei tehtud.
• Kogudest kustutati 481 eksemplari lagunenud raamatuid ja 25 aastakäiku aegunud ajakirju.
• Ringlus 0,7 (2016.a.0,7).
7. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused (sh e-teenused)
Tabel 12
E-teenused
E-kataloog
Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi)
Sh ainult KOVi lehel
Virtuaalkülastused (arv)
Virtuaalkülastusi elaniku kohta
E-teavikute kogu (eks)
E-teenused RIKSWEBi kaudu (reserveerimine)
E-teenused RIKSWEBI kaudu (pikendamine)
E-külastused (RIKSWEBi külastused, enda kogu)
Otsingute arv elektroonilises kataloogis
Saadeti elektroonilisi koopiaid (vahendatud elektrooniline
dokumendiedastus) (arv)
Elektrooniline infoteenindus (elektrooniliste päringute arv, kui
registreeritakse)
Kasutajakoolitus e-õppena (arv)
Interaktiivsed teenused (sotsiaalmeedia)
Sotsiaalmeedia postituste arv
M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele)

•
•
•
•
•
•
•

2016
+
+

2017
+
+

1608
2,2
4
+
+
60
-

3872
5,5
4
+
+
29
29
-

-

-

-

-

46
-

52
-

Tasulistest teenustest on võimalik kasutada paljundus-, printimis- ja
skaneerimisteenust.
Neile, kes RIKSWEBi ei kasuta, reserveerib raamatukogu raamatuid ja teatab nende
saabumisest.
Õpilastele koostati 3 lugemissoovituste lehte (3., 5. ja 6.klassile).
Raamatukogu pakub erinevaid võimalusi ühistegevuses osalemiseks (käeline tegevus,
kirjandusüritustel osalemine, näitused jm.).
Raamatukogu on ka ajaveetmis- ja kokkusaamiste koht.
Tagastuskasti pole olnud võimalust soetada.
Lugejate rahulou-uuringuid pole tehtud.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Tabel 13
AIPi kasutamine
AIPi külastused (arv)
AIPi kasutajad (arv)

•
•
•

2016
252
61

2017
194
33

AIP kasutajate arv väheneb iga aastaga, kuid AIP-d on siiski vaja, sest on inimesi,
kellel pole isiklikku interneti kasutamise võimalust või kes soovivad
internetitoimingutes kasutada raamatukogutöötaja abi.
Õpilased kasutavad raamatukogu vananenud arvutite asemel isiklikke nutiseadmeid.
AIP vajab vähemalt ühte kaasaegse programmiga arvutit kõigile e-teenustele
juurdepääsuks.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 14
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Linna/maak. 302
303
+1
rmtk
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Linna/maak.
rmtk

6314

5676

-640

Raamatukogu
Linna/maak.
rmtk

Laenut-d
2016
9179

Laenut-d
2017
8604

Muutus
(+-)
-575

Virtuaalkülast.
2016
1608

Päringud*
2016
4

Virtuaalkülast.
2017
3872

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
6

Muutus
(+-)
+2

+2264

Tabel 15
Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 5 nädalat

•
•
•
•

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 4 nädalat
x

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 3 nädalat

Raamatukogu kasutajate arv pole vähenenud, küll aga langenud laenutuste ja külastuste arv.
Esmaregistreeritud lugejaid oli 27, neist lapsi16.
Pikaaegsete lugejate jaoks ei jätku piisavalt uudiskirjandust, RVL-i teel pole võimalik saada
uusi raamatuid.
Osa lugejaid kasutab üha aktiivsemalt ka naaberraamatukogude teenuseid, et raamatuvalik
oleks suurem.

4.3 RVL teenindus
2017.a. telliti teistelt raamatukogudelt 117 raamatut, välja laenati 15. (2016.a.telliti 141,
laenati teistele 22).
RVL-i teel on tellitud ilukirjandust ja teaberaamatuid, õppeotstarbeks kautatakse vähe, sest
raamatute kättesaamine võtaks liiga palju aega.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Eesmärgiks on pakkuda lugemiseks head valikut kõigile vanuseastmetele ning koostöös kooli
ja lasteaia töötajatega püüda tekitada lastes suuremat huvi lugemise vastu.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2017.a. osteti 94 eksemplari laste- ja noorteraamatuid, sellest ilukirjandust 78 ja
teabekirjandust 16 eksemplari. Telliti ajakirja „Täheke“.
Vastavat kirjandust ilmub väga palju, eelistatud on tuntud eesti kirjanikud ja välisautorid.
Tellimuse koostamisel on vajalik raamatu kohta võimalikult palju infot koguda, sest kõik
pakutav ei ole hea tasemega.
Raamatukogus on piisav valik kirjandust, see võiks vaid senisest rohkem kasutamist leida.
Suur osa lugejaid soovib ainult „kohustuslikku“ kirjandust.
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 16
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus Laenut
Laenut Muutus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
+18
113
107
-6
2440
2134
-306
1214
1232
Õpilaste arv koolis on langenud, seetõttu väheneb ka lugejate arv. Raamatukogus käiakse
harvemini, kuid loetakse sama palju kui varasematel aastatel.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
• Tulemuste saavutamiseks on vajalik koostöö kohaliku kooli ja lasteaia töötajatega ja nende
soov aidata laste lugemisharjumusi kujundada.
• Lapsi on kutsutud klasside kaupa raamatukokku vähemalt 1 kord poolaastas, et tutvustada
sobivat lugemisvara ja näitusi. Parem koostöö on nooremate klasside juhatajate ja emakeele
õpetajatega, vanematel klassidel on probleem suure õppekoormuse tõttu tulekuks aja
leidmisega.
• Raamatukogu koostas 3 lugemissoovituste nimekirja – 3., 5. ja 6.klassi õpilastele.
• Külaskäigud algavad juba lasteaia kõige nooremast rühmast, kes oma jalutuskäigul
raamatukokku sisse astuvad ja siin ringi vaatavad. Vanem rühm käib külas vähemalt korra
kvartalis.
• 2017.a. I poolel oli hea koostöö 1.klassi pikapäevarühmaga; nad külastasid raamatukogu igal
neljapäeval, et kuulata ettelugemist ja joonistada-meisterdada. Sügisel kahjuks see tava ei
jätkunud õpetaja vahetumise tõttu.
• 2.-4.klassi õpilastele toimusid II õppeveerandil kord nädalas „Ettelugemistunnid“, kus tutvustati
kirjandusviktoriini jaoks nii eesti kui välisautorite raamatuid.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 1
• Laste ja noorte kultuuri aasta puhul toimus raamatukogus lastele varasemast rohkem
loomingulist tegevust (esinemine näidenditega, raamatu koostamine, joonistamine ja
meisterdamine).
• Aastaringselt oli vaatamiseks ja kasutamiseks näitus „Mina ka!“ – nõuanderaamatud laste
harrastuste toetuseks ja vaba aja sisustamiseks.
• Kooli 3-liikmeline võistkond osales 4.klassidele mõeldud vabariikliku raamatuviktoriini
maakondlikus voorus, kus saavutati 9 võistkonna hulgas 3.koht. Võistluseks valmistuti
raamatukogus mitme kuu jooksul.
• 6.klassi õpilased esinesid näidendiga „Vigased pruudid“ raamatukogu 110.sünnipäeval ja
lühilooga „Rebane ja päkapikk“ lasteaia nooremale rühmale.
• 8.klassi õpilased aitasid valmistada paberist jõulukaunistusi ja 7.klassi tüdrukud kaunistasid
salvrätitehnikas kulunud pinnaga laua.
• Hea koostöö oli ürituste korraldamisel kooli kunstiõpetaja, näiteringi juhendaja ja 1.klassi
pikapäevarühma õpetajatega.
• Koostööd tehti ka ajaloo- ja loodusõpetuse õpetajatega (koduloolise näituse külastused ja
loodusraamatute tutvustus).
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 17
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Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
0
0
0
Raamatukogu koduteenust ei osuta. Vallaga kokkuleppel on soovijatele raamatuid koju
viinud koduhooldajad. Raamatud valib välja raamatukogutöötaja, vajadusel suhtleb
lugejatega telefoni teel. Lugejaid teenindatakse vastavalt vajadusele 1-2 korda kuus.
Tabel 18
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teisi asutusi, kellele võiks teenuseid osutada, piirkonnas ei ole.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 Kohalikul tasandil
• Raamatukogu pidas ka 2017.a. oluliseks tegevussuunaks pakkuda piirkonna elanikele
võimalust end harida, sisustada oma vaba aega ja anda oma panus ürituste
korraldamisse.
• Jätkati sarjaga „Kirjanduslik kohvitund“ – toimus 9 üritust, kus tutvustati kirjanike elu
ja loomingut ning arutleti päevateemadel. (Oskar Luts, film „Rehepapp“,
Emakeelepäev, Aino Pervik, Heino Kiik, koduloolise fotonäituse tutvustamine, Astrid
Lindgren jt.)
• Toimus kohtumine harrastuskirjaniku ja ühiskonnategelase Heldur Läänega.
• Koostöös harrastusfotograafidega sai teoks 2 fotonäitust:
„Kevad 2017“ oli 3.jätkunäitus, kus igapäevaelu Pala vallas pildistati 5-aastaste
vaheaegadega. Tulemuseks omalaadne fotokroonika, mis peegeldab elu muutumist
inimeste ja ümbruse kaudu.
„Aeg jätab jäljed maastikule ja inimeste südametesse“ – tulemuseks fotopank ja
näitused Pala valla külades olevatest muinsuskaitsealustest, pärandkultuuri – ja
kultuuriobjektidest. Näitust kasutasid koduloo- ja ajalootundides ka õpetajad. Näitus
telliti vaatamiseks veel Tartumaa Kõrveküla raamatukokku.
• TÕN-i raames loodi „Paberiring“, kus mahakantud raamatutest ja ajakirjadest meisterdati
ruumilisi kujundeid ja kaunistusi. Ring jätkas tegevust aasta lõpuni.
• Alatskivi raamatukoguga külastati vastastikku üritusi. („Sõnaränd“, „Kirjanduslik kohvitund“)
• Vaadata sai Urve Sulgeri maalinäitust ja Põltsamaa raamatukogu koostatud näitust „Roosid,
pühendusega“.
• Raamatukogu 110.sünnipäeva tähistati puhkpillimuusika ja näitemänguga õpilaste esituses.
4.6.2 Riiklikul tasandil
Tegevus puudus
4.6.3 Rahvusvahelisel tasandil
Tegevus puudus.
Tabel 19
Raamatukogul
puuduvad
kontaktid
teiste asutustega koostöö
osas

Raamatukogul
kontaktid
asutustega

on
teiste
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Raamatukogu töötab
regulaarselt üheskoos
teiste asutustega ning
pakub neile teenuseid

Raamatukogul
on
teiste asutustega tihe
koostöö, raamatukogu
pakub neile teenuseid,
korraldatakse

ühistegevusi
pakutakse
teenuseid.
X

ja
ühiseid

Raamatukogu head koostööpartnerid on Anna Haava nim Pala Kool ja lasteaed, Pala
kultuurimaja, Assikvere haridusselts, Lümati ja Alatskivi raamatukogud. Raamatukogu
korraldab kultuurimaja ja kooli ürituste juurde näitusi, õpilased esinesid mitmel
raamatuüritusel näidenditega, varustatakse asutusi kirjandusega ürituste korraldamiseks
jne.
4.7. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Raamatukogu töö selles osas on tagasihoidlik. Nõustatakse uusi lugejaid – tutvustatakse
fondi ja arvutikasutajatele RIKSWEB-i kasutamist. Vanemad inimesed arvutiõppest huvitatud
ei ole ja nooremad seda ei vaja. Vajadusel abistan soovijaid internetiteenuste kasutamisel.
Õpilastele on tutvustatud raamatukogu kasutamise reegleid ja raamatu leidmist fondist.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tabel 20
Raamatukogul puudub oma
koduleht (blogi), kuid tutvustab
raamatukogu tegevusi kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu tutvustab oma
tegevusi
regulaarselt
oma
kodulehel(blogis) ja kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu
tutvustab
oma
tegevusi
lisaks
omavalituste
kodulehel,
partnerite kanalites ja
sotsiaalmeedias

x

Raamatukogu tutvustab üritusi ja uusi raamatuid erinevates kanalites (blogi, fb, vallaleht),
nii et kõik soovijad peaksid selle leidma.
Pala Teatajas anti infot numbrites 3,4,6,8,9 ja 10.
Väljaandeid koostatud ei ole.
4.9 Andmebaasid
Raamatukogu blogi vahendusel pakutakse lugejaile järgmisi andmebaase: RIKSWEB, ESTER,
Digar Eesti ajalehed, DIGAR digitaalarhiiv, ISE artiklite andmebaasid, Riigi Teataja, VAU
Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal, Arkaadia lasteluule andmebaas.
5.2018. aasta tegevused
2018.a. toob kaasa haldusmuutuse – endine Pala vald liideti Tartumaa Peipsiääre vallaga.
Seoses sellega hakkab raamatukogu tööd koordineerima Kõrveküla raamatukogu ja
kasutusele võetakse Tartumaa raamatukogudes kasutatav tööprogramm URRAM3.
Raamatukogu soovib jätkata elanikele hea teeninduse pakkumist ja ürituste korraldamist.
Koostaja Anu Saul........
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

LISA 1
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Pala raamatukogu

Ürituse nimi
Raamatunäitus „Mina ka!“
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Osavõtjate arv
18

Väljapanek (vp) Henno Käo loomingust
Vp Tiia Toometi sulest
Vp Leelo Tungla looming
Vp Erika Esopilt lastele
Vp Jutud möödunud aegadest
Vp Jõuluvana ees
Vp Jõuluraamatud vaikseteks õhtuteks
Loodusmaalide näituse külastus
Ettelugemispooltunnid 1.kl. õpilastele 11
korda
Ettelugemistunnid 2.-4.kl. õpilastele 7
korda
Meie ilus emakeel, lasteaed
„Kohtumised kooliteel“. 1.kl. koostatud
pildiraamat
Lugemissoovitused 4.kl. õpilastele
Fotonäituse „Kevad 2017“ külastus lasteaed
Raamatud koolielust 4.kl.
Koduloolise fotonäituse „Aja jäljed“
külastus ajalooõpetajaga – 5.kl.
Näidend „Vigased pruudid“- 6.kl.
Hommikujutt lasteaiale
Mina olen siil, kooli loodusringile
Uute raamatute tutvustus 3.kl.
Muinasjutulised pildid 2.kl.
Hommikujutt 1.kl.
Näidend „Rebane ja päkapikk“, mängib
6.kl, vaatavad lasteaialapsed
„Karulaua“ disainimine salvrätitehnikas,
7.kl.
Paberkaunistuste valmistamine, 8.kl.
Kasutajakoolitus 5.kl.
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17
9
10
8
16
12
18
7
95
33
15
11
13
7
7
12
7 (vaatajaid 52)
30
17
8
15
9
15
9
15
9

Piirissaare raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Piirissaar

103
42
224
0
1045
216
2

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

Piirissaare raamatukogu

1

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad Märkimisväärseid sündmusi 2017 aastal seoses raamatukoguga ei
toimunud. O.Luts ja Tshukovski tähistuspäevad.
Vajalik oleks tellida juurde eesti keelset ajakirjandust ja perioodikat.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Oskar lutsi ja Tshukovski päevad

Osavõtjate arv
10 ja 12

2. Juhtimine Muutused raamatukogude võrgus: puuduvad
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: puuduvad
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu

Seisuga
31.12.16. €
4518
3715
631

Seisuga
31.12.17 €
5120
3881
930
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Muutus %
+0,6
+0,2
+0,3

sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

351
277
0

651
265
0.009

2.20Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

+0,3
-0,o12

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

pole
.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Pole olnud
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

0

0

0

0

0

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Ei toimu.
2.4.4 Erialahariduse omandamine Ei toimunud.
2.4.5 Töötajate tunnustamist ei olnud
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht .
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Ei olnud
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Ei ole
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) Uusi raamatuid saadi 94
vene keeles . Tehti ka üks annetus
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine, Ajakiri Täheke
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, ei olnud, mahakandmiste arv 0
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kohalikud elanikud on väga rahul raamatukogu olemasoluga. Suvel on lugejaid eriti palju
.Talviti külastavad ainult püsielanikud..
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
puudus
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Piirissaare
52
42
-10
Kokku
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Piirissaare

336

291

-35

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

Kokku

Raamatukogu

Laenut-d
2016
1160

Laenut-d
2017
1045

Muutus
(+-)
-115

Päringud*
2016

Kokku
4.3 RVL teenindus
puudub
4.4 Laste- ja noorteteenindus Suve ajal külastas raamatukogu pidevalt 7 last
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
79
32
52

Muutus
(+/-)

Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Piirissaare
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Pole olnud
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
0
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Teenuste arv

Ürituste arv
0

Kasutajate arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

0
Kokku arvuliselt

Üritusi

näitusi

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded Raamatukogu enda reklaamimisega ei
tegele, sest internetiühendus puudub ja kohalikud on oma raamatukoguga tuttavad.
4.9 Andmebaasid. Ei, olemas ainult käsikartoteek
5. 2018 aasta tegevused
Oluline on raamatukogu tööd jätkata. Kohalikus kultuuri ja seltsielus on raamatukogul oluline
roll. Soovime pakkuda oma inimestele värsket ja head kirjandust ning kindlasti soovime
taastada internetiühendust, et selle läbi leida uusi raamatukogu kasutajaid.
Võimalusel läbi viia ka raamatukogu remont ja koostada selle jaoks projekte.
Koostajad
Zinovia Ventshikova
Direktor
Allkiri ……………… /Nimi/

Kuupäev 23.01.2018
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Puhja Raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Puhja

2249
701
9182
76
23584
0
38131
46

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

Ulila, Uula

2

Töötajaid
kokku
3

1.Põhilised tegevussuunad
Uut ja märkimisväärset:
2017. aastal oli Uula harukogu juubeliaasta – 50 ja Ulila harukogus toimus inventuur.
Ulila ja Uula harukogu juhatajad said uued tööarvutid, Puhja Raamatukogu sai uue kasutatud
AIP arvuti. Uus oli ka see, et sel aastal võeti eelarvest kolmeteistkümne kuu palk mis jätab
mulje töötasu hüppelisest tõusust (vt tabel
3, eelarve). Võtsime osa erinevate üritustega Laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamisest.
Tekkinud probleemid: Ulila harukogus läksid raamatud hallitama (mittetoimiv küttesüsteem
ja vihmane suvi). Lisandus oluliselt raamatupidamisalast tööd, mis nõuab eraldi õppimist ja
süvenemiseks aega.
Hinnang raamatukogu tegevusele: vaatamata lisandunud kohustustele oleme hoidnud
raamatukogud lugejatele avatud ja ka erinevaid üritusi korraldanud. Lugejate sõnul on
raamatukogud asendamatud ja väga vajalikud asutused. Lugejatel on tekkinud hirm
harukogude sulgemise ees. Puhja raamatukogu teeb koostööd MTÜ Puhja Aja Mäluga, Uula
harukogu Uula Huvikeskusega ja Ulila harukogu töötab käsikäes Puhja Kooliga.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Muinasjutunädal lasteaia lastele. Näidend „Hunt ja põder” (Puhja Rk)
Raamatukogu tund IV klassile. Raamatute paigutus (Puhja Rk)
Lastehommik. Jõuluootuse muinasjutt (Puhja Rk)
Teemaüritus. Jälle kooli (Uula hk)
Valmistame raamatu I klass (Ulila hk)
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Osavõtjate arv
17
26
17
14
19

Mardipäev. Kombed ja maski valmistamine IV klass (Ulila hk)
Kokku

24
117

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi pole.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid,
toetused
saadud?)
0

Seisuga
31.12.16. €
35,481
17,226
10,223
5,183
4,180
1,080

Seisuga
31.12.17 €
41,957
26,737
10,723
6,245
4,150
0,720

(Kellelt Periood
0

Eraldatud
summa
0

Muutus %
118,25
155,21
104,89
120,49
99,28
66,66

Projekti
üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Võrreldes eelmise aastaga muudatusi pole.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate Koolituseks
arv
kulutatud
summa

15.02

Haldusreform

Kõrveküla

4

3

0

03.05

Tervist edendavate

Tervise Arengu 6

1

0

töökohtade võrgustik

Instituut

18-20.05

Õppereis Saaremaale

Kõrveküla

20

3

284,00

7.06

Teabepäev

Kõrveküla

4

3

0

Rahvusarhiivis ja TTKK-s
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19-30.06

Rahvaraamatukogude Tartu Ülikool

80

1

249,00

suveakadeemia
6.09

Uuem saksa kirjandus Kõrveküla

4

3

15,00

20.10

Raamatukogupäevade ERÜ

5

1

10,00

5

1

40,63

avamine Pärnus
30.10

Maaraamatukoguhoidj ERÜ ja Lääne
ate päev Haapsalus

Maakonna
raamatukogud

8.11

RR kirjandustuur

Kõrveküla

4

2

0

6.12

Aastalõpu seminar

Kõrveküla

4

3

45,00

Loodusmajas
Kõrveküla Raamatukogu poolt korraldatavad koolitused on mitmekülgselt kasulikud: peale
vajalike erialaste teadmiste annavad need koolitused ka võimaluse kolleegidega suhelda ja
kogemusi vahetada. Korraldatud koolitused on mitmekülgsed, sisukad ja hästi organiseeritud.
Aitäh vaeva nägijatele ja jõudu edaspidiseks!
25.05 2018 jõustub uus EL isikuandmete kaitse üldmäärus – kas seal on meid puudutavaid
muudatusi?
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Uula raamatukogu ajaloo tutvustamine raamatukogu juubeliüritusel.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Kõik töötajad omavad eriharidust ja kutsetunnistusi.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
KOV-i ja Kõrveküla Keskraamatukogu tänukiri – Uula harukogu juhataja Elga Alberile.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Vaja oleks Ulila harukogu ruumide soojustamine ja esimese toa põrandakatte vahetus.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
0
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
On tagatud Puhjas, harukogudes vajadusel koduteenindus.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Kõik raamatukogud said uued arvutid. Puhjas olemas Wifi.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)3.1 komplekteerimise
põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogud komplekteerime põhiliselt Rahva Raamatu hulgimüügi leheküljelt, Varrakust ja ka
mujalt. Venekeelseid raamatuid tellime Kõrveküla raamatukogu poolt saadetavatest
nimekirjadest. Püüame tellida igale maitsele ja erinevatest valdkondadest. Esmane valik on
eestikeelsel kirjandusel nn. "medaliga" raamatutel.
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Annetusi oli 59 raamatut.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 7,2%
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega. Põhjalikku uuringut pole teostatud.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatuid ei ole ja ei telli, kuna pole kasutajaskonda.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat oleme komplekteerinud ajakirjanduslevi kaudu. Kokku koos
kultuuriperioodikaga (Akadeemia, Hea Laps, Looming, Täheke) käib
Puhja raamatukokku ajakirju 24 nimetust, ajalehti 4 nimetust,
Uula harukokku perioodikat 11 nimetust, sellest 1 annetus,
Ulila harukokku perioodikat 15 nimetust, sellest 2 annetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole komplekteerinud, kuna huvilisi ei ole.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Viimased inventuurid toimusid: 2012 aastal Puhja Raamatukogus ja Uula harukogus ja 2017
aastal Ulila harukogus. Kokku kustutati 2552 lagunenud ja mittevajalikku eksemplari.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Uula harukogu on avatud neli tundi päevas viiel päeval nädalas. Kuna lahtiolekuaeg on lühike
siis vastastikusel kokkuleppel laenutab raamatuid ka vabatahtlik töötaja.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on kättesaadav AIP-de kaudu. Viimastel aastatel näitab AIP-de kasutamine
langustendentsi. Paljudel on kodus kordades paremad ja uuemad arvutid.
Kasutajaid kokku 76, kasutuskordi kokku 246.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatu-kogu
Puhja
Ulila hk
Uula hk
Kokku

Lugejad 2016
407
176
136
719

Lugejad 2017
397
171
133
701

Raamatukogu

Külastused Külastuse
2016
d 2017

Muutus
(+-)

Puhja
Ulila hk
Uula hk
Kokku

5163
1550
1956
8669

+485
+34
-6
+513

Raamatukogu
Puhja

Laenut-d
2016
12638

5648
1584
1950
9182

Laenut-d
2017
12929

Muutus
(+-)
+291
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Virtuaalkülast.
2016
0
0
0
0

Päringud*
2016
15

Muutus (+-)
-10
-5
-3
-18
Virtuaalkülast.
2017
0
0
0
0

Päringud*
2017
10

Muutus
(+-)
0
0
0
0

Muutus
(+-)
-5

Ulila hk
Uula hk
Kokku

5110
6027
23775

4839
5816
23584

-271
-211
-191

5
4
24

8
9
27

+3
+5
+3

Infopäringuid kokku 27, sellest Puhjas 10, Ulilas 8, Uulas 9
Huvitavamad valikuliselt:
Millisest teosest on pärit „lambasihver”?
Millal sai Allar Levandi pronksi?
Milline on mägra jälg?
Kartuli kiduuss.
4.3 RVL teenindus
Raamatuid vahetame vallasiseselt, kasutades mõnikord ka valla bussi. Seminaripäevadel saab
raamatuid tuua Kõrveküla raamatukogust ja teistest raamatukogudest. Ulilas ja Uulas
vajadusel koduteenindus.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lisaraha lastekirjanduse tellimiseks on teretulnud. Puhja raamatukogu sai juurde tellida 14
raamatut mis tõid lugemisrõõmu nii mitmelegi lapsele.
Uula harukogu – laste- ja noortekirjandust on piisavalt, vajadusel kasutan RVL-i. Põhiliselt
loetakse ikkagi kohustuslikku kirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug- Lug- Mu Külast- Külast- Muut Laenu Laenut
Muut
d
d
utu d 2016 d 2017 us (+-) t 2016 2017
us
2016 2017 s
(+/-)
(+-)
Puhja
101
101 0
806
1138
+332 1263
1778
+515
Ulila
37
36
-1
272
212
-60
498
254
-244
Uula
20
21
+1 91
77
-14
152
141
-11
Kokku
158
158 0
1169
1427
+258 1913
2173
+260
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Arvulised näitajad on pluss poolel. Laenutusi tuli juurde ka raamatute pikendamise teel. Väga
palju oli abiks see, kui õpetaja tuli koos klassiga raamatukokku. Saan juurde uusi lugejaid ja ka
laenutusi. Agaralt külastavad raamatukogu erinevad lasteaiarühmad. Sellel aastal võttis Puhja
lasteaia vanem rühm "Rukkisinine" seoses Eesti Vabariigi 100.sünniaastapäeva tähistamisega
eesmärgiks lugeda läbi 100 lasteraamatut. Igal teisipäeval käivad lapsed kahekaupa, koos
lasteaia õpetajaga raamatukogus ja laenutavad raamatuid. Iga kord on ka erinev teema, otsin
vastavad raamatud välja ja tutvustan lühidalt.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Puhja
Muinasjutunädal. Näidend "Hunt ja 17
põder". Lasteaia 6.aastased
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Raamatukogutund IV klassile
Lastehommik. Jõuluootuse
muinasjutt
Teemaüritus. Jälle kooli
Valmistame raamatu I kl.
Mardipäev. Kombed ja maski
valmistamine IV kl.

