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Aastaaruanne 2014

Roela Rahvaraamatukogu
Elanike arv: 797
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu pakub traditsioonilisi teenuseid. Midagi erilist märkimisväärset ei olnud.
Spordiaasta raames aitas raamatukogu kaasa Roela mäe terviseraja korrastamisele, kus jagus
aktiivset töös pea kaheks nädalaks.
Järgmisel aastal on soov suunata tähelepanu muusika-aastale ja pöörata tähelepanu Vilde
juubelile.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogul on olemas põhimäärus, rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri,
AIP kasutusjuhend. Raamatukogul on valitud uus nõukogu, kes osaleb aktiivselt raamatukogu
tegevuses.
Üldsõnaliselt on raamatukogudest juttu Vinni Valla arengukavas aastateks 2013-2022, mis on
kinnitatud 2012 aastal.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud


Seisuga
31.12.13. €
12.641
8.747
2.580
1.258
1.322

Seisuga
31.12.14 €
12.021
7.916
2.717
1.416
1.301

Muutus %

0.191

1.388

+626.7

-4.9
-9.5
+5.3
+12.6
-1.6

Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
Projektides ei ole osalenud.

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

2.3 Struktuur
Struktuuris 2014. a. muutusi ei olnud.

Periood

Summa
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2.4 . Personali juhtimine ja areng
Personalis muutusi ei olnud. Raamatukogus on üks ametikoht.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Tõendi või tunnistusega koolitusel ei osalenud.
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Koolituse teema

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel

Korraldaja

Osavõtjate arv

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused)
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Raamatukogu juhataja, Tiina Alavere, omab Infoteaduse bakalaureuse kraadi. Lõpetanud
Tallinna Ülikooli.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Tunnustamisi ei olnud.

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogus 2014 remonditöid ei teostatud. Ligipääs liikumispuudega inimesele ei ole 100%
tagatud kõrge välistrepi tõttu. Välisukse probleemi tulenevalt kõrgusest, ei saa lahendada lihtsa
kaldteega. Siseruumides saab ratastooliga vabalt liikuda.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Raamatukogus on võimalik kasutada wifi võrku.
2.7 Raamatukogude koostöö
Raamatukogu on keskendunud peamiselt koostööle kohalikul tasandil.
3. Kogud
3.1 komplekteerime esimeses järjekorras eesti autorite teoseid, nii täiskasvanutele kui lastele,
arvestades samal ajal sihtrühma.
- annetuste osakaal minimaalne, 3% juurde tulnud teavikutest
- komplekteerimise tähtsaim mõjutaja on sihtrühm, millest lähtuvalt tehakse kõik
tellimuse otsused
3.1.1 komplekteeritakse trükiseid
3.1.2 perioodika komplekteerimine vastavalt kultuuriperioodika tellimuse nõudele ja muu
ajakirjandus silmas pidades sihtrühma ning lugejate soove
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3.1.3 Auviseid ei komplekteeri

4. Raamatukoguteenused
Lugejate rahulolu uuringuid 2014 aastal tehtud ei ole.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Avalikud arvutid on kasutamiseks kõigile soovijatele. Võimalik teha koopiad printida, kasutada
ID-kaardi lugejat, skänneerimist.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Lugejaid on samas suurusjärgus, kui möödunud aastal, suurenenud on laste külastuste ja
laenutuste arv, mis on otseselt seotud ühiste ürituste ja ettevõtmiste korraldamisega kooli,
lasteaia ja raamatukogu vahel.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Roela

191

188

-3

Raamatukogu
Roela

Laenut-d
2013
8621

Külastused
2013
4850

Laenut-d
2014
8474

Külastused
2014
7641

Muutus
(+-)
+2791

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muut
us(+-)
0

Muutus
(+-)
-147

RVL teenindus on seotud põhiliselt Lääne-Virumaa Keskraamatukogust laenutamisega. sagedus
vastavalt vajadusele. Transpordil on abiks raamatukogu nõukogu liige, kes on ühtlasi Roela
piirkonna osavalla vanem. Teistest kogudest laenutamisel kasutame Eesti Posti abi vms.
Koduteenindust on väga vähe, vajadusel aitab osavalla vanem või vanurite hooldaja, samuti on
koduteenindust teinud raamatukogu töötaja.

