1
Aastaaruanne 2015
Kirjaviis Times New Roman
Kirja suurus 12
Raamatukogu nimi:Vergi
Elanike arv:199

1.Põhilised tegevussuunad
2015 aasta töö kulges tavapidist rada. Raamatute komplekteerimine,vastu võtmine,lagunevate
eks.parandamine.Muusikaaasta puhul sai lugejatele pakutud muusika kassette,mis kutsus
esile nii mõnelgi laenutajal nostalgilise meeleolu-nooremad lugejad leidsid,et need on nii vana
aegsed-meil on muusikat netis küll ja küll.Probleemide osas oli olukord normaalne
(praktiliselt neid polnud).
Tuleviku suhtes on lood sellised ,et jään sügisest pensionile ja nüüd on vaja lõpetada kroonika
kirjutamine ning teha ettevalmistusi inventuuriks. Kas raamatukogu suletaks või leitakse uus
juhataja seda näitab aeg.
Raamatukogu on ainuke nädala sees toimiv suhtlemis koht. Meil on ka seltsimaja kui Vergi
Maja,aga need toimivad suurte ürituste korral.
2. Juhtimine
2.1
Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Dokumendid on olemas.2015 aastal sai raamatukogu kaasajastatud kasutamise eeskirja.

2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.14. €
31.12.15 €
Eelarve kokku
14.834
14.188
-4.5%
Personalikulu
6674
7242
7.8%
Komplekteerimiskulu 3122
2371
-31.6%
sh OV-lt
2791
2028
-37.6%
sh riigilt
0.331
0.343
3.4%
Infotehnoloogiakulu
1419
720
-9.7%
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Projekte pole koostatud.
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur

Periood

Summa
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Muudatusi pole.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Olukord muutusteta
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
täienduskoolituse korraldamine)
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Vergi
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Tabel 4
Koolituse teema

(erialane

nõustamine

ja

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
8

Korraldaja

raamatukogutöötajate

Koolituseks
kulutatud
11

Osavõtjate arv

Eduard Vilde 150 Livia Viitol (2 tundi)
Kultuurilooline aktiivõpe muuseumikeskkonna näitel Kaja Visnapuu (5 tundi)
Kuidas feministid raamatuid loevad
(1 tund)
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Pole korraldatud
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Polnud plaanis
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Aasta möödus rahulikul ilma suure tunnustuseta,aga tänusõnu lugejatelt jätkus küllaga.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Olukord muutusteta,asukoht Vergis vanas lasteaia majas.Lahtioleku ajad endised.
Tabel 5
Raamatukogu nimi

Vajadused

Vergi

Uued

Teostatud
tööd (2015)

Plaan (arengukavast aasta vms)
2020 aastal

aknad,uksed

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta vms)
tööd (2015)
Vergi
Väike kaldtee
Siiani pole vajadust ka olnud,aga aidata saab -aknast on kohe näha sellise inimese saabumine ning
talle appi minek pole raske.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Wifi on olemas ja ka töötab-aeglaset küll,aga ikkagi.
2.7 Raamatukogude koostöö.

Koostöö suhted on valla raamatukogude tasandil eriti Võsu raamatukoguga,kellela saab tihti
raamatuid saadetud.Sellega on raamatukogu saanud 818 laenutust.Vergi on saanud Võsult 14 eks.
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostööd pole olnud.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1
Komplekteerimisel on arvestatud kohalike lugejate huve.2015 aastal sai raamatukogu
133 eks kirjandust. Annetustena saadi 4 eks.,mis moodustab 3%saadud kogusest.Saadud
kirjandusest oli aimekirjandust 30 eks. ehk 22.6 %ilukirj.103 % ehk 77.4 % Rõhk on läinud
liialt ilukirjanduse kasuks,aga lapsi ja noori ei ole kellele tellida aimekirjandust. Internett on
tarkust täis ja sealt leiab põhjalikuma vastuse kui vananema kippuvast entsüklopeediast.
E-teavikuid ei ole tellinud.
Saabunud raamatud on arvele võetud,saanud inventari numbri,templi,osa saanud ka kilega kaetud.
3.1.2
Perioodika komplekteerimine
Perioodikat loetakse palju ja selle tellimiseks kulutati 728 eurot.
3.1.3
Auviste komplekteerimine
3.1.4
Auviseid ei komplekteeritud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused .
Lahtioleku ajad on endised nii nagu juba aastaid olnud ,töö käis vanas rütmis.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Saab käia internetis(oli 23kasutajat),lugeda valla otsuseid ja määrusi,lugeda valla ajalehte.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus (+kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
)
Linna/maak. 133
127
-6
7586
6618
-968
rmtk
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
Linna/maak. 2680
2448
-232
0
0
0
rmtk
Sh keskk
Rahvastik väheneb,vananeb,nooremad lahkuvad linna.Kuna raamatukogu asub suvitus piirkonnas
oleneb ka suvest palju tuleb suvitajaid ning kõik see mõjutab lugejate ning laenutuste hulka. 2015
aasta jaanuari kuus olin 3 nädalat haige eks sellest ka osa miinuseid.Laenutuste osas veel nii
palju,et aimekirjandust laenutati 18.1% ja ilukirj. 81.9%
4.3 RVL teenindus
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Rvl olen tellinud Võsu raamatukogust ja ise käinud raamatuid valimas ning ära toomas.Võsu
raamatukogule olen saatnud raamatuid kohaliku vallatöötaja abil kui ka ise viinud.On tehtud
kojukannet. Viidud ise ja saadetud teiste lugejatega.

