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Aastaaruanne 2017
Tudu raamatukogu

Elanike arv 360
1.Põhilised tegevussuunad
• 2017.a möödus tavapäraselt igapäevase tööga:laenutamine,komplekteerimine,kogude
korrastamine,toimus inventuur.
• Internetipunkti kui sellist enam pole,sest AIP –i ei kasutatud.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Muutusi raamatukoguvõrgus pole.
• Tudu raamatukogu avatud E-R 10.00-17.00
• Nõukogu olemas.
• Kvaliteedihindamist läbi pole viinud.
• Teeninduspiirkonna elanikel on raamatukoguteenus kättesaadav.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
*….
*…..

Seisuga
31.12.16. €
10357
7611
2394
705
648
1000
022222222222

2.3 Projektid
2.4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
0

Seisuga
31.12.17 €
10783
8484
2530
705
664
240
2222

Periood
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng

Muutus %
4,1%
11,5%
5,6%
0%
2,5%
-76%
2

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0
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Personali kooseis sama,üks töötaja,muutusi pole.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Kuidas kasutada ruumi,kui ruumi ei ole
Põhjamaade kirjandusest

Korraldaja
keskkogu
keskkogu

Osalejate arv
1
1

Olen keskkogu poolt pakutavaga väga rahul.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine Kutseharidus omandatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine 2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht. Raamatukogu ruumid heas korras ja asukoht küla keskel,juurdepääs hea.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.Liikumispuudega inimene pääseb raamatukokku.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Wifi on raamatukogus olemas.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Komplekteerin teades oma lugejate soove ja eelistusi.Valdavalt ilukirjandus,nii eesti kui
välis.
ja lastekirjandust.Kõige rohkem loetakse ajaviitekirjandust.
• Lähtun sellest,et oleks igale vanusegrupile midagi
• Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on minimaalne.
• Riigi ja KOV –i poolt eraldatud summad on Tudu raamatukogu jaoks piisavad.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2017.a tuli Tudu raamatukokku 90 teavikut. Komplekteerimisel põhirõhk ilukirjanduslikul
tõlkekirjandusel,valikuliselt eesti autorite raamatuid nii suurtele kui väikestele.Teatmeteoseid siis
kui tõesti vaja.E-raamatuid pole tellinud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju 8 ja ajalehti 4 nimetust,ajakirju laenutatakse rohkem,ajalehti loetakse kohapeal .
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeri.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur toinus 22.sept. 2017,viimane inventuur oli 2000.aastal.Mahakantud 3239 eksemplari.
Enamus raamatuid viidi Tallinna Hoiuraamatukokku,osa sai antud kooli lugemisnurka ja lasteaeda.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorraldus on samaks jäänud,kojulaenutus,kohalkasutus,printimine,skanneerimine ja
koopiate tegemine,RVL kasutamine.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvuteid alates eelmisest aastast enam
pole,sest viimased aastad pole AIP-i kasutatud.Wifi olemas.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.Teenustena laenutamine,kohalkasutus,printimine,
koopiate tegemine. Põhilugejad on pensioniealised elanikud .Lugejaid mehi pole praktiliselt üldse.
Noori käib raamatukogus vähe,kes käib linnas tööl,kes koolis.Elanike arv väheneb iga aastaga.

Raamatukogu
Tudu

Lugejad
2016
75

Lugejad
2017
70

Muutus
(+-)
-5

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Tudu

1205

1373

+168

Raamatukogu
Tudu

Laenut-d
2016
1981

Laenut-d
2017
1966

Muutus
(+-)
-15

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
0

Muutus
(+-)
0

0

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
RVL Roela ja Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga,keskkogus olen ise käinud ja Roelas käib
kohaliku teeninduspunkti juht.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjandust 11 eksemplari.Noortekirjanduse tellimisel küsin noorte endi käest või vaatan
meedias arvustusi.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Külastuste ja laenutuste arv on pisut tõusnud,see on sellest,et käiakse terve klassiga
raamatukogus ja siis ka laenutatakse.
Rmtk
Tudu

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
18
11
-7

Külast-d
2016
132

Külast-d
2017
198

Muutus
(+-)
+66

Laenut
2016
202

Laenut
2017
275

Muutus
(+/-)
+73
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Koolis 15 last..Laenutatakse enamasti kohustuslikku kirjandust.Kui käiakse koos klassiga
raamatukogus,siis võetakse ja laenutatakse ka muud lugemist.Mõnel lapsel käib ema-isa raamatuid
võtmas.Lapsi on vähe ja nendest osad elavad Tudust väljapool ning tuuakse viiakse koolibussiga ja
nii käivad nad raamatukogus harvem.Lapsed otsivad infot internetist,mitte raamatutest.Lasteaia
mudilasi on kergem raamatute juurde tuua,nad kuulavad ja vaatavad huviga.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Võtsime eeskuju Vinni-Pajusti raamatukogu suvisest „Pärlimängust“,kus suvel loetud iga raamatu
eest saad pärli ja kel kõige rohkem see võidab.Sellega tuli kaasa 4 tüdrukut.Suur lõpuüritus oli
augustis Vinni-Pajustis,kus sai siis olemasolevatest pärlitest ehteid teha.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega lugejaid pole.

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

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
Kohalikul tasandi-kool-lasteaed.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitusi pole teinud,vajadus puudub.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Puuduvad
4.9 Andmebaasid.
Puuduvad.
5. 2018 aasta tegevused
2018.a jätkame tavapärast tegevust.Loodame,et seoses valdade ühinemisega raamatukogu
struktuuris muutusi esialgu ei tule.Plaanis kutsuda külla mõni lastekirjanik ja kuna rahvamajal on
nüüd juht,siis tahaks koos teha mõne ürituse.(Eesti Vabariik 100)
Koostajad.....Katrin Kastemäe...
Direktor/raamatukoguhoidja
Kuupäev16.01.2017
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LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv
Koolituseks kulutatud
(koolituse maht )
2
4
9,2
Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest raamatukogust
osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada inimeste arvuga.

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
Tudu rahvamaja üritus,tutvustasin uuemat eesti -ja väliskirjandust.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Tudu

Ürituse nimi
Suvine „Pärlimäng“
Advendiaja luuletund

Osavõtjate arv
4
6

