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Asuküla Külaraamatukogu aastaaruanne 2015
Maakond: Lääne maakond
Elanike arv teeninduspiirkonnas: 342
1.Põhilised tegevussuunad
Asuküla Raamatukogu põhilisteks tegevussuundadeks on:
1. Teavikutefondi elanikele kättesaadavaks tegemine (koju- ja kohallaenutus).
2. RVL – raamatukogudevaheline laenutus.
3. Muusika ja muinasjuttude kuulamine.
4. Eakate ja kaugemal elavate inimeste koduteenindus.
5. Lugejakoolitus.
6. Raamatukogutunnid.
7. Raamatunäitused.
8. Kirjandusüritused.
9. Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (nii paberkandjal kui ka internetis).
10.Kodulooalane töö.
Plaanis on fondi puhastamine, lastetöö, kodulugu, lugejakoolitus.
Raamatukogu ruumide ümberkolimine hoone siseselt avaramatesse ja valgusküllasematesse
ruumidesse. Selleks tuleb pidada läbirääkimisi Ridala Vallavalitsuse ja Asuküla Laulu- ja
Mänguseltsiga, et leppida kokku ühiskasutusse antud ruumide kasutamises raamatukoguna.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogu põhimäärus on kinnitatud Ridala Vallavolikogu määrusega 06.mai 2010 nr 23.
Raamatukogu juhindub oma töös põhimäärusest, Rahvaraamatukogude seadusest, KOV korralduse
seadusest, Avaliku teabe seadusest, Interneti kasutamise juhendist, AIP kasutusjuhendist.
Asuküla Raamatukogu 5-liikmeline nõukogu on moodustatud Ridala Vallavalitsuse korraldusega
16.september 2010 nr 449
Raamatukogu nõukogu käis koos korra aastas, 16. septembril. Arutlusel koostöö seltsidega,
raamatukogu ruumide ümberpaigutamine hoone siseselt.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.15 €
12,42

Muutus %

Eelarve kokku

Seisuga
31.12.14. €
11,55

Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt

7,91
2,22
1,71

7,90
1,89
1,29

-0,13%
-14,86%
-24,5%

sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

0,51
0,81

0,60
0,62

+17,65%
-23,5%

+7,53%

2.3 Raamatukogu struktuur
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisu kuulub 1 täistööajaga töötaja, kes lisaks raamatukogu tööle ka kütab, koristab,
lükkab lund ja tegeleb kõigi majandusküsimustega.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi
Koolituste arv
Asuküla
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Koolituse teema
03.11 Lugude jutustamise festivali
Jutupühad loeng-kohtumine
23.11 Jõulukombestiku kursus
„Jõnkadi,
jõnkadi
jõulud
tulevad...“
29.12 Muinasjuttude töörühma
seminar „Muinasjutust mitme
kandi pealt“

