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Ridala Raamatukogu 2015 aasta aruanne
Ridala vald, Läänemaa
Elanike arv 1046
1.Põhilised tegevussuunad
Ridala Raamatukogu peamine tegevussuund 2015. aastal oli säilitada raamatukoguteenus heal
tasemel. Põhitegevus oli teavikute kogumine ja hoidmine, teavikute koju- ja kohallaenutus, avalike
andmebaaside kasutamine, eakate ja kaugemal elavate inimeste koduteenindus,
lugejakoolitus(raamatukogutunnid, kirjandusüritused, raamatunäitused), muusika ja muinasjuttude
kuulamine, kodulooalane töö.
Jätkus raamatukogundusliku programmi RIKS võimaluste tundmaõppimine.
Jätkus töö fondi korrastamisega, mittevajalike teavikute kustutamisega. Jätkus lugejakoolitus
erinevatele sihtgruppidele ja vanuserühmadele.
Tähtsündmused, millest lähtuvalt toimus sisutöö korraldamine, olid:
Ernst Enno -140
Eduard Vilde -150
Ilon Wikland – 85
Raamatukogupäevad „Kohtumine raamatukogus“
Põhjamaade raamatukogunädal „Sõprus Põhjalas“
Muusikaaasta 2015
Selle käigus oli võimalus uudistada raamatunäitusi:
Helisev muusikaasta
Pillid meie rõõmuks
Muusika inimesele, kes mõistab kuulata südamega(A. Pärt -80)
Muusika lasteraamatutes
Üritus „Päev täis muusikat,“ mille eesmärgiks oli innustada muusikahuvi ja suurendada muusika
rolli meie elus. Hommikutundidest alates kõlasid raamatukogus I klassi õplase Hugo karmoškalood,
VI klassi Janno ja Aleksandre rääkisid, kuidas nemad said sõbraks kitarriga ja mängisid mõned
lood. VI klassi Helen esitas inglise keelseid laule saates end süntesaatoril. I klass nautis koos õp. A.
Pääsukesega oma muusikatundi ilukirjanduse toas. Vaikses raamatukogus kõlasid kooli lastekoori
muusikalised üllatused ootamatult, aga jäävad kauaks meelde.
Koolis toimus põnev üritus „Laulud õpetajatega.“ Sain kaasa aidata laulusõnade otsimisega.
2016. aastal on plaanis jätkuvalt suuremat tähelepanu pöörata laste lugemisharjumuste
kujundamisele. Uudiskirjanduse tutvustamisele ja lugemise populariseerimisele.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Rahvaraamatukogu seadus, rahvaraamatukogu töökorralduse juhend, isikuandmete kaitse seadus,
interneti kasutamise juhend(IFLA Interneti manifest), UNESCO Rahvaraamatukogude Manifest ja
Ridala Vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu põhimäärus.
Raamatukogu nõukogu käib koos vastavalt vajadusele. On abiks eelarve koostamisel, sisetöö
organiseerimisel, raamatuürituste korraldamisel, raamatupakkide kohale toimetamisel, töös
võlglastega, jne.
Raamatukogu tegevus on kajastatud Ridala valla arengukavas 2013-2022 (Raamatukogude
hetkeolukord, probleemid, eesmärgid)
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2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
22.49
8.28
5.64
3.89
1.75
2.40

Seisuga
31.12.15 €
20.42
8.27
5.44
3.62
1.82
1.09

Muutus %
-9.2
-0.1
-3.5
-6.9
4
-54.6

2.3 Raamatukogu struktuur
Muutusi struktuuris pole.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Ridala
Ridala
Ridala
Ridala

1
1
1
1

Koolituse teema
ERÜ
maaraamatukoguhoidjate
sektsiooni teabepäev
ERÜ
maaraamatukogude
sektsiooni suveseminar Võrumaal
Kaasav hariduskorraldus koolis.
„HEV laps kaasajas“
Mina ja keskkond

