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Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi: VÕSU RAAMATUKOGU
Elanike arv: 628
1.Põhilised tegevussuunad
2014 aasta on möödunud rahukikult ja töökalt. Mingeid erilisi muudatusi ei ole olnud.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
19.märtsil,2009 kinnitati Vihula Vallavolikogus Võsu Rahvaraamatukogu
põhimäärus, raamatukogu kasutamise eeskiri ja mittevajalike teavikute müümise ja
tasuta võõrandamise kord. AIP-i kasutusjuhend kehtib 30.dets.2002.a. Nendest
dokumentidest juhindun oma töös.

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

Seisuga
31.12.13. €
13.677
7.417
4.034
3.036
998

0.648

Seisuga
31.12.14 €
15.921
7.401
4.012
2.987
1.025

Muutus %

0.215

-66,7%

+ 16,4%
- 0,01%
- 0,01%
- 1,6%
+2,7%

2.3 Struktuur
Lahtiolekuajad:
Talveajal 1.oktoobrist - 1.juunini:
Avatud:
Esmaspäev: 8.00 – 18.00
Teisipäev:
8.00 – 16.00
Neljapäev:
8.00 – 18.00
Reede:
8.00 - 18.00
Suletud: kolmapäev, laupäev ja pühapäev
Suvel 1.juunist - 30.septembrini
Avatud:
Tööpäeviti 10.00 - 17.00
Suletud: laupäev ja pühapäev
Lahtiolekuajad sobivad meie lugejaile ja nad on nendega harjunud. Talvistele
lugejatele sobib pikem lahtiolekuaeg, et saaks ka peale tööaega raamatukokku.
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Suvitajatele sobivad suvised lahtiolekuajad.
Teenindusvõrgus ei ole 2014.a. muutusi toimunud

2.4 . Personali juhtimine ja areng
Personali korralduses ei ole muutusi toimunud
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Võsu
Raamatukogu

3

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
12

Koolituse teema
Õppereis Läti raamatukogudesse
Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute
säilitamisest ja restaureerimisest
Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses

Raamatukoguhoidjate arv, kes
osalesid
täienduskoolitusel
1

Korraldaja
LVKRK
LVKRK
LVKRK

Koolituseks
kulutatud
167,41

Osavõtjate arv
1
1
1

Olen 2014.a. koolitustega väga rahul. Eriti meeldis õppereis Lätti, mis oli väga hästi
organiseeritud ja sai toredaid elamusi ja häid kogemusi raamatukogu tööks.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2014.a. juunikuus toimus meie maakonnas Maaraamatukogude laager, selle raames
viisin läbi Võsul ekskursiooni ja Võsu Raamatukogu külastuse ning vestluse „ Võsu
suvitajad läbi aegade“

2.4.3 Erialahariduse omandamine
Töötajal on kesk-eri haridus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni III aste
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2014.a. Tunnuskiri – ERÜ maaraamatukogude sektsioonilt

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogul on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele
Ruumid on endiselt kitsad. 2014.a. muretsesin juurde 4 riiulit kuhu sain paigutada
hulga raamatuid. Riiulid valmistas oma valla puidufirma ja vastavalt meie
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raamatukogu ruumide võimalustele. Eraldi on nüüd kaks kitsamat riiulit väikeseformaadilistele kriminaal- ja armastusromaanidele
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Raamatukogu lugejate kasutuses on kaks uut arvutit, mis töötavad tunduvalt kiiremini
ja enam pole pingeid arvutikasutamisel.
Interneti ja WIF-i levikuga võib rahule jääda. Vahel tekib WIF-iga probleeme, aga
siis pöördun arvutispetsialisti poole.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Võsu Kooli- ja lasteaiaga oleme koos lastele üritusi teinud. Vt.4.3
3. Kogud
3.1 Komplekteerimisel püüan lähtuda lugejate soovidest ja muretseda neid raamatuid
mida enam loetakse. Kui aga tekib vajadus mõne raamatu järele, teen
järelkomplekteerimist. E-raamatute järele pole veel nõudlust tekkinud.
Annetati oli 28 raamatut ja 1 komplekt ajakirju. Lugejad on aru saanud et annetused
on raamatukogus oodatud ja annetavad meeleldi.
3.1.2 Perioodika komplekteerimisel arvestan lugejate huve ja rahalisi võimalusi.
4. Raamatukoguteenused
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud, kuid tundub et lugejad on rahul, sest on
tulnud positiivset tagasisidet.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
AIP-i kasutatakse rohkem suvehooajal. Toimib ka WIF-i ja see on vähendanud
arvutikasutajate arvu.
AIP-i Külastas aasta jooksul 1085 lugejat

