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Kõmsi raamatukogu aastaaruanne 2015
Hanila vald
Elanike arv teeninduspiirkonnas: 545
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute koju- ja kohallaenutus, avalike teabekanalite kasutuse
võimaldamine ja lugejakoolitus. 2015.aasta oli Kõmsi raamatukogus tavaline tööaasta.
Jätkus tihe koostöö Kõmsi Algkooliga, aitasin kaasa kooli 30. sünnipäeva tähistamisele.
Lastemuusikali lavastamisega kooli sünnipäeval tähistati ühtlasi ka muusika-aastat.
Üle vallaliste kirjanikega kohtumiste raames organiseeriti Kõmsi, Vatla ja Virtsu kooli õpilastele
kohtumine Contraga.
Jätkus koostöö EELK Hanila Pauluse kogudusega, aitasin korraldada suviseid kontserte Hanila
kirikus.
Kõmsi raamatukogu sai oma facebooki konto.
Tööd alustasid kaks raamatukogukoera, Kõmsi kooli õpilased käisid kuus kaks korda nendega
kohtumas ja ette lugemas.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogul on olemas raamatukogu kasutamise eeskiri, raamatukogu põhimäärus ja AIPkasutamisjuhend.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

Seisuga
31.12.14. €
13,27
7,42
4,88
3,99
0,89
0,30

Seisuga
31.12.15 €
13,03
6,44
5,11
4,16
0,95
0,39

Muutus %
- 1,81
- 13,20
4,71
4,26
6,74
30,00

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Periood
Lastemuusikali„Isevärki koolitund Kõmsil” 1.05-30.05.2015
lavastamine ja Kõmsi kooli 30. sünnipäeva
tähistamine. (Kultuurkapital)
Kirjanduspäeva
„Külla
tuleb
Contra”
läbiviimine. ( Kultuurkapital)
1.04-30.06.2015

Summa
400.-

200.-

Kõmsi kooli lastemuusikalide lavastamine on juba traditsioon ja täiesti omalaadne nähtus Läänemaal.
Üks väike algkoolipere suudab üle aasta lavastada korraliku muusikali. Kõmsi raamatukogu on alati
nõu ja jõuga abiks olnud. Minu osaks on ka alati olnud projektiga raha taotlemine helitehnika rendiks.
Selles osas on Kultuurkapital alati lahkelt toetanud.
Kirjanduspäevast Contraga võtsid osa lisaks Kõmsi kooli lastele ka Virtsu ja Vatla kooli õpilased ja
õpetajad, lisaks hulganisti täiskasvanuid Lihulast Virtsuni.
2.3 Raamatukogu struktuur
Kõmsi raamatukogu on üks kolmest Hanila valla raamatukogust.
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2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab täiskohaga raamatukogu juhataja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Kõmsi
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Koolituse teema
Tartu
Ülikooli
eetikakeskuse
väärtusarenduse koolitus 1.
Tartu
Ülikooli
eetikakeskuse
väärtusarenduse koolitus 2.
Seminar”Muinasjutust mitme kandi
pealt”

Koolitustundide
arv
18

Korraldaja
Tartu Ülikool

Koolituseks
kulutatud
103,31
Osavõtjate arv
1

Tartu Ülikool
1
Eesti
Kirjandusmuuseum/Tartu 1
Ülikool

Võtsin osa lastekirjanduse aastakoosolekust Eesti Lastekirjanduse Keskuses – märts
Osalesin KOP-i 2015-kevadvooru infopäeval - märts
Võtsin osa RIKS-i plaanilisest koolitusest Sutlepa Vabaajakeskuses – dets.
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Koolituse teema

Rmtukogutöötaja

Koolitaja/esineja Koolitustundide Raamatukogu- Koolituseks
arv
hoidjate arv
kulutatud
summa
Heli Tooman
6
1

teenindusmeel ja keel
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Raamatukogu juhatajana oman raamatukogunduslikku kõrgharidust ja kutsekvalifikatsiooni IV astet.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kõmsi Algkooli tänukiri koostöö eest seoses kooli 30. sünnipäevaga.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub ühe katuse all Kõmsi Lasteaed-Algkooliga. Remondi
teenindusruumides ei ole otseselt hädavajalik, kõrvalruumid vajavad remonti.