Koolitustundide
arv
18

Korraldaja
Rahvakultuurikeskus/
Kolledž
Rahvakultuurikeskus

Koolituseks
kulutatud
51,31 €

Osavõtjate arv
Haapsalu 1

Eesti Kirjandusmuuseum/
Rahvaluule Arhiiv

1

Eesti 1

07.12 Raamatukogutarkvara RIKS koolitus Sutlepa raamatukogus, Meelis Lilbok
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised.
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Osalesin järgmistel Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustel:
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.
25. märts – „Raamatukogutöötaja teenindusmeel ja –keel“, Heli Tooman TÜ Pärnu Kolledžist
15. mai – Muinasjutukonverents, esinejateks Pille Kippar, Piret Päär, Jaanika Palm, Janika
Kronberg, Krista Kumberg, Mathura, Risto Järv.
20. november – „Õnnelik kodanik“, Eesti Töötukassast Piret Luik. Muinas.ee ja nende andme- ning
otsingubaaside tutvustus, Kalli Pets Muinsuskaitseametist. RIKS-i koolitus, Meelis Lilbok.
Statistilise aruande täitmisest, pearaamatukoguhoidja.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Töötajal on raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Asuküla Raamatukogul on kasutada kolm ruumi Asuküla Algkooli/Seltsimaja hoones.
Raamatukogu asukoht on hea, sest bussipeatus on kohe maja ees. Viimane remont oli aastal 2000.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Raamatukogul puudub kaldtee.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Internetiühendust pakub Telia ja lepingulised andmed sellele ühendusele on 1Mb/512kbps. 2014
aastast on raamatukogus uus ruuter, mis võimaldab ka lugejal olla oma sülearvuti või telefoniga
WIFI levialas.
Riistvara ostetud pole.
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2.7 Raamatukogude koostöö. Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Koostöösuhted on head Ridala vallas tegutsevate Ridala ja Uuemõisa Raamatukoguga; samuti ka
Lääne Maakonna Keskraamatukoguga (kõigi osakondadega), kes korraldab teabepäevi ja
õppeseminare ning komplekteerib fondi.
Otse loomulikult on väga hea koostöö Ridala Vallavalitsusega, kes toetab raamatukogu võimaluse
piires kõigis ettevõtmistes, nii teavikute ostuks lisaraha andmises, mööbli muretsemisel jne.
Väga hea koostöö on ka külavanem Virve Targamaaga, kes on suureks abiks uute raamatute
transportimisel Haapsalust Asukülla ja ka ürituste korraldamisel. Virve on ka väga aktiivne lugeja.
Muinasjutu- ja meisterdamistuba toimub aga tänu väga heale koostööle vabatahtlikega. 2015 aastal
on aidanud vabatahtlikena lasteüritusi läbi viia Kairi Õunaid, Viivika Pall ja Ingrid Lõppe.
Koostöös MTÜ Ühendus Asuküla Seltsi ja vabatahtlikega sai korraldatud 15. augustil
Kodukandipäev Leib Meie Laual, mis sai toetust KOP kevadvoorus ja kajastas 30 aastat tagasi
tollase
Külvaja
kolhoosi
maadel
toimunud
Haapsalu
Rajooni
Lõikuspäeva.
http://online.le.ee/2015/08/16/asukulas-peeti-kodukandipaeva/
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted on aastaid olnud samad - soetada eesti kirjanike teoseid,
lastekirjandust, kohustuslikku kirjandust koolis, teatmekirjandust, tuleb lähtuda ka
teeninduspiirkonna lugejate soovidest.
Raamatuvalikut aitab teha Lääne Maakonna Keskraamatukogu komplekteerimisosakond, kelle
tööga olen väga rahul. Alati saab esitada ka lugeja ja enda soove. Lugejad on raamatute valikuga
rahul. Kui siiski Asukülas ei ole soovitud raamatud, siis sai kasutatud RVL teenust.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Ilu- ja lastekirjanduse osakaal raamatufondist 65,5 %, teabekirjanduse osakaal 34,5%.
Raamatuid soetati 2015 aastal 131 eksemplari, sellest annetusi 3. 2,3 % on annetuste osakaal kogu
juurdekasvust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju oli tellitud raamatukokku 17 nimetust, ajalehti 2 nimetust , seega 25,9%
komplekteerimiskuludest kulus perioodikale.
Kultuuriajakirjadest oli 2015 aastal tellitud Loomingu Raamatukogu, Täheke ja Raamatukogu.
Perioodika laenutuste osakaal 15,4 %
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu pakub lugejatele ja raamatukogu kasutajatele järgmisi teenuseid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Teavikute kojulaenutus
Teatmekirjanduse kohallaenutus
Ajakirjanduse lugemine raamatukogus
Koduteenindus kaugemal elavatele ja eakatele lugejatele
Päringutele vastamine
Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)
Lugejakoolitus
Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine
Avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine
Printimise, skaneerimise ja koopiate tegemise võimalus

Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine
lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on avalik teave kättesaadav nii elektrooniliselt, kui ka paberkandjal (Ridala
Vallavolikogu protokollid, Ridala valla arengukava jms.).
Lugejate käsutuses on üks AIP arvutit, ( arvuti on varustatud ID-kaardi lugejaga) ja printer-skannerkoopiamasin.
Raamatukogu lahtiolekuajad on üleval Ridala valla kodulehel, Lääne Maakonna Keskraamatukogu
kodulehel, Facebookis on Asuküla Külaraamatukogul konto, kus on jooksev info raamatukogus
toimuva kohta.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Asuküla

Lugejad
2014
84

Lugejad
2015
86

Muutus
(+-)
+2

Laenut-d
2014
4038

Raamatukogu
Asuküla

Külastused
2014
1699

Külastused
2015
1780

Muutus (+- Virtuaalkül
)
ast. 2014
+81
67

Laenut-d
2015
5551

Muutus
(+-)
+1513

Virtuaalkül
ast. 2015
134

Muutus (+)
+67

Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2015 aastal 342 elanikku, kellest 162 on raamatukogu
kasutajad, mis teeb lugejahõlveks 47,4. Laste osakaal kasutajate hulgas 15,4 %. Laste laenutuste
osakaal 7,3 %. Külastusi ühe elaniku kohta 5,2. Laste % külastajatest 19,2.
Laenutusi ühe elaniku kohta 16,2. Ilu- ja lastekirjanduse laenutuste osakaal 48,6 %.
01.11.2013 liitus Asuküla raamatukogu raamatukogude info- ja kataloogisüsteemiga RIKS.
Koduteenindus on korraldatud nii, et lugeja helistab töötajale, kui on soov raamatuid vahetada ja
siis lepime päeva kokku, millal raamatuvahetus toimub. Koduteenindust teeb raamatukogutöötaja.
4.3 RVL teenindus
RVL laenutuse raamatuid käin ise kas siis Lääne Maakonna Keskraamatukogus toomas või
broneerin raamatu telefoni teel ja lugeja ise läheb raamatule Haapsallu järgi.. RVL toimub ka
vallasiseselt – nii Uuemõisa kui ka Ridala raamatukogust
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Asuküla

Lug-d Lug-d Muutus
2014
2015
(+-)
27
25
-2

Külast-d
2014
325

Külast-d
2015
342

Muutus
(+-)
+17

Laenut
2014
386

Laenut
2015
373

Muutus
(+/-)
-13

Lugejate arv on väheke vähenenud, lapsed on suureks saanud, kuid külastuste ja laenutuste arv on
suhteliselt stabiilne. Loetakse põhiliselt soovituslikku koolikirjandust.
Muinasjutu- ja meisterdamistuba on laste poolt alati väga oodatud ja see toimub septembrist – juuni
kuuni 1 kord kuus juba kuuendat hooeaga. Kõige pisemad osalised on olnud 2 –aastased. Iga kord
on meil ka teema, mille alusel siis valime jutukese ja meisterdame või joonistame vastavalt teemale.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Asuküla

Ürituse nimi
Sõbrapäeva pannkoogituba
Kevadine Muinasjutu-ja meisterdamistuba
Muinasjutu- ja meisterdamistuba – Sügisene
saladus
Muusikatuba
Kaartide valmistamise õpituba
Perepäev Jõulud jõudvad Asukülla