Koolitustundide
arv
(koolituse pikkus)
6
20
7
3

Koolituseks
kulutatud
17
65

Korraldaja
ERÜ

Osavõtjate arv
1

ERÜ

1

Hea alguse koolituskeskus

1

Logoserv

1

Osalesin:
ERÜ kõnekoosolekul „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“
E. Vilde juubelile pühendatud konverentsil „Tokerjad hääbuvad, Vilde jääb“
ERÜ maaraamatukoguhoidjapäeval Palamusel.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Osalesin kahel Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt korraldatud teabepäeval. Organiseeritu on
olnud sisukas, hariv ja vajalik.
17. aprill „Raamatukoguhoidjad kaasaegsest luulest“- Luule Kaunimäe Tuudilt ja Tiina Ulm
Metskülast.
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„Mullune saak salve“ Tartu algupärase kirjanduse päevalt. – Krista Kumberg; „Muljeid Bologna
messilt“- K. Kumberg; „Seiklused muusika, kirjanduse ja pintsliga“- Tõnu Tuulas.
15. mai Muinasjutukonverents „Vii mind vikerkaare pääle“. Esinejateks Pille Kippar, Piret Päär,
Jaanika Palm, Janika Kronberg, Krista Kumberg, Mathura, Risto Järv.
25. märtsi seminaril „Raamatukogu töötaja teenindusmeel ja -keel“ -Heli Tooman Pärnu Kolledžist
ei osalenud, aga sain kõik seminari materjalid keskraamatukogu lugejateeninduse spetsialisti Marika
Aedviiru kaudu.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon (2008)
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ridala Põhikooli tänukiri
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub Ridala vallale kuuluva Ridala Põhikooli ruumides. Renoveeritud raamatukoguks
2009. aastal. Ruumid on avarad, valgusküllased ja soojad, sisustatud uue mööbliga.
Hästi mõnus on see, et raamatukogu ei pea tegelema majandusprobleemidega. Raamatukogu ja kool
on mõlemad valla allasutused ja kooli majandusjuhataja, töömees, elektrik ja IT spetsialist tegelevad
ka raamatukogu probleemidega.
Raamatukogus ei ole tagatud juurdepääsu liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogul on uus värviline laserprinter.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Töö edukus väikeses maakohas sõltub headest koostöösuhetest. Tähtis on hea koostöö tööandja
Ridala Vallavalitsusega. Vallavanem Toomas Schmidt külastab raamatukogu igakuiselt, et kuulata
ära meie mured ja rõõmud.
Keskraamatukogul on tähtis osa täiendkoolituse ja komplekteerimise vallas.
Oma valla ja maakonna teiste raamatukogudega toimub kogemuste vahetamine, vajadusel RVL.
Ridala Põhikool ja raamatukogu plaanib suuremad raamatuüritused koos. Tore, et sain osaleda
kahel ühiskoolitusel. Koos koolirahvaga külastasime KUMI ja vaatasime VAT teatri etendust
„Mirandolina.“ Tartus vaatasime Sadamateatris etendust „Meie oma tõde, meie oma õigus.“
Raamatu ja roosi päeval valmistas 7. klass koos eesti keele õpeta Tea ja direktori Milvega tõelise
üllatuse. Toodi roosikimp, loeti luuletus ja tänati hubase ning mõnusa lugemispesa eest.
Kooli direktsiooni pidulikule vastuvõtule oli kutsutud ka raamatukogutöötaja.
Seltsingute „Elurõõm“ ja „Tamme Daamed“ abiga jõuavad raamatud keskkogust Ridalasse ja sealt
edasi ka kaugematesse valla nurkadesse.
Jätkus koostöö Mäemõisa kangakudujate seltsinguga, korraldati ühiseid näituseid.
3. Kogud. 3.1 komplekteerimise põhimõtted
Kogu komplekteeritakse Lääne Maakonna Keskraamatukogu kaudu annetuste abil ja ostmise teel.
Komplekteerimise alused:uus algupärane eesti kirjandus, uus lastekirjandus, teabekirjandus ja
teatmeteosed,vastavalt võimalustele ajaviite- ja tõlkekirjandus.
2015 aastal saabus 380 raamatut, neist 6 annetusena, mis moodustab 1,6% juurdesaadud
raamatutest.
Ajakirju on tellitud 15, neist nn. kultuuriajakirju 5 (33,3% ajakirjadest).
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Ajalehti oli 4 nimetust, neist 1kultuurileht.
Seisuga 31. detsember 2015 on kogus 15 937 teavikut (kustutati 250 raamatut ja 10 aastakäiku
ajakirju).
Raamatufondi kohta olen oma lugejatelt kuulnud kiitvaid sõnu.
Kogu on korrastatud ja säilivus tagatud. Kogude kasutatavuse kohta pole tehtud uuringuid.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
2013. aasta lõpust kasutusel raamatukogu tarkvara RIKS.
Ridala raamatukogu lugejatele pakutavad teenused: teavikute kojulaenutus, teatmekirjanduse
kohallenutus; ajakirjanduse lugemine raamatukogus; koduteenindus kaugemal elavatele ja eakatele
lugejatele; päringutele vastamine; raamatukogudevaheline laenutus (RVL); lugejakoolitus; Interneti
kasutamine; avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine; printimise, skaneerimise ja koopiate
tegemise võimalus.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Avalik teave on kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal(valla arengukava, volikogu
istungite protokollid, ajaleht „Rotala“)
Eesti Vabariigis kehtivate seadustega tutvumiseks on kõigil võimalik kasutada elektroonilise Riigi
Teataja andmebaasi. Ja teiste erinevate asutuste artiklite andmebaase.
Lugejate käsutuses on kolm avalikku arvutit väljaprintimise võimalusega, ID kaardi lugeja,
kasutada saab ka koopiamasinat.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Ridala Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 01.01 2015. a. seisuga 1046 elanikku. statistilise
aruande põhjal 301 lugejat, neist 113 last. Laste laenutuste arv väheneb. Samas külastatavus suureneb
ja seda tänu korraldatud üritustele ja asukohale Ridala PK ruumides.
Raamatukogu
Ridala