Uula hk
Ulila hk

Kokku

26
17
14
19
24
117

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
0

Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Teenuste arv
0

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Hea koostöö on valla raamatukogudel, Puhja Seltsimaja, lasteaia ja kooliga. Puhja
raamatukogu osaleb MTÜ Puhja Aja Mälu tegemistes.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
osalenute
arv

Puhja

Ulila hk

N 16.02 Lilli Promet - 95
N 28.03 Veera Saar - 105
N 9.05 Uut populaarteaduslikku kirjandust
N 14.05 Heino Kiik - 95
N 27.09.Mari Saat - 70
N 4.10 Ave Alavainu - 75
N Lastele 10.01 Henno Käo - 75
N Lastele 22.04. Aino Pervik - 85
N Lastele 2.06 Erika Esop - 90
N Lastele 22.06 Leelo Tungal -70
N Lastele 14.11 Astrid Lindgren - 110
N 1.02 Veebruar - krimikuu
N 1.05 Nõiaraamatud
Õpituba 28.03 Vöötelgede kasutamine
Õpituba 19.04 Kõrretehnikas siidisallid
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9
4

Õpituba 28.04 Kõrretehnikas siidisallid
5
Õpituba 24.05 Kaunistame T-särki
4
Uula hk
Tem. üritus 28.02 Vastlapäev (Eesti ja vene
16
kombestik)
2.08 Uula raamatukogu - 50
28
N ja vestlus 4.04 Kasvatame aias ja kasvuhoones
8
Üritused lastele
Puhja Rk
Muinasjutunädal lasteaia lastele. Näidend „Hunt ja 17
põder”
Raamatukogutund IV klassile. Raamatute paigutus
26
Lastehommik. Jõuluootuse muinasjutt
17
Uula hk
Teemaüritus Jälle kooli
14
Ulila hk
Valmistame raamatu I kl.
19
Mardipäev. Kombed ja maski valmistamine IV kl.
24
Kokku arvuliselt Üritusi
13
näitusi 14
191
26
Väljapanekuid kokku 19
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Ulila harukogus on grupp täiskasvanud huvilisi kes tegeleksid erinevate käsitöötehnikate
õppimisega, kuid takistuseks on ruumipuudus ja lühikesed tööajad. 2017. aastal toimus 4
õpituba (vt tabel 12).
Raamatukogundusalaseid individuaalkoolitusi toimus kokku 12, osalejaid oli 14. Peamisteks
teemadeks oli raamatute paigutus fondis (uutele lugejatele), AIP-i arvutite kasutamine ja
soovitud info leidmine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Puhja valla raamatukogude kohta ilmus artikkel „Raamatutarkuse allikad Puhja mail”
„Infolehes” nr.6 (mai 2017)
Raamatukoguteenuste tutvustamisega soovijatele tegeleb raamatukogu töötaja.
KOV kodulehel on avaldatud üldinfo raamatukogude töökorralduse kohta.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase pole loonud ja kodulehte pole ka.
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogude liitmine töötingimusi ei parandanud ja lugejateenindusele mõju ei
avaldanud, pigem tuli tööülesandeid juurde – raamatupidamine, käskkirjad, erinevate
asutuste nõudmised (nt Haigekassa, Statistikaamet jt). Hea oli see, et harukogude töötajad
said uued tööarvutid. Ulila harukogus toimus inventuur. Tekkinud probleem – Ulila harukogus
hallitavad raamatud puuduliku kütte tõttu. 2017. aasta lõpus oli juttu uutest ruumidest, kuid
see küsimus ei leidnud lahendust.
Haldusreformi positiivseid ja negatiivseid külgi saame analüüsida alles aasta pärast. Elamenäeme ja loodame parimat, eks eelarvest on näha kuidas minna saab.
Koostajad: Leini Laars ja Sirje Dementjeva
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Direktor:
Leini Laars
Kuupäev: 24.01.2018
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Rannu raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

Tabel 1
Raamatukogu
Rannu

1555
297
3226
53
8471
0
23774
38

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

Sangla
-

1

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
.
2017. aasta on olnud suurte muudatuste aasta. Koos kohalike valimistega toimus
haldusreform. Kuidas asjad sujuma hakkavad ja kas see toob raamatukogudele kaasa head
või halba, selgub lähiaastatel. Esialgu on küll kõik hästi, kuigi igapäevases töökorralduses tuleb
rohkem kohustusi
(e-arved, tööaja arvestuse pidamine jms).
Raamatukogu töös 2017. aastal mingeid muudatusi ei toimunud. Oli täiesti tavaline töine
aasta.
2017. aastal jätkus minu veetav naisseltsi LEADER projekt 2 mälestuspingi paigutamisega. Üks
neist sai Tamme koolimaja juurde Jakob Tammele ja teine Rannu parki Nikolai Pärnale. Jakob
Tamme pingile toimus ka pidulik avamine.
Samuti naisseltsiga sai ellu viidud KOP-i projekt treeninguvahendite muretsemiseks ning
erinevate aeroobikatreeningute läbiviimiseks.
Plaanis oli hakata tegema ka Rannu topoteeki, aga asi on ainult proovimise tasemel. Seda
ajapuudusel. Loodan, et uuel aastal saan sellega rohkem tegeleda.
Kui veel kohalikust kultuuriloo jäädvustamisest rääkida, siis aitasin ka kiriku kogudusel ellu
viia projekti kirikukellade taastamiseks. Kogusin annetusi ja korraldasin heategevusliku
kontserdi.
Raamatukogu külastasid ka kolleegid Võrumaalt.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
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Tabel 2
Ürituse nimetus
Osavõtjate arv
Kohtumine Marko Kalduriga ja Tähekiirega
35
Raamatuseljaluule 5.; 6.; ja 7. klass
31
Lisaks käisime 4. klassi võistkonnaga kirjandusviktoriinil. Toimusid raamatukoguga
tutvumised lasteaiale ja 1. klassile.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Sel aastal pole muutusi toimunud struktuuris ega lahtiolekuaegades. Nõukogu puudub ja pole
selle moodustamiseks ka vajadust olnud siiani.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
35,145
22,910
8,212
4,040
2,821
1,599

Seisuga
31.12.17 €
35,040
24,124
7,316
4,161
2,900
1,879

Muutus %
-0,2
+5
-12
+3
+3
+15

Komplekteerimiskulude vähenemine on tingitud sellest, et 2016. aastal oli annetusi rohkem
(Kureküla rmtk likvideerimisel sai Sangla harukogu sealt ka raamatuid, mis tuli annetustena
arvele võtta)
2.21Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood
Eraldatud
Projekti üldmaksumus
summa
Raamatukogu 2017. aastal projekte ei kirjutanud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali osas muudatusi ei toimunud, samuti ka mitte tööaegades.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

15.02

2016. a kokkuvõte ja Kõrveküla RK

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

4

2

6

1

haldusreform
Maaraamatukoguhoidj

ERÜ

ate teabepäev

Maaraamatukog
ude sektsioon
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Koolituseks
kulutatud
summa

18.-20.05

Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla RK

20

2

7.06

Riigiarhiiv,

4

1

20

1

4

2

6

1

4

1

4

2

Tervishoiu Kõrveküla RK

Kõrgkool
9.-11.08

Rahvaraamatukogude

ERÜ

suvelaager
6.09

Saksa

kirjandus, Kõrveküla RK

mälutreening
20.10

Raamatukogupäevade

ERÜ

avaüritus Pärnus
8.11

Rahva

Raamat; Kõrveküla RK

Sõnaränd
6.12

Aastalõpuseminar

Kõrveküla RK

.
Kõik koolitused on olnud vajalikud ja asjakohased. Igast koolitusest on saanud mingid tarkust
ja alati ei peagi ju see olema seotud raamatukogundusega, vaid silmaringi avardamisega. Eriti
meeldivad igasugused koolitused, mis on seotud väljasõitudega. Rahvaraamatukogu laagris
käisime Noarootsis, mis oli mulle täiesti avastamata maa ja ka Saaremaa reisil nägime uusi
kohti. Nii saame ju ka oma lugejatele neid paiku soovitada.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:.
Veebruari seminaril rääkisin lühidalt haldusreformist ja Võrumaa raamatukogutöötajatele
tutvustasin Tannu raamatukogu ja Rannu pargis olevaid mälestuspinke.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Keegi ei õpi.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Viive Vink pälvis maavanema tänukirja.
2.22 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Remonti 2017. aastal ei toimunud. Olen küll eelmise aasta aruandesse remondisoovi sisse
kirjutanud, aga kuna mul on ka oma kodu renoveerimine käsil, siis kahes kohas korraga ei
tahaks remonti teha. Vajadus raamatukogus pole ka nii suur. Lihtsalt natuke värsket värvi.
Sanglas oleks remonti rohkem vaja (aknad, 2. korrus), aga kõigepealt peab kindel olema maja
saatus ning 2018. a eelarvesse ei saanud ka remonte kirjutada (ei tohtinud eelarvet
suurendada).
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
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Raamatukogus puudub juurdepääs liikumispuudega inimestele. Maja on projekteeritud ju
nõukogude ajal. Raamatukogu asub ka teisel korrusel ja vanematel inimestel on mõnikord
päris raske üles tulla. Samas pole sellest ka siiani mingeid arusaamatusi tekkinud. On võimalus
ju raamatukoguhoidja alumisele korrusele kutsuda. Üldjuhul viivad neile raamatuid siiski
lähedased või naabrid.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Internetiühendus on korras. Probleemide tekkimisel saab alati kiirelt abi Kaughaldus OÜ
meestelt. Sel aastal sain üllatusega teada, et WI-FI on Rannu Rahvamajas vaid töötajatele
(registreeritud inimestele). Aasta jooksul on nõudlust olnud paaril korral ja siis on soovija
kasutanud raamatukogu arvutit.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
Annetuste osakaal kogu juurdekasvust on väike. Sageli küll pakutakse raamatukogule
raamatuid, aga vanu raamatuid üldjuhul enam vastu ei võta (v.a kohustuslik kirjandus või
mõni väga väärt raamat). Keskkogu poolt annetustena antud raamatud on küll ka sageli
niisugused, millele lugeja puudub ning mõne aasta pärast tuleb raamat fondist maha kanda.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
Lugejad eelistavad siiski uusi raamatuid. On vaid mõni üksik lugeja, kes loeb ka vanu
raamatuid.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E- raamatuid pole komplekteerinud. Nende ost ja laenutamine on kallis ja keeruline. Need
lugejad, kes eelistavad e-raamatuid lugeda, on meil üldjuhul raamatukogudele kadunud
hinged. Neil on lihtsam ja mugavam neid ise muretseda. Samas eelistab enamus inimesi siiski
paberraamatuid, nii et jutt paberraamatu surmast, on olnud enneaegne.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine, ,
Tellitud on koos harukoguga ajakirju 32 nimetust ja 48 aastakäiku ning ajalehti 6 nimetust 11
aastakäiku. Annetusi on neist 5 aastakäiku. Rannus on tellitud kultuuriperioodikast: Sirp,
Õpetajate Leht, Akadeemia, Looming, Värske Rõhk, Oma Keel, Täheke.
Perioodika kasutamine on Rannus pidevalt vähenenud. Kultuuriperioodikat pole kunagi palju
loetud. Varasemalt kasutasid küll õppijad Akadeemiat, aga nüüd on ka need materjalid
internetis olemas. Ma saan aru, et nende kohustusliku tellimisega taheti inimesi
kultuuriperioodikat lugema panna. Samas need väljaanded on niisugused, mis pakuvad huvi
(eriti maal) väga vähestele ning asjahuvilised ostavad need ise. Selle asemel võiks ikkagi osta
raamatuid.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ostnud, ses ka nende vastu huvi puudub ning ka enamuste puhul on laenutamiseks
vaja litsentsi.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Inventuurid toimusid 2012. aastal. Raamatuid kandsin Rannus maha 66 eksemplari ja
korrastasime ajakirjandust ning kandsime maha 182 aastakäiku.
Raamatuid peaks siiski aastas rohkem maha kandma, aga küsimus on, kuhu panna mahakantud
eksemplarid.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi ei toimunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
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Raamatukogudes on AIP, aga selle kasutus on aasta aastalt vähenenud. Lapsed ei käi peaaegu
üldse ning täiskasvanud kasutavad siis, kui omal arvuti katki, puudub kodus printimis- või
skaneerimisvõimalus või pole id-kaarti lugejat.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Sangla
63
62
-1
Rannu
240
235
-5
Kokku
303
297
-6

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Sangla
Rannu
Kokku

585
2758
3343

555
2671
3226

-30
-87
-117

Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0
0

Muutus
(+-)
0
0

RaamatuLaenut-d
Laenut-d
Muutus Päringud*
Päringud*
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
Sangla
2474
2443
-31
10
5
-5
Rannu
6616
6028
-558
23
41
+18
Kokku
9090
8471
-589
33
46
+13
Elanike arv on piirkonnas väga palju langenud, siis rõõmustav on, et lugejate arv polegi nii
palju vähenenud. Laenutused ja külastused on samuti vähenenud. Midagi pole teha,
elanikkond maal väheneb ja vananeb ning noored loevad üha vähem.
4.3 RVL teenindus
RVl toimib. Kasutame lähiümbruse ja Kõrveküla raamatukogude fonde. Raamatud toome ise,
teinekord toob ka lugeja ise vajaliku raamatu või saab tellitud raamat kohale koos uue
raamatupakiga. Postiteenust selleks pole siiani kasutanud.
Koduteenindust pole keegi soovinud. Tavaliselt viivad niisugustele lugejatele raamatud
lähedased või naabrid.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste – ja noortekirjandust on Urrami andmetel eelmisel aastal saadud 98 eksemplari.
Lastele ilmub päris palju uut ja huvitavat kirjandust. Õnneks ka õpetajad annavad lastele nn
kohustuslikuks lugemiseks vabad käed ja palju võetaksegi uuemat kirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
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Sangla
Rannu
Kokku

6
84
90

7
72
79

+1
-12
-11

27
827
854

49
961
1010

+22
+134
+156

32
813
845

54
750
804

+22
-63
-41

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Siin on suur tähtsus just õpetajate tööl. Õnneks õpetajad suunavad lapsi raamatukokku. Iga
aastaga läheb aga aina raskemaks lapsi lugema saada. Meelitasime lapsi raamatukokku ja
raamatukoguga tutvuma, tehes nendega nn raamatuseljaluulet. Kui alguses kirtsutati nina,
siis nii mõnigi laps sattus hoogu ja selle otsimise käigus leidis huvitavaid raamatuid.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Rannu
Kohtumine Marko
Kalduri
ja 35
Tähekiirega
Raamatuseljaluule
31
Lisaks veel raamatukogutunnid raamatukoguga tutvumiseks ja emakeele õpetaja poolt
läbiviidud tund raamatukogus. Osalesin ka kooli poolt korraldatud etlejat konkursi žüriis.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Niisuguse teenuse soovijaid pole olnud
Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Niisugused asutused raamatukogu piirkonnas puuduvad.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rannu raamatukogu on 2017. aastal koostööd teinud Rannu Rahvamaja, Rannu Kooli, Rannu
kogudusega. Väga hea koostöö oli ka Rannu Vallavalitsuse ja vallavanemaga. Raamatukogu
juhatajana olen võtnud oma südameasjaks jäädvustada ja tutvustada kohalikku ajalugu.
Kahjuks jääb sageli puudu ajast, et nende asjadega rohkem tegeleda.
Rannu Maanaiste Seltsiga tegelesime sportimisvõimaluste avardamisega.
Koostöö rahvamaja, kooli, lasteaia ja lähiümbruse raamatukogudega on hea.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Rannu

Jakob Tamme pingi avamine kohtumine rännumees Marko 21
Kalduriga
Kohtumine arsti, mesiniku ja kirjaniku Ilmar Särjega
11
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Näitus Rannu Vallavalitsuse ja volikogu ajaloost
Kokku arvuliselt

Üritusi

4

näitusi 1 väljapanekuid33

32

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Toimus 4 individuaalset arvuti algõppe tundi. Loomulikult on põhiliseks sihtrühmaks lapsed,
et nad õpiksid ise raamatuid leidma ja raamatukogu kasutama.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Põhiliseks infokanaliks on kujunenud raamatukogu facebooki leht. Kasutan seda lehekülge
info jagamiseks (üritused, lahtiolekuajad, koolitused, uued raamatud, loetud raamatute
lühitutvustus). Jälgijaid on üle 500 ja tavaliselt vaatab postitust ka üle 100 inimese.
Samuti jagasin infot valla kodulehel ning ka uue valla infolehes.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei ole loonud.
5. 2018 aasta tegevused
Olen mitmeid aastaid lubanud, et võtan rahulikumalt. Tundub, et 2017. aastal olengi seda
teinud ja just raamatukogu osas. Samas on toimunud ka raamatukogu raames mitmeid
toredaid üritusi. Rõõmustav on ka, et vaatamata piirkonna elanike suurele vähenemisele, pole
raamatukogu kasutamine samavõrdselt langenud.
Uus aasta tõi meile kõigile kaasa uue olukorra. Nüüd asume uues suures vallas ja tänu
suurusele on ka mitmeid muudatusi asjaajamise korras. Esimesed kohtumised juhtkonnaga
on jätnud väga positiivse mulje. Olen ka Elva valla kultuurikomisjoni liige ning usun, et saan
sealgi raamatukogude muredest ja rõõmudest rääkida ja vajadusel ka abi. Samuti korjan
kokku Infolehe Rannu kandi materjalid. Lähitulevikus hakkan infot jagama ka endisel Rannu
valla kodulehel ja nüüdsel Rannu piirkonna lehel. Samas on ka tunda, et inimesed pöörduvad
tihedamalt raamatukokku, kui on vaja infot uue vallaga asjaajamiseks.
Murekohaks on praegu teadaolev info, et Omniva teeb järjekordselt katset tuua Rannu
raamatukokku postipunkt. Olen sellele mõttele nüüdseks täiesti vastu. Mul pole selleks
raamatukogus ruumegi ning ka minu muud plaanid jääksid tänu sellele lisatööle ellu viimata.
Loodan, et Elva Vallavalitsus toetab mind selles küsimuses nagu varasemalt seda tegi Rannu
Vallavalitsus.
2018 on Vabariigi juubeliaasta. Kõik teevad igasuguseid kingitusi. Mina arvan, et Vabadussõja
mälestusmärgi taastamise ning 3 mälestuspingi paigutamisega olen mina juba kuhjaga
kingitusi teinud. Rahvamajaga koos plaanime küll korraldada peoõhtu „Jalutuskäik läbi 100
aasta Rannus“.
Koostan ka päevakohase näituse.
Lastele on plaanis korraldada mõni kohtumine kirjanikuga ja on ka Sangla harukogu 105.
sünnipäev tulemas.
Koostaja Viive Vink
Direktor
Allkiri /digitaalne//Nimi/ Viive Vink

Kuupäev 14.01.2018
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Roiu raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Roiu

2086
471
6754
133
15666
0
16969
31

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

-

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Põhiline oli ikka lugejate teenindamine, kirjanduse komplekteerimine, fondi korrastamine
ja postipunkti töö. 2017.a. oli näitarvude poolest väga hea aasta: 26 lugejat, 505 külastust ja
156 laenutust rohkem, kui 2016.a.
Meeldiv oli kohtumine Lehte Hainsaluga. Suureks üllatajaks olid Ahja kooli õpilased koos
õpetajaga, kes tulid ka üritusele ja esinesid meile väikese kavaga.
Natuke sai raamatukogu värskendatud uue mööbliga ja internetipunkt sai uue arvuti.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Sirvime uusi lasteraamatuid
Raamatunäitus „Hea noorte raamat…“

Osavõtjate arv
18

2. Juhtimine 2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Seoses haldusreformiga lõpetas Haaslava Vallavalitsus oma tegevuse ja moodustati Kastre
Vallavalitsus. Roiu raamatukogu juhataja töökoht viidi üle Kastre Vallavalitsuse koosseisu
alates 01.01.2018.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17 €
Eelarve kokku
33,617
36,167
+7,590
Personalikulu
12,054
12,639
+4,853
Komplekteerimiskulu 7,281
8,004
+9,930
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sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
2.23Projektid

3,735
3,466
2,202

Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Riigikogu katuseraha (Peeter Ernits)

4,049
3,854
1,980

+8,410
+11,194
-10,082

Periood

Eraldatud
summa
2,000

01.02-30.09

Projekti üldmaksumus
2,048

Raha oli mõeldud raamatukogule uue inventari ostmiseks: arvuti, sahtliboksid (2 tk.),
pehmemööblikomplekt, diivanilaud ja viis laste tugitool.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi pole
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

15.02

Kokkuvõte,

Kõrveküla

4

1

0

Raamat, Kõrveküla

4

1

0

haldusreform
08.11

Rahva

kirjandustuur Sõnaränd
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 2.4.4 Erialahariduse omandamine 2.4.5 Töötajate tunnustamine
Palju häid sõnu ja meelespidamist olen lugejatelt saanud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Raamatukogu asukoht ja juurdepääs hea. Muidugi võiks ruumi rohkem olla.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
On tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Ostetud uus arvuti internetipunkti kasutajatele. Raha selleks sain riigikogu katuserahast.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetusi oli 16 raamatut. Sageli pakutakse vana kirjandust, mis raamatukogus olemas või
juba kustutatud. Toodi ka uuemaid raamatuid, mille üle oli hea meel.
Komplekteerimise põhimõte on, et igale lugejale midagi. Jälgin ka sooduspakkumisi, et ikka
odavamalt saada.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Ostetud 524 raamatut. E-raamatuid pole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Tellitud 34 ajakirja ja 4 ajalehte. Annetusena saadud 7 ajakirja ja 2 ajalehte.
Kultuuriperioodika: Hea Laps, Looming, Raamatukogu, Teater.Muusika.Kino, Tuna, Täheke,
Vikerkaar, Värske Rõhk, Sirp ja Diplomaatia.
3.1.3 Auviste komplekteerimine 3.2 Inventuuri toimumine, kui ma õigesti mäletan, siis viimane inventuur oli aastal 1980.
Plaanis on 2018.a. alustada inventuuri tegemist.
Mahakandmiste arv: raamatuid kustutatud 1000 eksemplari ja 24 aastakäiku ajakirju.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes praegu pole. Kui siiani olin valla ainus
raamatukogu, siis 2018.aastast on vallas viis raamatukogu.
Endiselt käib kahel päeval nädalas esmaspäeval ja neljapäeval vallabuss, nii saavad ka
kaugemate külade elanikud ilusti raamatukokku.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogu internetipunktis on klientidel võimalik kasutada kaht arvutit. Oma isikliku
seadmega on võimalik kasutada wifit üks tund, siis edasi on vaja parooliga siseneda. Aasta
jooksul käidi internetis 133 korda, sellest lapsi 11 korda. Võrreldes 2016.aastaga käidi viis
korda rohkem, nii et kasutamine enam vähem sama.
Omavalitsuse materjalid on kättesaadavad valla kodulehel.
Raamatukogus on võimalik teha koopiaid, väljaprintimist ja on olemas skänner.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatukogu
Roiu
Kokku

Lugejad
2016
445

Lugejad
2017
471

Muutus
(+-)
+26
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Roiu

6249

6754

+505

Virtuaalkülast.
2016
121

Virtuaalkülast.
2017
115

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
67

Muutus
(+-)
-13

-6

Kokku

Raamatukogu
Roiu
Kokku

Laenut-d
2016
15510

Laenut-d
2017
15666

Muutus
(+-)
+156

Päringud*
2016
80

.
4.3 RVL teenindus
Saadud tellimusi 30 ja tellitud teistelt 219. Raamatuid vahetasin Kõrveküla, Meeksi,
Võnnu, Lohkva, Luunja, Kavastu ja Elva raamatukogudega.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduse soetamiseks sain riigilt 100 eurot lisatoetust. Ostsin 109
eksemplari laste- ja noorteraamatuid, neist 55 eesti autoritelt, 39 välismaa autoritelt ja 15
aimeraamatut. Abiks oli ikka see 100 eurot, kuigi eksemplaride arv jäi enamvähem samaks,
võrreldes eelmise aastaga.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d
2016
101

Lug-d
2017
117

Muu
tus
(+-)
+16

Külast-d
2016

Külast-d
2017

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

1137

1375

+238

1616

+505

1111

Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Sel aastal on tõesti rõõm näha, et lapsed loevad. Lugejaid, laenutusi ja külastusi
tunduvalt rohkem, kui 2016.a. Üheks põhjuseks on kindlasti see, et juba mitmendat aastat on
algklassides palju õpilasi.
Mitmel korral lugesime lastega raamatuid. Ettelugeja olin mina või siis lapsed ise, see
meeldis neile väga. Lapsi oli korraga 4-5, aga nii oligi hubane.
Raske on leida 7.-8. klassi noormeestele raamatut, kui õpetaja on andnud vaba valiku, aga
raamat ei tohi olla peenike, peab sobima vastavale vanusele jne. Soovitati lugeda „Minu…“
sarja, kuid paljud leidsid, et see on ikka rohkem täiskasvanutele. Loetakse muidugi meeleldi
kirjastus Tänapäeva välja antud noorte romaane.
235

3.-6. klassiga on kergem. Neile meeldivad M. Keräneni, I. Tomuski, K. Kassi, H. Vilepi jne.
raamatud. Muidugi kõige loetavamad on Luuseri päevikud, Hirmsa Henri lood, Lasse Maia
detektiivid ja Ühe äpardi lood, neis ju teksti vähem.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Roiu
Sirvime uusi lasteraamatuid
18
Olen nüüd lugeja
6
Kohtumine Lehte Hainsaluga
4
Ettelugemine: Mulle meeldib see 5
jõuluraamat
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kuna keegi pole soovi avaldanud, siis neid teenuseid ei osuta.
Tabel 10
Kordade arv
0

Koduteenindus

Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Teenuste arv

Ürituste arv
0

Kasutajate arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Koostöö toimib hästi vallavalitsuse, lasteaia ja päevakeskusega. Kuna vallas on peale
minu raamatukogu nüüd veel neli raamatukogu, siis ma usun, et ka meie vaheline koostöö saab
olema hea.
4.6.2 riiklikul 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Roiu

Suurtele:
Näitused ja väljapanekud: Kirjanike juubelid
Lehte Hainsalu looming
Teemaväljapanekud
Üritused:
Vestlusring: Haldusreform
Vestlusring: Kohalike valimiste eel
Vestlusring: Uudiskirjandus
Kohtumine Lehte Hainsaluga
Lastele:
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10
1
2
5
5
4
25

Kokku arvuliselt

Näitused ja väljapanekud: Kirjanike juubelid
8
Hea noorte raamat
1
Teemaväljapanek
1
Üritused:
Sirvime uusi lasteraamatuid
Olen nüüd lugeja
Kohtumine Lehte Hainsaluga (Ei arvesta eraldi üritusena)
Ettelugemine: Mulle meeldib see jõuluraamat

18
6
4
5

Üritusi

72

7

näitusi 23

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Peamine sihtgrupp on lasteaialapsed, kellele siis räägitakse kuidas raamatukogus käituda,
kuidas raamatuid laenutada, miks ei tohi raamatut lõhkuda ja sodida, miks peab raamatu
raamatukokku tagasi tooma jne.
Täiskasvanud vajavad vahel abi internetis mingite toimingute tegemisel. Kas see on nüüd
koolitus või lihtsalt abistamine? Ja tänapäeva lapsed on arvutite ja nutiseadmete alal nii
targad, et nad õpetavad mind , mitte vastupidi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valla kodulehel on Roiu raamatukogu lehekülg, sealt ka viide raamatukogu blogile.
Koostamisel on uue valla uus koduleht. Infot leiab ka valla „Infolehest“.
4.9 Andmebaasid
Raamatukogu blogis on viide, mille kaudu pääseb URRAM-i e-kataloogi.
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogu osaleb üleskutsel „Lugemiskingitus - Eesti 100“, kus lugeja peaks 14 kuu
jooksul läbi lugema 100 eesti autori raamatut. Registreerunud osalejaid on juba üheksa.
Välja on pandud teemanäitus „Eesti Vabariik 100“, mida siis aastajooksul täiendan uute
raamatute ja artiklitega.
Plaanis on alustada 2018.a. inventuuriga.

Koostaja: Elle Kruus
Juhataja
Allkiri ………………

/Nimi/

Kuupäev: 24.01.2018
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Rõngu raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
RÕNGU

2745
570
6139
777
20467
0
22251
13

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

Teedla, Koruste, Valguta

3

Töötajaid
kokku
3

1.Põhilised tegevussuunad
Valgutas aidati koguda materjali
1) raamatu „Valguta kolhoos“ jaoks.
2) fotonäituse „Valguta hariduselu ja Valguta küla - 435“ tarbeks.
Teedlas pöörati suuremat tähelepanu laste lugemisele ja ühistegevusele. Iga nädal toimus
meisterdamisring raamatukogus, suvel oli spordipäev-orienteerumine.
Rõngus oli Ivar Ivaski aasta:
1) Korraldati luulekonkurss ja ilmus „Minu Rõngu. Tähtede tähendust tunda“
2) Avati Ivar Ivaski mälestuskivi Tolmu tee algusse. Rõngu kalmistul külastati 20
kultuuritegelase hauda.
3) Liivia Viitol Tallinnast loenguga Ivar Ivaskist.
Kodukandi päeva oli raamatukogus rahvarohke, muusikaline loeng „Kolmed velled“.
Üha enam on tihenenud sidemed Aakre piirkonnaga.
Tore on tõdeda, et meie algatatud „Ruubeli Rattaralli“ on muutunud vabariiklikuks ürituseks.
Kõik raamatukogud on piirkonna elanikele vajalikud ning kõigile on pakutud vajalikke
teenuseid vastavalt võimetele ja vajadustel.
Koostöö teiste valla allasutustega on hea. Käiaks koolides ja lasteaedades esinemas, samuti
külastavad lapsed-õpilased rühmadena raamatukogusid. Naisseltsidega korraldatakse
ekskursioone jne.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus

Osavõtjate arv
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Valgutas: Linnud ja loomad sügisel
Uute raamatute tutvustus
Raamatunäitus A. Lindgren 110
Rõngus: Imelised muinasjutud: Milne, Lewis, Tolkien
Emadepäev luules
Rõngu regilaulupõimik Kolmed Velled
Kultuuritegelaste mälestamine Rõngu kalmistul
Maailma loomine – H. Käo 75
Kirjanduslik Otepää-Sangaste
Ruubeli rattaralli
Ilmar Särg kui kirjanik ja südamearst
Kes oli Ivar Ivask
Tänuüritus Ivar Ivaski luulekonkursil osalejatele
Teedlas: Laste Vabariik 100
Tänapäevased ehk kaasaegsed muinasjutud
Spordipäev-orienteerumine

12
15
27
19
20
32
20
11
19
78
24
23
28
6
11
20

2. Juhtimine
Raamatukogude häireteta ja tulemusliku töö tagamine.
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Seoses valdade ühinemisega kuuluvad kõik raamatukogud Elva ühendvalla koosseisu. Meie
töös muudatusi veel pole olnud. Lahtioleku ajad ja kõik muu on endine.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
37,932
23,953
13,209
8,257
4,860
1,770

2.24Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.17 €
53,633
31,660
14,413
9,050
5,141
2,982

Periood

Muutus %
+4,14%
+3,21%
+0,91%
+0,96%
+0,57%
+6,84%

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.25 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Jätkuvalt on piirkonnas alles neli raamatukogu oma ruumides, kus töötab 3 inimest, 2,25
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töökoormusega.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

15.02

Haldusreform, statistika Kõrveküla

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

4

2

4

2

4

2

4

1

4

3

2

1

4

1

Koolituseks
kulutatud
summa

raamatukogu
7.06

Riigiarhiiv,

Tervishoiu Kõrveküla

kõrgkool
6.09

Saksa

raamatukogu
kirjandus, Kõrveküla

mälutreening
8.11

10,00

raamatukogu

Rahva

raamat, Kõrveküla

kirjandustuur, sõnaränd raamatukogu
6.12

Aastalõpu

seminar Kõrveküla

Tartu Loodusmajas
20.01

Veebiseminar.
võimalused

45,00

raamatukogu

Uued Windows
Windows

10 Pro-ga
17.11

TÕNi lõpuüritus

Andras

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Rõngu:
22.05 kodukandipäev: Meie küla lugu ja „Rõngu kolmed velled“ (Kõver Kõrts, Lossimägi ja
kirik)
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Ei omandatud
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Laine Meosele maavanema tänukiri.
2.26 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Töökorralduse reeglite muutmine 10.01.2017
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Rõngus on tagatud.
Teedlas ja Valgutas pole hetkel vajadust.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Rõngus vahetati välja kolm lugejate käsutuses olevat arvutit.
Rõngus on ka wifi kasutamise võimalus.
Kõigis raamatukogudes internet toimib.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteeritakse Rahva Raamatust Kõrveküla raamatukogu kaudu.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 42 eks 2,19%
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
Tundub, et kõik tellitud raamatud leiavad kasutamist.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine:
kokku on tellitud 27 nimetust ajakirju (eksemplare rohkem) + 7 nimetust ajalehti (eksemplare
rohkem).
Perioodika tellitakse valla rahadest, vaid kultuuriperioodika tellitakse Rõngu raamatukogule
riigi rahadest, summas 211,40€ : Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Sirp, Täheke, Vikerkaar, Värske
Rõhk, Looming, Raamatukogu, Hea Laps, Raamatukogu.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine,
Inventuur viidi läbi Rõngus, puudu oli vaid 29 teavikut.
Üldse kanti maha aastas 459 eksemplari.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi pole. Kõik külad on kaetud raamatukogundusliku teenuse pakkumisega. Kaugem
küla on Rannaküla, kust saab 1x nädalas sõita Rõngu, Valgutasse või Elvasse (lisaks
liinibussile) ka valla bussiga. Teine kaugem küla – Käärdi küla elanikud – kasutavad kas Elva
või Tartu raamatukogusid.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejaid teavitasime Rõngu valla kodulehe kaudu, Urrami teadetes ja Rõngulases.
AIP-i kasutamise võimalus: Rõngus 3 ; Valgutas 1 ; Teedlas 1 koht.
Rõngulane ja Infoleht on igas raamatukogus nii kohal lugemiseks kui ka jagamiseks kodudesse.
Raamatkogudest on juttu olnud 5 korral Rõngulases või Infolehes.
AIP-i kasutati 777x
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Rõngu
523
487
-37
Teedla
53
48
-5
Valguta
61
35
-26
Kokku
637
570
-68
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Rõngu
Teedla
Valguta
Kokku

4606
893
709
6208

4507
994
638
6139

-99
+101
-71
-69

RaamatuLaenut-d
Laenut-d
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Rõngu
14333
15392
+1059
Teedla
2166
2253
+87
Valguta
1856
1705
-151
Kokku
18355
19350
+995
Huvitavamaid infopäringuid:
Materjali Rõngu monumendist
Transpordi soodustused sügava puudega inimestele.
Kalakasvatusest.
Mis on Püha söömaaeg + pildimaterjal.
„Tühjade susside saladus“.
Tähistaevas: Veenus.
Materjali ninakaru, koola, leeguani, vaalade kohta.
Leedu Vabariigi kohta + leedu kirjandust.
Eesti vanasõnad.
Austria kirjandust.

