Aastaaruanne 2014

Raamatukogu nimi: Rakke Vallaraamatukogu Salla harukogu
Elanike arv: 283
1.Põhilised tegevussuunad
 Komplekteerimine võimaluste piires
 Raamatukogude omavaheline koostöö, RVL- kasutamine
 Jätkus raamatute kinkimine
 Vajadus raamatukogu remondiks
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Põhimäärus, rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri, teeninduskorraldus, AIP
kasutusjuhend.
Juhindumine rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest,
interneti kasutamise juhendist (Ifla Interneti manifest, UNESCO rahvaraamatukogude manifest jmt)
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.13. €
31.12.14 €
Eelarve kokku
45337
51293
+13,1
Personalikulu
30728
33441
+8,8
Komplekteerimiskulu 5630
6255
+11,1
sh OV-lt
2876
3500
+21,7
sh riigilt
2754
2755
+0,04
Infotehnoloogiakulud 1842
3162
+71,66

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood
-

Summa
-

2.3 Struktuur
Lahtiolekuajad olid samad
E 09.00 – 13.00
T 09.00 – 13.00
K 10.00 – 15.00
N 09.00 – 13.00
R 09.00 – 13.00
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Muudatusi personali korralduses ei toimunud
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Koolitustundi RaamatukoguKoolitude arv
hoidjate arv, kes seks

Salla

-

Koolituse teema
-

(koolituse
pikkus)
-

osalesid
täienduskoolitusel
-

Korraldaja
-

kulutatud
-

Osavõtjate arv
-

Ei osalenud
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Puuduvad
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Ei
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Ei tunnustatud
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
 Raamatukogu vajab remonti
 Valgustus ebapiisav
 Puudub juurdepääs liikumispuudega inimestele
2.6 Raamatukogu arendustegevused
 Toimib WIFI ühendusvõrk
 Koduloo bibliografeerimine
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
 Valla raamatukogude omavaheline koostöö teavikute vahendamisel
3. Kogud
 Komplekteerimine LVKRK kaudu
 Kogude omavaheline laenutus
 2014. a. osteti raamatukogule 3 nimetust ajalehti ja 8 nimetust ajakirju
 Juurde saime 101 eksemplari, mis on 10eksemplari vähem, kui aastal 2013, LVKRK kaudu
101 eksemplari, milledest annetustena 4eksemplari. Sel aastal raamatukogu külastajate
poolt raamatuid ei kingitud.
 Loetakse nii kodumaist kirjandust, kui ka väliskirjandust, eelistatakse ilukirjandust
 Endiselt on raamatukogule annetatud kodudesse tarbetuna seisma jäänud ja enda pere poolt
läbiloetud ajakirju, mida küll arvele pole võetud. Meie lugejad on väga tänulikud, et on
selline võimalus lugeda ajakirju, mida raamatukogus ei ole.

4. Raamatukoguteenused
 Tradistiooniline kojulaenutus ja kohallugemine

 ID kaarti lugejapiletina kasutada ei pea vajalikuks
 Võimalus laenutusi internetipõhiselt pikendada ja raamatuid reserveerida, kuid eelistatakse
vahetut suhtlemist
 Veebiteenuste abi: pangatehingud, elektrooniline allkirjastamine
 RVL
 Avalik internetipunkt WIFI leviga
 Koopia-, printimisvõimalus vastavalt hinnakirjale
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
 Lugejate käsutuses 2 arvutit, mis tagab avalikule infole ligipääsu
 KOV määrused, arenguplaanid, protokollid ja vallalehed kättesaadavad nii paberkandjal,
kui ka veebivahendusel valla kodulehelt
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

92

82

-10

RaamaLaenut-d
tukogu
2013
Rakke
valla 4770
raamatukogu

Külastused
2013
2166

Külastused
2014
1573

Laenut-d
2014
3934

Muutus
(+-)
-593

Virtuaal
külas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muutu
s(+-)
0

Muutus (+)
-836

Valla raamatukogudevaheline RVL – teavikute tellimine telefoni või meili teel ja tellitud raamatud
tuuakse kohale või tuleb raamatukoguhoidjal ise järele minna. Postiteenuseid ei ole kasutanud.
Koduteenindust pakume ühele inimesele, kes võtab raamatukoguga telefoni teel ühendust, siis kui
on raamatud läbi loetud ja on soov uusi laenutada. Raamatukoguhoidja viib raamatud lugejale
koju.
Kodulehe vahendusel andmekogusi ei pakuta ja mäluasutustega koostöö puudub
4.3 Lasteteenindus:
 Lastekogu komplekteerimine võimaluste piires
 Koolis oli algklassidele loodud „Lugemispesa” , mis tõi osa lapsi raamatuid laenutama
 Laste lugevus olenes suurel määral ka kohustuslikust kirjandusest
 Seoses kooli sulgemisega kevadel, lasteteenindus raamatukogus praktiliselt puudub
Raamatukogu

Lug-d
2013

Rakke valla 26
raamatukog
u

Lug-d
2014
22

Muut
us
(+-)
-4

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

753

283

-470

746

297

-449

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
-

Teenuste arv
-

Kasutajate arv
-

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

Osavõtjate arv
-

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
nimi

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
0
0

Üritustel
osalenute arv
0

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitusi ei olnud
Raamatukogu Rühmakoolit.arv
2013

2014

Osalejate arv
2013

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2013
2014 2013
2014

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on
infokandja- ajaleht „Rakke Kaja”.

Rakke Valla koduleht ja kohalik

4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Vajalik kodulooandmebaasi kirjete sisestamine
4.8.2 Infopäringud
Infopäringud põhiliselt teavikute kohta
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei ole koostanud, publitseerinud ega osalenud koostamises.
Kokkuvõte
Piirkondlik tööpuudus on viinud inimesed kodukohast kaugemale tööle. Noored – asudes õppima
mujale, kasutavad kohalikku raamatukogu harva, põhiliselt koolivaheaegadel. Põhikooli
sulgemisega langes järsult raamatukogu külastatavus. Nüüd on valla otsustada, kas raamatukogu
piirkonnas on arvestatav.
Toimib avalik internetipunkt ning kohalikul tasandil RVL.
Fond täienes 2014. aastal 101 teaviku võrra, mis on 10 võrra vähem, kui aastal 2013.
Lühikese lahtioleku aja sisse ei mahu eriliste ürituste korraldamine. Soiku on jäänud Salla
Mõisaseltsi tegevus ning sellega seoses ka koos raamatukoguga ühised ettevõtmised
Paraku ruumipuudus ka suuremaid näitusi ei võimalda. Stendile saab üles panna väljanäitusi.
Eraldi riiul uudiskirjanduse jaoks.

Allkiri ………………

/Nimi/

Liivi Timuska