Lugejad
2014
301

Lugejad
2015
301

Muutus (+- Laenut-d
)
2014
8078

Laenut-d
2015
8382

Muutus (+)
+304

Külastused Külastused Muutus (+- Virtuaalkü Virtuaalkü Muutus (+2014
2015
)
last. 2014
last. 2015
)
13878
15251
+1373
0
0
0
Kasutajaid 336. Aruandes ei kajastu ühekordsed lehelugejad, arvutikasutajad ja suveelanikud, kes
käivad mõned korrad suveperioodil.
Raamatukogu

4.3 RVL teenindus
Suurenes RVL kasutamine. Saadud tellimusi 26 ja neist täidetud 26.
Hea koostöö on Lihula ja Kirbla raamatukogudega. Ise olen tellinud raamatuid keskkogu
lasteosakonnast Haapsalus.
RVL toimib käest kätte meetodil. Kirblas elav ja meie koolis töötav matemaatikaõpetaja, toimetab
raamatud Lihula kanti.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lasteteenindus on üks meie maja tähtsamaid töölõike. Teisiti ei saakski see olla, asume kooliga
ühes majas. Kogu lastetöö on organiseeritud ühiste jõududega. Laste arvates on tore, et
raamatukogu on lähedal ja saab kasutada igapäevaselt. Tänu õpetajatele on muutunud raamatukogu
roll laste hulgas tähtsamaks- töölehed raamatukogu kohta, intervjuud raamatukoguhoidjaga.
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Kasutades meie fondi valmistutakse aineolümpiaadideks ja õpioskuste olümpiaadiks, tehakse
referaate.
Lasteteenindus moodustab:
Lugejate üldarvust 37.5%
Külastuste üldmahust 67.4 %
Kojulaenutuste üldarvust 14.2 %
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2014
115

