Aastaaruanne 2014
Väike-Maarja Valla Raamatukogu Kiltsi raamatukogu
Elanike arv: 866
1.Põhilised tegevussuunad
Laste lugemisele sai pisut rohkem tähelepanu pööratud, kuigi kindlasti oleks pidanud seda
veel rohkem tegema. Laste laenutuste arv ka tõusis, aga külastuste arv vähenes. Lapsi lugejaid
oli ühe võrra vähem
2015.aastal plaanin lastele rohkem raamatukogutunde ja kindlasti ka muid üritusi, et haarata
lapsi kaasa tegevusse raamatukogus. Kindlasti tahaksin rohkem haarata ka täiskasvanuid ja
midagi nendega koos ette võtta.
2014. aastal vahetati Kiltsi raamatukogus 6 akent uute vastu ja pandi ka uus elektrisüsteem ja
see oli meie kogu jaoks väga oluline. Jätkuvalt on Kiltsi kogu olemelist olukorda parandanud
kohalikud annetajad - saime juurde tugitooli ja kolm lillepostamenti. Üks neist sai kohandatud
raamatute väljapaneku aluseks.
Kiltsi inimeste jaoks oli väga tähtis, et Kiltsi rahvamaja sai ometi kord saali põranda ja sellega
seoses külastas kahel korral meie raamatukogu ka Edgar Savisaar. Kui toimus uue rahvamaja
saali põranda avamine, panin mina omalt poolt alla rahvamajja fotode näituse Kiltsi ajaloost.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Raamatukogu dokumentatsioon on uuendamisel.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt

Infotehnoloogiakulud

Seisuga
31.12.13. €

Seisuga
31.12.14 €

Muutus %

2,769
1.3
1,469

2,833
1,42
1,413

2,3
8,45
-3,96

Kajastuvad
tervikuna VäikeMaarja all.

2.3 Struktuur
Alates 2014 aasta lõpust muutusid meie raamatukogu lahtioleku ajad, kui enne oli
raamatukogu avatud: E 11-19, T, N 10-18 ja R 9-17. Siis nüüd on kogu avatud E, N 10-18 ja
T,R 9-17.
Peale kella kuut ei liikunud inimesed enam raamatukogusse ja kuidagi lihtsam on meeles
pidada, kui ei ole niipalju erinevusi lahtioleku aegades.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundi
nimi
arv
de arv
(koolituse
pikkus)
14
Kiltsi
4

Koolituse teema
Elutuba ehk kujundusnippe
raamatukogus
ID-kaart, Mobiil-ID ja e-riik
Õppereis Läti raamatukogudesse
Metsiku raamatukogu ja perekond
Pruulid

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel
1

Korraldaja
Eveli Varik

Osavõtjate arv

Madis Roosalu
Sirje Lusmägi,
Liis Tamm

.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Olin kutsutud Kiltsi koolis toimuva valla algklasside luulekonkurssile luule lugemise
züriisse, kus ka osalesin.
2.4.3 Erialahariduse omandamine - ei õpi
2.4.4 Töötajate tunnustamine - ei tunnustatud
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Sellel aastal vahetati välja raamatukogus 6 akent ja eelektrijuhtmed, ning paigaldati
raamatukogule eraldi voolumõõtja.
Järgmisel aastal on kavas remontida laenutamisruumi, tapeetida, teha korda põrand.
Otsest juurdepääsu liikumispuudega inimesele ei ole – asume teisel korrusel, aga kindlasti
tuleksin vastu ja viiksin raamatud koju, kui selleks vajadus tuleb. Olen seda ka inimestele
välja pakkunud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Pidev koostöö toimub Kiltsi MTÜ- ga, koos oleme läbi viinud rahvamajas naistepäeva,
emadepäeva üritusi ja jõulukohvikut. Ka lasteaiaga käib pidev suhtlus ja vähemalt korra
aastas on lasteaialapsed raamatukogus külas. Ka Kiltsi kooli kirjandusõpetaja Mari- Vivianiga
on pidev koostöö alates eelmisest aastast. Ja kindlasti osaliselt tänu temale on ka laste
lugemus hoogsalt kasvanud.
3. Kogud
Kiltsi raamatukogu raamatute omavalitsuse komplekteerimissumma oli sel aastal 900 eurot.
Meie raamatukogu raamatutest moodustas ilukirjanduse tellimine kogu kirjandusest 71%.
Raamatutele kulus raha 2,3 tuhat €. Annetustena sai meie raamatukogu sellel aastal 19
protsenti raamatutest, seega palju vähem kui eelmisel aastal, kui see arv oli ligi 40% kogu

