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Aastaaruanne 2017 

 

Simuna raamatukogu 

 

Elanike arv (01.12.16) 847 

 

 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

Raamatukogu põhisuunaks oli aastal 2017 jätkuvalt kirjanduse igakülgne kättesaadavaks tegemine. 

Elanike arv piirkonnas väheneb siis vähenes ka laenutuste ja külastuste arv.  

Rahvamaja, kooli ning kohalike seltside kõrval on raamatukogu olnud toeks kohaliku kultuurielu 

edendamisel. 

2017. aasta oli laste- noortekultuuri aasta, jätkus töö lastega. Raamatukogus oli püsinäitus „Mina ka 

loen neid raamatuid“ parematest lasteraamatutest.  

2018. aasta on kultuuripärandiaasta. Nagu on öeldud pärandiaasta kodulehel, et kultuuripärand ei 

ole ainult minevikust pärit mälestus, see on ka meie tuleviku tugisammas, siis raamatukogu püüab 

kaasa aidata kultuuripärandi säilitamisele. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

• Simuna raamatukogu on Väike-Maarja Valla Raamatukogu harukogu. 

• Lahtiolekuaegades muutusi ei olnud 

• Väike-Maarja Valla raamatukogul on nõukogu, harukogul nõukogu ei ole. 

• Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist läbi viidud ei ole, plaanis on läbi viia 2018.a. 

• Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikel on raamatukoguteenuseid võimalik kasutada. 

Transpordiühendus on kaugemate külade vahel olemas. Lahtiolekuajad on sobivad kuna 

raamatukogu on laupäeviti avatud. 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     

Personalikulu     

Komplekteerimiskulu 3565 3769 5,72% 

sh KOV-lt 1998 2206 10,41% 

sh riigilt  1567 1563 -0,255% 

Infotehnoloogiakulu     

Täienduskoolituseks    

Üritusteks, näitusteks    

*….    

*…..    

 

 

2.3 Projektid 

2.4  
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Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

Projekte ei koostatud ja toetusi ei saadud. 

 

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisus muutusi ei olnud, tööaja muudatusi ei tehtud. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate 

arv 

Eesti ulmekirjandus – mis elukas see on? LVKRK  

Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva kirjastuse tegemistest. LVKRK  

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole? LVKRK  

Põhjamaade kirjandus. LVKRK  

Täiskasvanu kui õppija. LVKRK  

Ülevaade uuemast noortekirjandusest. LVKRK  

Noored ja raamatukogu. LVKRK  

Õppereis Tallinna LVKRK  

Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel. LVKRK  

Raamatukoguhoidja päev. LVKRK  

Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt lastele. LVKRK  

Kirjandustuur. LVKRK  

Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus. LVKRK  

 

Koolitused andsid vajalikku teavet kirjanduse kohta mida raamatukogutöös läheb väga vaja 

kirjanduse tellimisel ja ka lugejatele tutvustamisel ja lugemise soovitamiseks. Väga hea oli 

infoturbe koolitus. 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Giidiks ekskursiooni ühele grupile Lääne- ja Ida-Virumaal. 

LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

Raamatukoguhoidjal on raamatukogunduslik eriharidus. 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine  

Lääne-Viru aasta raamatukoguhoidja nominent. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht. 

Muudatusi ei toimunud. Raamatukogu asub Simuna rahvamajas. Raamatukogu ruumid on 

renoveeritud, remonti ei vaja. 

LISA 3 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Simuna raamatukogus ei ole tagatud juurdepääs puudega inimesele. Raamatukogu asub teisel 

korrusel. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Raamatukogus on Wifi. Lugejate käsutuses on kolm arvutit. Raamatukogu sai uue arvuti töötaja 

jaoks. 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Raamatufondi täiendati peamiselt eesti ja lastekirjandusega pidades silmas lugejate huvisid, järel 

komplekteeriti raamatuid kui lugejad soovisid ja piirkonnas soovituid raamatuid ei olnud. 

E-teavikuid ei komplekteeritud. 

Lapsi lugejaid on lugejate üldarvust üks kolmandik siis telliti vastavalt ka lastekirjandust. 

Laenutuste edetabelis oli esimesel kohal Moyes, J „Mina enne sind“ 

Ajakirjadest loeti enam Eesti Naist ja Targu Talita. 

Ajalehtedest laenutati enam Eesti Ekspressi. 

Raamatukogusse saabunud raamatute arvust 16,7% olid annetused. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatuid osteti valla ja riigi raha eest 289 eksemplari. Tehti ka järelkomplekteerimist. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine (sh välja tuua ostetud ajakirjade ja ajalehtede nimetuste arv) 

Ajakirju käis 2017.a. 16 ja ajalehti 8.  

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei komplekteeritud. 

3.2 inventuurid, mahakandmised  

Viimane inventuur oli 13. november 2017. 

Maha kanti 289 eksemplari ja saabus 347 eksemplari, maha kanti 83.28% saabunute arvust. 

Ringlus oli 0,58.  

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi teenustes ei olnud. Raamatukogus on võimalik printida, paljundada, skaneerida. 

Võimalus kasutada AIP-i. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Lugejate käsutuses on kolm arvutit. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Lugejate arv väheneb, elanike arv väheneb ja kui lugeja varem luges aga pidi hakkama tööl käima 

kaugemal, jäi lugemine ära. 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

 289 272 -17 

Lugejatest  37,8 % on põhikooli õpilased, 38,6 % on töötajad  ja 23,6 % on pensionärid ja muud. 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

Virtuaal-

külast. 

