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Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi
Harukogude arv:

Triigi raamatukogu (Väike – Maarja valla harukogu)

Elanike arv (01.12.16) 407
Aruande esitamisel palume silmas pidada ka raamatukogude tegevuse tulemusi suures pildis,
erinevatest arengukavadest tulenevad ülesanded.
1.Põhilised tegevussuunad
• Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
Maal on mitmeid probleeme, rahvastiku vähenemine ja vananemine, suletakse koole ja
laste-aedu, kultuuriasutused kiratsevad. Triigis pole klubilist tegevust aastaid olnud.
Üksinda on raske midagi saavutada, eestlasel on kombeks tegutseda koos teistega, sest nii
leiad sa piisavalt tahet, mõtteid ja ka jõudu. Tihti kohtad vaikivat ja üleolevat suhtumist.
Triigis on tegus külavanem, on toimunud jaanituli, lapsed mängivad mänge, noored
tantsivad ansambli saatel, vanemad vaatavad seda tralli pealt. Toimuvad ühised kevadised
hoogtööpäevad, et küla ei upuks liigse rämpsu sisse.
Meeldejääv oli raamatukogutöötajate päev Kadri na raamatukogus. Lugejasõbralikult ja
otstarbekalt kujundatud ruumid, lahked võõrustajad eesotsas Ene Heide ja kogu
raamatukogu kollektiiviga, huvitavate ettekannetega lektorid. Kaunis päev ja hea meeleolu,
seda kogesime vist kõik. Õppereis Tallinnasse Rahvusraamatukogusse oli hariv ja tegi
selgeks sellegi, kui erinevates oludes meie raamatukogud tegutsevad.
• Milline mõju on raamatukogu tegevusel kohalikule kultuurielule
• Raamatukogu tegevused laste- ja noortekultuuri aastal.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Muutused raamatukogude võrgus: struktuuri muutusi ei toimunud, ühendamisi ega
reorganiseerimist ka mitte. Valla raamatukogu direktori kohuseid asus täitma uus töötaja.
• Kas on läbi viidud raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist?Ei ole, ehk 2018. aastal
• Analüüsida teeninduspiirkonda: Lahtiolekuaegades muudatusi pole. Teeninduspiirkonna
elanikel on raamatukogu kasutamise võimalus. Piirkonnas on 3 küla. Parem ühendus bussiga
on Triigi - Avispea küla vahel. Pudivere küla elanikud liiklevad kas oma transpordiga või
kooliõpilasi vedava bussiga. Piirkonnas on 407 elanikku, kuna raamatukogu töötab 0,5
kohaga, siis õigem olekski nimetus laenutuspunkt. Nõukogu tegutseb Väike-Maarjas.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

Muutus %

2,86
2,09
0,77

3,03
2,28
0,75

5,61%
8,33%
-2,67%
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Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
*….
*…..
Eelarve on valla raamatukogudel ühine. Eraldi arve ei oska välja tuua.
2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti
üldmaksumus

Projekte kirjutab Väike – Maarja raamatukogu.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Valla raamatukogu direktorina asus tööle uus töötaja, vana siirdus pensionile. Muu koosseis on
sama.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole
Põhjamaade kirjandus
Täiskasvanu kui õppija
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Noored ja ja raamatukogu
Õppereis Tallinna
Raamatukogutöö kvaliteedi hindamine
Raamatukoguhoidja päev
Kirjandustuur
Infoturbe teadlikkuse tõstmine

