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Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Roela
Elanike arv (01.12.2015): 791

1.Põhilised tegevussuunad
2016. aasta peamised tegevussuunad: ajalugu ja tervisekäitumine.
Roela külal täitus esmamainimisest 775 aastat, merekultuuriga sobis hästi Roela mõisahärra
Ferdinand von Wrangelli 220 sünniaastapäeva tähistamine.
Raamatukogu on pakkunud mitmekülgset infot tervislike eluviiside populariseerimisel, kirjanduses
ja infos orienteerumisel ning ootab inimesi kaasa mõtlema, et enda teadmisi täiendada ja
elukeskkonda paremaks muuta.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
 Raamatukogu võrk muutumatu. seoses valdade ühinemisega võivad muutused ees oodata
järgmisel aastal. Esialgse liitumislepingu järgi struktuurimuutusi ette ei ole näha.
 Raamatukogu avatud igal päev.
 Nõukogu liikmed on aktiivsed kogukonna elus osalejad ning kõik plaanid koostatakse
ühiselt, kaasates lisaks teisi kohaliku elu eestvedajaid.
 Vajadust lisateeninduspunkti järele ei ole. Võimalik on paluda abi raamatute koju viimiseks
või vahetamiseks.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.15. €
31.12.16 €
Eelarve kokku
13.554
15.011
+10.74
Personalikulu
9.088
9.897
+8.9
Komplekteerimiskulu 3.110
3.748
+20.51
sh KOV-lt
1.744
1.930
+10.66
sh riigilt
1.366
1.418
+3.80
Infotehnoloogiakulu
1.223
1.366
+11.69
*
Ürituste/näituste 0.050
0.450
+80
korraldamise kulu
*
* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Kultuurkapitali projektitaotlus
Projekti nimi
Tervelt elatud aastad

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Sügis 2016

400 €

450€
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Projekti eesmärk oli kutsuda inimesi iseenda heaolu jaoks midagi ära tegema ja tervislike eluviiside
osas kaasa mõtlema. Projekt oli seotud mitme järgneva osaga, mis toimuvad koostöös MTÜ Roela
Kodukant ja mille lõppeesmärk on tervisepargi ja raja loomine ühiste jõupingutustega.
Raamatukogu osaleb projektis läbi koolituste ja infokogumise. Muutused ja loodetav mõju jääb
tulemusena järgmise aasta hinnata.
„Tervelt elatud aastad“ oli esimene üritus tegevuste jadas, mille lõpuks on kogukond saanud
terviseraja kogu perele koos emotsionaalse lisaväärtusega – Eesti Vabariigi 100
sünnipäevatammedega.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus üks täiskohaga ametikoht. Muudatusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Motiveeritud
raamatukoguhoidja kui
kogukonna alus
Raamatukogutöö tulemuste
hindamine ja statistika
„Tõest ja Õigusest“ nii ja naa
Osalus ja kaasamine
mäluasutuses
Õppereis Soome
Kuidas muutustega toime tulla
Maaelu mitmetahulised
väljakutsed
Kogemused ja õppetunnid Läti
omavalitsustes
Jõustamine. Eestvedaja
muutuste keskel
Kellele seda täiskasvanute
haridust vaja on?
Uus põlvkond vaatab elule
teisiti
Elumuutvad otsused
Töö ja oskused 2025

Korraldaja
LVKR

Osalejate arv
1

LVKR

1

LVKR
LVKR

1
1

LVKR
Eesti Külaliikumine Kodukant
Suomen Kylätoiminta RY

1
1
1

Eesti Külaliikumine Kodukant

1

Eesti Külaliikumine Kodukant

1

TKA „Andras“

1

Eesti Külaliikumine Kodukant

1

Katrin Alujev
Ott Pärna

1
1

LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Ettekandeid ei olnud
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Juhatajal Infoteaduste bakalaureuse kraad
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Töötaja sai parima võimaliku tänukirja, mis üldse on võimalik saada – Roela kooli laste poolt, kui
abivalmile ja humoorikale raamatukoguhoidjale.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
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Remonditöid ei teostatud. Vajadus vahetada välisuks ja täiskasvanute kirjanduse toa valgustus.
2017 aastal plaanis teostada sanitaarremont lastetoas.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Tagatud osaline juurdepääs.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Uuendusi ei ole tehtud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise võimaluste piiratud tingimustes tellime headest parimad, kindlas teadmises et
raamatule on lugeja meie nimekirjas olemas.
-annetuste osakaal minimaalne. e-teavikuid ei komplekteeri lugerite puudumisel . Vahendite
nappuse tõttu ei ole plaanis e-lugereid ka uuel aastal soetada.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
komplekteerimise peamine põhimõte on sihtrühm ja lugejate soovid. Laste osas koostöö kooliga,
selgitamaks vajadused õppetöö paremaks korraldamiseks. Noorsookirjanduse osas jälgime üldiseid
müügi ja ostu edetabeleid.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Põhirõhk komplekteerimisel on eesti autorite teostel, nii täiskasvanute kui lastekirjanduse osas.
Samuti ilukirjanduslik tõlkekirjandus. Teatmeteoste osas komplekteerime vajaduspõhiselt.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimisel püüame lähtuda rohkem
lugejate soovidest. Olemas on
maakonnaleht, päevaleht, nädalalehed ja erinevad ajakirjad võimalikult laia teemaringiga.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekeeri
3.2 inventuurid, mahakandmised
inventuuri ei tehtud. Maha kanname raamatuid jooksvalt vastavalt vajadusele.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ei ole tehtud. Uuringuid samuti mitte.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine.
Avalik arvuti on kõigile soovijatele tasuta kättesaadav. Kasutamine väga vähene. olemas avalik
wifi võrk.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 5
RaamatuLugejad
kogu
2015
Raamatukogu 171

