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Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi: Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaal
Elanike arv: 678
1.Põhilised tegevussuunad
Liikumisaasta oli kajastatud näitusega ja laste ettelugemistunnid olid seotud
spordialadega.
Kui uuel aastal saab teoks fuajee remont, siis saab mõelda ka „jutunurga“ tegemisele.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Valla raamatukogul on olemas põhimäärus, rmtk kasutamise eeskiri, ametijuhend,
AIP kasutamise eeskiri, arengukava.
Raamatukogu nõukogu tegutseb Kadrinas.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

Seisuga
31.12.13. €

Seisuga
31.12.14 €

Muutus %

3751
2671
1080

3553
2425
1106

-5
-9
2

Eelarvet vaadata Kadrina põhikogu aruandest
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Summa

Kajastatud Kadrina põhikogu aruandes
2.3 Struktuur
Muudetud on lahtiolekuajad
E ja N 12.00 – 19.00 ; T, K, R 11.00 – 18.00
Kord kuus laupäeval olen tööl Kadrina põhikogus.
Põhikogu töötajate puhkuse ajal olen Kadrinas tööl nädal aega.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Muudatusi ei ole
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Koolitustundi RaamatukoguKoolitude arv
hoidjate arv, kes seks
(koolituse
osalesid
kulutatud

2

Hulja

3

pikkus)
7

täienduskoolitusel
1

Koolituse teema
Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus

Korraldaja
LVKRK

Osavõtjate arv
1

Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute
säilitamisest ja restaureerimisest
Metsiku raamatukogu ja perekond Pruulid

LVKRK

1

LVKRK

1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei ole olnud
2.4.3 Erialahariduse omandamine
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Sel aastal remonditi fondiruumi põrand ja esikud. Järgmisel aastal lubati remontida
fuajee, hoidlaruum ja kööginurk.
Liikumispuudega inimesed raamatukogusse ei pääse. Teema võeti ülesse juba eelmise
volikogu valimiste eel, aga tulemusteta.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Arvutid on vananenud. Sooviks uut töö arvutit ja lugejaarvutit. Kuna AIP-i
kasutamine on vähenenud, piisaks ühest lugejaarvutist.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Raamatukogus saab valida Lääne-Virumaa „Aasta tegu“, Kadrina valla
„vaatamisväärsuste TOP 10“Aitasin üliõpilasel läbi viia uurimistööd (elanike
küsitlemine). Vahendan Neeruti Seltsi ja rahvamaja infot. Vt ka 7.3
3. Kogud
3.1 komplekteerimisel on põhirõhk ilukirjandusel. Aimekirjanduse tellimisel arvestan
laiemat huvi teema vastu, spetsiifilisemaid erialaseid teavikuid toon Kadrinast või
Rakverest.
- annetuste osakaal kogude juurdekasvust on väga väike, 2%
- Ilukirjanduse ja aimekirjanduse kasutatavusega võib rahul olla aga
lastekirjanduse kasutatavus jätab soovida. Noorsooraamatute laenutus on
paranenud.
3.1.1 Raamatutest on tellitud ilukirjandust 78%, aimekirjandust on tellitud 21%,
lastekirjandust 25%
3.1.2 Perioodika tellimisel on arvestatud erinevaid vanuse ja sihtrühme.
3.1.3 Auviseid ei ole sel aastal ostnud
Katalooge ise ei tee
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4. Raamatukoguteenused
Raamatukogus on võimalik teha koopiaid, printida ja skaneerida.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Lugejate kasutada on hetkel 1 arvuti (üks on katki) On olemas Wifi leviala.
Vallavolikogu avalikud dokumendid on kättesaadavad ka paberkandjal. AIP
kasutamine on vähenenud, kuna kontingent lapsi, kes olid harjunud õhtuti arvutis
istuma on suureks kasvanud ja neil on tekkinud muud huvid. AIP-i kasutati 171 korda
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatu- Lug-d Lug-d Muut Külaskogu
2013
2014
us(+-) tused
2013
164
180
+16
3715
Raamatukogu

Laenut-d
2013
4591

Külastused
2014
3383

Laenut-d
2014
5577

Muutus
(+-)
-332

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muutu
s(+-)
0

Muutus
(+-)
+986

Lugejate arv on suurenenud enamasti seetõttu, et programmid on nüüd lahus ja need
lugejad kes käisid mitmes kogus, on nüüd ka kirjas eraldi.
Külastuste vähenemine tuleb enamasti AIP-i kasutamise vähenemisest
Millest tuleb laenutuste suur kõikumine (eelmisel aastal suur langus, sel aastal suur
tõus) ei oskagi põhjendada.
RVL-i teenust kasutan päris palju. Suurem osa sellest on venekeelsel kirjandusel,
mida toon ise Rakverest.
RVL-i teel on rmt laenutatud 448 korral. Välja on antud rmt 212 korral
Koduteenindust ise teen vähe ja juhuslikult. Kolmele lugejale mina komplekteerin
pakid ja omaksed viivad need lugejatele koju.
4.3 Lasteteenindus:
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

66

73

Muut
us
(+-)
+7

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

1044

948

-96

815

1159

+344

Huljale on elama asunud uusi lastega peresid, sellest ka lugejate tõus. Külastuste
langus on tingitud ilmselt AIP-i kasutamise langusest. Laenutuste arv kõigub ülesalla, põhjendada ei oska.
Lastele korraldatud 5 üritust (ettelugemis tunnid)
3 näitust, 1 nii täiskasvanutele kui ka lastele
1 väljapanek noortele
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
vaata 4.2 kojulaenutus
Kordade arv
Koduteenindus

Teenuste arv

Kasutajate arv
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Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele

Osavõtjate arv

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu on ainus kooskäimise koht, peale usukoguduse. On ka lugejate poolt
tulnud soove, et saaks käia koos ja kasvõi lihtsalt juttu ajada. Loodame edaspidi fuajee
vastavalt sisustada.
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
Üritustel
väljapanekud
osalenute arv
19
9
156
Täiskasvanutele oli 4 üritust ( n. lõunatund muusikaga – laulavad Olli ja Heino)
2 näitust, 1 ka lastele (teemaks liikumisaasta ja meeste tervis)
14 väljapanekut ( tähtpäevad, kirjanike juubelid)

Raamatukogu
nimi

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
1
0
5
0
1
1
1
1
Spetsiaalselt koolitust soovis üks pensionär. Jooksvalt abistan ikka kui vajadus tekib.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Valla kodulehel on kirjas lahtioleku ajad ja ilmuv perioodika
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Kodukandi bibliografeerimine edeneb visalt
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid on tehtud 19, eelmise aastaga võrreldes 12 päringut rohkem,
endalegi üllatuseks. Kirja lähevad ikka ainult suured teemapäringud. Eraldi arvestust
nende kohta ei pea.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei ole koostanud.
Kokkuvõte
Kena oli, et jälle natuke remonti tehtud sai. Loodan, et järgmine aasta saab ka
ülejäänud ruumid korda.
Suur soov on, et U3 saaks ükskord ometi ka statistika korda. Väljatrükitud
kokkuvõtteid vaadates ei saa lihtsalt aru, milleks kogu seda jama vaja on.

Hulja raamatukoguhoidja
Kaidi Kalle

