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Oru Raamatukogu aastaaruanne 2015
Läänemaa Linnamäe küla
Elanike arv 1039
Üldkasutatavate raamatukogude arv:1
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele
ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Raamatukogu ülesanded on:
1) teenindab lugejaid teavikute kohapeal kasutamise, kojulaenutuse ja
koduteeninduse teel;
2) võimaldab avaliku teabe seaduse alusel arvuti kasutamise abil tutvuda
üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega;
3) komplekteerib, säilitab teavikud ja teeb elektroonilised andmebaasid lugejatele
kättesaadavaks ning peab arvestust nende suuruse, koostise ja rahalise väärtuse kohta;
4) korraldab raamatute tutvustamiseks raamatunäitusi, väljapanekuid ning muid
üritusi;
5) osutab eriteenuseid (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, koopiate
tegemine jne.).
6) tellib raamatukogus puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul teistest
raamatukogudest (RVL);
7) osutab avaliku internetipunktiteenust. Internetipunkti kasutamise eeskirja kehtestab
vallavalitsus;
8) kogub ja säilitab Lääne-Nigula valla koduloolisi materjale.
Raamatukogus oli tavaline tööaasta. Toimusid kasutajakoolitused väiksematele ja
suurematele külastajatele.
Üles sai seatud neli näitust, neist kõige toredam koostöös Kaitseliiduga, fotonäitus
Haapsalu Vabadussamba ajaloost.
Toimusid õpitoad ja meisterdamistunnid.
Aastal 2016 plaanis igal kuul seada üles, kas näitus või väljapanek. Tähistada Oru
raamatukogu 115 aastapäeva ja tähistada merekultuuriaastat.
2. Juhtimine ja arendustegevus
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Oru Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) on Lääne-Nigula valla hallatav asutus,
mille ametlik nimetus on Oru Raamatukogu ja asukoht Linnamäe, Lääne-Nigula vald,
91001 Lääne maakond.
Raamatukogul on Lääne-Nigula valla eelarve koosseisus oma eelarve.
Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist,
Rahvaraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja Oru
Raamatukogu põhimäärusest.
Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse
volikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks
igale lugejale. Nõukogu ei ole loodud.
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2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga 31.12.14 €

Seisuga 31.12.15 €

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt

17589
6326
4961
3551
1410

18672
6600
8510
6700
1810

Infotehnoloogiakulud

384

245

Muutus
%
+6,1
+4,3
+71,5
+88,6
+28,3

%
eelarvest
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

-3,8

2.3 Struktuur
2015 aastal jätkus teavikute elektrooniline sisestamine ja vöötkoodidega varustamine.
Raamatukogu avatud külastajatele:
E,K 9-17
T,N 13-19
R suletud
T,N 11-13 ja R 8-16 on aeg osalemiseks seminaridel ja koolitustel, asjaajamiseks ja
majandusküsimustega tegelemiseks, ürituste ettevalmistamiseks.
2015 aastal oli raamatukogu avatud 197 päeval.
2015 aastal oli raamatukogu puhkuse ajal avatud kord nädalas, mis tagas külastajatele
raamatukoguteenuste säilimise.
2.4 Personali juhtimine ja areng
Töötas üks täiskohaga raamatukoguhoidja.
2.4.1
Raamatukogu nimi
Oru raamatukogu

