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Aastaaruanne 2014

Raamatukogu nimi: Vajangu Raamatukogu
Elanike arv: 471
1.Põhilised tegevussuunad
2014 aasta möödus Vajangu Raamatukogule töiselt, mis oligi aasta algul eesmärgiks
seatud. Teoks sai mitmeid aastaid plaanis olnud raamaturiiuli ostmine. Uus riiul
võimaldas paigaldada lasteraamatuid avaramalt. Veel muretseti raamatukogule
väikesed vaibad, mida sai kasutada lasteaia lastele ürituste tegemisel. Seni oli
raamatukogu töötaja käinud lasteaias raamatute ettelugemisi läbi viimas. Väikesed
vaibad võimaldasid panna lapsed põrandale istuma ja viia raamatukogu tund läbi
raamatukogus.
Vajangul korrastati kunagisele Tamsalu- Türi kitsarööpmelisele raudteele tehtud
matkateed. Kohalike elanike seas leidis trimmirada kevadel laialdast kasutamist. Ka
raamatukogu töötaja käis mõnedki korrad seal kõndimas.
2015 aastal on vaja korrastada raamatukogu fond. Maha kanda katkised ja aegunud
raamatud. Jätkata on vaja ka tööd lastega, et nad ikka leiaks tee raamatukokku.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Vajangu raamatukogu põhimäärus on vastu võetud 2006 aastal
Kasutuseeskiri ja AIP kasutusjuhend 2007 aastal
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt

Seisuga
31.12.13. €
12,122
7,381
2,523
1,734
0,789

Seisuga
31.12.14 €
12,887
8,304
2,534
1,735
0,769

+5,94 %
+11,11%
+0.43%
+0,05%
-2,6%

Infotehnoloogiakulud

0,929

0,500

-8,58%

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Muutus

Periood

Summa
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2.3 Struktuur
Vajangu Raamatukogu struktuur, lahtiolekuajad ja teeninduskorraldus ei muutunud
2014 aastal.
Raamatukogu on avatud esmaspäevast-reedeni 10.0-17.00.
Suvel on raamatukogu teenused kättesaadavad reedeti. See võimaldab lugejatel
tutvuda uuemate ajalehtede ja ajakirjadega ja vahetada välja raamatud.

2.4 . Personali juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)

Koolituse teema

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel

Korraldaja

Osavõtjate arv

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.3 Erialahariduse omandamine
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Vajangu Raamatukogu asub 2003 aastast Vajangu Põhikooli ruumides. Seoses laste
arvu vähenemisega jäid üle ühe rühma ruumid lasteaia poolel ja neisse viidigi üle nii
raamatukogu kui Vajangu Tervisepunkt.
Liikumispuudega inimestele pole raamatukokku pääsemiseks kaldteed rajatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Vajangu Raamatukogus on olemas internet ja Wifi. Raamatukogu töötaja asrvutis on
kasutusel URRAM.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Vajangu Raamatukogu teeb koostööd Tamsalu Valla raamatukogudega. Arutame läbi
igapäevases töös esilekerkinud probleeme ja püüame neile lahendusi leida. Koostöö
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toimib ka Tamsalu Vallaga ja kultuurikomisjoniga, Vajangu Põhikooliga ja
lasteaiaga.

3. Kogud
Vajangu Raamatukogu sai 2014 aastal riiklikust dotatsioonist 759€. Valla eelarvest
eraldati 735 €.
3.1Kompleteerimisel
peab raamatukogu silmas, et tellitud kirjandus sobiks
võimalikult paljudele lugejatele. Loomulikult tuleb arvestada ka rahaliste
võimalustega. Riiklikust dotatsioonist pool on ettenähtud väärtuslikuma kirjanduse
muretsemiseks.
Kustutati 210 eksemplari, peamiselt kanti maha lagunenud ajaviitekirjandus.
Annetusi oli 7 eksemplari.
3.1.1 Raamatuid osteti 142
3.1.2 Perioodikat osteti 17 ajakirja ja 5 ajalehte.
3.1.3 Raamatukogu sai 1 auvise annetusena.
Raamatukogu fond on kantud elektroonilisse kataloogi ja laenutamine toimub
elektrooniliselt.
4. Raamatukoguteenused
Vajangu Raamatukogu osutab raamatute koju ja kohallaenutust, vajadusel tellitakse
puuduv raamat RVL teel., AIP-i kasutamine, infopäringutele vastamine ja raamatute
reserveerimine.
On võimalik teha skaneerimist ja printimist.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
Raamatukogu külastajatele on kasutamiseks kaks arvutit. Neis on võimalik kasutada
ID kaarti. Samuti on külastajatel võimalik skaneerida ja printida neile vajalikke
dokumente jms.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

