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Vormsi raamatukogu aastaaruanne 2015
Raamatukogude arv: 1
Elanike arv (seisuga 01.01.15) 415
1.Põhilised tegevussuunad
Vormsi raamatukogu olulised tegevussuunad aastal 2015.
Teavikute elektrooniline laenutus, RVL laenutus. Koduteenindus.
Jätkuvalt teavikute sisestamine elektronkataloogi (kogu kontrollimine,korrastamine ja elektrooniline
arvelevõtmine), aastal 2017 alustada tööd teavikutega,et minna üle täielikule ribakoodsüsteemile.
Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpikute jätkuv elektrooniline kataloogimine ja laenutus.
Koduloonurga täiendamine vastavalt võimalustele.
Koostöös kooliga sai korraldatud Hirmus põnev Halloween, Raamatud nüüd kapist välja, Lapsed
tuppa!. Lisaks toimusid veel paar luuleõhtut teemal „Armastusluule ja Kõik, mis läinud“.
Raamatukogus köitis suurt huvi ja tähelepanu Mänguasjade näitus.
Väljapanekud 2015 – A. Pärt, A. Hint , I. Wikland, J. Kross, E.Enno, V. Ridala, H.Pukk, E. Vilde jt.
AIP kasutaja ja lugeja koolitus.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Raamatukogu töö juhindub põhimäärusest,raamatukogu kasutamise eeskirjast, AIP
sisekorraeeskirjast.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
11.59
8.02
2.30
1.62
0.68
0.92

Seisuga
31.12.15 €
13.70
9.57
2.33
1.61
0.72
0.71

Muutus %
18.20
19.32
1.30
-0.61
5.88
-22.82

2.3 Raamatukogu struktuur
Vormsil 1 rahvaraamatukogu, mis tasapisi võtab üle kooli kogu. Raamatukogu lahtiolekuaegu pole
sel aastal muudetud. Avatud T – R 9.00 -16.00 L 10.00 – 14.00 P, E - suletud
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2015 a.koosseisu muudatusi polnud, personali koosseis – raamatukogu juhataja 0.75
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Vormsi raamatukogu
1
Koolituse teema
Raamatukoguhoidja tase 6 kutsek.

(koolituse pikkus)
650

Korraldaja
Eesti Rahvusraamatukogu

Koolituseks
kulutatud
1431.80
Osavõtjate arv
1

2

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Koolituse teema
URRAM

Koolitaja/es
ineja

töötaja Maris

oskuste lihvimine

Koolitustun
dide arv
5

Raamatuko
gu-hoidjate
arv
1

Koolituseks
kulutatud
summa

Männiste

Raamatukogu programmi URRAM i koolituse tulemusena lisateadmiste omandamine,
igapäevatööks väga oluline.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Vormsi raamatukogu asub saare keskuses,Hullo külas,Vormsi Lasteaed-Põhikooli hoone esimesel
korrusel. Kooli viiva tee astangul on mugav kaldtee ja käsipuuga trepp liikumispuudega inimeste
tarvis. Ratastoolis külastajate tarvis puudub kaldtee koolimajja sisenemisel,kuid siseruumides on
piisavalt ruumi liikumiseks. Raamatukogu pindala on 90 m2, 3 ruumi
Üks ruum on seatud lugemistoaks, mõnikord käivad seal ka koduõppijad tunde tegemas, samas asub
ka AIP (avalik interneti punkt).
Teises ruumis asuvad laste- ja noorsookirjanduse teavikud, seal saavad lapsed mõnusalt oma aega
veeta lugedes või lauamänge mängides.
Ülejäänud teavikud ja külastajate teenindus toimu kolmandas ruumis.
Ruumid on mõnusalt soojad ja korralikult valged.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2015 a. sai uus arvuti ostetud.
AIP-s on korraliku WIFI leviga arvuti, mis on ühendatud uue värvilaserprinteriga.
Külastajatel on võimalus kasutada skaneerimise, printimise ja koopiate valmistamise teenust.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Raamatukogul on meeldivad koostöösuhted Vormsi Lasteaed-Põhikooli kollektiiviga, kohalike
seltside ja teiste maakonna raamatukogudega, alati ollakse hea nõuga abiks ja toeks.
Vormsi Vallavalitsus toetab igati raamatukogu tööd, suurt tähelepanu pööratakse töötajate
täiendkoolitustele.
3. Kogud
Teavikute komplekteerimisega tegeleb Lääne Maakonna Keskraamatukogu, kuid alati on võimalus
esitada omapoolne soov raamatust, mis huvitab lugejat.
Komplekteerimise põhimõtted(tasakaal) -soetada nii eesti kui tõlke kirjandust, teatmeteoseid, kooli
kohustuslikku kirjandust.
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Raamatukogu kasutaja huvidega arvestades on 2015 a meie kogudes antud perioodika:
Vikerkaar, Raamatukogu, Loomingu Raamatukogu, Täheke, Eesti Naine, Pere ja Kodu, Tervis
Pluss, Cosmoplitan, Imeline Ajalugu , Imeline Teadus, Lääne Elu
3.1.3 Auviste komplekteerimine
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
2016 a. kavas läbi viia raamatukogu kasutaja rahulolu uuring, tagasiside saabumise järel võimalik
tulemusi analüüsida ja muuta teenuse kvaliteeti.
Vormsi raamatukogu pakub oma kasutajatele: teavikute kohal- ja kojulaenutust, RVL laenutust,
koduteenindust, päringutele vastamist, lugejate koolitust, AIP-i (avaliku intrtnetipunkti ) kasutust,
värvilaserprinteri teenust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Avaliku teabe saab kätte igakuisest vallalehest või AIP-i kasutades, mis asub kiires WiFi levialas.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 01.01.2015 seisuga 415 elanikku.
Raamatukogu kasutajaid 118, sh. 29 ( kuni 16a. last )
Raamatukogu
Vormsi

