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Liivi raamatukogu aastaaruanne 2015
Maakond Läänemaa, Kullamaa vald
Raamatukogude arv: 1
Piirkonna elanike arv 276
1.Põhilised tegevussuunad
Põhiliseks tegevusuunaks on teavikute komplekteerimine, säilitamine ja lugejatele kättesaadavaks
tegemine, näituste ja ürituste korraldamine, avalike teabekanalite kasutamise võimaldamine,
kodulooalane töö. Koostöö sujus kohaliku omavalitsusega, naisseltsiga, Kullamaa raamatukoguga ja
teiste maakonna raamatukogudega.
Tähistati raamatukogupäevi. Muusika-aasta raames oli väljas raamatunäitus, mis tutvustas muusikaga
seotud kirjandust, kohtuti kirjaniku Heli Künnapasega, toimus reisiõhtu ja väljas oli käsitööde näitus
(vaadata sai ka käsitöid esivanemate varasalvest). Osalesin konkursil „Tabamata Vilde“ koostatud
näitusega, mida korraldas ERÜ ja Eduard Vilde muuseum. Parimatele olid auhinnad, kõiki osalejaid
premeeriti raamatuga Viitol, Liivia „Eduard Vilde“. Tähistati Ernst Enno juubeliaastat
raamatunäitusega.
Raamatukogu tegevust kajastati veebilehe kaudu. Aasta lõpus ilmus ülevaade raamatukogu
tegemistest Kullamaa Valla Ajalehes.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Liivi raamatukogu tegevust reguleerivad raamatukogu põhimäärus, raamatukogu kasutamiseeskiri,
AIP-i kasutamiseeskiri, valla volikogu poolt kinnitatud maha kantud teavikute võõrandamise kord.
Raamatukogul on kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu. Nõukogu vaatas üle ja allkirjastas
teavikute kustutusakti ning esitas vallavalitsuse istungile kinnitamiseks.
Kullamaa valla arengukavas on välja toodud AIP-i toa täiendamine (uute arvutite näol) ja ka ajalootoa
täiendamine.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
15,59
9,77
2,78
2,32
0,46
1,58

Seisuga
31.12.15 €
16,20
10,41
4,31
3,83
0,48
1,48

Muutus %
3,9
6,6
55,0
65,1
4,4
-6,3

2.3 Raamatukogu struktuur
Struktuuris muutusi ei toimunud. Puhkuseks ja koolitusteks on raamatukogu suletud, kuna asendajat
pole ettenähtud. Laupäeviti on raamatukogu avatud juba aastaid, et võimaldada teenuse kasutamist
eemal õppivatel ja töötavatel elanikel.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogu juhataja, mitme lisa ülesandega (kütmine, koristamine).
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

(koolituse pikkus)

Liivi

2

13

Koolituse teema
28.04 „Mati Undi moodne maailm“
29.12 „Muinasjutt mitme kandi
pealt“

Korraldaja
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseum,
Rahvaluule Arhiiv

Koolituseks
kulutatud
25.00

Osavõtjate arv
1
Eesti 1

7.12 - programmi RIKS koolitus Sutlepas – Meelis Lilbok, programmeerija
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Osalesin järgmistel koolitustel:
30.jaanuar – Erialateave. „Kunst internetiavarustes“ Maarin Ektermann, KUMU hariduskeskuse
juhataja. Heino Maripuu oma loometeest ja uutest raamatutest.
25.märts – „Raamatukogutöötaja teenindusmeel ja –keel ning roll raamatukoguteenuste
disainimisel“, Heli Tooman TÜ Pärnu Kolledžist
15.mai – Muinasjutukonverents „Vii mind vikerkaare pääle“, esinejateks Pille Kippar, Piret Päär,
Jaanika Palm, Janika Kronberg, Krista Kumberg, Mathura, Risto Järv.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu ruumides on 2 ahju, mida tuleb kütteperioodil kütta. Kütab ja koristab raamatukogu
juhataja. Talvel tuleb maja ümbrus lumest puhtana hoida. Koos naisseltsi liikmetega toimus kevadel
ja sügisel majaümbruse korrastamine.
Amortiseerunud valgustid vahetati uuematega.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Raamatukogul puudub kaldtee

