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Aastaaruanne 2014
Väike-Maarja Valla Raamatukogu Simuna harukogu
Elanike arv: 887
1.Põhilised tegevussuunad
Keel ja kultuur on need mis aitavad rahvusel kesta läbi aegade. Raamatukogu on ja
jääb info-, kultuuri- ,koolituse ja kokkusaamise keskuseks. Kuigi vabaaja veetmise
võimaluste paljusus vähendab ning muudab lugemishuvi ja –harjumusi, tuleb peatähelepanu suunata noorte lugemishuvi kasvatamiseks.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Väike-Maarja Valla Raamatukogul on põhimäärus, kasutamise eeskiri, AIP-i
kasutamise juhend, mis kehtib ka Simuna raamatukogule. Simuna haruraamatukogul
eraldi nõukogu ei ole.
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 %

2961
1500
1461

3048
1600
1448

+9,7%
+9,3%
-0,9%

Komplekteerimiskulusid on võrreldud ainult raamatute soetamise kulusid.
Ajakirjadele, ajalehtedele kulutatud summad ei ole suurenenud.

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Toetust ei ole saanud, projekti pole kirjutanud

Periood

Summa

2.3 Struktuur
Raamatukogu struktuuris muutusi ei olnud. Simuna raamatukogu on Väike-Maarja
Valla Raamatukogu harukogu. Raamatukogu lahtioleku ajad rahuldavad lugejaid.
Raamatukogu on avatud laupäeval mis sobib eriti gümnaasiumi õpilastele ja neile kes
ei saa tavalisel tööpäeval käia.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
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Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

5

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
10

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel
1

Koolituse teema
Korraldaja
Osavõtjate arv
Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus
Keskraamatukogu
Uuemaid tõlkeid hispaania kirjandusest
Keskraamatukogu
Paberi ja trükikunsti ajalooost, raamatute
Keskraamatukogu
säilitamisest ja ajaloost
Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses
Keskraamatukogu
Metsiku raamatukogu ja perekond Pruulid Keskraamatukogu
Keskraamatukogu poolt korraldatud koolitused , on väga head, vajalikud raamatukogu
töös.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke loenguid raamatukogutöötaja ei pidanud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Raamatukoguhoidjal on raamatukogunduslik haridus.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub Simuna rahvamajas. Ruumid on renoveeritud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Raamatukogus on wifi.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
3. Kogud
3.1 Kogu lugejate arvust on lapsi 31%, kirjanduse tellimisel arvestati sellega, ca 30%
raamatute arvust telliti lastele.
- annetusi oli 5,7% kogu 2014 aastal saabunud arvust.
- eraldi sihtrühmi välja toodud ning kogude kasutatavust ei analüüsitud.
3.1.1 Komplekteeriti trükiseid, e-raamatuid ei ostetud.
3.1.2 Perioodikast käis raamatukogus OV-e rahadest 14 nimetust, riigi raha eest 2
nimetust.
3.1.3 Auviseid osteti 1 ning annetati 1.
Katalooge eraldi koostatud ega arendatud ei ole.
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4. Raamatukoguteenused
Raamatukogus on võimalik printida, paljundada skaneerida.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Lugejate kasutuses on AIP-s kaks arvutit.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatu- Lug-d Lug-d Muut Külas- Külas- Muutus Virtuaa Virtuaal- Muut
kogu
2013
2014
us(+-) tused
tused
(+-)
lkülas-d külas-d
us(+-)
2013
2014
2013
2014
307
302
-5
5591
5651
+60
Muutused võrreldes 2013.a. on väikesed. Tendents on, et arvulised näitajad
hakkavad vähenema. Täiskasvanute laenutuste ja külastuste arv vähenes.
Näitarvud püsisid stabiilsena kuna laste vastavad arvud suurenesid. Kui ikka
püsilugeja ära kaob siis uut püsilugejat niisama lihtsalt peale ei tule. Rahvastiku
arv piirkonnas väheneb.
Raamatukogu

Laenut-d
2013
10552

Laenut-d
2014
10543

Muutus
(+-)
-9

Raamatukogu kasutab RVL-i. Raamatukogust puuduvaid raamatuid on põhiliselt
laenutatud Väike-Maarja Valla raamatukogust ja Laekvere raamatukogust. Peamiselt
on laenutatud ilukirjandust. Koduteenindust on osutatud ühele lugejale.
Raamatukogul ei ole kodulehekülge.

