1
Risti raamatukogu 2015 a. aruanne
Raamatukogude arv: 1
1.Põhilised tegevussuunad
Mis oli aastal 2015 uut ja eriliselt märkimisväärset Risti raamatukogus?
Oli riigikogu valimiste aasta. Risti raamatukogus käisid huvilistega kohtumas viie erakonna
esindajad. Nendest kolm Andres Ammas, Raivo Aeg ja Lauri Luik said märtsikuus Toompeale
valitud.
Ed. Vilde 150 – lugupeetud kirjamehe elu ja loomingut kajastav püsinäitus Risti raamatukogus.
Risti raamatukogu sai 2015. aasta suvel suure raamatuannetuse osaliseks. Perekond Varusk Kuijõe
külast annetas pea 1000 väga hästi hoitud teavikut, sealhulgas möödunud sajandi viiekümnendatel
aastatel ilmunud Ed.Vilde teosed. Suvekuud kujunesid raamatute ümbervahetamisele ja töötlemisele.
Septembris külastas Risti raamatusõpru kauaoodatud lastekirjanik Ilmar Tomusk.
Muusika-aastat tähistasime oktoobris Sirje Kaasiku muusikatunniga, kus Haapsalus elav helilooja,
koorijuht ja muusikaõpetaja viis Risti Kultuurikeskuse saalis läbi huvitava muusikatunni koos oma
laululastega Uuemõisa Algkoolist.
Novembri alguses Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti
Rahvusraamatukogu ettevõtmisena toimunud Kirjandustuuri raames kohtusid raamatukogus
huvilistega Kai Aareleid, Kätlin Kaldmaa ja Maarja Pärtna.
Detsembris sai raamatukogu aastaid oodatud hoidlaruumi.
Risti raamatukogu lugejate ridadest läksid igavikuteele aastakümneid siin mail raamatukoguteenust
kasutanud kirjandussõbrad Elmet Onemar, Eliina Siitsman, Vally Mets, Ants Kopamees ja Lembit
Erstu...
2. Juhtimine
Läinud aastal juhtimises muutusi ei toimunud.
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Risti raamatukogus kehtib Lääne-Nigula Valla Raamatukogu põhimäärus 23.09.2015. aastast ja
Lääne-Nigula valla raamatukogude kasutamise eeskiri 25.04.2015. aastast .
Risti raamatukogul on kolmeliikmeline nõukogu. Nõukogu koosolekud toimuvad kaks korda aastas.
Nõukogu liikmed on aktiivsed raamatukogu külastajad ja lugejad ning alati nõuks ja abiks ürituste
korraldamisel.
Risti raamatukogu tegevust on kajastatud „Lääne-Nigula valla arengukavas 2014 – 2022” ja „Risti
aleviku arengukavas”
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt

Seisuga
31.12.14. €
15.24
9.24
4.91
3.50

Seisuga
31.12.15 €
17.55
9.63
6.28
4.47

Muutus %
13,2%
4,1%
21,8%
21,8%

2
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

1.41
0.37

1.81
0.39

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

22,1%
5,2%
Summa

2.3 Raamatukogu struktuur
2015. aastal struktuurimuutust ei olnud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Risti RK
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Koolituse teema
„Raamat ja ajaleht-mitte ainult
paberil”
„Eesti
lastekirjanduse
aastakoosolek”
„Muusika raamatukogus– kõlab
hästi”-kolmepäevane seminarlaager

