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Aastaaruanne 2015

Raamatukogu nimi: Rakke valla raamatukogu
Elanike arv: 1643

1.Põhilised tegevussuunad
Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
Kõige märkimisväärsemad sündmused leidsid aset kohaliku raamatukoguvõrgu ümberkorraldamise
näol. Salla raamatukogu tuli külastatavuse vähenemise tõttu sulgeda ning Lahu algkooli
sulgemisega kannatab ka Lahu raamatukogu, sest peamise lugejaskonna moodustasid kooli
õpilased ja töötajad. Samuti toimusid raamatukogu üritused ja ettevõtmised enamasti kooli õpilasi
kaasates ja silmas pidades. Piirkonna elanike arvu muutus on kõige suurem väljakutse kohalikele
raamatukogudele. Kui Rakkest kaob ära ka gümnaasium, siis mõjutab see kindlasti ka noorte
raamatukogu külastatavust. Positiivse poole pealt sai välja kuulutatud hange Rakke raamatukogu
jaoks hädavajaliku remondiks ja juurdeehituse projekteerimiseks. Kui projekteerimise hange
õnnestub, siis juurdeehitust loodame lähiaastateks. Kultuurielu on Rakke vallas üsnagi aktiivne.
Kultuurikeskuse ja Rakke Valla Hariduse Seltsi juhtimise all toimuvad paljud kohalikud
kultuuriüritused. Raamatukogul on toetav roll. Raamatukogu ruume kasutatakse näiteks laulukoori
proovideks ja muudeks raamatukogu töövälisteks üritusteks ja väljapanekuteks. Lisaks raamatukogu
enda tööga seotud näitused ja väljapanekud, ning raamatukogu korraldab ka juba kaheksandat
hooaega valla mälumängusarja. Konkreetselt muusikaasta üritusi raamatukogus ei toimunud. Uue
aasta suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada kindlus olude parandamise kohta. Et Rakke
raamatukogu uuendamine saaks rohelise tule, samuti külastatavuse hoidmine heal tasemel.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: põhimäärus,
rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri, teeninduskorraldus, AIP kasutusjuhend jmt.,
nõukogude tegevus.
Olemas põhimäärus, kasutuseeskiri sai muudetud isikuandmete töötlust kajastavate punktidega.
Olemas ka AIP kasutusjuhend. Kohalikku arengukavasse esitame ettepanekuid iga-aastaselt, mis
seal ka kajastuvad.

2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
51293
33441
6255
3500
2755
3162

Seisuga
31.12.15 €
68281
37200
6359
3500
2859
3162

Muutus %
+33,1
+11,2
+1,7
0
+3,7
0
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Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Summa

Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud.
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Salla raamatukogu suleti. Nüüd on Rakke vallas kaks raamatukogu-Rakke ja Salla
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Salla raamatukogu sulgemisega, vähenes ka valla Raamatukogu töötajate arv ühe võrra. Nüüd on 5
töötaja asemel 4 töötajat.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
täienduskoolituse korraldamine)
Tabel 3
Raamatukogu nimi
Rakke
raamatukogu

Koolituste arv

valla 6

(erialane

nõustamine

ja

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
16

Tabel 4
Koolituse teema
Korraldaja
Eduard Vilde 150
LVKRK
Kultuurilooline
aktiivõpe
muuseumikeskkonna näitel
Isikuandmekaitse
töötlemise
nõuete
kohaldamine raamatukogudes
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus
Teraapiakoer
Heku
lugemiskoerana
LVKRKK-s

raamatukogutöötajate

Koolituseks
kulutatud
32,70

Osavõtjate arv
1
1
1
1
1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
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Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid - kus tehtud ja kus vajadus. Kas on kavas?
Millal?
Tabel 5
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta
tööd (2015)
vms)
Rakke raamatukogu
Remont,
Projekteerimine
2016.
juurdeehitus

Ehitustegevus 2017.

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta
tööd (2015)
vms)
Rakke
Kaldteed
ja
Ei ole
Lahu

ukseavade
ümberehitamin
e

Mitmes maakonna raamatukogus on tagatud juurdepääs.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja wifi levik, tarkvarad
jne. Riistavaraostude puhul ainult suuremad projektid. Palun loendina.
Toimub regulaarne riistvaraline ja vajadusel tarkvaraline hooldus ja uuendamine.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
Kultuurikeskus, harukogud, lasteaed, kool, MTÜ-d,
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.

