Aastaaruanne 2015
LIHULA VALLA RAAMATUKOGU
1.Põhilised tegevussuunad
Lugejateenindus.
Raamatukogu tegevused muusika-aastal: meil oli väljapanek muusikute elulugudest,
teemakohased raamatud ilukirjandusest ja muusikapäeva tähistamine koos Lihula Muusika- ja
Kunstikooli noorte muusikute kontserdiga.
Plaanid aastaks 2016:
fondi korrastamine (vanad ja katkised välja võtta, kustutamiseks), et alustada inventuuri.
korraldada kohtumisi kirjanikega, sellega seoses koostöö parandamine Lihula Gümnaasiumiga.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
raamatukogu tegevust reguleerivates dokumentides muudatusi ei olnud.
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.14. €

Seisuga
31.12.15 €

Muutus %

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

63,61
48,14
6,49
4,16
2,33
1,82

78,05
50,82
8,21
5,75
2,46
1,43

+23
+6
+27
+38
+6
-27

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Summa

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse

01.03.201501.11.2015

7573,50

projekt EU48182 „Lihula raamatukogu ja
huvikooli hoone välistreppide remont ja
varikatuste ehitus“

Raamatukogu peasissepääs on nüüd ilusam ja turvalisem.
2.3 Raamatukogu struktuur
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Seoses juhataja naasmisega lapsehoolduspuhkuselt muutusid Lihula Valla Raamatukogu
Kirbla ja Metsküla harukogude lahtiolekuajad (ja sellega muutus ka teiste töötajate
töökorraldus).
2015.a. lõpus koondasime ühe raamatukoguhoidja, kelle töökoormus oli 0,5 kohta. Sellega
seoses said ülejäänud 3 raamatukoguhoidjat uuest (2016.aastast) asuda tööle täiskohtadega
(varem töötasid 2 neist osalise koormusega). Kokku koondasime tegelikult ainult 0,25 kohta.
2016.aasta algusest töötab 1 täiskohaga juhataja ning 3 täiskohaga raamatukoguhoidjat, kes
töötavad nii Lihula raamatukogus, kui ka igaüks veel ühes haru(küla)raamatukogus.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Lihula Valla Raamatu- 1
kogu (Metsküla)
Koolituse teema

Koolitustundide arv Koolituseks
(koolituse pikkus)
kulutatud
8 akadeemilist tundi 17 eurot

Korraldaja

"Mati Undi moodne maailm Eesti Rahvusraamatukogu
(põikega Kausi ja Kasemaa
juurde)"

Osavõtjate arv
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
30. jaanuar – Erialateave. „Kunst intereneti avarustes“ – andmebaasid. Heino Maripuu oma
loometeest ja uutest raamatutest. Osales 1 raamatukoguhoidja. Meeleolukas, hästi esitatud ja
hariv päev oli.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Lihula vallavalitsuse tänukiri Luule Kaunimäele seoses 60. juubeli ja pikaaegse kohusetundliku
tööga Lihula ja Tuudi raamatukogus.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu välistrepi renoveerimine ja varikatuse ehitus. Selleks kasutati EAS-ilt projektile
EU48182 „Lihula raamatukogu ja huvikooli hoone välistreppide remont ja varikatuste ehitus“
eraldatud rahasid. Trepp ja varikatus said kenad ja trepp on parem kui endine. Kahjutundega
pidime nentima, et meie ja lugejate suur soov, et trepil oleks ka käsipuu, oli jäänud
projektikirjutajal tähele panemata. Liikumispuudega inimesed saavad raamatukokku kaldteed
mööda, aga mõned eakamad lugejad astuks pigem trepist, kui seal oleks käsipuu. Alustasime
läbirääkimisi käsipuu ehituseks.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2.7 Raamatukogude koostöö. Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
•
kohalikul - kõige parem koostöö on Lihula lasteaiaga. Vanema rühma lapsed käivad
igas kuus raamatukogutunnis (välja arvatud suvekuud).
•
riiklikul
3. Kogud
Kogusid komplekteerib Lääne Maakonna Keskraamatukogu komplekteerimisosakond
koostöös meie raamatukoguhoidjatega.
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Annetustena komplekteerime eelkõige ilukirjandust ning populaarteaduslikku kirjandust, millel
on loota lugejaid ka aastate pärast. Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on peaaegu sama
suur kui ostudena saadud.

Kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega - uuringuid teinud ei ole, aga on näha, et
liigub rohkem uudiskirjandus ja näiteks ka raamatud, mille põhjal on vändatud film või tehtud
lavastus vms.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
3.1.3 Auviste komplekteerimine
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei ole.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud, aga kiitvaid sõnu on meile öeldud küll. Nii fondi
komplekteerimise kui teeninduse kohta.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
AIP-i kasutamine on jätkuvalt aktiivne.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Lihula
Raamatukogu
Lihula

Lugejad
2014
580

Lugejad
2015
639

Muutus
(+-)
+59

Laenut-d
2014
14094

Laenut-d
2015
14733

Muutus
(+-)
+639

Külastused Külastused Muutus Virtuaalkülast. Virtuaalkülast. Muutus
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
10558
13145
+2587 0
0
0

4.3 RVL teenindus - aktiivne.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk Lug
-d
201
4
Lihul 189
a

Lug
-d
201
5
179

Muutu
s (+-)

Külast
-d
2014

Külast
-d
2015

Muutu
s (+-)

Laenu
t 2014

Laenu
t 2015

Muutu
s (+/-)

-10

2805

4603

+1798

1501

1342

-159

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs - ei ole teinud. Lapsed ja noored on meie majas igapäevased
külalised - ootavad bussi ja teevad muidu aega parajaks, aga raamatuid "ei puutu". Lugejaid on
nende seas vähe, kahjuks.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Lihula Valla Raamatukogu "Valge Tähekiire seiklused" - raamatust 42
rääkis autor Marko Kaldur ja tal oli

kaasas
nimitegelane
kelgukoer Valge Tähekiir

samojeedi
kokku 200 last

Igakuised raamatukogutunnid Lihula
lasteaia vanema rühma lastele - 10 kuud
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.

Koduteenindus

Kordade arv
23

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
1

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka
näitused, teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.
Raamatukogu
nimi

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud

Lihula
Valla Näitused:
Raamatukogu
*
Fotonäitus
"Haapsalu
vabadussõja mälestussammas",
koostaja Heiki Magnus
*
"Minu
Eesti
šokolaadipaberitel", koostaja
Ulvi Põhako (šok. paberite
koguja)
* "Tabamata Vilde" - E.Vilde
150.sünniaastapäevaks,
koostaja Luule Kaunimäe
* "Uued võimalused Lihula
lilltikandi kasutamiseks", Lihula
Lilltikandi Selts
* "Juurte juurde" - TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia rahvusliku
ehituse
eriala
lõpetajate
fotonäitus nende lõputöödest,
koostajad:
V.Pihus,
J.Sild,
L.Oberschneider, M.Kiho
* Lihula RÜ käsitööringi näitus,
koostaja M.Jõevee (juhendaja)
* Rändnäitus "August Sang ja
Kersti Merilaas - 100"
* "Loodus läbi objektiivi",
koostaja Ennu Põldma
* "Öökullid - kassikakud",
suveniirid, mänguasjad Vaike
Mesila (29.07.1941-8.11.2011)
erakogust

Üritused

Üritustel
osalenute
arv

Raamatu
"Penijõe" 25
esitlus. Peaesineja oli
raamatu autor Vello
Malken, sõna said ka
teised soovijad.

* Liiga hea, et olla pirn",
Lihula
Muusikaja
Kunstikooli
täiskasvanute
klassi maalinäitus
* "Valimisreklaam", koostaja
Lauri
Tolmats
(valimisreklaami koguja)
Väljapanekud:
* Kirjarahva tähtpäevi veebruar:
I.Wikland,
O.Arder,
J.Kross, J.Tuulik
* Eesti rahva elud ja lood Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud
väljapanek
eestlaste lugudest
* Kirjarahva tähtpäevi märts:T.Made,T.Vint,
T.Soomets,P.Sauter,
M.Kivastik
* Kirjarahva tähtpäevi aprill: H.-K.Hellat, A.Pervik,
A.Alliksaar,
T.Kallas,
L.Seppel, T.Põld
* Kirjarahva tähtpäevi - mai:
M.Kilumets,
I.Lember,
A.Vallik, J.Sang, R.Made,
K.Kender
* Suvelilled aias
* Lillede kuninganna ROOS. Roos iluaianduses ja
ilukirjanduses.
* Oktoobrikuu kirjarahvas:
E.Nõu, P.Beier, L.Hainsalu,
M.Nurme,
H.Lehiste,
M.Jääger, A.Mälk
*
Muusika-aasta
2015.
Muusikutest ja muusika
ilukirjanduses.
Avamisel
(1.oktoobril) oli kontsert.
*Novembrikuu kirjarahvas:
H.Runnel,
M.Vallisoo,
O.Remsu,
A.Siig,
K.Hellerma, A.Uustulnd
* Advendiaeg, Päkapikkude
aeg, Jõuluaeg - teemakohane
meeleolukas väljapanek
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.

Raamatukogu Rühmakoolit.
arv
2014
2015

Osalejate arv
2014

2015

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015

Lihula Valla
Raamatukogu

252

200

3

12

10

5

3

5

Peamine rühmakoolituse sihtrühm on Lihula lasteaia vanem rühm ja peamised teemad on: mis
meil raamatukogus on, kuidas seda leida ja kasutada, ette lugemine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Info raamatukogu lahtiolekuaegade kohta on avaldatud veebis Lihula valla kodulehel.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Lihula Valla Raamatukogu raamatukoguhoidaja Luule Kaunimäe osales raamatu "VanaLäänemaa ajalooradadel", III osa koostamisel.
5. 2016 aasta tegevused
Korrastada raamatufondi,
Gümnaasiumiga.

valmistuda

Koostaja: Ulvi Põhako
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

inventuuriks.

Koostöö

arendamine

Lihula

