Aaastaaruanne 2015
Lääne-Virumaa
Venevere raamatukogu
elanike arv 194

1.Põhilised tegevussuunad.
2015.a. Venevere raamatukogus suuri muutusi ei toonud.Külastuste ja laenutuste arv raamatukogus
kasvas.Korra kuus käis koos „Jututuba“ Seltsimaja ja seltsiga sai korraldatud kirjandusõhtuid.
Peamiseks eesmärgiks on olnud pakkuda külastajatele uuemat kirjandust ja kohtumisi huvitavate
inimestege.

2.Juhtimine
2.1Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Venevere raamatukogu tegevust reguleerivad järgmised dokumendid : „ Venevere
raamatukogu põhimäärus“ ja „ Laekvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ , mis on Laekvere
vallavolikogu poolt vastu võetud 2010. aastal. Raamatukogu tegevus käsitletakse ka 2012. aastal
koostatud Laekvere valla arengukavas aastateks 2013 – 2020.

2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga 31.12.2014

Seisuga 31.12.15

Muutus %

Eelarve kokku

11,66

12,79

8,80%

Personalikulu

7,42

8,28

10,38%

Komplekteerimiskulu

3,13

2,95

-5,75%

sh OV-lt

2,8

2,61

-6,78%

sh riigilt

0,33

0,34

2,94%

Infotehnoloogia

0,32

0,27

-15,60%

Projektid,toetused

Periood

Summa

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur.
Struktuurimuutuseid ei ole olnud. Lahtiolekuajad on samad ja inimesed on nendega harjunud ja
rahul. Raamatukogu avatud E-R 11.00-16.00
2.4 Personali koosseis,juhtimine ja areng
Muutuseid personali kooseisus ei olnud
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest

Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)

Koolituseks kulunud

Venevere

3

12

0,11

Koolituse teema

Korraldaja

Osavõtjate arv

Eduard Vilde 150

Lääne-virumaa
Keskraamatukogu

1

Kultuurilooline aktiivõpe
muuseumikeskkonna näitel

Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu

1

Kultuuriloolised andmebaasid

Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu

1

2.4.2 Raamatukogu avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omanadmine
Ei omandanud
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
Tuunustamisi ei olnud.
2.5 Raamarukogu haldusjuhtimine
Raamatukogu nimi

Vajadused

Teostatud tööd (2015) Plaan (arengukavast
aasta vms)

Venevere

Uued aknad,WC
remont,uus trepp

Ei ole teostatud

2016 on plaanis
paigaldada uued
aknad,WC ja trepi
remont.

Raamatukogu

Vajadused

Teostatud tööd 2015

Plaan (arengukavast
aasta vms)

Venevere

Liikumispuuetega
inimesele puudub
ligipääs
raamatukogusse

Ei ole teostatud

Plaan on remontida
vana trepp,aga kaldteed
ei ehitata.

2.6 Raamatukogude arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2015. aastal infotehnoloogia valdkonnas arendustegevust ei toimunud.
2.7 Raamarukogude koostöö
Koostöö toimub kohalikul tasandil:Venevere Seltsimaja ,Venevere Haridus-ja Kultuuriseltsiga.Ühe
ürituse oleme korraldanud ka Laekvere Päevakeskuse rahvaga.

3.Kogud
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu ja eelarve alusel. Raamatute komplekteerimisel olen lähtunud
erinevate lugejagruppide huvidest - eelistatud on eesti autorite uudiskirjandus.Enim loetud on Eesti
kirjandus,elulood ja ajaloolised raamatud.
Juurde tuli 228 raamatut neist 8 olid annetused.
E-teavikuid ei ole tellinud.
2015. aastal saabus raamatukogsse 10 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti.
Auviseid ei ole ostnud.Kõik auvised on tulnud keskkogu kaudu annetusena.
4 Lugejateenindus raamatukoguteenused.
Raamatukoguteenuste osas muudatusi ei toimunud – raamatukogu pakub endiselt koju- ja
kohallaenutamise ning interneti kasutamise võimalust. Lugejate rahuolu- uuringuid ei ole läbi viidud
.
4.1 Avaliku kättesaadavaks tegemine AIP-ikasutamine
Raamatukogus on võimalik kasutada kahte arvutit, on olemas printimise ja koopiate tegemise
võimalus ning raamatukogus on tasuta WI-FI leviala. Peamiselt kasutatakse AIP-i maksude
maksmiseks.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu Lugejad
2014

Lugejad
2015

Muutus (+ - Laenut-d
)
2014

Laenut-d
2015

Muutus (+ )