Koolituste arv
2

Koolitundide arv
12

Koolituste teemad
1.“Laps kirjanduses: Keelatud ja lubatud lastekirjanduses“ Eesti Lastekirjanduse
Keskus.
2. „Muinasjutt mitme kandi pealt“ Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv
2.4.2
2.4.3 Maakonnaraamatukogu osa
1. 30. jaanuar – Erialateave. „Kunst internetiavarustes“ M. Ektermann, KUMU
hariduskeskuse juhataja. Heino Maripuu oma loometeest ja uutest raamatutest.
2. 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.
3. 17. aprill – Raamatukoguhoidjad kaasaegsest luulest. Lastekirjanduse uudistest
Krista Kumberg. Tõnu Tuulas enda koostatud raamatutest ja luuletamisest.
Koolitustele kulutatud 30.- EURi.
Kõik koolitused on olnud harivad ja töökohal vajalikud.
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2.4.4 Erialahariduse omandamine
2014. aastal läbitud Eesti Rahvusraamatukogus kutsekoolitus ja oman vastavat
tunnistust.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub Lääne-Nigula vallas Oru teeninduskeskuses alumisel korrusel.
Raamatukogul on avalikuks kasutamiseks kolm ruumi. Lisaks ruumid personalile ja
hoidla. Asukoht hea. On tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele. Tingimused
külastajatele ja raamatukogutöötajale on väga head. Ruumid on soojad, valged ja heas
korras.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogu ruumides on kaabelühendusega internet. Lääne-Nigula vallavalitsus
hankis raamatukogule avalikuks kasutamiseks kaks uut arvutit. Välja vahetamisele
läheb ka raamatukoguhoidja arvuti 2016 aastal.
2.7 Raamatukogude koostöö
Rahuldav koostöö vallavalitsusega. Hea koostöö Oru Kooli ja Linnamäe lasteaiaga .
Lääne Maakonna Keskraamatukogu komplekteerib ja töötleb teavikud.
Keskraamatukogu korraldab raamatukoguhoidjatele täiendkoolitusi ja erialast
nõustamist. Teeb maakonna raamatukogude statistiliste ja sisuliste aruannete põhjal
maakonna koondaruanded ja edastab need Kultuuriministeeriumile. On puhvriks ja
teabe edastajaks ministeeriumi ja rahvaraamatukogude vahel.
3. Kogud
3.1 Põhilise komplekteerimistöö tegid ära keskraamatukogu komplekteerijad, kes
arvestasid ka raamatukogu erisoovidega. Kogu korrastamine ja säilitamine pidev.
Fond suurenes 553 teaviku võrra.
3.1.2 Tellitud ajakirju raamatukogus 21 nimetust, ja ajalehti 7 nimetust.
Raamatukogus loetakse, laenutatakse meeleldi Eesti kirjanike teoseid ,
ajaviitekirjandust ja ajaloolist kirjandust. Palju loetakse ajakirjandust.
Kultuuriajakirjadest loetavamad Loomingu Raamatukogu ja Looming.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukogul ei ole veebilehte. Raamatukogu lühitutvustus, kontaktandmed,
lahtiolekuajad ja tähtsamad uudised on üleval valla kodulehel.
Raamatukogul on oma Facebook-i lehekülg, millele saab kiirelt teavet edastada.
Facebook-i tehtud 49 postitust ja külastatud lehekülge 5216 korral.
Raamatukogu ruumides asub nelja arvutiga avalik internetipunkt, mis on avatud
raamatukogu lahtioleku aegadel. AIP-i kasutajad registreeritakse, võimalik on ka
eelregistreerimine. Arvutite kasutamine on tasuta ja vajaduse tekkides on
raamatukogu töötaja valmis kliente abistama.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu kasutajate arv oli 282.
Lugejate arv on veidike tõusnud, tõusnud on ka külastuste arv. Kasutajakoolitusel on
põhirõhk koolilastega tehtaval tööl. Kui tullakse klassiga raamatukokku, siis tavaliselt
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on lapsed ka eeltööd teinud. Küsitakse raamatukogu ajaloo ja töö kohta käivaid
küsimusi. Omalt poolt olen alati püüdnud selgitada raamatute paigutusega seonduvat.
Ainult teooria tavaliselt ei aita, ikka praktika on see, mis asja selgeks teeb. Loodan, et
nad tulevikus suures raamatukogus ise hakkama saavad ja oskavad erinevatest
programmidest endale vajaliku teaviku kohta infot otsida.
Täiskasvanuid on olnud vaja aidata pangatoimingute ja perearsti deklaratsioonide
täitmise koha pealt.
Raamatukogu

Lug-d
2014

Lug-d
2015

Muutu
s (+- )

Külast-d
2014

Külast-d
2015

Muutu
s (+-)

Oru Rk

108

142

+34

5276

7008

+1732 6085

Laenut
-d
2014

Laenutd 2015

Muutus
(+-)

