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1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhiülesandeks oli 2015. aastal raamatufondi täiendamine, säilitamine,
kataloogimine ja lugejatele kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba
juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile.
Kasvanud on raamatukogude omavaheline koostöö teavikute laenutamises.
Plaanid aastaks 2016:
 Lugejate teenindamine
 Lugejatele kogus puuduvate teavikute kättesaadavaks tegemine RVL laenutuse
kaudu
 Kogude täiendamine, säilitamine ja korrashoid
 Erialane enesetäiendamine
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogu tegevust reguleerivad järgmised dokumendid: raamatukogu põhimäärus,
raamatukogu kasutamise eeskiri, raamatukogu sisekorra eeskiri.
Rõude Raamatukogu põhimäärus kehtestati Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 34, ja Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel , mis kinnitati
Martna Vallavolikogus 19. märtsil 2008. a. määruses nr. 6., sellele tehti muudatused
Martna Vallavolikogu 2008. a 17 detsembri määruses nr 19 ja 2012. a 13 detsembri
määruses nr 75 (jõustus 17.12.2012. a) .
Raamatukogu kasutamise eeskiri sai vastu võetud 14.12.2010 m 31, muudeti järgmise
aktiga: Martna Vallavolikogu 18.11.2014. a määrus nr 9 „Martna Vallavolikogu
14.12.2010. a määruse nr 31 „Martna valla raamatukogude kasutamise eeskiri“
muutmine“.
Martna valla arengukavas 2012-2022 on Rõude raamatukogu kohta öeldud järgmist:
soov on tagada külaelanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile.
Raamatukogu on infokeskus ja külaelanike kooskäimise koht ning täidab sotsiaalset
funktsiooni. Eesmärkideks on arengukavas toodud alljärgnev:
1. Kaasaegne raamatukogu (audio-video, e-raamatud jne).
2. Parandada ruumide üldvalgustust (eesmärk täidetud 2014. a).
3. Kõikide kirjete sisestamine elektronkataloogi.
4. Korraldada raamatute tutvustusi ja näitusi ning muid harivaid üritusi.
5. Arvutipargi uuendamine.
Raamatukogu nõukogu Rõude raamatukogul ei ole.
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2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
5620
3340
1780
1320
460
500

Seisuga
31.12.15 €
8220
3340
1620
1130
490
250

Muutus %
46,3%
0%
-8,9%
-14,4%
6,5%
-50%

2.3 Raamatukohu struktuur
Raamatukogu asub Rõude küla keskuses. Raamatukogu on avatud viis korda nädalas:
T, K, N, R, L. Raamatukogus on 0,5 töökohta.
Iga-aastane korraline puhkus on arvestatud kolmes jaos, et teenindus ei oleks häiritud
väga pikaks ajaks.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Vallal on 2 raamatukogu, kool, lasteaed. Eelarve on piiratud. Raamatukogu töötab 50
% -lise töökoormusega.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Täiendkoolitustel väljaspool maakonda pole osalenud, kuna need on tasulised.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused)
2.4.3 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel
30. jaanuaril - Erialateave. „Kunst internetiavarustes“ M. Ektermann, KUMU
hariduskeskuse juhataja. Heino Maripuu oma loometeest ja uutest
raamatutest.
05. oktoobril – Urrami töötaja oskuste lihvimine
20. novembril – „Õnnelik kodanik“, Eesti Töötukassast Piret Luik. Muinas.ee ja
nende andme-- ning otsingubaaside tutvustus, Kalli Pets Muinsuskaitseametist. RIKSi koolitus, Meelis Lilbok.Statistilise aruande täitmisest, pearaamatukoguhoidja.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Puudub
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub Martna vallas Rõude külas. Asukoht on hea, kauplus ja bussipeatus
on ligidal.
Hoone kuulub Martna vallale, üldpind 1870 m² ja on rendile antud Rõude külaseltsile.
Külaseltsil on ruumides muuseum, töötoad, puhkeruumid, arvutiklass ja oma
raamatukogu. Rõude raamatukogu on MTÜ Rõude külaseltsi ruumidega kõrvuti. Ruum
on soe ja hästi valgustatud. Remont sai tehtud enne 2013. a kolimist. Saime juurde ka
raamaturiiuleid.
Raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused
2.7 Raamatukogude koostöö
Tihe koostöö toimub Lääne Maakonna Keskraamatukoguga, mille kaudu toimub
kogude komplekteerimine ja koolituste korraldamine, samuti on hea koostöö Martna
Vallavalitsusega, Martna raamatukoguga ja MTÜ Rõude külaseltsiga.
3. Kogud
3.1
Kogu
komplekteerimine
toimub
Läänemaa
keskraamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu vastavalt omavalitsusega sõlmitud lepingule. Kogu
korrastamine ja säilitamine on pidev. Fond suurenes 90 teaviku võrra, sellest annetusi
1. Fondi suurus 5304 teavikut. Ilu- ja lastekirjandus moodustub juurde tulnud kogust
2,5 %. RVL-i teel tellitud ja saadud 188 teavikut. Maakonnas toimub ühtne teavikute
hankimise ja arvestuse süsteem. Olen väga rahul. Huvi lugemise vastu suur, meeleldi
loetakse Eesti kirjanike teoseid, ajaloolisi ja Läänemaa kohta kirjutatut. RVL toimib ja
aitab paremini raha kasutada.
Väga palju loetakse perioodikat (Pere ja kodu, Maakodu, Eesti Naine, Imeline teadus,
TM lisa Kodu ja ehitus, Tervis Pluss, Kodutohter). Kultuuriajakirjad, Hea laps,
Looming, Loomingu Raamatukogu, Muusika. Ajakirjade kogu aasta alguses 54, juurde
saadi 14.
3.1.1 Komplekteerimiskuludest raamatutele 51,7%. E-raamatuid ei ole
3.1.2 Perioodika komplekteerimisekulud 0,86 %.
3.1.3 Auviseid ei ole.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate arvamust on küsitud vestluse käigus. Lugejad on rahul olemasoleva teenusega.
Teavikuid on võimalik tellida ka läbi RVL-i. Lisaks saavad külastajad kasutada
printimisteenust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine),
Külaseltsil on oma arvutiklass ja WiFi leviala, mis levib Rõude raamatukogus. Valla
raamatukokku AIP’i luua ei saa, kuna tehnilised võimsused piiratud.
Raamatukogul on oma koduleht ja valla kodulehel on raamatukogu andmed.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu külastusi oli 2015. aastal 13 külastust elaniku kohta. Aktiivseid laenajaid
kokku on 80. Laenutusi 11 elaniku kohta. Hõlve 29%