4.3 Lasteteenindus:
Laste lugemiseharjumuse kujunemiseks korraldame koostöös kooliga erinevaid üritusi ja
teematunde. Lapsed on hakanud rohkem raamatukogu külastama ja ka koju laenutama. Lasteaia
lapsed külastavad raamatukogu igapäevaselt. Raamatukogu ruumides toimuvad kolm korda
nädalas kooli koduõppe tunnid.
Marginäituse avamisel osales kogu koolipere, kus Samuel Golomb ise marke lastele tutvustas ja
küsimustele vastas.
Eriliselt toredaks kujunes emakeelepäev 14.märtsil, kus koostasime ühe jutukese. Ühe täiesti
korrektses keelelises vormis ja teisena sama jutu, kuid praeguste noorte keelekasutuse variandis.
Hiljem lugesid õpetajad seda lugu ette veel klassitundides.
Lisaks arutlesime kõnekäändude üle, mis meid igapäevases kõnes ümbritsevad, näiteks „süda
saapasääres“, „vesi ahjus“, „kastanid tulest välja tooma“.
„Rahapaja“ teemalisel väljapanek tekitas lastel palju elevust, kuna igaüks sai käes hoida ja
uurida vanu rahatähti, alates tsaariajast. Samuti kogusime väljapanekule rinnamärke, või muid
viitavaid elemente, nagu pioneeri kaelarätik või vormimüts. Selle näituse teemal pidasime
mitmeid teemavestlusi väiksemate lastegruppidega.
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Aprillis tegime lastega naljaviktoriini. Küsimused olid enamasti nipiga ja vajasid hoolikat
kuulamist ja tähelepanu.
Kilekottide näitus tekitas samuti põnevust, kuna otsisime kottide pealt infot, mis ettevõtte või
toote või teenuse vms reklaamiga on tegu ja kas saame tänu kotile teada veel midagi lisaks. Kui
tegu oli täiesti võõra teemaga, siis aitas arvuti selgust tuua.
Ajaloo teematunnid toimusid seoses vanavara näitusega. Enamasti ei osanud lapsed
tööriistadele (kraasid, koot, sari) mingit otstarvet välja pakkuda.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

35

61

Muut
us
(+-)
+26

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

1058

3588

+2530

243

Laenu
t2014
585

Muutus
(+/-)
+342

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega inimestele teenuseid eraldi ei ole. On üks tavalugeja kuulmispuudega ja kaks
lugejat kerge vaimse puudega. Hooldekodus pakub ettelugemise teenust hooldekodu enda
töötaja, kes laenutab raamatuid raamatukogust. Sotsiaalkorterites elavad inimesed külastavad
aktiivselt raamatukogu, laenutavad peamiselt ajakirjandust.

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele

Osavõtjate arv

.

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu teeb koostööd Roela kooli ja lasteaiaga igapäevaselt ja jooksvalt. Koostöö alla
kuuluvad nii ühiselt korraldatud üritused kui koolitunnid raamatukogus, ettelugemised lasteaias
jne. Ürituste ja näituste puhul keskendume kohalikele väärtustele, laste puhul proovime
näitusele välja panna asju, mida lapsed on kas ise teinud või siis ise kogunud. Näiteks oli meil
kilekottide näitus, mida üks kooli vilistlane oli lapsena kogunud. Koolilapsed aitasid näituse
üles seada ja hiljem korraldasime ürituse, kus vaatasime millist infot kotid kannavad ja mida me
selle alusel arvuti abiga lisaks teada võime saada. Poiste päeval novembris, käisid raamatukogu
tööd proovimas kaks 9 klassi poissi. Poisid jäid päevaga väga rahule, käis päris palju külastajaid
ja oli vaja teha mitu infootsingut. Sügisel toimus „nunnunäitus“, novembris liikusid Mardid,
sõbrapäeval täitus tuba lasteaia lastega.
Veebruaris sättis Samuel Golomb ülesse isiklikust kogust marginäituse, kuhu olid valitud
margid seoses kirjanduse ja kirjanikega.
Rahvamajaga ja MTÜ-ga Roela Kodukant on koostöö olnud pidev, Roela osavald on alati
abivalmis, kui tekib vajadus. Ürituste korraldamise aktiivgrupp koguneb sageli raamataukokku.
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Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
14
8

Raamatukogu nimi
Roela

Üritustel osalenute
arv
249

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

0

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
0
0
0
6
9
6
9

Koolitust ja abi vajavad peamiselt eakamad inimesed, et arvutiga toime tulla ja õiget infot leida.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Raamatukogu turunduseks kasutame kohalikke kanaleid (teadetetahvlid, infolehed), vajadusel
valla lehte ja kodulehte, facbooki.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Täiustame pidevalt kodukandi digiteeritud fotokogu.
4.8.2 Infopäringud
Päringuid 78. Teemad seinast seina, nagu Ülikooli kohustusliku kirjanduse loend inglise keeles,
konkreetse isiku õige nimi ja selle kirjapilt, emakeele slängid, Valkoneni laulu sõnad jne.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Raamatukogu on kaasa aidanud Roela raamatu „Minu kodu lugu“ väljaandmisele, millel ilmub
2015 aasta alguses juba III osa.
Kokkuvõte
Üldiselt oli aasta eelmisest hoogsam, millel aitas kaasa tihedam koostöö kooliga ja laste
külastuste tõus. Lapsi näeb raamatukogus tõesti sagedamini. Suurim probleem on vahendite
nappus. Kuidagi ei saa normaalseks lugeda olukorda, kus aasta jooksul lisandub kogusse 161
trükist. Selliste võimaluste puhul pikemas perspektiivis on inimlikust seisukohast piinlik rääkida
raamatukogust ja teenustest, kui reaalselt põhifunktsiooni täitmiseks on võimalused piiratud
kriitilise piirini.
Kohaliku kultuurielu tasandil seisneb elu maal märksõnas „koostöö“. Lisaks rahaliste vahendite
piiratusele on piiratud ka inimressurss, kellele teenuseid, üritusi, näitusi jne pakutakse.
Koostöös saab pakkuda parimat, mis tänases olukorras on võimalik teostada.

Direktor
Allkiri Tiina Alavere

/Nimi/

