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Aastaaruanne 2017
Roela Rahvaraamatukogu
Elanike arv 793
1.Põhilised tegevussuunad
2017 aastal loodi juurde raamatukoguhoidja ametikoht osalise tööajaga, mis loob eelduse paremaks
teenuse osutamiseks.
Eelmise aasta plaanid said üldjoontes täide viidud. Läbi KULKA projekti ostsime loovusnurka
viltimise töötoa materjalid. Tervisekäitumise tähtsündmus oli välijõusaali avamine, millele eeltööd
üldises harivas plaanis tegi raamatukogu juba mõnda aega. Sügisel ajalookonverents. Koostöös
kooliga õpiraskustega laste aitamine. Heategevusliku tegevuse arendamine.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Muutusi ei toimunud.
• Raamatukogu avatud igal tööpäeval.
• Nõukogu liikmetega puutume kokku tööalaselt väga sageli ja eraldi raamatukogu tarbeks
koosolekuid ei korralda.
• Hindamist ei ole läbi viinud ja ei ole ka 2018 aastal plaanis.
• Teeninduspiirkonnas on 10 küla. Raamatukogu asub kooli, lasteaia ja osavallaga ühes majas,
mis on inimestele mugav ja lastele samuti. Teeninduspunkti vajadust ei ole Roela piirkonna
osas, olulisem on pigem korraldada teenindus eakatele otse koju. Oleme selle taganud
mitmel viisil, lähtuvalt konkreetsest inimesest ja olukorrast.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.16 €
Eelarve kokku
15.0114
Personalikulu
9.897
Komplekteerimiskulˇu 3.748
sh KOV-lt
1.930
sh riigilt
1.418
Infotehnoloogiakulu
1.366
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks 0.450
*….
*…..

Seisuga
31.12.17 €
16.039
10.897
4.186
2.723
1.463
0.956

Muutus %

0.487

+7,59

+6,4
+9,1
+10,4
+29,12
+3,07
-42,0

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eesti Kultuurkapital

01.2017

Eraldatud
summa
200.00

Projekti üldmaksumus
250.00
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Eesti Kultuurkapital

10.2017

100.00

126.86

1. Tervisliku seisundi testimine. Lektor Eve Heinmets. Toetus 200€
Projekti eesmärk oli aidata inimestel tohutus infotulvas, mis meid iga päev ümbritseb nii meedia kui
kirjanduse vormis, individuaalsust leida ja ära tunda. Projekt oli koostööosa Roela virgestusala
avamisele loomisele ja avamisele 2017.a. kevadel. Virgestusala projekti vedas eest MTÜ Roela
Kodukant ja rahastas PRIA.
Vaadates igapäevaselt välijõusaali kasutamissagedust ja inimeste suurenenud huvi tervislike
eluviiside vastu, on põhjust projekti õnnestunuks lugeda.
2. Laste viltimise töötuba. Juhendaja Tamara Sander ja viltimisraamatud. Toetus 100€
Projekti eesmärk: õppida kasutama raamatutarkust reaalses tegevuses, tekstist aru saamine.
Heategevus ja eesmärgipärane tegevus.
Tegevus algas sügisesest koolivaheajast ja lõppes detsembris ühise laupäevakuga, kus osalesid ka
lapsevanemad. Lapsed annetasid hulgaliselt valminud asju heategevuseks, mille tulu läheb kõik
Nukitsamehe mängumaja tarbeks. Lisaks tekkis meil viltimise käigus mõte, korraldada
heategevuslik tordioksjon Roela jõululaadal, mis sai ka teoks ja millega kogusime 165€. Nii on
lapsed saanud mitmekordse õppetunni, selle väikese 100€ eest. Esiteks sisustanud vaba aega,
midagi mänguliselt õppides, saanud teadlikumaks heategevuse sisust ja eesmärgipärasest
tegevusest. Ise panustamisega kaasneb automaatselt ka laste endi järelevalve tulevase maja
korrashoiu juures.
Reaalne tulemus, Nukitsamehe maja näol, saab loodetavasti teoks 2018 aasta augustis,
taasiseseisvumise aastapäeval või kohe uue kooliaasta alguses.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personal on kaheliikmeline. Juhataja ja raamatukoguhoidja. Viimast ametikohta 0,2. Loodud on
ametikoht ennekõike selleks, et koolituse, haiguse, puhkuse, arsti, seminari jne. põhjusel, ei peaks
raamatukogu sulgema. Nii on tagatud inimestele juurdepääs teenusele. See on eriti tähtis, kui
mõelda teeninduspiirkonna 10-nele külale, et ka kaugemalt tulnud lugejad saaksid alati teenuse
kätte (mitte ei loeks kirja – täna suletud koolituse tõttu vms).
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole
Põhjamaade kirjandus
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Sissejuhatus biblioteraapiasse

