Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Kadrina Valla Raamatukogu Kihlevere filiaal
Elanike arv: 459
1.Põhilised tegevussuunad
Kvaliteetse raamatukoguteenuse tagamine ja ühiselt korraldatud ettevõtmiste
organiseerimine.Lugejateeninduse jätkuv areng ja raamatukogu maine hoidmine heal
tasemel.
Raamatukogu on jätkuvalt külainimesele oluline suhtlemise ja ajaveetmise koht.
Koostöös MTÜ Kadrina kirjandusklubiga aitasin elavdada külaelanike õhtuid mõnusate
kino-, salongi- ja luuleetendustega.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogudevõrgu struktuuris muutusi ei olnud.
Ühendatud vallaraamatukoguna töötame aastast 2002.
Raamatukogu lahtiolekuajad:
E; K; R - 9.00 - 17.00
T; N
- 10.00 - 18.00
Iga kuu teisel laupäeval ja suvel, põhikogu töötajate puhkuse ajal, olen tööl Kadrina
põhikogus.
Minu puhkuseajal on Kihlevere raamatukogu avatud kord nädalas, esmaspäeviti.
Raamatukogu nõukogu tegutseb Kadrinas, kuid on teadlik väikeste kogude
igapäevastest tegemistest.
Nurinat teeninduspiirkonna elanike poolt pole minuni jõudnud, kõigil on olnud
võimalus raamatukogu teenuseid kasutada.
Arvestame oma lugejate soovide ja vajadustega.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.15. €

Seisuga
31.12.16 €

Muutus %

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste
korraldamise kulu
*
* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Hinnang toetusprogrammidele. Oluline on projekti mõju või millised muutused kaasa
toonud?
Peaks tulenema projekti eesmärgist.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali juhtimise ja arendustegevusega tegeleb Kadrina põhikogu.
Pikenes korraline puhkus 28 päevalt 35 päevani.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema

Korraldaja

Osalejate arv

Tõsimängud ja mängustamine
Motiveeritud raamatukoguhoidja
kui kogukonna alus
Kunda
hariduselust
ja
Rahvaülikoolist
Tsemenditööstuse ajaloost ja
sõbrakaubandusest Kundas
Topoteek - meie võimalus ennast
näidata
Osalus
ja
kaasamine
mäluasutustes

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

Osalesin Kadrina Vallavalitsuse korraldatud tuleohutuse ja tulekahju korral tegutsemise
evakuatsiooni õppusel.
LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: avalikke esinemisi ei ole olnud.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni nõuetele
vastava tunnistuse omandasin 2007.aastal.
Vastavalt võimalustele osalen Lääne-Virumaa KRK poolt korraldatud täiendkoolitustel.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Sel aastal pälvisime kollektiiviga tunnuskirja "Lääne-Virumaa aasta raamatukogu
meeskond 2016".
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu.
Raamatukogu asub kortermaja I korrusel. Ruumid on ilusad ja soojad, valgustus vastab
nõuetele.

LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele ei ole tagatud juurdepääsu raamatukogusse, kuid õnneks ei
ole seda ka vaja läinud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on avalik internetipunkt ja Wifi leviala, mida saab tasuta kasutada.
Lugejatele on kasutada kaks arvutit.
Kogu arendustegevuse infotehnoloogia valdkonnaga tegeleb Kadrina põhikogu.
3. Kogud
Kirjandust tellime Lääne-Virumaa keskraamatukogu kaudu.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Heal tasemel kogude kujundamine vastavalt rahalistele võimalustele ja lugejate
soovidega arvestades.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Filiaali põhirõhk raamatute komplekteerimisel on ilukirjandusel. Hästi toimib oma valla
raamatukogudevaheline laenutamine, mille eeliseks on, et me ei pea paljusid raamatuid
dubleerima. Teabekirjandus on üsna kallis ja külades ei ole igapäevaselt need raamatud
olulised. Vajadusel saame vastava raamatu põhikogust või teisest filiaalist või tellime
Rakvere keskraamatukogust.
Sel aastal võtsin Kihlevere filiaalis arvele 170 raamatut neist 6 annetusena.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirjade ja -lehtede komplekteerimisega tegeleb Kadrina põhikogu, oleme lähtunud , et
igale sihtgrupile oleks midagi.
Kogusse oli tellitud 9 nimetust ajakirju ja 3 nimetus ajalehti.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Pole nõudlust.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kustutasin 212 eksemplari - põhjuseks lagunemine.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Püüan täita iga lugeja soovi.
Tutvustan uudiskirjandust ja laenutan teavikuid.
Tasulistest teenustest on raamatukogus võimalik skaneerida, printida ja koopiaid teha.
Müügil koduloolised trükised.
Novembrist 2012 on avatud raamatukogus Kihlevere postipunkt.