Korraldaja
RKR
RKR
RKR
RKR
RKR
RKR
RKR
RKR
RKR
TTÜ

Osalejate arv
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Ei ole esinetud
LISA 2
2.4.4.Erialahariduse omandamine
Muutusi pole
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Aruandeaastal pole tunnustatud
2.5Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Haldusjuhtimises muudatusi pole. Raamatukogu tegutseb üüripinnal, 1980. aastatel ehitatud Triigi
Algkool Lasteaia hoone ühes tiivas. Enne ruumidesse kolimist 2003.a. teostati san. remont. Nüüd
oleks remonti vaja küll, eriti vajaksid väljavahetamist aknad. Vähem kulukaid olmeprobleeme on
vald lahendanud ja ruumid on soojad. Uusi ruume Triigis raamatukogu jaoks pole. Elanikkonna arv
väheneb pidevalt nagu ikka maa oludes. Mingi lahenduse toob ilmselt praegu toimima hakkav
haldusreform.
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LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele juurdepääs raamatukogusse pole tagatud. Liikumispuudega inimesi
momendil piirkonnas pole.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: interneti ja Wi-Fi levik, tarkvarad. Infotehnoloogia
on vanema poolne.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Raamatufondi täiendatakse eesti ilu- ja aimekirjanduse ning tõlkekirjanduse paremikuga.
Lugejatest 86,2% moodustavad täiskasvanud ja lapsi on ainult 13,8 %. Põhirõhk
komplekteerimisel on pööratud täiskasvanud lugeja nõuete rahuldamisele. Vanuseliselt on
enam pensionäre. Loetakse palju eestikeelset kirjandust ja niiöelda „naistekaid“
väliskirjandusest. Edetabelit laenutuste osas juhib Erik Tohvri oma raamatutega, Katrin
Pauts kriminaalromaanidega, rohkesti loetakse Ira Lemberi teoseid. Väliskirjanduse
kriminaalromaane loevad põhiliselt mehed. Inimesed on üldiselt hästi kursis ilmuva
uudiskirjadusega. Sellest on abi komplekteerimisel. Reisikirjade lugemine on vähenenud
võrreldes eelneva aastaga. Lastekirjanduse komplekteerimisel arvestatakse, et oleks
huvilugemist ja õpikut toetavat aimekirjandust. Lapsed käivad koolis V-Maarjas. Seal on
nende kasutuses tervelt 3 raamatukogu. Nii ongi Triigi kogu külastamine minimaalne.
Lastekirjanikest loetakse rohkem Ilmar Tomuskit, Piret Rauda, Astrid Lindgrenit. Määrav
on kohustusliku kirjanduse lugemine. Raamatukogus e-teavikuid ei ole.
• Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on minimaalne – 3 teavikut aasta jooksul.
• Riigi poolt eraldatav komplekteerimissumma sõltub elanike arvust, kui elanike arv väheneb,
siis väheneb ka raha summa. Väikeste raamatukogude puhul võiks olla mingi kindel
summa,sest raamatud aina kallinevad. See võiks olla mingi piirväärtus, millest allapoole
raha summa ei lähe. KOV poolt eraldatud raha summaga võib rahul olla, kui see ikka
selliseks jääb.
3.1.1Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatute komplekteerimiseks kulutati 2255.-eurot,kusjuures riigilt 751.- ja KOV-ilt 1504.- eurot.
Saadi juurde 167 teavikut, 3 annetatud teaviku maksumus oli 22.05 eurot. E- teavikuid ei
komplekteeritud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju on tellitud 3 nimetust ja ajakirju 17 nimetust kokku summas 776 eurot.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud.
3.2 inventuurid, mahakandmised.
Inventuur tehti 2016.a. novembris. Fondist kustutati 502 teavikut + 5 nimetust ajakirju, kokku 507
eks. Fondi ringlus 0,6. Ilmselt tuleb teha fondi põhjalik ülevaatus ning kustutada üleliigsed ja
seisma jäänud raamatud. Kimbutama hakkab ka ruumi puudus.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Toimib kojulaenutus, kohalkasutus, RVL -i teenus, interneti kasutus, võilik teha koopiaid ja
paljundus teenus, Wi – Fi kasutamine. Lugejate rahulolu uuringut ei ole tehtud.
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate kasutada on 1 arvuti. AIP -i kasutamine ei ole eriti aktiivne, sest arvutid on vanad ja
kodudes on uuemad arvutid ning nutiseadmed. Avalik teave interneti ja infolehe näol on siiski
olemas. Valla infolehel on raamatukogu leitav ja loetav. AIP -i kasutamine väheneb.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.

Raamatu- Lugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Triigi
111
101
-10
Kui peetakse arvestust erinevate lugejarühmade kohta, siis analüüsida ka neid.
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Triigi

