Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi

Kadrina Valla Raamatukogu Kihlevere filiaal

Elanike arv 455
1.Põhilised tegevussuunad
Kvaliteetse raamatukoguteenuse tagamine, et raamatukogu oleks suuteline rahuldama
oma lugejate soove täna ning mis püsiväärtuselt säiliksid ka homme ja ülehommegi.
Lugejateeninduse jätkuv areng ja raamatukogu maine hoidmine heal tasemel.
Ühiselt korraldatud ettevõtmised koostöös MTÜ Kadrina Kirjandusklubiga ja MTÜ
Neeruti Seltsiga.
Raamatukogu on külainimesele mõnus suhtlemise ja ajaveetmise koht.
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 Kadrina põhikogu juures, kuid on teadlik väikeste
kogude igapäevastest tegemistest.
Aeg-ajalt kutsub direktor kollektiivi kokku põhikogusse, et arutada päevaprobleemidest
ja eelseisvatest üritustest.
Olin abis Kadrina põhikogu inventuuri tegemisel.
Põhikogus, direktori eestvedamisel, viidi läbi raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine,
mille tulemuseks oli hinne üle keskmise.
Kõigil teeninduspiirkonna elanikel on võimalus kastuda raamatukogu teenuseid.
Arvestame oma lugejate soovide ja vajadustega.
2.2 Eelarve
Eelarvega tegeleb Kadrina põhikogu.
2.3 Projektid
Projektidega tegeleb Kadrina põhikogu.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali juhtimise ja arendustegevusega tegeleb Kadrina põhikogu.
Korraline puhkus 35 päeva.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema

Korraldaja

Osalejate arv

Ülevaade uuemast noortekirjandusest

LVKRK

1

Noored ja raamatukogu
Õppereis Tallinna
Raamatukoguhoidja päev
Tuleohutuse koolitus ja
tegutsemise õppus
Esmaabi täiendkoolitus

tulekahju

LVKRK
LVKRK
LVKRK

1
1
1

FIE Karl Tamberg
FIE Heiko Porval

1
1

korral

Koolitused on olnud huvitavad ning arendavad ja organiseeritud raamatukogutöötajate
vajadusi ja nõudmisi arvestades.
Seoses postipunktide uuendusega muuta andmevahetus digitaalseks, läbisin kohapeal
vastava koolituse.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: avalikke esinemisi ei ole olnud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni nõuetele
vastava tunnistuse omandasin 2007. aastal.
Vastavalt võimalustele osalen Lääne-Virumaa KRK poolt korraldatud täiendkoolitustel.
2.4.5 Töötajate tunnustamine tunnustust pole saanud, kuid loodan, et lugejad on rahul.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu.
Raamatukogu asub kortermaja esimesel korrusel.
Ruumid on soojad ja valgustus vastab nõuetele.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele ei ole tagatud juurdepääsu raamatukogusse.
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)
Kogude kujundamine vastavalt rahalistele võimalustele ja lugejate soove 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 172 raamatut.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirjade ja -lehtede komplekteerimisega tegeleb Kadrina põhikogu, oleme lähtunud, et
igale sihtgrupile oleks midagi.
Kihlevere filiaali on tellitud 9 nimetus ajakirju ja 3 nimetust ajalehti.

3.1.3 Auviste komplekteerimine
Pole nõudlust.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Viimane inventuur viidi läbi aastal 1994. Plaanis järgmist inventuuri teha on aastal 2019.
Kogude ringlus 1,14
Kustutasin 202 eksemplari raamatuid - 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 rahuloluuuring näitas, et külarahvas on raamatukogu tegevusega rahul.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Külastajate kasutuses on kaks AIP-i arvutit. Interneti külastusi oli sel aastal 182 neist
laste 21.
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.
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

138

145

+7

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

3809

3904

+95

850

1100

+250

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

9172

9447

+275

5

13

+8

*Infopäringud. 13
4.3 RVL teenindus
Enim teavikuid tellime Kadrina põhikogust, vajadusel ka teistest filiaalidest ja Rakvere

keskraamatukogust.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)