Virtuaalkülast.
2016
0
0
0
0

Päringud*
2016
24
14
2
40

Virtuaalkülast.
2017
0
0
0
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
29
25
6
60

Muutus
(+-)
+5
+11
+4
+20

0
0
0
0

4.3 RVL teenindus
RVL on toimunud põhiliselt oma valla raamatukogude, Elva Linnaraamatukoguga, Puhja,
Rannu, Konguta raamatukogudega.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
Rõngu
83
76
-7
560
654
-94
644
926
+282
Teedla
9
9
0
359
515
+156
116
187
+71
Valguta
8
9
+1
87
44
-43
55
52
-3
Kokku
100
94
-6
1006
1213
-19
815
1165
+350
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
242

Raamatukogu
Rõngu

Teedla

Valguta

Ürituse nimi
Emakeele päev luules
Kes oli Ivar Ivask
Ivar Ivaski luulekonkurss
Imelised muinasjutud: Milne, Lewis,
Tolkien
Haiget saanud raamatud
Raamatukogutöötaja elukutsest
Laste Vabariik 100
Ettelugemispäev „Muinasjutud“
Spordipäev-orienteerumine
Linnud ja loomad sügisel
Uute raamatute tutvustus

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Kõduküla Seltsiga

Teenuste arv

Osavõtjate arv
20
23
28
22
20
24
6
8
20
12
15

Kasutajate arv

Ürituste arv
Osavõtjate arv
Ivar Ivaski mälestuskivi 87
avamine ja luulevihiku
ilmumine.
Rõngu rahvamaja
II
Ruubeli
rattaralli 78
korraldamine.
Pillimuuseumiga
4 kontserti
192
Valguta Naisselts
„Valguta Kolhoos“
–
pildimaterjali otsimine
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Teedlas toimuvad lastele meisterdamise tunnid.
Täiskasvanud saavad individuaalset arvutiõpet.
Kaks ekskursiooni: Kirjanduslik Otepää-Sangaste ja ERM-i külastus.
Kodukandipäeval muusikaline pärimuskultuuri põimik Rõngu regilauludest „Kolmed velled“.
Rõngu Kihelkonna 20 kultuuritegelaste mälestamine Rõngu kalmistul.
Luuleraamatu „Minu Rõngu. Tähtede tähendust tunda“ ilmumine.
„Pisike puu“ beebiraamatu kätteandmine.
Raamatunäitusi Ikka mõtlen neile. Kes siit viidi ….
Ivar Ivask - Rõngu ja Riia vahet
Raamatu väljapanekud:
EV aastapäev,
Ikka naistest,
Ruubel ja rattasport.
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4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Kokku arvuliselt

Üritusi

Üritustel
osalenute arv

näitusi

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lasteaia laste külaskäigud raamatukogudesse.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogutöötajate kaasabil ja ettevõtmisel ilmus piirkonnas kaks raamatut:
Valguta kolhoos.
Minu Rõngu. Tähtede tähendust tunda.
Uue ühendvalla logo komisjoni töös osalemine.
Vahetati välja kolm arvutit AIP-i nurgas.
Haldusreform jättis raamatukogude osas kõik endiseks.
Osalemine:
08.06 Koruste töötaja esines ETV saates „Lauluga maale“ salvestusel. Eetris oli saade 29.06
Koostajad: Laine Meos
Piret Terve
Maie Loot
Direktor: Laine Meos
Allkiri ……………… /Nimi/

Kuupäev 25.01.2018
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Tabivere raamatukogu aastaaruanne 2017
Tabel 1
Raamatukogu nimi

Tabivere raamatukogu

Elanike arv Üldkasutatavate
(01.12.16)
raamatukogude
arv
1312
1

Harukogude
arv

Kokku

0

1

1.Põhilised tegevussuunad
2017. a kujunes suurte muutuste alguse aastaks. Tabivere valla sundliitmine Tartu vallaga viis meid
sügisest Tartu maakonda. Alates septembrist käisime koolitustel mõlema maakonna
keskraamatukogudes.
Meeldejäävamad üritused ja näitused:
Külas on Aidi Vallik. Kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga, üritus toimus Tabivere põhikoolis.
Laste Vabariigi tuur Tabiveres. Osalesime raamatukogu töötoaga.
Kohtume kell kolm. Ettelugemine Tabivere Sotsiaalkeskuse hooldekodus kaks korda kuus.
Pimekohting raamatuga. Raamatukogupäevade ajal laenutasime pakitult laste- ja
noorteraamatuid.
„Tõde või tegu“. Näitus laste- ja noorteraamatutest .
Koolitarbed läbi aegade. Raamatukogupäevade ajal menukaks osutunud näitus.
Tabivere valla Sõnumilehes ilmus Tiina kirjutatud artiklite sari „Inimesed meie keskel“,
samuti artikkel „Kaie Põdra 50 aastat Maarja raamatukogus“ ja „Elistvere raamatukogu sai
100 - aastaseks“.
Uudiskirjanduse tutvustamine blogis ja Facebookis.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
Raamatukogu on avatud E, K, N, R 9.00-17.00; T 10.00-18.00; L 10.00-15.00
Juunis, juulis ja augustis on raamatukogu laupäeviti suletud.
Raamatukogu nõukogu ei ole.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt

Seisuga
31.12.16. €
27227

Seisuga
31.12.17. €
28288

Muutus %

17118

18094

+5%

6833
4470
2363

6977
4550
2427

+2,1%
+1,8%
+2,7%

245

+3,9%

sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
1123
1252
+11,5%
sh keskraamatukogu
Jooksvatest kuludest moodustas tööjõukulu 63,9%, komplekteerimiskulu 24,6%,
infotehnoloogiakulu 4,4%, koolituskulu 1,9%.
Palgatõus 5%.
7.3. Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekte ei kirjutanud.

Periood

Eraldatud
summa
-

-

Projekti
üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus on kaks täiskohaga töötajat.
2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest
Vabariiklikest täienduskoolitustest 2017. a osa ei võtnud.
Tabel 4
Koolituste arv
Koolitustundide arv
Koolituseks kulutatud
(koolituse maht )
-

Koolituse teema
-

2.4.2 Maakonnaraamatukogu
stažeerimised
Tabel 5
Kuupäev

Täienduskoolitus

22 .02.

Kirjanduse teemapäev

Korraldaja
-

korraldatud

teema-

ja

Esinejad, korraldajad

Viimastel aastatel eestlase lugemislauale
jõudnud prantsuse nüüdisaegne kirjandus

29.03

koolitused,

Osavõtjate arv
-
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Kestus/
koolitustõend

6 ak/t

Osale-nud
raamatuk
ogu
hoidjate
arv
2

6 ak/t

2

Triinu Tamm, „Loomingu
Raamatukogu“

2016. aasta Jõgeva maakonna
Siiri Õunap, Maris Oro, Nelli
raamatukogudes. Plaanid 2017. aastaks
Orgmaa, maakonnark
Laste- ja noortetöö teemapäev (2017 – laste- ja noortekultuuri teema-aasta
„Mina ka!“)
Erivajadustega laste märkamine ja nende
toetamisvõimalused. Käitumisprobleemide
tagamaadest.

teabepäevad,

Tiina Kallavus, Tartu Herbert
Masingu Kool

Kolleegilt kolleegile: Laste- ja noortetöö
korraldamisest Tartu Oskar Lutsu nimelises
Linnaraamatukogus

Ädu Neemre, Tartu Oskar Lutsu
nimeline Linnaraamatukogu

20 .04.

Koolitus „Digiajastuga kaasaskäimise oskused raamatukoguhoidjale“
(nutiseadmete koolitus). Madis Roosalu, IT Koolituskeskuse OÜ, koolitaja

6 ak/t
IT Koooli
tuskeskuse
tõend

2

02.05.

Kultuurilooline koolitusreis „Vaimse kultuuripärandi varamud Tartus“. Siiri
Õunap, maakonnark
Eesti Rahva Muuseum – midagi palju enamat
kui lihtsalt muuseum. ERMi külastamine
Rahvusarhiivi peahoone Noora – Euroopa
moodsaim rahvusarhiivi külastamine
Koolitusreis „Leedu raamatukogud ja kultuuriväärtused“. Rutt Rimmel,
maakonnark; Tensi-Reisid AS
Kultuurilooline koolitusreis „Jõgevamaa kirjandusradadel. 3“: Jõgeva Kuremaa – Laiuse – Rääbise - Sadala – Torma -Võtikvere – Voore.
Korraldaja Siiri Õunap, maakonnark.
Esinejad: Ene Sööt, Jõgeva Linnark; Marika Aavasalu, Kuremaa rk; Asta Leiten,
koduloolane; Nele Tõnissoo, Torma rk; Laidi Zalekešina, Mustvee Linnark; Imbi
Paju, ajakirjanik, filmirežissöör; Tea Daškova, Voore rk; Enne Tuka, Kaarepere
rk
Maakondlik raamatukoguhoidjate teabepäev
Personalia (personali muudatused,
tööjuubelid)
Jooksev informatsioon
Siiri Õunap, maakonnark
Mida nägime ja kuulsime Leedu
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogudes?
Kuidas kogume igapäevaselt
Siiri Õunap, maakonnark
raamatukogustatistikat: probleemid, mis meid
raamatukogustatistikas heidutavad
Komplekteerimise (ümber)korraldamisest
Rutt Rimmel, maakonnark
maakonna raamatukogudes 2018. aastal
„Noored ja digikultuur. Sotsiaalvõrgustikud
Maria Murumaa-Mengel, Tartu
raamatukogude töös“
Ülikool
Individuaalkoolitus erihariduseta
Maris Oro, Aive Nurmekivi,
raamatukoguhoidjatele
Sirje Tero,
Erika Pahla, Siiri Õunap,
maakonnark
Kogude teemapäev

5 akt /t

2

6 ak/t

1

8 ak/t

1

6 ak/t

2

23.25.08.
07.09.

04.10.

24. 10.

16.11.

14.12.

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Raplamaa raamatukogude näitel.
Komplekteerimiskogemusi vabariigist

Tiina Talvet, Rapla
Keskraamatukogu, ERÜ
rahvaraamatukogude
komplekteerimise töörühm

Kolleegilt kolleegile: Kogude kujundamine
Tallinna Keskraamatukogu näitel

Aivi Sepp, Tallinna
Keskraamatukogu

Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

Maris Oro, maakonnark

Kolleegilt kolleegile: Adavere topoteek –
digitaalselt kättesaadav ning kaardil nähtav
kogukonna ajalugu

Tiina Kull, Põltsamaa
Vallaraamatukogu

Aastalõpu koosviibimine, IDAde 2017 gala
Raja Vabaajakeskuses
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7 ak/t

6 ak/t

2

-

2

KOKKU:

Osaletud täienduskoolituste
arv: 8

Koolitust
undide
arv: 49

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Tabel 6
Loengu, ettekande teema

Kellele

Kuupäev

Esineja

Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialaharidust ei omandanud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tabel 7
Tunnustuse saaja

Tunnustuse nimetus

Tunnustuse andja

Tabivere raamatukogu

Aukiri

Jõgeva Maavalitsus

Anne Aunap

Meene

Põltsamaa Raamatukogu

Tiina Teder

Meene

Põltsamaa Raamatukogu

Mille eest tunnustus
saadi?
Jõgevamaa kultuurielu
rikastamise eest
Ametilt ja hingelt
Jõgevamaa
raamatukoguhoidja
Ametilt ja hingelt
Jõgevamaa
raamatukoguhoidja

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht
Tabel 8
Raamatukogu ruumid
ei
vasta
kaasaja
nõuetele

Raamatukogu ruumid
vajavad mingis osas
kaasajastamist,
kuid
võimaldavad
olemasoleval
kujul
pakkuda
kasutajale
head teenust

Raamatukogu ruumid
on
suures
osas
tänapäevased, vajavad
pisiremonti

Raamatukoguruumid on
tänapäevased,
paiknevad uutes või
korralikult renoveeritud
ruumides
ning
võimaldavad pakkuda
kasutajale kvaliteetset
teenust

*

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tabel 9
Juurdepääsu
tagatud

ei

ole

Juurdepääs on tagatud
vähemalt põhiteenuste
osas

Lisaks põhiteenustele
on tagatud juurdepääs
ka
lisategevustes
osalemiseks

*
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Tagatud
ligipääs

on

täielik

Raama
tukogu
hoidjate
arv: 2

Liikumispuudega inimesed raamatukokku ei pääse. Kaldtee võimaldab tulla esimese korruse
koridori, kuid edasi teisele korrusele kahjuks enam ei saa.
2.6. Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Tabel 10
Infotehnoloogiline keskkond raamatukogus

Seisuga
31.12.
2016
2
1
0
0
0
1
0

Kasutajate käsutuses olevad arvutid (arv)
Sülearvutid (arv)
E- lugerid (arv)
Tahvelarvutid (arv)
Nutitelefonid (arv)
Fotoaparaadid (arv)
Projektorid (arv)

Seisuga
31.12.
2017
2
1
0
0
0
1
0

Ostsime juurde 1 ID-kaardi lugeja ja sülearvutile SSD seadme.
Tabel 11
Raamatukogu arvutipark
on vanem kui 5 aastat,
puudub WiFi, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus
ning tehnilised vahendid
tegevuste läbiviimiseks

Raamatukogu arvutipark ei
ole vanem kui 5 aastat, on
WiFi –võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark ei ole vanem
kui 4 aastat,
on
WiFi
–võrk,
printimis-,
paljundamis-,
ja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised
vahendid
toetavad
mõningate
tegevuste läbiviimist

Raamatukogu
arvutipark ei ole vanem
kui
3
aastat,
kasutajatele on kiire
WiFi-võrk, printimis-,
paljundamisja
skaneerimisvõimalus,
tehnilised võimalused
tagavad mitmekülgsete
tegevuste
läbiviimist
(3D-printer,
muusikavahendid jm)

Raamatukogu tööarvutid on soetatud 2011. ja 2012. aastal. Tööarvutites on
operatsioonisüsteem Windows 7 Pro. Raamatukogus on WiFi, saab printida, paljundada ja
skaneerida.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimisel oli suur abi Põltsamaa raamatukogu kogude arenduse osakonna
soovitustest. Kindlasti arvestame lugejate soove.
Meie raamatukogule annetati 40 eksemplari raamatuid, see on 7,8% kogude juurdekasvust.
Enamus annetatud raamatutest on ilukirjandus.
29 annetusena saadud raamatut saime eraisikutelt, nendest 9 on ingliskeelsed
noorsooromaanid.
8 ingliskeelset raamatut saatis meile Tabivere raamatukogu lugeja Ameerikast.
Lugejate sihtrühmadest kasutavad raamatukogu kõige rohkem töötajad ja kodused.
53,9% laenutustest moodustab ilukirjandus.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
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Raamatuid ostsime 476 eksemplari, 13 eksemplari rohkem kui 2016. a.
Raamatute ostmiseks kulus 5718 eurot, 81,9% komplekteerimiskuludest.
Raamatute komplekteerimiskulu ühe elaniku kohta 4,35 eurot, sellest omavalitsuselt 2,50 ja
riigilt 1,85.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2017. a tellisime 24 nimetust ajakirju, 2 ajakirja annetati. Ajalehti tellisime 7 nimetust.
Perioodika ostmisele kulus 1251 eurot, 17,9% komplekteerimiskuludest.
Kultuuriperioodika väljaannetest tellisime Akadeemia, Loomingu, Muusika ja Tähekese.
Ajakiri Raamatukogu on saadud annetusena.
Elektroonilised jadaväljaanded on saadud koos paberväljaannetega: Akadeemia, Looming,
Muusika, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Postimees.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
2017. a ostsime ühe auvise, mis maksis 7,98 eurot.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Maha kandsime 525 eksemplari raamatuid ja 80 aastakäiku ajakirju.
Inventuuri ei teinud.
Ringlus 1,4.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused (sh e-teenused)
Tabel 12
E-teenused
E-kataloog
Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi)
Sh ainult KOVi lehel
Virtuaalkülastused (arv)
Virtuaalkülastusi elaniku kohta
E-teavikute kogu (eks)
E-teenused RIKSWEBi kaudu (reserveerimine)
E-teenused RIKSWEBI kaudu (pikendamine)
E-külastused (RIKSWEBi külastused, enda kogu)
Otsingute arv elektroonilises kataloogis
Saadeti elektroonilisi koopiaid (vahendatud elektrooniline
dokumendiedastus) (arv)
Elektrooniline infoteenindus (elektrooniliste päringute arv, kui
registreeritakse)
Kasutajakoolitus e-õppena (arv)
Interaktiivsed teenused (sotsiaalmeedia)
Sotsiaalmeedia postituste arv
M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele)

2016
+
2
1
1200
0,9
6
jadaväljaannet
+
41
239
0
0

2017
+
2
1
1794
1,4
7
jadaväljaannet
+
11
169
0
0

0

0

0
+
128
+

0
+
74
+

Külastusi mobiilirakendusele m-Riks 1.
Vaatamata sellele, et virtuaalkülastuste arv on kasvanud, on kõik teised näitajad langenud.
Paljud meie lugejad otsivad blogist või Facebookist infot selle kohta, kas raamatukogu on
avatud, kuid reserveerivad ja pikendavad raamatuid ikka raamatukogus.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Tabel 13
AIPi kasutamine

2016
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2017

AIPi külastused (arv)
AIPi kasutajad (arv)

117
55

80
37

AIPi külastuste arv väheneb pidevalt, aga sellele vaatamata on AIP vajalik. AIPi tullakse
põhiliselt ID- kaardi lugejat kasutama ja printima.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 14
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Linna/maak. 595
598
+3
rmtk
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Linna/maak.
rmtk

10730

11002

+272

Virtuaalkülast.
2016
1200

Virtuaalkülast.
2017
1794

RaamatuLaenut-d
Laenut-d
Muutus Päringud*
Päringud*
kogu
2016
2017
(+-)
2016
2017
Linna/maak. 24091
21958
-2133
57
38
rmtk
Raamatukogu kasutajate ja laenajate arv suurenes. Samuti suurenes külastuste ja
virtuaalkülastuste arv. Laenutuste arv vähenes märgatavalt.
Hõlve 45,6%
Külastusi elaniku kohta 8,4
Ringlus 1,4

Muutus
(+-)
+594

Muutus
(+-)
-19

Tabel 15
Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 5 nädalat

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 4 nädalat
*

Ooteaja pikkus nimetuse kohta
ei ületa keskmiselt 3 nädalat

Päringute arv on tunduvalt väiksem kui eelmisel aastal, aga siin on järjekordselt põhjus
selles, et me ei ole kõiki päringuid registreerinud.
Ooteaja pikkus oleneb sellest, kui kiire lugeja käes raamat momendil on.
4.3 RVL teenindus
Raamatuid laenutasime 16 maakonna raamatukogule, raamatuid saime 20 raamatukogust.
Väga suure osa meie raamatukogu poolt tellitud RVLi raamatutest moodustab õpilaste
soovituslik kirjandus ja venekeelne kirjandus.
Tihedam koostöö oli Elistvere ja Maarja raamatukogudega, samuti Põltsamaa Raamatukogu,
Põltsamaa Lasteraamatukogu, Adavere Raamatukogu ja Mustvee Raamatukoguga.
Kiire RVL sai teoks tänu maakonna raamatukogu pakiringile, kolleegidele, oma perele,
Tabivere vallasekretärile ja meile endile.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Tabivere raamatukogu teeb koostööd Tabivere lasteaia ja Tabivere põhikooliga.
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4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Arvame, et meie raamatukogus on hea valik laste- ja noortekirjandust.
Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimisel arvestame Põltsamaa raamatukogu kogude
arenduse osakonna soovitusi, laste ja noorte soove. Endiselt on päevakorras koolide
soovituslik kirjandus. 2017. a ostsime juurde mitmeid eksemplare soovituslikku kirjandust.
Näiteks on meil Mika Keräneni raamatut „Varastatud oranž jalgratas“ 9 eksemplari.
Loodame, et need raamatud on edaspidi ka koolide soovitusliku kirjanduse nimekirjas.
2017. a saime juurde 178 eksemplari laste- ja noortekirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 16
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
2017

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

171

+592

2700

2912

+212

187

+16

2750

3342

2017. a erineb eelmisest aastast selle poolest, et kõik näitajad lasteteeninduse osas
suurenesid.
Külastuste arvu suurenemine on seotud ürituste arvu suurenemisega.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lugemisharjumuste kujundamisel ja arendamisel lootsime 2017. a lugemisprogrammile
„Aitan lapsi raamatute juurde“. Kahjuks see programm tööle ei hakanud.
Laste põhiline lugemisvara on kooli soovituslik kirjandus. Hea on see, et õpetajad ei nõua
alati ühe konkreetse raamatu lugemist, vaid õpilased võivad lugeda sama kirjaniku teisi
raamatuid. Rohkem raamatuid loetakse ka siis, kui õpetaja annab lugemiseks erinevaid
ilukirjanduse liike (nt ulme-, seiklus-, krimikirjandus jms).
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 1
Lastele mõeldud üritusi oli 22, osavõtjaid 464.
5 kasutajakoolitust rühmadele, osavõtjaid 75.
Tabivere põhikooli emakeelekuu puhul toimusid kirjandusviktoriinid kõigile õpilastele.
Laste ja noorte kultuuriaasta tähistamiseks kutsusime külla kirjanik Aidi Valliku. Kirjanik
esines Tabivere põhikoolis kogu kooliperele.
27. mail jõudis Laste Vabariigi tuur Tabiverre. Osalesime sellel üritusel töötoaga.
Raamatukogupäevade ajal korraldasime ettelugemisi lasteaia lastele ja põhikooli õpilastele.
Tabivere põhikooli õpilased võtsid osa maakondlikust 3.-4. klasside kirjandusmängust ja
maakondlikust 4. klasside ettelugemise võistlusest.
Laste ja noorte kultuuriaasta tähistamiseks oli meil püsinäitus „Tõde või tegu“.
Raamatukogupäevade ajal avasime näituse „Koolitarbed läbi aegade“. See näitus leidis
kajastust ajalehes Vooremaa, Kaie Nõlvaku artiklis „Tabivere raamatukogus ollakse nostalgia
lainel“.
Mitmed näitused olid pühendatud lastekirjanike ümmargustele sünnipäevadele ja
sünniaastapäevadele.
Suuremad üritused välja toodud lisas.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 17
Kordade arv
Koduteenindus
Koduteenindatavaid ei ole.

-

Tabel 18
Teenused teistele asutustele
Tabivere Sotsiaalkeskus (hooldekodu)

Teenuste arv

Kasutajate arv

-

-

Ürituste arv

Osavõtjate arv

13

159

Tabivere Sotsiaalkeskuses (hooldekodus) käin kaks korda kuus raamatuid ette lugemas 1.
veebruarist. Olen saavutanud hooldekodu elanikega hea kontakti.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Üritusi täiskasvanutele 19.
4.6.1 Kohalikul tasandil
2017. a oli laste ja noorte kultuuriaasta.
Kultuuriaasta tähistamiseks kutsusime kevadel Tabivere põhikooli õpilastele esinema kirjanik
Aidi Valliku.
Palju elevust tekitas emakeelepäeva viktoriin täiskasvanutele „Mis on sinu oma, aga teised
kasutavad?“
Traditsiooniks on kujunenud „Pimekohting raamatuga“. Raamatukogupäevade ajal
laenutasime pakitult laste- ja noorteraamatuid nii sihtgrupile kui ka täiskasvanutele.
Tuntud inimesena raamatukogus töötas Tabivere noortekeskuse noorsootöötaja.
Populaarseks kujunes näitus „Koolitarbed läbi aegade“. Enamuse näituse eksponaatidest
tõime ise, osa eksponaate laenasime Tabivere muuseumist.
Hea hoo sai sellel aastal sisse ettelugemine Tabivere hooldekodus, nimetuse all „Kohtume
kell kolm“.
Seltsing Lumeroos koosviibimistel Tabivere rahvamajas käisin raamatuid ette lugemas ja
uusi raamatuid tutvustamas. Seltsing tegutseb sügisest Tabivere rahvamaja ruumides (enne
meiega ühes majas).

4.6.2 Riiklikul tasandil
Elamustuur Laste Vabariik külastas mais Tabivere, osalesime raamatukogu töötoaga.
Registreerisime ennast lugemisprogrammi „Aitan lapsi raamatute juurde“, aga kahjuks see
projekt jäi mingil põhjusel pooleli.
4.6.3 Rahvusvahelisel tasandil
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei teinud.
Tabel 19
Raamatukogul puuduvad
kontaktid teiste asutustega
koostöö osas

Raamatukogul
kontaktid
asutustega

on
teiste
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Raamatukogu
töötab
regulaarselt üheskoos
teiste asutustega ning
pakub neile teenuseid

Raamatukogul on teiste
asutustega tihe koostöö,
raamatukogu
pakub
neile
teenuseid,
korraldatakse
ühistegevusi
ja

pakutakse
teenuseid.
*

ühiseid

*

Põhilised koostööpartnerid on Seltsing Lumeroos, Tabivere Sotsiaalkeskus (hooldekodu),
Tabivere põhikool, Tabivere lasteaed, Tabivere rahvamaja.
4.7. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Kasutajakoolitusi täiskasvanutele toimus 4, RIKSWEBI individuaalsed koolitused.
Tabivere põhikooli õpilastele toimus 5 rühmakoolitust erinevatel teemadel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tabel 20
Raamatukogul
puudub
oma Raamatukogu
tutvustab
oma
koduleht (blogi), kuid tutvustab tegevusi regulaarselt oma kodulehel
raamatukogu tegevusi kohalikus (blogis) ja kohalikus trükimeedias
trükimeedias
*

Raamatukogu tutvustab oma
tegevusi lisaks omavalituste
kodulehel,
partnerite
kanalites ja sotsiaalmeedias
*

Kajastame oma tegemisi FBs, blogis ja aegajalt kohalikus ajalehes.
„Tabivere raamatukogus ollakse nostalgia lainel“, Kaie Nõlvak Vooremaa nr 126, 31.10.2017
Tiina Teder kirjutas Tabivere valla Sõnumilehte mitmeid artikleid:
Artiklite sari „Inimesed meie keskel“ oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.
Nendes artiklites küsitles Tiina inimesi erinevatest põlvkondadest, Sõnumileht nr 3, 4, 5, 6,
7, 2017.
„Kaie Põdra 50 aastat Maarja raamatukogus“, Sõnumileht nr 7, 2017.
„Elistvere raamatukogu sai 100- aastaseks“, Sõnumileht nr 9, 2017
4.9 Andmebaasid
TEA entsüklopeedia.
Raamatukogu blogis ESTER, ISE, DIGAR, DEA, ERB.
5. 2018. aasta tegevused
Raamatukoguprogrammi Urram selgeks õppimine.
Tartumaa lasteraamatupäeva korraldamine.
Jätkame Tabivere Sotsiaalkeskuses (hooldekodus) ettelugemisi kaks korda kuus.
Tabivere raamatukogu lugejad teevad koos teiste Tartumaa raamatukogude lugejatega
lugemiskingituse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks. Iga lugeja, kes üleskutsest
osa võtab, annab endast parima, et lugeda läbi 100 eesti kirjanike poolt kirjutatud raamatut.
Tähistame ürituste ja näitustega Eesti vabariigi 100. sünnipäeva ja Euroopa kultuuripärandi
aastat.

