Aastaaruanne 2015
Vatla raamatukogu.
Elanike arv teeninduspiirkonnas 372
1.Põhilised tegevussuunad
2015.aasta oli Vatla raamatukogule tavaline tööaasta. Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute
koju- ja kohalaenutus Vatla küla ja selle ümbruskonna külade elanikele ja Vatla kooli õpilastele,
töötajatele.
Positiivne on see, et statistilised näitajad ei ole palju langenud. Kahjuks on paljud tublid lugejad
lahkunud. On ära kolinud teise kohta või lahkunud siit ilmast. Eelarve on jäänud eelmise aastaga
samaks.
Sügisel remonditi Vatla mõisa katust ja paigaldati uued vihmaveetorud, mis ennem olid juba
eluohtlikud.
Kirjutasin Omnivale, et saaks väikese postipunkti Vatla raamatukokku. Aga kahjuks oli vastus
negatiivne. Lähim postipunkt on 15 km. Sinna on raske saada ümbruskonna külade elanikel, eriti
vanematel inimestel. Bussi liiklus on siin kandis olematu.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogu tegevust reguleerivad 2008.aastal vastuvõetud raamatukogu põhimäärus,
raamatukogu kasutamise eeskiri ja AIP-kastamise juhend. Raamatukogu tegevus ja areng
kajastuvad Hanila valla arengukavas aastateks 2008-2020. 2013.aastal tehti selles täiendavaid
parandusi.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
13539
7667
4287
3646
0,641
0,188

Seisuga
31.12.15 €
14416
8389
4372
3725
0,647
0,170

Muutus %
+6,5
+9,4
+1,9
+2,2
+0,9
-0,3

2.3 Raamatukogu struktuur
Vatla rahvaraamatukogu kuulub Hanila valla alla, asub mõisa hoones koos koolimajaga.
Raamatukogu on avatud esmaspäev, teisipäev, kolmapäev 9.00-16.00 ja neljapäev 9.00-15.00.
Reede on sisetöö päev. Käin nädalavahetustel kütmas ja ka siis paljud lugejad külastavad
raamatukogu, helistavad või vaatavad kas uks on lahti. Arvan, et raamatukogu on piisavalt avatud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab üks inimene, kes täidab direktori, koristaja ja kütja kohustusi. Laob ja veab
puud.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Vatla raamatukogu

0

Koolitustundide arv
(koolituse pikkus)
0

Koolituseks
kulutatud
0

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalike esinemisi ei ole olnud.
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Maakonnaraamatukogu on korraldanud koolitusi, aga kahjuks ei ole jõudnud. Suuresti segab
transpordi puudumine.
Koolituse teema

Koolitaja/esi
neja

Koolitustund
ide arv

arv

Koolituseks
summa

2.4.4 Erialahariduse omandamine
Aastal 2011. omandasin Rahvusraamatukogus Raamatukoguhoidjate III kutsekvalifikatsiooni.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Vatla raamatukogu asub Hanila vallas Vatla külas koos kooliga Vatla mõisa hoones. Sissepääs on
eraldi, korralikku juurdepääsu liikumispuudega inimestele tagatud ei ole. Raamatukogu on Hanila
valla üks kolmest raamatukogust. Raamatukogule kuulub kolm ruumi, mis vajavad remonti. Vallal
remondiks raha ei ole. Aknad, seinad põrandad on viletsas seisus ja soojustamata. Ruumid on
külmad, kuigi käin nädalas kuus päeva kütmas. Raamatukogu asukoht on väga hea kooliõpilastele,
külarahvale ja ka neile kes tulevad naaberkülast bussiga.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Kohalik koostöö toimub Hanila vallavalitsusega, Vatla kooli, Vatla külaseltsi ja teiste maakonna
raamatukogudega. Kasutame tihedalt RVL-i.
3. Kogud
2015. aastal osteti raamatuid 3380 euro eest. Omavalitsuse osa sellest 2733 eurot ja riigi osa 647
eurot. Aastaga täienes fond 297 raamatu võrra. Perioodika täienes 29 nimetuse võrra, millele kulus
omavalitsuse raha 992 eurot. Raamatukogu laenutab 100 % elektrooniliselt.
3.1 Raamatute komplekteerimine
Komplekteerimise aluseks on üldised komplekteerimisepõhimõtted
Komplekteerib Lääne Maakonna Keskraamatukogu.
Raamatu komplekteerimine 77%.

