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Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi: Lääne-Virumaa Haljala Vallaraamatukogu Aaspere Haruraamatukogu
Harukogude arv:
Elanike arv (01.12.16): 448
1.Põhilised tegevussuunad
• Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute komplekteerimine, säilitamine ja lugejatele
kättesaadavaks tegemine.
• Asusin tööle 02.01.2017 ning esimene aasta on läinud sisseelamiseks – raamatukogutööga
kurssi viimiseks ja lugejatega tutvumiseks. Raamatute komplekteerimine ja laenutamine
toimub probleemideta. Põhilisteks laenutajateks on pensionärid, lastega kodus olevad emad
ja õpilased. Viimased laenutavad peamiselt kohustuslikku kirjandust ning eelkooliealiste
laste vanemad lastele ettelugemiseks.
• 2017. aastal võtsin arengusuunaks raamatukogu lugejasõbralikkuse kujundamise – ruumid
on soojemad, ruum on võimaluse piires ümber paigutatud, akende ette said uued
rõõmsavärvilised kardinad, annetajate abil sain diivani. Eesmärgiks on pakkuda üritusi ja
tegevusi kõikidele vanusegruppidele, tellida kirjandust igale vanusegrupile ja soovile.
• Raamatukogul on tähtis koht kohalikus kultuurielus. Siia ei tulda vaid raamatuid laenutama,
vaid see on ka kooskäimise ja suhtlemise kohaks. Samuti on koridori stendil üleval Haljala
valla sündmuste kuulutused, millega külastajad tutvuda saavad.
• Laste- ja noortekultuuri aastal sai korraldatud mitmeid üritusi – toimusid ettelugemispäevad,
millele järgnesid teemakohased viktoriinid, ristsõnad, arutelud, laste joonistamised ja
filmide vaatamised.
• Tähtsamad sündmused:
o Lihavõtted
o Mardi- ja kadripäev
o Sügisvaheaja tegevused lastele
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Raamatukogu tegevust juhivad Haljala raamatukogu kasutamise eeskiri, põhimäärus ja
töökorralduse reeglid, nõukogus on kolm liiget. Raamatukogu tegevus on kajastatud valla
arengukavas.
• Töötan 0,5 ametikohaga, seega on raamatukogu avatud kolmel päeval nädalas:
o E 13.00-19.00 (suvel 12.00-18.00)
o T 10.00-17.00
o N 10.00-17.00
Puhkused teavitatakse lugejatele aegsasti, et nad saaksid endale varuda rohkem lugemist.
Arvan, et kõigil teeninduspiirkonna elanikel on võimalik raamatukogu teenuseid kasutada.
Esmaspäeviti on raamatukogu avatud kella 19.00ni, et ka töölkäivad inimesed saaksid
raamatuid laenutada.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

Muutus %
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Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
*….
*…..
2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Kuna alustasin tööd alles 2017. aasta alguses, siis see aasta olen püüdnud end kurssi viiaa
raamatukogu tööga ja tutvunud lugejatega, seepärast pole sel aastal projekte kirjutanud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Töötan 0,5 ametikohaga kolm päeva nädalas.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse teema
Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus
Õppereis Tallinna
Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel
Raamatukunsti projekt lastele
Kirjandustuur

Korraldaja
TTÜ
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

Osalejate arv
1
1
1
1
1

Algajale raamatukoguhoidjale olid kõik koolitused väga vajalikud.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Ei olnud
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Ei õpi
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Raamatukogu asub alates 2007. aastast MTÜ Aaspere Külakoja ruumides. Ruumid on heas korras,
kuid vanast majast tulenevalt tuleb palju kütta (olemas õhksoojuspump ja ahi). 2017. aasta
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novembris parandati aknapõsed, mis maja renoveerimisel tehti valesti ja vihmasadudega tekkis
veekahjustus. Remondi korraldas MTÜ Aaspere Külakoda (vald rendib ruume)
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Olemas kaldtee ja novembris tehti uus trepp koos käsipuuga.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Lugejatel on võimalus kasutada AIP-i lugeja arvutit, lisaks on skaneerimise, printimise ja koopiate
tegemise võimalus.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Püüan tellida raamatuid igale vanuserühmale arvestades nende soovidega. Keskmine
vanuserühm (keskealised) tunneb suuremat huvi elulugudest. Seetõttu sai ka tellitud
Maalehe sari Eestile elatud elud (30 köidet). Algklasside ja põhikooli õpilased laenutavad
peamiselt kohustuslikku kirjandust, eelkooliealiste laste vanemad aga raamatuid
ettelugemiseks. Pea igal tööpäeval käiakse lugemas ajalehti ja ajakirju.
• Raamatukogu fondi komplekteerimine toimub läbi LVKRK.
• Komplekteerimissummad võiksid olla suuremad, sest iga kuu ilmub väga palju huvitavaid
raamatuid, mida lugejad küsivad.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2017. aastal osteti 230 raamatut, neist neli olid annetatud. E-raamatuid ei ole tellinud, kuna pole
nõudlust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Tellitud neli ajalehte ja kaheksa ajakirja.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei ole tellitud
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Viimane inventuur toimus 19. detsembril 2016. 2017. aastal mahakandmist ei toimunud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Haljala valla kodulehel on teave raamatukogu kohta. Haljala raamatukogu ja MTÜ Aaspere
Külakojal on oma koduleht ja Facebooki leht, kus on kajastatud ka Aaspere raamatukogu info ja
üritused.
Raamatukogus on üks lugeja arvuti AIP-is ning tasulise teenusena on võimalik printida, skaneerida
ja koopiaid teha. Teavikuid saab elektrooniliselt järjekorda registreerida, kuid tundub, et siinsed
lugejad eelistavad kohale tulla, vestelda, loetud raamatutest muljetada. Noori käib raamatukogus
vähe, kuna tänapäeval on igal noorel kodus ligipääs internetile.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Lugejate arv on jäänud samaks, kuid suurenenud on külastatavus.
Raamatu-