Anne Aunap
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Direktor
19.01.2018
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LISA 1
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Tabivere raamatukogu

Ürituse nimi
Kirjandusviktoriin raamatukogus.
Viktoriini küsimustele vastasid Tabivere
põhikooli 1.-3. klassi õpilased.
Kirjandusviktoriin raamatukogus.
Viktoriini küsimustele vastasid Tabivere
põhikooli 4.-6. klassi õpilased.
Kirjandusviktoriin raamatukogus.
Viktoriini küsimustele vastasid Tabivere
põhikooli 7.-9. klassi õpilased.
Tähenärija. Emakeelepäeva puhul
lugesime Tabivere lasteaia Villi rühma
lastele raamatut „Tähenärija
raamatukogu“, tutvustasime uusi
raamatuid.
Külas on Aidi Vallik. Tabivere põhikoolis
toimus kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga.
Külaskäik raamatukokku. Tabivere
lasteaia Villi rühma lapsed tutvusid
uuema lastekirjandusega.
Külaskäik raamatukokku. Tabivere
põhikooli 4. klassi õpilased tutvusid
uudiskirjandusega.
Külaskäik raamatukokku. Tabivere
põhikooli 3. klassi õpilased tutvusid
uuema lastekirjandusega.
Kas loeme muinasjutte? Tabivere
põhikooli 5. klassi õpilased
raamatukogus muinasjuturaamatuid
valimas.
Pimekohting raamatuga. Pakitult laste- ja
noorteraamatud. (RP)
Ettelugemishommik lasteaia lastele.
Lugesime Lotte, Puhhi, Sipsiku, Pipi ja
Nublu rühma lastele. (RP)
Tuntud inimene raamatukogus.
Raamatukogus töötas Tabivere
noortekeskuse noorsootöötaja Marianne
Luik. (RP)
„Teadlased ja leiutajad“ raamatukogus.
Ettelugemine, katsed, viktoriin Tabivere
põhikooli teadlaste ööst osavõtjatele.
(RP)
Vemp number … Tabivere lasteaia Puhhi
rühma lapsed tutvusid Astrid Lindgreni
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Osavõtjate arv
52

48

26

13

127
14

15
17

16

48

18

14

raamatutega. (Põhjamaade
raamatukogunädal)
Jõuluhommik raamatukogus. Tabivere
põhikooli 1. ja 4. klassi õpilased
jõulujuttu kuulamas ja jõuluraamatuid
vaatamas.
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15

Tammistu raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
-

378
73
1180
1
3502
0
15738
13

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

-

-

Töötajaid
kokku
-

1.Põhilised tegevussuunad
-.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
-

Osavõtjate arv
-

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusteta.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt

Seisuga
31.12.16. €
22.081
15.818
2.144
1.517
0.610

Seisuga
31.12.17 €
22.318
16.092
2.465
1.741
0.680
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Muutus %
0,01
0,01
13
13
10

Infotehnoloogiakulu

0.673

0.492

2.27Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

27

Periood

Eraldatud
summa
-

-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

-

-

-

-

-

-

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.4 Erialahariduse omandamine:
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Ostetud 12 ajakirja, neis kultuuriperioodika alla kuulub Looming, TMK ja Täheke. Ostetud 2
ajalehte, annetatud 2 ajalehte. Annetatud ajakorjad täiskomplekte ei moodusta.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
-
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muutusteta.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Tammistu
Kokku
88
73
-15
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Tammistu
Kokku

1198

1180

-18

-

-

-

Raamatukogu
Tammistu
Kokku

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

3542

3502

-40

0

0

0

4.3 RVL teenindus 4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastele telliti 22 uut raamatut ning annetati 1 raamat.
Telliti kõikidele vanuserühmadele.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Tammistu
Kokku

27

27

0

114

106

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

-8

196

-25

221

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
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Tabel 10
Koduteenindus

Kordade arv
-

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
-

Teenuste arv
-

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Kokku arvuliselt

Juubelinäitus 110 aastat Tammistu Rahvaraamatukogu Seltsi
asutamisest. „Valik kingitusi, fotosi ja dokumente“
Eerika Esop 90.
Astrid Lindgren 110.
Tiia Toomet 70
Üritusi 0, näitusi 4, raamatuväljapanekuid 7

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Koostaja:
Direktor
Allkiri Heli Jürgenson

Kuupäev 19.1.2018
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Tõrvandi raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Tõrvandi

2674
800
21050
18
24898
0
21102
20

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

-

0

Töötajaid
kokku
2

1.Põhilised tegevussuunad
Tõrvandi raamatukogu on rahvaraamatukogu, mis 23 aastat töötas ühes rütmis kohaliku
kooliga. Aasta-aastalt õpilaste arv suurenes ja kooliks kohandatud ruumid jäid järjest
kitsamaks. Ruumipuudus vaevas nii kooli kui ka raamatukogu.
2017. a aasta tegu raamatukogu jaoks oli hakkama saamine. Pisike lastenurk ja 13
kasutajakohta pidid ära mahutama nii 487 koolilast kui ka täiskasvanud lehelugejad ning
laenutajad. Kuna raamatukogu on väga hea ja pidevalt uueneva lugemisvaraga, oli lugejatel
põhjust tulla. Kõige enam tööd ei nõudnud mitte kojulaenutus, vaid kohalkasutuse
organiseerimine ja lisaks muud raamatukoguvälised tegevused, mis lastega töötades ikka ette
tulevad.
On suurepärane, et lapsed soovisid raamatukogus aega veeta, kuid tuleb ka tunnistada, et
täiskasvanud lugejad end selles olukorras enam hästi ei tundnud. Ruumipuuduse
lahendusena valmis koolil aasta lõpus uus hoone ja kooli kolimise järgselt on Tõrvandi
raamatukogul üle aastate võimalik töötada kui üks tavaline ja vaikne rahvaraamatukogu.
Tõrvandi raamatukogu eesmärk on ka edaspidi teenindada väga hästi kõiki oma lugejaid ja
pakkuda teenuseid, mida meie kogukond vajab. Hindame kõrgelt, et omavalitsus on toetav ja
stabiilsust pakkuv.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus

Osavõtjate arv
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Osalemine Eesti Lastekirjanduse Keskuse 3.-4 kl kirjandusmängu 9
Tartumaa voorus
Lahtiste uste päev tulevastele Ülenurme Gümnaasiumi 1. klasside 87
õpilastele ja nende vanematele
2
MTÜ Õnnemaa, Tõrvandi ja Ülenurme noortekeskuse töömalev
Tõrvandi raamatukogus
23
Ülenurme Gümnaasiumi 5. b klassi raamatukogutund kirjanduse
alaliikidest
Ülenurme Gümnaasiumi 1. e klassi lugejaks võtmise üritus
23
Ülenurme Gümnaasiumi 1. a klassi lugejaks võtmise üritus
23
Ülenurme Gümnaasiumi 1. c klassi lugejaks võtmise üritus
24
Ülenurme Gümnaasiumi 1. b klassi lugejaks võtmise üritus
24
Ülenurme Gümnaasiumi 1. d klassi lugejaks võtmise üritus
20
Tõrvandi lasteaia Kiilide rühma külaskäik raamatukokku
14

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogudevõrgu struktuuris muutusi ei toimunud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
36126.60
22949.59
9725.65
5089.35
4480.00
465.36

2.28Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.17 €
38488.02
24778.67
10504.45
5239.67
4914.00
823.01

Periood

Muutus %
+6,54%
+7,97%
+8,01%
+2,95%
4,69%
+76,86

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Raamatukogu 2017. aastal projekte ei kirjutanud, toetust ei saanud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2017. a naasis lapsehoolduspuhkuselt raamatukogu osalise koormusega töötaja. Muid
muudatusi ei toimunud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
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Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

15.02

21. saj raamatukogu

Kõrveküla

4

1

-

4

1

-

4

1

5.00

4

1

15.00

raamatukogu
07.06

Eesti Rahvusarhiiv.

Kõrveküla

Tartu Tervishoiu

raamatukogu

Kõrgkool
06.09
06.12

Saksa kirjandus.

Kõrveküla

Mälutreening

raamatukogu

Tartu

Kõrveküla

Keskkonnahariduse

raamatukogu

Keskus
Kõrveküla raamatukogu korraldatud koolitusseminarid on väga vajalikud. Senised teemad,
mis on käsitlenud kirjandust, aktuaalseid küsimusi, uusi kohti, on olnud huvitavad ja
arendavad. Ootus uueks aastaks on, et keskraamatukogul oleks võimalik koolitusseminaride
korraldamist jätkata.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi 2017. a ei olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialaharidust ei omandatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Direktor Liivi Paumets sai 2017. aastal Tartu maavanema tänukirja Tartumaa kultuurielu
rikastamise ja suurepärase raamatukogutöö eest.
2.29 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Tõrvandi raamatukogu asub väga heas asukohas keset suurt alevikku ja korras ruumides.
Remonti vajavad vaid külastajate tualetid.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Tõrvandi
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogule on juurdepääs tagatud kaldtee kaudu.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Uuendusi infotehnoloogia vallas ei teostatud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogu komplekteerides püüame leida tasakaalu lugejate soovide ning rahaliste vahendite
vahel. Liigiliselt on enimsoovitud ilukirjandus, mistõttu komplekteerimisel sellest lähtumegi.
Väga oluliseks peame lastekirjanduse komplekteerimist.
Üleskutseid annetuseks ei ole me viimasel ajal teinud. Sellest hoolimata annetati 2017. a
meile 50 raamatut 305.78 euro väärtuses.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Tõrvandi raamatukogu 2017. aastal e-raamatuid ei soetanud, uusi raamatuid lisandus 739.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2017. a oli Tõrvandi raamatukokku tellitud 39 perioodilist väljaannet: 7 ajalehte ja 32 ajakirja.
Tellimisel lähtub raamatukogu lugejate huvist. Lisaks oli lugejatel võimalik lugeda veel
annetusena saadud ühte ajalehte ja ühte ajakirja.
Kultuuriperioodikast olid tellitud järgmised väljaanded: Sirp, Õpetajate Leht, Täheke, Hea
Laps ja Akadeemia.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid lisandus 2017. vähe: vaid üks.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Viimane inventuur toimus Tõrvandi raamatukogus 2011. aastal.
2017. a me raamatuid maha ei kandnud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Tõrvandi raamatukogule on väga heal tasemel lugejateenindus olnud alati oluline.
2017. a oli aasta, kus lasteteenindus oli nii intensiivne, et vähem ressurssi jäi ürituste
korraldamiseks ja täiskasvanute teenindamiseks.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on avalik internetipunkt ja WiFi võrk.
WiFi kasutamine on endiselt pidevalt kasvanud. Samas AIP kasutamine on tagasihoidlik: 2017.
a oli meil 18 kasutajat ja kasutuskordi oli 153.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
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Tõrvandi raamatukogus on võimalik laenutada ja kohapeal kasutada raamatuid, ajalehtiajakirju. Lisaks on võimalik kasutada avalikku internetipunkti ja Wifi võrku.
Raamatukogul on internetis oma kodulehekülg. Samuti on raamatukogu puudutav info olemas
Ülenurme valla kodulehel ja Tartu maakonna keskraamatukogu kodulehel. Oma tegevusi
kajastame ka kohalikus vallalehes.
Tabel 7
Raamatukogu
Tõrvandi

Lugejad
2016
826

Lugejad
2017
800

Muutus
(+-)
-26

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Tõrvandi

19334

21050

+1716

Raamatukogu
Tõrvandi

Laenut-d
2016
23888

Laenut-d
2017
24898

Muutus
(+-)
+1010

Virtuaalkülast.
2016
16951

Päringud*
2016
123

Virtuaalkülast.
2017
17483

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
172

Muutus
(+-)
+49

+532

Laenutuste ja külastuste arv on aastaid järjest tõusnud, sest asume kasvavas piirkonnas ning
teavikute ostuks on piisavalt vahendeid. Raamatukogul on ka soodne asukoht.
Täiskasvanud laenutajate laenutuste TOP 10
(Autor, pealkiri, laenutuste arv)
1. Künnapas, H
„Jõuluks koju“
26
2. Freethy, B
„Ära ütle ühtegi sõna“
22
3. Sander, M
„Litsid“ II
22
4. Roberts, N
„Catherine´i meelitamine“
21
5. Stedman, M. L„Valgus ookeanide vahel“
21
6. Kudu, R
„Isatütred“
20
7. Väljaste, E
„Silm sihikul“
20
8. Petrone, E
„Inspireerivad armastuslood läbi aegade“
9. Tohvri, E
„Irdabielu“
20
10. Künnapas, H
„Mu koju tood sa“
20

20

4.3 RVL teenindus
Tõrvandi raamatukogu lugejad sel aastal aktiivselt RVL teel laenutamist ei kasutanud, vaid
üheksal korral. Soovitud raamatute viimine ja toomine on Tõrvandi raamatukogu töötajate
enda võetud ülesanne, postiteenust me kasutanud ei ole.
RVL teel välja laenutasime raamatuid kuuel korral.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
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Tõrvandi raamatukogus moodustavad üle poole lugejatest põhikooliealised lapsed. Kogu
komplekteerides ja üritusi korraldades oleme lastega alati arvestanud ja nende vajadustest
lähtunud.
Komplekteerimisel peame oluliseks, et uusi teavikuid tuleks igas vanuses ja erinevate
huvidega lastele. Väga tõhusaks peame endiselt laste raamatute juurde meelitamisel uusi
raamatuid, koomikseid, hetkel aktuaalseid raamatuid, mis on seotud filmide, teatrietenduste
ja muude meedias kõlapinda leidnud teemadega.
Riigilt saime lastekirjanduse soetamiseks 100 eurot lisaraha, mis pole meie laste arvu
arvestades küll suur summa, pole ka piisav, kuid ometi väga vajalik ja valmistas rõõmu.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Tõrvandi
506
456
-50
10812
12445
Lastelaenutuste TOP 10
(Autor, pealkiri, laenutuste arv)
1. Maršak, S
„Kaksteist kuud“
2. Raud, E
„Sipsik“
3. Kästner, E
„Veel üks Lotte“
4. Egner, T
„Sööbik ja Pisik“
5. Reinla, A
„Pätu“
35
6. Pervik, A
„Arabella, mereröövli tütar“
7. Raud, E
„Peep ja sõnad“
8. Raud, P
„Tobias ja teine b“
9. Kirkegaard, O. L
„Kummi-Tarzan“
10. Preussler, O
„Väike nõid“
25

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

+1633

6063

+120

5943

51
42
40
40
28
27
27
27

Laenutuste arv oleks kordades kõrgem, kui kohustuslikku kirjandust oleks vajalikus koguses,
kuid selline eksemplaarsus pole külaraamatukogus jällegi mõistlik, eriti nüüd, kui oli teada, et
kool on kolimas uude asukohta.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Raamatukogu populariseerimise eesmärgil korraldame igal aastal esimeste klasside õpilaste
lugejaks võtmise ürituse. Samuti viime läbi raamatukogu tööd ja teenuseid ning uusi
raamatuid tutvustavaid tunde.
Et meie töö kandis vilja, oli näha nii vahetundidel kui ka pärast tunde: laenutajad pidid seisma
järjekorras ning kõik lugejad, WiFi kasutajad, õppijad, mängijad meile ära ei mahtunud.
Et lapsed huvituksid raamatutest, on vaja uusi ja ilusaid raamatuid ning sobivaid tingimusi.
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Tõrvandi
vt tabel 2
249
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
1
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
-

Teenuste arv
1

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
1

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tõrvandi raamatukogul on koostöösuhted Ülenurme Gümnaasiumi, Tõrvandi lasteaia,
Ülenurme ja Tõrvandi Pere- ja noortekeskusega.
SA Eesti Maaelumuuseumid (Eesti Põllumajandusmuuseum) kasutab raamatukogu aktiivselt
oma ürituste reklaamimiseks.
Järjepidevalt on meie lugejatel võimalik vaadata kohaliku fotograafi Kalju Tisleri loodusfotode
näitust.
Tabel 12
Raamatukogu
Tõrvandi
Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Kalju Tisleri loodusfotode näitus
üritusi täiskasvanutele 0
näitusi 1

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
2017. a olid sihtrühmaks lapsed ja teemad olid seotud õppetegevusega.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded.
Peamine kanal raamatukoguteenuste tutvustamiseks on raamatukogu kodulehekülg.
Vähemal määral ka vallaleht.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase loodud ei ole.
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Raamatukogu kodulehe kaudu pakume lugejale võimalust kasutada elektronkataloogi
URRAM.
5. 2018 aasta tegevused
2017. a möödus Tõrvandi raamatukogu jaoks väga-väga lasterohkelt. Uus aasta toob selles
osas kooli kolimise tõttu muutuse. Nii avaneb meie raamatukogul üle pika aja võimalus
töötada rahvaraamatukogule omases rütmis. Uus ja huvitav kogemus meile.
Loodame, et 2018. a tuleb raamatukogu jaoks ilma suurte üllatusteta ja töiselt stabiilne.
koostaja
Liivi Paumets
Tõrvandi raamatukogu direktor
26.01.2018
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Välgi raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Välgi

178
170
1564
12
5591
0
4501
8

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

-

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Põhiliseks tegevussuunaks oli lugejatele kirjanduse laenutamine, infoteenuse tagamine,
teavike komplekteerimine, ürituste ja koolituste korraldamine. Komplekteerimissumma oli
omavalitsuselt 0,682€ võrra suurem, riigipoolne toetus oli võrdne eelmise aastaga, annetusi
oli 0,480€ võrra vähem.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
11.03. Emakeelepäev

Osavõtjate arv
11

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid:
raamatukogu põhimäärus,
rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri, teeninduskorraldus (AIP
kasutusjuhend). Raamatukogu juhindub rahvaraamatukogu seadusest, töökorralduse
juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, isikuandmete kaitse seadusest,
interneti kasutamise juhendist, on raamatukogunõukogu.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17 €
Eelarve kokku
17,150
21,568
+25,761%
Personalikulu
Komplekteerimiskulu

9,200
3,674

10,518
3,876
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+14,326%
+5,498%

sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

2,800
0,320
0,454

3,482
0,320
0,864

2.30Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

+24,357%
0
+90,308%

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi personali korralduses ei esinenud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

15.02.

2016.a.

Koolitaja/
korraldaja

kokkuvõte, Kõrveküla

haldusreform, statistika
15.03.

Teabepäev

„Laps

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

4

1

0

6

1

0

6

1

0

4

1

0

4

1

5,00

4

1

0

raamatukogu

ja Põlva

raamat” ja „Mõtelda on Keskraamatukog
mõnus” (lasteüritused u
ja

lastega

filosofeerimine)
30.03.

„Täiskasvanuhariduse
edendamine

ETKA Andras

ja

Õppimisvõimaluste
avardamine”
07.06.

Riigiarhiiv.

Tervishoiu Kõrveküla

kõrgkool
06.09.

Saksa

raamatukogu
kirjandus, Kõrveküla

mälutreening
08.11.

Rahva

raamatukogu
Raamat Kõrvküla

kirjandustuur Sõnaränd

raamatukogu

Andrase teabepäeval käsitletud temaatika toetab igapäevatöös. Kõrveküla raamatukogu
poolt korraldatud seminarid on alati harivad ja huvitavad. Loodan, et koolitused jätkuvad.
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Läbitud kutsekoolitus, oman raamatukoguhoidja III-kutsekvalifikatsiooni.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.31 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub Välgi külamaja teisel korrusel. Raamatukogu kasulik pind vähenes
peaaegu poole võrra. Mõnevõrra paranesid töötingimused, ei pea enam külmetama.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimesele ei ole tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on Wifi kasutamise võimalus. Kiirema internetiühenduse saamiseks on
teostatud vastavaid töid, ent arvutit kasutades ei ole muutusi näha. Raamatukogu töötajale
sai ostetud sülearvuti.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
Annetuste osakaal on väga väike, enamus komplekteerimiskuludest tuleb omavalitsuselt.
Teavikute juurdetulek oli 236 eksemplari, kokku väärtuses 2,500€. Sellest annetusena 12
eksemplari, väärtuses 0,074€.
E-teavikuid ei ole komplekteerinud, kuna puudub nõudlus.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatukogu fondi täiendamine toimub Kõrveküla komplekteerimisosakonna kaudu, millega
olen väga rahul. Teavikute komplekteerimisel lähtun kasutajate nõudmistest ja rahalistest
vahenditest.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Perioodikat tellitud: ajalehed – 3 nimetust
ajakirjad – 29 nimetust
Ajaleht Kesknädal tuleb annetusena.
Kultuuriperioodikat tellitud: Täheke, Hea Laps, Raamatukogu.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid juurde ei tulnud, kuna puudub laenutamine.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Inventuuri ei ole teinud, mahakandmistega sel aastal ei tegelenud.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukoguteenuste osas muudatusi ei ole. Perioodika tellimisel on tehtud lugejate küsitlusi
ja vastavalt tellitud. Raamatute komplekteerimisel lähtun kasutajate nõudmistest ja
eelarvelistest vahenditest.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on kättesaadaval omavalitsuse materjalid paberkandjal, raamatukogu
kasutamise eeskiri. On olemas AIP ja Wifi kasutamise võimalus. Interneti kasutamine toimub
raamatukogu lahtioleku aegadel. Raamatukogu tegemisi tutvustati kohalikus infolehes
„Kodused Uudised” ja valla kodulehel.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu põhiteenuseks on teavike kojulaenutus ja kohapeal laenutamise võimalus.
Laenutamine toimub elektrooniliselt. Teeninduspiirkonna elanike arv oli 178, raamatukogu
kasutajaid 170, neist 163 laenutajaid. Külastuste ja laenutuste arvud on veidi vähenenud.
Raamatukogu korraldab erinevaid sündmusi, eksponeerib näitusi, kirjanike tähtpäevadeks
elulootutvustused ja raamatute väljapanekud. On interneti kasutamise võimalus.
Arutikasutajaid
registreerib U3. Valla poolt kinnitatud hinnakirjale on tasuliseks teenuseks printimine ja
paljundamine. Viime läbi lugejakoolitusi. Raamatukogus tegutseb käsitöö õpituba „Vesiroos”,
koos
käime kord nädalas ja traditsiooniliselt emadepäevaks avame hooajal tehtud töödest näituse.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Välgi
171
170
-1
Kokku
171
170
-1
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Välgi

1731

1564

Kokku

1731

1564

Raamatukogu
Välgi
Kokku

Laenut-d
2016
6626
6626

Laenut-d
2017
5591
5591

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

-167

Virtuaalkülast.
2016
0

-167

0

0

0

Muutus
(+-)
-1035
-1035

Päringud*
2016
127
127

Päringud*
2017
170
170

0

Muutus
(+-)
+43
+43

4.3 RVL teenindus
RVL-teenust kasutan endiselt, suuremad kogused saab tuua Vara ja Koosa raamatukogudest,
toonud olen ka teistest kogudest.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Ilu-ja lastekirjandust tuli juurde 163 raamatut. Teenindusele aitab see kaasa palju.
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Välgi
23
19
-4
287
297

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

+10

322

250

-72

Kokku

+10

322

250

-72

23

19

-4

287

297

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Oleme teinud ettelugemispäevi raamatukogu kasutamise koolitusi , tutvustanud erinevate
andmebaaside kasutamist. Lastekirjanike tähtpäevadeks eluloo- ja loomingu väljapanekud.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Välgi
Välgi

ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad

Ürituse nimi
Osavõtjate arv
11.03. Emakeelepäev
11
23.10. Ühisüritus Vara rmtk.-ga 26
raamatu „Pisike puu” jagamine

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Koduteenindus
18
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Teenuste arv
168

Ürituste arv

Kasutajate arv
2

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogu tegevust toetavaks oli Vara vald, kes aitas rahaliste vahenditega ja lahendas
erinevaid probleeme. Hea koostöö oli kohaliku infolehega „Kodused Uudised”, kus avaldati
infot ka raamatukogus toimuva kohta. Suhtlesime erinevate näitustepakkujatega. Väga hea
koostöö oli Kõrveküla keskraamatukoguga, kelle kaudu toimus teavike komplekteerimine ja
koolituste korraldamine. Väga hea koostöö oli Vara ja Koosa raamatukogudega, kellega
korraldasime ühiseid sündmusi. Käsitöö õpitoa liikmetega käisime uusi teadmisi omandamas
ja jagasime oma teadmisi kohapeal.
Tabel 12
Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
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Üritustel
osalenute arv

Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Välgi
Kokku arvuliselt

14.02. Raamatusõprade sõbrapäev (esimene üritus uutes
ruumides)
14.03. „Emakeelepäev”
09.05. Emadepäeva ja õpitoa „Vesiroos” 7.a. tegutsemise
tähistamine
25.09. Sügise sünnipäeva tähistamine
23.10. Ühisüritus Vara raamatukoguga raamatu „Pisike puu”
jagamine 2016/2017 sündinutele
24.10. Loeme Helin Vill raamatut „Olla olemas kellegi jaoks”
26.10. Õnnitluskaartide meisterdamise õpituba, koolitajaks
Kristiina Sisask
Jõuluootus
02.01. – 17.01. Eve Kärneri maalinäitus „Saarte lood” II osa
17.01. – 28.02. Eve Kärneri maalinäitus „Saarte lood” I osa
15.03. – 03.05. Külli Kolini fotonäitus
09.05. – 30.06. Õpitoa „Käsitööde näitus”
21.06. – 31.08. Fotonäitus „Pildikesi Välgi raamatukogu
tegemistest” I osa
01.09. – 31.10. Fotonäitus „Pildiksi Välgi raamatukogu
tegemistest” II osa
01. 11. – 03.01. Naiskodukaitse fotonäitus „90.a. juubeli näitus”
Üritusi 8
näitusi 7

25
11
15
14
26
13
9
13

126

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitused toimusid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Erinevate andmebaaside tutvustamine,
raamatukogu kasutamine kohapeal ja internetis. ID-kaardi kasutamine internetis, ID-kaardi
sertifikaatide uuendamine, facebooki konto loomine, erinevate käsitööde tehnikate
koolitused.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valla infolehes „Kodused Uudised” avaldati informatsiooni raamatukogus toimuva kohta.
Välgi raamatukogu andmed on olemas valla kodulehel ja Kõrveküla keskraamatukogu
kodulehel.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase loodud ei ole.
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogu on ühendatud külakeskuse tegevusega. Eakamad lugejad, kes ei jaksa trepist
üles raamatukogusse tulla, ei saa kahjuks ise raamatuid valida vaid peavad leppima sellega,
et viin raamatud alla. Haldusreformist oli teada juba mõnda aega kuid on tunne, et ta tuli nagu
talv „ootamatult”. Hetkel poleks sellist teadmatuse tunnet kui erinevaid programmide
koolitusi allasutustele oleks tehtud palju varem, hetkel on nendega vaja juba töötada.
Loodan koostööle valla raamatukogudega.
Koostajad : Liidia Afanasjeva
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Juhataja
/Liidia Afanasjeva/

Kuupäev 25.01.2018.
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Vara raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Vara
raamatukogu

761
273
5081
55
8260
14
20189
10

Haruraamatukogude nimed

Haru rk. arv

-

0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Aasta on olnud kiire ja tegus, raamatukogus oli üleval 10 näitust, erinevaid kirjanduslikke
väljapanekuid 9, neist 6 lastele. Raamatukoguüritusi on korraldatud 10, neist lastele 5. Lapsed
kohtusid Marko Kaldaru ja tema sõbra Tähekiirega, beebiraamatuid jagasime lugemisjooga
töötoas, reisijuhi Ivi Lippmaa eestvedamisel tutvusime erinevate rahvaste kultuuri ja
kommetega. Laste – ja noorte kultuuriaastat silmas pidades alustasime sarjaga: „Loojaid meie
eneste seast…” pakkudes võimalust kohalikel oma näitusi raamatukogus eksponeerida. Kuna
näituste kava on meil üsnagi tihe, siis sel aastal mahtus antud sarja raamesse neist 3. Vara
Lasteaia Naerupallide rühma mudilaste näituse „Seeneriigis”, kohaliku kunstihuvilise
akvarellinäitus „Talverõõmud ja Elu on lill…” ning Vara MNS nobenäppude näitus-müük.
Antud sarjaga jätkame ka 2018 aastal.
Raamatukogus põhilisteks tegevussuundadeks lugejate teenindamine, vajaliku kirjanduse
komplekteerimine, statistilise aruandluse korraldamine ja analüüs. Kohaliku tähtsusega
ürituste korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine teiste allasutuste ja MTÜ-dega.
Jätkub töö fondiga: vana fondi sisestamine, teavikute parandamine, vajadusel kustutamine,
fondi analüüs.
2018 a. suursündmuseks on Vara raamatukogu -135 aastapäev. EV 100 üritustes osalemine,
lugemiskingitus.
2. Juhtimine
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2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu juhindub oma töös põhimäärusest, rahvaraamatukogu kasutamise eeskirjast,
sisekorraeeskirjadest, AIP kasutusjuhendist ja isikuandmete kaitseseadusest. Struktuurides
pole muutusi toimunud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
21.488
13.972
6.316
4.618
1.450
0.220

Seisuga
31.12.17 €
23.554
15.351
6.485
4.840
1.470
1.241

2.32Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood
-

Muutus %
+9,6%
+10%
+2,7%
+4,8%
+1,4%
+564 %

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Koosseisu muutusi ja koondamisi pole olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

