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Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi: Muuga
Harukogude arv:
Elanike arv (01.12.16) 467
1.Põhilised tegevussuunad
• 2017. aasta oli raamatukogu jaoks väga eriline: toimus Laekvere valla kolme raamatukogu
ühendamine ning Muugast sai haruraamatukogu, haldusreformi järgselt muutus ka
raamatukogu omanik – selleks on nüüd Vinni Vallavalitsus.
• Raamatukogu on oma tegevusega üritanud jätta jälge piirkonna kultuuriellu – erinevaid
•

üritusi korraldame koostöös kohaliku kooli ja maanaisteseltsiga .

2017. oli laste- ja noortekultuuri aasta ja meie olulisemad ettevõtmised olid suunatud just
noortele lugejatele – raamatukoguöö Muugas, kohtumine raamatukunstnik Gerda
Märtensiga,
kõiki kogusid haaranud suur pärlimäng „ Suvi raamatuga” ning
raamatukogupäevade üritused.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• 2017. aastal toimus raamatukogu reorganiseerimine.
31. jaanuaril võttis Laekvere Vallavolikogu vastu otsuse nr. 3 Laekvere valla
raamatukogude tegevuse ümberkorraldamisest ning Muuga ja Venevere
raamatukogud liideti Laekvere raamatukoguga.
28. veebruaril kinnitas Laekvere Vallavolikogu määrusega nr. 2 „ Laekvere
Raamatukogu põhimääruse”, mis jõustus 1. aprillist 2017. Põhimääruse järgi on
Laekvere raamatukogu vallaraamatukogu , mille struktuuri kuuluvad
haruraamatukogud Muugas ja Veneveres. Muuga harukogu tööülesannete hulka
kuulub jätkuvalt ka laenutamine koolipäevade hommikuti Muuga-Laekvere Kooli
Muuga õppekohas ning õppekirjanduse tellimine.
• Raamatukogu lahtiolekuajad muutusid 2016.aasta lõpus ja jäid samaks sellega võrreldesMuuga haruraamatukogu on avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel
10.00 -17.00
• Raamatukogunõukogu ei ole moodustatud.
• Raamatukogu kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud, see on plaanis 2018. aastal.
• Raamatukogude arv piirkonnas on optimaalne. Pärast raamatukogude liitmist vähenes
raamatukogude lahtiolekuaeg, aga teenus on piirkonna elanikele kättesaadav.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

17,99

11,02

4,83

4,07

-15,70%

3,94

3,26

-17,25%

0,88

0,81

-7,95%

Muutus %
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Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
*….
*…..
Tabelis kajastub Muuga haruraamatukogu üldeelarve summa võrdluses eelmise aastaga – eraldi
harukogu eelarvest on nähtav komplekteerimis- ja majanduskulud, personalikulu arvestatakse
Laekvere raamatukogu eelarvest ja see harukogu eelarves ei kajastu. Seepärast ei ole tabelisse
arvutatud ka eelarve protsendilist muutust, sest need arvud ei ole võrreldavad.
2.3 Projektid
2.4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Raamatukoguöö korraldamine KULKA

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

30.03.-30.04

380.00

480.48

Esimest korda taotlesin KULKA-lt raha ürituse läbiviimiseks. Tänu toetusele sain korraldada
põnevama raamatukoguöö ning külla kutsuda teadusteatri „ Kolm põrsakest” noored, kes viisid
läbi teadustöötoad ja teadusshow.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Laekvere raamatukogus töötab 2 inimest - direktor ja raamatukoguhoidja. Laekvere raamatukogu
direktorina on mu põhitöökoht neljal päeval nädalas Muuga haruraamatukogus ja ühel päeval
nädalas Laekvere raamatukogus.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole
Õppereis Tartu

Korraldaja
Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu
LVKRK)
LVKRK

Osalejate arv
1
(
1

Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel LVKRK

1

Pildi

projekt LVKRK

1

Põhjamaade kirjandus
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Noored ja raamatukogu
Kirjandustuur

LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

1
1
1
1

ERÜ maaraamatukogude teabepäev Tartus

ERÜ

1

sisse

minek.raamatukunsti

lastele

Koolitused olid erialased ja teemad olid väga laialdased ja huvipakkuvad.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
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Raamatukogu direktorina esinesin Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppekohas emakeelepäeva
tähistamisel ettekandega " Hea lasteraamat 2016" ning viisin läbi Laekvere valla 25. aastapäevale
pühendatud aktuse.
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialane haridus on varasemalt omandatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Sel aastal töötajat ei tunnustatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Muuga raamatukogu asub Muuga spordihoone teisel korrusel. Raamatukogu ruumid renoveeriti
2005. aastal ning remont tormikahjustuste likvideerimiseks tehti 2010. aastal . Lähiaegadel remondi
järele vajadust ei ole.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesed pääsevad küll spordihoonesse - kaldtee on olemas, aga teisel korrusel
asuvasse raamatukogusse ei pääse. Samas ei tea piirkonnas ka ühtegi sellist teenust vajavat inimest.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Sel aastal liisisime AIP-i 2 uut arvutit.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna
kaudu ja Laekvere Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel. Komplekteerimisel lähtume
põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks rahuldatud.
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on väike – vaid 3,64 % uutest teavikutest saime
annetustena.
Kogude koosseisust on 61,7 % ilukirjanduslikud teosed ning ka laenutustest on 70,7 %
ilukirjanduse laenutusi.
Laenutatakse ka erinevaid liigikirjanduse teavikuid, kuid suuremat kasutust leiab ajaviitekirjandus.
KOV- i poolt eraldatavad komplekteerimissummad on olnud piisavad.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kogud täienesid 329 teaviku võrra, neist 12 olid annetused. E-raamatuid ei ole ostnud, sest nende
laenutamissüsteem on riiklikult välja arendamata .
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat on tellitud 20 nimetust, annetustena saame 4 erinevat nimetust perioodikat
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole ostnud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur on läbi viidud 2015. aastal, seega ei olnud vajadust seda 2017. aastal teha.
Aasta jooksul koostasin ühe kustutusakti, millega sai maha kanda 334 teavikut. Teavikute
mahakandmine ja juurdetulek on võrdsel tasemel.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muutuseid ei olnud. Lugejatel on jätkuvalt võimalik kasutada kohal- ja
kojulaenutust ning AIP-i teenuseid.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole läbi viidud.
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejatel on võimalik kasutada internetti- enamasti vanemad inimesed kasutavad internetipanga
teenust ning õpilased kasutavad internetti vaba aja sisustamisel, kui ootavad koolibussi.
Raamatukogul on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagan lugejateni lisaks oma ürituste
reklaamimisele ka erinevaid vallavalitsuse teateid ning piirkonna teiste asutuste reklaame.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
2017. aasta oli esimene vähendatud lahtiolekupäevadega aasta ja eks see jättis jälje ka raamatukogu
teenuste kasutamisse.
Piirkonna elanikest 34 % on raamatukogu kasutajad, lugejate arv langes 7,5 % . Kui arvestada, et
ka piirkonna elanike arv vähenes 35 inimese võrra ehk 6,9 % , siis on lugejate arvu vähenemine
mõistetav. Külastuste arv vähenes 17,1 % ja selle vähenemise põhjuseks on ilmselt raamatukogu
lahtiolek vaid neljal päeval nädalas. Vähenenud on ka laenutuste arv, aga õnneks suhteliselt vähe –
1,9 % ning kui arvestada, et nii lugejate kui külastuste arv langes, siis on ka see langus täiesti
mõistetav.
4763 - st laenutusest on 3372 ehk 70,7 % ilu- ja lastekirjandust ning 1391 ehk 29,3 % on muude
liikide ja kohallaenutused.
Raamatute ringlus on 0,3
Raamatukogu
Muuga

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

172

159

-13

Lugejate koosseisust 35,8 % on lapsi ja 32,7 % töötavaid inimesi , 12,5 % on pensionäre.
Ülejäänu 19,8 % moodustavad töötud, gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased, RVL lugejad.
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016

Virtuaalkülast.
2017

Muutus
(+-)

