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Virtsu raamatukogu 2015. a. aastaaruanne
Läänemaa, Virtsu alevik
Elanike arv: 558
1. Põhilised tegevussuunad
2015. aasta oli kuulutatud muusika-aastaks. Tutvustasin algklasside lastele muusika- ja
muusikariistadega seotud raamatuid, suupilliraamatuga kaasas olevat pilli. Raamatukogu
külastajatele korraldasin muusikalise pärastlõuna Virtsu kooli väikeste muusikute ja nende
juhendajatega. Lapsed laulsid ja musitseerisid erinevatel pillidel. Ise lugesin vahepaladeks
mõtteteri, luuletusi muusikast ja muusikale ning naljakaid juhtumisi muusikutega. Välja oli pandud
näitus „Koolilaulikuid ja pillimänguõpikuid erinevatest aegadest”. Publikut oli küll vähevõitu nagu
ikka, aga selle eest väga tänulikud.
Püüdsin sel aastal pöörata rohkem tähelepanu laste lugemisharjumuste kasvatamisele. Tegime
koostööd õpetajatega. Viisin läbi mitmeid lugemiskultuuri tunde, kus lapsed osalesid päris
aktiivselt. Aga laste lugemine sellest hoolimata ei suurenenud. Pigem istutakse laua taga ja
mängitakse oma nutitelefonidega.
Tegelesin ka fondi puhastamisega. Kui varasemalt sai põhjalikult läbi vaadatud väliskirjanduse osa,
siis sel aastal võtsin ette eesti kirjanduse ja ajaloo. Ruumipuudus kimbutab ja pole mõtet hoida
raamatuid, mida keegi ei ole 20-30 aastat lugenud.
Kahjuks jäid tegemata parandused ja muudatused raamatukogude kasutamiseeskirjas ja
põhimääruses. Kõik on kuidagi äraootaval seisukohal seoses valdade ühinemisega. Siis tuleb
nagunii muudatusi teha.
Järgmiselt aastalt ootan eelkõige, et võetaks midagi ette raamatukogu katkise ja laguneva seinaga.
Siiani ei ole minu pöördumistel asjaosaliste poole tulemust olnud ja niiskus muudkui trügib tuppa.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Seoses uue värvilaser kontorikombaini muretsemisega aasta lõpus arutasime teenustasu hinna
muudatusi. Uute hindade kehtestamine jääb 2016. aasta algusesse. Muus osas pole muutusi
toimunud.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
13,56
7,45
5,0
4,04
0,96
0,19

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

2.3 Raamatukogu struktuur

Seisuga
31.12.15 €
13,45
8,17
4,8
3,83
0,97
0,37
Periood

Muutus %
-0,8
9,7
-4,0
-5,2
1,0
94,7
Summa
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Olen mõelnud laupäevase tööpäeva ringivahetamise peale esmaspäeva vastu, sest tihti toimub just
laupäeval igasugu üritusi, millest tahaks osa võtta, kuid ei saa. Statistika aga näitas, et laupäev oli
eelmisel aastal raamatukogus külastatavuse poolest teisipäevale järgnev. Neljapäevast tunni võrra
pikendatud lahtiolekuaega aga kasutatakse üldiselt harva.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi pole toimunud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Virtsu raamatukogu
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Koolituse teema
Muinasjutust mitme kandi pealt

Koolitustundide
arv
(koolituse pikkus)
6

Koolituseks
kulutatud

Korraldaja
Osavõtjate arv
Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti 1
Rahvaluule Arhiivi ja Tartu
Ülikooli
eesti
ja
võrdleva
rahvaluule
osakonna
muinasjuttude töörühm