Lugejate rahuloluuuringut pole tehtud, aga seni on külarahvas raamatukogusse
positiivselt suhtunud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine.
Külastajate kasutuses on kaks AIP-i arvutit. Interneti külastusi oli sel aastal 191 neist
laste 14.
Olemas on vallavolikogu protokollid paberkandjal, vallaleht "Kodukant", valla
arengukava - kõige sellega saab tutvuda ka valla kodulehel.
Olemas on ID-kaardi lugejad, tagatud on võimalus vajalike toimingute tegemiseks
arvutiga.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 5
Raamatukogu
Kihlevere
filiaal

Lugejad
2015

Lugejad
2016

Muutus
(+-)

135

138

+3

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2015

Virtuaalkülast.
2016

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

3640

3809

+169

0

0

0

RaamatuLaenut-d Laenut-d Muutus Päringud
Päringud
Muutus
kogu
2015
2016
(+-)
2015
2016
(+-)
9172
-1269
5
5
0
Raamatukogu 10441
Ekslikult on välja jäänud interneti kasutamise külastused, liitsin need nüüd aruandes.
Sellest ka külastuste arvu suurenemine. (interneti kasutajate külastus oli välja jäänud ka
eelmise aasta aruandest)
Infopäringud: ei toimu järjepidevat registreerimist.
4.3 RVL teenindus
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
20
+1
421
Kihlevere 19
filiaal

Külast-d
2016

Muutus
(+-)

Laenut
2015

Laenut
2016

469

+48

526

500

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lapsi võiks rohkem olla, laenutavad nad põhiliselt kohustuslikku ja soovituslikku

Muutus
(+/-)
-26

kirjandust. On ju koolipäev pikk ja koju jõutakse alles õhtuks. Laenutusi tehakse palju
kooliraamatukogust ja koolibussi oodates lipsatakse vajadusel läbi Kadrina põhikogust.
Külaraamatukogu külastavad lapsed tihedamalt koolivaheaegadel, siis on rohkem aega ja
võimalusi mängida lauamänge, joonistada, ristsõnu lahendada ja netis surfata.
Raamatukogupäevade raames oli ka ettelugemisepäev.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised
suuremad üritused. LISA 4
Raamatukogupäevade raames seoses projektiga "Headus muudab maailma"
ettelugemisepäev Moost, Nele "Kõik lubatud, ehk alati korralik olla - seda ei suuda ju keegi!"
"Pole hullu midagi, ehk tegijal juhtub mõndagi"
Sama projekti raames Origami tehnikas järjehoidjate valmistamise töötuba.
Tänu meie küla firmade ja ettevõtjate panusele saame osta maiustusi. Tegevust toetasid
Brek OÜ, Forming OÜ, Kihlevere Mõis, Melsen OÜ, Metallituba OÜ, Ruuto Katused
OÜ, Saaremetsa OÜ). Raamatkogus valmistasime ilusad kommikotid ja siis jõulude ajal
viisime külalastele kodudesse laiali. Jõuluvanana toimetan ise ja mul on ka agarad ja
toimekad Päkapikud (Viive, Janek, Meeli ja Maris)
Välapanekud:
Vissel-vassel vastpäeva, meie peame vastlapäeva
Palju õnne! Heljo Mänd
Emakeelepäev
Meie pere munapühad
"Kes elavad raamatukogu põrandal" Vohnja raamatukogu valmistatud rändnäitus
Ema, kallis ema...
Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled...
Roald Dahl 100
"Headus ja heategu" seoses projektiga "Headus muudab maailma"
Head isadepäeva, kallid isad
Jõulutaadi ootel
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Puudub erivajadustega sihtrühm, kuid teen vajadusel ja lugeja soovil koduteenindust, kes
elab kaugemal ja tal puudub endal transport.
Tabel 7
Koduteenindus
Tabel 8
Teenused teistele asutustele

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (haiglad, hooldekodud jne)
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja
vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Koostöö valla raamatukogudega sujub ja areneb juba sissetallatud rada. Ühtse
meeskonnana töötame ühise põhikirja ja eelarve alusel, mida koordineerib Kadrina valla
raamatukogu.
Siinkohal tahaks tänada Kadrina põhikogu naisi - Enet ja Tiiut, kes oma kannatlikkuse ja

