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Aastaaruanne 2015

Raamatukogu nimi: Triigi raamatukogu
Elanike arv: 431

1.Põhilised tegevussuunad
Hästi korraldatud ja huvitavate ettekannetega oli V-Maarja seltsimajas novembris toimunud
pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida. Pandivere lood“. Osalesid Virumaa rahvakultuuriga
tegelejad, koduuurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja kõik huvilised. Sündmuseks oli
rahvakirjanik E.Vilde 150. sünniaastapäeva tähistamine märtsis.
Kultuuriministeeriumi arengukava näeb ette rahvaraamatukogude riikliku rahastamise
suurendamist, uute aluste väljatöötamist kultuuripärandi säilitamisel ja propageerimisel ning
kultuuri kestvuse järjepidevust.
Probleemiks on tekkimas elanikkonna vähenemine ja vananemine ning sellega seonduvalt
külastuste, lugejate ja laenutuste vähenemine. Veebipõhise teeninduse propageerimine.
Tuleviku visiooniks oleks raamatukogu säilimine Triigis.
Meeldejääv oli 2-päevane tutvumisreis Võrumaale, sealsete raamatukogude külastamine. Eriti
meeldis Võru Linnaraamatukogu omanäolise kujunduse, tööka ja sõbraliku kollektiivi ja hea
auraga.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
V-Maarja Valla Raamatukogu põhikirja ja kasutamise eeskirja täiendati 2015.a. Oleme VäikeMaarja Valla Raamatukogu struktuurüksus.
2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €

Seisuga
31.12.15 €

Muutus %

2,136
1,405
0,731

2,48
1,73
0,75

+13,9
+18,8
+2,5

Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood
-

Summa
-

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Muutusi raamatukogude osas pole toimunud. Triigi raamatukogu on avatud E,K – 10.00 – 17.00,
R – 10.00 – 16.00.
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2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukoguhoidja töötab ½ kohaga.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Triigi r/kogu

7

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
29

Tabel 4
Koolituse teema
E.Vilde 150
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana
LVKRK
Õppereis Lõuna-Eestisse
Kultuurilooline aktiivõpe...
Kultuuriloolised andmebaasid

Koolituseks
kulutatud

Korraldaja
Osavõtjate arv
L.Viitol
J.Palm
M.Newsome
R.Rooberg, M.Talli

K.Visnapuu
T.Toompuu,
K.Rood, U.Trumm,
R.Järv

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei olnud
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Raamatukogunduslik eriharidus ja kutsekvalifikatsiooni IV järk
2.4.4 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Valla R/kogu juhataja juhib ja koordineerib kogu struktuuriüksuse tegevust. Koos on korraldatud
arvutikoolitusi, abistame üksteist inventuuride läbiviimisel ja ürituste korraldamisel. Lihtsam on
lahendada töös tekkivaid probleeme, vahetada kogemusi.
Triigi r/kogu kasutuses on 1980-ndatel aastatel ehitatud Triigi Lasteaed-Algkooli hoone üks tiib.
Hoone ei kuulu enam vallale, on uus omanik ning r/kogu asub seega rendi pinnal. 2003.a. enne
kolimist toimus ruumides sanitaarremont. Hoone on küllalt vana ja probleeme tekib. Valla kiituseks
tuleb öelda, et vähem kulukad probleemid on vald lahendanud. Aknad on lagunenud ja see on üks
suuremaid probleeme. Vallalt seda nõuda ei saa. Raamatukogu jaoks piirkonnas uusi ruume leida on
pea võimatu. Raamatukogus ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele. Piirkonnas
praktiliselt selliseid inimesi pole. Mõnele vähem liikuvale inimesele viivad raamatuid sugulased.

