1
Aastaaruanne 2016
Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu
Elanike arv: 2455
Kadila Rahvaraamatukogu
Elanike arv: 302

1.Põhilised tegevussuunad
2016.a. korraldasime läbi suve kestva Pärlipüügi lastele, et ergutada neid lugema. Kokku osales üle
70 lapse, tõusis laenutuste ja külastuste arv. Pärlipüük lõppes meisterdamistoaga, kus lapsed said ise
meisterdada pärlitest käe- ja kaelakeesid, järjehoidjaid jm.
Märkimisväärne on, et raamatukogu sai osta fotoaparaadi.
Alates aprilli kuust on meil Facebooki konto.
Meeldejäävamateks

elamusteks

olid

õppereis

Soome

raamatukogudesse

maaraamatukogude laagris Viljandimaal.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
2016.a. on veel kaks iseseisvat raamatukogu: Kadila ja Vinni-Pajusti.
Lahtiolekuajad on piisavad:
Vinnis:
E ja R
11.00 – 19.00
T, K, N
11.00 – 18.00
L
11.00 – 14.00
Suvekuudel on raamatukogu avatud E-R 11.00 – 18.00
Kadilas:
T
N

14.00 – 16.00
12.00 – 16.00

2.2 Eelarve
Tabel 2
Vinni-Pajusti
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste

Seisuga
31.12.15. €
52,006
25,046
10,157
5,805
4,352
0,949

Seisuga
31.12.16 €
50,969
27,682
11,545
6,965
4,580
0,240
0,140

Muutus %
-2%
+10,5%
+13,6%
+20%
+5,23%
-74,72%
+100%

ja

osalemine

2
korraldamise kulu

Kadila
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste
korraldamise kulu

Seisuga
31.12.15 €
5,421
2,911
1,409
0,868
0,541
0,260

Seisuga
31.12.16 €
4,073
3,175
0,875
0,511
0,364
0,240

Muutus %
-24,87%
+9,06%
-37,9%
-41,13%
-32,72%
-7,7%

2.3 Projektid
Projekte kirjutanud ei ole.
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vinnis on kaks täiskohaga töötajat (juhataja, raamatukoguhoidja) ja 0,75 kohaga koristaja.
Kadila koosseisus on 0,3 kohta. Reaalselt töötab seal kaks inimest (vastavalt 2 ja 4 tundi nädalas),
kuid töötajate arv statistikas ei kajastu, kuna mõlemale töötajale on see töölepinguga määratud
lisatöö.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Tõsimängud ja mängustamine
Motiveeritud raamatukoguhoidja kui
kogukonna alus
Kunda hariduselust ja Rahvaülikoolist
Tsemenditööstuse
ajaloost
ja
sõbrakaubandusest Kundas
Topoteek – meie võimalus ennast
näidata
Õppereis Soome raamatukogudesse
IKT vahendid ja võimalused
RKtöö tulemuste hindamine ja
statistika
„Tõest ja õigusest“ nii ja naa

Korraldaja
LV KRK
LV KRK

Osalejate arv
2
1

LV KRK
LV KRK

2
2

LV KRK

2

LV KRK
LV KRK
LV KRK

2
2
1
1

3
Aitan lapsi raamatute juurde
Otsides otseteed lugejani
Laps
kirjanduses
4:
Kool
lastekirjanduses.
Lastekirjandus
koolis.
MaaRK-de suveseminar

ELK
ELK
ELK

1
2
2

ERÜ

2

LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Erialaharidust praegu keegi ei omanda.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Tunnustamist 2016.a. ei olnud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
LISA 3
Kadila raamatukogu ruumid on heas korras.
Vinni raamatukogu asub väga heas kohas (aleviku keskel, bussipeatuse juures). Miinuseks on
raamatukogu paiknemine teisel korrusel. Remonti vajab trepikoda, katus, põrand ja välja tuleks
vahetada amortiseerunud radiaatorid.
2016.a. remonti ei tehtud, aga jõudsime niikaugele, et järgmise aasta eelarvesse (mis tänaseks ei ole
veel kinnitatud) on planeeritud raha remondi tarbeks.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Puudub nii Vinnis kui Kadilas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Vinni raamatukogul on aprillist 2016 Facebooki konto.
Nii Vinnis kui Kadilas on WiFi leviala.