avatud meelega meid - filiaale - alati toetavad ja vajadusel abistava käe ulatavad. Aitäh
ka Aino, Gerda ja Ly - olete alati olemas , kui abi vajan.
Jätkuv on koostöö MTÜ Neeruti Seltsiga (reklaam, kodulooliste trükiste müük) ja MTÜ
Kadrina kirjandusklubiga, millede liige ka ise olen. Edastan infot ja reklaami ka Kadrina
rahvamaja ja Kadrina huvi- ja noortekeskuse tegemiste kohta.
Kihlevere raamatukogu külastasid sel aastal Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu ja Tapa
Linnaraamatukogu töötajad.
Koos Vohnja raamatukoguhoidja Ly Pajussaarega aitasime läbi viia emadepäeval ja
Hulja raamatukoguhoidja Gerda Ansiga isadepäeval toimuvat hõbesõlepidu.
Maakonna tasandil osalesin raamatukogus "Lääne-Virumaa Aasta Tegu" hääletamise
läbiviimisel ja valla tasandil Kadrina Valla aasta tegija 2015 valimistel.
Osalesin suveseminaril, mis toimus sel aastal Kundas.
Osalesime kollektiiviga Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjate päeval Ulvi mõisas.
Juba traditsiooniks saanud aastalõpu koosviibimine oma kolleegidega viis meid sel aastal
Vihula Mõisa Tõnis Mägi autorikontserdile "Jäljed".
Välja on toodud uudiskirjandus.
Väljapanekud:
Paul Keres 100
Raimond Kaugver 90
Friedebert Tuglas 130
Aprill - südamekuu
Aiatööd on alanud
Mihhail Bulgakov 125
Jaanipäev
Hoidised oma aiast
Sõida seenele
Eduard Leppik ja Richard Tammik - kodu-uurijad ja kirjamehed
Hingedeajast Halloweenini
Raamatukogus toimuvad korteriühistu koosolekud ja kogukonna soove arvestades on
antud võimalus erinevate protseduuride teostamiseks (juuksur, kosmeetik,
küünetehnik,massaaž).
Kui juba paar inimest küsivad millal juuksur tuleb, on teada, et vaja juuksur kohale tellida.
Palutud on võimalust pudukaupade müügiks - on ju tore kui sulle asjad (sokid, pesu ja
muu pudi-padi) peaaegu koju kätte tuuakse.
Müügiks ja reklaamiks (võimalik tellida ka otse vastavalt soovile) on käsitööna
valmistatud kaardid.
Mitmed aastad tagasi ehitati valmis dušširuum, kus inimesed, kellel polnud endal
pesemisvõimalusi, saaksid ennast pesemas käia. Nüüdseks on küll enamikel inimestel
pesemisvõimalused olemas, aga aastas üksikutel kordadel palutakse ka seda võimalust.
Korraldanud külarahvale teatri, kino ja kontserdi ühiskülastusi:
Coca-Cola Plaza - "Klassikokkutulek"
Essu Mõisas - Curli Strings
Teater "Vanemuine" - "Ooperifantoom"
Rahvusooper "Estonia" - "Viiuldaja katusel"

Läsana Rahvamaja E.Piholi koduõuel "Kõrboja peremees"
Olen osalenudja külarahvast kaasanud Kadrina valla raamatukogu ja Kadrina
kirjandusklubi korraldatud üritustele:
filmiõhtud - "Ema"
"Polaarpoiss"
Islandi õhtu "Jäärad"
jõulueelne küünlavalgusõhtu - "Ootus" - luulet esitab näitleja Tiina Mälberg,
musitseerivad Peep
Pihlak saksofonil ja Johannes Pihlak kitarril
klubiõhtu - "Kadrina segakoori uskumatud seiklused Ameerikas"
Neeruti Seltsi organiseeritud huvireis Tallinna Lennujaama ja Lennujuhtimiskeskusesse.
4.6.2 riiklikul - puuduvad
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil - puuduvad
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitustele ei ole olnud nõudlust, abistan jooksvalt abivajajaid nende pangatehingute
sooritamisel ja maksude maksmisel. Vajadusel aitan ka helistamisega tervisekeskusesse
ja muudesse riigiasutustesse.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuste tutvustamisega tegeleb Kadrina põhikogu. Teenuste heaks
tutvustajaks on raamatukogu koduleht, valla ajaleht "Kodukant", sotsiaalmeedia kanalid
jne.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaaside loomisega ei tegele.
5. 2017 aasta tegevused
Pakkuda lugejatele head lugemist ja mõnusat äraolemist. Ikka edasi oma turvalise
meeskonnaga.
Raamatukogu ei ole täna ainult koht, kus saab kirjandust laenutada, vaid kohtumispaik,
kus saab arutada päevakajaliste sündmuste teemadel.
Pakume inimesele võimaluse olla ühiskonnas aktiivne.

Kadrina Valla raamatukogu Kihlevere filiaali raamatukoguhoidja Eha Tingas

LISA 1

Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
Kihlevere filiaal

6

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

20

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kihlevere filiaal

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Ettelugemisepäev
"Headus
muudab maailma"
4
Origami tehnikas järjehoidjate
valmistamise töötuba
2
Jõuluvana külastas küla lapsi
65