Osavõtjate arv
12
8
8
12
8
12

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Möödunud aastat võib nimetada aktiivseks kultuuri aastaks, ongi ju raamatukogu olnud läbi oma 95
tegutsemisaasta kultuurielu kandja Asuküla mail. Võib rõõmsalt tõdeda, et elu maal ei ole soiku
jäänud – inimesed tahavad kodunt välja tulla ja koos käia.
Ja nagu üks lugeja on tabavalt öelnud - raamatukogu on lisaks infoasutusele ka aina rohkem
muutumas kultuurikeskuseks. Selle Asuküla piirkonna jaoks on see maja ja sh.raamatukogu alati
olnud kogukonna kooskäimise kohaks. On üsna loogiline, et raamatukogu on ühistegevuse
keskuseks ja eestvedajaks.
2015 aasta oktoobris alustas seltsimajas Asuküla Käsitööklubi, mis käib koos igal nädalal. Ringi
tegemisest võtavad osa lapsed ja täiskasvanud. Klubi eesmärk on saada kokku, lõpetada ammu
alustatud pooleli olevad käsitööd, saada käsitööalast abi tublidelt oskajatelt ning proovida ka midagi
uut. Koos on siiani käidud raamatukogu ruumides.
Raamatukogu
nimi
Asuküla

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
12

Üritused
16

Üritustel
osalenute arv
648

Näituse avamine- Haapsalu Vabadussammas vanadel fotodel - 39 külastajat
http://online.le.ee/2015/01/15/laupaeval-avatakse-asukula-raamatukogus-fotonaitus-haapsaluvabadussoja-malestussambast/ , http://www.kaitseliit.ee/et/laane-malev-avab-haapsalu-lahistelnaituse-haapsalu-vabadussoja-malestussammas-vanadel-fotodel
Suguvõsauurimise infopäev 9 osalejat
Valla Arengukava arutelu - 12 osalejat
Kodukandipäev Asukülas - 169 osalejat
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=laaneelu20150818.2.8.2
Külvaja kolhoosi ajalugu kajastav näitus ja fotonäitus" Lõikuspäev 1985" - 203 osalejat/vaatajat
TÕN nädala üritus – 12 osalejat http://www.naiskodukaitse.ee/2795.htm
Muusikaasta 2015 - 12 osalejat
SEE Teater Asukülas etendusega „Torm jõe kaldal“ (raamatukogu partnerlusel) 50 teatrikülastajat
Asuküla raamatukogu 95. Külas on Maire Aunaste - 42osalejat
http://online.le.ee/2015/11/26/asukula-raamatukogu-95-sunnipaeva-kulaline-on-maire-aunaste/
Advendiküünla süütamine - 31 osalejat
Perepäev " Jõulud jõudmas Asukülla " – 21 osalejat
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
0
0

Osalejate arv
2014
0

2015
0

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015
6
5
6
5

Peamised sihtrühmad olid nii noored kui ka vanemaealised, kes vajasid juhendamist CV
kirjutamisel, e-posti konto loomisel, ka Facebooki konto loomisel.
Olen juhendanud lugejat internetis vajaminevate lehtede leidmisel - näiteks Haigekassa,
Statistikaamet, Maksuamet jms. Juhendasin ka blankettide täitmisel, näit. Euroopa
ravikindlustuskaardi tellimisel interneti kaudu ja hambaravihüvitise taotluse täitmisel. Juhendan ka
ID-kaardi kasutamisel.
Mitmel korral olen lugejat juhendanud ka mobiiltelefoni kasutamisel. Tegemist oli nt telefoni
seadete ja sõnumite saatmisel abistamisega.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukogus toimuva kohta saab infot Facebookist ja valla kodulehelt. Infot ürituste kohta saadan
ka meili teel või helistan lugejatele, kes ei kasuta internetti.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
2015. a jooksul registreeriti 43 infopäringut. Infopäringuid oli rohkem, aga alati ei registreerinud
neid.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded

5. 2016 aasta tegevused
Kokkuvõtvalt võib öelda, et oli jälle üks töine aasta.
Raamatukogu kasutajate arv on kasvanud, käiakse lehti ja ajakirju kohapeal lugemas ja kui inimene
ei avalda soovi, siis ma ei ole ka lugejaks registreerinud. Laste arv on püsinud stabiilsena.
Huvi raamatute vastu on, sest endale koju soetamiseks on raamatud kallid.
Tänu vallale oli võimalik soetada ka uus muusikakeskus ja DVD mängija.

Koostaja
Imbi Sildaru
16.02.2016
Asuküla Külaraamatukogu juhataja