1588

1408

-180

Virtuaalkülast.
2016
-

Virtuaalkülast.
2017
-

Muutus
(+-)
-

RaamatuLaenut-d Laenut-d Muutus Päringud* Päringud* Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
Triigi
4012
3737
-275
20
14
-6
Kohallaenutuste arv on 11. Laenutuste, külastuste ja lugejate arv on vähenenud võrreldes aastaga
2016. Põhjuseks elanikkonna vananemine, vähenemine, nägemine jääb viletsamaks. Külas pole
tööd ja käiakse kaugemal tööl. Lugemisaega jääb väheseks. Külades on transpordi puudus.
Konkurentsi pakub televiisor, internet, kaubanduskeskused. Lugeja kohta tuli aastas 37 laenutust ja
külastati raamatukogu 14 korda. Polegi väga vähe. Korraldati 16 raamatunäitust ja väljapanekut ja 1
ettelugemine lastele, 4 osavõtjat.
*Infopäringud.
Registreeriti 14 infopäringut
4.3 RVL teenindus
Saadud 1 tellimus, telliti 2 raamatut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastefond täienes 16 uudisteosega. Osa uudiskirjandusest on nii täiskasvanutele kui ka lastele.
Raamatukogu riiulid on ju ühes ruumis. Uudiskirjandus kindlasti motiveerib laenutuste arvu. Piirid
tellimisele seab raha ja ka laste – lugejate arvu vähesus. Aruande aastal oli lugejaid 14 (2 vähem kui
aastal 2016), aga laenutusi 38 võrra rohkem.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Triigi

Lug-d Lug2016La d
2017
16
14

Muutus
(+-)

Külast-d Külast-d Muutus
2016
2017
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Muutus
(+/-)

-2

180

164

202

38

120

-60
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Õpilastele on õpetatud, kuidas lugejaportaali kaudu teha kindlaks, millises valla raamatukogus on
soovitud teos ja kas on võimalik laenutada. On RVL -i kasutamise võimalus. Küla kohas on suur
tähtsus ka suulisel suhtlemisel ja helistamisel. Raamatukogus saab raamatut reserveerida ja
vajadusel pikendada. Laste lugemisharjumus saab alguse kodust. Kui vanemad loevad ja külastavad
raamatukogu koos lastega, siis ongi uus lugeja juures. Tänuväärset tööd teevad lasteaiad, kus laps
saab esimese tutvuse raamatuga. Olen käinud V-Maarja lasteaias ettelugemisi tegemas, osa lapsi
kuulab huviga ja vestleb kaasa. On neid, kellel hakkab igav ja nendele tuleb raamatut kui sellist
tutvustada. Lapsed käivad koolis V-Maarjas. Nende päevad kujunevad pikaks. Mitmesugused
ringid,spordiüritused, muusikakool. V-Maarjas on võimalik külastada ka kolme raamatukogu, nii
jääb Triigi raamatukogu viimaseks võimaluseks.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Spetaiaalselt lastele on korraldatud 2 näitust – Astrid Lindgren 110, Aino Pervik 85. Eraldada on
näitusi keeruline, sest korraldamiseks eraldi ruumi ju pole. 1 ettelugemine.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kui teenuseid ei pakuta, siis miks?
Spetsiaalseid erivajadustega lugejaid Triigis pole.

Koduteenindus

Kordade arv
6

Teenuste arv
6

Kasutajate arv
2

Soovi korral viin raamatuid 2 lugejale, aga mitte pidevalt. Põhiliselt varustavad neid oma lähedased.
Ei ole täpset arvestust pidanud.
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenuseid teistele asutustele pole pakutud
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Kohalikul tasandil on koostööd tehtud valla raamatukogudega ürituste korraldamisel, V-Maarja
lasteaias viidud läbi ettelugemisi, naisseltsiga. Erineva kultuuritaustaga inimestega koostöö puudub.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Eraldi kasutajakoolitust pole tehtud, nõuandeid on jagatud jooksva töö käigus.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Suuremaid üritusi tutvustatakse valla info lehes, samuti raamatukogu teenuseid, võetakse ühendust
telefonitsi. Väljaandeid pole koostatud.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pole.
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5. 2018 aasta tegevused
Tuleva perioodi uued suunad raamatukogude arengus, mida muudate, milliseid toetavaid tegevusi
vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane tegevus.
Võib soovida ja tahta,aga arvestame siiski toimuva haldusreformiga. Piirkond on väike.
Aktiivsemate lugejate suureks sooviks on raamatukogu jätkuv tegutsemine.
Aasta 2018 on nimetatud „Kultuuripärandi aastaks“. See eeldab, et eesmärgiks on kultuuripärandi
kogumine, hoidmine ja säilitamine. Eesti 100. sünnipäeva tähistada raamatunäitusega. Riigi ürituste
plaan on ju väga laialdane. Ehk kõik ikka õnnestub. 140. A.H.Tammsaare sünniaastapäev.
Koostaja Raamatukoguhoidja T.Grünthal.....
Direktor/raamatukoguhoidja
Kuupäev 25.jaanuar 2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
10

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
32

Koolituseks kulutatud

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Triigi
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Triigi

Ürituse nimi
2 näitust + 1 ettelugemine

Osavõtjate arv
4