tegemine

Liikumispuuetega inimesed saavad raamatukokku siseneda koolimaja sissekäigust, sinna on
paigutatud kaldtee.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
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Raamatukogu kasutab üle kahe aasta raamatukogude infosüsteemi RIKS. Süsteem töötab laitmatult.
Deltmari -poolne teenindus on eeskujulik.
Kasutusel on Wifi.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
Raamatukogu suhted teiste valla allasutuste, seltside ja organisatsioonidega on välja kujunenud pika
koostöö tulemusena. Jätkuvalt on head koostöösuhted vallavalitsuse, Kõmsi rahvamaja, Hanila
Muuseumiga.
Kõmsi Lasteaed – Algkooliga on raamatukogu praktiliselt üks pere. Olen väga tänulik õpetajatele,
kes on aastate jooksul raamatukogu arvestanud kui kooli osa. Sel aastal olen osa võtnud koolis
toimunud kahest koolitustest.
Jätkuvalt on koostööd tehtud on tehtud EELK Hanila Pauluse koguduse juhatuse ja õpetajaga.
Koostöös Kõmsi rahvamajaga organiseerisime suviseid kirikukontserte. Ka edaspidiseks on plaane
ja mõtteid, kuidas Hanila kirikut kui ühte unikaalsemat sakraalehitist kasutada paremini kogukonna
inimeste heaks. Plaanis on restaureerida Hanila kiriku ajalooliselt väärtuslikud pingid (töid teostab
OÜ Rändmeister Juhan Kilumetsaga eesotsas).
3. Kogud
2015.aastal osteti raamatuid 4280 euro eest, omavalitsuse osa sellest oli 3390 eurot ja riigi osa 890
eurot. Aasta jooksul saadi juurde 351 ja kustutati 378 raamatut. Ajakirju telliti 22 nimetust ja
ajalehti 5 nimetust. Kokku kulutati perioodikale 810 eurot.
Raamatute ostule kulus 82,8% ja perioodikale 17,2% kogu komplekteerimissummast.
Raamatukogu komplekteerimispõhimõtted on aastaid lähtunud varem väljatöötatud
rahvaraamatukogude komplekteerimispõhimõtetest.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Kõmsi raamatukogu teeninduspiirkonnas on 545 elanikku., raamatukogu kasutajaid oli 2015 aastal
236, hõlve on seega 43,3%.
Raamatukogul oma veebilehte ei ole, võimalik on jälgida raamatukogu puudutavat infot ja uudiseid
Hanila valla kodulehelt. Olen valla kodulehte seni usinalt kasutanud, üles pannud teateid toimuvatest
üritustest ja raamatukogu uudistest.
Raamatukogus saab lugeda Hanila valla ajalehte. Lugejate käsutuses arvuti ja printer, võib kasutada
koopiamasinat. Raamatukogus on kasutusel wifi.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu
Kõmsi
Raamatukogu
Kõmsi

Lugejad
2014
231

Lugejad
2015
195

Muutus (+- Laenut-d
)
2014
-36
5907

Külastused Külastused Muutus
2014
2015
(+-)
2621
2198
-423

Laenut-d
2015
4946

Muutus (+)
-961

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

Kõmsi raamatukogu kasutab alates 4. nov. 2013 raamatukogude infosüsteemi RIKS.
Raamatukogul on alates augustist 2015 oma facebooki leht, mida on üllatavalt aktiivselt jälgitud.
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4.3 RVL teenindus
Aasta jooksul on täidetud 2 soovi, oma raamatukogule on tellitud ja saadud 17 raamatut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste raamatukogu kasutamine
Rmtk
Kõmsi

