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Martna raamatukogu aastaaruanne 2015
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute säilitamine kataloogimine ja lugejatele kättesaadavaks
tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile. Lisaks
raamatukogu tööle on samal ajal vaja teha postipunkti tööd. Seda tööd tehes näen, et töömaht on
tunduvalt tõusnud, sest inimesed on hakanud palju rohkem kasutama interneti e-tellimist ja
postipakke tuleb päevas välja anda peaaegu 10, lisaks veel ka vanad inimesed, kes käivad makse
maksmas. Postipunkti töö on kõik vaja käsitsi teha, lisaks veel õhtul päeva kokkuvõte. Enne tuli
aruandlus teha Haapsallu, nüüd Tallinnasse. Postipaki koostamine on päris ebameeldiv, sest sellele
tuleb peale panna plomm ja saateleht kaasa.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Martna 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. määrus nr. 5., mis jõustus 1.aprillil 2008.a. Sellele tehti muudatused Martna
Vallavolikogu 2008. a 17 detsembri määruses nr.18. Määrus jõustub 01. Jaanuaril 2009 .
Raamatukogu kasutamise eeskiri, mis oli vastu võetud 19. märtsil 2008, sai muudetud ja uus variant
jõustus14.12.2014, on üleval valla kodulehel.
Kehtestatud põhimääruses tunnistati kehtetuks §5 mis puudutas raamatukogu nõukogu olemasolu ja
seda ei ole loodud.
13.12 2012 muutis Martna vallavalitsus 19.03.2008 .a. määruse nr .5”Martna raamatukogu
põhimääruse kinnitamine” §3 lõiget 3

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
10,66
3,33
2,41
1,51
0,9
0,31

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Seisuga
31.12.15 €
11,22
3,34
2,54
1,62
0,9
0,28

Periood
-

Muutus %
5,3
0,3
5.4
7,3
0
-9,7

Summa
-

2.3 Raamatukogu struktuur
Raamatukogu töökorralduses muutusi ei ole, avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 9.3016.30. lõuna on 12.00-13.00.
Raamatukogu lahtioleku ajal teen ka postipunkti tööd.
Korralise puhkuse ajal (juuli) on raamatukogu kord nädalas (kolmapäev) avatud lugejatele ja
postipunkti külastajatele.
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2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolituse teema

Koolitustundide arv

Korraldaja

Koolituseks
kulutatud
Osavõtjate arv

Käisin Urrami kasutamise koolitusel Pärnus ja Haapsalus.
18.08-19.08 loeng Käitumisprobleemidest ja sekkumisest koolieelses eas -16 t, maksumus 50,00
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:.
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
25. märts – „Raamatukogutöötaja teenindusmeel ja –keel“, Heli Tooman TÜ Pärnu Kolledžist
20. november – „Õnnelik kodanik“, Eesti Töötukassast Piret Luik. Muinas.ee ja nende andme- ning
otsingubaaside tutvustus, Kalli Pets Muinsuskaitseametist. RIKS-i koolitus, Meelis Lilbok.
Statistilise aruande täitmisest, pearaamatukoguhoidja
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu ruumid asuvad lasteaia ja päevakeskusega ühes majas.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele, selleks on ehitatud kaldtee.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on avalik internetipunkt ja olemas ka WIFI.
Avaliku interneti punktis on printer, vajadusel saab töötaja skännerit kasutada ja paljundusi teha.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Koostöösuhted on head Martna lasteaiaga, samas majas asuva Päevakeskuse rahvaga.
Samuti jätkan endiselt koostööd EELK Martna Püha Martini kogudusega, mille juhatuse liige ma
olen. Tänu kogudusele on tellitud raamatukogule aastaid ajalehte „ Eesti Kirik “. Sügisest hakkas
raamatukogus lastele ürituste sari Piiblilood, kuid nüüdseks on seda kuulama tulnud ka
täiskasvanud inimesi. Martna Põhikooliga on läinud koostöö paremaks.
Koostöösuhted kolleegide ja Läänemaa keskraamatukoguga on väga head.
Välissuhetest märgin ära, et külastasin valla sõpruskoguduse Marttila uut raamatukogu.
3. Kogud
Komplekteerimisel arvestatakse kohalikke vajadusi ja olusid, kõigi vanusegruppide
vajadusi. Eelistatud on eesti ja väärtkirjandus ning algupärane lastekirjandus,
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õppetööd toetav aimekirjandus. Ajaviite ja tõlkekirjandust tellitakse vastavalt
võimalustele ja vajadusele. Kuna meie vallas on ka teine raamatukogu, siis püüame
mitte kattuvaid teavikuid komplekteerida.
Märgin ära seda, et raha puudusel jäi 2015 aasta tellimata Õhtuleht ja see kajastus kohe külastuste ja
laenutuste languses.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateks enamuses vanemad inimesed. Kui Päevakeskuse ruumides on toimumas mingi ring
esmaspäeviti, siis kõik külastavad ka raamatukogu. Nad ise naeravad, et peavad mulle ikka TERE
tulema ütlema.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Tavaliselt kui on tuludeklaratsiooni tegemise aeg, siis käib rahvas seda raamatukogus tegemas ja
paluvad abi kui on hätta jäänud. AIP-i kasutas 76 täiskasvanut.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Martna