Tabel 5
Raamatukogu nimi

Vajadused

Teostatud

Plaan

(arengukavast

aasta
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-

-

tööd (2015)
-

vms)
-

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

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkond muutub tänapäeval nii kiiresti, et raamatukogud ei saa sellega sammu
pidada. Kasutada on kaks lauaarvutit, üks töö ja teine lugejate tarbeks. Interneti ja wifi levik,
printer. Saab koopiaid teha ja muidugi ka printida. Arenguruumi on.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 2.7.1 kohalikul
2.7.1 kohalikul
Kohalikul tasandil on koos organiseeritud luuleõhtuid, ettelugemiste osas toimub koostöö V-Maarja
Lasteaiaga, V-Maarja Muuseumiga. Teistel tasanditel koostööd pole toimunud.
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Eesmärgiks on täiendada raamatufondi heatasemelise eesti ilu- ja aimekirjanduse ning
tõlkekirjanduse paremikuga, kusjuures arvestatakse kõiki lugejagruppe. Raha olemasolu korral
kasutatakse järelkomplekteerimist. Lastekirjanduse komplekteerimisel arvestatakse, et lapsed
eelkoolieast kuni põhikooli lõpuni leiaksid huvilugemist ning õpikut toetavat aimekirjandust.
Põhiline on tutvustada raamatumaailma mitmekesisust. Raamatukogus e-teavikuid ei ole. Annetuste
osakaal on minimaalne, saadi 7 teavikut summas 82.- eurot. Loetakse põhiliselt naistekaid, Huvi
elulooraamatute vastu veidi vähenenud, sari „Minu...“ eelneval aastal populaarne, kuid sellel aastal
loetakse vähem. Maainimene laenutab käsitöö raamatuid, sest siis on pikkadel talveõhtutel ikka
tegevust. Populaarsem raamat oli Vahur Kersna „Ei jäta elamata“. Laenutati 19 x. Cookson,C.
Puhas kui liilia – 16 ja Mikweldt,J. Minevikust olevikku – 15 laenutust. Tohvri,E. raamatud on
jätkuvalt populaarsed.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Komplekteerimiskulud olid kokku 1810.- , kusjuures riigilt 750.- ja KOV –ilt 1060.- eurot. Saadi
juurde 155 teavikut, aasta lõpuks on fondis 6934 teavikut (koos auvistega). Ilu-ja lastekirjandus
moodustab sellest 4800 eks. See on 69,2%. Aasta jooksul kustutati 196 teavikut.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat on tellitud 9 nimetust ja ajalehti 3 nimetust summas 670.- eurot.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogus pakutakse kojulaenutust, kohallaenutust ja interneti teenust. Kohapeal on võimalik
teha koopiaid ja paljundada, kasutada RVL –i teenust. Rahulolu uuringut pole tehtud, aga lugejate
soovid püütakse rahuldada.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Võimalik kasutada AIP-i, aga endise populaarsuse on kaotanud. Kodudes on uuemad ja
kaasaegsemad „infovidinad“. Avalik teave interneti ja infolehe näol olemas. Valla veebilehel on
raamatukogu leitav ja loetav.
4.2 Raamatukogu kasutamine Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte -, analüüs, millest tingitud.
Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
Triigi rmtk
130
118
-12
4414
4233
-181
Sh keskk
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
Triigi rmtk
1820
1736
-84
Sh keskk
Lugejate, laenutuste ja külastuste arvu vähenemise peamiseks põhjuseks on elanikkonna
vananemine ja vähenemine, tervislikud põhjused (nägemise vähenemine).Noorem elanikkond käib
kaugemal tööl ja polegi aega lugeda, pole lugemisharjumust. Lugemisele pakub tihedat konkurentsi
televisioon, arvutid, teater ja kaubanduskeskused. Tihti on nii, et üks lugeja oma transpordiga
varustab mitut inimest. Talvel on suurem lugemisaeg, aga külas on liikumine tihti raskendatud.
4.3 RVL teenindus
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
Miinused mis mõjutavad:
Piirkonnas puudub nii kool kui lasteaed. Lähem kool V-Maarjas, minnakse ja tullakse bussiga. Nii
venivad päevad pikaks.
V-Maarjas on kolm raamatukogu, algkoolis ja gümnaasiumis, valla raamatukogu. Kasutatakse
nende teenust. Eesti väikest rahvaarvu silmas pidades, loevad meie noored vähe, isegi huvialadega
on sama lugu. Põhiline on arvuti. Arvan, et probleem on laiem ja sellega peaks tegelema isegi
kultuuriministeeriumi tasemel.
Huvitegevus peale õppetööd.
Võimla nii V-Maarjas kui Triigis.
Kohapeal laenutavad õpilastele kohustuslikku kirjandust tihti vanemad või vanavanemad.
Laste arvu vähenemine.
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015. Vt. Punkt 3.1 Lisa 2 on aruande lõpus.
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4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2014
2015
(+-)
2014
28
21
-7
288
Triigi.
rmtk
Sh keskk

Külast-d
2015
222

Muutus
(+-)
-66

Laenut
2014
248

Laenut
2015
218

Muutus
(+/-)
-30

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine saab siiski alguse kodust, kui vanemad ei loe
raamatuid, siis ei loe ka laps. Kodus pole raamatuid, kuid on arvuti. Tore on vaadata, kuidas laps
arvutis mängib, aga lugeda ei oskagi. Tänuväärset tööd teevad lasteaiad, kus paljud lapsed saavad
esimest teavet raamatust. Olen ettelugemisi korraldanud V-Maarja lasteaias. Osa lapsi kuulab suure
huviga ja vestleb innukalt kaasa. Aga on neid, keda ei huvita ja soovivad hoopis arvutisse minna.
Mida vanemaks laps saab, seda vähem ta lugemise vastu huvi tunneb.
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
2 ettelugemist