Korraldaja
LVKR
LVRK
LVRK
LVRK

Osalejate arv

Isegi kui koolituse põhisisu ei sobi kokku ühe konkreetse raamatukoguga (nt. ei kannata meie
ruumipuuduse all hetkel), leiab alati igast loengust midagi, mis väärib salvestamist. Biblioteerapiat
proovin kasutada kahe poisiga, kes iganädalaselt käivad raamatukogus tunnis.
Osaledes koolitustel, üritan leida alati kasvõi ühe idee, mõtte, sõna, lause – mis väärib salvestamist
või edasi mõtlemist.
Mõni mõte 2017 aastast:
1.„Raamatukogu ei ole muuseum“ – see aitas mul tõesti inventuuri juures raamatuid maha kanda.
2. Teine mõte puudutas külastajat, kes tuleb raamatukogu uksest sisse – ja hiljem aastate pärast ei
mäleta ta muud, kui seda tunnet, mis teda vastu võttis. Ei raamatut mida otsis, ei ilma või aastat,
vaid just seda tunnet, kuidas teda vastu võeti. See kõige tähtsam lause terve eelmise aasta peale,
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isegi mitmete aastate peale. Sellest teadmisest tulenevalt, sain ka ühe uue idee järgmise aasta
tegevuse jaoks.

LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
1.Oled see mida sööd. Ettekanne Roela kooli tervisepäeval kogu kooliperele. Teemaks suhkur ja
selle vältimine. Tervisepüramiid värvides.
1.Koolitus sama päeva raames: Värvilised smuutid – kuidas neid ise kiiresti ja lihtsalt teha.
1.Nukitsamehe maja projekti tutvustus lastele ja vanematele.
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialane haridus mõlemal töötajal omandatud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
1.Vinni Valla tänukiri vabariigi aastapäevaks. Tunnustatud hea töö eest.
2.Lääne-Viru Arenduskeskuse Sädeinimese kanditaadi tunnuskiri, entusiastliku, toetava ja aktiivse
tegevuse eest Roela kogukonna heaks.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Remonditöid ei teostatud. Vajadus remontida välitrepp ja vahetada välisuks. Samuti uued valgustid
kahte fondiruumi. Muus osas on ruumid ja asukoht head.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Ratastooliga raamatukogusse ei pääse ja hetkel ei ole näha, et vastav ehitus oleks tulemas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Uusi lahendusi ei ole.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Komplekteerimise põhimõtted ei ole otseselt eraldi kinnitatud. Põhimäärusest tulenevalt on
raamatukogul kohustus tagada piirkonna elanike põhivajadustele vastav valik kirjandust.
Põhivajaduste kindlaks tegemisel on abiks laenutuste edetabelid, lugejaküsitlused ja
igapäevane suhtlemine lugejatega. Komplekteerime ainult trükitud raamatuid. Külastajate ja
laenutuste number on eelmise aastaga võrreldes suurem, millest osaliselt saab järeldada, et
tellitud raamatud on leidnud ka oma lugeja.
Laenutuste edetabeli tipus on eesti uus ja värske ilukirjandus. Kui kellegi autori uus raamat
osutub menukaks, loetakse kohe ka autori varem ilmunud teoseid. Teine edetabeli juht on
tõlkekirjandus, armastus ja ajaviiteromaanid.
Lapsed loevad ennekõike kohustuslikku kirjandust. Lastele mõjub kirjaniku külaskäik
tuntavalt ja kohe laenutatakse ka tema raamatuid rohkem. Laste ajakirja Täheke loetakse
enamasti kohapeal.
Perioodika enim laenutatud väljaanne on ajakiri Kroonika, siin on kindlasti põhjuseks, et
ajakiri ilmub korra nädalas. Populaarsed on kodu ja aiaga seotud ajakirjad, samuti naistele
mõeldud väljaanded, aga ka Imeline Ajalugu. Kultuuriperioodika sundtellimine on selgelt

