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Uuemõisa raamatukogu 2015 aastaaruanne
Raamatukogude arv: 1
1. Põhilised tegevussuunad
2015. aastal toimus Uuemõisa raamatukogus tavaline töö, muudatusi ei olnud.
Plaanid 2016. aastaks:
1) korraldada igas kuus 1 näitus
2) korraldada raamatukogu tutvustavaid koolitusi
3) korraldada Eesti raamatukogudes kasutatavate andmebaaside (RIKSWEB, lugeja.ee,
DIGAR, ESTER jmt) koolitusi
4) vajadusel koolitada kasutajaid arvuti ja interneti kasutamises
5) korraldada filmiõhtuid
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogu tegevust reguleerivad järgmised dokumendid: Raamatukogu põhimäärus, raamatukogu kasutamise eeskiri, arvutite kasutamise kord.
Juhindutakse rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, interneti kasutamise juhendist (IFLA Interneti manifest),
UNESCO rahvaraamatukogude manifestist jmt.
Raamatukogu nõukogu Uuemõisa raamatukogul ei ole.
Ridala valla arengukavas 2013-2022 on raamatukogusid mainitud peatükis 5.2, kus on
kirjeldatud raamatukogude hetkeolukorda ja probleeme ning eesmärkideks on
püstitatud:
o raamatukogude väljaarendamine multifunktsionaalseteks info- ja teabekeskusteks
(suhtlusvõimaluste arendamine, raamatuklubi vms);
o raamatukogude raamatufondide suurendamine ja klientide nõudluse tagamine;
o lisaks olemasolevatele raamatukogudele vajadusel välja arendada laenutuspunktid
külaseltside juures, mis tagaks teenuse kättesaadavuse kõigile elanikele:
o raamatukogude arendamine vastavalt lugejate vajadustele (mugav mööbel,
tänapäevane laenutussüsteem);
o raamatukogude ühtne administreerimine;
o raamatukogude säilitamine ja laiendamine Uuemõisas ning Panga külas.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

Seisuga
31.12.14. €
14 820
7 800
6 870
3 630
3 240
150

Seisuga
31.12.15 €
15 370
7 930
6 420
3 000
3 420
300

Muutus %
+3,5
+1,6
-6,5
-17,3
+5,2
+50
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2.3 Raamatukogu struktuur
Muutusi 2015. a Uuemõisa raamatukogus ei olnud. Lahtiolekuajad on koostöös
HKHK raamatukoguhoidjaga endiselt võimalikud kuni 11 tundi päevas.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Töötab erialase haridusega töötaja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Uuemõisa RK