Muuga

3973

3290

-683

115

265

150

Raamatukogu
Muuga

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Päringud*
2016

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

4857

4763

-94

63

58

-5

*Infopäringud.
Toimub pidev infopäringutele vastamine, kuid nende registreerimine programmis jääb küll tihti
märkimata ning selles osas on vaja tööd tõhustada.
4.3 RVL teenindus
Kasutan RVL teenindust agaralt – ise tellisin muudest kogudest
( Lääne- Virumaa
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti , Roela, Muuga, Simuna ja Venevere raamatukogust) 467
teavikut ning mujale ( põhiliselt Simunasse, Muuka, Veneveresse, Roelasse ja Vinni-Pajustisse)
laenutasime 188 teavikut. RVL sisse arvu kasvatab ka enda kahe maja vahel töötamine – kui
Muugas mõnda uuemat raamatut ei ole ja Laekveres juba riiulile sesima jääb, siis toon raamatu
Muuka ja pakun siinsetele lugejatele.
RVL teenindust aitavad korraldada isiklikel suhetel põhinevad kontaktid - meie piirkonna
postiljonid, mujal tööl käivad tuttavad.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
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Laste- ja noortekultuuriaastal pöörasin lasteteenindusele suurt tähelepanu nagu seda ka varasematel
aastatel teinud olen. Organiseerisin erinevaid üritusi ja raamatukogutunde koostöös kooliga ning
ka erinevate seltsidega.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kogude komplekteerimisel pöörasin suuremat tähelepanu ka lastekirjanduse tellimisele – nii ilu- kui
ka erinevat õppekirjandust tellisin kõikides vanuseastmetes lugejatele.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
2017. aastal on raamatukogu kasutajatest 35,8 % lapsed ja lastest lugejate arv kasvas 3 võrra.
Laenutuste üldarvust on lastelaenutusi 29,5 % ja külastustest 45% laste külastusi. Külastuste arv
langes suhteliselt vähe arvestades, et raamatukogu on avatud neljal päeval nädalas. Laenutuste arv
on kasvanud 27,5 % ja sellele kasvule annavad selgitust erinevad raamatuid ja lugemist
reklaamivad üritused.
Rmtk

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

Külast-d
2016

Külast-d
2017

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenut
2017

Muuga

54

1589

1504

-85

1018

1406

57

3

Muutus
(+/-)

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
2017. aasta oli laste – ja noortekultuuri aasta ning raamatukogutöös pöörasin suurt tähelepanu
laste- ja noorteteenindusele.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Laste- ja noorteürituste põhiteemaks on alati kirjanduse ja raamatukogu tutvustamine erineval moel.
Aasta jooksul said lapsed erinevatel näitustel - väljapanekutel tutvuda erinevate kirjanike
loominguga (Tiia Toomet, Aino Pervik, Harri Jõgisalu, Astrid Lindgren) ning ka erinevatel
teemadel raamatutega ( juubeliraamatud, lihavõtted, jõulud, soovituslik suvelugemine), samuti
Võsu kooli raamatuseljaluule näitusega. Enamike väljapanekute juures on lastel võimalik lahendada
ristsõnu või täherägastikke, mis tekitavad raamatute vastu suuremat huvi.
Raamatukogutunnid toimusid uudiskirjanduse
ja erinevatel teemadel ( kooli-teemalised,
jõuluteemalised ) raamatute tutvustamiseks. Tunnid toimusid kõikides põhikooli klassides koostöös
eesti keele õpetajatega.
Lasteraamatupäeva tähistamiseks käis sel aastal külas raamatukunstnik Gerda Märtens, kevadel
toimus raamatukoguöö teadustöötubadega. Laekvere õppehoone keskastme klassidele korraldasin
Muugas matkamängu Eduard Vilde lapsepõlveradadel.
Suveks haarasime koostöös Laekvere ja Venevere koguga lapsed lugemisprogrammi suur
pärlimäng „ Suvi raamatuga” , mille lõpuüritus toimus kõigi kolme maja lugejatele ühiselt
Veneveres.
Sisustasime koostöös Muuga Spordihoonega ka Simuna Vabaajaseltsi Toredad Teod spordilaagri
Muugas – raamatukogu organiseeris matkamängu Eduard Vilde lapsepõlveradadel ning õhtuse
jututunni sporditeemaliste raamatute tutvustamiseks.
Ettelugemispäeval käis koolimajas algklassidele raamatut lugemas Laekvere valla pearaamatupidaja
Kersti Altpere. Vanematele klassidele ja õpetajatele toimus samal ajal viktoriin lemmikraamatutest
„ Pipi ja teised lemmikud”
Sügisesel koolivahejal toimusid koolivaheaja pärastlõunad „ Kohtume raamatukogus”, TÕN-i
raames korraldas Paberimuuseum Muugas paberikunsti töötoa ja paigutas raamatukogusse näituse „
Arhitektuur paberis ja paberist”.
Astrid Lindgreni sünniaastapäeva tähistamiseks toimus Muuga mõisas koostöös Merros Stuudioga
Pipi pidu, kus osalesid Muuga- Laekvere Kooli kõigi õppehoonete lapsed.
Lapsed osalesid ka Lääne- Virumaa Keskraamatukogus tomunud üritustel: 3.-4. klassi õpilased
kirjandusmängul ja Pärtel Oja 4. klassist ettelugemispäeval „ Kõik on kõige targemad!”
LISA 4
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kui teenuseid ei pakuta, siis miks?
Erivajadustega sihtrühmade teenuste järele ei ole vajadust olnud
raamatukogu teenuseid ei paku.
Kordade arv