3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerime eelisjärjekorras Eesti kirjandust ja laste- ja noortekirjandust. Tõlkekirjandust
komplekteerime sellise suunitlusega, et igale maitsele midagi. Liigikirjanduse osas eelistame
teavikuid, mille vastu rohkem huvi tuntakse.
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Vinni lisandus 2016.a. 807 eks.raamatuid 9388 euro eest, Kadilasse 49 eksemplari 556 euro eest.
Kadilasse tellisin peamiselt Eesti autorite teoseid.
Liigikirjandust lisandus 20,1% ehk 162 eksemplari (rohkem 1, 3, 7 ja 9 – 63%, teisi vähem).
Annetuste osakaal Vinnis oli 2% (16 eks.) ja Kadilas 8,2% (4ks.)
E-raamatuid pole.
Kustutati 163 eks. raamatuid.
Kadilas kustutamisi ei toimunud.
Kogude juurdekasvust 79,9% moodustab ilukirjandus.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat osteti Vinni 2157 ja Kadilasse 319 euro eest.
Vinni oli tellitud 17 nimetust ajakirju ja 8 ajalehti. Muul moel saadi 5 nimetust ajakirju ja 2 ajalehti.
Kadilasse 5 nimetust ajakirju ja 3 ajalehte, muul moel 1 ajakiri ja nimetust ajalehti.
Vinnis on 4 nimetust kultuuriperioodikat, ülejäänud laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad
ajakirjad.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteerinud
3.2 inventuurid, mahakandmised
Vinnis kustutati 163 eks. Raamatuid ja 1 aastakäik ajakirju.
Kadilas kustutamisi ei toimunud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud.
Vinnis saab koopiaid teha, printida ja skaneerida. Skaneerimine on tasuta.
Kadilas saab printida ja koopiaid teha.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Vinnis on kasutada kolm arvutit, neist üks on lubatud kasutada ainult täiskasvanutel, kes käivad seal
oma postkastis, teevad pangaülekandeid jms.
Lastele on kaks arvutit ja neid kasutatakse enamasti mängimiseks.
Kadilas lugejatele eraldi arvutit ei ole. Kui vaja, saab kasutada töötaja arvutit (mida juhtub väga
harva).
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 5
Raamatukogu
Vinni
Kadila

Lugejad
2015
580
40

Lugejad
2016
582
39

Muutus
(+-)
+2
-1

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Vinni
Kadila

7722
512

8349
503

+627
-9

Raamatukogu
Vinni
Kadila

Laenut-d
2015
23889
1173

Laenut-d
2016
23486
1331

Muutus
(+-)
-403
+158

Virtuaalkülast.
2015
-

Päringud
2015
58
0

Virtuaalkülast.
2016
-

Päringud
2016
46
0

Muutus
(+-)
-

Muutus
(+-)
-12
0

Vinnis on kaks lugejat rohkem kui möödunud, 2015. aastal. Laenutuste arv on vähenenud, aga
külastuste arv kasvanud. Tegime aasta jooksul eksperimenti: üritasime kirja panna kõik, kes
raamatukogust läbi käisid (8349). Meil on olemas number, kes käisid nö raamatukogu kasutamas
(7157). Vahe on 1192 külastust. Tegelikult võib see vahe veel suuremgi olla, sest päris iga
lingiliigutajat kirja ei jõudnud panna. Nüüd oleme aru pidanud, mida nende ca 1200 inimesega
peale hakata. Paljud neist loevad, õpivad, suhtlevad omavahel. Aga neid, kes midagi tarka peale ei
oska hakata, on ka omajagu. Mõtlesime, et ostame Soome RK-de eeskujul suuri puslesid, mille
tegemist saab pooleli jätta ja teisel päeval (või keegi teine) edasi teha. Võibolla veel mingeid
mänge. Võib tunduda väga vanaaegne, aga ehk oleks teretulnud vaheldus ninapidi nutiseadmes
olemisele.
Internetti kasutas 312 inimest.
Laenutustest 71,1% moodustab ilukirjanduse laenutamine (2015.a. oli see arv 67,5%). Seega võib
öelda, et liigikirjanduse laenutamise osakaal väheneb aasta-aastalt. Seleks ei pea tegelikult arvutusi
tegema, seda on igapäevasltki tunda-näha.
Perioodikat laenutati laenutuste koguarvust 7,2%. Võrreldes eelmise aastaga on see pisut tõusnud
(2015 – 6,7%).
Lastekirjanduse laenutused moodustavad tubli 21% (2015 – 13,4%). Selline tore number on suvise
Pärlimängu tulemus.