Lugejad
2014
147

Lugejad
2015
118

Muutus
(+-)
-29

Raamatukogu
Vormsi

Külastused Külastused Muutus
2014
2015
(+-)
2536
1802
-734

Laenut-d
2014
1779

Laenut-d
2015
1524

Muutus
(+-)
-255

Virtuaalkü Virtuaalkü Muutus
last. 2014
last. 2015
(+-)
0
0

4.3 RVL teenindus
2015 a kasutati hoolega RVL teenindust, kokku laenutati 171 teavikut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Raamatukogus on eraldi laste- ja noorsookirjanduse tuba. Siin on võimalus lugeda, lauamänge
mängida, üritusi korraldada. Tihti satuvad siia raamatuid uudistama meie kõige pisemad mudilased.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Olen rahul komplekteerimis osakonna poolt tellitud raamatutega. Seni pole lisa tellinud, vaja
minevad raamatud muretsetud RVL-i teel.
Tellitud on Täheke, uuest aastast Hea Laps. 2015 a. laste lugemuse TOP 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Ilves,K. „ Tädi ja Motja teistmoodi suvi „
Põldma,J. „Lotte ja kuukivi saladus „
Ilves,K. „Tädi, Motja ja Nipsik „
Kivirähk,A. „ Karneval ja kartulisalat „
Põldma, J. „ Leiutajateküla tähtis päev „
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4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Vormsi

Lug-d
2014
147

Lug-d
2015
118

Muutus
(+-)
-29

Külast-d
2014
2536

Külast-d
2015
1802

Muutus
(+-)
-734

Laenut
2014
1779

Laenut
2015
1524

Muutus
(+/-)
-255

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Vormsi raamatukogu

Ürituse nimi
Hirmus põnev Halloween
Raamatud nüüd kapist välja!
Lapsed tuppa!

Osavõtjate arv
28
8
4

31.10.2015 - Hirmus põnev Halloween! (28 osavõtjat- lapsed,lapsevanemad). Õhtu halloweeni
kostüümides,meisterdasime 11 kõrvitsalatrnat,kuhu paigutasime väikesed teeküünlad. Peale peo
lõppu viisime laternad õue küla keskust valgustama,veel mitmel järgneval õhtul,võis näha siin-seal
hubast küünlavalgust. Mängisime lõbusaid mänge, kes kisast-kärast ära väsis sai joonistada või
lugeda. Ja loomulikult oli õudselt hea diskomuusika. Avatud oli ka väike kohvik,emmede -laste
valmistatud maiustustega.
Heategevuslik kogupereüritus toetas Vormsi Lasteaed-Põhikooli pere sõitu Haapsallu Päkapikk- jõuluetendusele.
29.11.2015 - Jõuluraamatud nüüd kapist välja! (8 last emadega). Tõstsime koos kolm kastitäit
jõuluraamatuid kapist välja. Sorteerisime, lugesime ja leidsime siis neile hea koha riiulisse.
Alustasime Jõuluvanale ühiskirja joonistamist- kirjutamist. Loomulikult sai ka veidi
kommi ja piparkooki näksitud.
05.12.2015 Lapsed tuppa !
Kuna lund polnud, siis võtsime nõuks lumehelbeid voltima hakata. Lugesime,mängisime,ei
puudunud ka väike maiustus. Lõpetasime jõuluvana kirja, pistsime ümbrikusse ja viisime koos
postkasti......
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu nimi
Vormsi

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
12 väljapanekut,1 näitus

Üritused
2 üritust

Üritustel
osalenute arv
19

13-21.02 .2015 Mänguasjade näitus
Väljapanekud – A.Hint, F.Jüssi, I. Wikland, J. Kross, E. Vilde, E. Enno, V. Ridala, S. Skop,
H. Pukk, jt.
Üritused – (Luuleõhtud) Kõik,mis läinud ja Armastusluuleõhtu.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Üldiselt ja kasutajakoolitused arvuliselt
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Raamatukogu
Vormsi

Rühmakoolit.
arv
2014
2015

Osalejate arv
2014

2015

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

Individuaalkoolitusel osales kaks raamatukogu kasutajat, kaks vanemat meespensionäri. Õppisime
ID kaardi kasutamist ja valla kodulehele sisenemist, et otsida vajalikku infot.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenuse tutvustamine valla kodulehel.
2016. a. plaanis aga luua Vormsi raamatukogu FB lehekülg, kus jooksvalt teated ja fotod.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus

4.9.3

Trükised ja veebiväljaanded

2016 aasta tegevused
2016. a. lõpuks korrastada fond, võtta kõik teavikud elektrooniliselt arvele, et 2017. a. minna üle
juba ribakoodilugemis süsteemile.
Plaanis luua Vormsi raamatukogu FB lehekülg.
Merekultuuri aastal erinevate ürituste korraldamine.
Jätkuv koostöö Vormsi Lasteaed-Põhikooli kasutajatega.
Osaleda täiendkoolitustel.

Juhataja
Allkiri ……

Esta Paulus
/Nimi/

