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Kirbla raamatukogu aastaaruande 2015
1.Põhilised tegevussuunad
Põhitegevus oli lugejateenindus.
Raamatukogus on välja pandud mitmed näitusi ja väljapanekuid.
Raamatukogu ruumides on toimunud külaseltsi ja korteriühistute koosolekuid. Läbi viidud mõned
üritused: veebruaris oli kohtumine riigikoguliikme Neeme Suurega ja toimus Amway-id tutvustav
üritus ning mais suguvõsa uuringu infopäev.
Korraldanud kaks ettelugemis päeva: Kirbla Maanaiste Seltsingus 20. oktoobril ettelugemispäeval ja
10. nov. „Õhtuhämaruse ettelugemine” Põhjamaade nädala raames.
Käisin veebruaris Tallinnas ERÜ kõne- ja aastakoosolekul, 24. aprillil Ed. Vilde konverentsil
„Tokerjad hääbuvad, Vilde jääb” Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis ja 30. oktoobril
maaraamatukoguhoidjate päeval Palamusel.
Juunis (10.-12. juuni) võtsin osa ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminarist Võrumaal AlaRõuges.
Võttes osa kohaliku külaseltsi tööst, korraldasime detsembris jõuluturu.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Lihula Valla Raamatukogu põhimäärus, kasutamise eeskiri, AIP kasutusjuhend ja raamatukogu
sisekorra eeskirjad.
Raamatukogu tegevust on kajastatud ka Lihula valla arengukavas aastateks 2011-2018
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
5300
0
1920
1330
590
1150

Seisuga
31.12.15 €
5600
0
2050
1470
580
920

Muutus %
5
0
6
10
-1,7
-25

Personalikulu arvud kajastuvad Lihula Valla Raamatukogu aruandes.
Komplekteerimiskulu sisaldab ka perioodikat.
2.3 Raamatukogu struktuur
Kirbla raamatukogu on Lihula Valla Raamatukogu üks harukogudest.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2015. a. oli töötaja töökoormus 0,85. Tööpäevad nii Kirblas kui Lihulas.
Raamatukogu oli avatud : T: 10.00-16.00 ja N. R. 10.00 – 18.00
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Kirbla

1

Koolitustundide
arv
20

Koolituseks
kulutatud
65,00
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Koolituse teema
10.-12. juunil ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni suveseminar Võrumaal

Korraldaja
ERÜ

Osavõtjate arv
1

Veel võtsin osa:
1) 27.02. - ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust, kõnekoosoleku teema: Raamatukogu erakondade
kultuuripoliitikas.
2) 24.04. - Ed. Vilde konverentsist „Tokerjad hääbuvad, Vilde jääb” Eesti Kirjanike Liidu saalis.
3) 30.10.- Maaraamatukoguhoidjate päevast Palamusel
2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine.
17. aprill – Raamatukoguhoidjad kaasaegsest luulest. Lastekirjanduse uudistest Krista Kumberg.
Tõnu Tuulas enda koostatud raamatutest ja luuletamisest.
15. mai – Muinasjutukonverents, esinejateks Pille Kippar, Piret Päär, Jaanika Palm, Janika Kronberg,
Krista Kumberg, Mathura, Risto Järv.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu on endiselt kortermaja neljatoalises korteris
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Ratastooliga ei ole võimalik, väljas ja majas trepp, mis viib esimesele korrusele raamatukogusse.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Töötaja arvutile uus monitor.
Üks uus lugeja arvuti koos monitoriga.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1
kohalikul
Koostöö toimib kõigi Lihula Valla Raamatukogu koosseisu kuuluvate raamatukogude vahel. Toimub
pidev omavaheline raamatute laenutus, see on aastatega laienenud, kuna finantsiliselt ei ole võimalik
kõiki raamatuid igale raamatukogule osta, tellitakse raamatuid ka teistest maakonna
raamatukogudest, toimub RVL laenutus.
Koostöös kohalike seltsidega korraldasin mais „Teeme ära” ürituse ja detsembris Jõuluturu.
Läänemaa keskkogu komplekteerib raamatukogu fondi.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimisel oleme juhindunud kohaliku lugejaskonna eelistustest, enamikus ostetud ilu- ja
laste kirjandust, need moodustavad 79 % kogu ostudest ja muidugi on ostetud uut eesti kirjandust.
Raamatuid komplekteerib jätkuvalt keskkogu komplekteerimisosakond.
- Raamatuid saadi annetustena 20, annetuste osakaal oli 13,8 %
3.1.1 Raamatuid komplekteeriti 144, mitte ühtegi e-raamatut
3.1.2 Perioodika komplekteerimine: Tellitud 3 ajalehte ja 10 ajakirja. Tasuta tulevad ajakirjad
Kaitse Kodu ja Jooksja.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Tasuta kasutamiseks kaks lugeja arvutit, üks neist tänavu väljavahetatud uue vastu, kõigil interneti
ühendus. Koopiamasina kasutamise võimalus (0,06 € leht). Võimalusel kasutada ID-kaardi lugejat.
Raamatukogu oli avatud kolmel päeval, neist teisipäeval 12.00-16.00, töötaja oli 0,85
töökoormusega, osadel nädalapäevadel on töötaja tööl Lihula raamatukogus
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Raamatukogus võimalik kasutada tasuta arvutit.
4.2 Raamatukogu kasutamine Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte - teenuste üldiseloomustus,
kasutajaarvestus, jmt. Lisada juurde muutuste analüüs, millest tingitud.
Raamatukogu
Kirbla
Laenutuste osas
Raamatukogu
Kirbla

