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Sissejuhatus
Roela raamatukogu aastaaruanne 2019

Tabel 1
Omavalitsus

Elanike
arv
(01.12.1
8)

Teenindus
punktide
arv

Vinni vald

777

0

Üldkasutatavate raamatukogude arv:1
.

1. Põhilised tegevussuunad
2019.aasta möödus raamatukogus töiselt, oli huvitavaid kohtumisi ja näitusi. Üritustest tooks
välja kohtumise kirjanik Ain Kütiga. Avasime suvel taas Nukitsamehe suveraamatukogu, kus
esines lõõtsamees Martin Müller. Suurt elevust pakkus lastele ka kirjandusmetsa tekkimine
Nukitsamehe maja kõrvale.
Roela raamatukogu sai uue välisukse ja uued valgustid. Teoks sai mitmeid aastaid plaanis
olnud projektori ostmine. Tänu projektorile on võimalik raamatukogus korraldada palju
erinevaid üritusi.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:








Muutusi raamatukogu võrgus ja lahtiolekuaegades ei olnud.
Raamatukogu on avatud iga tööpäev. E,K,N. 8.00-16.00, T 8.00-18.00, R 8.00-14.00.
Kvaliteethindamist ei ole läbi viidud. Plaanis on see teha lähiajal.
Nõukogu liikmetega puutume kokku tööalaselt väga tihti ja eraldi raamatukogu
tarbeks koosolekuid ei korralda.
Teeninduspunkti vajadust ei ole Roela piirkonna osas, olulisem on korraldada
teenindus eakatele otse koju. Oleme selle taganud mitmel viisil, lähtuvalt
konkreetsetest inimesest ja olukorrast.
Teeninduspiirkonnas on 10 küla. Raamatukogu asub kooli, lasteaia ja osavallaga ühes
majas, mis on väga mugav lastele ja külastajateke.

5

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Koolituskulu
Näitused/üritused
*

Seisuga
31.12.18. €
15.197
10.126
4.602
3.159
1.443
0.260
0,030
0.048

Seisuga
31.12.19 €
20.355
12.234
4.491
3.029
1.462
1.785
0.111
0,234

Muutus %
25,3%
17,2
-2,4
-4,1
1,2
85,4
73%
79,4

2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projekte ei koostatud ja toetusi ei saadud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
2019.a. muutusi ei olnud
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Omapoolne hinnang. Lisa 1
Teema
Erialased täienduskoolitused
Maaraamatukogude
suveseminar Järvamaal
LVKRK korraldatud
koolitused
Hispaania ja Ladina-Ameerika
kirjandus
Laste lugemismängud.Kuidas
ajutreening parandab
enesehinnanguid,Projektide
kirjutamine kultuurkapitalile

