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Aastaaruanne 2017 

 

Kiltsi Raamatukogu 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 819 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

Raamatukogu jätkati remonti, korda sai tehtud täiskasvanute lugemisruum. Tänu Vallavalitsusele 

pandi üles õhksoojuspump. Nüüd on tööle tulles alati ruum kenasti soe. 

Raamatukogu tegevusel on suur mõju kohalikule kultuurielule. See on ainus koht meie alevikus, kuhu 

saab tulla ja nautida olemist. Raamatukogusse tullakse, et laenutada raamatuid, lugeda 

kohapeal,otsida mingit infot, saab ka arvutis olla.   

Lastel on siin oma mängunurk ja mõnus olemine, võib lugeda, ehitada, mängida niisama ja ka 

lauamänge mängida. Lastele tehti raamatukogus sel aastal rohkem üritusi.  

Memmed käivad siin koos, et laulda ja tantsida. Sel aastal meie maja: rahvamaja, raamatukogu  

80.juubelil aitasin Kiltsi ajaloo kohta materjale otsida. Alati aitan nõu ja jõuga, kui on abivajajaid.  

Sellel sügisel tegime koostööd Väike- Maarja Valla Noortekeskustega. Igal teisipäeval sai läbiviidud  

Kiltsi raamatukogus üritus  nimega „tubane teisipäev“. Igal kolmandal teisipäeval oli ürituse 

korraldajaks meie raamatukogu. Kokku viidi läbi 9 üritus, sellest kolmel korral oli ürituse läbiviijaks 

meie raamatukogu.  

Lasteaialapsed käisid külas kahel korral, Porkuni kooli lapsed ühel korral. 

 

 

  

2. Juhtimine 

Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri ja sisekorraeeskiri on raamatukogus üleval. Üleval on ka AIP 

kasutusjuhend.  

Raamatukoguteenuse kvaliteedi hindamist läbi ei viidud. Praegu plaanis ei ole, kuid tahaksin kindlasti 

mingit uurimust sel teemal läbi viia. 

Lahtioleku ajad ikka samad: E,N 10-18 ja T,R 9-17. 

Raamatukogu nõukogu käib koos Väike- Maarja raamatukogus, sinna kuulub iga piirkonna esindaja. 

Juhatajate vahetuse tõttu pole uut nõukogu aga veel kinnitatud. 

Raamatukogu asukoht on Kiltsi alevikus  sobiv. Siin on inimesed harjunud juba aastakümneid käima. 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     

Personalikulu     

Komplekteerimiskulu 3,421 3,656  

sh KOV-lt 2,23 1,828  

sh riigilt  1,191 1,828  

Infotehnoloogiakulu     

Täienduskoolituseks    

Üritusteks, näitusteks    

*….    

2.3 Projektid 
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Projekte ei kirjutanud, kuna oleme suhtliselt väike raamatukogu ja polnud selleks vajadust. 

 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Kuidas kasutada ruumi, kui ruumi ei ole. L-V KRK  

Põhjamaade kirjandus L-V KRK  

Ülevaade uuemast noortekirjandusest. L-V KRK  

Raamatu- 

kogutöö kvaliteedi hindamise mudel 

L-V KRK  

Pildi sisse minekk. Raamatukunsti projekt 

lastele. 

L-V KRK  

Kirjandustuur. L-V KRK  

 

Omapoolne hinnang täienduskoolitusele. 

Tõsiselt pani mõtlema koolitus „Kuidas kasutada ruumi, kui ruumi ei ole“ sain sealt mõtteid kuidas 

oma kogu paremaks muuta. 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 

Avalike esinemisi ei olnud. 

 

LISA 2 

 

2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja 

asukoht.  

Raamatukogu asukohaga võib rahul olla. Ruumide seisukord paraneb pidevalt. Tänu Vallavalitsusele 

pandi üles meie kogusse õhksoojuspump ja see oli meie raamatukogu jaoks väga oluline. Remonditud 

sai täiskasvanud lugejate lugemisruum. Soojustati põrand ja pandi linoleom põrandale, värviti lagi, 

tapeetiti seinad, osalt ka värviti. Samuti värviti uksed.  