Lugejad
Lugejad
Muutus (+- Laenut-d
Laenut-d
Muutus (+2014
2015
)
2014
2015
)
54
55
1
2293
2318
25
palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused

Külastused Külastused Muutus
2014
2015
(+-)
895
1022
127

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

Lugejate arv on jäänud hetkel eelmise aasta tasemele. Külastuste ja laenutuste arv on isegi tõusnud.
4.3 RVL teenindus
On saadud RVL teel 28 raamatut teistelt maakonna raamatukogudelt.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste raamatukogu kasutamine
Rmtk
Kirbla

Lug-d
2014
12

Lug-d
2015
12

Muutus
(+-)
0

Külast-d
2014
117

Külast-d
2015
86

Muutus
(+-)
-31

Laenut
2014
144

Laenut
2015
147

Muutus
(+/-)
3

1. septembrist 2015 suleti üldse Kasari kool laste vähesuse tõttu. Nüüd külastavad kohalikud lapsed
rohkem Lihula raamatukogu, sest enne busside väljumist veedetakse seal aega. Lapsed loevad üldiselt
vähe, põhiliselt otsivad Kirblast kohustuslikku kirjandust.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka
näitused, teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.
Raamatukogu
nimi
Kirbla

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
6

Üritused
5

Üritustel
osalenute arv
43

Näitusi ja väljapanekuid:
a) täiskasvanutele 5 näitust: Tegevusi talveõhtuteks, Eesti rahva lood, Laulikud läbi aastakümnete,
Eesti muusika läbi aegade, Põhjamaade lugemisvara.
b) lastele 1 väljapanek : Muusika lasteraamatutes.
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Üritusi:
Toimus kaks ettelugemispäeva Kirbla Maanaiste Seltsingus:
20.10 – Maarja Jõevee luges katkendi pilutamise õpetuse kohta 1924 a käsitööraamatust.
10.11 – Õhtuhämaruse ettelugemine Põhjala raamatunädala „ Sõprus Põhjalas” raames. Katkendid
raamatutest „Egili saaga” ja „Sõnumid liival”
Muud üritused:
3) 05.02 – Kohtumine riigikoguliikme Neeme Suurega
4) 14.02 – Internetimüügi firma Amway esitlus.
5) 05.05 – Suguvõsa uuringu infopäev, lektor Maidu Leever
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Lihula valla koduleht, Lihula Teataja
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid 12
Koolitööde jaoks andmeid, käsitöö ja ehitusalased päringud, kirjandusalast nt jõulusalme
sisaldavaid raamatuid.

5. 2016 aasta tegevused
2016 aastal on raamatukogu avatud vähem päevi, kui sel aastal, nimelt raamatukogu töötaja käib
kahel päeval (kolmapäeval, reedel) ja kuus kahel laupäeval tööl Lihula raamatukogus. Kirblas on
avatud teisipäeval ja neljapäeval ning kahel esmaspäeval kuus.
Kuid raamatukogu on maakohas väga vajalik, eriti just vanematele inimestele, kes kaugemale ei
jõua minna ning paljud loevad tänu sellele, et raamatukogu on kohapeal olemas. Raamatukogu on
ka koht, kus peetakse nõupidamisi jne, kuna muud ruumi hetkel külas ei ole. Raamatukogu on ka
koht, kust küsitakse sageli infot, kas inimeste või sündmuste kohta.
Soov, et ikka jätkuks lugejaid ja unistus, et maale rahvast juurde tuleks, lootust igal juhul on, kaks
noort peret on külasse elama asunud.

Koostaja Tiiu Aasrand.