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Koolituse teema

Koolitaja/es
ineja

Koolitustun
dide arv

Raamatuko
gu-hoidjate
arv

Koolituseks
kulutatud
summa

Võtsin osa järgmistest keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustest:
30. jaanuar
Erialateave. „Kunst internetiavarustes“ M. Ektermann, KUMU hariduskeskuse juhataja. Heino
Maripuu oma loometeest ja uutest raamatutest.
17. aprill
Raamatukoguhoidjad kaasaegsest luulest. Lastekirjanduse uudistest Krista Kumberg. Tõnu Tuulas
enda koostatud raamatutest ja luuletamisest.
15. mai
Muinasjutukonverents - esinejateks Pille Kippar, Piret Päär, Jaanika Palm, Janika Kronberg, Krista
Kumberg, Mathura, Risto Järv.
Koolituskulud 11,41€
Veel osalesin:
14. aprill
Kõmsi rahvamajas kohtumine luuletaja Contraga.
7. detsember
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Raamatukogutarkvara RIKS koolituspäev Sutlepa vabaajakeskuses. Koolitaja Meelis Lilbok firmast
Deltmar OÜ.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Oman 2007. aastast Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Muret teeb, et raamatukogu temperatuur on olnud aasta vältel väga ebastabiilne. Kunagi ei tea, mis
hommikul tööle minnes ees ootab. Küttesüsteem ei toimi nii nagu peaks. See mõjub halvasti ka
teavikutele. Raamatukogu välisseinaga ei ole samuti midagi ette võetud, kuigi olen sellele mitmeid
kordi tähelepanu osutanud.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Spetsiaalselt ei ole midagi juurde ehitatud, aga ukseava on nii lai küll, et peaks pääsema ka
ratastooliga sisse. Siiani pole vajadust olnud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Aasta lõpus läks rikki koopiamasin. Kuna remont polnud otstarbekas, sai tellitud uus värvilaser
kontorikombain (printer-skanner-koopiamasin).
Vallavalitsusest tehti järelepärimine meie lugejaarvutite kasutamise kohta, et siis mõelda, milliseid
arvuteid meile edaspidi muretseda, kui mõni peaks üles ütlema.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
Koostöösuhted toimivad enamasti kohalikul tasandil. Sagedasti oma valla raamatukogudega, aga ka
teiste maakonna raamatukogudega vahetame töökogemusi. Käin lasteaias tegevusi läbi viimas ja
lapsed on tulnud raamatukogusse vastukülaskäigule. Koolilastega on toimunud üritused
raamatukogus. Koostööpartneritena võib veel nimetada naiste käsitööseltsingut, Hanila
vallavalitsust, Läänemaa keskraamatukogu komplekteerimisosakonda. Samuti eraisikuid ja lugejaid,
kes on raamatukogule annetanud teavikuid ning perioodikat. Ka sel aastal tehti raamatukogule väike
rahaline annetus raamatute ostuks.
Maakonnaraamatukogu poolt korraldatud seminaridest olen võimalusel osa võtnud.
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatute komplekteerimine on juba aastaid olnud väga heal tasemel ja ikka tänu meie
komplekteerimisosakonnale. Ise jälgin hoolega ka lugejate soove . E-raamatute järele pole nõudlust
olnud. See on samuti hea, et kõigis valla raamatukogudes ei ole päris ühesugused raamatud ja
saame omavahel vahetada vastavalt lugejate nõudlusele.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid saadi 2015. aastal juurde 369 eksemplari. Neist annetusena 38 eksemplari ehk 10,1%.
Ilukirjandust tuli juurde 247 eksemplari. Nimekirjast kustutati 187 eksemplari raamatuid.
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Raamatukogu kasutajaid oli kokku 176. Neist laenajaid 161, sealhulgas lapsi 41. Laenajate
üldarvust moodustavad lapsed 25,5%. Enim laenutavad lugejad vanuses 57-74 eluaastat.
Laenutusi oli kokku 5586, neist lastele 218. Ilu- ja lastekirjanduse laenutusi oli 2325. Lugejahõlve
31,5%.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat tuli juurde 30 aastakäiku, sellest annetusena 4. Kustutati 106 aastakäiku. Perioodikat
laenutatakse jätkuvalt väga palju. Kohapeal lugemist on jäänud vähemaks.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei ole komplekteeritud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejatele on pakkuda päris rikkalik valik ilukirjandust, teabekirjandust ja perioodikat. Kasutada
saab printimis-, skaneerimis- ja kopeerimisteenust. Viimast kasutatakse üsna sagedasti. Välis- RVL
teenust pole möödunud aastal kasutatud, maakonnasisest aga küll. Üks lugeja kasutab
koduteenindust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukogu külastajate kasutuses on 1 arvuti koos ID-kaardi lugeri ja laserprinteriga. Teavet
raamatukogu ja seal toimuva kohta leiab valla kodulehelt ja Facebookist. Neli korda aastas ilmub
Hanila Valla Teataja, mida tuuakse paberkandjal raamatukogusse tasuta jagamiseks ja saab lugeda
ka veebiväljaandena Hanila valla kodulehel.
Veebruarikuus oli raamatukogus külastajatele tutvumiseks välja pandud Virtsu kalasadama ja lähiala
detailplaneering. Septembris-oktoobris aga Virtsu ettevõtluskeskuse detailplaneering ettepanekute ja
paranduste tegemiseks.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Virtsu rk