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1
Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjandust on tellitud 1eks. Forman.G Kuhu ta läks
Saadud on veel:Pervik,A Tähenärija ja Kriskadull
Ots .L
Lumise metsa rõõm (annetusena)
Kahjuks piirkonnas lapsi ei ole ja järelkasvu pole ka näha-on ainult suvised vanavanemate
silmaterad(lapselapsed).Huvitav on see,et tänapäeva lapsed tunnevad rõõmu vanadest
raamatutest,mida pole kordustena välja antud.Puškin.A Muinasjutt kalamehest ja kalakesest,
Raud.E Sipsikute juturaamat,
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2014
2015
(+-)
2014
15
-1
95
Linna/ma 16
ak. rmtk
Sh keskk

Külast-d
2015
116

Muutus
(+-)
21

Laenut
2014
118

Laenut
2015
165

Muutus
(+/-)
47

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine . Kuna lapsi
piirkonnas ei ole siis polnud plaanitud erilisi teenuseid.Kohale tulnud lapsed said teenindatud,kuid
üritusi pole korraldatud
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Sihtrühm

Osalejate arv

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
6
Kirjanduse
3
Koduteenindus
laenutamine
Tabel 12
Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenused teistele asutustele
Pole korraldatud.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu on viiel päeval avatud suhtlemis koht.Saab ju siia tulla ajakirjandust lugema,muresid
kurtma,kirjandust laenutama,vererõhku mõõtma,postiljoni ootama,kalakaupmeest ootama.
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2015 aastal korraldati 2 :näitust: a Meri ja mehed (vennad Tuulikud,A. Uustulnd)
b E.Vilde 150
Väljapanekuid oli ka 2 : a Meie juubilare(A.Alle,K.Kangur,M.Berg)
b Tants ja muusika (Ü.Ulla,H.Puur,I.Duncan,R.Nurejev jt)
Korraldati ka 1 temaatiline koosviibimine:Meie lugemis laual-Ira Lemberi tegelased.
Tabel 13
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
Üritustel
nimi
väljapanekud
osalenute arv
Vergi
4
1
5
Lõimumistegevuste ja kultuurilise mitmekesisuse toetamine MEEDE 4, Kultuuriministeeriumi
strateegiline arengukava 2015-2019
Nendes meetmetes tulemusi pole.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutuskoolitust ei ole läbi viidud
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
Osalejate
Individuaalkoolit.
arv
arv
arv
2014
2015
2014 2015 2014
2015

Osalejate arv
2014

2015

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks? Millised uued? Miks?
Raamatukogul kodulehekülge ei ole,infot leiab valla kodulehelt.Puhkekodudesse on saadetud
lahtioleku ajad,samuti on raamatukogu lahtioleku ajad kaupluse juures üleval.Kasutatud ka
suusõnalist kutsumist lugejaks tulla.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Karepa raamatukogu peab meie piirkonna koduloo kartoteeki.
4.9.1 Andmebaaside loomine
Ise pole andmebaase loonud.
4.9.2 Infopäringud
2015 aastal oli 6 infopäringut.Registreeritud arvuti programmis.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Pole koostanud
5. 2016 aasta tegevused
2016 aasta tegemisi ei oska küll aasta ulatuses planeerida sest see on minu viimane aasta
aruanne.Jääb vaid oodata ,mis edasi raamatukoguga juhtub( kas jäätakse alles või lõpetab töö)
Sügiseni töötan vanas vaimus ja siis on kõik.
Direktor /Nimi/Reet Kütt
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema

Koolituse eesmärk (kompetentsid)
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LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta
Forman.G
Kuhu ta läks?
2015
Pegasus
Pervik.A
Tähenärija ja Kriksadull 2015
Tänapäev
Ots.L
Lumise metsa rõõm(annetus)2015 RMK

Eksemplaride arv
1
1
1