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
OÜ Deltmar programeerija Meelis Lilbok tegi programmis RIKS palju uuendusi, millest teavitas ka
Facebookis.
Raamatukogus ja selle lähiümbruses on WIFi leviala.
Kasutajate käsutuses on 4 arvutit. Vahetati välja 2 AIP-i arvutit veidi uuemate (kasutatud) arvutite
vastu. Kasutusele võeti operatsioonisüsteem Windows 8.1. Sellega seoses paranes 2 arvuti töökiirus
ning lugejate teenindamine. 2. teisel AIP-i arvutil vahetati aga ainult monitor välja ja need töötavad
Windows XP keskkonnas.
2.7 Raamatukogude koostöö.
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Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Kohaliku omavalitsuse ametnikud külastavad raamatukogu üsna tihti ja kuulavad mured-soovid ära.
Väga hästi on sujunud koostöö OÜ Deltmari ja Meelis Lilbokiga. Alati on saadud nõuandeid ja teateid
programmi sisse viidud uuenduste kohta.
Märtsis käisid Läänemaa keskraamatukogu töötajad kohapeal, abistasid fondi puhastamisel.
Komplekteerimisosakonna töötajatega sujub koostöö väga hästi. Alati arvestatakse soovidega.
Läänemaa Keskraamatukoguga, Martna-, Kullamaa- ja Asuküla raamatukoguga toimus RVL-i
vahetus.
Kahju, et ei toimunud sõitu Palamusele maaraamatukoguhoidjate päevale. Samuti ootan suviseid
väljasõite, et tutvuda kolleegide tegemistega ja kultuurilooliste paikadega.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatukogu komplekteeris teavikuid Lääne Maakonna Keskraamatukogu kaudu.
Komplekteerimisel arvestatakse kohalikke vajadusi ja olusid. Eelistatud on eesti- ja väärtkirjandus
ning algupärane laste kirjandus. Ajaviite- ja tõlkekirjandust tellitakse vastavalt võimalustele.
Teavet uudiskirjanduse nimekirjade kohta olen saanud kirjastuste poolt meili teel. Lugejate eelistused
muutunud ei ole. Enim soovitakse lugeda eesti autorite teoseid. Lugejate poolt on hästi vastu võetud
kirjastuse „Tänapäeva“ romaanivõistlusel hinnatud teosed. Meie vallas on ka teine raamatukogu, siis
püüame mitte kattuvaid teavikuid komplekteerida. Kogude seisund ja säilivus on hea. Kogu
korrastamine toimub jooksvalt. Pidevalt on raamatuid parandatud. Lugejate nõudmistele puuduva
teaviku osas kasutan RVL teenust. E-teavikuid komplekteeritud ei ole. Raamatukogus olevad
teavikud peegelduvad 100% elektroonilises kataloogis RIKS.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
Juurde saadi 198 eksemplari, sellest annetusi 25, seega 13% annetuste osakaal kogu juurdekasvust.
Annetajateks olid eraisikud.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Ilukirjanduse (laenutusi 999) kõrval nõutud liik on 7 - põhiliselt huvi tõttu elulooraamatute ja käsitöö
vastu (laenutusi 87). Liik 9 – huvi ajaloo ja geograafia vastu (laenutusi 84).
Lugejarühmadest on suurimad laenutajad pensionärid (710 laenutust), töötajad (629 laenutust).
Vanuseliselt laenutavad enim 50. aastased (263 laenutust), 64. aastased (207 laenutust), 51. aastased
(156 laenutust).
Nädalapäevadest on enim külastatav päev teisipäev (704 laenutust), laupäev (456 laenutust).
Perioodikat laenutati 891. korral.
Teavikutest laenutati enim Heli Künnapas „Homme on ka päev“ (14 laenutust), Erik Tohvri „Ühe
katuse all“ (10 laenutust), Toivo Tootsen „Vana hõbe“ (9 laenutust), Keitlin Priilinn „Miraculum“ (9
laenutust), Vahur Kersna „Ei jäta elamata“ (9 laenutust),Paavo Kangur „Jaak Joala“ (9 laenutust).
Eesti autoritest laenutati enim Epp Petrone, Erik Tohvri, Heli Künnapas`e, Ira Lember`i raamatuid.
Välisautoritest laenutati enim P.C. Cast`i, Diana Gabaldon`i teoseid.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Juurde tuli 198 teavikut, kustutati fondist 199 lagunenud, määrdunud ja aegunud teavikut.
E- raamatuid komplekteeritud ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat tellin ajakirjanduslevi kaudu. Ajakirju oli tellitud raamatukokku 16, ajalehti 3. Lugejate
poolt laenutati enim „Lääne Elu“, „Elukiri“, „Maaleht“, „Tiiu“, „Imeline Ajalugu“.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid komplekteerituid ei ole.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukoguteenuste tutvustamiseks kasutan ajaveebi, millele on viide omavalitsuse kodulehel.
Suuremate ürituste toimumisest on teated üleval infotahvlil, valla kodulehel, raamatukogu blogis ja
suuliselt ning helistades külastajaid teavitades. Raamatukogus saab teha paljundusi ja printimistöid.
Osutan koduteenust raamatute kätte toimetamisel.
Koduteenindus moodustab raamatukogu tegevusvaldkonnast olulise osa.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Raamatukogu teenuseid kajastab valla koduleht www.kullamaa.ee kui raamatukogu blogi
http://liiviraamatukogu.blogspot.com.ee/ Raamatukogus ja selle lähiümbruses on WIFI leviala. AIPi arvuteid on 4. Kasutada saab ID-kaardi lugejat, on printimise ja koopiate tegemise võimalus. AIP-i
kasutajaid oli aastas kokku 548 (võrreldes eelmise aastaga suurenes kasutajate hulk 63 võrra). Tänu
2 arvuti välja vahetamisega suurenes kasutajate arv. Viimasel ajal käiakse WIFI-s üha sagedamini
telefonidega.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Liivi