Lugejad
2016
187

Muutus
(+-)
+16

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Raamatukogu

6244

4632

-1612

Raamatukogu

Laenut-d
2015

Laenut-d
2016

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2015
-

Päringud
2015

Virtuaalkülast.
2016
-

Päringud
2016

Muutus
(+-)
-

Muutus
(+-)
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Raamatukogu 8254
7668
-586
59
65
+6
Laenutused- palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
Infopäringud: infopäringud registreerime jooksvalt. Numbriline otsingu arv on sisestatud ka
laenutusprogrammi.
4.3 RVL teenindus
RVL teenindus toimib kõige tihedamini Rakvere Keskraamatukoguga, kust saame laenutada
erialaseid ja võõrkeelseid raamatuid. Väga tihe on koostöö ka naaberkogudega, kellega tulevikus
kuulume ka ühte valda. Raamatukogude poole pealt oleks liitumine nagu juba toimunud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjanduse osakaal komplekteerimise kogumahust on üks neljandik.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
2016
59
+8
2239
1524
Raamatu 51
kogu

Muutus
(+-)
-715

Laenut
2015
509

Laenut
2016
544

Muutus
(+/-)
+35

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste lugema meelitamiseks korraldame ettelugemisi ja kokkusaamisi inimestega, kes kas
kirjutavad raamatuid või on ise suured lugejad. Otsene soovitus kellegi täiskasvanu poolt, mõjutab
laste laenutamisi oluliselt. Võrreldes eelmise aastaga on ka laenutusi rohkem.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Lastele meeldivad kõige enam ettelugemised ja koostegemised. Samuti pakub lastele rõõmu
võistlusmoment. Suuremad üritused olid kohtumine Ilmar Tomuskiga ja Virumaa
Pärimusmuusikute esinemine.
Järgmisel aastal soovime lastele pakkuda võimalust käelisteks tegevusteks. Samuti kuulub üldise
terviseprojekti raamesse laste tervisetunnid koos loodava pargi idee tutvustusega ja laste ootuste
kaardistamisega.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega lugejaid hetkel ei ole. On puudega inimesi, kes kasutavad tavateenuseid.
Tabel 7
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Tabel 8
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (haiglad, hooldekodud jne)
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
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Raamatukogu kogub erinevaid andmeid kodukandi kohta kõige laiemas mõttes. Fotod digiteerime
ja tagastame omanikule. Muid võimalikke kirjalikke materjale hoiame koha peal.
Püüame pakkuda inimestele huvi pakkuvaid kohtumisi ja koolitusi. Oleme osalised kohaliku
kogukonna tegemistes ja üritustel.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitused toimuvad põhiliselt sügisel, kus raamatukogus käivad taas klassid ja grupid, et lugemine
taas meelde tuletada. Õpime, kuidas ja kust ja mida otsida, kuidas raamatukogus käituda ja kuidas
julgelt abi paluda. Raamatukogus käivad ka lasteaia lapsed võimalustega tutvumas.
Täiskasvanud vajavad kõige enam abi eakamad inimesed arvuti juures.
Koolitus kasutajatele on jäänaud laias mõistes samaks.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu osales raamatu „Minu kodu lugu“ viienda osa väljaandmises.
Reklaam raamatukogu ürituste kohta kajastub MTÜ Roela Kodukant lehe kaudu.
4.9 Andmebaasid.
Puuduvad

5. 2017 aasta tegevused
2017 aasta tegevused on seotud ühise suurema projektiga tervispargi ja radade osas. Kui laste
tunnuslause on „Mina ka!“, siis me tõesti loodame lapsi kaasata sellesse projekti, ennekõike just
mõtteid väljendama ja kaasa rääkima. Teine unistus on teha lastele loovusnurk ja leida sellele
jõukohane sisu.
Täiskasvanutega jätkub terviseloengute ja ürituste sari. Lugejatel on ka soov ajalooliste loengute
osas. Proovime seda soovi täita.

Direktor/juhataja
Allkiri ………………
Tiina Alavere

LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
40 tundi
Roela
13
Raamatukogu

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

100.00

121.80

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
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Raamatukogu nimi

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Roela Raamatukogu

Teostatud tööd (2016)

Ürituse nimi
Kohtumine Ilmar Tomuskiga
Ettelugemised 9 korda
luulevõistlus
joonistusvõistlus
muusikapäev
Tüdrukute hommik
Mudilaste hommik

Osavõtjate arv
70
~120 kokku
25
38
55
32
14