4

•
•

ebaotstarbekalt kulutatud maksumaksja raha. Kahe aasta jooksul on laenutatud Loomingu
Raamatukogu ühel korral. Teater Muusika Kino mitte ühtegi korda. Ajalehte Sirp on
laenutatud üks kord, Õpetajate lehte mitte kordagi.
Annetuste osakaal väga väike.
Komplekteerimise summa peaks olema kolmandiku võrra suurem, et saaks rohkem tellida
erialast kirjandust, mis praegu on jäänud selgelt tahaplaanile. Püüame puudujääki
kompenseerida RVL-i kaudu, kuid sellisel juhul saab lugeja raamatu poole aasta jooksul.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine: komplekteerime ainult trükitud raamatuid
3.1.2 Perioodika komplekteerimine: ajakirju kokku 16 nimetust, ajalehti 8
3.1.3 Auviste komplekteerimine: ei komplekteeri vahendite puudumise tõttu, kui siis trükitud
raamatuga koos
3.2 inventuurid, mahakandmised
Sel aastal tegime suurema puhastamise fondis ja inventuuri, mistõttu juurde tulnud ja maha kantud
nimetuste arvu vahe kümnekordne. Igal tavalisel aastal, tuleb teavikuid rohkem juurde kui maha on
kantud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi ei ole tehtud. Uuringuid ei ole tehtud.
.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvuteid on üks ja selle kasutamine pigem
vähene. Enamus lugejaist eelistab suhelda otse raamatukogu töötajaga. Kes kasutab e-otsingu
teenust, on teinud oma otsingu juba varem ja tuleb raamatukogusse konkreetset teavikut küsima.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.

RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Roela
187
234
+47
Kui peetakse arvestust erinevate lugejarühmade kohta, siis analüüsida ka neid.
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Roela

4632

5667

+1035

Raamatukogu
Roela

Laenut-d
2016
7668

Laenut-d
2017
8706

Muutus
(+-)
+1038

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
65

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
29

Muutus
(+-)
-36

0

*Infopäringud. Päringute registreerimine ei ole väga järjepidev ja sageli jääb sisestamata. Siit ka
väiksem number.
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4.3 RVL teenindus RVL teeninduse kaudu tuli sisse 337 raamatut. Suurim osa Lääne-Viru
Keskraamatukogust, Muugast ja Tudust. RVL raamatuid vahetas kuni aasta lõpuni omavalitsuse
haldusjuht ja kõik sujus väga hästi. Uuest aastast on see inimene koondatud ja uus töökorraldus
alles selgitamisel. Muuga ja Laekvere raamatukogudega vahetame raamatuid isiklike tuttavate
kaudu.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
18% saabunud uutest raamatutest olid noortele. Eksemplare 33. Laste laenutuste puhul ei ole seos
uute väljaanne tellimisega nii tugevasti seotud, kui täiskasvanutel. Lapsi mõjutab ennekõike
kohustuslik kirjandus ja sõbra või raamatukogu töötaja soovitus. Samuti kirjaniku külaskäik vms.
üritus.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Roela

