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Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Kiltsi raamatukogu
Elanike arv (01.12.2015): 824

1.Põhilised tegevussuunad
Sellel aastal sai veel rohkem tegeletud nende inimeste teenindamisega, kes ise
kogusse ei saa ja neile raamatud kohale toimetatud. Kogu aasta jooksul tegutsesid
tavalisest usinamalt raamatukogus memmede- ja piibliring. Ja kuna ringid käisid
rohkem koos, siis oli ka raamatukogu külastajaid ja laenutusi pisut rohkem.
Saime uue lugejaarvuti, seda oli ka hädasti tarvis, vana oli aegunud programmiga ja väga aeglane.
Tänu Vallavalitsusele ja kohalikele meistrimeestele ning OÜ Lussule sai raamatukogus jälle remont
tehtud, päevakorras oli ürituste ruumi lagi, arvutite ruumi põrand ja seinad ning raamatukogu laepealsete soojustamine. Jälle veidi parem.
Lastele sai korraldatud neli suuremat üritust, kaks neist lasteaialastele.
Merekultuuri aastale sai pühendatud 2 näitust, 1 väljapanek ja toimus mereluule- ja laulude üritus
täiskasvanutele, kus lugesime mereluulet, rääkisime laevahukkudest ja muust merega seonduvast,
kuulasime ja ka laulsime merelaule ja nautisime mere hääli.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Rahvaraamatukogu ja AIPi kasutamise eeskiri ja sisekorraeeskiri on raamatukogus kättesaadavad.
Lahtioleku ajad ikka samad: E,N 10-18 ja T,R 9-17.
Raamatukogu nõukogu käib koos Väike- Maarja raamatukogus.
Raamatukogu asukoht on Kiltsi alevikus, arvan, et sobiv. Siin on inimesed harjunud juba
aastakümneid käima.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.15. €

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu 3,042
sh KOV-lt
1,603
sh riigilt
1,439
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste
korraldamise kulu

Seisuga
31.12.16 €

Muutus %

3,421
2,23
1,191

11,08
28,12
-20,82

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
ITK vahendid ja võimalused.

Korraldaja
LVKRK

Osalejate arv

LVKRK

Soome kirjandus
Elu ja looming
Virumaa rahvariided
Eesti
islam
kultuuririnevused.

LVKRK
ja
LVKRK

Tõsimängud ja mängustamine.

LVKRK

Motiveeritud
raamatukoguLVKRK
hoidja, kui kogukonna alus.
Õppereis Soome raamatukoguLVKRK
desse.
Aitan lapsi tuua raamatute Eesti Lastkirjanduse Keskus
juurde

Koolitusi oli väga huvitavaid, mis panid mõtlema ja otsima, kuidas korraldada nii, et inimesed
tahaksid veel rohkem raamatukogus käia. Eriliselt meeldisid koolitused “Tõsimängud ja mängustamine” ning õppereis Soome raamatukogudesse. Ja palju loodan 2017. aasta programmilt ” Aitan
lapsi raamatute juurde”, mille esimene koolitus oli ka päris huvitav.
LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
42
Kiltsi
9

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks kulutatud

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised.
Avalike esinemisi sel aastal ei olnud.
2.3Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Tasapisi aasta-aastalt paraneb meie raamatukogu ruumide seisukord. Tänu Vallavalitsusele sai soojustatud raamatukogu laepealsed, tehtud korda ürituste ruumi lagi, värvitud arvutite toa põrand ning
tänu kohalikele meistritele, tapeeditud arvutite ruumi seinad. Jälle veidi parem. Järgmisel aastal
loodan, et saab remonditud meie lugejate lugemisruum ja eesolev trepikoda.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Kiltsi