Raamatukogu

Lug-d
2014

Lug-d
2015

Muut
us(+-)

Rõude

87

80

-7

Raamatukogu
Rõude

Laenut-d
2014
2968

Külastused
2014
2874
Laenut-d
2015
3090

Külastused
2015
2778

Muutus
(+-)
-90

Muutus (+)
+122

Virtuaa
lkülas-d
2014
22

Virtuaalkülas-d
2015
20

Muut
us(+-)
-2
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4.3 RVL teenindus
RVL toimib teiste haruraamatukogudega. RVL toimib hästi, saadud tellimusi on
2015.a. 10, sellest täidetud 10. Teistelt raamatukogudelt sai tellitud 188, täidetud 188.
E-teenust raamatukogu ei kasuta.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lähedal asuvatest küladest lapsed viiakse kooli ja lasteaeda Martnasse 07.30 hommikul
ja õhtul 16.30 tagasi. Rõude raamatukogus on lastele omaette nurgake, kus lapsed
saavad mängida lauamänge, joonistada, lugeda raamatuid. Märkimisväärseid üritusi
pole. Enim käiakse raamatukogus koolivaheaegadel ja suvel. Raamatukogu tööd
ürituste alal mõjutab lasteasutuste kaugel asumine.
Raamatukogu

Lug-d Lug-d Muut
2014 2015 us
(+-)

Külast-d
2014

Külast-d
2015

Muutus Laenut-d Laenut
(+-)
2014
- 2015

Muutus
(+/-)

Rõude

20

419

326

-93

-8

18

-2

209

201

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati
(sh ka näitused), teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
18
3

Raamatukogu
nimi
Rõude

Üritustel
osalenute arv
36

Kirjanduse ja muude probleemide arutamisega tegeletakse igal tööpäeval. Lugejad on
avameelsed, annavad omapoolset tagasisidet, soovitavad loetud teistele. Valikud on
erinevad – soovid on erinevad.
Näitused, väljapanekud sündmuste ja tähtpäevade järgi:
Ernst Enno 140
Ed Vilde 150
Eesti rahvapille
Läänlane rahvarõivas
Arvo Pärt artiklid
Tervislik toitumine
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu Rühmakoolit.arv
Rõude

3

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015 2014 2015
2014
2015 2014
2015
2
5
3
5
3
5
3

Külalistele raamatukogu tutvustamine. Individuaalsed arvutialased õpitunnid, võimalus
kasutada ID-lugejat. Printer olemas.
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Peamine individuaalkoolituste sihtrühm on eakad, kes vajavad juhendamist printimisel
ja interneti kasutamisel.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Raamatukogul on veebilehekülg, mida haldab ja täiendab raamatukogu juhataja.
Martna vald edastab oma kodulehel ja ka Facabooki lehel jooksvat infot. Ürituste puhul
on infot levitatud poe lähedal infotahvlil.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Omaloodud andmebaase ja veebipõhiseid teenuseid raamatukogul pole.
4.8.2 Infopäringud
2015.a oli 89 infopäringut.
Mõned näited: moodsad heegeldused, rahvarõivad jne..
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded

Kokkuvõte
2015. a. oli tegus aasta oma tööprobleemide ja –rõõmudega. Raamatute hankimiseks
mõeldud vahendite vähesus, sai kasutatud rohkem RVL teenust. Martna Vallavalitsus
on mõistnud raamatukogu tähtsust ja vajalikkust ääremaal ning toetab igati. Kohalikes
oludes tööpuuuduse tõttu ei tule ka elanikke juurde, kui elanike arv väheneb, siis ka
riigi poolt eraldatud raamaturaha väheneb. Majanduslik olukord paneb loobuma
raamatute ja perioodika ostmisest, nii leitaksegi tee raamatukokku. Teen omalt poolt
kõik, et lugejad jääksid pakutava teenusega rahule.
2016. aastal on kavas jätkata senist tegevust, korraldada näitusi ja väljapanekuid.

Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/ Milvi Kaen