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
59
80
+21

Külast-d
2016
1524

Külast-d
2017
2101

Muutus
(+-)
+577

Laenut
2016
544

Laenut
2017
580

Muutus
(+/-)
+36

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lastega tegevuses ei ole keskpunkt raamat ja lugemine kui selline, vaid üldine kaasamine
tegevustesse. Käeliste tegevuste võimaldamine koos raamatuga, info otsimine ja kasutamine.
Vestlused, jutuajamised, arutelud – ka kirjanduse üle muuhulgas.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
• Kohtumine Urve Tinnuriga
• Laste joonistuste ja luuletuste väljapanek fbooki lehel
• Meisterdamine munadepühadeks kasutades maha kantud raamatuid – taaskasutuse
õppetund
• Laste filmigala – osalemine žürii töös. Siit tuli mõte järgmiseks aastaks eesti filmi ürituste
jaoks.
• Teeme ära raames Nukitsamehe mängumaja ettevalmistustööd, hoogtööpäev koos kooliga –
metsa istutamise õppetund, mille viis läbi kooli loodusainete õpetaja.
• Tervisekäitumise ettekanne ja smuutide õpituba. Kutse virgestusala avamisele, kus näitliku
tunni koos selgitustega viis läbi treener Kersti Naarits
• Viltimise töötuba – meisterdused jõuludeks, valminud esemed annetatud heategevuslikul
eesmärgil mängumaja jaoks
• Laada laupäev. Sellel päeval oli raamatukogu avatud ka laupäeval, et lihvida valmis kõik
laste asjad, mis läksid müüki Roela jõululaadale. Siin osalesid nii lapsed kui vanemad.
Ettevalmistused pühapäevaseks laadaks, kus lapsed ise said endi valmistatud asju müüa.
• Ajalookonverents ja „Eesti asjade näitus“. Suuremad lapsed olid abiks näituse esemete
transportimisel koolist rahvamajja, mille käigus said need poisid ja tüdrukud küll poole aasta
jagu ajalootunde ette ära. Näitus jäi avatuks üheks nädalaks peale konverentsi, mille jooksul
käisid seda vaatamas nii klassid kui lasteaed.
• Vanapaberi kogumine.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
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Ratastooliga kahjuks raamatukokku ei pääse. Isiklikul kokkuleppel olen viinud kirjanduse koju või
saatnud sotsiaaltöötajaga jne. Meil ei ole hetkel ratastoolis lugejaid. Koduteenus on
liikumisraskustega inimestele hetkel. Liikumine raskendatud seoses kõrge vanusega või kroonilise
haigusega.