Lugejad
2014
169

Lugejad
2015
161

Muutus
(+-)
-8

Raamatukogu
Virtsu rk

Külastused Külastused Muutus
2014
2015
(+-)
2669
2560
-109

Laenut-d
2014
6217

Laenut-d
2015
5586

Muutus
(+-)
-631

Virtuaalkü
last. 2014
0

Virtuaalkü
last. 2015
0

Muutus
(+-)
0

Virtsu elanike arv vähenes möödunud aruandeaastal 29 võrra. Täiskasvanud lugejate arv 8 võrra ja
laste arv lugejate osas 12 võrra. Sellest tulenevalt on ka laenutuste ja külastuste näitajad tagasi
läinud. Kuigi elanikkond vananeb, on just üle keskea lugejad sagedasemad raamatukoguteenuste
kasutajad.
Ilukirjanduse osas loetakse rohkesti armastus- ja kriminaalromaane. Kõige vähem aga jutustusi.
Enim laenutati Tiit Sepa, Adena Sepa ja Jo Nesbo raamatuid. Loetumad olid V. Kersna „Ei jäta
elamata”, U. Mikker „Seal kusagil ma olen”, L. Riley „Tüdruk kaljunukil”. Perioodikast laenutati
rohkesti ajalehti Postimees, Lääne Elu ja Targu talita. Ajakirjadest Kroonikat, Kodukirja, Tiiut.
Tunduvalt on vähenenud teatmeteoste kasutamine. Selles on ilmselgelt süüdi internet.
4.3 RVL teenindus
Sise-RVL tellimusi oli 6 ja need said täidetud. Välis-RVL teenust pole kasutatud.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
Õpilaste arv koolis pole vähenenud. Ka laste laenutuste ja külastuste arv pole vähenenud. Kahjuks
aga lugejate arv ja seda just algklasside osas. Seal on poiste ülekaal ja poisid loevad vähem kui
tüdrukud (vt ka punkt 1).
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kirjanduse komplekteerimine toimub enamasti keskraamatukogu komplekteerimisosakonna kaudu.
Valik on mitmekülgne, oleks ainult lugejaid. On tehtud ka mõningaid annetusi ja vajadusel
järelkomplekteerimist.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Virtsu rk

Lug-d Lug-d Muutus
2014
2015
(+-)
53
41
-12

Külast-d
2014
315

Külast-d
2015
367

Muutus
(+-)
+52

Laenut
2014
209

Laenut
2015
218

Muutus
(+/-)
+9

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Oleme lastega koos valmistunud kirjandusviktoriiniks. Igal sügisel käib VII klass tegemas
raamatukogu kohta uurimuslikku tööd. Pikapäevarühma lapsed tulevad aeg-ajalt raamatuid
vaatama. Nii palju, kui teiste lugejate kõrvalt võimalik, olen püüdnud siis nendega tegeleda.
Ettelugemisvõistlust pidasime kohapeal, maakondlikule keegi edasi ei läinud. Neljanda klassi
lapsed lugesid ette esimese klassi lastele. Tuli olla tähelepanelik, sest pärast toimus kuuldu põhjal
viktoriin.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Virtsu rk