Lugejad
2014
96

Lugejad
2015
87

Muutus (+-) Laenut-d
2014
-9
2718

Laenut-d
2015
2326

Muutus (+-)

Raamatukogu
Liivi

Külastused
2014
2250

Külastused
2015
2132

Muutus (+-) Virtuaalkül
ast. 2014
-118
1966

Virtuaalkül
ast. 2015
2302

Muutus (+-)

-392

+336

Raamatukogu põhiteenused on kojulaenutus, kohalkasutus, lugejakoolitus, AIPi kasutamine. Lisaks
veel üritused, näitused.
Ilu- ja lastekirjanduse laenutusi registreeriti 999 ehk 42,9% laenutustest, perioodika laenutusi oli 891
ehk 38% laenutustest. Virtuaalkülastusi tehti 2302 korral, 336 korda rohkem võrreldes 2014. aastaga.
4.3 RVL teenindus
RVL toimus maakonna keskraamatukoguga, Kullamaa, Martna ja Asuküla raamatukogudega. Kokku
laenutati 44 raamatut oma lugejatele. Teistest raamatukogudest tuli tellimusi 27 teaviku kohta.
Kasutan oma transporti raamatute kohale toimetamiseks. Samuti raamatute kättesaamine ja
tagastamine toimus raamatukogutöötaja vahendusel koolituspäevadel.
4.4 Laste- ja noorte teenindus
4.4.1 Laste-ja noorte kirjanduse komplekteerimine
Juurde saadi 198 eksemplari, sellest laste- ja noortekirjandust 29; seega 14,6% kogu juurdetulekust.
4.4.2 Laste raamatukogu kasutamine
Rmtk
Liivi

Lug-d Lug-d Muutus
Külast-d Külast-d Muutus
Laenut
Laenut
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
2014
2015
29
31
+2
769
739
-30
410
152
4.4.3 Laste-ja noorte teenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine

Muutus
(+/-)
-258
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Kuna teeninduspiirkonnas kooli ei ole, siis õpilased eelistavad koolile lähimat raamatukogu.
Piirkonna lastega tehti koostööd vastavalt võimalustele. Koolivaheajad ongi tavapärasemalt
külastuste rohkemad. Ollakse arvutis, mängitakse lauamänge, on video- ja DVD vaatamise võimalus.
Lastekirjanike tähtpäevi tähistati raamatunäituste ja -väljapanekutega. Lapsed loevad enamasti kooli
kohustusliku kirjanduse nimekirja kuuluvaid raamatuid.
Raamatunäitused ja –väljapanekud on seotud lastekirjanike juubelitega, rahvakalendri tähtpäevadega.
Nii mõnigi riiulisse seisma ununenud raamat saab näituselt koju laenutatud.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Liivi

Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Koolivaheaeg raamatukogus
12
17.-20.märts (joonistasime, lugesime, mängisime
lauamänge)
Filmipäevad RAAMATUKOGUPÄEVAD
21.oktoober „Leiutajateküla Lotte“
22.oktoober „Jääaeg“
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20.-23.oktoober Lugeja laenutab.....
5
Iga lugeja sai laenutusleti taga laenutada endale
raamatuid
RAAMATUKOGUPÄEVAD
Raamatunäitused ja väljapanekud:
Jaanuar - Jakob Grimm 230 (raamatuväljapanek autori loomingust)
Veebruar -„Ilon Wiklandi maailm“ (Ilon Wiklandi 85. juubeliks pühendatud väljapanek)
Märts - Heiki Vilep 55 (raamatuväljapanek kirjaniku sulest ilmunud raamatud)
Aprill -Hans Christian Andersen 210 (kirjaniku looming raamatukogus leiduvatest teavikutest)
Mai - Kristiina Kass 45 (väljapanek autori loomingust)
September - „A nagu aabits“ (raamatukogu fondis olevad aabitsad ja lugeja erakogust leiduvad
aabitsad. Vanim aabits oli aastast 1900; Kuke-Abits)
November- „Muusika lasteraamatutes“ (muusika-aasta puhul raamatuväljapanek lasteraamatutest,
kus on juttu muusikast)
Detsember - „Aasta päkapikumaal“ (jõuluteemaliste raamatute väljapanek)
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
6

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
3

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
nimi
Liivi
Üritused:

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
18

Üritused
6

Üritustel
osalenute arv
66
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Aprillis kohtusid lugejad kirjaniku Heli Künnapasega.
Aprillis Silvi Rehkalt rääkis oma reisimuljeid Ameerikast New Jersey osariigist
Oktoobris raamatukogupäevade raames sai iga lugeja laenutusleti taga laenutada endale raamatuid.
Toimusid ka individuaalsed arvutikoolitused.
Erinevad näitused ja väljapanekud:
Jaanuar - „Mister Fred“ (raamatuväljapanek suure loodussõbra Fred Jüssi 80.sünnipäevaks)
Veebruar - „Meri, mehed, laev ja linnud“ (raamatuväljapanek kirjanike Jüri ja Ülo Tuuliku
loomingust)
Märts-juuni -„Aegumatu Vilde“ Eduard Vilde-150 (Eesti esimene kutseline kirjanik tõeline
eurooplane Eesti kirjandusklassiku 150.sünniaastapäeva puhul näitus-väljapanek kirjaniku
loomingust). Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Eduard Vilde muuseumiga kutsus kõiki
raamatukogusid osalema konkursil „Tabamata Vilde“. Ettevõtmise kõige laiem eesmärk oli raputada
meie kirjanduse suurkujult tolm ja panna inimesi klassikut uue pilguga üle lugema.
Aprill - Aasta loom ja lind 2015- Metssiga,viu (pilt ja sõna viib kokku aasta looma ja linnuga)
Mai - Ernst Enno-140 (väljapanek kirjaniku elust ja loomingust)
Mai - „Aasta loom ja lind 2015“ METSSIGA, VIU (pilt ja sõna viib kokku aasta looma ja linnuga)
Juuni - „Jalutaja teejuht“ (Robert Nermani autori raamatud, väljas olid teavikud autori erakogust,
Kullamaa raamatukogust, maakonna keskraamatukogust ja enda fondi kogust)
September - „Eesti kirjarahva juubeleid septembris“ (Bernhard Kangro 105, Arno Kasemaa 100,
Vello Lattik 80, Eeva Park 65 – väljapanek eest kirjarahva loomingust)
Oktoober - „Rõõm muusikast“ (väljas oli muusikaalane kirjandus, näitusel oli ka vanaaegne
grammofon koos vanade heliplaatidega)
November - Albert Uustulnd 90 (raamatuväljapanek autori loomingust)
Detsember - „Loo ja rõõmusta“ (aktiivse ja elurõõmsa proua Silvi käsitööde näitus. Vanimad neist
olid esivanemate varasalvest. Näitust ilmestasid veel käsitööalased raamatud)
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu

Liivi

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
0
0

Osalejate arv
2014
0

2015
0

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015
2
3
2
3

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
KOV veebilehel on raamatukogu kontaktandmed, dokumendid, blogi aadress. Raamatukogu blogis
http://liiviraamatukogu.blogspot.com.ee/
on kajastatud kõikvõimalikku infot: raamatukogu
reguleerivad dokumendid, perioodika ja uudiskirjanduse nimekirjad, tähtsamad lingid ja RIKSWEBi kataloog, ürituste, näituste toimumisajad jne. Veebikülastusi registreerib loendur. Aasta jooksul oli
veebilehel 2302 virtuaalkülastust (2014. aastal oli külastusi 1966). Veebikülastuste arvu tõus näitab,
et raamatukogu veebikeskkonda kasutatakse.
Raamatukogus toimuvatest üritustest antakse teada kuulutustega infotahvlil, telefoni teel lugejatega
suheldes.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Raamatukogu kodulehe kaudu on kasutajatele otsetee
Lääne maakonna kataloogi RIKS http://laanemaa.webriks.ee/
Rahvaraamatukogud e-kataloogis URRAM http://www.lugeja.ee/
Eesti raamatukogude ühine e- kataloog ESTER http://www.ester.ee/
Rahvusarhiivi andmebaas AIS http://ais.ra.ee/
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Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas BERTA http://www.folklore.ee/Berta/
Eesti Artiklite andmebaas ISE http://ise.elnet.ee/
Digiteeritud eesti ajalehed DEA http://dea.nlib.ee/
Eesti rahvusbibliograafia ERB http://erb.nlib.ee/
Digitaalarhiiv DIGAR http://www.digar.ee/arhiiv
Eesti ajalehtede andmebaas DIGAR http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiiviraamatukogu fondidest GRAFO
http://www2.kirmus.ee/grafo/
Samuti on lingid arhiivide kodulehtedele, Riigiportaali, Riigi Teatajasse, erinevatesse
Entsüklopeediatesse. On veel rahvakultuuri ja keelelingid, raamatukogunduslikud ja kirjanduslikud
lingid, E-raamatud, kodulooportaal, lastele ja noortele kasulikud lingid.
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
Vastati 6 infopäringule.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Aasta lõpus ilmus raamat Robert Nerman „Liivi ja Jõgisoo ümbruskonna ajalugu“, kuhu kirjutasin
artikli Liivi raamatukogu ajaloost (1919-2014).

5. 2016 aasta tegevused
2016. aastal jätkata traditsiooniliste üritustega, koostööd maakonna raamatukogudega. Jätkata RVL
teenust lugejate paremaks teenindamiseks, jätkub koduteenindus eakatele (eriti talvel).
Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid alates aastast 2000. 2016.aasta on pühendatud
merekultuurile http://merekultuur.ee/ Merekultuuriaasta tähistamine foto- ja raamatunäitusega.
Samuti saab tähistatud raamatuväljapanekuga Paul Kerese 100. sünniaastapäeva. Rahvusvaheline
Maleföderatsioon (FIDE) nimetas 2016. aasta rahvusvaheliselt Paul Kerese aastaks.

Helme Vendel
Liivi raamatukogu juhataja
Telef. 4764121
liiviraamatukogu@kullamaa.ee

19.02.2016