ja

lugejate

soovid.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimine 23%
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Jätkuvalt ei ole maainimestel huvi E-raamatute vastu.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teavikute kojulaenutus, perioodika lugemine raamatukogus ja laenutamine kaasa, Päringutele
vastamine, raamatukogudevaheline laenutus (RVL), lugejakoolitus, avalikule teabele juurdepääsu
võimaldamine.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Lugejate kasutuses oli üks interneti püsiühendusega arvuti, kasutamine oli tasuta. 2015 aasta lõpust
enam lugejaarvuti ei toimi ja vallal ei leidu uue soetamiseks raha.
Väikese tasu eest saab printida ja teha koopiaid. On olemas ID-kaardilugeja. Raamatukogu teenuste
kohta leiab informatsiooni vallavalitsuse kodulehelt ja Facebookist.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Vatla

Lugejad
2014
113

Lugejad
2015
104

Muutus (+-) Laenut-d
2014
-9
3445

Laenut-d
2015
3365

Muutus (+-)
-80

Enim loetakse ajalugu, elulugusid, naistekaid. Palju laenutatakse koju ka ajakirju ja ajalehti.
Raamatukogu
Vatla

Külastused
2014
1826

Külastused
2015
1717

Muutus (+-) Virtuaalkül
ast. 2014
-109
101

Virtuaalkül
ast. 2015
100

Muutus (+-)
-1

4.3 RVL teenindus
Olen saanud 30 RVL tellimust ja kõik täitnud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Aastatega on jäänud lapsi vähemaks. Vatla koolis käib 12 last ja muidugi on kõik lapsed lugejad.
Vatla Põhikool jätkab tööd 2016/2017 õppeaastal. Hanila valla eelarves on raha olemas.
Lugejateks on jäänud ka põhikooli lõpetanud lapsed kes on läinud mujale kooli. Nii tore on endiseid
õpilasi näha. Lastele on eraldi nurk, kus saab lugeda, mängida ja joonistada või lihtalt teha aega
parajaks ennem koju minekut.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Vatla

Lug- Lug-d
2014 2015
25
28

Muutus
(+-)
+3

Külast-d
2014
647

Külast-d
2015
538

Muutus
(+-)
-109

Laenut
2014
294

Laenut
2015
282

Muutus
(+/-)
-12

4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Kevadel 2015 kutsus Kõmsi raamatukogujuhataja Kõmsile Contra esinema. Kohtumine oli väga
vahva ja humoorikas. Käisime Vatla kooli lastega teda kuulamas ja vaatamas. Ja peale kohtumist oli
Contra luuletuste vastu väga suur huvi ja lapsed hakkasid ka ise suure hoolega luuletama.

Ürituse nimi
Valmistasime kratte
Muinasjutu tund 2 korda

Raamatukogu nimi
Vatla

Osavõtjate arv
4
7

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Neile lugejatele, kes ise ei saa raamatukokku tulla, on korraldatud koduteenindus. Lugejad
helistavad, avaldavad soovi ja siis toimetan need raamatud lugejateni.
On kindlad pensionärid, kes soovivad koju raamatud, ajakirju, kuna nende liikumine on piiratud.
Soovitud on dokumentidest koopiaid või mõnest artiklist paljundust.
Vatla rk
Koduteenindus

Kordade arv
13

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
6

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Maal on raamatukogul tähtis roll. Paljud tulevad raamatukokku, et poetada kotti mõni raamat,
ajakiri või lihtsalt suhelda. Raamatukoguhoidja peab olema ka väga hea kuulaja.
Raamatukogu nimi

Näitused, väljapanekud

Üritused

osalenute arv

Vatla

34

6

64

Mõned näitused, väljapanekud ja üritused, mis toimusid Vatla raamatukogus:
,,Käsitöö- erinevad liigid,, ,, Eesti vabariigi sünnipäev,, , ,,Vastlapäev,, , ,, Naistepäev,, , ,, Contra,, ,
,, Lilled aeda ja rõdule,, , ,, Jaanipäev,, , ,, Kaunis koolitee,, , ,, Kõikjal on muusika,, , ,, Kratid,, , ,,
Hingedepäev,, , ,, Jõulud,, . Lugesime luuletusi , muinasjutte. Raamatukogu oli avatud ka õhtul,
Õhtu-Laenutus-Õhtuks.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
0
2

Osalejate arv
2014
0

2015
12

Individuaalkoolit.
arv
2014
2015
0
10

Osalejate arv
2014
0

2015
10

Peamised sihtrühmad on lapsed ja pensionärid. Teemadeks on arvuti kasutamine. Kuidas leida
midagi internetist? Kuidas toimetada internetipagas( maksed,ülevaated).
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid oli 52.
5. 2016 aasta tegevused
2016. aasta toob uued tööd ja mured. Jätkan koostööd Vatla kooli ja Vatla külaseltsiga. Jätkuvalt
loodan, et vallal leiduks raha ruumide remondiks. Plaanis korraldada õhtu-laenutus-õhtuid ja
erinevaid üritusi.

Direktor Triin Vare
Allkiri ………………

/Nimi/