Lug-d Lug-d Muutus
2014
2015
(+-)
42
50
8

Külast-d
2014
489

Külast-d
2015
595

Muutus
(+-)
6

Laenut
2014
601

Laenut
2015
608

Muutus
(+/-)
7

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Lasteteeninduse näitajad on stabiliseerunud, isegi veidi paranenud võrreldes eelmise aastaga. Kõik
Kõmsi kooli õpilased on raamatukogu lugejad. Hea meel on tõdeda, et lugejateks on jäänud ka hulk
põhikooli lõpetanud õpilasi, kes varem lugesid meie raamatukogus ja nüüd on läinud edasi õppima
kaugemale.
Aasta jooksul on olnud palju huvitavaid ettevõtmisi.
Toimus kohtumine luuletaja ja tõlkija Contraga. Juba traditsiooniks saanud üritusest sarjast „Külla
tuleb kirjanik” võtsid osa valla kõikide koolide õpilased. Kohtumine kujunes väga huvitavaks.
Uus ettevõtmine oli raamatukogukoerte kasutamine laste lugemise innustamiseks. Me ei nimeta oma
koeri teadlikult lugemiskoerteks, sest meie kaks koera ei ole testitud Teraapiakoerte ühingu poolt.
Meie koerad on läbinud kuulekuskoolituse ja võibolla edaspidi me jõuame ka testimiseni. Seni on
meil olemas kõigi lastevanemate kirjalik nõusolek oma lapse osalemise kohta projektis ja
pedagoogide vaimustatud nõusolek, rääkimata lastest. Koerad käivad raamatukogus külas kaks korda
kuus ja lapsed loevad koerale kokku üks tund ette. Igal lapsel on lugemiseks aega 15minutit, lisaks
koeraga mängimine, paitamine jms. Oleme jaganud ka fb-s oma koerapilte ja saanud suure
vaimustuse osaliseks. Edaspidi jätkame seda tegevust, sest lastele see väga meeldib ja on tunda, et
selline tegevus mõjub igati hästi nii lugemisoskusele kui ka lapse psüühikale.
Õnnestunuks tuleb pidada ka emakeelepäeva tähistamist luulepäevaga „Luuleilu”. Kõmsi kooli iga
õpilane valis esitamiseks luuletuse oma sünnikuust, võis ka ise valmis luuletada salmi ja esitamiseks
koguneti raamatukokku, kus lood ette kanti. Parimad selgitas välja žürii, mis koosnes sõltumatutest
ekspertidest, ei õpetajaid, ei raamatukoguhoidjat! Neile jäeti ainult publiku roll.
Suursündmuseks sel aastal oli nii kooli kui ka raamatukogu elus Kõmsi Lasteaed-Algkooli 30.
sünnipäeva tähistamine, eriti just Ingrit Tera koostatud ja Pille Saatmäe Kõmsi koolile kohandatud
lastemuusikali „Isevärki koolitund Kõmsil” esitamine.
Etendus sai toimuma koolipere,
külakogukonna ja raamatukogu koostööna.
Aasta jooksul tegutses raamatusõprade ring, toimusid lugemiskultuuritunnid.
Jõulude eel toimusid lasteaia vanemale rühmale ja kooli 1.-2.kl õpilastele traditsioonilised
„Päkapikuteaduse tunnid”.
Aasta jooksul tähistati lastekirjanike ja illustreerijate juubeleid:
Ott Arder - 65
Iko Maran – 100
Ernst Enno- 140
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Siima Skop- 95
J.K.Rowling- 50
Näitusega tähistati lasteajakirja „Täheke” 55. juubelit
Huvipakkuvaks osutus näitus sarja „Seiklusjutte maalt ja merelt” 60. juubeli puhul. Väljas olid kõik
selle sarja raamatud, need olid pärit minu isiklikust raamatukogust, õigemini minu kadunud isa
Herman Polleri raamatukogust.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenused teistele asutustele
Teeninduspiirkonnas ei ole siiani selliseid lugejaid.

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
nimi
Kõmsi

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
22

Üritused
10

Üritustel
osalenute arv
160

Kõmsi asulas on lisaks raamatukogule veel ajakohane kultuurimaja ja läheduses ka valla muuseum.
Kõik nad edendavad jõudu mööda kohalikku kultuurielu. Oma osa on ka seltsidel ja koolil.
Raamatukogu on püüdnud oma osa selles anda just lugemise ja kirjanduse tutvustaja ning
propageerijana. Koostööd on tehtud nii kultuurimaja kui ka koolidega.
Jätkus koostöö EELK Hanila Pauluse kogudusega. Projektijuhina tuli mul ka edaspidi hoolitseda
selle eest, et meie kaunis ja paljude inimeste annetuste ning tööga kordatehtud kirik leiaks edaspidi
väärikama koha kogukonna inimeste elus. Koostöös Kõmsi rahvamajaga korraldati suvel
kirikumuusika kontserte.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.

Raamatukogu
Kõmsi

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
2
3

Osalejate arv
2014
10

2015
15

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015
10
8
10
8

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Kõmsi raamatukogu on end tutvustatud sel aastal eelkõige valla kodulehel, facebookis loodud konto
kaudu olen kajastanud raamatukogu üritusi ja tutvustanud lugemist ja kirjandust puudutavaid
artikleid. Ka Hanila valla facebooki kontol on avaldatud infot raamatukogu kohta.
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4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
Aasta jooksul vastati 211 infopäringule.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded.

5. 2016 aasta tegevused
2015.aasta oli tavaline töine aasta. Lugejateeninduse näitajad on langenud ja see vajab edaspidi
täpsemat analüüsi. Loodame, et uued algatused, nagu raamatukogukoerad ja ka raamatukogu
facebooki lehe pidev uuendamine toob uuel aastal positiivse tulemuse.
Uus alanud aasta toob uued tööd ja mured. Plaanis on korraldada kirjanike kohtumised kõigi valla
koolide õpilastega, nagu sai algust tehtud juba 2013. aastal.
Kõmsi Lasteaed-Algkool lavastab sel aastal uue muusikali „Nukitsamehest”. Ka siin kavatseb
raamatukogu nõu ja jõuga abiks olla.
Eelmise aasta lõpus õnnestus osta uusi riiuleid ja sellega seoses on plaanis teha ka suuremaid
ümbepaigutusi fondis.
Jätkub koostöö Hanila kiriku kogudusega.
Ja loomulikult on plaanis teha koostööd kõigi heade partneritega, kellega koos suudame korda saata
nii mõndagi.

Juhataja
Helen Voogla
Allkiri ……………… /Nimi/

