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Aastaaruanne 2015
Kullamaa Raamatukogu
Raamatukogude arv: 1
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu 2015.aasta oli rõõmustav sellepoolest, et statistilised näitajad väljendavad pigem
kasvu kui miinuseid. Ainult laste laenutustes oli tagasiminek. Ka plaanitud sündmused ja üritused
said tehtud. Meeldejääv oli näiteks Haapsalu vabadussamba näituse avamine 42 osavõtjaga,
vaatajaile pakkus huvi E. Vilde juubelile pühendatud näitus, samuti Kullamaa leeripiltide näitus.
Ka plaanitud reisiõhtud said tehtud. Muusika-aastat tähistasime 4. klassi lastega lugemistunnis
„Kuidas vanasti muusikat tehti”.
Miinuspoole pealt peab tõdema, et ürituste külastajaid jääb vähemaks, aga see on üldine tendents.
Eesseisev 2016. aasta on tähenduslik selle poolest, et peab selguma haldusreformi liitumisotsus,
sellest sõltub ka suuremate kavade planeerimine, rahalised võimalused jne. Seni on eelarve
muutuseta ja raamatukogu jätkab parimal võimalikul viisil nii lugejateenindust, lugemisharjumuste
süvendamist ja ürituste läbiviimist. Merekultuuriaastat on kavas tähistada kas raamatu- või
fotonäitusega. AIP-i kasutajatele lisandus üks arvuti.
Kindlasti tahan täiendada raamatukogu ajalooga seonduvat kroonikat ja koduloomaterjale, lisada
teenustesse ka skaneerimise võimalus.
Ruumikujunduses on plaanis tellida mõned reklaamriiulid. Peab leidma lisaruumi lastekirjandusele
lugemissaalis.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogus on olemas raamatukogu põhimäärus, raamatukogu kasutamise eeskiri, juhataja
ametijuhend, AIP-i kasutamise eeskiri, tasuliste teenuste hinnakiri.
Raamatukogu nõukogu on raamatukogule abiks olnud vastavalt vajadusele.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
20,06

Seisuga
31.12.15 €
21,3

Muutus %

11,29
7,2
5,79
1,41
1,57

12,32
7,53
6,03
1,5
1,45

9,14
4,63
4,16
6,92
-7,2

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

2.3 . Raamatukogu struktuur
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukoguhoidja, kes täidab ka koristaja kohustusi.

6,24

Summa
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

(koolituse pikkus)

Kullamaa

1

7

Kullamaa

1

6

Koolituse teema
Mati Undi moodne maailm
Muinasjutt mitme kandi pealt

Korraldaja
Rahvusraamatukogu
Eesti KM Rahval.os.

Koolituseks
kulutatud
25.00

Osavõtjate arv
1
1

Lisaks M. Lilboki tasuta RIKS-i koolitus Sutlepa raamatukogus.
2.4.2.Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
30. jaanuar – Erialateave. „Kunst interneti avarustes“, andmebaasid. Heino Maripuu oma loometeest ja uutest
raamatutest.

2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Ruumid korras, remondivajadust polnud, asukoht küla- ja vallakeskuses hea.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
On tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Vahetati välja AIP-i arvutid ja kuvarid, lisaks saime lugemissaali 1 arvuti juurde. Nüüd on AIP-is
kasutada 3 arvutit.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Kohalikul tasandil püüan koostööd teha Kullamaa Keskkooliga, eriti lastetöös. Noored kohtusid
kirjaniku Heli Künnapasega, osalesid raamatukogutundides, osa õpetajaid ja õpilasi hoiavad end
pidevalt kursis uudiskirjandusega. Noored osalesid koos õpetajatega ka Haapsalu Vabadussamba
näituse avamisel. Õpetajate päeval külastasid raamatukogu kooli külalised Mihkel Raud ja Tanel
Talve. Liivi raamatukoguga vahetame RVL-raamatuid, arutame ürituste kavandamisi, aitame
levitada-müüa ilmunud koduloo-alaseid raamatuid. Suur abi oli kultuurimaja direktor Loit
Lepalaanest, kes aitas skaneerida fotosid näituste tarbeks koostöös Merike Ströömiga.
Lasteraamatute autoril Ella-Eha Kaldel ilmus sügisel kolmas Kikimoora raamat, mida aitasin
levitada-müüa.
Maakonna tasandil oli hea koostöö just RVL-i osas Lihula, Virtsu ja ka Risti raamatukogudega,
samuti Läänemaa keskraamatukoguga. Keskraamatukogu töötajad käisid kevadisel ringreisil ka
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Kullamaa raamatukogus. Kahju on sellest, et aruandeaastal ei toimunud Läänemaa raamatuhoidjate
ühist väljasõitu, mis on alati pakkunud huvi ja oleme saanud nutikaid ideid ja kogemusi. Samuti jäi
ära osavõtt raamatukogupäevade lõpetamisest.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Teavikute komplekteerimisega Läänemaa keskraamatukogu komplekteerimisosakonna poolt olen
täiesti rahul. On arvestatud Kullamaa raamatukogu teeninduspiirkonna vajadusi ja alati on tuldud
vastu ka minu soovidele. Raamatukogu lugejatel on suuremad eelistused välja kujunenud:
teabekirjandusest ajalugu, loodusteadused, psühholoogia, biograafiad, käsitöö. Ilukirjandusest
ajaviiteromaane, väärtkirjanduse sarju, reisiraamatuid, krimiromaane. Ja neid on lugejaile ka
jätkunud. Abiks on muidugi ka RVL.
Annetused ja kingitused moodustasid 2015.a. 11,2% juurdesaadud teavikutest.
Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat).
2015.a. sai raamatukogu juurde 348 uut teavikut, neist ostud 317, sh. ilu-ja lastekirjandus 203. Lisaks 19
eks Loomingu Raamatukogu. Annetusi ja kingitusi oli 31. Sagedased kinkijad on L.Lepalaan, L.
Tverdjanski, A. Kirsipuu, L. Tammsalu.