155

171

+16

Laenut-d
2013
5526

Külastused
2013
2220

Laenut-d
2014
5696

Külastused
2014
2146

Muutus
(+-)
-74

Muutus
(+-)
+170

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muut
us(+-)
0
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Näitarvud on suhteliselt stabiilsed võrreldes eelnevate aastatega. Põhiline murekoht
on jätkuv elanikkonna vähenime. Noored hakkajad pered kolivad parema töökoha
pärast mujale. Piirkonna elanikkond muutub järjest vanemaks.
Kahjuks vähenes jällegi Vajangu Põhikoolis õppivate laste arv 33-lt 27-le.. Nii
mõnedki lapsed asusid õppima Tamsalu Gümnaasiumi, et laps saaks seal sisse elada
juba varem, sest mõne aasta pärast tuleb nagunii kooli vahetada.
Raamatukogu ostis 2014 aastal 142 raamatut. See võimaldas lugejatele pakkuda nii
eesti kirjanike raamatuid kui ka välismaiseid põnevikke. Suure lugemusega lugejatele
jäi sellest kindlasti väheseks. Mõningast leevendust raamatute vähesusele saab RVL
teel laenutades.
Vajangu Raamatukogu toob ise vajaminevaid raamatuid Tamsalu raamatukogust või
tellib Eesti Posti vahendusel Rahvusraamatukogust.
4.3 Lasteteenindus:
Vajangu Raamatukogu asub Vajangu Põhikooli ruumides. Seetõttu on koolilastel
võimalik käia raamatukogus nii vahetundide, pikapäevarühma ajal. Lapsed loevad
ajalehti, ajakirju ja raamatuid ja koomikseid. Raamatukogu kasutatakse ka tunni ajal
või pikapäevarühmas olles puuduolevate materjalide otsimisel.
Sel aastal oli tunda, et koolis oli kirjandusõpetaja vahetunud. Lapsed käisid pidevalt
võtmas kohustuslikku kirjandust. Samuti käisid 7 klassi õpilased oma uurimustööde
jaoks materjali agaralt otsimas. See oli tore nii raamatukogu töötajale ja ehk said ka
õpilased mõne uue kogemuse.
Vajangu Põhikooli õpilased käisid sel õppeaastal meisterdamas igal kuul korra. See
oli normaalne koormus töötajale. Samuti korra kuus käis raamatukogu töötaja külas
lasteaias, kus toimus toreda lasteraamatu ettelugemine ja seejärel meisterdamine.
Praegused koolilapsed on lasteaiast saadik harjunud raamatukoguga. Nad on
raamatukogu omaks võtnud ja külastavad päeva jooksul mitmel korral raamatukogu.
Siin nad loevad ajakirju, vaatavad huvitavaid raamatuid ja surfavad internetis.
Varasematel aastatel halva käitumisega lapsed on koolieast väljakasvanud. Nii on
raamatukogus märksa rahulikum olla, nii töötajal kui teistel külastajatel.

Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

58

49

Muut
us
(+-)
-9

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

516

648

+132

834

1085

+251

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele

Kordade arv
-

Teenuste arv
-

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
-

Osavõtjate arv
-
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4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Vajangu Raamatukogus korraldati kohtumisõhtu volikogu liikmega ja riigikogu
kandidaadiga. Tamsalu valla kultuuri- ja spordikomisjon pidas ühe koosoleku
Vajangu Raamatukogus.
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
16
20

Raamatukogu
nimi
Vajangu
Raamatukogu

Üritustel
osalenute arv
180

Näitused. Meie ema keel, Muinasjutte laiast ilmast, Sinu esimene juturaamat,
Edgar Valter -85, Aiatöid ja tegemisi, Kalju Saaber 70, Jakob Hurt 175, Eesti
Vabadussõda.
Väljapanekud: Eesti nüüdisaegne kirjandus, Nobedatele näppudele, Jõuluraamatud,
Meisterdamist jõuluks, Kriminaalsed lood (Ilmar Tomusk 50), Targad raamatud, Uno
Lahi 110, Tiia Selli 55.
Ettelugemiseks lasteaias valis raamatukogu toredaid lihtsaid raamatuid, näiteks Kass
Finduse lood, A. Perviku Sinivant läheb lasteaeda, Jänes keedab suppi jt. Eesmärk oli,
et lugu kõnetaks last või oleks seotud mingi tähtpäevaga. Pärast lugemist on alati
mingi loos olnud looma meisterdamine, et loetud lugu rohkem kinnistuks.
Pikapäevarühmaga meisterdati asju jälgides tähtpäevi (sõbrapäev, isadepäev jne) või
siis muidu vajalikke asju (järjehoidjad jne.)

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

0

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
0
0
0
0
0
0
0

Raamatukogu töötaja abistab külastajaid, kes ei saa arvutis ise hakkama. Tegemist on
tavaliselt väikeste asjadega, mida koolituseks nimetada on palju.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid oli 30. Päringuid tegid põhiliselt koolilapsed ja ristsõnade tegijad.
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4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Kokkuvõte
2014 aasta kujunes rahuldavaks Vajangu Raamatukogus. Arvestades elanikkonna
vähenemist oli lugejaid rohkem kui eelmisel aastal. Laste arv jätkab kahanemist ja
selles oli ka lugejate osas tagasiminek. Karta on, et see töölõik raamatukogus ongi
vähikäigul, sest Vajangu Põhikool jätkab tõenäoliselt 6-klassilisena. Praegu käivad
arutelud selle üle, kuidas tühjaksjäävat maja edaspidi kasutada. Kõige tõenäolisem on
ümberehitus hooldekoduks. Lõplike otsuste langetamine on alles ees. Jääb vaid loota,
et tehtavad otsused on positiivsed nii Vajangu küla kui ka raamatukogu suhtes.

Leili Virks
Vajangu Raamatukogu juhataja