07.02-

Vabaühenduste juhtide SA

07.06.2017 arenguprogramm

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

35

1

36.-

1

25.-

Kodanikuühisko
nna Sihtkapital

21.09.2017 Lugemisjooga

MTÜ

Hooling 3

Koolitused
2.10-

Praktika

Tallinna Tallinna

6.10.2017

Keskraamatukogus

Keskraamatukog
u
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39

1

18.-20.05

9.-11.08

Koolitusreis

Kõrveküla

Saaremaale

raamatukogu

Rahvaraamatukogude

Lääne

suvelaager Haapsalus

Maakonnaraam

20

1

98,00

20

1

72.-

atukogu
2017 a. õnnestus osaleda mitmel väga asjalikul koolitusel. Üks neist oli Tartu Ärinõuandla ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali korraldatud Vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mis
koosnes 6 kuu jooksul 7 kokkusaamisest, moodustades VII erinevat moodulit. Õppisime
analüüsima ennast juhina, määratlema arengueesmärke, tegevusi planeerima, projekte ette
valmistama, probleeme tuvastama, eesmärke sõnastama jne. Põhjaliku ülevaate saime ka earveldaja kasutamisest ja raamatupidamise korraldamisest e keskkonnas. Igapäevatöös
vajalikku sai ka kommunikatsiooni moodulist, mis käsitles sotsiaalmeedia kasutamist,
ajakirjanikega suhtlemist ja seda, kuidas enda sõnumeid arusaadavalt koostada. Vaatamata
sellele, et koolitus oli suhteliselt raske ja põhjalik, eriti kodutööd, andis ta väga palju, just
praktilisi teadmisi. Soovitan võimalusel kindlasti osaleda teistelgi.
Teiseks suuremaks väljakutseks pean praktikanädalat Tallinna Keskraamatukogus. Esimesest
hetkest peale oli näha, et meile on mõeldud, eelnevalt kogu nädala tegemised suure
põhjalikkusega paika pandud. Kuna raamatukogunduse valdkond on pidevalt muutuv, siis oli
igati kasulik teada saada midagi uut, huvitavat, näha kuidas tehakse sama tööd mujal. Saime
nii teooriat kui praktikat, mis peamine suhelda erinevatest Eestimaa paikadest kogunenud
kolleegidega. Tore oli kohata endisi õppejõude uutes tegevustes. Ka praktikapäev Väike –
Õismäel jättis kustumatu mulje, tutvusin kakskeelse raamatukogu töökorraldusega. Tänu
rõõmsameelse harukogu juhataja - Sveale sain põhjaliku ülevaate kogu argipäevast, nii
mõnegi nipi lasteürituste ettevalmistamiseks (vabavaralised generaatorid ristsõnade ja
sudokude jaoks, erinevad lingid laste tegevuste mitmekesistamiseks, aardejaht,
lugemisvõistlus, nukuteater jne). Harukogus veedetud praktikapäev oligi kõige meeldejäävam
ja mitmekesisem, uus kogemus igatahes. Oma töös kasutan kindlasti edaspidi ka Liis Kiviranna
koolitusel Windows Movie Maker videotöötlusprogrammi materjale ning läbi tehtud
filmikest. Jäin praktikanädalaga igati rahule, soovitan kõigile kolleegidele seda unustamatut
kogemust.
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud seminaridest võtsin osa 7 korral. Jäin kõigega
rahule. Edaspidi võiks koolitustel käsitleda luuleteraapiat, muusikateraapiat, IT valdkonna
uuendused alati ajakohased. Kirjanikega ka tore kohtuda. Kuna uudiskirjandust ilmub väga
palju, võiks erinevad kirjastused endiselt seda meile tutvustada.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Läbi viidud 1 Info – ja kirjaoskuse päeva koolitus- sihtgrupp pensionärid (Facebook, Skype, ID
–kaardi võimalused, uued ID sertifikaadid)
2.4.4 Erialahariduse omandamine 2.4.5 Töötajate tunnustamine 2.4.6 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
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Raamatukogu tööd koordineerib Vara vallavalitsus ja Kõrveküla keskraamatukogu.
Raamatukogu asub Vara Kogukonnakeskuse uutes ruumides juba 4 aastat. Raamatukogu
ruumidega võib igati rahule jääda. 2017 pole remonti tehtud ega ole selleks ka vajadust.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Vara raamatukogu
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele on juurdepääs tagatud, olemas kaldtee.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkonnas suuremaid arendustegevusi pole toimunud. Muretsetud uus
tahvelarvuti ja värviline laserprinter.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
Komplekteerimine toimub Kõrveküla raamatukogu kaudu, kasutades peamiselt Rahva
Raamatu tellimiskeskkonda. Teavikutega tutvun ka raamatukauplusi külastades,
sooduskampaaniaid jälgides ja erinevate kirjastuste lehekülgi uurides. Raamatute valikul
juhindume lugejate vajadustest ja raamatute väärtusest, eelistades teatmeteoseid, Eesti
kirjanike loomingut. Kuna raamatukogu asub kooliga samas majas, siis on kasvanud ka
lasteraamatute tellimise osakaal just eesti autorite osas. Pidevalt toimub fondist lagunenud
ja vananenud teavike eraldamine ja korrastamine.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
2017 aastal oleme saanud 427 teavikku, neist auviseid 7 ja el teavikke 2(mängud). Võrreldes
möödunud aastaga teavike üldarv vähenenud 17 teaviku võrra.
-Annetuste osakaal võrreldes möödunud aastaga vähenenud, möödunud aastal saime
annetuseks 34 raamatut, nüüd 24, annetused moodustavad kogu 2017 aasta jooksul saadud
raamatutest 5.7%. Annetusena on saadud ka 1 auvis.
- Raamatukogu kasutajate ja külastuste arv võrreldes möödunud aastaga suurenenud 15
inimest, sealhulgas lapsi 7 rohkem. Külastuste üldarv vähenenud, nii täiskasvanute kui laste
osas, raamatukogu on vähem lahti olnud kui möödunud aastal. Kojulaenutuste üldarv
vähenenud, laste laenutused suurenenud, ka ilu- ja lastekirjanduse laenutuste osas.
Perioodika kojulaenutuste üldarv vähenenud. Inimesed loevad perioodikat rohkem neti teel,
just lehtede osas.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatud puuduvad, kogu fond trükisena.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine.
Raamatukokku on saabunud 2017. a. kokku 45 perioodilist väljaannet, nendest ajakirju 38 ja
7 ajalehte. Annetusena on nendest saadud 4 ajakirja ja 3 ajalehte.
Kultuuriperioodikast tellitud : Akadeemia, Looming, Loomingu Raamatukogu, Värske Rõhk,
Raamatukogu, Täheke, Hea laps, Sirp. Kolme valla raamatukogu peale on tellitud vähemalt
üks täiskomplekt kultuuriperioodikat, mida vajadusel saab ka üksteisele laenutada, kasutades
RVL-i
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid on 2017 raamatukokku saabunud 7, neist 1 annetusena.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Inventuuri pole jõudnud teha, maha on kantud 136 eksemplari raamatuid ja 2 auvist.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Jooksvalt tehtud suulisi rahulolu uuringuid, kes mida sooviks lugeda, vastavalt sellele ja
arvestades võimalusi siis tellin ka kirjandust. Kirjalikke rahulolu uuringuid pole tehtud.
Raamatukoguteenuste osas suuri muutusi võrreldes möödunud aastaga ei ole.
Raamatukoguteenuseid ja üritusi tutvustan : KOV-e veebilehel, kohalikus ajalehes, kohapeal
stendil ja suhtluse käigus raamatukogu külastajatele, ka telefoni teel. Meie vallas on 3
raamatukogu ja kogu piirkond on seega teenindatud, praegu probleeme pole.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on kättesaadav raamatukogu lahtioleku aegadel ühe püsiühendusega arvuti kaudu,
mis sai 2015 aastal välja vahetatud. AIP-i kasutamine on aastatega järjest vähenenud, arvan, et
enamusel arvutihuvilistest on arvuti koju soetatud, noored kasutavad palju nutitelefone. 2017
aastal kasutatud AIP-i vaid 55 korral.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Võrreldes möödunud aastaga on lugejate üldarv kasvanud 15 lugeja võrra. Samas külastused
ja laenutused vähenenud. Külastuste ja laenutuste vähenemise põhjuseks võib olla ka
raamatukogu vähem lahti oldud päevade arv võrreldes möödunud aastaga (praktikanädal
Tallinna Keskraamatukogus, puhkusereservi kasutamine).
Tabel 7
Raamatukogu
Vara
raamatukogu
Kokku

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

258

273

+15

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Kokku

5546

5081

-465

0

0

0

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

Kokku

8340

8260

-80

86

158

-72

4.3 RVL teenindus
RVL välja on läinud 179 teavikku ja sisse toodud mujalt raamatukogudest 78 teavikku.
Võrreldes möödunud aastaga on meie kogust läinud välja 75 teavikku rohkem ja sisse oleme
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ise toonud 82 teavikku vähem, kokku 78. Kõige paremini toimib RVL oma valla
raamatukogude ja lähinaabrite Kõrveküla, Härma, Lähte vahel.
Siiani oleme kasutanud RVL-iks, majandusveosteks ja ürituste korraldamiseks ning
seminaridele minekuks kolmapäevast päeva, kui me lugejaid ei teeninda ning isiklikku
transporti. Rahvas on harjunud ja asi toimib probleemideta.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Raamatukogu sai 100.- eurot lastekirjanduse lisaraha, kasutasime seda eesti autorite
lasteraamatute tellimiseks, ka kohustusliku kirjanduse järelkomplekteerimiseks. Uut ja ilusat
raamatut on kõigil meeldiv käes hoida ja lugeda. Tänu uutele raamatutele on suurenenud ka
laste laenutuste üldarv 67 teaviku võrra, sealhulgas ilu- ja lastekirjanduse osas suurenemine
73 teavikku.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Lapsed on meil tublid, eriti algklasside õpilased, võtavad ja loevad hoolega uudiskirjandust,
nagu mõne väljapaneku eraldi sätin, nii on need raamatud ka laenutust leidnud. Paljud lapsed
on läbi lugenud kõik „Hea lasteraamat” märgisega raamatud.
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
Kokku
89
96
+7
2042
1916
-126
1077
1144
+67
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kõige paremini mõjutab laste lugemisharjumusi kodu, kui vanemad loevad juba maast
madalast lastele ette, siis saavad neist reeglina ka lugejad. Lasteaia, raamatukogu ja kooli roll
on teisejärguline. Raamatukogu kasutab laste raamatute juurde suunamiseks erinevaid
võtteid. Levinud on lasteaiarühmade ühiskäigud raamatukokku, koostöös õpetajatega
raamatukogutunnid, uudiskirjanduse tutvustused, väljapanekud, kohtumised kirjanike ja
muidu põnevate inimestega.
Selliseid kohtumisi oleks veelgi, kui vaid raha jätkuks. Paraku on meie kirjanikud väga kalliks
läinud ja väikeste raamatukogude eelarved ei kannata nende kutsumist. Samas üksinda
raamatukogus töötades ei jõua ka igale poole projekte kirjutada.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Kohtumine „Valge Tähekiire
Vara raamatukogu
seiklused” autori Marko Kalduri ja
tema sõbra TähekiiregaLugemisjooga töötuba „Hellitus
hingele ja kehale”-Katrin Villiko Maitri
joogastuudiost. Raamatu „Pisike puu”
pidulik üleandmine.
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millised suuremad

Osavõtjate arv
45
26

Kokku

Reisijuht Ivi Lippmaa „Erinevate
rahvaste kultuur ja kombed”
Vara kooli 1-4.klasside luulekonkurssi
eelvoor raamatukogus „Nõiatrall”
Vara Lasteaia Naerupallide rühma
tutvumine raamatukoguga ning laste
omaloomingunäituse „Seeneriigis”
avamine.
5 üritust lastele

32
45
18

166

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kodulaenutust teen vajadusel oma küla inimestele raamatuid viies ja tagasi tuues.
Tabel 10
Koduteenindus

Kordade arv
6

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
-

Teenuste arv
6

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
3

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Vara raamatukogu asub juba 5. aastat Kogukonnakeskuse majas, sellega seoses on muutunud
ka roll kultuurikeskusena. Me pole enam külas ainuke koht, kus varem kokku saadi. Elanike
vaba aja sisustamiseks on meil aula, võimla, köögitehnikaga sisustatud seltsingute ruum ja
jõusaal. Peale selle endistes noortekeskuse ruumides, vallamaja keldris, tegutseb Vara
savikoda. Tööl on kultuuritöötaja, noortekeskuse töötaja, kogukonnakeskuse
administraatorid. Ise olen endiselt Vara Maanaiste Seltsi ja tantsurühma „Kiljak“ tegemiste
kordinaator. Kõik ürituste kuulutused, aastamaksud, üritustest info levitused, rahade
korjamised jm paberid on minu teha, kuna olen mõlema MTÜ juhatuses. MTÜ-de aktiiviga on
planeeritud ka enamuse ühisüritustest ja ettevõtmistest.
4.6.1 Kohalikul tasandil hea koostöö Vara Lasteaiaga (laste tööde näitus raamatukogus,
rühmakülastused). Kooliga koostöös rühmakoolitused, luulekonkurss. Oma valla ja
naabervalla raamatukogudega ühisüritused. Enamik koostööd toimubki kohalikul tasandil.
4.6.2 riiklikul 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. Tabel 12
Raamatukogu
Vara raamatukogu
Üritused:

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu
Naistepäev
rahvamuusikaansambliga
„Lõõtsavägised”
(kontsert+ vestlusring raamatukogus)
Mida räägib tilgake verd sinu tervisest? Anneli Raave-Sepp
Emakeelepäeva tähistamine raamatukogu aktiiviga
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Üritustel
osalenute arv

48
16
15

Näitused:

Kirjanduslikud
väljapanekud:

Talgupäev Vara Loodusmaja juures, rahvusvahelise
55
tantsupäeva tähistamine
Ugala teatri ühiskülastus koos ekskursiooniga majas
20
Sibulatee kohvikutepäeva raames Varaka Mammi sahver
Loodusmajas (ühisüritus Vara MNS-ga)
Kuidas hakkama saada uue nutiseadmega , uued seadmed, ID
17
kaardi kasutamise võimalusi, sertifikaatide vahetamine
5 täiskasvanutele
171
Eve Kärner „Saarte lood”I ja II osa
„Eesti Vabariigi 99. Aastapäev
Sensitiivne Eesti: tervistajad, nõiad, psühholoogid…” Hermine
Elisabeth Jürgens (Äksi nõid) 125
Külli Kolina Merest võlutud
„Naiskodukaitse-90”juubeli fotonäitus
Sarja „Loojad meie eneste seast…” Vara MNS nobenäppude
tööde näitus-müük
„Kui talvepime tahab tüüdata, siis õige aeg on küünlad
süüdata…” jõululuulet ja toite läbi aegade
Sarja „Loojad meie eneste seast…” kohaliku daami Agnes
Kameniku akvarellide näitus „Talverõõmud. Elu on lill…”
Sarja „Loojad meie eneste seast…” Vara Lasteaia
Naerupallide rühma näitus „Seeneriigis”
Jaanus Vaiksoo-50
Veebruari kuu juubilarid: Leili Andre-95, Tiia Toomet-70, Lilli
Promet-95, Eduard Bornhöhe-155, Juhan Smuul-95, Ilmar
Trull-60.
Aino Pervik-85 elu ja loomingu väljapanek
Hea Lasteraamat 2016 väljapanek
Hillar Palamets-90
Jüri Parijõgi-125 elu ja loomingu väljapanek
Ave Alavainu-75
Karl Ristikivi-105 elu ja loomingu ülevaade
Silvia Truu-95 elu ja loomingu ülevaade

Kokku

10 üritust, lastele 5, 10 näitust, 9 kirjanduslikku
väljapanekut, lastele 6

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
1.Koolieelikute esmatutvus raamatukoguga
2.Rühmakoolitusi läbi viidud koolilastele raamatukogu ja seal leiduva tundmise osas. (klasside
kaupa raamatukogupäevade raames + kokkuleppel õpetajatega n. Hea Lasteraamat”
ülevaade, uudiskirjandus, perioodika meie raamatukogus, teatmekirjanduse leidumine,
Urram, mis see on? jne
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3. Pensionäridele Interneti võimaluste tutvustus (facebook, Skype, ID kaardi kasutamise
võimalusi, sertifikaatide uuendamine)
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid ja üritusi tutvustan : KOV-e veebilehel, kohalikus ajalehes „Kodused
Uudised“, kohapeal stendil, Kogukonnakeskuse stendil ning suhtluse käigus raamatukogu
külastajatega. Kohalikku lehte ootavad lugejad suure huviga, kellele postiga koju ei tule saavad
raamatukogust.
4.9 Andmebaasid –Ise pole andmebaase loonud, lugejaid teavitatud raamatukoguprogramm
Urram kasutamise võimalustest teavike otsingul ja pikenduste teostamisel.
5. 2018 aasta tegevused
Kokkuvõte ja 2018 aasta tegevused
2017 aastat võib pidada igati kordaläinuks, peaaegu kõik planeeritud tegevused, ostud on
teostatud
* Muretsetud on uus värviline laserprintel ja sülearvuti
* Vahetatud toolidel katteriie 25 toolil, mis nüüd näevad välja justkui uued.
* Osaletud mitmetel koolitustel : praktika Tallinna Keskraamatukogus, moodulõppeline
koolitus vabaühenduste juhtidele, Kõrveküla rk korraldatud koolitused jm
* Korraldatud erinevaid üritusi ja näitusi nii lastele kui täiskasvanutele
* Korrastatud ja parandatud raamatukogu fondi, maha kantud 136 lagunenud teavikku.
* Jätkub töö fondiga: vana fondi sisestamine, teavikute parandamine, vajadusel kustutamine,
fondi analüüs ja inventuur
* 2018 aasta mais saab Vara raamatukogu -135, aastapäevaürituse korraldamine
* Plaanis on jätkata raamatukoguürituste korraldamist, vähemalt paar korda aastas kutsuda
mõni kirjanik raamatukokku.
* EV 100 raames lugemisväljakutsest osalemine
* Väljapanekute sarja „Loojaid meie eneste seast…” jätkamine ka 2018
* Kohaliku tähtsusega ürituste toimumisele kaasa aitamine koos teiste MTÜ-dega (Vara MNS,
Kiljak, Varalaegas).
* Murelapseks haldusreformiga kaasnev teadmatus.
Koostaja: Olga Haljaste

Vara raamatukogu juhataja
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19.01.2018

Varnja raamatukogu 2017. aasta aruanne

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

Varnja

331
164
1298
3897
0
7322
14

Harurk. arv
0

Töötajaid
kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Varnja raamatukogu – tähtis kultuuri keskus, kus kõige pealt külainimesed saavad
kultuurselt oma vaba aja sisustada temaatilistel üritustel, saada informatsiooni
ajakirjandusest ja internetist, olla kursis uuema kirjandusega ja lihtsalt külas, olemas üks koht,
kuhu võib tulla küsida nõu või paluda abi.
2017 aastal uut ja erilist märkamisväärseks ei ole eriti midagi nimetada. Hea meel, et
raamatukogu veel töötab, riik ja omavalitsus eraldavad raha raamatute ja ajakirjandusele.
Tuleviku problemiks võib nimetada see; uue valda käsutusel on mitmeid raamatukogusid ja
tõenäoliselt, et osa nendest koondatakse. Raamatukogu tööajal märkasin, paljudel juhuslikult
astunud välismaaturistidel pakub huvi külaraamatukogu, nägu elav vaatamisväärne
ajalooline eksponaat. Uue valla turismi arendav positsioon, võiks maaraamatukogude
tegevuse ja olemasolu vaadata teisest küljest.
.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Osavõtjate arv
O.Lutsu 150.a.juubel
6
320.a.Š.Perro raamatud juubelid: „Tuhkatriinu“, „Saabastega kass“, 5
„Sinine habe“ ja „Pöialpois“.
Laste raamatutepäev „ Jalutuskäik muinasjuttu“
6
Meister- klass: „Teeme raamatu järjehoidjat“
5
Kirjaoskuste päev „ Kuhu ja kuidas kirjutada kiri Jõuluvanale
4
„Uued lasteraamatud“ väljapanek
7
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Kokku

Üritusi 4

Näitusi

2

Kokku:

33

Suurem osa Varnja aleviku lastest - on lapsed, kes hakkasid alles lasteaias käima.
Raamatukogu nad külastavad koos vanematega. Väikestel mudilastel on suur huvi
lasteraamatutele, eriti illustreeritud värviliste piltidega. Varnja raamatukogus on olemas
lastenurk; riiulites koos raamatutega asuvad mänguasjad. Laps haarab meeldinud mänguasi,
mina omapoolt räägin sellest mänguasjast pisikene loo või muinasjuttu. Hea meel, kui algkooli
õpetaja palub lugeda mingid uut raamatut, aga lapsed vastavad, et see raamat nad olevad
raamatukogust võtnud ja lugenud.
2017 aastal raamatukogu tellis üle 20% lasteraamatud vene, kui ka eesti keeles.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu struktuuris 2017 aastal muutused ei olnud, nad tulevad 2018 aasta
algusest, kuna aasta lõpus vana valla valitsuse juhtiv personaal koondati, aga uus vald
muudab ja reorganiseerib alluvad struktuurid.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve

Seisuga
31.12.17 €
8,850

Muutus %

Eelarve kokku

Seisuga
31.12.16. €
7,762

Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

5,719
1,248
0,630
0,595
0,389

5,633
1,351
0,705
0,596
0,516

0,9%
1%
0,8%
0,01%
1,3%

2.3
2.33Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

11 %

Eraldatud
summa

0
2017 aastal raamatukogu ei ole projektidest rahastamist saanud.
2.34 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2017 aastal personali korralduses mudatusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
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Projekti üldmaksumus

Koolituse
aeg

Koolituse teema

15.02.2017 2016.a.kokkuvõte

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

KRK

4

1

0

KRK

4

1

15€

haldusreform, statistika
06.12.2017 Aastalõpu seminar
Tartu Loodusmajas
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevad ja seminarid on alati sisuliselt
mahukad ja väga huvitavad. Kahju, et tervis ei luba kõikidest osa võtta. Ettepanekuks uue
aasta koolituspäeva teemade osas; „raamatukoguhoidjate väike eluloo tutvumiseks“,
riietumise ja söömise kultuur“, „ühinemine toimus!? – kohtumised „ ,“ Eesti Vabariigile 100!
Kohtume Presidendiga, teatud inimestega“., „ Väikeste külade saatus – pilk tulevikku“.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
raamatukogutöötaja avalikud esinemisi ei olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Eriala haridust 2017 aastal töötaja ei omandanud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ei tunnustatud.
2.35 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Varnja raamatukogu koosneb ühest ruumist(30m2), kuhu oleme kolinud 2015 aastal. Majas
on vesi, kanalisatsioon ja ahikütte. Ruum on küllaltki väike, vanast hoonest mahutasime ainult
pool kogust raamatud.. Praegune raamatukogu asub küllaltki vanas majas; kontrollimisel
korstnapühkija koostas akti omavalitsusele, uue korstna ehitamise vajadusest. See on 2018.a.
mure.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
2.35.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele juurdepääsu ei ole, nendele võtavad lugemist teised pereliikmed,
või viime ise nendele lugemist.
2.36Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on kaks arvutid; üks on personaalne, teine on külastajate jaoks. Interneti
hooldus firma koheselt parandab interneti ühendust, samal ajal parandab i-neti kvaliteedi.
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3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatukogu komplekteerimisel lähtume kõigepealt lugejate soovidest, rahalistest
võimalusest. Viimases rahatabelis näidatud keskmine raamatu hind. Varnja raamatukogul on
kõige madalam raamatu keskmine hind(5,37€), et saada rohkem eksemplare; iga lugeja kohta
– üks uus raamat.
-annetuste oli 6 eksemplari, liigi 3 % osakaal kogude juurdekasvust
- lugejate sihtrühma kuluvad pensionärid, kodused, keskealised, lapsed ja suvitajad.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikast olime tellinud Eesti väljaannet: Postimees, MK- Estonia, Kesknädal, ZOZ,
Peipsirannik. Apollos tellisime: 1000 sovetov datsniku, Sobesednik, Domašnii, Datsnik
pensionär, Lena kreativ. Kultuurperioodikast oli tellitud Täheke
3.1.3 Auviste komplekteerimine
2017 aasta jooksul ei ole ostnud ühtegi auvist.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Aasta jooksul sorteeritud vanad ja kulunud raamatud vanast raamatukogu hoonest. Olen
mahakandnut 1790 eksemplare.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses ja teenustes mudatusi ei olnud. Varnja raamatukogu on pisike
maaraamatukogu, omapärase külainimestega, mitme sajandi kultuuriga ja traditsioonidega.
Raamatukogu külastajad tulevad siia mitte, ainult lugemist saada, vaid suhelda, paluma abi või
lihtsalt kultuurselt veeta vaba aja.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Tööajal külastajal on olemas võimalus kasutada interneti.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
Raamatukogu
Varnja
Kokku
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

168

164

-4

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

1691

1298

-393

0

0

0

Varnja
Kokku
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Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

Kokku

5481

3897

-1584

4

3

-1

4.3 RVL teenindus
Lugejate teenindamine maal koosneb paljudest ülesannetest: lugeja tahab sinuga vestelda
kõigest, sa pead tundma millised raamatud ta loeb, ise valima talle raamatuid ja lõpus
näidata, kas tähte suurus vastab soovile. Viime lugemist ka koju, kui inimene palub. Need
lugejad, kes ei saa ise tulla, loevad palju, mõnikord viid neile üle kümme raamatu korraga.
Kui õppisin Kutsekoolis müüa erialale, siis õpiti, et kliendil on alati õigus. Raamatukogus on
need sõnad, ka tähtsad. Mõnikord tuleb lugeja nii must ja haiseb; välja tõsta ei saa, sest tuli
raamatuid tagastama. Vahetad uue vastu ja siis viisakalt ütled, et see on ühiskondlik asutus,
siia käivad väiksed lapsed ja külalised, siia tulles peab puhas olema. Maaraamatukogu
külastavad omapärased erinevate abivajavate probleemidega inimesed, vaatavad su silma
lootusega, et sa aitad.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2017 aastal oleme saanud 30 lasteraamatud eesti, kui vene keeles – see on liigi 20%
üldkogust.
Raamatute arv ei ole suur, kuid ikkagi rõõmustas väiksemad lugejad. Noored käivad rohkem
suve keskel, oma raamatute nimekirjaga; siis väljastan rohkem klassikalist kirjandust. Sankt Peterburgist käisid lapsed ja võtsid väga palju lugemist suvevaheajal.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Varnja

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

Kokku

-32

289

+11

16

20

+4

137

105

278

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste-ja noorte lugejate arv kasvanud 4 lugeja võrra, see ei ole suur näitaja, kui ikkagi
positiivne. Külastajad 2017 aastal oli vähem, raamatud loeti, aga rohkem. Vene lapsed
heameelega võttavad koju „Tähekest“. Kui külade sees elu käib – siis lugejad ja lastelugejad
alati leidub. Küsimus, kas jätkub eraldatud summast, kõigile lugemist?
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Spetsiaalseteks raamatukoguteenusteks võiks näidata:
- Turistidele Saksamaalt ja Jaapanist tutvustasin meie kanti elulaadi, kultuuri ja
traditsioone.
- Aitamine külainimesi vormistama ajakirjanduse tellimised, dokumente, kalastuskaarti,
prügilepingud ja palju muud.
Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
17
21
5
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
0

Ürituste arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Varnja on lõunapoolsem küla Peipsiääre vallas, kus sajandid aastaid elavad vanausulised;
rahvas omapärase kultuuriga, traditsioonidega ja elulaadiga. Vanad inimesed räägivad ja
riietuvad, ka oma moodi. Varnja raamatukogu alati võttis osa kohaliku pärandi
jäädvustamiseks: kirjutasin projekte, võtsin osa suuremates üritustes, kirjutasin luuletusi ja
elulood. Koostöös Varnja Perekonna Seltsiga teostatud suuremad projektid ja üritused, kuna
olin Varnja Pereseltsi juhatuse liige. Mitmeid aastaid korraldame Varnjas „Jõhvika-ja sibula
laat“, tegutseb Varnja Elav Ajaloomuuseum.
Vanausulised olid head kalamehed ja ehitajad, kuid eestlased olid kõvad talupidajad. Tihti
omavahel nad vahetasid, kauplesid toiduainetega. Siiani loodud sõbralikud suhted, korraldame
ühised üritused ja kohtumised.
Tabel 12
Raamatukogu
Varnja
Varnja
Varnja
Varnja
Varnja
Varnja
Varnja
Varnja
Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Vanausulised Jõulud, traditsioonid
Rahvusvahelinepäev „ Aitäh!“
„Jäälahing Peipsil“ 775.a. Filmi vaatamine
Stepner King 70.a.juubel
Lembit Ulfsak 70a.juubel „Vaikne meister teatri-ja filmi
ajaloos“
Rahvusvaheline Šokolaadipäev.
„Külaseltsipäev“ kohtumine raamatukogus
Raamatute esitlus „ Vanausulised toidud“ ja „Belaja lestovka“
Üritusi 7
näitusi 1

11
6
22
9
11

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
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12
10
14
95

Külastajad, kes ei oska arvutiga töötama, annan esmased õppetunnid. Mitmeid aastaid minu
juhatusel tegutseb Floristika käsitööring. Tehtud töödest korraldame näitused. Raamatukogu
peamine sihtrühm on pensionärid ja töölised. Praegu põhiliseks teemaks on haldusreform ja
inimestel tekkisid paljud küsimusi selle kohta. Teeme õppetunde käsitöös, aianduses.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamiseks kanaliks raamatukoguteenuste tutvustamiseks on valla infopäevad, küla
infostendil ja kohalikes ajalehes Peipsi Rannik. Kõige kiiremad infokandjad on külainimesed.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
2017 aastal erilisi muudatusi raamatukogutöös ei olnud. Võrrelda eelmiste aastatega - 2017
a. ei olnud arvudes parem; lugejad ja külastused vähenenud. Kahjuks ei olnud mind pool
aastat tööl, võitlen kümme aastat haigusega, kes asendas, tema vahetas ainult raamatuid.
Aasta lõpus haldusreform tõi uuendused juhtkonna vahetamisel, raamatupidamisel. Kindlasti
tulevad veel muudatused, loodame paremuse poole.
Koos lähme vastu uue valla algusele. Leiame uusi tegevusi ja säilitame vanu, et püsida
kultuuriasutusena. 2018 aastal Varnja raamatukogu tähistab 90 aasta juubeli.
Koostaja: Tatjana Sosnovskaja
Varnja raamatukoguhoidja

Kuupäev 26.01.2017.a.
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Vedu raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