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele
0

Kordade arv
48

Teenuste arv
48

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
8

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul koostööpartnerid: kool, lasteaed, rahvamaja, MTÜ Kodukant, omavalitsuse Roela
haldusjuht, kultuurinõunik
4.6.2 riiklikul Projektipartnerina KULKA
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil ei ole
Peamised koostööpartnerid on ennekõike kohalikud asutused ja omavalitsus. Koostöö seisneb
peamiselt ürituste korraldamises, nii raamatukogus kui külas tervikuna. Kõik projektid on sündinud
vaid koostöös.
Pikaajaline on koostöö kooliga. Viis korda nädalas on kooli individuaalõppe tund raamatukogus.
Neist kaks tundi korraldab iganädalaselt raamatukogu töötaja.
Suurimat toetust saabki raamatukogu kooli, külaseltsi ja rahvamaja poolt. Omavalitsuse haldusjuht
oli väga suureks abiks.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Ürituste puhul on ainuke kriteerium sihtrühm, ehk inimesed kellega ja kelle jaoks raamatukogu on.
Kõik ideed on tulnud kas inimestelt endilt või seotult mingi sündmusega. Kõige laiemas plaanis on
kõigi asjade võti koostöö, inimesi kellel jaoks me siin teeme ja loome on ju ikka sama palju, seal
hulgas ka lapsi. Omad spetsiifilised üritused on lisaks veel koolis omaette ja iga päev on avatud
noortemaja. Seega tuleb meil arvestada ka laste endi ajaga, seda mitte üle organiseerida.
Koostöös sündinud üritused on kõige õnnestunumad nagu: ajalookonverents novembris, näitus
„Vanad eesti asjad“ ja selle raames valminud elusuuruses hobune, jõululaat ja esmakatsetusena
heategevuslik tordioksjon nukitsamehe maja heaks, jaanipäeva ja jõululaada loterii asjade
kogumine, ilu ja hinge tunnid raamatukogus, tervisemõõtmised, laste filmigala, viltimise töötuba ja
selle juurde vestlused jne.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitus on kõige tähtsam lastele. Igal sügisel tuletame meelde suurematele ja tutvustame
raamatukogu väiksematele. Käime koos läbi raamatukogu ruumid ja võimalused. Lepime kokku
reeglid.
Raamatukogus toimuvad viis korda nädalas individuaalõppe tunnid.
Täiskasvanud ootavad abi ja koolitamist pigem arvuti juures. Juhendamist otsingute tegemisel,
asjaajamistes riigiga vms. juures.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tegevus kajastatud sotsiaalmeedia ja paberil reklaami kaudu. Laste tegevust puudutavad reklaamid
jõuavad sihtrühmani kõige paremini kooli ja lasteaia kaudu (koduleht ja e-kool). Raamatukogu
reklaamid ilmuvad fbooki lehel, mis on ühine MTÜ Roela Kodukandi lehega. Raamatukogu
koduleht on hetkel puudulik ja vajab korralikku uuendust.
Raamatukogu osales sellel aastal MTÜ Roela Kodukandi aastakalendri väljaandmises, kuna meil on
varasemalt kogutud vanu pilte ja fotosid, millede seast tegime valiku ja skänneerisime vajalikud
materjalid.
4.9 Andmebaasid. Ei paku.
Kogutud ja digiteeritud on koduloolisi fotosi ja mõningaid muid dokumente, mis kõik on kohaliku
tähtsusega. Kas ja kuidas need organiseerida on järgmiste aastate lahendada.
5. 2018 aasta tegevused
• Koostöös omavalitsusega välja töötada kohaliku pärandi kogumise, hoidmise ja säilitamise
kord, põhimõtted ja tingimused. Selgitada välja omandi ja õigusliku järjepidevuse
põhiprintsiibid kogude tulevikku silmas pidades. Täna on see küsimus lahtine ja kõik
kogutud materjalid kaardistamata ja tuleviku mõistes määratlemata, ka juriidilises mõttes
omanikuta. Kaasatud kogu valla vastavad asutused ja pädevad inimesed, huvitatud
vabaühendused ja kodanikud.
• Lõpule viia lastele mõeldud Nukitsamehe maja projekt, mille jaoks oleme terve 2017 aasta
raha kogunud. Kaasatud piirkonna kogukond ja asutused, kindlasti lapsed. Toetust loodame
leida omavalitsusest, taotleda projektitoetust. Nukitsamehe majale on eesmärk taotleda EV
100 tunnusmärk, kui kingitus. Maja projekt on registreeritud EV100 lehel.
• Käivitada lastega eesti filmiprojekt, mis on seotud samas ka Nukitsemehe maja projektiga,
kui toetav ja hariv tegevus. Kaasatud kool ja lasteaed, kui vaja siis ka erinevad mäluasutused
– filmi-, muusika- vms. muuseum.
• Koguda oma küla lugusid – see idee sai alguse ühest konkreetsest raamatukoguga seotud
loost ja lisatuge koolitusest (inimene mäletab tunnet). Kaasatud kohalik kogukond.
Ennekõike täiskasvanud inimesed. Kui lugusid koguneb piisavalt ja saab sõlmida
kokkulepped loo autoritega, siis 2019 aastal võiks need trükiseks vormida.
• Luua eeldused ja töörühm üheks hetkel idee tasandil olevaks rahvusvaheliseks projektiks.
• Korraldada koduleht toimivaks infokanaliks.
• Veebinäitus – ühe maja saatusest ja käekäigust

Koostaja Tiina Alavere
Direktor
17.01.2017

LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

8
4
12 t
91€
Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest raamatukogust
osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada inimeste arvuga.

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
1. Sa oled see mida sööd. Ettekanne Roela Põhikoolis.
2. Nukitsamehe maja idee, projekt, toetus ja teostus. Ettekanne lapsevanematele.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Roela
Roela
Roela
Roela
Roela
Roela
Roela
Roela
Roela
Roela

Ürituse nimi
Sõnad sõbrapäevaks. Kohtumine
Urve Tinnuriga
Veebinäitus laste loomingust
Meitrite töötuba. Taaskasutus
Laste omafilmide õhtu
Teeme ära
Sa oled see mida sööd. Loeng
Sa oled see mida sööd. Õpituba
Meistrite töötuba. Viltimine
Laada laupäev
„Eestlased ja nende asjad“
näituse väljapanek

Osavõtjate arv
36

~40
~50
~50
~60
18
~25
12
~70