Lugejad
2014
115

Lugejad
2015
114

Muutus (+- Laenut-d
)
2014
-1
2670

Laenut-d
2015
2493

Muutus (+)
-177

Raamatukogu
Martna

Külastused Külastused Muutus (+- Virtuaalkü Virtuaalkü Muutus (+2014
2015
)
last. 2014
last. 2015
)
1223
1164
-59
-

4.3 RVL teenindus
RVL toimib Rõude, Liivi raamatukoguga ja Läänemaa keskraamatukoguga.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerib Läänemaa keskraamatukogu.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Martna

Lug-d Lug-d Muutus
2014
2015
(+-)
32
34
+2

Külast-d
2014
193

Külast-d
2015
250

Muutus
(+-)
+57

Laenut
2014
293

Laenut
2015
361

Muutus
(+/-)
+68

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Töötades ise ka poole kohaga lasteaias, saab lastele väikesest peale ette loetud raamatuid ja toodud
vanema rühma lapsi raamatukogusse. Paljude tähtpäevade tähistamine on saanud traditsiooniliseks.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Alustasime sügisel lastele piiblilugude jutustamist. Kasutame selleks flanellogrammi abi, kuhu lapsed
saavad ise kujutada räägitavat juttu, lisaks veel meisterdame savist või värvime värvipilti. Jõulude
ajal rääkisime jõulujuttu ja küpsetasime piparkooke. Põnev üritus oli ka Põhjamaade raamatukogu
nädala ürituste sari, kus kohale oli kutsutud lapsevanemad rääkimaks jutte oma lapsepõlvesõpradest
(Kaasas oli nii mängukaru, kelle vanus oli 40 aastat ja vana salmik). Küünlavalgel sai kuulatud juttu
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ja pärast pilt joonistatud. Viimasel päeval oli lastele uudistamiseks kohale toodud neljajalgsed sõbrad
(Hamster ja küülik).
Emakeelepäeva tähistamine 18 last
Raamatu ja Roosi päev 10 last
Vanavanemate päev kokku vanavanematega oli 23
Tarkusepäev 20 last
Ettelugemispäev 12 last
Põhjamaa raamatukogu nädal 3 päeval kokku osales 35 last
Piiblilood 3 korral kokku 25 last
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv
5

Koduteenindus

Teenuste arv
-

Kasutajate arv
1

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
6/8

Raamatukogu
nimi
Martna

Üritused

Üritustel
osalenute arv
188

11

Põnev näitus oli Prantsuse Instituudi näitus, mida sai vaadata mobiiltelefone kasutades.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolit.
arv
2014
2015

Raamatukogu

Martna

0

0

Osalejate arv
2014
0

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015

2015
0

4

5

5

5

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukogu programm võimaldab teha ka natuke kodulehte, siis olen palunud selle lisada ka valla
kodulehele. Seal saavad lugejad tutvuda raamatukogu põhimääruse ja kasutamiseeskirjadega. Lisan
pidevalt sinna uudiskirjandust lugejatele tutvumiseks. Suuremate ürituste fotosid olen reklaaminud
Facebookis
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid oli 34. Taas tegid koolilapsed uurimustöö, meie raamatukogu kohta. Mõõtsime kui
pikad on lasteraamatute riiulid ja vaatasime vanu lasteraamatuid.
5. 2016 aasta tegevused
Jätkan edasi senitehtud tööd ja loodan, et postipunkti töö ei lähe enam keerulisemaks.
Juhataja

Anu Heimvell