Muutus 

(+-) 
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2016 2017 

 5399 5143 -256 - - - 

 

Lugejate arv vähenes, väiksemaks jäi ka külastuste arv. 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

 10497 10334 -163 35 28 -7 

 

 

Infopäringud.  

Infopäringute arv vähenes.  

 

4.3 RVL teenindus  

RVL-i teel anti välja 17 raamatut, RVL-i teel laenutati 1052 raamatut. Raamatuid laenutati 

Laekvere raamatukogust, Venevere raamatukogust, Kiltsi raamatukogust ning Väike-Maarja Valla 

raamatukogust. Enamus laenutusi oli Laekvere raamatukogust ja raamatute toomiseks kasutati ühe 

lugeja abi kes aitas raamatuid kohale tuua.  

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Üks kolmandik lugejate arvust on lapsed siis komplekteerimisel telliti ka lastele kirjandust 

vastavalt. Uuemat kirjandust toodi ka RVL-i teel teistest raamatukogudest. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

 100 103 +3 1910 1582 -328 1492 1149  -343 

 

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

Vähenes laenutuste ja külastuste arv. Lugejate arv on kolme võrra kasvanud aga loeti vähem. Seda 

on raske analüüsida. Simunas tugev noortekeskus, kus viiakse läbi igasuguseid üritusi, (öölaagreid, 

matku) peale selle kooli üritused, võib-olla see on põhjuseks, et lapsed külastavad vähem 

raamatukogu ja loevad vähem, lihtsalt laps igale poole ei jõua. Esimene kooliaste, 1.-3kl loevad 

hästi aga mida vanemaks saavad siis loetakse põhiliselt kohustuslikku kirjandust.  

 

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

üritused. LISA 4 

Peamiselt tutvustati lastele uuemat kirjandust ja lastekirjanikke ja nende raamatuid. 

Viidi läbi ettelugemisi lastaia nooremale ja vanemale rühmale kus pärast sai mängida nukkude-

raamatutegelastega. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Vanematele liikumisraskustega lugejatele on teostatud kojukannet. 

 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 9 9 2 
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Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Suulisi üritusi täiskasvanuile ei korraldatud. Raamatukogu on osa võtnud ja toetanud naisteklubi ja 

rahvamaja üritusi. Raamatukogu on püüdnud igati rahuldada lugejate  soove. Mitu ajaloohuvilist 

lugejat on tulnud kindlate soovidega, neile on tellitud RVL-i teel neid huvitavat kirjandust. 

4.6.1 kohalikul   

Raamatunäitused Üritused Üritusel osalenute arv. 

20 20 66 

 

Raamatunäitused 20  

 Mina ka loen neid raamatuid - parimad lasteraamatud lastele 

 Oskar Luts – 130  

 Luuletaja ja kunstnik Aleksander Suuman – 90  

 Paula ja Kunksmoor – Aino Pervik – 85  

 Laste- ja noorsookirjanik Adolf Rammo – 95 lastele 

 Pipi peab sünnipäeva – Astrid Lindgren – 110 lastele 

 Luule ja luuletaja eesti luules  

 Jõulud tulnud ju  

 Mustrite võlumaailm (2.kl laste joonistused) lastele 

 Rändnäitus „Raamatuseljaluule“ lastele 

 Noorsookirjanik ja pedagoog Jüri Parijögi – 125 lastele 

 Heino Kiik – 90  

 Seltsimees laps – Leelo Tungal – 70  

 Harri Jõgisalu- 95  

 Tiia Toomet ja vana-aja lood Lastele 

 Ka sisalik jätab jälje Karl Ristikivi -105  

 Nukud ja raamatud Lastele 

 Toomas Raudam – 70  

 Muinasjutud – muistsed jutud Lastele 

 Silvia Truu – 95  

 

4.6.2 riiklikul  

Ei toimunud. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

Ei toimunud..  

 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Individuaalkoolitustest osavõtjate arv oli 8. 

Peamised infootsingu kasutajad olid  lapsed kui ka täiskasvanud lugejad kuid  ka mittelugejad. 

Peamised teemad: tutvustati E-kataloogi ESTER kasutusvõimalusi, eesti ee kasutamist, digiallkirja 

andmist, URRAMI-t. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Väike-Maarja Valla Raamatukogul on oma kodulehekülg valla kodulehel. 

4.9 Andmebaasid.  
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Andmebaase ei loodud. 

 

5. 2018 aasta tegevused 

 Jätkata koostööd kohalike seltsidega. Jätkata koostööd naisteklubi ja muinsuskaitseseltsiga, teha 

koostööd noortekeskusega. 

 

Simuna raamatukoguhoidja 

Riina Tülli 

23.01.2018 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

14 37  

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

Giidiks ekskursiooni grupile.  

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

 Ei renoveeritud, remonti ei tehtud 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Henno Käo ja tema looming 6 

Teatmeteosed ja nende kasutamine 2 

Astrid Lindgren ja Pipi Pikksukk 6 

Ettelugemine  „Pipi peab sünnipäeva“ 10 

Ettelugemine „Kloun Korgitsa kodune elu“ 12 

Muinasjutud- muistsed jutud 8 

Ettelugemine “Kolm põrsakest“ 10 

Kuidas kasutada sõnaraamatuid 2 

Ettelugemine „Maya“ 10 

Küsimused ja vastused – kuidas leida küsimusele vastus 2 

kokku 66 

 