Külast-d
2016

Külast-d
2017

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Kihlevere
filiaal

20

469

530

+61

500

644

27

+7

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lapsed laenutavad põhiliselt kohustuslikku ja soovituslikku kirjandust. 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.
Raamatukogupäevade raames ettelugemine.
Jõulude ajal traditsiooniks saanud kommipakkide valmistamine ja kodude külastamine.
Seoses Jõuluvanade Konverentsiga Kadrinas, meisterdasime raamatukogus kirjakasti, et
sinna kokku korjata laste soovid, ja hiljem jõuluvanadele üle anda.
Kogusin märtsikuus toimuva heategevusliku raamatulaada tarbeks lasteraamatuid.
Väljapanekud:
Tiia Toomet 70
Meie pere munapühad
Palju õnne! Aino Pervik
"Ema, kallis ema..."
Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled...
Head isadepäeva, kallid isad
Jõulutaadi ootel
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kui teenuseid ei pakuta, siis miks?
Puudub erivajadustega sihtrühm.
Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Teenuseid teistele asutustele ei paku.
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

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 sissetallatud rada. Ühtse meeskonnana
töötame ühise põhikirja ja eelarve alusel, mida koordineerib Kadrina põhikogu.

Muutus
(+/-)
+144

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.
Raamatukogu külastasid vallavanem Erich Petrovits ja rahandusnõunik Aili Purk.
Maakonna tasandil osalesin raamatukogus"Lääne-Virumaa Aasta Tegu" hääletamise
läbiviimisel ja valla tasandil Kadrina Valla aasta tegija 2016 valimistel.
Osalesin raamatukogupäevadel, mis sel aastal toimusid Kadrina raamatukogus.
Aastalõpu koosviibimist oma kollektiiviga tähistasime seekord Kadrina Kirjandusklubi
ruumides - jõulueelse salongiõhtuga, mille meeleolu lõid Tuuli Taul Velling ja Teet
Velling.
Välja on toodud uudiskirjandus.
Väljapanekud:
Oskar Luts 130
2016 aasta top www.lugeja.ee andmetel + 2016.aasta enimmüüdud raamatud
Emakeelepäev
Nataša Sirotina pärlitööde näitus-müük
"Aiatööd on alanud"
"Hoidised oma aiast"
Hingedeajast halloweenini
Raamatukogus toimuvad korteriühistute (KÜ Kihlevere Elamud ja Külavahe tee 4)
koosolekud.
Kogukonna soove arvestades on antud raamatukogus aeg-ajalt võimalus erinevate
protseduuride teostamiseks (juuksur, küünetehnik)
Ragn-Sells AS korraldatud infopäev - jäätmekäitluslepingute kohta tekkinud küsimused
ja allkirjastatud lepingud.
Korraldanud külarahvale teatri, kino ja kontserdi ühiskülastusi:
Rakvere teater - Tõnis Niinemets - power-up comedy "Homme on täna"
"Astuge edasi"
"Küllus"
Tartu hotell "Lydia" sündmuskeskuses Epp Kärsen ja Hannes Võrno vestlusõhtu "Kirg"
Olen osalenud ja külarahvast kaasanud Kadrina valla raamatukogu ja Kadrina
kirjandusklubi korraldatud üritustele:
Kohtumisõhtu romaani "Leikude" autoriga - Erni Kask
Teemaõhtu - Eesti Vabariik 100 raames linastuvast filmist "Seltsimees laps"
Filmiõhtu - "November"
"Sangarid"
Kontsert - " Naised köögis"
Vallavanema üllatuskontsert valla allasutuste naistele Õed Ilvesed
Osalesin:
Hulja raamatukogu korraldatud "Naha töötoas" (meisterdasime võtmehoidjaid ja
käepaelu).
Hulja kinoklubi avamisel
KOV valimisjaoskonnas nr.2 komisjoni liikmena nii eelhääletusel kui valimistepäeval.
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. 2018 aasta tegevused
Küla elab oma rahulikku igapäevast elu ning on hea meel tõdeda, et raamatukogu näol on
inimesel koht, kus teadmisi hankida ja lugemishuvi rahuldada.
Püüan pakkuda kvaliteetset teenust, julgustada inimesi rohkem kodunt välja tulema nii
Kadrina kirjandusklubi poolt pakutavate filmide kui ka teemaõhtute külastamisega.
Omalt poolt püüan teha, et raamatukogu tegevus oleks aktiivne ja mitmekesine.
Kadrina valla raamatukogu Kihlevere filiaali raamatukoguhoidja Eha Tingas
LISA 1
Koolituste arv kokku
6

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kihlevere filiaal

Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

34

0

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

JÕuluvana

63