4.3 RVL teenindus
Vinni:
Välja laenati 279 ja saadi 833 raamatut. Nagu ikka, suurem osa LVKRK-st, aga ka Kadilast,
Muugast, Uhtnast, Sõmerult, Roelast, Viru-Jaagupist ja mujalt.
Kadila:
Välja laenati 473 ja saadi 270 raamatut. Välja laenati peamiselt Vinni raamatukogule õpilaste
kohustuslikku kirjandust ja Eesti ilukirjandust. Ja saadi põhiliselt LVKRK-st ja Vinnist.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2016.a. lisandus 245 eks. laste- ja noortekirjandust, neist 97 Eesti kirjanikelt ja 148
raamatut.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus Laenut Laenut
2015
2016
(+-)
2015
2016
(+-)
2015
2016
215
218
+3
1957
3368
+1411
3192
4935
Vinni
10
0
66
38
-28
81
47
Kadila 10

tõlgitud

Muutus
(+/-)
+1743
-34

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lastekirjanduse laenutused moodustasid 2016.a. 21% laenutuste üldarvust. Laste arv lugejate
koguarvust on 37,5%
Nagu ikka – usinasti loetakse algklassides, enamasti küll kohustuslikku kirjandust. Need, kes peale
5.-6. klassi lugema jäävad, loevad siiski muud. Fantaasiat, noortekaid jms.
Proovisime ka sellist varianti: meil on üks tubli lugeja, kellel palusime oma lemmikutest koostada ja
kujundada väljapaneku (Kaila soovitab). Paraku loodetud tulemust – et noored sealt lugemist
võtaksid – ei järgnenud.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Ettevõtmistega püüame lapsi lugema ärgitada. Isiklikult arvan, et kõige paremini mõjus 5. klassi
kohtumine Ilmar Tomuskiga. Tema raamatuid loeti ennegi, nö sundkorras. Peale kohtumist aga
küsitakse ja loetakse päris vabatahtlikult, siiamaani. Kes oskaks öelda, kus see iva peidus on?
Suvine Pärlimäng oli ka tore ja läks korda. Paremad said ka auhinnad. Iga laenatud/loetud raamatu
eest sai ühe pärli. Pärle sai koguda karpi või paelale. Vähemalt oli lastel stiimul ja ehete
meisterdamine oli tore lõpetus suvele.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Tabel 7
Koduteenindus

Tabel 8
Teenused teistele asutustele
-

Kordade arv
32

Teenuste arv
32

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
2

Osavõtjate arv
-

7
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Koostöö on tihedam Vinni-Pajusti gümnaasiumiga. Korraldame lastele raamatutunde, õpetame
raamatukogu kasutamist. Maie Männiste valmistab 3. ja 5. klassi õpilasi ette õpioskuste
olümpiaadiks.
Alati oleme valmis koostööks Vinni ja Pajusti lasteaiaga. Traditsiooniliselt käivad nad meil
emakeelepäeva puhul.
Riiulite sügavusest saab näituste ja väljapanekute toel mõnigi raamat „uue hingamise“.
(Rannalautritest avamerele, Perekonnaromaanid, Minu islam, Kõik peavad alustama algusest,
Ettevaatust, jõulud tulevad!, Näpud mulda)
(lastele – Kogu tõde päkapikkudest!, Kurjus valitseb, Kaila soovitab, Kõik on emadele kallid)
Iga-aastase Vilde nim. auhinna määramise eel ja järel tutvustame vanu laureaate ja uusi nominente.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitust said 2016.a. Maie Männiste juhendatud raamatukoguringi 3. ja 5. klassi lapsed.
Õpitakse infot otsima nii teatmeteostest kui ka internetist.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogul on FB konto, kus saab oma tegemisi tutvustada, kiireid uudiseid vahendada jms.
Raamatukogu tegi 39 postitust.
Kadila raamatukogu tegi 37 postitust.
Suvist Pärlimängu kajastas Virumaa Teatajas Inna Grünfeldt.
4.9 Andmebaasid.
Vinni Valla kodulehel saab lugeja minna e-kataloogi Urram, kus ta saab teha otsingut, pikendada ja
reserveerida teavikuid.
5. 2017 aasta tegevused
2017.aastal ühinevad Vinni-Pajusti ja Kadila üheks Vinni-Pajusti raamatukoguks. On planeeritud
inventuur.
Ka on 2017. aasta eelarvesse planeeritud remondisummad – nii et on oodata remonti!

Direktor/juhataja
Ere Tammeorg
30.01.2017
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LISA 1
Personali koolitus
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Vinni-Pajusti

13

Koolitustundide
arv
(koolituse maht )
78

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

0,400

0,433

LISA 2
Avalikke esinemisi pole olnud.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Vinni

Ürituse nimi
Emakeelepäev
Mis juhtub, kui konna
musitada? (A.Kivirähk)
Mesimummud RK-s
H.C. Andersen
Muinasvillak
Muinasvillak
Lugemishommik
Raamatulinnas
Jõulud ja kuused
Kohtumine I. Tomuskiga
Pärlimäng

Osavõtjate arv
11
19+19+21
9
20
22
21
22
22
25
70