Venevere

110

2

2094

343

108

1751

Raamarukog Külastuse Külastuse Muutu Virtuaalkülast.201 Virtuaalkülast.201 Muutu
u
d 2014
d 2015
s (+ -) 4
5
s (+ -)
Venevere

1197

1422

225

0

0

0

Lugejate arv on tõusnud 2 võrra. On juurde tulnud päris uusi lugejaid ja mõned vanad lugejad on taas
leidnud tee raamatukokku. Külastusi on rohkem.
4.3 RVL teenindus
RVL toimib hästi, raamatuid on võimalik kiiresti kätte saada - oma valla raamatukogude piires
saame raamatuid vahetada õpilasliini bussijuhtide abil, Roela raamatukoguga vahetame raamatuid
postiljoni abil.Olen tellinud raamatuid ka Avinurme ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogust.
4.4 Laste-ja noortekirjandus
2015. aastal saabus Venevere raamatukogusse 59 teavikut.
Raamatukogu Lug-d Lug-d Muutus Külast.d Külast- Muutus Laenut Laenut Muutus
2014 2015 (+ -)
2014
d 2015 (+ -)
2014
2015
(+ -)
Venevere

12

7

-5

65

68

3

32

74

42

Lasteteenindus on väga minimaalne kuna kohapealseid lapsi on vähe.Kui lapsed koolist ja huviala
ringidest koju jõuavad, siis raamatukokku nad enam ei tule. Pigem käivad Muuga raamatukogus.

Ürituse nimi/sisu

Sihtrühm

Osalejate arv

Muinasjutt koputab uksele

Koolieelikud

4

Pusleraamatute kokkupanek

Koolieelikud

4

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

Teenused teistele asutustele

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Veebruaris toimus suur vastlatrall Venevere mäel.Sõime hernesuppi ja vastlakukleid,Toimusid
võistlused,lugesime ette vastla kombeid.
Aprillis Lihavõttepühade ajal käis Venevere raamatukogus Simuna kiriku õpetaja ja rääkis
Ülestõusmispühadest.
Mai alguses toimus üritus „Vanaemade tarkused köögis“ keetsime kiislit ja küpsetasime
karaskit.Meie noortele see üritus väga meeldis.
Mai lõpus käis meil külas Hinge Kaljund .Rääkisime tema viimasest raamatust ja proua Hinge luges
meile mitu lõiku oma uuest raamatukäsikirjast.
Augustis käisime õnnitlemas Simuna kirikus kuldleeris lõpetajaid.Oli väga ilus üritus.
Oktoobris toimus traditsiooniline „Küpsetisete ja kodunapsipäev“Esinesid „Richard ja Liisa“ja
näitemängu tegi Simuna Priitahtlike Pritsimeeste näitering etendusega„Vanaisa sanatooriumis“
Jõulude olid „Jututolal“ toredad.Külas käis jõuluvana ja arutasime „Jututoa“järgmise aasta plaane.
Venevere Haridus-ja Kultuuriseltiga on sai korraldatud kirjandusõhtuid.Külas käisid Hillar Vimberg
Olavi Ruitlane,Marko Kaldur
Näituseid üks-Maimu Berg 70
Välapanekuid üks-Ravimtaimed aias-ja metsas
Raamatukogu nimi

Näitused/Virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud

Üritusel osalenute
arv

Venevere

1+1

240

10

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Raamarukogu
Venevere

Rühmakoolit.arv Osalajate arv

Individuaalkoolit.arv Osalejate arv

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukogu tegemisi olen kajastanud ajalehes „ Laekvere Valla Sõnumid”.
4.9 Bibliograafia-infoteenindus
4.9.1Andmebaaside loomine
Andmebaase ei ole loonud

4.9.2 Infopäringud
Tegelen infopäringute vastamisega,aga registeerimist pole ma teinud.
4.9.3 Trükised veebiväljaandedTrükiseid ei ole koostanud.
5. 2016 aasta tegevused.
Tuleval aastal on kindel plaan vahetada Venevere raamatukogus aknad, remontida WC ja teha korda
trepp mis juba aastaid teeb suurt peavalu raamatukogu külastajatele.Rahad on remondiks
eraldatud.Üheks põhitegevuseks on töö fondiga – selle korrastamise ning inventuuri
läbiviimine.Viimane inventuur tehti 16 aastat tagasi.
Kindlasti toimuvad igakuised üritused meie „Jututoas“

Sirje Raudmäe Venevere raamatukogu juhataja