Lug-d
2015
113

Muutus
(+-)
-2

Külast-d
2014
9544

Külast-d
2015
10284

Muutus
(+-)
+740

Laenut
2014
1624

Laenut
2015
1048

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Hästi õnnestusid järgmised üritused:
„Ilon Wiklandi maailm“ - Näitus, I. Wiklandi loominguga tutvumine, lugemispesad, kus valmis
kindlal teemal üks instseneering „Bullerby lastest“. Lühikese ettevalmistuse järel nägime päris
vaimukaid etteasteid. Ei puudunud ka 85 juubeliküünalt ja sünnipäevatort.
Märtsis toimus tore kohtumine „Meie muhe Ilmar Trull“.
Mais oli külaliseks Tõnis Ulm keskkonnaametist. Eriku isa tutvustas aasta looma- metssiga. Slaididelt
nägime loodusmehe Valeri Štšerbatõhi kohtumisi metsloomadega.
Näitus „Siga. Põssa. Metsanotsu.“ Saime istuda tõelisel metssea nahal ja katsuda oma käega
metssigade kihvasid.
Aprillis käis külas Krista Kumberg ja RAAMATUKOHVER.
Krista uudiskirjanduse tutvustused on alati oodatud ja hästi huvitavad. Seekord toimusid tutvustused
kolmele vanuseastmele (1-3 kl, 4-6 kl, 7-9 kl).
Septembris olid toredad sügise sünnipäevapeod. „Sügis suvele on ulatanud käe“
Eraldi toimus üritus lasteaiale ja kooli I klassile. Uudistati õunanäitust, mängiti, lauldi, maitsti
õunakooki koos „valge klaari“ limpsiga.
Põhjamaade raamatunädala „Sõprus Põhjalas“ tähistamiseks tuli raamatukokku III klass. Süütasime
küünlad ja lugesime hommikuhämaruses Maria Parri raamatust „Vahvlist südamed“ katkendi.
Tutvusime ka Tove Janssoni muumilugude väljapanekuga.
Detsembris kohtusime meie koduküla kirjaniku Heli Reichardiga, kes tutvustas raamatut „Leenu ja
Liisu lood.“ Väljas oli raamatu illustratsioonidest näitus. Pildid on joonistanud kunstistuudio õpetaja
Anneli Lember ja H. Reichardi lapselaps Lianna Lisette Erit II klassist.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu nimi
Ridala

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
50

Üritused
34

Üritustel
osalenute arv
693

Väikeses maakohas on raamatukogul täita ka kultuurikeskuse roll. Luulehommikute,
kohtumisõhtute, viktoriinide ja konkurssidega püüdsime tähistada kirjarahva tähtpäevi, üldriiklikke
ja rahvakalendri tähtpäevi.

Muutus
(+/-)
-145
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Mõned näited:
„Ajamustrid Fred Jüssi lugudes“(F. Jüssi 80)
„Mere ja taeva vahel“ (J. ja Ü. Tuulik 75)
„Iga inimese sees on vääriskivi“ (Albert Kallasmaa 100)
Tähistasime kohaliku kiviraidur BRETI juubeli sünniaastapäeva. Külas olid koduurijad Heiki
Magnus ja Aare Tamm, kes tutvustasid näitust ja meenutasid seiku Breti elust.
Autasustasime lastele korraldatud joonistusvõistluse „Mida ma näitaksin Bretile, kui ma kohtuksin
temaga“ parimaid. Sõime sünnipäevakooki. Täiskasvanutele toimus mälestushetk surnuaias Breti
haual.
Vabariigi 97. aastapäeva eel avati näitus „Vabadussõja Haapsalu mälestussammas vanadel fotodel.“
Näituse avas mälestussambale (16.08. 1944) nurgakivi asetanud Haapsalu linnapea Urmas Sukles.
Näitust tutvustas koostaja Heiki Magnus. Ürituse muutis pidulikuks Kaitseliidu Lääne Malev ja
Naiskodukaitse. Laulis kooli tütarlaste ansambel. Maitsti koduleiba ja „presidendi“ kilusid.
„Jaan Krossi külluslik pärand“ (J. Kross 95)
„20. saj menukaim ja mõjukaim eestlane“ (E. Vilde 150)
„Ma ise ilutegija“ (L. Talvingu heegelmustrid); „Värvid loodusest“
Õpetlik näitus, kuidas värvida lõngu. Külas oli Tiiu Tomingas Mäemõisa kangakudujate seltsingust.
Huvitav oli kohtumine meie pereõe Merike Peegiga, kes rääkis D- vitamiinist, kui päikesevitamiinist
ja näitas istudes tehtavaid harjutusi süvalihastele.
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ raames toimusid järgmised üritused:
Ettelugemispäev „Muusika lasteraamatutes.“ Žürii ja IV klass valis endi loetud lugudest välja
parima. Maakondlikul võitulugemisel esindas meie kooli Riin Tammet, kes saavutas tubli III koha.
Eesti raamatu päevad (23. okt) avasime näituse „Luulehetked Kalju Kanguriga.“ Tähistasime
kirjanuku 90. sünnipäeva.
Näitus „põnevad noortekad“ tutvustas uuemat noortekirjandust.
„Tuntud inimene raamatukogus.“ Laenutusleti taha asusid Valli Ender vallavolikogust ja Piret
Serbin lugejate esindajana. Valli ja Piret olid tublid. Soovitasid kirjandust, laenutasid, viisid läbi
raamatutunni A. Pervikust ja „Paula lugudest. Tänuks külalistele laulis VI klassi Helen võrratu
“Kitsekarjuse“ laulu. Muljetamist toredast kohtumisest jätkus veel järgmisse päeva.
Lasteaia vanem rühm tutvus raamatukoguga üritusel „Terekäsi raamatukogule.“ IV klassi Riin luges
Markus Saksatamme loo „Tädi Luule kuulus laulukoor.“
Raamatukogupäevad lõpetas kohtumine rändur ja reisikirjanik Marko Kalduriga. Ta on seigelnud
paljudes põnevates paikades koos sõprade ja samojeedi koeraga. Rännakute eredad elamused on
kirjas raamatus „Valge Tähekiire seiklused.“ Tähekiir oli väga sõbralik. Laskis end mõnusalt
sügada, paitada, sai lastelt palju kallistusi. Igale osalejale jäi mälestuseks Tähekiire foto koos tema
käpajäljega.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu

Ridala

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
18
16

Osalejate arv
2014
307

2015
298

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015
14
12
28
27

Peamised sihtgrupid olid õpilased, seltside ja seltsingute liikmed.
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenuseid tutvustatakse valla lehes „Rotala“. Toimuvad raamatutunnid
raamatuüritused täiskasvanutele ja lastele. Elektrooniliste andmebaaside tutvustamine.
Raamatukogundusliku programmi „Riks“ tutvustamine.
Raamatukogu tegevuse kajastamine meedias. Raamatukogu tööd, probleeme ja ettevõtmisi
kajastasid on-line ajalehed Läänlane ja Lääne Elu.
01.02 2015 online.ee
Kodukandirahvas mälestab küünlapäeval Breti kivide autorit.
03.02.2015 Lääne Elu nr 14
Ridala rahvas mälestas Breti kivide autorit
07.02 www.laanlane.ee
Ridala raamatukogus avatakse Vabadussõja Haapsalu mälestussamba täiendatud fotonäitus.
10.02 online.le.ee
Haapsalu mälestussamba fotonäitus jõudis Ridala raamatukokku.
Rotala nr 30
Kirjanik Ilmar Trull Ridala raamatukogus.
Rotala nr 33
Raamatukogus on lahe!
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4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Jätkus kodulooliste artiklite kogumine ja koduloomappide täiendamine perioodikas ja raamatutes
leiduvaga. Raamatukogus on hoiul Ridala Põhikooli õpilaste uurimustööd endiste õpetajate kohta.
Sellel aastal lisandusid 8. klassi õpilaste loovtööd erinevatel teemadel. Kogu materjal on ainult
paberkandjal.
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
Vastasime 240 päringule. Neist 135 olid teemapäringud ja 105 faktipäringud. Päringute esitajateks
olid õpilased, õpetajad, mälumängurid, seltside ja seltsingute liikmed. Suuremat huvi tunti
pärandkultuuri, ajaloo, spordi, käsitöö ja tervishoiu vastu.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
5. 2016 aasta tegevused
2015. aasta möödus töiselt.
Tundsime rõõmu tublidest lugejatest. Tagasitee raamatukokku on leidnud nii mõnigi endine lugeja.
Õpilased külastavad raamatukogu meelsasti.
Raamatukogus viiakse läbi õppetunde ja ka vabaaja üritusi.
Plaanime jätkata kirjanike kutsumist raamatukokku. Oleme avatud ja täis tegutsemislusti.
Loodame, et 2016. aasta endaga kaasa palju toredaid ettevõtmisi ja uusi lugejaid.

Juhataja
Hilja Tamm
Allkiri ……………… /Nimi/
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