raamatutest. Oli inimesi, kes saatsid oma ostetud raamatuid meile, mahakantud ja inimeste
toodud raamatuid sai ka valida raamatulaadalt ja meie keskkogust.
Sisulises mõttes moodustas saadud raamatutest ilukirjandus 68 %. Järgnes ajalugu 6,7 %.
Ajalugu on meie kogus ajast aega, loetud. Edasi järgnesid ühiskonna teadus ja kunst 4,5%
Kõige rohkem loeti ilukirjandust-2353 raamatut, järgnes ajalugu-221 raamatut, seejärel
ühiskonnateadus-129 raamatut.
Perioodikat saame kindlasti vähe, meie lugejad loeksid seda palju rohkem. Kuid siiani oleme
saanud tellida ainult kuut ajakirja. Õnneks tuleb annetusena veel üks ajakiri lisaks. Auviste
järgi pole viimasel ajal eriti vajadust tundnud. Selle aastal tuli annetusena kogusse üks auvis.
4. Raamatukoguteenused
Kiltsi raamatukogu kohta on teave Väike- Maarja Valla kodulehel. Kohalik (vallaleht) on ka
raamatukogus kättesaadav. Peaaegu kogu aeg on raamatukogus saadaval ka infovoldikuid (
nii Euroopa Liidu, Valla kohta kui ka muud). Eelmisel 2013. aastal saime raamatukogusse
kaks stendi, kus kajastan päevakajalisi teemasid, reklaamin huvitavaid üritusi, mis toimuvad
meie valla piires ja muud põnevat,
Wifi võimalust kasutatakse meie kogus ikka aeg- ajalt, peamiselt suvel.
ID-kaart on kasutusel lugejapiletina, alates 2013 aastast.
Ja loomulikult saab laenutada lugejapiletiga..
Juba 2011 aastast alates said lugejad juba ka meie kogus oma laenutuste tähtaega ise
pikendada ja reserveerida ilma raamatukoguhoidja vahenduseta; kuigi seda võimalust
kasutatakse üsna vähe.
Kiltsi raamatukogus on võimalik kasutada arvutit, printida, teha koopiaid ja kasutada WiFI
võimalust. Kogus on ka muusika kuulamise võimalus ning seda kasutati ka sellel aastal üsna
aktiivselt.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
2013 aastal käis lapsi arvutis 401 korral. Üldse käidi arvutis 2013 aastal 495 korral.
2014 aastal käis lapsi arvutis 190 korral. Üldse käidi arvutis 2014 aastal 276 korral.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatu- Lug-d Lug-d Muut Külaskogu
2013
2014
us(+-) tused
2013
148
110
-38
2409

Raamatukogu

Laenut-d
2013
4112

Laenut-d
2014
3837

Külastused
2014
2259

Muutus
(+-)
-150

Virtuaa Virtuaallkülas-d külas-d
2013
2014
3400

Muut
us(+-)

Muutus
(+-)
-275

Vähenesid aga täiskasvanute lugejate, külastuste ja laenutuste arvud.. Ja on vähenenud ka
meie elanike arv. Laenutuste arv vähenes seetõttu, et ajalehtede laenutused enam uues
Urramis arvele ei lähe. Ning see vähendab kindlasti päris palju laenutuste arvu. Julgen
küll öelda, et need lugejad, kes on alles jäänud, loevad endiselt üsna usinalt. Kuid tundub,
et muidugi minul endal on siin ka palju ära teha. Olin kuidagi ise ka loid.
Raamatuid toimetan pidevalt vastavalt vajadusele ühest kogust teise; viin Kiltsist
Väike- Maarjasse ja toon sealt jällegi Kiltsi raamatukogusse.
Koduteenundust olen välja pakkunud, kuid siiani ei ole selleks vajadust olnud.

E-teenuste arendus ja tutvustus.
Virtuaalkülastuste arvu saab Väike- Maarja Valla raamatukogu kodulehelt ja see on kõigile
meie kogudele ühine.
Facebookis on olemas ka grupp; Kiltsi raamatukogu,rahvamaja info. Seal jagan infot
raamatukogu ürituste, (hiljem ka fotod ürituse kohta) kinnioleku aegade ja muu raamatukogut
puudutava osas. Huvitavate infot ka uute raamatute ja muu põneva kohta, mis puudutab
raamatukogu ja raamatuid. Ning kuna meie rahvamaja kuulub MTÜ-le „Meie Kiltsi“ ning
rahvamaja töötajat meil eraldi ei ole siis jagan ka infot Kiltsi rahvamaja kohta ning kajastan
ka nende üritusi.
Seda gruppi külastatakse päris hoolsalt, grupp käis läbi 3400 korral inimeste lehtedelt, Ise
jagasin postitusi 86 korral.