Teostatud tööd (2016)
Rmtk. lagede soojustamine, ürituste ruumi lagi, arvutite ruumi põranda värvimine ja ruumi tapeetimine.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele,
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Liikumispuudega inimesele kahjuks juurdepääs puudub, asume teisel korrusel. Trepp on veel keeruga.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogu sai uue lugejaarvuti. Endale vajaksin uut tööarvutit. Kuid lugejate arvutitega võib
praegu rahul olla.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 25,5 protsenti, see on palju rohkem kui eelmisel aastal.
Raamatutele kulus raha 2,6 tuhat €, e-raamatuid pole tellinud. Sisulises mõttes
moodustas saadud
raamatutest ilukirjandus 77,8%. Järgnes ühiskonnateadus 5 ,2%. Edasi järgnes ajalugu 4,9%
Kõige rohkem loeti ilukirjandust-2627 raamatut, järgnes ajalugu-186 raamatut, seejärel usuteadus-126
raamatut ja seejärel kunst-125 raamatut.
Auviseid ei tellinud, nende järele ei tundunud vajadust olevat, praegusel ajal saab muusikat hästi kätte
internetist, you-tubist.
Maha sai kantud 411 lagunenud raamatut, mida jagasin soovijatele leiunurgas.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ei olnud ja lugejate rahulolu uuringuid ei tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Pidevalt jagan infot facebookis ja urramis ja olen pannud ka kuulutusi kaupluse juurde, kui on
tulemas mingi üritus või on muutusi lahtioleku aegades.
AIP-i kasutamine on olnud jätkuvalt aktiivne meie kogus. Külastajatele on kättesaadav valla
infoleht.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Lugejaid vähenes küll 4 inimese võrra, aga laenutamise ja külastuste arvud on tõusnud. Kindlasti on
siin oluline osa sellel, et memmede ring nüüd pidevalt raamatukogus koos käib, kuna see toob
külastusi juurde ja kergemini haaratakse siis ikka mõni raamat ka kaasa. Enda jaoks oli avastus, et
vähenes virtuaalkülastuste arv, aga ju siis oli 2015. aastal rohkem, mida kajastada.
Tabel 5
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2015
2016
(+-)
Raamatukogu 115
111
-4
Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Raamatukogu

1787

1921

+134

RaamatuLaenut-d
kogu
2015
Raamatukogu 4148
Infopäringud: 25

Laenut-d
2016
4236

Muutus
(+-)
+88

Virtuaalkülast.
2015
4565

Päringud
2015
24

Virtuaalkülast.
2016
3975

Päringud
2016
25

Muutus
(+-)
-590

Muutus
(+-)
+1

Vastavalt mereaastale otsiti raamatukogust mereteemalist luulet ja mereteemalisi raamatuid; küll
laevaõnnetustest ja üldse mere kohta.
4.3 RVL teenindus
RVL-i tellimusi oli 21 ja need sai ka täidetud. Kohale toodud 192 raamatut. RVL-i oli sellel aastal vähem,
selle eest tuli aga kogusse rohkem annetuse raamatuid ja see täitis väga hästi oma ülesande, lugejatele jagus
uuemat kirjandust. Palju uuemat kirjandust olen toonud ka Väike-Maarja raamatukogust.

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimisel arvestasin, et oleks piisavalt noorte raamatuid ja et oleks ikka midagi igale vanusegrupile. Küllalt palju sai ostetud psühholoogilisi noori mõtlemapanevaid raamatuid, seiklusraamatuid ja loomulikult eesti kirjanike raamatuid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug- Lug- Muutus Külast- Külast- Muutus Laenut Laenut Muutus
d
d
(+-)
d 2015
d 2016
(+-)
2015
2016
(+/-)
2015 2016
23
+3
338
240
-98
+120
Raamatukogu 20
79
199
Laste-ja noortekirjanduset tuli raamatukogusse 61 eksemplari. Arvan, et oluliselt see lugevust ei
mõjutanud, kuid pisut siiski. Laste lugejate arv tõusis sellel aastal pisut, vähenes aga raamatukogu
külastatavus laste hulgas ning see tuleneb kindlasti sellest, et ei olnud nii palju laste üritusi Loeti
aga hoopis usinamalt, raamatuid laenutati üle kahe korra rohkem, kui eelmisel aastal.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine,
Loetakse ikka enam-jaolt kohustuslikku kirjandust ja uuemat kirjandust ja vahel juhtub, et kui on
mingit filmi vaadatud, tahetakse ka raamatut lugeda. Püüan oma raamatute väljapanekutel ja näitustel ikka välja tuua käesoleva aasta juubilarid ja tähtsündmused ning suulistel üritustel ka tutvustan
neid. Tähtis on kindlasti laste raamatukogusse toomine. Ja harjumuseks on saanud meie kogus lasteaialaste raamatukogu külastus vähemalt paaril korral aastas. Kuigi lasteaed asub umbes kahe kilomeetri kaugusel, aga, võetakse ette rännak ja tullakse kogusse.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused. LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
„Hea tuju ring“
3
Kiltsi
„Hea tuju ring“
7
Ettelugemine
lasteaialastele- 15
Heljo Männi luuletused,
Ettelugeminelasteaialastele„Varjukollid“ ja Luige „Aabitsa 16
jutud
Aasta algas hea tuju ringi (laste ring, kus sai lastele ette loetud, tehtud viktoriine, mängitud seltskonnamänge jne.) ettevõtmistega, kokkusaamine toimus 1.aprillil, - kajastasime naljapäeva ja lasteraamatupäeva, rääkisime Heljo Männist ja tutvusime tema raamatutega. Teist korda olime koos
15.aprilil, sellel koosolemisel olid ka lapsevanemad, tegime illustratsioone luuletusele „Mere taga,
metsa taga“ (seda olime teinud ka lasteaialastega). Rääkisime selle aasta juubilaridest lastekirjanikest.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
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Tabel 7
Kordade arv
9