657
167
3517
45
7865
0
14542
8

1.Põhilised tegevussuunad
Aastat 2017 võib lugeda üldises mõttes kordaläinuks. Jätkuvalt rõõmustab elanike soov
lugeda ja silmaringi arendada, peale raamatute laenutuse, ka üritustel osalemise teel. Üritusi,
eriti väljasõite, korraldati antud aastal päris mitmeid ja osavõtt neist oli elanikkonna poolt
rohkearvuline ja neid kiideti väga. Eriti meeldisid inimestele väljasõidud, mille sihiks oli
tutvumine kas kultuurilooliste paikade või kaunite aedadega. Samuti meeldis kohtuda
raamatukogus mõne omapärase ja huvitava inimesega. Viimased tähelepanekud on välja
tulnud vesteldes kohtumisel kohalike elanikega. Antud aastal toimus Vedu raamatukogu
tavapärases töörütmis suur muutus. Nimelt lahkus septembris senine kauaaegne direktor
Karin Evik, kellega inimesed olid harjunud. Seoses nimetatud muutusega, vähenes ka
raamatukogu lahtiolekupäevade arv nädalas, mis mõjutas juba 2017. aasta lõpu ja hakkab
mõjutama ka järgnevate aastate külastuste ning laenutuste arvu. Uute lahtioleku
kellaaegadega võib rahule jääda ja need sobivad inimestele: raamatukogu on avatud kolmel
päeval nädalas ja igal päeval seitse tundi. Seoses uue töötaja tööleasumisega paranes RVL
raamatute kättesaadavus lugejale, kuna uus töötaja on tööl ka Kõrvekülas Härma
raamatukogus, siis tänu sellele on võimalused Vedu lugejatele mitmekesisemat kirjandust
pakkuda avaramad. Positiivsetest momentidest saab välja tuua veel tehnilisi ettevalmistusi
lairiba võrgu ehitustöödega seoses, mille käigus paigaldati ka raamatukokku valguskaabli
kapp. Seega on üsna lähitulevikus, 2018. aastal, lootust väga hea kvaliteediga ja kiirele
internetiühendusele.
Mureks on endiselt laste ja noorte vähene huvi raamatute ja raamatukogu külastamise vastu:
peamiselt võetakse koolikirjandust ja neid, kes rohkem loevad, on mõni üksik. Samuti peab
ära lahendama liikumispuudega inimeste ligipääsu raamatukokku, sest praegusel momendil
see täielikult puudub, ratastooliga ei ole võimalik mööda tavalist treppi raamatukogu
külastada.
Märkida tuleks ära veel ka, et raamatukogu võiks külastada ja kirjandust laenutada
potentsiaalselt tunduvalt rohkem inimesi, kuna raamatukogu asub keset Vedu küla alevikku
ühes kortermaja korteris, kuhu on hea juurdepääs. Seda enam, et külas asub päris mitu
kortermaja, kus elab üpris palju elanikke, sh koolilapsi. Ilmselt peab muutus sellisele
olukorrale tulema läbi raamatukogupoolse tegevuse, mis suurendaks külaelanike, eriti lasteja noorte huvi raamatukoguteenuste vastu. Rõõmu teevad kauaaegsed ja püsivad lugejad/
laenutajad. Kokkuvõttes saab öelda, et raamatukogu tegevus toob kohalikku ellu lisaväärtust,
tegutseb kooskõlas kogukonna huvide ja vajadustega ning seda peetakse piirkonna elanike
poolt vajalikuks asutuseks.
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Tabel 2
Ürituse nimetus
Kohtumine kirjanik Valdur Mikitaga
Kohtumine Jüri Linaga
Tartu rahu tähistamine ekskursiooniga vastavatud Rahvusarhiivi
uude hoonesse
Tartu Loodusmuuseumi ja KGB Kongide muuseumi ühiskülastus
giidiga
20. mai Ekskursioon lugejatele
Ekskursioon lugejatele Viljandimaa kultuuriloolistesse paikadesse ja
kaunitesse aedadesse
Ekskursioon Tartu botaanikaaeda giididega
Kohtumisõhtu lugejatega: omavaheline tutvumine ja tegevuskava
arutamine

Osavõtjate arv
10
23
12
12
20
31
27
6

2. Juhtimine
Seisuga 04.09.2017 alustas tööd uus raamatukogu direktor, Mare Sumberg, kuna eelmine
direktor Karin Evik lahkus omal soovil sellest ametist.
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Seoses direktori vahetusega muutus Vedu raamatukogu lahtioleku päevade arv, mis vähenes
viielt kolmele ja muutusid ka kellaajad. Valla raamatukogude ühine nõukogu aasta jooksul
koos ei käinud.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve €
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16.
18721
12475
3645
2137
1382
503

Seisuga
31.12.17
19458
13158
4081
2576
1183
696

Muutus %
+4%
+ 5,5%
+12%
+20,5%
-14,4%
+38%

2.37Projektid
Aastal 2017 ei tehtud ühtegi projekti ega saadud toetusi.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Alates 04.09.2017 vahetus Vedu raamatukogu direktor, kuna senine direktor Karin Evik
lahkus ametist omal soovil seoses siirdumisega uuele töökohale. Uueks direktoriks valiti Mare
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Sumberg. Alates eelmainitud kuupäevast muutusid ka raamatukogu lahtioleku päevad ja
kellaajad: varasema viie tööpäeva asemel hakkas raamatukogu lahti olema kolmel päeval
nädalas, kella 11.00-st kuni kella 18.00-ni. Lahtiolekuaegade muutuse aluseks oli Tartu
vallavanema korraldus.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 4
Koolituse
aeg

Koolituse teema

15.02

2016.a

Koolitaja/
korraldaja

kokkuvõte, Tartumaa

statistika

ja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

4

1

0

6

1

0

30

1

98 €

23

1

0

30

1

65,00

4

1

15,00

4

1

0

4

1

15,00

keskraamatuk

haldusreform
30.03

Andrase

piirkondlik Andras

seminar
18-20.05

Koolitusreis Saaremaale Tartumaa
keskraamatuk,
Hele Ellermaa

7.06

Teabepäev riigiarhiivis ERÜ koolirmtk.
ja

14.-16.06

Tartu

Tervishoiu Sektsiooni

kõrgkoolis

juhatus

Maaraamatukogude

ERÜ

suvelaager
6.09

8.11

6.12

Teabepäev

saksa Tartumaa

kirjandusest+mälu-

keskraamatuk,

treeningu lühikursus

Hele Ellermaa

Teabepäev

Rahva Tartumaa

Raamatuga,

keskraamatuk,

kirjandustuur Sõnaränd

Hele Ellermaa

Aastalõpuseminar Tartu Tartumaa
Loodusmajas

keskraamatuk,
Hele Ellermaa

Toimunud koolitused olid arendavad ja mitmekesiste ning huvitavate teemadega.
Meeldejäävam oli teabepäev saksa kirjandusest koos mälutreeningu kursusega. Ja põhjusel,
et teadmisi uuemast saksa kirjandusest ei ole palju ja toimunud teabepäeval tutvustati üpris
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laia ringi kaasaegsematest saksa autoritest ja raamatutest. Samuti sai palju praktiliseks
igapäevatööks vajalikke näpunäiteid mälutreeningu harjutustelt, mida kursusel läbi teha tuli.
Häid näpunäiteid ja uusi oskusi seoses raamatute tellimisega sai ka kohtumiselt ”Rahva
Raamat” esindajatega, kes oma igapäevatöö sisu avasid ja raamatukogudele tarvilikke oskusi
jagasid. Omapärane ja huvitav oli külastus Tartu Loodusmajja, kus tutvustati seal
korraldatavaid koolitusi ja igapäevast tööd. Oli nii mõndagi põnevat, mida meelde jätta,
seoses tulevaste oma raamatukogu ürituste korraldamisega seoses. Ettepanekuteks
Kõrveküla raamatukogule uute teemade osas, oleksid need, mis seotud kirjanduse
tutvustamisega (kohtumine kirjanikega, ülevaated kirjandusala õppejõududelt või
kirjanduskriitikutelt). Teiseks soovitud valdkonnaks oleks tervislikud eluviisid ja toitumine.
(sh toiduainete koostise ülevaade)
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ei ole toimunud
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Antud aastal Karin Evik erialast haridust ei omandanud, kuna tal oli see juba varem
omandatud Ja uus töötaja, Mare Sumberg, lõpetas Tartu ülikoolis raamatukogunduse ja
infokeskkondade eriala rakenduslikus kõrgharidusõppes ning omandas bakalaureusekraadi
nimetatud erialal.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
KOV-i tunnustus Tartu vallavanemalt Karin Evikule, tubli töö eest raamatukogu juhtimisel ja
kultuurielu edendamisel.
2.4.6 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Raamatukogu ruumide üldseisund on hea ja seetõttu sanitaarremonti ega renoveerimistöid
antud aastal ei tehtud. Viimati teostati sanitaarremont esimeses ruumis, nn katlaruumis ja
WC-s 2016.aastal.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Aastal 2017 selles vallas remondi- ega renoveerimistöid ei teostatud. Endiselt püsib vajadus
kaldtee järele liikumispuudega inimeste jaoks, pääsemaks 1.-le korrusele. Praegu selline
juurdepääs täielikult puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Internetiühendust on seni pakkunud firma Telia. Veel kiirema ja võimsama ühenduse
saamiseks lähitulevikus, paigaldati ELA poolt ettevalmistustööde käigus raamatukogu
ruumidesse lairiba internetivõrgu valguskaabli kapp.
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3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine).
Vedu raamatukogu kogu ei ole väga suur, 2017. aasta lõpu seisuga 14 5432 teavikut, kuid see
rahuldab täiesti lugejate vajadusi. Üsna suur osa kogust on vanem kirjandus, mis ilmunud
ligikaudu 30 aastat tagasi. Kuid samas leidub meil veel mõningaid tagaotsitavaid nimetusi, mis
mujal juba ammu maha kantud.
Kogude komplekteerimisel lähtun rahvaraamatukoguna universaalsuse põhimõttest,
arvestades kõiki lugejate sihtgruppe ja lähtudes oma raamatukogu lugejate eelistustest ja
praktilisest meelest, kuna lugejaskond koosneb peamiselt maaelanikest. Ilukirjanduse valikul
eelistan väärtkirjandust ja eesti autoreid ning liigikirjanduse puhul piirkonna elanike vajadusi.
Kultuuriperioodikast tellin „Loomingut” ja „Loomingu Raamatukogu” ja perioodikast ajakirju,
mille järele on pidevalt huvi olnud ja ajalehtedest käib ”Postimees” ja „Maaleht”
Komplekteerimisel on toeks perioodikas ilmunud kirjanduse ülevaated ja ilukirjanduse blogid
nagu: Raamatulaegas, Kirjanduslik päevaraamat, Loetu kaja jt. Samuti toetun oma
raamatukogu lugejaskonna soovidele ja arvamustele, ning ülevaatele, ise raamatupoes
kohapeal raamatutega tutvumas käies. Lastekirjanduse valikul lähtun eelkõige
Lastekirjanduse keskuse soovitustest. Tööle asudes olen asunud kogu korrastama ja üle
vaatama, lähtuvalt raamatukogunduslikest kogude haldamise printsiipidest. Olen kandnud
maha üleliigseid või raamatukogule mittevajalikke eksemplare, seda tööd oldi viimati tehtud
2016.a aprillis, mistõttu olid paljud riiulid ülekoormatud ja tekkinud suur ruumipuudus.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
E-raamatuid ei soetanud, kuna ei olnud nõudlust ja puudub ka e-luger. Komplekteerimise
põhimõtted on rõhuasetusega täiskasvanute ilukirjandusele ja perioodikale. Kuna uute
raamatute ostmise aasta-eelarve ei ole suur, siis püüan palju kasutada lugemisvara valiku
rikastamiseks RVL–i võimalusi, mille osakaal on üpris suur. Annetustest kasutab
raamatukogu, peale oma kogukonna poolt pakutu, ka teistele valla raamatukogudele
pakutavat. Annetusena sai raamatukogu 2017. aastal 74 ilusat ja korralikult hoitud raamatut
varamust ”Romaaniklassika” Arvestades seda, et peamine lugejaskond on täiskasvanud, siis
laenutatakse põhiliselt vastavat ilukirjandust ja perioodikat, vähem liigikirjandust. Kuid
komplekteerimisel ei unustata ka lapsi ega noori: neile vähestele, kes kasutavad, on kõik
vajalik ja kaasaegne alati tagatud. Vedu raamatukogu omapäraks on see, et kui mujal suurema
nõudlusega valla raamatukogudes ei saa vajalikku raamatut õigel ajal kiiresti kätte, siis meil
on see enamasti alati saadaval.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Suuremaid muudatusi selles valdkonnas ei ole toimunud. Vähenenud on mõnevõrra
täiskasvanuile mõeldud liigikirjanduse osakaal, suurenenud RVL raamatute hulk ja veidi
teisenenud perioodika nimistu.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Telliti 21 ajakirja ja 2 ajalehte. Muudeti seni tellitud ajakirjade nimistut, juurde tuli 3 uut
nimetust ja lõpetati ebapopulaarsuse tõttu 2-e ajakirja tellimine.. Annetusi ei olnud.
Kultuuriperioodikast telliti järgmised ajakirjad: ”Looming”, „Loomingu raamatukogu” ja
„Raamatukogu”
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid antud aastal ei komplekteeritud
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
Viimane inventuur toimus mulle teadaolevatel andmetel ligi 10 aastat tagasi ja seoses
direktori vahetusega on selle järele tekkinud vajadus. 2017.aasta lõpupoole on maha kantud
242 raamatut, kuid ootamas on veel palju rohkem. Sellise olukorra on tinginud see, et pikka
aega varem ei ole piisaval hulgal raamatuid maha kantud ja neid on kuhjunud riiulitele liiga
palju ( näit mittetarvilikke lisaeksemplare ).
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei toimunud. Raamatukogu kasutajate ja
laenutuste arv on jäänud 2016. aastaga võrreldes veidi vähemaks, mida ilmselt mõjutas
raamatukogu töökorralduse muutus alates septembrikuust, kui raamatukogu hakkas avatud
olema nädalas kolm päeva, endise viie päeva asemel.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on kättesaadavad KOV otsused paberkandjal. Kuna lugejaarvuti tarkvara on
programmi aegumise tõttu (Windows XP) vananenud, siis on selle funktsionaalsed võimalused
piiratud. Lugejatel on tekkinud vajadus kaasaegse ja toimiva arvutiprogrammi järele, et
riiklikule avalikule teabele ligi pääseda. Näiteks ei ole võimalik lugejaarvutis avada kõiki
avaliku teabe infokeskkondi, samuti ei tööta aegunud programmi tõttu ID-kaardi lugeja. Ka on
vananenud lugejaarvuti riistvara, mis on muutunud aeglaseks ja seega lugejale ebamugavaks.
Vajadus on sisse kirjutatud ka Tartu vallale esitatud raamatukogu 2018.aasta eelarveprojekti.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 5
Raamatukogu
Vedu rk
Kokku
Tabel 6
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

185

167

-9,7%

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

3517

-9,8%

9710

6214

-36,0%

Vedu
raamatukogu
Kokku
3900
Tabel 7
Raamatukogu
Vedu
Kokku

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

9049

7865

-13,1%

260

195

-25,0%
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4.3 RVL teenindus
RVL teeninduse võimalused paranesid seoses uue direktori tööle asumisega, kuna raamatute
veoks on tal kasutada isiklik sõiduauto, ja seoses töötamisega Kõrvekülas, ka avaramad
võimalused tuua sagedamini raamatuid Härma ja Kõrveküla raamatukogudest.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Raamatukogu kasutajate üldarvust 167 on 32 kuni 16.a lapsed ja laenutusi neile aasta jooksul
527. Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimisel lähtun eelkõige nende vajadustest
koolikirjanduse osas, kuid arvestan ka laste-ja noorte hulgas nõutumate raamatutega, et
need oleksid olemas.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk Lug-d
2016
Vedu
rk
Kokku 33

Lug-d
2017

Muut
us(+-)

Külastd 2016

Külast-d
2017

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

32

-3,0%

699

679

-2,9%

527

-3,3%

545

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Vaadates Vedu raamatukogu poolt teenindatavat piirkonda, siis tundub, et lugejate seas
laste- ja noorte hulga kasvatamiseks, peaks potentsiaali olema. Praegusel hetkel on neid
vähe, kuid usun, et nende huvi raamatukoguteenuste ja raamatute vastu kasvab, kui
probleemile mõelda ja sellega tegeleda.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Vedu raamatukogu teeninduspiirkonnas elab lapsi piisaval hulgal, kuid nende laste seas ei ole
raamatukogu kasutamine väga populaarne ja seetõttu ka üritusi, mis mõeldud ainult lastele
ja noortele, antud aastal ei korraldatud. Aastal 2018 on üks raamatukogu ees seisvatest
väljakutsetest, muuta kohalik raamatukogu laste hulgas populaarsemaks, et tuleks juurde nii
kasutajaid, külastajaid kui laenutajaid. Üks seni vähekasutatud võimalustest oleks just neid
huvitavate ürituste korraldamine, kasutades ära raamatukogu asukohta keset Vedu küla, kus
kortermajades elab piisaval hulgas igas vanuses lapsi.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Spetsiaalseid teenuseid erivajadustega sihtrühmale ei osutatud.
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Tabel 9
Teenused teistele asutustele
Külakoosolekud

Ürituste arv
2

Osavõtjate arv
Ligikaudu 45 inimest

Vedu raamatukogu oli toimunud külakoosolekute üheks algatajaks, aktiivseks osavõtjaks ja
vahendajaks elanike ja vallavalitsuse vahel.
Külakoosolekute teemadeks olid: veekvaliteet, mõisapargi korrastamine, külasiseste teede
olukord, puudu olevad liiklusmärgid, tänavate nimed. Koosolekutel tehti Vedu küla elanike
ühispöördumine
Tartu vallavalitsuse poole tõstatatud probleemide lahendamiseks.
Tulemusena said mõned probleemid lahendatud ja teiste lahendamine käima lükatud.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Vedu raamatukogul on kõige tähtsam igakülgne raamatukogutöö, eriti lugejateeninduse
pakkumine ja roll kohaliku kultuurielu korraldajana. Unustamata vahendaja rolli külaelanike
ja vallavalitsuse vahel kohalike külaprobleemide lahendamisel. Koostööpartnerid on olnud
antud aastal: Tartu valla kuukiri, eesotsas toimetaja Tiit Helmiga, Vedu külaselts, AS Emajõe
Veevärk, Tartu Botaanikaaed, Lähte ja Äksi raamatukogud ning isikuliselt bussijuhid Enn
Mesipuu ja Rein Taniloo . Kohalikku pärandit on jäädvustatud antud aastal Tartu valla
kuukirjas ilmunud mitmete Vedu küla kajastavate artiklitega, mis ilmunud 30.ndate aastate
Postimehes. Elukestvat õpet on raamatukogu toetanud arvukate väljasõitudega teistesse
Eesti maakondadesse, nagu näiteks Viljandimaa kultuuriloolistesse paikadesse ja kaunitesse
aedadesse. Või siis külastused Võnnu kirikusse, Ahunapallu, Hendrik Visnapuu radadele,
Järvselja taimeaeda. Kuid ka ekskursioonid: Tartu botaanikaaeda, vastavatud Rahvusarhiivi
uude hoonesse või Tartu Loodusmuuseumi ja KGB Kongide muuseumisse. Neil väljasõitudel
on olnud alati palju osalejaid ja rahvas on üritused väga hästi vastu võtnud, kuna nad on väga
huvitatud kultuurilisest ja harivast vabaaja veetmise võimalusest. Samuti on populaarsed
raamatukogus toimuvad siseüritused: kohtumised huvitavate oma tegevusala esindajatega,
nagu Valdur Mikita, Jüri Lina jt.
4.6.2 riiklikul
Tabel 10
Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Vedu rk

Kohtumine kirjanik Valdur Mikitaga

Vedu rk
Vedu rk

Kohtumine Jüri Linaga
23
Tartu rahu tähistamine ekskursiooniga
vastavatud 12
Rahvusarhiivi uude hoonesse
Tartu Loodusmuuseumi ja KGB Kongide muuseumi 12
ühiskülastus giidiga

Vedu rk
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Vedu rk

Vedu rk

Vedu rk
Vedu rk
Vedu rk
Vedu rk
Vedu rk
Vedu rk
Vedu rk
Vedu rk

Kokku arvuliselt

Ekskursioon lugejatele (Anneli Kööba aed, Jaago käsitöötalu,
Võnnu kirik, kohtumine kirikuõpetaja Urmas Pajuga,
lühiülevaade
Gustav Suitsust,
kelgukoerte kasvatus,
koduloolised ülevaated Ahunapalust ja Hendrik Visnapuust,
Järvseljas taimeaed
Ekskursioon lugejatele Viljandimaa kultuuriloolistesse
paikadesse ja kaunitesse aedadesse Külastame Lusika, Risttee
ja Nõrga talu ning Morna veinitalu, Õisu ja Heimtali mõisaid.
Kuulame Õisu mõisa sepikojas Urmas Tuuleveski ülevaadet
mõisast ja tutvume eksponaatidega
Ekskursioon Tartu botaanikaaeda giididega
Tutvumisõhtu rk uue töötaja ja lugejate vahel
Näitus „Mall Hiiemäe 80” kirjutistest
Näitus
„Rahvusvaheline
lasteraamatupäev”
raames
enimloetud raamatutest ja autoritest
Näitus „ Leelo Tungal 70” raames kirjaniku populaarsematest
raamatutest
“Astrid Lindgren 110” raames raamatunäitus kirjaniku
loomingust

20

Näitus põhjamaade autorite loomingust, Põhjamaade
kirjanduse nädala raames
Eesti raamatu päeva puhul näitus „Lugusid loomadest eesti
autoritelt eesti lastele”

30

Üritusi 8

31

27
6
30
16
17
20

15

näitusi 6

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Sihtrühmaks on vanemad inimesed, kes soovivad individuaalkoolitusena arendada arvuti
kasutamise oskust: infootsing Internetis, meilide saatmine, vaatamine, vastuvõtt jms,
erinevad riiklikud infokeskkonnad ja nende tundmaõppimine. Samuti on toimunud
eluslooduse alane individuaalne konsultatsioon raamatukoguhoidjalt, kuna Karin Evikul oli
bioloogiaalane kõrgharidus. Ja muidugi ei saa mainimata jätta arvukaid üritusi ja väljasõite,
mis toimusid antud aastal ja seda traditsiooni püüab raamatukogu uuel aastal jätkata.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Turundus toimub Tartu valla kuukirja, valla kodulehe ja blogi ”Järje hoidja” vahendusel.
Samuti annavad üritustest teada koostatavad plakatid, mis viiakse postiljoni abil piirkonda
laiali. Ka Vedu küla keskel oleval teadetetahvlil on alati olemas info raamatukogu tegemiste
kohta. Paberkandjal teadetetahvlitele üles pandavate kuulutuste osatähtsus meie piirkonnas
on suur, kuna siin elab üsna suur hulk neid inimesi, kes ei kasuta elektroonilist meilipostkasti.
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4.9 Andmebaasid.
Uusi andmebaase pole koostatud
5. 2018 aasta tegevused
2017. aasta oli tegus, seda eriti korraldatud mitmekülgsete ürituste osas. Lugejad hindavad
kõrgelt raamatukogu poolt korraldatavaid väljasõite, näitusi ja kohtumisi huvitavate
inimestega. Aasta teine pool muutis raamatukogu tavapärast elurütmi, kuna vahetus direktor
ja uue inimese kogukonnaga tuttavaks saamine ja harjumine võttis aega. Lahenduse said
mitmed Vedu küla probleemid, mille lahendamise algatamise juures oli aktiivseks pooleks
just raamatukogu, tänu millele on loodetavasti raamatukogu külarahva seas ka rohkem
omaseks saanud.
2018. aasta EV 100 raames on plaanis korraldada mitmeid üritusi, nii suurtele kui ka lastele.
Eriti püüan mõelda lastele, et neile raamatukogu atraktiivsemaks muuta. Selleks vahendiks
sobivad hästi lapsi huvitavad tegevused ja üritused, sisustamaks koolivaheaegasid. Samuti
tahaks jätkata eelmise töötaja poolt korraldatud menukate ürituste sarja täiskasvanutele. See
on mulle põnev väljakutse, huvitav ja arendav kõigile osapooltele. Kindlasti ootaks uuelt
aastalt igas vanuses uusi lugejaid, raamatukogu külastuste ja kasutajate arvu kasvu. Loodan
oma töös abi leida ka uue Tartu ühendvalla teistelt kultuuriasutustelt, luues ise nendega
sõprus- ja koostöösidemeid ning kaasates neid ka oma tegemistesse. Haldusreform on loonud
meie piirkonnas soodsa pinnase Vedu raamatukogu arenguks. Loodan 2018. aastal
raamatukogu püüdluste õnnestumisse, piirkonna inimeste kasvavale poolehoiule, toetusele
ja aktiivsusele, osalemaks raamatukogu poolt korraldatavatel üritustel.
Koostajad:
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/ Mare Sumberg

Kuupäev 25.01.2018
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Võnnu-Lääniste raamatukogu 2017. aasta aruanne
Võnnu

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Võnnu
Lääniste

Lääniste

999
332
5608
474
10877
0
12255
16

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

0
0

0
0

131
19
170
0
779
0
0
0

Töötajaid
kokku
1
0

1.Põhilised tegevussuunad
Põhiliseks tegevuseks ikka lugejate raamatusoovide rahuldamine, info jagamine,
raamatufondi täiendamine ja korrastamine
Võnnu raamatukogus toimus 2017. aastal inventuur.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus

Osavõtjate arv

Eraldi ei oska selle punkti all ühtegi üritust välja tuua. Laste- ja noorteüritused on kirjas
punkti 4.4.4. all
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu lahtiolekuajad on jätkuvalt Võnnus esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval,
reedel kell 9.30- 17.30 teisipäeval 9.30-11.30 ja 14.00-17.30. Lääniste raamatukogu päev on
teisipäev.
Puhkuse ajal oli Võnnu raamatukogu avatud ühel päeval nädalas.
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2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
22947
14638
5139
2602
2165
948

Seisuga
31.12.17 €
25215
16717
5548
3333
2135
793

Muutus %
+9,8%
+14%
+7,9%
+28%
-1,4%
-16%

Lääniste raamatukogu summad liideti 2017. aastal valla eelarves Võnnu raamatukogu
eelarvega. Personalikulu hulgas on töötasu ka arvutihooldust teostavale inimesele.
2.38Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood
Eraldatud
Projekti üldmaksumus
summa
0
0
0
0
4.6 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

15.02

Raamatukogude

Kõrveküla

4

1

5

1

20

1

4

1

4

1

statistilised

Koolituseks
kulutatud
summa

näitajad raamatukogu

haldusreform
30.03

Seminar

ETKA Andras

täiskasvanuharidusest
18.-20.05

Koolitusreis Saaremaale Kõrveküla
raamatukogu

07.06

06.09

Riigiarhiiv,

Kõrveküla

Tervishoiu Kõrgkool

raamatukogu

Saksa
mälutreening

kirjandus, Kõrveküla
raamatukogu
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98,00

08.11.

Rahva

Raamat Kõrveküla

kirjandustuur
06.12.