Koolitustundide arv
(koolituse pikkus)
34 tundi

Korraldaja
Eesti Rahvusraamatukogu

Koolituseks
kulutatud
125.71
Osavõtjate arv
1

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Eesti Rahvusraamatukogu

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

Koolitaja/esineja Koolitustundide Raamatukogu- kulutatud
arv
hoidjate arv
summa

2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Risti raamatukogu asub Risti kultuurikeskuse esimesel korrusel. Raamatukogu ruum on puhas, soe ja
avar. Kultuurikeskusega samal aadressil asuvad ka 58 lapsega Risti Põhikool ja spordikeskus.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Kahjuks ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: Ei ole läinud aastast midagi uut lisada
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2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1
Kohalikul tasandil on koostöösuhted rahuldavad. Veebruaris ja septembris said allasutuste
juhid kokku Lääne-Nigula valla keskuses Taeblas, et oma tegevusest teada anda. Ühinenud valla
raamatukoguhoidjad 2015. aastal omavahel kokku ei saanud.
Risti Pensionäride ühendusega on raamatukogul jätkuvalt hea koostöö. Kohalikud vanurid on
aktiivsed lugejad, üritustel osalejad ja abiks eakaaslastele raamatute koju toimetamisel.
Koostöö Risti Põhikooliga on väga hea, asume ju ühe katuse all. Raamatukogu poolt korraldatud
üritustel on koolipere tänuväärseks publikuks. Üritusi planeerides mõtlen alati, millist kirjanikku
lastega kohtuma kutsuda.
Kooli palgal olev töömees on abiks raamatukogu remonditööde korraldamisel ja koolijuhataja abiga
sain möödunud suvel vähekasutatud raamatud Tallinna Hoiuraamatukogusse viidud.
Lisaks üritustele olen koolilastete korraldanud ka uudiskirjanduse ülevaateid(1 x kuus) ja
lugemiskultuuritunde vastavalt oma teadmistele ja oskustele.
Risti lasteaiaõpetajad külastavad regulaarselt kohalikku raamatukogu ja laenavad laste arenguks
olulist kirjandust. Kui varem käidi suure grupiga, siis läinud aastast tuleb töötaja koos kolme-nelja
kasvandikuga ja käiakse peaaegu igal nädalal. Väikesed põnnid on lugejaks registreeritud ja tänu
lastele on ka noored vanemad leidnud tee raamatukokku. Vanema rühma lapsed osalevad meelsasti
raamatukoguüritustel.
Raamatukogutööd toetavad jätkuvalt tublid annetajad. Läinud aastal toetasid meie lugemislauda Silvi
Varusk, Mai Liiv, Tiina Põldaru, Lemmi Oder. Nende inimeste panus annab lugejale suurema valiku.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
Raamatud tellin enamasti Lääne MK Keskraamatukogu komplekteerimisosakonnast. Olen sealt alati
saanud kõik soovitud teavikud. Uued raamatud jõuavad kord kuus Risti lugemishuvilisteni.
Raamatute transpordi korraldab tööandja, Lääne-Nigula vallavalitsus ja vedu on hästi korraldatud.
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimine vastab põhimõtetele, mida on järgitud Eesti riigis, samuti võtan arvesse
Risti raamatukogu külastajate eelistusi ja soove.
- annetuste osakaal kogude juurdekasvust on 17,4%
- kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega – rõhk on lastekirjanduse komplekteerimisel,
kuna Risti Põhikool asub raamatukoguga samas majas ja koolil endal puudub raamatukogu, lapsed
on siin igapäevased külalised.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine - Risti Rk kogudes on ainult paberraamatud
3.1.2 Perioodika komplekteerimine – 15% teavikute rahast on kulutatud perioodikale
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei ole
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Risti raamatukogul puudub AIP

4.2 Raamatukogu kasutamine
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Raamatukogu
Risti

Lugejad
2014
299

Lugejad
2015
308

Muutus (+-) Laenut-d
2014
+9
7813

Laenut-d
2015
7816

Muutus (+-)
+3

Tänu lasteaialaste huvile raamatuid koju laenata suurenes ka lugejate arv.
Risti raamatukogust kõige enam 2015. aastal laenatud raamat on siinmail sündinud-kasvanud
noormehe Raivo Kaera raamat „Suurem kui elu”, täna Pariisis elava noore mehe valusalt aus teos
räägib lapsepõlvest ja koolielust väikeses Läänemaa alevis, tõusudest ja langustest täiskasvanuelus
Tallinnas ja väljaspool eesti piire.
Raamatukogu
Risti

Külastused
2014
3102

Külastused
2015
3365

Muutus (+- Virtuaalkülast. Virtuaalkülast. Muutus (+)
2014
2015
)
+263
0
27
+27

2014.aastal remondi tõttu külastused vähenesid, läinud aastal olukord stabiliseerus.
4.3 RVL teenindus
Saadud kuus tellimust aasta jooksul teistest kogudest ja nendest kuus ka täidetud.
Ühtegi RVL- tellimust Risti raamatukogu lugejatele läinud aastal teha ei tulnud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Risti

Lug-d
2014
71

Lug-d
2015
73

Muutus
(+-)
+2

Külast-d
2014
1087

Külast-d
2015
1291

Muutus
(+-)
204

Laenut
2014
785

Laenut
2015
989

Muutus
(+/-)
+204

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendmine
Laste – ja noorteteenindusest oli juttu punktis 2.7
Igakuiselt toimuvad lastele uudiskirjanduse ülevaated. Tutvustusi äsjailmunud lasteraamatutest viin
läbi pikapäevarühmas ja seetõttu on raamatukogus lugeja nimega Pikk Päev.
Kaks üritust on korraldatud Risti Põhikooli õpilastele Risti kultuurikeskuse saalis.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Risti raamatukogu

Ürituse nimi
Külas on lastekirjanik Ilmar Tomusk
Sirje kaasiku muusikatund Ristil

Osavõtjate arv
68
62

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
16

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Teenuste arv
3

Kasutajate arv
6

5
Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
7

Raamatukogu
nimi
Risti RK

Üritused
8

Üritustel
osalenute arv
218

Näitustest ja üritustest kirjutasin kokkuvõtlikult sissejuhatuses, märkimata jäi läinud aasta veebruaris
Risti raamatukogus välja pandud kaltsu-, kile ja nöörvaipade näitus, mis külastajates suurt elevust
tekitas.
Kõik üritused ja näitused on mõeldud Risti raamatukogu lugejate elu mitmekesistamiseks.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu

Rühmakoolit.
arv
2014 -1 2015 -1

Osalejate arv
2014 -8

2015 -6

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014 -2 2015 -4 2014 -2 2015 -4

Peamised sihtrühmad on kooliõpilased ja teemad e-kataloogid
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Kanalid raamatukoguteenuse tutvustamiseks on ikka endiselt Lääne-Nigula valla koduleht, LääneNigula infoleht ja Risti RK facebook
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
5. 2016 aasta tegevused
1.01.2016 on Risti raamatukogu Lääne-Nigula valla raamatukogu üks harukogudest
ametinimetus uue töölepingu järgi Risti haruraamatukogu töötaja.

Varje Jaer-Eer
Allkiri ………………

/Nimi/

ja minu