Korraldaja
ERÜ, Järvamaa KRK

Osalejate arv
1

LVKRK
LVKRK
LVKRK

1
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Seminar Väike-Maarja vallas:
LVKRK
1
Rakke raamatukogu ja
kodulugu. Kalaspordimuuseum.
Eesti keelest. Liiklusnädalast.
Rahvusraamatukogu
LVKR
1
andmebaasidest ja uutest
arengutest. Kirjutamise seisust
ja Tänapäeva uutest raamatutest
Värvinimede fraseologismid ja
LVKRK
1
nende tuntus õpilaste hulgas.
Värvisõnade esinemine
Kreutzwaldi muinasjuttudes.
Dublini raamatukogud. Väekad
taimed Eesti pärimuses.
Muud koolitused
Teadliku Muutuse Kunst
Tuleviku Hariduse SA
1
õpetajatele I-II
Kõik koolitused olid huvitavad ja silmaringi avardavad. eriliselt meeldisid koolitused: Laste
lugemismängud, Väekad taimed Eesti pärimuses. Väga tore koolituspäev oli Väike-Maarja
vallas. Väga huvitav oli ka iga-aastane ERÜ poolt korraldatud maaraamatukogude
suveseminar.2019.toimus seminar Järvamaal.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Kirjandusmetsa nimede esitlus.
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Kutseeksam on varasemalt omandatud
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
MTÜ Roela Kodukant tunnustas raamatukogu tehtud töö eest tänukirja ja meenega.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Roela Raamatukogu asub 1997.aastast Roela Põhikooli ruumides. Raamatukogus on piisavalt
ruumi fondile ja lugemiskohtadele.2019. paigaldati raamatukogusse uued valgustid, välja said
vahetatud kardinad ja nende asemel on nüüd rulood. Raamatukogu sai lõpuks uue välisukse.
Endiselt vajab remonti trepp ja varikatus.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimestel puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogu sai ühe uue arvuti (töötaja). Uuendamise järjekorras on lugejate arvuti ja uus
printer. Raamatukogus on printimise, skaneerimise ja paljundamise võimalus.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud
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Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa keskraamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel.
Komplekteerin esmajärjekorras Eesti autorite teoseid, laste –ja noorsookirjandust ja
väärtuslike teatmeteoseid. Komplekteerimisel lähtun põhimõttest, et erinevate lugejagruppide
huvid saaks rahuldatud. Põhivajaduste kindlakstegemisel on abiks igapäevane suhtlemine
lugejaga.
Kogu raamatukogu edetabelis domineerib Eesti ilukirjandus:
Erik Tohvri „Laanekuru saaga: lühiproosat läbi aegade“
Aliis Jõe „Viimane laev“
Ain Kütt „Ristisoldati mõistatus: Sagadi paruni mõrvalood“
Perioodika laenutuses juhtis ajakiri „Kroonika“, sellele järgnesid „Eesti Ajalugu“ ja
„Maakodu“
E-raamatuid pole komplekteerinud. Pole nõudlust
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Uusi raamatuid tuli juurde 380, neist 16 tuli annetusena. Ilu-ja lastekirjandust saabus 293
eksemplari ja 87 eksemplari oli aimekirjandust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat osteti 1217 € eest. Osteti 8.nimetust ajalehti ja 16.nimetust ajakirju.
Perioodika laenutuste edetabel 2019:
Kroonika-218
Eesti Ajalugu-56
Maakodu-52
Järgnevad Tervis Pluss, Imeline Ajalugu, Eesti Naine
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur on läbi viidud 2017.aastal, seega ei olnud vajadust seda 2019.aastal teha. Aasta
jooksul koostasin kaks kustutusakti, millega sai maha kanda 372 eksemplari teavikuid.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud. peale raamatute saab laenutada soovi korral kaasa
ajakirju ja ajalehti. Roela raamatukogus saab teha koopiaid, printida, skaneerida ja kasutada
ID-kaarti. Roela raamatukogu on avatud 5.päeva nädalas. Kvaliteedihindamist ei ole läbi
viidud. Plaanis on see teha lähiajal.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP-i arvutit kasutati 53 korda, sellest lapsed 153 korda. Põhiliselt kasutatakse lugejaarvutit
maksude maksmisel ja e-posti saatmisel. Lapsed käivad arvutis tegemas oma koolitöid ja
mängimas. Raamatukogul on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagan lugejatele
informatsiooni raamatukogu ürituste kohta.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Kõikides gruppides on langused. Palju rahvast on maalt linna kolinud ja teiseks probleemiks
on inimeste vananemine.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2018

Lugejad
2019

Muutus (+-)

Roela

228

206

-22

Raamatu-

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

Muutus
(+-)

Roela

4757

4326

-431

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2018

Laenut-d
2019

Muutus
(+-)

Päringud
2018

Päringud
2019

Muutus
(+-)

4975

4818

-157

7

61

+54

kogu

kogu
Roela

Infopäringud.
Infopäringuid registreeritud 61,peamiselt fakti ja teemapäringud.
4.3 RVL teenindus
RVL toimus valla siseste raamatukogude vahel. RVL laenutused sisse-110, RVL laenutused
välja-18.
RVL teenust aitavad korraldada meie postiljon ja haldusjuht.

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Roela raamatukogu lasteosakond täienes 2019.aastal 105 eksemplariga. Arvan, et lastele ja
noortele on raamatuid piisavalt. Vanemate astme õpilased loevad ka täiskasvanukirjandust.
Laste-ja noortekirjanduse edetabel:
Ene Sepp –Medaljon
Eliis Grigor –Teibitud suu:tüdruk kes lõpetas söömise
Andrus Kivirähk – Leiutajate küla Lotte
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Silvi Väljal – Jussikese seitse sõpra
Kristi Piiper – Tõde või tegu (1.2.3.osa)
Lisaks raamatutele saab tellida lastele kultuuriajakirja „Hea Laps“ ja „Täheke“

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2018
2019
(+-)

Külast-d
2018

Külast-d Muutus
2019
(+-)

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)

Linna/ma
ak. rmtk

82

2197

2663

812

1097

+285

89

+7

+466

Laste arvud: lugejad, külastused ja laenutused on tõusnud. Saime võrreldes eelmise aastaga
juurde 7. lugejat, külastused kasvasid 466 võrra ja laenutused 285.võrra.Nende arvude põhjal
võib öelda, et laste meelispaik on raamatukogu. Pidev laste motiveerimine ja raamatute
tutvustamine aitab selleks kaasa. Tänuväärne seltskond on lasteaialapsed, kes peale igat
raamatukogus käiku oma vanemad raamatukogusse toovad.