Aastalõpu

4

1

4

1

raamatukogu
seminar Kõrveküla

Tartu Loodusmaja

15,00

Raamatukogu

Kõrveküla raamatukogu poolt tehtud tööd tunnustan, sest südamega tehtud tööga mitte
rahul olla pole põhjust. Huvitavad olid kõik õppepäevad, eriti reis Saaremaale, külaskäigud
arhiivi ja loodusmajja. Harivad olid ka loengud saksa kirjandusest ja mälu treenimisest.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Võnnu raamatukogu asub jätkuvalt samas 4-toalises korteris. Seoses valdade ühinemisega on
arutlusel võimalus kolida raamatukogu Võnnu vallamajja. Millised ruumid sobiksid, millal ja
kas kolimiseks läheb on lahtine.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele juurdepääs pole tagatud.
4.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on Telia interneti püsiühendus ja Wi- Fi leviala.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatuid tellides püüan arvestada lugejate soovidega, kogemus on näidanud, et kellegi
soovil tellitud raamatut kasutavad ka paljud teised lugejad.
Laste- ja noorsookirjanduse ostude puhul küsin nõu kooliraamatukoguhoidjalt.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
2017. aastal lisandus Võnnu Raamatukogusse 408 raamatut, millest annetusena saabus 12
eksemplari.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Võnnu- Lääniste raamatukogusse oli 2017. aastaks tellitud 15 ajakirja ja 6 ajalehte. Ajalehte
Postimees on ostetud kaks eksemplari. Annetusena võtsin arvele ajakirjad Kodutohter,
Kodukiri ja Puutepunktid.
Kultuuriajakirjandusest oli tellitud Hea Laps, Täheke, Akadeemia, Looming, Keel ja Kirjandus,
Sirp, Õpetajate Leht.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, , mahakandmiste arv
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Inventuur Võnnu – Lääniste raamatukogus toimus ajavahemikul 22.08 – 07.12.2017.
Teavikute loendamisel eraldasin fondist ka lagunenud määrdunud ja aegunud teavikuid, mis
kajastuvad inventuuriaktis puudujäägina.
Inventuuriaktiga kustutati 2893 eksemplari. Kokku kustutati 2017. aasta jooksul Võnnu –
Lääniste raamatukogust 3516 eksemplari.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Võnnu raamatukogus on lugejate käsutuses üks lugejaarvuti. Külastajal on võimalus ka oma
isikliku seadmega kasutada raamatukogu wifi-t.
Raamatukogutöötaja toetust oodatakse arvuti teel tehtavates toimingutes (ühistranspordi- ja
kultuuriürituste piletite ostud, riigi- ja tervishoiu- e- teenused jne ). Seda olukorda tuli sel
aastal üha enam ette.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Võnnu
342
332
-10
Lääniste
34
19
-15
Kokku
376
351
-25
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Võnnu
Lääniste
Kokku

5670
234
5904

5608
170
5778

-62
-64
-126

Raamatukogu
Võnnu
Lääniste
Kokku

Laenut-d
2016
11299
1131
12430

Laenut-d
2017
10877
779
11656

Muutus
(+-)
-422
-352
-774

Virtuaalkülast.
2016
0
0
0

Päringud*
2016
39
6
45

Virtuaalkülast.
2017
0
0
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
30
5
35

Muutus
(+-)
-9
-1
-10

0
0
0

Läänistes on lugejaid väga napiks jäänud. Mitmed lugejad ei saa lugeda enam tervise pärast.
Kahjuks lahkus 2017. aastal igaviku teele üks eriti oluline Lääniste raamatukogu lugeja ja
sõber.
Infopäringuid oli 2017. aastal registreeritud Võnnus 30 ja Läänistes 5.
4.3 RVL teenindus
Raamatuid Võnnu raamatukogu lugejatele laenutasin 2017 aastal Mellistest, Meeksist,
Järvseljalt, Roiult, Luunjast, Kuustest.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noorsooraamatuid lisandus 76 eksemplari, neist 40 olid pärit eesti autorite sulest.
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Enamus uusi raamatuid oli ilukirjanduse vallast (64).
Rahaliselt kulus laste- ja noorsookirjandusele 654 eurot.
Enam loevad teismelised tütarlapsed, kes huvituvad pere-, kooli ja suhteprobleemidest. Sel
juhul on hea pakkuda neile Tänapäeva noorsooromaani võistlusel osalenud teoseid, aga ka
tõlgetena meieni jõudnud raamatuid.
Kõige enam oodati siiski koomiksisarja „Amulett“, mille kolm uuemat osa saabusid
raamatukogusse 2017. aastal.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Võnnu
131
132
+1
1991
2410
Lääniste
7
7
0
21
13
Kokku
138
139
+1
2012
2423

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

+419
-8
+411

1455
11
1466

+32
-36
-4

1423
47
1470

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste- ja noorteteenindus ning lugemisharjumuste arendamine toimub koostöös lasteaia,
kooli ja kooliraamatukoguga. Toimuvad õpilastele kirjandusülevaated ja lasteaias
ettelugemised.
Lapsed külastavad raamatukogu, kuid kipuvad liigselt süvenema oma nutiseadmetesse. Olen
püüdnud kehtestada reeglit, et siin olles peaks osa ajast ka lugemisvaraga tegelema.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Astrid Lindgreni juubelit tähistasime koos kooli ja kooliraamatukoguga. Sai vaadata
raamatunäitust, toimus viktoriin, mille viisid läbi abituriendid. 1.-5. klassi õpilastel oli võimalus
joonistada oma pilt A. Lindgreni raamatu ainetel ja osaleda auhinnaloosis -”Iga loos võidab”.
Tabel 9
Raamatukogu
Võnnu

Ürituse nimi
Huvitavat lugemist 1.klassile
Viktoriin O. Lutsust 4.-6. kl
Emakeelepäev lasteaias
Venemaast ja
vene muinasjutt
„Mesimummi“ rühm raamatukogus
Ilmar Trulli luule lugemise võistlus
Lugemist 1.ja 4.-5. klassile
Noorsookirjandusest (9. kl)
Lugemisest raamatutest, kes mida
loeb…. 6. ja 8. klassile
Ettelugemise päev lasteaias
Elukutsed on erinevad „Lepatriinud“
raamatukogus
Raamatuga reisima „Lepatriinud“
307

Osavõtjate arv
22
30
30
10
30
35
15
24
10
10
14

Maailmaruum ja kosmos „Lepatriinud“ 8
Osalejaid kokku
238
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
0
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
0
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Kõige tihedam koostöö on raamatukogul Võnnu Keskkooli ja Võnnu lasteaiaga,.seda
eelkõige töös lastega.
Laulu- ja mänguselts ”Lõokese” liikmena osalesin seltsi lihavõttepühade, kevadise
talgupäeva ja aastapäevaürituse organiseerimisel.
Võnnu Kultuurimaja korraldatavale Kaera- Jaani võistutantsimise loteriile kogusin esemelisi
annetusi ka sel aastal.
Väga oluline on koostöö ja hea nõuanne kolleegidelt Järvselja, Võõpste, Meeksi
raamatukogudest.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Üritustel
Raamatukogu
Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

osalenute arv

Üritusi 3
Võnnu

Näitused,
väljapenekud
25

„Lõokese“ munapühad
„Lõokese“seltsi 115. aastapäeva tähistamine ja külaskäik
Mooste villakotta
Järvselja ja Võnnu raamatukogu lugejate kohtumine Võnnus
Osalejaid

11
11
9
31

Kirjanike juubelite puhul
20
O. Luts, H. Käo, I. Trull, A. Pervik, A. Lindgren jne
Muudel teemadel
5
Raamatuid lõunaeesti keeles, Aabitsaid, Soome 100,
Astrid Lindgreni tegelased laste joonistustes, Jõulud jõuavad

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Olen aidanud teha esmaseid samme arvuti ja interneti, riigi- ja pankade e- teenuste
kasutamisel.
Lasteaia vanima rühmaga raamatukogust ja mida siin teha saab, raamatu hoidmisest,
millised on erinevad raamatud.
Aitasin Võnnu Keskkooli õpilasi valmistuda maakondlikuks õpioskuste olümpiaadiks ja eesti
lastekirjanduse teemaliseks võistluseks.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
2018. aastal möödub 135 aastat Gustav suitsu sünnist. Koostöös Võnnu Keskkooliga oleme
siiani neid sündmusi tähistanud ja soovime seda teha ka sel aastal.
Kuidas raamatukogude elu suuremas omavalitsuses kujuneb, näitab aeg, aga loodame
parimat.
Koostaja Riina Gordejeva
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

Kuupäev 25.jaanuar 2018
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Võõpste raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku

579
224, sh. lapsi 36
2690, sh. laste 447
28
11066 sh. laste 826
0
17456
60 sh. lastele 19

Raamatukogud vähendavad informatsioonilist ja ühiskondliku kihistumist. Nad on eelkõige
õppimise kohaks, inspiratsiooni allikaks, suhtlusruumiks ja kohtumispaigaks. Eriti oluline on
raamatukogu maapiirkonnas, kus see on tihti ainuke avalik asutus.

Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

Võõpste

Harurk. arv
0

Töötajaid
kokku
1.5

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhiülesandeks on ja oli pakkuda raamatukoguteenust, mis arvestaks
võimalikult palju raamatukogu lugejate huve ja vajadusi.
Laste ja Noorte kultuuriaastat tähistasime sellega, et pöörasime sellel aastal rohkem
tähelepanu lastekirjanduse komplekteerimisele. Raamatukogu ostis 87 uut laste- ja
noorteraamatut, mis on tunduvalt rohkem kui tavaliselt.
Haldusreformis ühinesid Mäksa, Võnnu ja Haaslava vald Kastre vallaks. Meil on nüüd vallas
viis raamatukogu. Mida sisuliselt haldusreform kohalikku ellu toob, näitab aeg.
2017. aastal tähistas Võõpste raamatukogu oma 70.sünnipäeva. Külas oli Anne Adams.
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus muutus oluliseks 2001 aastal, kui piirkonnas suleti
kool. Praegu tegutseme koos Võõpste pereklubiga raamatukoguhoones külakeskusena,
arendedes piirkonda ning pakkudes kohalikule kogukonnale kooskäimisvõimalust.
Raamatukogu sai 2017 aastal fondi juurde 400 uut raamatut. Korraldati 16 üritust ja 44
näitust-väljapanekut. Lisaks veel koos Pereklubiga korraldatud üritused.
Raamatukogu juurde toov allee ning raamatukogu parkimisplats sai kõvakatte. Remonditi
raamatukogu trepikoda.
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Võõpste raamatukogu pidi aasta lõpuks saama kiire internetiühenduse, kuid see viibib mingil
põhjusel, kuigi valguskaabel on raamatukokku ära veetud.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Võõpste raamatukogu laste- ja noorteaasta kultuuriaasta tähistamise toimus raamatute
komplekteerimise kaudu. 2017 aastal sai raamatukogu 87 uut laste- ja noorte raamatut, mida
on tunduvalt rohkem kui tavaliselt. Informiin oli ettevalmistatud kahes vanuseastmes, kuid
osales üks laps kummaski astmes. Lapsed väitsid, et neil pole aega, kuna nad on muude
asjadega hõivatud.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Informiin 2017
Raamatukogupäevade üritus

Osavõtjate arv
2
6

Melliste koolilaste ekskursioon Võõpstesse

6

Koolivaheaja üritus kevad

6

Pisike puu

5

Kokku

25

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi ei toimunud, uues Kastre vallas on nüüd kokku viis raamatukogu. Lahtiolekuajad
Võõpste raamatukogus on ka samad T 10-19, K 15-19, N 10-17, R 10-17, L 10-13
Samuti käin ikka laenutamas Kastre hooldekodus ning pakun koduteenindust.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
22,759
17,575
4,902
2,296
1,060
0,282

Seisuga
31.12.17 €
29,229
18,796
4,431
3,263
1,042
0,137
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Muutus %
+22,136
+6,496
-9,63
29,64
-1,70
-51,42

2.3 Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa
200

Projekti üldmaksumus

689
septemberdetsember
2017
Võõpste raamatukogu tähistas oma sünnipäeva oma lugejate seltsis. Külas oli Anne Adams, kes andis
meeleoluka kontserdi. Tunnustasime 23 kuldlugejat.
Võõpste raamatukogu oli koostööpartner ka Melliste Noortekeskuse projektis ERÜ
projektikonkurssil Raamatukogu- muuseumid-noored. Projekt toetust ei saanud.
Pereklubi juhatuse liige Eve Kangur tegi KOP-i Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise
meetmesse projekti "Kogukonna köök Võõpste külakeskuses" Projekti periood september 2017-mai
2018. See on Pereklubi kingitus EV100 raames. Projekti maksumus on 2327,56,millest KOP toetus
1955,12.
Võõpste raamatukogu 70

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
.
Muudatusi ei olnud. Andsime nõusoleku jätkata samadel tingimustel uues Kastre vallas.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse aeg Koolituse teema

12.02

2016.a

Koolitaja/
korraldaja

kokkuvõte, Kõrveküla

haldusremorm, statistika

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

4

1

Koolituseks
kulutatud
summa

Raamatukogu

30.03

Andrase piirkondlik seminar Andras

6

1

27.04

Rahvakohtunike koolitus
Tartu Maakohtus

Tartu Maakohus

4

1

7.06

Riigiarhiiv, Tervishoiu
kõrgkool

Kõrveküla
Raamatukogu

4

1

6.09

Saksa kirjandus,
mälutreening

Kõrveküla
Raamatukogu

4

1

8.11

Rahva Raamatukogu,
Kirjandustuur Sõnaränd

Kõrveküla
Raamatukogu

4

1

6.12

Aastalõpu seminar, Tartu
Loodusmaja

Kõrveküla
Raamatukogu

4

1

15.03

KOP koolitus

Maavalitsus

4

1
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15

21.02

Quillingu koolitus

Võõpste
raamatukogu

3

1

Osa koolitusrahast jäi kasutamata, kuna ei leidnud Tartus mingit väga vajalikku koolitust. Tallinnasse
koolitusele minna on väga ajamahukas ettevõtmine ka sealset koolitused väga kallid.
Kõrveküla raamatukogu korrakdatud koolitustega olen rahul. 2018 loodan osaleda ka digioskuste
koolitusel
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:Kõne Võõpste raamatukogu 70
2.4.4 Erialahariduse omandamine Erialaharidus omandatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine Mäksa valla tänukiri Mäksa valla heaks tehtud töö eest.
Sihtasutuse Hooldekodu Härmalõng tänukiri hooldekodu elanikele lugemisrõõmu
valmistamise eest.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht. 2017.aastal siseruumides remonditi ainult trepikoda. Allee ja parkamiplats
said kõvakatte. Hoonesse veeti valguskaabel.
2018. aasta eelarvesse sai sisse taotlus elektritööde teostsmiseks(hoonesisese elektrikilbi vahetus)
Seoses KOP projektiga, tuleb 2018.a. remontida ja sisustada kogukonna köögi ruumid
raamatukoguhoone esimesel korrusel.
Hoones on vahetamata veel 11 akent, seda tööd kaua edasi lükata enam ei saa.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Võõpste
Trepikoja remont 1000 eurot
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs teisele korrusele liikumispuudega inimesel puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Järjest suurem probleem on rahva saamine üritustele. ning nähtavasti läheb veel
keerulisemaks uues vallas, kus on mitu kultuurimaja, noortekeskust, kes pakuvad ka tegevust
ja üritusi. Võõpste raamatukogu pidi aasta lõpuks saama kiire internetiühenduse, kuid see
viibib mingil põhjusel, kuigi valguskaabel on raamatukokku ära veetud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine, 3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
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Laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamiseks tellisin 2017 aastal rohkem lastekirjandust, kokku 87 teost.
Võõpste raamatukogu sai 2017.aastal 400 uut raamatut, see on 35 raamatut rohkem, kui
2016.aastal. Nendest 21(5%) raamatut saadi annetusena. Komplekteerin ikka põhimõttel, et
igaühele midagi. Infot ilmuvate raamatute kohta on palju, raamatukogu lugejad on nendega
kursis ning küsivad varakult juba raamatukogust neid raamatuid mida nad soovivad lugeda.
Üritan nende soovidega arvestada. Ka hooldekodu lugejatega pean arvestama. Suurema
nõudlusega raamatuid laenutatakse järjekorra alusel. RVLi teel 2017. aastal tellisin 2
raamatut, kuna lugejatel oli kiire raamatu saamisega, oli ainus võimalus saata nad Mellistesse
või linnaraamatukogusse. Teistele raamatukogudele laenutasin 51 raamatut.
2017.aastal kandsin maha 909 raamatut. Perioodikat kustutasin 39 aastakäiku. Perioodikast
oli tellitud 3 ajalehte ja 21 ajakirja. Ajalehed: Postimees, Maaleht ja Sirp. Õhtuleht tuli Väino
Koorbergi annetusena.
Ajakirjad: Eesti Loodus, Eesti Naine, Elukiri, Hea laps, Imeline Teadus, Keel ja kirjandus,
Kodukiri,
Kodu
&
aed,
Kodutohter,
Kroonika,
Looming,
Loomingu
Raamatukogu,Maakodu,Mida arstid sulle ei räägi, Naisteleht,Oma maitse, Pere ja kodu,
Raamatukogu, Tervendaja,Tiiu,Täheke.
Kultuuriperioodikast oli tellitud Sirp, Keel ja Kirjandus, Raamatukogu, Hea Laps, Looming,
Loomingu Raamatukogu, Täheke.
Inventuur Võõpste raamatukogu osas viidi läbi 1984 aastal, Mäksa fondi ei tea. 2018. aastal
on plaanis inventuur teha.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu püüab anda endast parima, et lugejad saaksid öelda – minu raamatukogu ja
raamatukoguhoidja -minu lugeja. Laenutamisega ja info saamisega raamatukogust pole erilisi
probleeme. Ehk siis RVL probleem, kui lugejal on ruttu vaja sellist raamatut, mida kohapeal
pole. Teine asi on üritustega, lugejaid neile saada on peaaegu võimatu, sest enamik käib tööl
Tartus, siis peavad pere linna pealt kokku korjama ja tulema elamist kütma. Osad ütlevad
ausalt, et ei taha pimedas kodunt välja tulla. 2017.aastal viisin ühele liikumispuudega lugejale
raamatud koju. Samuti jätkan käimist ka hooldekodus Härmalõng.
Mäksa küla elanikud tunnevad puudust kohapeal olevast raamatukogust. Peale seal
paiknenud laenutuspunkti sulgemist hakkas Võõpstesse käima 10-12 lugejat 43-st. Ülejäänud
on raamatukogu jaoks kaduma läinud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Valla avalik info(põhiliselt volikogu materjalid) enam paberkandjal raamatukokku ei tule.
Kõigil huvilistel on võimalik vaadata neid VOLISest valla kodulehel. Valla infoleht Meie kodu
on ka paberil raamatukogus olemas. Arvutite kasutamine raamatukogus on minimaalne.
2017. aastal kasutati seda seda vaid 34. korral.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 7
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Kokku

224

224

+0
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus (+-)

Kokku

2716

2690

-26

0

0

0

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus (+-)

Kokku

10731

11066

+335

51

54

+3

Järjepidev töö registreerimisel. Registreeriti 54 päringut 2017 aastal. 2017 küsiti näiteks Raamatuid,
kus peategelane on 11 aastane; 1921.aastal sündinud eesti kirjanikku; Jõulunalju; Vana-Rooma õiguse
kohta jne.
4.3 RVL teenindus
.2017.aastal viisin ühele liikumispuudega lugejale raamatud koju. RVLi teel 2017. aastal tellisin
2 raamatut. Teised tellisid Võõpstelt 51 raamatut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Tähistasin Laste- ja Noorte kultuuri aastat sellega, et tellisin rohkem laste ja noorteraamatuid. Tavalisest
pea poole rohkem.(2015aastal 46 raamatut)
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muut Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
Muutus
2016
2017
us
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+/-)
(+-)
Kokku

37

36

-1

454

447

-7

776

826

+50

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Piirkonnas
puudub kool. Võõpste raamatukogu teeninduspiirkonna lapsed käivad põhiliselt Luunja ja
Tartu koolides. See tähendab seda, et lapsed on huvitegevusega seotud mujal ning sõltuvad
ka väga palju vanemate tööaegadest ja transpordist. Teen lastele üritusi vähe ja need
toimuvad koolivaheajal. Erandiks on Informiin, siis on lastel aega küsimustele vastuseid otsida
sügisel viie nädala jooksul.
Lastel on aeg tihedalt sisustatud igasuguste tegemistega, lisaks veel nutisõltuvus. Raamatu
jaoks leiavad väga vähesed aega. Kahju, sest väga palju toredaid ja põnevaid raamatuid ilmub
lastele ja noortele.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
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Võõpste

Vaheaeg raamatukogus
Pisike puu kätteandmine

6
5

Informiin 2017

2

Raamatukogupäevade üritus

6

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 10
Kordade arv
10
Koduteenindus

Teenuste arv
32

Kasutajate arv
1

Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
12
202
Hooldekodu Härmalõng
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogu on piirkonna ainuke kooskäimise koht. Koos Võõpste Pereklubiga toimime
külakeskusena. Raamatukogu on andnud vajadusel erinevatele gruppidele oma ruume
koosolekute-nõupidamiste läbiviimiseks. Toimunud on kasutatud riiete müügid jne. Talgud
ümbruse korrastamiseks Koos Pereklubiga toimusid vastlapäeva tähistamine, Spordipäev,
Pereklubi sünnipäevapidu, jõulupidu külarahvale, korraldati koolitusi.
Raamatukogus on võimalik lugemise kõrval arvutit kasutada, telerit vaadata, mängida
lauamänge ning suhelda. Raamatukogus on ka wifi, nii et lugejatel on võimalus kasutada ka
oma arvutit.
Külaelanikud saavad meie majas ruume kasutada isiklike tähtpäevade tähistamiseks.
Koostöö teistega
Mäksa valla volikogu esita mind rahvakohtunikukandidaadiks ning Tartu Maakohus valis mind
rahvakohtunikuks neljaks aastaks.
Mäksa valla volikogu ja raamatukogu koostöös korraldati külaelanikega kohtumisi(Volikogu
Kärajad)
Mais toimunud valla sünnipäevaürituseks koostasin viktoriini piirkonna ajaloo
kohta,Oktoobris toimunud valla tänuüritusel toimunud Eesti mängu küsimused(Mämgu juhtis
Rohke Tebelak.
Melliste lasteaia emakeele etlemispäeval olin kutsutud luulekonkursi žüriisse.
Melliste koolilapsed olid meil ekskursioonil.
Melliste raamatukoguga tegin koostööd Tartumaa 16. lasteraamatupäeva läbiviimisel.
Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorbergiga seob pikaajaline koostöö,mille tulemusena saab
raamatukogu alates 2006 aastast tasuta lehte. (Ka 2017 aastal)
Maakonna raamatukogudega koostöö RVL- i kaudu.
Koostöö Naiskodukaitse Tartu Ringkonnaga, kes oma suvise matkapäeva võistluste
kontroolpunkti tegig Võõpste raamatukogu õuele.
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Hea koostöö on sihtasutusega hooldekodu Härmalõng, kus raamatukogu laenutamas käib.
Keskraamatukoguga saab alati head nõu. Väga vajalikud on Kõrveküla raamatukogu
korraldatud koolitusseminarid.
Tabel 12
Raamatukogu

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Võõpste

Kirjanike Tähtpäevad 22
Uudiskirjanduse väljapanek (pidev)
Muud näitused ja väljapanekud 10

Üritustel
osalenute arv

Karolina Kanguri akvarellmaalide näitus
Fotonäitus Raamatukogu tegevusest
Lastele

Uudiskirjanduse Väljapanek 1
Kirjanike tähtpäevad 6
Muud väljapanekud 2

kokku

44

Võõpste

Külas on Tervendaja Juta Tani

14

Õpituba Maarja Marmori juhendamisel

15

Sushi koolitus

13

Kevadine Kärajate üritus raamatukogus

12

Ehete valmistamise õpituba(kõrvarõngad)

12

Naiskodukaitse laager, ekskursioon raamatukokku

36

Külas on kirjamees Marko Kaldur

10

Sügisene Kärajate üritus raamatukogus

16

Raamatukogu sünnipäev

44

Karolina Kanguri akvarellide näitus

25

Fotonäitus raamatukogu tegevusest

50

Vaheaeg raamatukogus

6

Melliste lapsed Võõpstes

6

Ingormiin 2017

2

Lastele
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Kokku 60

Raamatukogupäevade üritus

6

Kinkeraamatu "Pisike Puu" kätteandmine

5

Üritusi

247

16

Näitusi 44

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Sihtrühmaks täiskasvanud lugejad. Teemadeks infootsing internetist, Digar, e-valimised, IDkaarti sertifikaadid, registreerimine laatadele kauplema
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on Mäksa valla infolehe „Meie
kodu“, kultuurikalender ja valla kodulehekülg www.maksavald.ee, kus raamatukogu avaldab
reklaami toimuvate ürituste kohta ning ilmuvad artiklid raamatukogu tegevuse kohta.
Reklaami toimuvate ürituste kohta jagatakse ka külade teadetetahvlitel. Raamatukogul on
lugejate jaoks järjehoidja raamatukogu andmetega.2014.aasta lõpus loodi raamatukogu
blogi https://v66psteraamatukogu.wordpress.com. 2017 aastal on sinna lisatud 13 sõnumit.
Kahjuks seda praktiliselt vaadatud ei ole. Olen liitunud ka facebookis Urrami grupiga ning
huvitava grupiga Lugemise väljakutse.Facebookis suhtlen vajadusel lugejatega, kui on vaja
inhot vahetada.
Lugejate paremaks teenindamiseks on Võõpste raamatukogul laenutuspunkt Kastre
hooldekodus „Härmalõng“ ning raamatukogu teeb kojukannet.
Vallalehes ilmusid artiklid:
Artikkel Mäksa vallas sündinud kirjanik ja tõlkija Karl Eineri elust ja loomingust.
120 aastat Mäka vallas sündinud näitleja ja laulja Osavald Lipu sünnist.
Võõpste koolis õppinud kultuuritehelasi- kultuuritegelane Väino Karo
Mäksa vallas sündinud spordimees Kaupo Metsur 80
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel? Ekataloog.
5. 2018 aasta tegevused
2018 aasta märksõnaks on EV100
Plaanis on inventuuri alustamine.
Pole veel selge, milliseid muudatusi toob kaasa uus suur vald. Võtab aega kui kõik paika loksub.
Probleeme on juba praegu ettenäha suhtlemisel raamatupidamisega, mis nüüd asub Haaslaval.
Koostaja Tiina Arike
Direktor
Allkiri ………… /Tiina Arike

Kuupäev 23.01.2018
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Äksi Raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu
Äksi

868
165
2571
5
5920
0
12270
47 / 643 osalejat

Haruraamatukogude nimed

Harurk. arv

0

0

Töötajaid
kokku
1,3

1.Põhilised tegevussuunad
Aastat 2017 võib Äksi Raamatukogus pidada üsna heaks tööaastaks.
Pidevalt on olnud raamatukogu põhimureks ruumipuuudus. Hea oli see, et raamatukogusse sai
muretsetud nii lugejate kui töötaja tarbeks uut mööblit.
Uusi suuri probleeme 2017 õnneks juurde ei tulnud.
Positiivse poole peale tuleks nimetada raamatukogu juures kohalike elanike soovil tegutsemist
jätkanud naiste käsitöötunde ja tervisevõimlemist ning mitmeid raamatukogu poolt korraldatud
huvitavaid üritusi. Edukamateks üritusteks kujunesid mitmed kontserdid, „Avangardi”
kolhoosnike kokkutulek ning kohtumine loodusfotograaf Remo Savisaarega.
Negatiivseks tuleb pidada lugejate arvu vähenemist.
Tõusnud on laenutuste arv ja külastuste arv.
Tõusnud on päringute ja langenud virtuaalkülastuste näitajad.
Negatiivne on juba pikemat aega raamatukogutöötaja töötasustamine, mis jääb endiselt
tunduvalt alla kõrgharidusega kultuuritöötajatele riigi poolt kehtestatud palgast.
Raamatukogu positsioon omavalitsuses on hea. Raamatukogu on igati toetanud valda selle
tegevustes ning vald raamatukogu.
2018. aastaks planeeritakse:
• korraldada mitmeid erinevaid üritusi
• jätkata dekomplekteerimist
• parandada lugejateenindust individuaalse lähenemise läbi
• lõpetada raamatukogu põhiruumi sanitaarremont
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Näitus „Tüdrukud” - portreefotod

Osavõtjate arv

319

20

Lastekaitsepäev
2. Juhtimine

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogus ei toimunud nimemuutust ega reorganiseerimist. Endised on lahtiolekuajad.
Tartu valla raamatukogude ühine nõukogu ei ole tööle rakendunud.
Raamatukogu on nädalas lugejatele avatud 38 tundi.
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.16. €
31.12.17 €
20,619
21,785
+ 5,65%
14,656
13,830
+ 5,97%
3,972
4,231
+ 6,52%
2,614
2,285
+ 14,40%
1,562
1,615
- 3,28%
0,264
1,027
- 74,29%

2.39Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
Projekti üldmaksumus
summa
0
0
0
0
2017.aastal Äksi Raamatukogus ühtegi projektipõhist tegevust ei toimunud.

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Äksi Raamatukogu personalikorralduses muudatusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

15.02.

2016.a. kokkuvõtted,
haldusreform
Andrase
piirkondlik
seminar
Saaremaa koolitusreis
Riigiarhiiv, Tervishoiu
kõrgkool
Saksa
kirjandus,
mälutreening
Rahva
Raamat,
kirjandustuur Sõnaränd

Kõrveküla rk

4

1

0

Andras

6

1

0

Kõrveküla rk
Kõrveküla rk

20
4

1
1

98,00
0

Kõrveküla rk

4

1

5,00

Kõrveküla rk

4

1

0

30.03.
18.-20.05
7.06.
6.09.
8.11
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6.12.