Veel vajab hädasti remonti trepikoda, mis on kavas järgmisel aastal korda teha. Aga meie kogu kõige 

tõsisemaks probleemiks on aastaid, et tualett, mida talvel ainsana võimalik töökorras hoida, on kaugel 

allkorrusel ja sinna minemiseks tuleb läbida hulgaliselt kütmata ruume. See ei ole just meeldiv, samuti 

tuleb vett tuua sama kaugelt. See probleem, ei leia kuidagi lahendust. 

 

LISA 3 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Liikumispuudega inimestele puudub juurdepääs, kuid soovijatele olen raamatud koju viinud, vahel 

on teinud seda ka sotsiaaltöötaja. 

 

2.5 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
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Wifi leviga võib üldiselt täiesti rahul olla, haruharva kui on mingi probleem. Endale vajaksin uut 

tööarvutit. Kuid lugejate arvutitega võib praegu rahul olla. 

 

 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Kogu kompleekteerin vastavalt lugejate vajadustele, pidevalt jälgin, mida inimesed soovivad.  Sellel 

aastal tellisin rohkem kriminaalromaane, kuna viimastel aastatel on nende lugejate osakaal tõusnud. 

Juba aastaid on meie kogus kõige rohkem loetud ilukirjandust ja ajalugu. Sel aastal ilukirjandust- 

2519 raamatut, ajalugu-117 raamatut.Järgnesid filosoofia 107 raamatut ja küllalt palju loeti ka usu- 

ja ühiskonna teadust, kumbagi laenutati  100 raamatut. E-teavikute järgi puudus nõudlus. Ajakirju 

loetakse meil palju. Tore, et nüüd võib ka kohallaenutusi kirja panna.Annetuste osakaal kogude 

juurdekasvust oli 19,2 %Komplekteerimissummad võiksid muidugi suuremad olla. Nii mõnigi 

raamat, mida küll  lugeja loeks, jääb tellimata, kuna on liiga kallis. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine  

Kõige rohkem tuli raamatukogusse  ilukirjandust- 246 raamatut, see on kogu kirjandusest 78,8 

protsenti.  Järgnes ühiskonnateadus- 15 raamatut, mida loeti ka suhteliselt palju. Ja seejärel kunst13 

raamatut, mis jäi lugevuselt viiendale kohale. Ja filosoofiat 12 raamatut.  

Olen alati ka hoolega ajaloolisi raamatuid komplekteerinud, sest neid meil tõesti loetakse. Kuid sel 

aastal jäi see tellimiselt tahapoole. Arvan, et põhjus oli lihtsalt selles, et ei olnud pakkumises 

niisuguseid raamatuid küllalt palju, mida lugejad loeksid .  

E-teavikute järgi puudus nõudlus. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine  

Osta sai ajakirju 13 nimetust ja ajalehti 3 nimetust. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei komplekteerinud, polnud vajadust. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised  

Maha kandsin 420 raamatut. Kustutatud sai 108 raamatut rohkem, kui juurde tuli. Ringlus oli 33,8 %. 

Sel aastal toimus  meie raamatukogus inventuur. 

 

 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi teeninduskorralduses ei olnud ja lugejate rahulolu uuringuid ei tehtud. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Arvutite olukord oli normaalne. Sel aastal kasutasid arvuti: täiskasvanud 30 korral ja lapsed 295 

korral. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Kõik laenutuste ja lugejatega seotud arvud  langesid sel aastal, kuna raamatukogu oli avatud kuu aja 

võrra vähem. Olin haiguslehel. Virtuaalkülastute arv tõusis, kuna see ei sõltunud raamatukogu 

lahtiolekust. 
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Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Raamatukogu 112 90 -22 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Raamatu- 

kogu 

1921 1586 -335 0 0 0 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Raamatukogu 4236 3726 -510 25 12 -13 

 

 

*Infopäringud.  

Infopäringuid 12, kipub tõesti ununema nende kirjapanek. Kuid neid on kindlasti vähenenud ka, kuna 

internetis on väga palju infot kättesaadav. 

 

4.3 RVL teenindus  

RVL-i tellimusi oli 16 ja need sai ka täidetud. Kohale toodud 132 raamatut. RVL-i oli sellel aastal 

vähem, kuna kogu oli vähem avatud. Raamatuid olen enamasti vedanud ise bussiga liikudes, kuid 

vahel on ka vald abistanud. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Minu kogemus on paraku see, et kirjanduse hulgast ei sõltu laenutused. Kindlasti loeb palju 

kohustusliku kirjanduse olemasolu. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutu

s (+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Kiltsi 23 18 -5 240 348 +108 199 207  +8 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  

Laste külastuste ja laenutuste arv tõusis kindlasti seetõttu, et raamatukoguga samas majas asuv 

rahvamaja oli sellel aastal paar tundi päevas lastele avatud. Ja siis kasutati ka võimalust raamatukogus 

käia. Mõni laps  ka laenutas  raamatuid.  