3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
Kogud täienesid 507 eksemplari võrra. Topelteksemplare valla lõikes ei komplekteerita, kuna
võimalus RVL-i vahendusel laenutada. Võõrkeelset kirjandust ei komplekteeri, küll aga laenutame
LVKRK vahendusel.
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetusi 20 eksemplari. Suurema ja loetuima osa moodustab ilukirjandus. Palju loetakse ka
ajakirjandust, mida laenutame ka koju. E-teavikute vastu huvi puudub.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat enamus populaarsematest päevalehtedest, maakonnalehed, ajakirjad, lasteajakirjad
Valik üsnagi suur. Lisaks kultuuriajakirjad nii täiskasvanule kui ka lastele.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ainult annetustega saadud auvised. Ise ei telli, kuna puudub huvi.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Kõigis valla raamatukogused võimalik kasutada AIP teenuseid. Kokku registreeritud 330
täiskasvanute kasutust ja 179 laste AIP kasutust.
4.2 Raamatukogu kasutamine Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte - teenuste üldiseloomustus,
kasutajaarvestus, jmt. Lisada juurde muutuste analüüs, millest tingitud.
Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
Rakke valla 532
437
-95
20035
18593
-1442
raamatukogu
Rakke
381
360
-21
14586
14697
+111
raamatukogu
Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
Tabel 8
RaamatuKülastused Külastused Muutus Virtuaal Virtuaal Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
külast.
külast.
(+-)
2014
2015
Rakke valla 9130
8388
-742
raamatukogu
Rakke
6482
6997
+515
raamatukogu
Valla raamatukogude statistilised näitajad on kõik vähenenud. Salla raamatukogu kadumise
valguses ja üldises inimeste vallast välja liikumise valguses oli seda oodata. Rakke raamatukogus
on külastuste hulk vähesel määral suurenenud nagu ka laenutused. Külastuste kasvu hinnangut anda
keeruline. Visuaalselt tundub, et on rohkem inimesi, kes käivad kohapeal lehti ja ajakirju lugemas.
Kuna meil on üsnagi suur valik, siis huvilisi jätkub. Samuti on külastuste alla sel aastal üritatud
märkida inimesi, kes külastavad raamatukogu muudel eesmärkidel. Raamatukogu saalis on
toimunud mitmeid raamatukoguväliseid üritusi, näiteks on üsna külastusterohked Swedbanki
nõustamisteenuse päevad.
4.3 RVL teenindus
Toimib hästi. Valla raamatukogud laenutavad aktiivselt üksteiselt. Lisaks Lääne-Virumaa
keskraamatukogust. Lugejatel võimalus tellida ka teistest maakonna kogudest, meil puuduvaid
teavikuid. Rakke raamatukogu laenutab LVKRK-st ka venekeelseid raamatuid.

Rmtk

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus Laenut
Laenut Muutus
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Rakke
valla
raamatuko
gu
Rakke
raamatuko
gu

2014
167

2015
130

(+-)
-37

2014
2862

2015
2578

(+-)
-284

2014
1502

2015
1025

(+/-)
-477

124

114

-10

2116

2241

+125

1063

903

-160

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline
hinnang, võrdlus, analüüs.
Salla ning Lahu koolide kadumisega piirkonnast on langenud ka raamatukogu kasutavate laste arv.
Enne kooli sulgemist toimusid Lahu koolis regulaarsed ettelugemispäevad. Kooli paiknemine
raamatukoguga ühes majas, oli sellisteks ettevõtmisteks hädavajalik. Järgmiseks aastaks on
ennustada seal pea olematut külastatavust laste arvestuses Rakkes käiakse laenutamas enamasti
kohustuslikku kirjandust. Kord aastas oleme teinud ka lasteaialastele raamatukogu tööd tutvustava
ringkäigu ja lugemistunni. Raamatukokku on võimalik nooremaid meelitada peamiselt nn
kohustuslikus korras just nende külastamispäevadega. On siiski ka mõned aktiivsed lugejad.
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Sihtrühm
Rmtk
töö
tutvustamine lasteaialapsed
lasteaiale ja ettelugemispäev
Ettelugemispäev (4x)
algklassilapsed

Osalejate arv
20
40

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.
Tabel 11
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
Tabel 12
Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenused teistele asutustele
Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit muuta oma
vajaduste kohaselt.
Vahendame inimestele Swedbanki nõustamisteenust.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka
näitused, teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.
Tabel 13
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
Üritustel
nimi
väljapanekud
osalenute arv
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Rakke
raamatukogu

Lahu raamatukogu

Kiigemetsa kooli õpilaste
kangastelgede tööde näitus
Mida
teha
vanade
raamatutega
Maret Haiba fotonäitus
Arno Kasemaa elu ja
looming
Erinevad
temaatilised
väljapanekud.
Uudiskirjandus,
kokaraamatud,reisiraamatud
jne.
Laste joonistuste näitused

Külas hobikunstnik 35
Maret Haiba
Ettelugemispäev
20
Mälumäng 7x

245

Ettelugemispäev
4x

40

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
Osalejate
Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
arv
arv
2014
2015
2014 2015 2014
2015
2014
2015
Rakke
2
1
32
20
0
0
0
0
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis muutunud?
Rühmakoolitused lastele raamatukogu töö tutvustamiseks. Individuaalkoolitusi pole teinud aga aegajalt aitame mõnda üksikut vanemat inimest mõnes spetsiifilises infotehnoloogilises küsimuses.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks? Millised uued? Miks?
Raamatukogu ning valla koduleht. Vallaleht, stendid.

4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekstja muude andmebaaside loomine ja pidamine)
E-teenuste arendus ja tutvustus. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel, et suurendada virtuaalkülastuste arvu? E-kataloog
4.9.1 Andmebaaside loomine Koduloo ja muud omaloodud andmebaasid, tehnilised arengud,
veebipõhised teenused.
4.9.2 Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Järjepidev töö registreerimisel,
mõned iseloomulikud näited.
Ununevad, et programmi märkida
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded Koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises.
5. 2016 aasta tegevused
vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane tegevus.
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Ei näe drastilisi muudatusi raamatukogu töökorralduses. Eesmärk pakkuda head lugejateenust, mille
jaoks on hädavajalik ruumide kaasajastamine. Abiks Rakke vallavalitsus.

Direktor /Nimi/ Mart Piiroja
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema
Infotehnoloogilised uuendused
Raamatukogu ja immigratsioon

Koolituse eesmärk (kompetentsid)
Uute raamatukogus rakendatavate riist- ja tarkvaraliste
lahenduste tutvustamine
Raamatukogu tulevik võimaliku immigratisooni
valguses. Kas, mis võib muutuda raamatukogu töös.

LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta

Eksemplaride arv