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Väga raske on lugemisharjumusi kujundada. Suur abi on muidugi lapsevanematest, kes on
huvitatud sellest, et ta laps tunneks huvi raamatute vastu. Selleks, et lastel tekiks huvi
lugemise vastu, käin lasteaias lastele uusi raamatuid tutvustamas ja neid ettelugemas. Noorteja lastekirjanduse toas on laua peal eksponeeritud uuem noorte-ja lastekirjandus, huvi korral
koolilapsed ise tutvuvad uute raamatutega.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:








Korraldame koostöös lasteaiaga iga kuu ettelugemishommikuid lasteaias või
raamatukogus.
Koostöös kooliga on lapsed käinud raamatukogus vaatamas multifilme ja filme:
(Operaator Kõps seeneriigis, Operaator Kõps marjametsas, Hunt ja vasikas, Viimne
reliikvia, Eia jõulud Tondikakul)
Märtsis toimus kaks viktoriini 1- 4 klass osalesid viktoriinis „Minu lemmikraamatud“
5- 9 klassidel toimus viktoriin filmi „Seltsimees laps“ kohta.
Märtsis ja novembris veetsid lapsed öö raamatukogus, Vaatasime filme, lugesime
raamatuid ja mängisime lauamänge.
Suvel avasime jälle Nukitsamehe suveraamatukogu. Üritusel osales lõõtsamees Martin
Müller.
Sügisel avasime Nukitsamehe suveraamatukogu kõrvale Eesti lastekirjandusmetsa:
Sipsiku siksak (madalseiklusrada),Tuutu söögimaja (loomade söögikoha),Nöbinina
maamadu (lastele mõeldud ronimine)
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Raamatukogupäevadel lugesime lastega raamatut „Krokodilli saba“ ja vaatasime
multifilme.
Mardipäeval käisid raamatukogus külas mardisandid.
Näituseid oli lastele üks „Jälle käes on jõulud“

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega sihtrühmade teenuste järele ei ole vajadust olnud ning teistele asutustele
raamatukogu teenuseid ei paku.
Tabel 6
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Raamatukogu peamisteks koostööpartneriteks on Roela MTÜ Kodukant, Roela Rahvamaja,
Vinni valla raamatukogud. Pikaajaline koostöö on kooli ja lasteaiaga. Neli korda nädalas on
kooli individuaalõppetund. neist ühe korraldab iganädalaselt raamatukogu töötaja. Üritustes
tooks välja







Vestlusring „Oma küla lood“ millel osalesid raamatukogu lugejad
Kohtumine kirjanik Ain Kütt „Ristisoldati mõistatus“ autor,
Raamatunäituseid oli neli.
Elar Kuus – 120
Mait Metsanurk – 140
Edgar Valter – 90
Lehte Hainsalu - 81

4.6.1 kohalikul tasandil
Olen aidanud korraldada Roela MTÜ Kodukant koduküla üritusi
(lilletalgud,Ajalookonverents)
4.6.2 riiklikul tasandil 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil -
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolitustest on lasteaialastele mõeldud raamatukogu töö tutvustamine. Täiskasvanute
rühmakoolitusi ei tehtud.
Individuaalselt nõustan AIP-i teenuste raames tekkinud küsimustes.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuseid tutvustame peamiselt Facebooki lehel ja Vinni valla kodulehel.
4.9 Andmebaasid.
Puuduvad

5. 2020. aasta tegevused
Jätkata koostööd kooli, lasteaia ja seltsiga, Jätkuvad väljakujunenud üritused ja ettelugemised.
Kevadel ja sügisel jätkuvad raamatukogu tunnid. Plaanis on kindlasti läbi viia
kvaliteethindamine.2019.aasta lõpus valisid Vinni valla raamatukogud Ulvi raamatukogu
juhataja Tea Järvise Vinni valla raamatukogude koordinaatoriks. Loodan, et saavad
korrastatud raamatukogu dokumendid ja saab olema veel suurem koostöö raamatukogude
vahel.

Koostajad.. Sirje Raudmäe
Direktor
21.01.2020
Allkiri ………………

/Nimi/
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Roela





7

56

0,111

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Neli rühmakoolitust teemal õpime ameteid- raamatukogutöö. Osalesid lasteaialapsed
ja algklassiselapsed
Kirjandusmetsa avapeol toimus nimede esitlus. Osalesid kooli ja lasteaialapsed ning
nende vanemad.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Roela

Teostatud tööd (2019)
0

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Roela

Viktoriin „Seltsimees laps“ filmi 32
kohta 5-9 klass

Roela

Viktoriin „Minu lemmik raamat“ 25
1-4 klass

Roela

Nukitsamehe suveraamatukogu 70
avamine

Roela

Eesti
avamine

lastekirjandusmetsa 70