4.3 Lasteteenindus:
Raamatu Lug-d Lug-d
-kogu
2013
2014

Külast- Külast- Muutus
Laenut-d Laenutd
d 2014 (+-)
2013
2014
2013
81
94
+13
1505
2013
+508
1180
1612
Laste lugejate, laenutuste ja külastuste arvud suurenesid. Mis mõnele on halb on
teisele jälle hea. Salla põhikool kaotati ära ning mitu last tuli Simuna kooli. Üle hulga
aastate tuli ka esimesse klassi rohkem õpilasi. Laenutusi lastele oli rohkem 432.
Lastele telliti ca ligi 30% kogu aasta jooksul tellitud raamatute arvust. Lastele
komplekteeriti soovituslike nimekirjade alusel täiendaval kirjandust. 4.kl-9.kl tehti
emakeele õpetaja poolt antud nimekirja alusel eraldi riiul, kus on klasside kaupa
raamatud, mida peab õppeaasta jooksul lugema. Emakeele tunde on läbi viidud
raamatukogus.
Muutus
(+-)

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
5

Teenuste arv
5

Kasutajate arv
1

Muut
us
(+/-)
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Teenused teistele asutustele

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu Näitused/virtuaalnäitused,
nimi
väljapanekud
21

Üritused
7

Üritustel
osalenute arv
81

Raamatunäitused
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Nukitsakonkurss
Miks ma soovitan neid raamatuid lugeda
Luuletaja ja muusik Ottniel Jürissaar - 90
Kõige eestilikum luuletaja Juhan Liiv 150
Ajakiri „Eesti Naine“ 90
Jõulud-jõulud-jõulud
Kirjanik ja kunstnik Tove Marika Jansson 100
Edgar Valter 85
Liikumine tervise ja ilu pant – lähme metsa
seenele
Eduard Leppik 90
Raamatuväljapanekud 11
Sõnad ulatavad käe – uuem eesti kirjandus
Kriminaalsed lood Ilmar Tomusk 50
Vana aja lood
Helga Nõu - 80
Ravimtaimed aias - metsas
Kalju Saaber - 70
Raamatuid raamatutest
Juhan Peegel - 95
Maailma rahvaste muinasjutte
Enne Pariisi käi Nuustakul–tunne Eestimaad
Lapse oma raamatukogu
Üritused
7
Ettelugemine

lastele
lastele

lastele
lastele

lastele
lastele
lastele

lastele
lastele

lasteaia
vanem
rühm
Ülevaade „Leelo Tungal“ (emakeele tund)
lastele
Ülevaade „Enno Kägu“
lastele
Miks ma soovitan neid raamatuid lugeda lastele
(lapsed ise tutvustasid üksteisele raamatuid)
Ettelugemine
lasteaed
Muinasjututuba „Kolm päkapikku“
lastele
Kuidas kasutada teatmeteoseid
lastele
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena

5
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
1
1
4
5
Individuaalkoolitusi viidi läbi koolilastele ja täiskasvanutele.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenused on üleval Väike-Maarja Valla kodulehel kus on eraldi toodud
valla hallatavad asutused. Teenused on üleval Väike-Maarja Vallaraamatukogu all.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Andmebaase ei loodud.
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid 59, registreeriti URRAMIS. Niipalju kui päriti, niipalju püüdis ka
raamatukoguhoidja vastata.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Trükiseid ei koostatud.
Kokkuvõte
Kokkuvõtet tehes ei oska öelda midagi sellist mis oleks eriline olnud 2014.a.
raamatukogutöös. Laenutamine on igapäevane töö lugejaga. Suulisi üritusi
täiskasvanuile ei ole korraldatud, aga meil on tegus naisteklubi ja rahvamaja. Nende
üritustest kõigist on raamatukogu ka osavõtnud. Suurem üritus oli raamatukogul
muinasjututuba „Kolm päkapikku“.
Teavikute ostuvõime väheneb pidevalt. Kui ka omavalitsus annab võimaluse piires
raamatute ostuks raha juurde, siis raamatute pidev kallinemine sööb selle raha ikkagi
ära. Suletud ring.
2015.a. tuleb põhirõhk töös suunata laste ja noorte lugemisharjumuste
suurendamiseks.

Riina Tülli
Simuna haruraamatukoguhoidja