Aastalõpu
seminar, Kõrveküla rk
3
1
15,00
Tartu Loodusmaja
14.-16.06 Maark. suvelaager
ERÜ
25
1
89,00
Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused olid 2017. väga huvitavad ning erialaselt
kasulikud. On tore, et selline koolitusvõimalus on ikka veel olemas.
2018 võiks koolituspäevade teemadeks olla:
• mitut liiki erialakirjanduse tutvustamine (teha pidevalt raamatukogude töötajate
poolt )
• erinevate ürituste korraldamise metoodika
• pidev lastekirjanduse tutvustamine
• laste lugemishuvi tõstmise viise arutav ümarlaud
• kiirlugemine
• keskkonnasäästlik (prügivaba) töötamine kontorites (raamatukogudes)
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Äksi Raamatukogu direktor esines ettekandega kirjandusõhtul „“Königsbergi naiste” jälgedes”
ning kirjandusliku ülevaatega kolhoosist „Avangardi” kolhoosnike kokkutulekul.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Raamatukogu töötaja kvalifikatsioon on normaalsel tasemel. Eriharidust ei omandata.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Äksi Raamatukogu direktor pälvis:
• KOV tunnustus seoses 2017 “Teeme ära!” kampaania läbiviimisega Äksis.
2.40Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Äksi Raamatukogu peamiseks valukohaks on juba pikka aega olnud suur ruumipuudus.
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
0
Äksi
2017 oli raamatukogu eelarvesse planeeritud raamatukogu põhiruumi sanitaarremont.
Kahjuks jäi seda tegema pidanud töötaja haigeks ning remont lükkus edasi 2018.a. esimesse
poolde. Materjalid selleks said ostetud siiski juba 2017.
Raamatukogusse sai muretsetud mitmeid uusi toole.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogus on täielikult tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Tänu Elioni kiirele netiühendusele (valguskaabel) interneti osas probleeme ei ole.
Mingi uue või erilise tarkvara järele hetkel vajadus puudub.
Hoones on olemas ka wifi levik, mida raamatukogu kasutajad on hakanud ka kasutama.
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3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtteks on küll mitmekülgsus ja optimaalsus, kuid vähese raha ja
suure ruumipuuduse juures on seda üsna keeruline teha.
Elektrooniliste teavikute vastu pole lugejad siiani huvi tundnud.
Võrreldes teiste Tartu valla raamatukogudega komplekteerib Äksi Raamatukogu viimastel
aastatel veidi rohkem soomepoiste tegevusega seotud kirjandust, ulmekirjandust,
esoteerikat.
- annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli minimaalne
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Eelkõige tellitakse paberkandjal ilukirjandust.
Et lugejad pole e-teavikute vastu huvi tundnud, siis pole neid ka ostetud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat telliti 2017. aastal 16 nimetust: 1 ajaleht ja 15 ajakirja:
• Postimees
• Tuna
• Eesti Loodus, Horisont, National Geographic Eesti, Imeline Teadus, Tiiu, Elukiri, Eesti
Naine, Maakodu, Kodutohter, Kodu & Aed, Bead & Button, 60+, Kroonika, Jooksja
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid raha ja lugejatepoolse huvi puudumisel ei komplekteerita.
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
2017 kanti maha 7 aastakäiku ajakirju. Inventuuri 2017 ei toimunud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Äksi Raamatukogu poolt pakutavate teenuste ja teeninduskorralduse osas ei toonud aasta 2017
midagi uut. Raamatukogus on olemas printimise ning koopiate tegemise võimalus.
Põhjalikku lugejate rahulolu-uuringut ei ole tehtud.
Vähesel määral toimib ka lugejaile raamatute kojuviimisteenus.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus võimaldatakse kõigile kodanikele avaliku teabega tutvumist nii paberkandjal
(Tartu valla otsused) kui interneti (AIP) teel.
Lugejate käsutuses on 1 internetiarvuti.
Vajadusel juhendatakse lugejaid vajaliku teabe kättesaamiseks.
Kasutajakoolitus toimub avalike andmebaaside, erinevate riigiasutuste kättesaadavuse ja
arvutikasutamise osas individuaalselt ning vastavalt lugejate vajadustele.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
2017 puudus Äksi Raamatukogus raamatukoguväline, vähemusrahvuste, puuetega inimeste
teenindus, sest selleks ei avaldatud lugejate poolt soovi.
Mitmed lugejad kasutavad raamatute laenutamisel koduteenindust. Põhjuseks pole mitte
lugeja halb tervislik seisund vaid raamatukogupoolne vastutulek lugejate palvetele. Teenust
teostab raamatukoguhoidja isikliku transpordiga oma vabast ajast.
Võrreldes eelmise aastaga on langenud lugejate arv.
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Tõusnud on laenutuste arv ja külastuste arv. Raamatuid on 2017 loetud endisest pisut
rohkem.
Tõusnud on päringute ja langenud virtuaalkülastuste näitajad.
Tabel 7
Raamatukogu
Äksi

Lugejad
2016
174

Lugejad
2017
165

Muutus
(+-)
-9

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Äksi
Raamatukogu
Äksi

2459
Laenut-d
2016
4934

2571
Laenut-d
2017
5920

+ 112
Muutus
(+-)
+ 986

VirtuaalVirtuaalkülast.
külast.
2016
2017
9718
6214
Päringud*
Päringud*
2016
2017
33
41

Muutus
(+-)
- 3504
Muutus
(+-)
+8

4.3 RVL teenindus
Raamatukogus toimib RVL vastavalt vajadusele. Kahjuks on teistelt raamatukogudelt
keeruline laenutada lugejate poolt kiiresti vajatavaid raamatuid, sest nende kättesaamiseks
puudub transport. Sama kehtib ka raamatukogult tellitud RVL puhul. Valla piires on seni
tulnud transpordi osas loota nende lugejate heatahtlikkusele, kes kasutavad mitut valla
raamatukogu.
Koduteenindus toimub raamatukogutöötaja isikliku transpordiga.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekogu komplekteerimine on raske, sest puudub vähimgi vaba ruum uute raamatute jaoks.
Tundub, et väljaannete lisandumine ei aita eriti laenutuste kasvule kaasa, sest ka vanemaid
väljaandeid on kogus piisavalt ning peamiselt laenutatakse ikkagi vaid koolikirjandust.
Laste-ja noortekirjandust komplekteeriti 2017 kokku 63 eksemplari ja nimetust (16 eesti
autoritelt ja 47 välismaa autoritelt).
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
Äksi
24
28
+4
286
378

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

+ 92

253

+ 39

214

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Laste üldine lugemishuvi väheneb tänavusest näitajate tõusust hoolimata siiski pidevalt,
raamatukogu külastatakse peamiselt ainult koolikirjanduse laenutamiseks.
Kui varem tulid igavust tundvad Äksi noored raamatukokku istuma ja üksteisele anekdoote
ette lugema, siis seoses suvest raamatukogu ruumides tegutsema hakanud noortekeskusega on
nüüd need noored lugemise asemel hoopis noortekeskuses lõbutsemas ja mängimas.
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Kuna lugemishuvi kõige võimsamaks tekitajaks oli, on ja jääb just lugemist soosiv kodu, siis
tuleks rohkem tähelepanu pöörata mitte laste vaid hoopis noorte lapsevanemate kasvatamisele.
Neile tuleks korraldada lugemise kasulikkust selgitavaid loenguid jms.
Hea oleks keskkogul jätkata lastekirjanduse tutvustamisi, mis aitavad leida lastele meeldivaid
raamatuid.
Laste lugemishuvi tõstmiseks tasuks kaaluda algklassides üha rohkem kohustusliku kirjanduse
asendamist soovituslike või kindla arvu vabalt valitud raamatutega.
Raamatukogu püüab pöörata rohkem tähelepanu ka laste hugemishuvi suurendamisele.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Kuna raamatukogu lähedal puuduvad lasteasutused, ei toimu siin raamatukogutunde.
Suvel hakkas raamatukogu ruumides tegutsema palgaliste töötajate poolt juhitav
noortekeskus. Esimese üritusena korraldas noortekeskus koos raamatukoguga 1.juunil ka
lastekaitsepäeva.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Äksi
Lastekaitsepäev
20
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Spetsiaalseteks raamatukoguteenusteks Äksi Raamatukogus erivajadustega lugejate poolt
2017. aastal soovi ei avaldatud.
Tabel 10
Koduteenindus
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Äksi
?
?
5-6
Koduteenindust pole Äksi Raamatukogu eraldi arvestanud, kuna raamatukogutöötaja teeb
seda vastutulekust lugejatele, mitte nende lugejate halva tervise tõttu. Arvatavasti tuleb seda
ühes kalendrikuus ette keskmiselt paar korda.
Tabel 11
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Äksi
0
0
Äksi Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei asu haiglaid, hooldekodusid, lasteaedu, koole ega
muid taolisi asutusi, kellel oleks võimalik midagi korraldada.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil
- Tartu vald, Jääaja keskus, kohalik turismifirma Flakker OÜ
Raamatukogu oli heades suhetes Tartu vallaga. Raamatukogus saab tutvuda valla
arengukavade, volikogu otsuste ja teiste valda puudutavate materjalidega, siin korraldati
vallajuhtide kokkusaamisi elanikkonnaga jne.
Koostööna vallaga korraldati kevadel “Teeme ära” raames küla koristuspäev.
Raamatukoguga ühes hoonetekompleksis asuva Jääaja Keskusega toimub pidev ja tihe koostöö
nii ürituste korraldamisel kui ruumide kasutamisel.
4.6.2 riiklikul tasandil on koostööpartneriks

324

-

Soomepoiste Pärimusühing

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil koostööpartnerid puuduvad.
Äksi Raamatukogu on aastakümneid töötanud piirkonna kultuurikeskusena, pidevalt
korraldatakse mitmesuguseid üritusi ning ettevõtmisi kohalikele elanikele.
Peamiseks ürituste sihtrühmaks on pensionärid.
2017. aastal toimus näiteks suur hulk naiste käsitööõhtuid, kus õpiti mitmeid uusi tehnikaid
ning tuletati meelde vanu.
Meeldejäävateks kujunesid ühised kontserdid Äksi segakoori ja ta sõpradega.
Huvitavaks kujunesid veel Tiina Tambaumi raamatuesitlus, 2 käsitöölaata, ekskursioon Tudu
järvele ja rappa, teemaõhtud Kaliningradist ja Makedooniast, kohtumisõhtu loodusfotograaf
Remo Savisaarega.
Raamatukogus tegutses: segakoor, Äksi kiriku piiblitund, käsitööring ja tervisevõimlemine.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas puuduvad erineva keeletaustaga või (teadaolevalt)
seksuaalselt erineva orientatsiooniga inimesed.
Erinev kultuuritaust pole Äksi piirkonnas ürituste korraldamisel kunagi probleemiks olnud,
näiteks sügisel toimunud ”Avangardi” kolhoosnike kokkutulekul osalesid võrdsete kaaslastena
nii endised esimehed kui lihttöölised.
Tabel 12
Raamatukogu
Äksi

Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute arv

Emadepäeva kontsert
Miina Härma tähtpäevakontsert
Jõulukontsert
Käsitöötunnid (32 tk)
Loeng “Algteadmisi hiina meditsiinist”
Teemaõhtu “ Königsbergist Kaliningradi”
Teemaõhtu "Makedoonia ja Meteora" – .
Raamatuesitlus – „Glasgow on parem kui…”
Raamatuõhtu „“Königsbergi naiste” jälgedes”
„Avangardi” kolhoosnike kokkutulek
Ekskursioon - Tudu raba ja järv
Kohtumisõhtu Remo Savisaarega

65
80
60
162
9
9
13
10
7
100
30
48

Näitus “Maarjamaa maastikud” – loodusfotod kalendritest
Näitus „Tüdrukud” - portreefotod
Näitus „Mere kutse” - loodusfotod
Üritusi 47
näitusi 3
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Lugejaarvuti kasutamine Äksi Raamatukogus pidevalt vähenenud, sest aina rohkem omatakse
isiklikke arvuteid ja erinevaid nutiseadmeid.
Peamiseks sihtrühmaks koolitustel olid vanemaelalised arvutikasutajad.
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Põhiteemadeks olid:
• internetipanga kasutamine, e-mailide haldamine, internetiotsingud, avalduste täitmine
internetis, erinevate brauserite kasutamine.
Erilisi muutusi arvutivaldamise valdkonnas pole. Enamik raamatukogu lugejatest, kes arvutit
eriti kasutada ei oska, pole endiselt huvitatud ka oma oskuste suurendamisest ega vastavatel
koolitustel osalemisest.
Kasuks tuleks pidavalt riigi korraldatavad just vanemaealistele mõeldud arvutikursused, mis
suudaks muuta lugejate mõtlemist arvutikasutamise suunas.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu poolt pakutavate teenuste tutvustamine on olnud keskmine.
Oma kodulehte Äksi Raamatukogul pole, erinevat infot jagatakse Facebookis, Tartu valla
raamatukogude blogis ja kohalikus vallalehes.
Võrreldes 2016. aastaga uusi infokanaleid kasutusele ei võetud.
Kasutajad on enamasti rahul info levikuga Tartu valla raamatukogude blogis ja Facebookis.
4.9 Andmebaasid.
Seoses igat liiki internetipõhiste andmebaaside pideva kasvuga puudub eriline vajadus
kartoteeke ja andmebaase ise koostada.
Äksi Raamatukogu kogu fond on laenutusprogrammi URRAM andmebaasis ja kõigile
lugejatele kättesaadav.
Raamatukogul puuduvad ostetud andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Äksi Raamatukogu tegevus jääb arvatavasti suures osas muutumatuks ka 2018.aastal.
Raamatukogu ei saa planeerida mingeid erilisi arendustegevusi, sest suuri muutusi ei
võimaldaruumipuudus. Oma pingutused suuname oma tegevuses eelkõige kvaliteedi
parandamisele. Äksi Raamatukogu põhiülesandeks on normaalse funktsioneerimise,
kvaliteetse
laenutustegevuse ja vaba infoleviku tagamine elanikkonnale.
Raamatukogu direktori kohustuseks jääb lisaks põhitööle endiselt ka Soomepoiste muuseumi
haldamine.
Loodetavasti jätkub edukas koostöö ka uuenenud-suurenenud Tartu vallaga.
Seoses haldusreformiga lisandus Tartu valda mitu uut raamatukogu (ka Jõgeva maakonnast),
kellega loodame edaspidi tihedat koostööd teha. Juba 2017.aasta lõpus sai vahetatud kogemusi
laenutusprogrammi URRAM osas.
2018 jätkub koostöö ka Jääaja Keskusega.
Äksi Raamatukogu seab jätkuvalt oma ülesandeks lisaks põhitegevusele ka aktiivset
kultuurilist tegevust: kohalike elanike vaba aja sisustamist, samuti piirkonna turisminduse
arendamist ning elanikkonna kodutunde süvendamist läbi ühistegevuse.
Erilist tähelepanu pööratakse ka 2018. aastal pensionäridele. Raamatukogu üheks sihiks on
ja jääb piirkonna vanemaealiste klubilise ning käelise tegevuse arendamine.
2018. aastal lõpetatakse 2017 alustatud põhiruumi sanitaarremont.
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Direktor
/Anita Priks/

25.01.2018
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Ülenurme raamatukogu 2017. aasta aruanne
Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2016
Lugejate arv
Külastuste arv
Arvutikasutajate arv
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv
E-teavikute laenutuste arv
Teavikute arv
Raamatuürituste arv kokku
Tabel 1
Raamatukogu

Haruraamatukogude nimed

2946
405
4048
68
7796
0
21306
7

Harurk. arv

Töötajaid
kokku

0
1.Põhilised tegevussuunad
Hinnang raamatukogu tegevusele, positsioonile ja koosvõimele teeninduspiirkonnas.
2017 . aastal oli Ülenurme raamatukogus 4048 külastust. Aasta jooksul kogunes 7796
laenutust. Rõõmustav on see, et meil on Indrek Hargla, Katrin Pauts, Birk Rohelend . Nemad
on Eesti krimikirjanike paremik. Indrek Hargla on Eesti tuntumaid ulme- ja krimikirjanikke.
Tema apteeker Melchiori raamatud on Eesti üks läbi aegade loetuimaid krimisarju.
Katrin Pauts on endine Õhtulehe ajakirjanik, kelle sulest on äsja ilmunud kaks Eesti saartega
seotud krimiromaani „Politseiniku tütar. Saaremaa põnevik” ja „Tulekandja. Muhumaa
põnevik”.
Birk Rohelend on tuntud ka telesarja „Padjaklubi” autori ja stsenaristina. Populaarne „Sa pead
suudlema Silvat” on tema viies romaan, Silva Stökeli kriminaalromaanide sarja avateos.
125 aastat möödus John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) sünnist. Ta oli inglise kirjanik,
luuletaja, filoloog ja ülikooliprofessor. Ta on peamiselt tuntud kui «Kääbiku» ja «Sõrmuste
Isanda» autor. Raamatud saavutasid kiiresti tohutu populaarsuse ning «Sõrmuste Isand»
hoiab kõikide aegade enimmüüdud raamatute edetabelis kolmandat kohta, millele järgneb
kohe neljandat kohta hoidev «Kääbik».
Ta on tuntud kui õuduslugude suurmeister: Stephen King sai 21. septembril 70 aastaseks.
Ta on kasutanud meie hirmu, nagu ei ükski teine enam kui 40 aastat. Tema nimi on
sümboliseerinud hirmu. Stephen King on ainus kõige edukam kirjanik hirmulugude ajaloos,
müües enam kui 400 miljonit raamatut kogu maailmas.
2017. aasta oli laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustas meie järelkasvu nii looja kui
publikuna.
Raamatukogu tegevused laste- ja noorte kultuuriaastal.
2017. aasta oli laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustas meie järelkasvu nii looja kui
publikuna.
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16. juunil koostöös Eesti Põllumajandusmuuseumiga toimus muuseumis Ülenurme
raamatukogu raamatuvoltimise töötuba. Voltisime vanadest raamatutest ingleid ja
südameid.
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik sõitis suvel mööda Eestit ning
tähistas koos Eesti lastega peagi saabuvat Eesti 100. sünnipäeva. 14. Juulil oli Laste Vabariik
Ülenurmel, kus raamatukogu korraldas tasuta miniraamatu valmistamise töötoa. Osavõtt oli
rohkearvuline ja lastele väga meeldis.
Tabel 2
Ürituse nimetus
Raamatu voltimise töötuba
Miniraamatu tegemise töötuba

Osavõtjate arv
20
100

2. Juhtimine
Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogude seadusest ja teistest
õigusaktidest, sealhulgas Ülenurme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest. UNESCO
rahvaraamatukogude manifestist ja põhimäärusest. Raamatukogu arengukava kajastub
Ülenurme valla arengukavas.
Raamatukogu on lugejatele avatud: E,T, K 11-17, N 12-18, R 9-15
2.2 Eelarve
Tabel 3
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
28,97
14,72
9,37
4,63
4,56
0,13

o Projektid
Tabel 4 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Seisuga
31.12.17 €
30,66
15,77
10,23
5,08
4,95
0,02

Eraldatud
summa

Muutus %
5,80%
7,10%
9,10%
9,70%
8,50%

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 5
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja/
korraldaja

329

Koolituse
maht
tundides

Osalejate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

15.2.17
8.11.17
6.12.17

Haldusreform

ja Kõrveküla

raamatukogud

raamatukogu

Rahvaraamat.

Kõrveküla

Kirjandustuur-Sõnaränd

raamatukogu

Aastalõpu seminar

Kõrveküla rk.

4

1

4

1

4

1

15,00

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
o Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Ülenurme raamatukogu asub Ülenurme alevikus (Pargi 7). Raamatukogu teenindab Ülenurme
aleviku, Uhti, Reola, Läti ja Lepiku küla elanikke. Elanike arv teeninduspiirkonnas on 2946.
Raamatukogu ruumid on renoveeritud 2007. aastal. Põrandapinda on raamatukogus 150 m² .
Sisustus on kaasaegne, ruumid soojad, valged ja hubased.
Tabel 6
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2017)

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele ei ole kahjuks tagatud juurdepääsu raamatukogu külastamiseks.
Raamatukogu osutab teavikute tasuta koju viimist neile, kes tervislikel põhjustel ei ole
võimelised raamatukogu külastama.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogu asub tasuta kiire Wifi levialas.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Rahvaraamatukogu on raamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks kasutajale
vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning võimaldab juurdepääsu andmebaasidele.
Rahvaraamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs
informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat
õppimist ja enesetäiendamist. Ülenurme raamatukogus on kogude komplekteerimisel
esikohal lugejanõudlus, sellele järgneb oluliste ja püsiväärtuslike teavike hankimine, et hoida
kogu tasakaalus.
Komplekteerimisraha säästlikuma kasutamise huvides püüan teavikuid hankida
soodusmüükidelt, perioodikat tellida sooduspakettidena ja tegelda aktiivselt
järelkomplekteerimisega.
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Teavike hankimisel arvestan piirkonna elanike infonõudlust ja lugejate ettepanekuid ning
soove. Prioriteediks on olnu laste- ja noorsookirjandus ning eesti autorite ja tõlkeline
väärtkirjandus.
2017. aasta raamatute juurdekasv oli 757 eksemplari, nendest 563 eksemplari moodustas iluja lastekirjandus. E-teavikke raamatukogus pole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine,
Raamatukokku oli 2017. aastal tellitud nädalalehtedest : Ekspress ja Maaleht, annetusena käis
Kesknädal. Päevalehtedest : Postimees, Õhtuleht, Päevaleht ja LP.
Ajakirjad: Naisteleht, Anne&Stiil, Eesti Naine, Elukiri, Imeline Ajalugu, Imeline Teadus,
Ajalugu , Kodu ja Aed, Kodukiri, Maakodu, Käsitöö, Mida Arstid Sulle Ei Räägi, Nipiraamat,
Psühholoogia Sinule, Saladused, Tiiu , Maret. Annetusena Jooksja ja Tennis.
Kultuuri perioodika: Sirp, Keel ja Kirjandus, Akadeemia, Vikerkaar.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuuri toimumine, mahakandmiste arv
2017. aastal kanti maha 1144 vananenud ja lagunenud raamatut ja 25 aastakäiku ajakirju.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Ülenurme raamatukogu asub Ülenurme alevikus aadressil Pargi 7. Raamatukogu teenindab
Ülenurme aleviku, Uhti, Reola, Läti ja Lepiku küla elanikke. Suurima elanike arvuga on
Ülenurme alevik, kus käesoleval ajal elab 2298 inimest. See on jõudsasti kasvav piirkond.
Kõige kaugem küla Läti küla asub umbes 8 km kaugusel raamatukogust. Seal elab vaid 21
inimest. Siiamaani on raamatukogukülastajad ruumide ja raamatukogu asukohaga väga
rahul, kuna see asub teiste strateegiliste asutustega lähestikku (kauplus, vallamaja,
noortekeskus, muuseum , kool ja lasteaed). Põrndapinda on 150 m², sisustus on kaasaegne,
ruumid soojad, valged ja hubased.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP i kasutatakse kuid mitte nii aktiivselt kui algusaastatel. E namus AIPi kasutajaid on
vanemad inimesed, kellel endal arvutit kodus pole.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
2017. aastal külastas raamatukogu 405 lugejat. Eelmise aastaga võrreldes suurenes lugejate
arv 55 inimese võrra. Nendest 405 lugejast oli laps- ja noorlugejaid vaid 67. Üha enam
käivad laste kohustusliku kirjanduse järel nende emad või isad. Laste lugemishuvi kahaneb
aasta aastalt hirmuäratava kiirusega. On kurb, et tänapäeva kiire elutempo juures ei ole
paljudel lastevanematel aega koos lastega kodus lugeda ning laps veedab lastevanematele
märkamatult palju aega teleri või arvuti ees. Kahjuks on kodune eeskuju üha rohkem
hääbumas, kuid tore on näha raamatukogu külastamas lapsi koos ema või isaga, et koos
raamatuid laenata. Päris kindlasti pole veel kõik inimesed raamatute lugemise vastu huvi
kaotanud. Raamatukogu külastati 4048 korda ja tehti 7796 laenutust.
Tabel 7
Raamatu-kogu

Lugejad 2016
350

Lugejad 2017
405

Kokku
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Muutus (+-)
55

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

3946

4048

102

Virtuaalkülast.
2016
+1125

Virtuaalkülast.
2017
1233

Muutus (+)

Päringud*
2017
1309

Muutus (+)
-80

108

Kokku

Raamatukogu

Laenut-d
2016
6916

Laenut-d
2017
7796

Muutus
(+-)
880

Päringud*
2016
1389

Kokku
4.3 RVL teenindus
lenurme valla raamatukogude kasutamise eeskirjale (11.oktoober 2011) § 5 lg7 ـVastavalt
Raamatukogus puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukoguvahelise (RVL)
.laenutuse teel teistes raamatukogudest. Teavikute tellimise tasub lugej
Lg 9 Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tُttu ei ole vُimeline raamatukogu külastama, osutab
.lenurme Vallavalitsuse sotsiaaltِِtajatega teavikute tasuta kojulaenutust ـraamatukogu koostِِs
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2017. aastal saabus raamatukokku 187 eksemplari laste- ja noortekirjandust. Kokku ilu-ja
lastekirjandust saabus 563 eksemplari. 405 raamatukogu kasutajast on lapsi 67. 4048
raamatukogu külastusest on laste külastusi 948. 7206 kojulaenutusest on laste laenutusi
494. Analüüs näitab, et laste huvi raamatute vastu on väga minimaalne. Pigem piirdub
raamatkogust raamatu laenamine lastele kohustusliku kirjandusega. Rõõmustav on see, et
aastaga tuli siiski 13 uut lugejat juurde. Samuti suurenes laenutuste arv 167 laenutusega ja
külastusi tuli juurde 31. ☺
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 8
Rmtk
Lug-d Lug-d Muu Külast-d Külast-d
2016
2017
tus
2016
2017
(+-)
54
67
13
917
948

Muutus Laenut
(+-)
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

31

494

167

327

Kokku
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Paljud õpilased loevad kirjandust vastumeelselt või ei loe seda üldse. Kadumas on
vabatahtlik lugemine naudingu eesmärgil. Suurenenud on noorte hulk, kes ei armasta lugeda.
Enamus poisse peab lugemist ajaraiskamiseks. Uurimustööd on väljaselgitanud, et üheks
lugemise takistuseks on vähene lugemisoskus, lugemine on õpilasele suur pingutus. Võib
juhtuda, et õpilane pole saanud lugemist algklassides selgeks ja seda pole keegi märganud või
sellele tähelepanu pööranud. Nõrk lugemisoskus ei lase süüvida teksti sisusse, sest põhiaur
kulub mehaanilisele protsessile, mõistmiseks ja nautlemiseks jaksu ei jätku. Lapsed ei taha
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saada kingituseks raamatut. See ei ole nende arvates hea ajaveetmine, kui minnakse
raamatukokku. Need põhiväärtused, et Eestis on palju raamatukogusid ja ajalooliselt on
inimesed palju lugenud, kaovad ära. Lugemisoskuse areng algab kõigepealt kodust
perekonnast. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et lapsed, kelle vanemad on raamatuid ette
lugenud, lugusid jutustanud, õpetanud tähestikku või sõnamänge mänginud on oma lugemise
tasemelt kõrgemal kui need, kellega pole sel tasemel kodus tegeldud. Juurdepääs raamatutele,
kodune raamatukogu on äärmiselt olulised. Tähtis on raamatukinkimise kultuur, eriti poistele.
ga minimaalne. Pigem piirdub نitab, et laste huvi raamatute vastu on vنAnalüüs n
raamatkogust raamatu laenamine lastele kohustusliku kirjandusega. Rُُmustav on see, et aastaga
tuli siiski 13 uut lugejat juurde. Samu ti suurenes laenutuste arv 167 laenutusega ja
.külastusi tuli juurde 31☺
On olemas positiivne edasiminek ja sellega tuleb jätkata.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Põhilised laste- ja noorteüritused raamatukogus on seotud raamatukogu külastamisega
gruppides.
Vastavalt külastusele valitakse tavaliselt mõni teema, mida siis süvenenumalt uurime. See
võib olla seotud kas mõne tähtpäeva või teemaga. 2017. aastal oli juubel luuletaja Ilmar
Trullil - 60, Tiia Toometil -70, Aino Pervikul – 85, Leelo Tungal – 70 ja Erika Esop – 90. Toimus
2 töötuba.
Tabel 9
Raamatukogu
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
„Raamatu voltimise kunst“ töötuba
10
„Miniraamatu töötuba“
35
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
lenurme valla raamatukogude kasutamise eeskirjale (11.oktoober 2011) §5 lg 9 ـVastavalt
Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tُttu ei ole vُimeline raamatukogu külastama, osutab
lenurme Vallavalitsuse sotsiaaltِِtajatega teavikute tasuta ـraamatukogu koostِِs
.kojulaenutust
Tabel 10
Koduteenindus
Tabel 11
Teenused teistele asutustele

Kordade arv
2

Teenuste arv
2

Ürituste arv

Kasutajate arv
1

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Raamatukogud on muutumas kogukonna keskuseks. Raamatukogu on hea ajaveetmise
koht, suhtlemise, kohtumise , lugemise ja õppimise koht. Ülenurme raamatukogu teeb
pidevalt koostööd erinevate valla asutustega. 16. juunil koostöös Eesti
Põllumajandusmuuseumiga toimus muuseumis Ülenurme raamatukogu raamatuvoltimise
töötuba. Voltisime vanadest raamatutest ingleid ja südameid.
kohalikul
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16. juunil koostöös Eesti Põllumajandusmuuseumiga toimus muuseumis Ülenurme
raamatukogu raamatuvoltimise töötuba. Voltisime vanadest raamatutest ingleid ja südameid.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Tabel 12
Raamatukogu

Kokku arvuliselt

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu

Üritustel
osalenute
arv

Raamatu voltimise töötuba
Miniraamatu tegemise töötuba
John Ronald Reuel Tolkien -125
Umberto Eco -85
Stephen King -70
Ilmar Trull -60
Tiia Toomet -70
Leelo Tungal -70
Üritusi
2
näitusi 7

50
100

150

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Põhiline sihtrühm on lasteaialapsed, kes tulevad raamatukoguga tutvuma. Peamised teemad
on raamatukoguhoidja tööga tutvumine, käitumisreeglid- ja raamatute paigutus
raamatukogus.
Tavaliselt peale lasteaiarühma külaskäiku on lapsed koos vanematega tulnud raamatuid
laenama. Põhikooli õpilaste raamatukogutunnid sisaldavad peale raamatukoguga tutvumist
oma lemmikraamatu otsimist ja tutvustamist teistele.
Individuaalkoolituse sihtrühmaks on arvuti kasutamist õppida soovivad inimesed.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuste tutvustamiseks on kasutusel raamatukogu koduleht
http://www.ylenurme.lib.ee/, facebooki leht https://www.facebook.com/%C3%9ClenurmeRaamatukogu-205115416182711/,
ja
Ülenurme
valla
leht
„Olevik“
http://www.ylenurme.ee/olevik
4.9 Andmebaasid.
2018 aasta tegevused
2017. aastal oli Ülenurme raamatukogus 4048 külastust. Aasta jooksul kogunes 7796
laenutust. Eelmise aastaga võrreldes suurenes lugejate arv 55 inimese võrra. 405 lugejast oli
lapsi ja noori vaid 67.
Haldusreform on toimunud aga milliseks kujuneb raamatukoguvõrk pärast haldusreformi, ei
tea isegi kultuuriministeerium, kus praegu uut rahvaraamatukogu seadust välja töötatakse.
Raamatukogude ülalpidamine on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega pandud
omavalitsuste kohustuseks. Kehtiv rahvaraamatukogu seadus sätestab ka, millise tihedusega
peab raamatukogu võrk olema (nt väljaspool linnu peab olema vähemalt üks
rahvaraamatukogu keskmiselt kuni 500 elanikuga teeninduspiirkonna kohta (§ 4). § 14
kohaselt määrab rahvaraamatukogu teeninduspiirkonna kohalik omavalitsus arvestusega, et
2
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ükski paikkond ei jääks raamatukogu teenindusest välja.) Tegelik elu on aga omavalitsustes
väga erinev. Seda kuidas kohalikud omavalitsused raamatukogudesse suhtuma hakkavad
näitab aeg. Hetkel on kohalikes omavalitsustes segadust palju, sest kõik on peapeale
pööratud.
2018. aasta onEuroopa kultuuripärandiaasta . See aasta annab meile võimaluse tuua esile
kultuuri olulisust ja seda, mida meil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks,
edasiandmiseks, digiteerimiseks. Euroopa kultuuripärandiaasta jooksul saame rääkida meie
siinsest kultuuripärandist, leida seoseid ja kokkupuutepunkte laiemalt Euroopa
kultuuriruumiga.

Koostajad........
Direktor Kersti Ernits
Allkiri ………………
/

Kuupäev ….26.01.2018
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