Ürituse nimi
2. apr. Lasteraamatupäev lasteaialastele.
Lugesime A. Kivirähk „Karneval ja
kartulisalat”. Tutvustasin uusi raamatuid.
27.
okt.
Muusikaline
pärastlõuna
raamatukogus. Näitus „Koolilaulikuid ja
pillimänguõpikuid erinevatest aegadest”.
28. okt. IV klassi ettelugemisvõistlus
„Muusika lasteraamatutes”. Viktoriin loetu
põhjal.
30. okt. II-III klass. Uute raamatute
tutvustamine. Ettelugemine: R. Lagercranc
„Kui ma olin õnnelik”
3. nov. Ettelugemispäev lasteaias. P. Raud
„Teistmoodi printsessilood”.

Osavõtjate arv
6
19
15
13
5

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
15

Teenuste arv
89

Kasutajate arv
1
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Ürituste arv
Teenused teistele asutustele 0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Peamised koostööpartnerid on kool, lasteaed ja naiste käsitööseltsing. Kuna lugejate hulgas on palju
pensionäre, siis saavad ka nemad siin omavahel kokku ja jäävad juttu rääkima.
Näitusi olen korraldanud nii lastele kui täiskasvanutele. Mõned näited:
„Iloni pikk-pikk teekond”. Ilon Wikland - 85.
Jüri Tuulik - 75.
Eesti Vabariigi 97. aastapäev kajastatuna meie perioodikaväljaannetes.
Pipi Pikksukk - 70.
13. september - vanavanemate päev.
1. oktoober - muusikapäev.
„Jõnkadi-jõnkadi jõulud tulevad.
Raamatukogu
nimi
Virtsu rk

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
13

Üritused
6

Üritustel
osalenute arv
51

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu
Virtsu rk

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
2
2

Osalejate arv
2014
16

2015
21

Individuaalkoolit
. arv
2014
2015
0
0

Osalejate arv
2014
0

2015
0

Peamine sihtrühm on Virtsu kooli õpilased ja peamisteks teemadeks lugemiskultuuritunnid ja
raamatukogu kasutamine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenuste kohta võib infot leida Hanila valla kodulehelt, Hanila valla infolehest ja
Facebookist. Vahel harva ka Lääne Elust.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Raamatukogu e-kataloogile ja muudele kasulikele linkidele leiab juurdepääsu hanila valla
kodulehelt ning aadressilt http://laanemaa.webriks.ee.
4.9.1 Andmebaaside loomine
Pole loodud.
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid oli kokku 29. Näited:
Hariliku robiinia paljundamine juurevõsundite abil.
Läänemaa rannikuääre turismirajad, teed ja majutuskohad. Kaart.
Mongoolia koeratõug bankhar - tema kohta infot.
Kas tavavahelik on mürgine seen?
Nehatu ja Paatsalu mõisa ajalugu.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
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5. 2016 aasta tegevused
2016. aastal tahan jätkata samasuguse töörütmiga. Ei tea, mida toob endaga kaasa haldusreform.
Loodan väga, et raamatukogu Virtsusse ka edaspidi eksisteerima jääb. Samuti ootan, et meie
ettevõtluskeskuse detailplaneering saaks ikkagi teostuda ja meie inimesed võiksid töötada kodukoha
lähedal. Ehk tuleks siis ka noori inimesi Virtsusse tagasi ja elu võiks natuke rõõmsamate nootidega
edasi minna.

Tiia Lepik
Virtsu raamatukogu juhataja