4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Võsu

650

645

-5

Raamatukogu
Võsu
Raamatukogu

Laenut-d
2013
37080

Külastused
2013
17741

Laenut-d
2014
34714

Külastused
2014
15691

Muutus
(+-)
-2050

Muutus
(+-)
-2366

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muut
us(+-)
0
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Lugejad on harjunud, et kõik nende lugemissoovid rahuldatakse ja on nõus veidi
ootama, kui ma raamatuid RVL-i kaudu muretsen.
Lugejad kasutavad lugeja.ee portaali ja tulevad kindla sooviga teatud raamatu kohta.
Põhiline tagasiminek arvulistes näitajates tuleneb Võsu Raamatukogus suvitajate
arvelt.
4.3 Lasteteenindus:
RaamatuLug-d Lug-d
kogu
2013
2014
114

117

Muut
us
(+-)
+3

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

3065

2993

-72

6462

6417

Laste lugejate arv on veidi tõusnud,kuid laenutused on veidi tagasi läinud -45
Olen lapsi toetanud ja abistanud kirjanduse valimisel ja temaatiliste raamatute
leidmisel kooliülesannete täitmiseks ning viktoriinidest ja olümpiaadidest osavõtuks.
Kohustuslikku kirjandust olen muretsenud lisaks RVL-i kaudu.
Koostöös kooliga oleme viinud läbi ühiseid üritusi
Kõige toredam lasteüritus oli 7.kl. „Pimekohting raamatuga“ millele järgnes
muinasjutuõhtu kus lapsed jutustasid 2. ja 3. kl õpilastele „Teiste rahvaste
muinasjutte“
8.ja 9.kl.Õpilastele toimus luuleõhtu „Luule ei tule tuulest“ kus õpilased lugesid oma
lemmikautorite luulet
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega lugejaid ei ole, kes vajaksid spetsiaalseid raamatukoguteenuseid
4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena

Raamatukogu
nimi
Võsu
Raamatukogu

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
11
3

Üritustel
osalenute arv
54

Toimus teemaõhtu „Georg Ots ja Võsu“
Pensionäride jututoas viisime läbi luuleõhtu „Emakest hella…“
Näitustest oli kõige populaarsem „Võsu suvitajad läbi aegade“ (näitusel olid ka
väljalõigete mapid, mis lugejaid eriliselt huvitasid. Tihti inimesed jutustasid oma
kohtumistest „meie kuulsustega“)
Tore oli ka kohtumine vabariigi maaraamatukogude töötajatega vt.ka 2.4.2
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt

Muutus
(+/-)
-
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Raamatukogu Rühmakoolit.arv
Võsu
1
Raamatukogu

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
1
8
7
12
12
12
12

Kasutajakoolituse peamised sihtrühmad on vanemad inimesed ja lapsed
4.7 Raamatukoguteenuse turundus
2014. aastal hakati taas välja andma Võsu kooli ajalehte „Uudistaja“, kus ilmub iga
kord Võsu raamatukokku saabuvate uute raamatute tutvustus
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Uusi andmebaase ei ole loodud
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid 25
Näiteks: Kalamehe mõrsja sõnad ja
Päts.R. Koorilaule 2010
viis
Haava,A. Luuletused 1954
CD „Parvepoisid“ Hoogu juurde 2009
CD Kui meid pulma kutsuti 2004
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei ole välja antud.
Kokkuvõte
Olen 2014 aasta tööga rahul. Lugejate ja laenutuste arv küll langes kuid Võsul
sõltub lugejate arvu kõikumine suvitajate arvust. Laste lugejate arv isegi tõusis ja
laenutuste langus ei olnud suur.
2015.a. suuremaid muutusi ei oska ette näha.

Direktor Kiiri Kallaste
Allkiri Kallaste