7030

+945

4.3.RVL teenindus
Kuna raamatute postiga saatmine on küllalt kulukas, siis kasutatakse „käsiposti“.
RVL toimib väga kenasti oma valla raamatukogude vahel, samuti ka teiste
maaraamatukogudega ja linna keskkoguga vahetame raamatuid.
4.4 Lasteteenindus
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lugejate arv on suurenenud võrreldes eelmise aastaga.
Laenutuste arv on suurenenud ja see võiks olla veelgi suurem, kuna enamik
raamatukogu raamatutest on ainueksemplarid ja ka kohustusliku kirjanduse raamatuid
pole piisavalt, siis raamatuid kahjuks ei jagu kõigile soovijatele.
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
Raamatuid komplekteerib keskkogu. Uued laste- ja noorteraamatud saab alati
tutvustuseks eraldi välja eksponeeritud. Lastele meeldivad uued ja kaasaegsed
raamatud.
Raamatukogu

Lug-d
2014

Oru Rk

113

Lugd
2015
122

Muut
us (+)
+9

Külast Külast
-d
-d
2014
2015
2420
2946

Muut Laenut-d
us (+- 2014
)
+526 1014

Laenutd 2015

Muut
us (+-)

1061

+47

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus
Lasteteeninduses tehti koostööd jätkuvalt Oru Lasteaiaga ja Oru Kooliga. Lasteaias sai
käidud ette lugemas. Lasteaed oma rühmadega külastab ka ise raamatukogu.
Koolilastega töö igapäevane.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu nimi
Oru Rk

Näitused,
väljapanekud
20

Üritused
5

Üritustel osalenute
arv
77

Väljapanekud uudiskirjanduse tutvustamiseks saab välja pandud iga uue raamatupaki
saabudes nii lastele kui ka täiskasvanutele. Need raamatud on alati väga loetavad ja
lähevad koheselt laenutusse.
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Näitused said välja pandud Fred Jussi ja Ilon Wiklandi juubelite puhul, suurim näitus
oli „Läänlaste Vabadussõja mälestussammas Haapsalus“, mis koosnes fotodest, näitus
koostöös Kaitseliiduga. Näitus Oru kooli laste valmistatud lindudest, ning veel jõuluja näärikaardid, mis pälvisid palju tähelepanu. Muudest üritustest sai osaletud valla
„Titepeo“ korraldamisel. Toimusid ka erinevad töötoad.
Läbi sai viidud tasuta raamatute laat.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

Oru Rk

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015 2014 2015
2014
2015 2014
2014
1
3
7
21
7
7
11
7

Sihtrühmaks on põhiliselt koolilapsed. Põhiteemaks on ikka raamatukoguga seonduv,
raamatute liigitamise põhimõtted, paigutamine ja teavikute otsimine
elektronkataloogidest.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukogul on oma Facebooki konto, et selle kaudu operatiivset infot jagada.
Raamatukogu kontaktid, lahtioleku ajad on üleval valla kodulehel.
4.9 Bibliograafia- ja infotöö
Kogume Lääne-Nigula vallaga seotud materjale nii valla teabelehest, maakonnalehest
„Lääne Elu“, kui ka muudest väljaannetest. Kogume Oru valla ja rahvaga seotud
kultuuriloolise väärtusega materjale.
4.9.2 Infopäringud
Registreeritud infopäringuid oli 79.
5. 2016 aasta tegevused
Alates 2016 aastast on meil ühine valla raamatukogu, Lääne –Nigula valla hallatav
Lääne- Nigula valla Raamatukogu. Raamatukogu struktuurüksusteks on valla
keskraamatukogu ja haruraamatukogud. Valla keskraamatukogus töötab raamatukogu
juhataja ja harukogudes raamatukogu töötajad. Raamatukogu direktor tegeleb valla
keskraamatukogu ja haruraamatukogude töö koordineerimise ja juhtimisega. Sellega
seoses toimuvad muutused ja plaane hakatakse koos ühiselt tegema.

15.02.2016
Oru Raamatukogu: Kaja Puusepp
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