Sihtrühm
4 – 5 aastased

Osalejate arv
33

R/Näituseid on korraldatud 2 ja v/panekuid 2. Vt.p. 4.6
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega erirühmi pole
Tabel 11
Kordade arv
-

Koduteenindus

Teenuste arv
-

Kasutajate arv
-

Tabel 12
Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenused teistele asutustele
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Tabel 13
Raamatukogu
nimi
Triigi r/kogu

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
14
3

R/näitus Muinasjutuvestja J.Grimm lastele
R/näitus Ilon Wikland
„
Kirjanduse suurkuju J.Kross
„
Rahvakirjanik E.Vilde 150
„
A.Christian Angersen 210 lastele
„
Muusika mu ümber ja mu sees

Üritustel
osalenute arv
37
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„
Jõulude ootuses
„
Eesti lastekirjanduse raamatujuubelid lastele
R/väljapanek Loodusemees F.Jüssi
„
Gerald Durrell 90 Humoorikaid loomaraamatuid
„
H.Vilep 55 lastele
„
90 Kalju Kangur lastele
„
Välja õuest ja väravast
„
Perenaistele
Luulepõimik sügisluulest Punetavate pihlade aegu – osavõtjaid 4 inimest
Ainus kultuuriline asutus piirkonnas on raamatukogu ja see on ka inimeste kokkusaamise kohaks.
Ruumi napib ning inimesi on aasta aastalt raskem kodudest välja saada. Passiivsust on palju. Ei aita
ka isiklik „moosimine“. Tüütajast lahti saamiseks annab lubaduse, aga ei tule kohale. Peale mõisa
põlemist on probleemile raske lahendust leida.
Lõimumistegevuste ja kultuurilise mitmekesisuse toetamise osas Kultuuriministeerium näeb ette, et
kohalikel omavalitsustel on oluline roll kohalike kultuuriasutuste toetamisel, nende töö
korraldamisel ja koordineerimisel.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
arv
2014
2015

Osalejate
arv
2014 2015

Individuaalkoolit.
arv
2014
2015
3
2

Osalejate arv
2014
3

2015
2

Individuaalselt on abi osutatud. Vanemad inimesed üldiselt kardavad arvutit, et midagi juhtub. Seda
arusaama on raske kummutada. Eks meedias liigub ka hirmujutte. Harjumusel on suur jõud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Teenuseid tutvustatakse valla infolehes ja valla veebilehes. On vahetatud mõtteid, et raamatukogud
peaksid olema kaasatud turumajandusse. Ma ei pea seda päris õigeks. Kas see ikka aitab kirjandust
ja raamatut propageerida.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
E-teenuste arendus ja tutvustus puudub.
4.9.1 Andmebaaside loomine
Koduloo andmebaasi Urramis peetakse V-Maarja raamatukogus. Kohapeal pole loodud.
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid registreeritud 24. Inimeste oskused leida vastuseid päringutele on paranenud.
Põhilised on isikuandmed.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Pole koostatud.
5. 2016 aasta tegevused
Visiooniks on raamatukogu säilimine. Peamine roll selles on V-Maarja vallal. Muu tegevus selgub
töö käigus.
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Raamatukogu juhataja

Tiiu Grünthal

LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema
-

Koolituse eesmärk (kompetentsid)
-

LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015. Kõik ühes eksemplaris.
Jr
Autor
k

1
2
3

Tomusk,
Ilmar
Arakas,
Ele
Priilinn,
Ketlin

Pealkiri

Aasta

Digipöörane kool /

2015

Esmaspäevad/

2015

Halloween /

2015

4

Kivirähk,
Andrus

Karneval ja kartulisalat /

2015

5

Tinnuri,
Urve

Koprapoiss Kaur läheb
kooli /

2015

6

Tomusk,
Ilmar

Kriminaalne
pangapresident :
kriminalistid on tagasi /

c2015

7

Contra

Kõik on kõige targemad /

2015

8

Ots,
Loone

Lumise metsa rõõm, ehk,
Kuidas Sass ja Laura
kuuske toomas käisid

2015

9

Rannap,
Jaan

Maari suvi /

2015

8

10

Kass,
Kristiina

Nõianeiu Nöbinina ja
korstnapühkija /

2015

11

Kivirähk,
Andrus

Oskar ja asjad/

2015

12

Laidla,
Siiri

Raamatukogunõid Rosaalie 2008

13

Reinaus,
Reeli

Suhkrust ja jahust /

14 Niit, Ellen Suur maalritöö /

2015

2015

15

Künnapa,
Tähtajaline elu. 1. osa /
Heli

2015

16

Piiper,
Kristi

Tõde või tegu : Stella :
[noorteromaan] /

2015

17

Tinnuri,
Urve

Vanaisa võluhaamer /

2015

18

Tomusk,
Ilmar

Volli läheb tööle /

2014

19

Lindgren, Vennad Lõvisüdamed :
Astrid
[jutustus] /

[2008]
,