3.1.2.Perioodika komplekteerimine
2015.a. oli raamatukogusse tellitud 5 ajalehte ja 21 ajakirja, sh. 6 kultuuriajakirja ja -lehte. Mida ei
loetud, neid ei tellinud, samuti ka neid, mis olemas koolis ja lasteaias.
3.1.3
Auviste komplekteerimine
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu peab vastavalt võimalustele tagama oma teeninduspiirkonna elanike vajadusi
rahuldava raamatukoguteenuse ja lugejakeskse teeninduse. Kullamaa raamatukogus on võimalik
kasutada internetti /3 arvutikohta/, on olemas Wifi leviala, valguskoopia tegemine ja printeri
väljatrükk A-4 formaadis. Vajadusel pakub raamatukogu ka koduteenust teavikute
vahendamiseks. Loodan saada töösse ka skanneriteenuse.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine.
AIP sai juurde 1 arvuti ja 2 vana vahetati välja uuemate vastu.
AIP-i kasutamine infoleidmise eesmärgil on viimastel aastatel vähenenud, samuti ülekannete
tegemiseks. Põhiliselt kasutavad AIP-i lapsed mängimiseks. Kokku oli AIP-i kasutuskordi 769,
neist laste 599.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Kullamaa

Lugejad
2014
299

Lugejad
2015
305

Muutus
(+-)
6

Raamatukogu
Kullamaa

Külastused Külastused Muutus
2014
2015
(+-)
3576
3911
335

Laenut-d
2014
5420

Laenut-d
2015
5566

Muutus (+)
146

Virtuaalkü
last. 2014
18

Virtuaalkü
last. 2015
18

Muutus (+)
0

Esmaregistreeritud lugejaid oli 28, neist lapsi 12. Loodan väga, et enamus neist jääksid ka alalisteks
laenutajateks. Raamatukogu kasutajaid oli 320, laenajaid 305. Teenindatavate arv on raamatukogu
piirkonnas 863, (-2), neist 160 on Koluvere Kodu kliendid /mittepotentsiaalsed lugejad/. Tegelik
hõlve on 43,4%. Külastuste arv on suurenenud nii täiskasvanute kui laste osas. Täiskasvanud
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lugejate osas olid näitajate muutused positiivsed. Seostan seda raamatukogu meeldiva keskkonnaga,
huviga lugemise ja uudiskirjanduse vastu ja ega maal neid kohti palju pole, kus käia ja aega veeta.
Suleti ka raamatukogu kõrval asuv postkontor. Loodan väga, et selle mõjul ei vähene edaspidi
raamatukogu külastatavus.
2015.a. laenutuste edetabeli 5 esimest autorit olid Tohvri, Vilde, Pets, Aksli ja J.Kross.Laenutustest
olid Top-5 Kersna,V. Ei jäta elamata, Petrone,E. Elust kirju, Sajo,M. Verevermed, Rausing,S. Kõik
on suurepärane ja Fenwick, L. MajaCornwallis.
4.3 RVL teenindus
Tellin raamatuid neist raamatukogudest, mis lähemal või saan kasutada usaldusväärseid inimesi
teavikute toomisel-viimisel. Postiteenust ei kasuta.
4.4.Laste- ja noorteteenindus
2015. aastal sai raamatukogu ilu-ja lastekirjandusele juurde 203 uut raamatut, neist 78
lastekirjandusele. Tundub, et neist arvuliselt piisab meie laste ja noorte teenindamiseks.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Kullamaa