Teenuste arv

ning teistele asutustele

Kasutajate arv

Koduteenindus
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Muuga-Laekvere Kooli Muuga õppekoht ning Muuga
Maanaisteselts EHA. Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöö ei toimi.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Raamatukogus toimusid mitmed erinevad näitused- väljapanekud ja üritused:
* Võsu kooli laste raamatuseljaluule näitus
* raamatunäitused- väljapanekud Oskar Lutsu, Tiia Toometi, Harri Jõgisalu, Leelo Tungla ja Aino
Perviku loomingu tutvustamiseks
* raamatuväljapanek jõuludest
* lugejad osalesid aktiivselt Aasta tegu 2016 väljaselgitamisel
* koostöös Paberimuuseumiga toimus paberikunsti töötuba nii lastele kui täiskasvanutele ja
ruumiliste raamatute näitus.
Maanaisteseltsi eestvõtmisel toimus karbivalmistamise koolitus, mille reklaamimisele ja läbi
viimisele kaasa aitasin.
Lastele korraldatud üritused on kirjas lasteteeninduse punktis.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitust on tehtud erinevatele vanuserühmadele – Muugas käisid raamatukoguga tutvumas
Muuga- Laekvere Kooli lasteaialapsed. Muuga õppehoone 3. klassi 6 õpilast valmistusid
õpioskuste olümpiaadiks ning õppisid kasutama erinevaid teatmeteoseid ja internetiallikaid.
8. ja 9. klassile toimusid raamatukoguprogrammi URRAM tutvustavad tunnid – 2 koolitust 10
osalejale.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid ja – üritusi tutvustasime Laekvere valla kodulehel, ajalehes „ Laekvere
Valla Sõnumid” ning raamatukogu Facebooki lehel.
Väljaandeid ei ole koostanud.

4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei loonud, aga raamatukogu lehel on viide URRAMI lugejaportaalile.
5. 2018 aasta tegevused
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2018. aasta on ilmselgelt kohanemise aasta uue vallavalitsusega. Eesmärgiks on läbi viia
kvaliteedihindamine ning jätkata aktiivset tööd laste lugemisharjumuste kujundamisel. Suuremat
rõhku tuleb pöörata koostööle uue valla teiste raamatukogudega.
Koostajad Maarika Lausvee
Direktor
17.01.2018
LISA 1
Koolituste arv kokku
9

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
21

Koolituseks kulutatud
0,5

LISA 2
Direktori 2 esinemist Laekvere Rahva Majas ja Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppehoones

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
-

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Muuga

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Jutuhommikud „ Oi, mis põnevad 19
raamatud!” 1.-4. klassile
Raamatukoguöö
teadustöötubadega
Matkamäng
Eduard
lapsepõlveradadel

30
Vilde 40

Suur pärlimäng „ Suvi raamatuga”

9

Ettelugemispäev „ Kõik on kõige 25
targemad” algklassidele
Viktoriin „ Pipi ja teised lemmikud” 27
5.-9. klassile ja õpetajatele
Koolivaheaja pärastlõunad

10

Paberikunsti töötuba

19

Pipi pidu

80

Raamatukogutunnid

25

8
uudiskirjanduse tutvustamiseks 5.9. klassile