Koduteenindus

Teenuste arv
9

Kasutajate arv
1

Tabel 8
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Pandivere pansion
10
8
Käisin raamatuid laenutamas Pandivere Pansionis, olen õppinud tundma sealseid lugejaid ja viin
neile raamatuid vastavalt nende soovidele. Samuti olen sageli käinud raamatuid viimas Kiltsi kooli
endisele eakale kirjandusõpetajale ja püüan vastu tulla ka kõigile neile, kes vajavad raamatute kojukannet.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Eelmise aasta lõpus otsustasid meie valla kultuuriasutused teha tihedamat koostööd. V-Maarja muuseumi ja noortekeskusega, koos arutlesime, mida saaksime edaspidi koos ära teha.
Andsin ka Kiltsi pilte Väike-Maarja valla 25. aastapäevale pühendatud veebinäitusele.
Olen facebooki lehel jaganud Väike- Maarja valla, MTÜ”Meie Kiltsi”, Kiltsi põhikooli ja VäikeMaarja raamatukogu ning muuseumi huvitavate ürituste teavet ja huvitavaid artikleid juba toimunud
üritustest, tähtsündmustest, matkadest ja muust. Olen sinna ka üles pannud oma fotosid ja muud
teavet Kiltsi piirkonnas toimunust (näiteks Kiltsi raudteejaama 140. sünnipäevast ja kergliiklustee
avamisest). Olin abiks Ingrit Oldele (Kiltsi rahvamaja endine juhataja), kes korraldas 9. septembril
kokkutuleku Kiltsi praeguste ja endiste elanikega. Tegin plakateid, kuulutusi; kõike mida vaja.
Panin välja vanade fotode näituse Kiltsist.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitusi ei toimunud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Vallalehest ja Väike-Maarja raamatukogu kodulehelt saab inimene alati teavet. Kuid kindlasti panen info
üles ka facebooki, kuhu panen üles fotosid toimunud üritustest, ning ka kõike muud huvitavat
raamatukogusse ja raamatutesse puutuvat. Lisaks panen facebooki ja ka urramisse info muutustest
tööaegades ja suletud päevadest. Ja hoolsamini kui muidu olen sellel aastal pannud üles teavet ka kohaliku
kaupluse juurde. Ning see on jätkuvalt toonud mulle ka väga positiivset tagasisidet inimeste poolt.

4.9 Andmebaasid
Andmebaase pole pakkunud.
5. 2017. aasta tegevused
Kuna on tulemas laste- ja noorte aaasta, siis jätkuvalt tahaksin saada rohkem noori ja lapsi raamatukogusse ja raamatute juurde. Liitusin ka projektiga „Kuidas aidata lapsi raamatute juurde“ ja teen ka
selles osas koostööd meie lasteaiakasvataja Merike Hövelsoniga. Väga loodan, et see projekt tõesti
toob lapsi raamatute juurde ning annab mulle ka rohkem oskusi, et selles suunas midagi ära teha.
Loodan ka, et koostöös Väike-Maarja raamatukogu, muuseumi ja noortekeskusega saame koos huvitavaid üritusi korraldada ka Kiltsi raamatukogus.

Direktor/juhataja
Allkiri ………………

/Nimi/ Riina Tali

,