Lug-d
2014
93

Lug-d
2015
98

Külast-d
2014
1287

Muutus
(+-)
5

Külast-d
2015
1493

Muutus
(+-)
206

Laenut
2014
874

Laenut
2015
794

Muutus
(+/-)
-80

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline
hinnang, võrdlus, analüüs.
Lugejaid on juurde tulnud ja külastuste arv on tõusnud, peamiselt selletõttu, et lapsed veedavad
raamatukogus aega bussi oodates. Siin käivad tihti ka pikapäevarühmad koos õpetajatega. Kuid
laenutuste arv on hoopiski vähenenud. Raamatukogus saab ka muul viisil aega veeta: arvutis,
mängides, muusikat kuulates jne. Olen ära kasutanud siis ka võimalust uusi raamatuid tutvustada
või ette lugeda, lapsi ette lugema pannes.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kullamaa

Ürituse nimi
R/n „ILONI maailm“
Emakeelepäeva viktoriin
Koolivaheaeg raamatukogus: vaatame
ja
loeme uusi raamatuid
Ettelugemispäev
Kohtumine: kirjanik H. Künnapas
Luuletund: Ernst Enno
Rk. Tund: Raamatupoes ja raamatukogus.
Loeme Kalju Kanguri lasteluulet
Mängime lauateatrit.
Kuidas vanasti muusikat tehti. Ettelugemine

Osavõtjate arv
11
6
11
10
6
11
5
7
12

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogul on oma /kindlasti väiksem/ osa kohalikus kultuurielus võrreldes kultuurimaja ja
seltside tegevusega. On ka väljakujunenud sihtrühmad. Puhtalt kirjandusüritusi külastavad
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peamiselt pensionärid (neile sobib iga aeg), näitusi vaatavad nii nooremad kui vanemad, ka lapsed.
Ajaloolise- või üldkultuurilise taustaga üritusi külastavad nii nooremad kui vanemad ja ka
kaugemalt pärit inimesed. Aga üldiselt inimestele õhtused ajad maal külades eriti väljas käimiseks
ei sobi. Teatrisse ja kontserdile minnakse kultuurimajja muidugi. Ka nädalavahetusel on
kultuurimajas üritusi. Nii et peab vaatama, millal mida korraldada, sest külastajad on enam-vähem
samad igal pool.
Näitusi oli täiskasvanutele 7 ja üritusi 5. Allpool on neist suuremad:
Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud

Raamatukogu
nimi
Kullamaa

Üritused

Üritustel
osalenute arv
13
10

Reisiõhtu Jaapanist.
Tark kaasteeline läbi poole
Kohtumine: Heli Künnapas
sajandi. (J. Kross)
Rännu-ja kirjamees, sõna- Raamatuesitlus
11
meister Eduard Vilde.
„Pärandkultuuriradadel
vanal Läänemaal.
L.Twerdjanski.
Haapsalu
Vabadussamba Haapsalu
Vabadussamba 42
ajalugu piltides.
näituse avamine.
Kullamaa leeripildid.
Kirjandusõhtu: A. Mälk. 12
Reisimuljeid Poolast.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu

Rühmakoolit.
arv
2014
2015

Osalejate arv
2014

2

15

3

2015

Individuaalkoolit. Osaleja
arv
te arv
2014
2015
2014

2015

23

4

3

3

5

Rühmakoolitused olid kirjandusteemalised, neis 2 õpilastele. Individuaalkoolitused täiskasvanutele:
info otsimine, ülekannete tegemine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenuseid tutvustasin aruandeaastal külade reklaamtahvlitel, valla kodulehel ja valla
ajalehes.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Lugejad kasutavad info saamiseks valla kodulehel raamatukogu lehekülge, Rahvusraamatukogu
andmebaase, raamatukogus on teave linkide kohta väljas reklaamina.
4.9.1 Andmebaaside loomine
Ei ole loonud.
4.9.2 Infopäringud
Registreeritud infopäringuid oli 11, põhiliselt fakti- või teemapäringud, ristsõna lahendajate ja
õpilaste poolt. Näiteks poiste juuksemoe kohta eelmisel sajandil, lubjaaukude kohta, talude
nimedest ja huulõielistest taimedest.
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4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
5. 2016 aasta tegevused
Eeloleval aastal püüan kavandada selliseid üritusi, mis pakuksid enam huvi nooremale
lugejaskonnale. Raamatukogu peab küll saama kujundatud kaasaegseks info-ja kultuuriasutuseks,
ent külas on ta kindlasti ka meie aja- ja koduloo ning rahvuskultuuri koguja, säilitaja ja
propageerija. Et see roll püsiks, peab seda mõtet oma noortes lugejates kasvatama. Pühitseme
tähtpäevi, kirjanike juubeleid ja korraldame kohtumisi mõne huvitava inimesega. Siin saab kaasata
oma aktiivi ja raamatukogu nõukogu.
Vaja on teha ka väikesed ümberkorraldused raamatukogu osakondades, leida koht
koduloomaterjalide väljapanekuks.

Juhataja
Allkiri ………………
19.veebruar 2016

Aili Ansel