4.3 Lasteteenindus:.
RaamatuLug-d Lug- Muut
kogu
2013
d
us(+-)
2014
Kiltsi
33
32
-1

Külast Külast
-d
-d
2013
2014
642
580

Muut Laenut-d
us(+-) 2013

Laenutd 2014

-62

310

204

Muut
us (+)
+106

Lugejate arv oluliselt ei vähenenud, kuid vähenes raamatukogu külastatavus laste hulgas ja
see tuleneb kindlasti sellest, et arvutis käidi palju vähem. Ja see on ka loomulik, kuna
kodudesse ostetakse järjest rohkem arvuteid. Laenutuste arv tõusis aga tunduvalt. Kindlasti on
siin suur osa meie Kiltsi Kooli kirjandusõpetajal Mari- Vivian Lahtil, kes väga on
propageerinud laste lugemist ja ka ise hoolsalt käib raamatukogus laste jaoks kirjandust
laenutamas. Läbi sai viidud ainult üks raamatukogutund. Tahan end siiski sel aastal rohkem
kätte võtta ja rohkem raamatukogutunde läbi viia. On mõttes ka ühe raamatukoguringi
tegemine lastele, kuid see praegu alles mõtte tasemel. Sel aastal sai küll korraldatud
muinasjutukirjanik Karin Hanssoni autoritund nii lastele kui ka täiskasvanutele, ühesõnaga
kõigile huvilistele. Ja sellekohane info sai ka saata üles Kiltsi kooli stendile aga kohale tuli
paraku ainult üks laps. Kuid täiskasvanud olid kohal.
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Eriteenuseid sel aastal ei olnud.
4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu nimi Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
Kiltsi
6
36

Üritustel osalenute
arv
42

Sellel aastal käisid raamatukogus lasteaialapsed, nagu igal aastal ja toimus neile Andrus
Kivirähki „Konnamusi“ ettelugemine. 2.klassi lastele sai läbiviidud ka raamatukogutundtutvumine raamatuga. Meie raamatukogus käis sellel aastal külas muinasjutukirjanik Karin
Hansson, kes viis läbi oma autoritunni. Tund oli mõeldud kõigile muinasjutuhuvilistele nii
täiskasvanutele kui ka lastele. Ja ürituse reklaam sai ka koolimajja üles pandud, kuid paraku
oli kohal ainult üks laps. Kuid täiskasvanuid oli üheksa. Oli igati huvitav ning kestis see
olemine ikka vähemalt kolme tunni ringis. Aga kuidagi kahju, et lapsi nii vähe. Kuigi kutsusin
ka isiklikult lapsi sellele muinasjutuõhtule.
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena

Kasutajakoolitusi ei toimunud.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Vallalehes loomulikult, sest seda saavad oma postkasti kõik vallaelanikud. Ja sealt käivad läbi
ka kõik muutused töökorralduses, nagu näiteks muutus lahtioleku aegades.
Kuid kindlasti ka facebook, kuhu panen üles fotosid toimunud üritustest, ning ka muud
huvitavat. Lisaks läheb sinna ka info, kui kusagil seminaril või mingil muul põhjusel
raamatukogu suletud on. Ning viimasel ajal olen saatnud ka Urramiga inimeste postkastidesse
teate, muutustest tööaegades ja suletud päevadest. Ning see on toonud mulle ka väga
positiivset tagasisidet inimeste poolt.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine Andmebaase ei ole.
4.8.2 Infopäringud
Infopäringute kohta olen teinud pidevalt märkeid oma arvutis ja neid oli kokku 52
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded ei teinud
Kokkuvõte
Meie raamatukogu jaoks oli ikka väga oluline, et saime ette kuus uut akent ja vana veneaegne
elektrijuhtmestik sai välja vahetatud, ikka jälle samm edasi. Nüüd ikka aasta- aastalt paraneb
pisitasa meie raamatukogu olmeline olukord.
Järgmisel aastal tahan kindlasti rohkem kaasa haarata raamatukogu tegevusse kohalikku
pensionäride ringi. Ning kindlasti ka lapsi, et neid rohkem kogusse saada ja neis rohkem
raamatute vastu huvi tekitada.. Jätkan ikka koostööd lasteaia ja kohaliku kooli
kirjandusõpetajaga. Ka otsin kindlasti uusi väljundeid, mida veel oleks võimalik meie
raamatukogul ära teha, et veel lugejasõbralikumaks muutuda.

Riina Tali
Kiltsi raamatukoguhoidja