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused.  

Ürituste „Tubane teisipäev“ lõikes sai raamatukogu poolt läbi viidud kolm suuremat üritust. 

31.oktoobri oli juttu Samuil Maršakist ja raamatu „Kaksteist kuud“ ettelugemine. Lõpus 

meisterdamine  ja mäng.  

21.novembril oli juttu Astrid Lindgrenist, toimus viktoriin ja joonistamine. 
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12.detsembril, pisut Maimu Linnamäest, lugesin tema luulet. Kristel õpetas meisterdama 

küünlalaternaid. 

Lasteaialapsed olid külas kahel korral.  11.aprillil, teemaks oli ülestõusmispühad lugesin Kertu 

Sillaste juttu „Ei ole nii“ ja Juhan Saare „ Päev ja öö“. 23.oktoobril rääkisime kuulsast lastekirjanikust 

Astrid Lindgrenist ja tutvusime tema toredate raamatutega .  

10. novembril käisid külas Porkuni kooli lapsed, rääkisime mardi- ja kadri päevast ja tutvusime Astrid 

Lindgreni ja tema raamatutega. 

  

LISA 4 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Kui teenuseid ei pakuta, siis miks? 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 21 32 4 

Käisin Pandivere Pansionis kahele inimesele raamatuid laenutamas. 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 0 0 

 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Meie raamatukogus on olemas kodulooalbum, mida ikka aeg ajalt näitusele panen. Kui oli allkorrusel 

rahvamaja, raamatukogu maja juubel, siis oli see ka seal väljas. Albumi lehitsejaid meil jätkub, nii 

üleval kui all. . Koostööd teen memmede ringi juhendaja Merike Hövelsoniga, samuti Siret 

Stoltseniga MTÜ „Meie Kiltsi“ juhiga. Samuti olid koostöö suhted Väike-Maarja ja Simuna 

Noortekeskustega, et viia raamatukogus läbi noorte üritusi. 

 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  

Näituseid ja väljapanekuid oli 30.  

Tähistatud sai erinevaid tähtpäevi ja juubilaride sünnipäevi.  

Lastele tegin 6 üritust, neist lasteaialastele 2. Külas käisid Porkuni kooli lapsed, neile rääkisin mardi- 

ja kadripäevast ja pisut ka Astrid Lindgrenist ja tema raamatutest.  

Täiskasvanutele oli luulehommik“sügis on hingede aeg“. Tegin meie laulu- ja tantsu memmedele  

esitluse „Memmed 2007- 2017“. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Sel aastal siin koolitusi ei toimunud. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukoguteenuseid tutvustatakse Väike- Maarja valla kodulehel, facebookis on olemas grupp- 

Kiltsi rahvamaja, raamatukogu info, kuhu pidevalt infot üles panen. Ka kaupluse juurde saab infot 

aeg-ajalt üles pandud. Samuti saadan vajalike teateid läbi Urrami. 

 

4.9 Andmebaasid  

Andmebaase pole pakkunud. 

 

5. 2018 aasta tegevused 
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Tahan teha uuringu meie lugejate arvamusest meie raamatukogu kohta, mida nemad ootaksid meie 

raamatukogult, milliseid teenuseid, mis teemadel raamatuid jne. 

On ka plaanis põhjalikult korrastada raamatukogu fondi ja kanda maha raamatud, mida nenam ei 

loeta.  

 

Koostajad.......Riina Tali. 

 

Direktor/raamatukoguhoidja 

Kuupäev 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

7 14  

 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

Kiltsi Täiskasvanute lugemisruumi remont- põrandad, laed, seinad- värvimine, 

tapeetimine, põranda soojustamine, linoleom. 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kiltsi Tubane teisipäev 6 

Kiltsi Tubane teisipäev 4 

Kiltsi Tubane teisipäev 3 

Kiltsi Ülestõusmispühad 13 

Kiltsi Astrid Lindgren ja tema 

raamatud. 

8 

Kiltsi Mardi- ka kadripäeva kombestik. 7 

 