Lugejad

Lugejad

Muutus

4
kogu
Aaspere

2016
63

2017
63

(+-)
0

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Aaspere

892

1262

370

Raamatukogu
Aaspere

Laenut-d
2016
1701

Laenut-d
2017
1611

Muutus
(+-)
-90

Virtuaalkülast.
2016
-

Päringud*
2016
4

Virtuaalkülast.
2017
-

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
16

Muutus
(+-)
+12

-

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
RVL teenindus toimub vallasiseselt hästi. Lugejatega on meil kokkulepe, et kui nad helistavad ja
tellivad mõne raamatu, võtan endaga koju kaasa ning õhtuti käiakse järel. Samuti tuuakse
tagastatavaid raamatuid mulle koju.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Kuna Aasperes puudub nii kool kui ka lasteaed, siis käivad kohalikud lapsed peamiselt Haljala
raamatukogus. Kohustuslikku kirjandust saab aga Aaspere raamatukogust. Kui kohustuslikku
kirjandust on vaid üks eksemplar, siis olen teinud ka ettelugemist. Vaheaegadel on toimunud
kirjanduslikke päevi.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Ilu- ja lastekirjandust tellisin 2017. aastal juurde 170. Lastele meeldib, kui neile raamatuid ette
loetakse. Olen seda pärast koolipäevi 4-5 õpilasega teinud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Aaspere

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
13
17
+4

Külast-d
2016
140

Külast-d
2017
386

Muutus
(+-)
+246

Laenut
2016
191

Laenut
2017
83

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Koolivaheaegdel olen lastele korraldanud raamatute ettelugemist. Samuti raamatuteemaliste filmide
vaatamisi, raamatukangelaste joonistamisi ja nendest piltidest seintele näituse teinud.
Rahvakalendripäevadel tutvustasin vastavaid raamatuid, kus õpetatakse nende tähtpäevade kombeid
(mardipäev, kadripäev, vastlapäev, jõulud, lihavõtted).
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kui teenuseid ei pakuta, siis miks?
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Muutus
(+/-)
-108

5
Koduteenindus

0

Teenused teistele asutustele
0

0
Ürituste arv
0

0
Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Koostööd teeme Haljala raamatukoguga. Võimalusel võtame osa Haljala raamatukogu
kirjandusringi üritustest, vahetame kirjandust.
4.6.1 kohalikul
Koostööd on tehtud MTÜ Aaspere Külakojaga ühiste ürituste korraldamisel.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Raamatukogul on tähtis koht Aaspere külaelus, kuna asume MTÜ Aaspere Külakoja ruumides.
Oleme tihti oma üritusi ühildanud. Meil on olnud mitmeid näitusi täiskasvanute käsitöödest –
heegeldusi, punutisi, jõuluehteid.
Laste- ja noortekirjanduse aastal olen korraldanud ettelugemispäevi, mis lastele väga meeldisid.
Lapsed on joonistanud raamatutegelasi ja –kangelasi. Nendest piltidest on raamatukogu seintel
näitused, mida saab pidevalt vahetada. Mardi- ja kadripäeva tutvustasin raamatute kaudu nende
tähtpäevade tähendusi ja kombeid, millele järgnes laste maskide ja riiete ettevalmistamine.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Ei ole
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukogu teenuste tutvustamiseks on Haljala raamatukogu ja MTÜ Aaspere
Külakoja koduleht ja Faceboki leht. Lugejatega vestleme nii uutest kui ka loetud raamatutest,
anname üksteisele soovitusi. Uued raamatud on eraldi riiulil, samuti lugejate lemmikud.
4.9 Andmebaasid.
Puuduvad
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogu peamine töö on õige raamat õige inimeseni viia. Lugejate arv iga aastaga väheneb,
seega tuleks veel rohkem neid õigeid inimesi raamatukokku tuua. Kuna raamatukogu asub MTÜ
Aaspere Külakoja majas, siis saame üksteist ürituste korraldamisel toetada ja kaasata.
Hea, et koolilapsed on leidnud tee raamatukokku, selleks saab korraldada mänge, meisterdamisi,
joonistamisi ja ka filmide vaatamist.
Koostaja Aili Floren
Direktor/raamatukoguhoidja
Kuupäev

LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

6

5

(koolituse maht )
14

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Aaspere
Aknapõskede parandus (MTÜ Aaspere Külakoja teostatud)
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Aaspere

Ürituse nimi
Lastekirjanduse ettelugemispäev
Eno Raud ja tema looming
Aino Pervik „Kunksmoor“
Avo Paistik „Klaabu“
Mardipäev, kadripäev
Vastlapäev
Lihavõtted

Osavõtjate arv
14
15
15
15
16
13
12