1

Koolituse teema
Raamatukogutarkvara
uuenduste tutvustus

Korraldaja
RIKS OÜ Deltmar

Koolitustundide arv
(koolituse pikkus)
1

Koolituseks
kulutatud
0
Osavõtjate arv
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused)
2.4.3 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel
2015. aastal Uuemõisa raamatukogu juhataja koolitustel ei osalenud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Raamatukogu juhatajal on Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste bakalaureuse
kraad.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Uuemõisa raamatukogu on Ridala valla külaraamatukogu. Raamatukogu kasutab
HKHK-le kuuluvaid ruume, mis on renoveeritud 2005. aastal. Ruumid on avarad,
soojad ja hästi valgustatud. Lähemal ajal raamatukogu remonti ei vaja.
Raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
HKHK poolt on raamatukogus tagatud tasuta wifi levik.
2.7 Raamatukogude koostöö
Tihe koostöö toimub Lääne Maakonna Keskraamatukogu komplekteerimisosakonnaga kogude komplekteerimise alal. Hea on koostöö ka HKHK-ga, kes võimaldab
Ridala vallal Uuemõisa raamatukogu haldamiselt märkimisväärselt kokku hoida.
Väga hea koostöö on HKHK raamatukogu juhatajaga, kes teenindab
hommikupoolikuti ka Ridala valla elanikke. Vastutasuks teenindab Uuemõisa RK
juhataja õhtupoolikuti HKHK personali ja õpilasi.
Vt. ka p 4.3.
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3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogud komplekteeritakse Lääne Maakonna Keskraamatukogu kaudu ja annetuste
abil. Järelkomplekteerimist teostab raamatukogu juhataja, sooritades oste erinevatest
raamatupoodidest. Kogud on korrastatud ja säilivus tagatud. Praegu on kogus 6800
teavikut, sealhulgas 71 aastakäiku ajakirju. Ilu- ja lastekirjandus moodustab kogudest
62%.
Komplekteerimise põhimõtted on järgmised:
1. kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike
põhivajadustele vastavaid teavikuid
2. komplekteerimiseelistused on:
1) rahvuskultuuri ja eestlust käsitlev kirjandus
2) teadmiskirjandus, teatmekirjandus, tarbekirjandus ja elukestvat õpet toetav
kirjandus
3) laste- ja noortekirjandus
4) tõlgitud ilukirjandus
5) ajaviitekirjandus
6) perioodika
7) raamatukogundusalane kirjandus
Annetuste osakaal moodustas 2015. aastal komplekteerimisest 21%.
Kogude kasutatavuse kohta võib öelda, et enim laenutati ilukirjandust (2040
laenutust), järgneb liik Geograafia. Biograafia. Ajalugu (167 laenutust). Kõige vähem
laenutati religioonialast kirjandust (21 laenutust).
Keeleliselt laenutati enim eestikeelset kirjandust (2783 laenutust), aga ka venekeelset
(1 laenutust) ja ingliskeelset (23 laenutust).
Suurema osa laenutajatest moodustavad naised (2772 laenutust), mehed külastavad
raamatukogu palju vähem (318 laenutust).
Lugejarühmadest on suurimad laenutajad töötajad (1710 laenutust), pensionärid (580
laenutust) ja HKHK õpilased (433 laenutust) ning HKHK personal (323 laenutust).
Vanuseliselt laenutavad enim 48aastased (266 laenutust), 79aastased (246 laenutust)
ja 39aastased (208 laenutust).
Lapsed laenutasid 2015. aastal 65 korral.
Nädalapäevadest on laenutuste arvu põhjal enim külastatavad päevad neljapäev (973
laenutust) ja esmaspäev (918 laenutust), kellaajaliselt on tihedaim aeg laenutamiseks
12-13 (536 laenutust).
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat): 96%
3.1.2 Perioodika komplekteerimine: 4%
3.1.3 Auviste komplekteerimine: 0%
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
Avalike arvutite kasutamine on kasvanud seoses sellega, et HKHK pani raamatukokku
2013.a sügisel üles 10 arvutit. Põhiliselt kasutavadki arvuteid HKHK õpilased, palju
viiakse raamatukogus läbi ainetunde.
2014. aastal oli AIP kasutajaid 1618 ja 2015. aastal 1380.
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4.2 Raamatukogu kasutamine
Võrreldes 2014. aastaga jäi lugejaid 22 võrra vähemaks ja ka raamatukogukülastuste
arv vähenes 5336 võrra.
Raamatukoguteenustest saab kasutada: raamatute ja ajakirjade laenutamist, ajalehtede
ja ajakirjade kohallaenutust, tasulist printimis- ja kopeerimisteenust, tasuta skaneerimisteenust, tasuta internetiühendust (sealhulgas WIFI-ühendust). Soovi korral saab
kasutaja alati individuaalkoolitust interneti kasutamises, e-posti aadressi loomises,
printimises, tekstitöötluses, tabeltöötluses, esitlusprogrammide kasutamises,
infootsingus jpm.
Raamatukogu
Uuemõisa

Lugejad
2014
222

Lugejad
2015
200

Muutus (+-)

Raamatukogu
Uuemõisa

Külastused Külastused Muutus (+-)
2014
2015
17503
12617
-5336

-22

Laenut-d
2014
7803

Laenut-d
2015
7992

Muutus (+-)
+189

Virtuaalkü Virtuaalkü Muutus (+-)
last. 2014
last. 2015
1616
2302
+686

4.3 RVL teenindus
RVL-i laenutusi oli 2015 aastal väga vähe, 3. 2014 aastal oli RVL laenutusi 88. RVL
toimub põhiliselt tutvuste kaudu, maakonna seminaridel teiste raamatukogu
juhatajatega kohtudes, Rahvusraamatukoguga posti teel.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lasteteenindusealane koostöö on väga hea Uuemõisa Lasteaed-Algkooliga, mille
juhataja teeb jätkuvalt väga head tööd, et lapsi kooli raamatukokku ja raamatute juurde
tuua. Võrreldes 2014. aastaga on lapseealisi lugejaid lisandunud.
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjanduse osakaal moodustas 2015. aastal ilukirjandusest 26%. Tänu Lääne
Maakonna Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna oskuslikule tööle saab
Uuemõisa raamatukogu palju auhinnatud ja äramärgitud laste- ja noorteraamatuid.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk
Uuemõisa

Lug-d
2014
14

Lug-d
2015
20

Muutus
(+-)
+6

Külast-d
2014
516

Külast-d
2015
308

Muutus
(+-)
-208

Laenut
2014
95

Laenut
2015
65

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja
arendamine
Laste ja noorte lugemisharjumusi kujundatakse põhiliselt kirjanduse soovitamisega ja
raamatukogu iseseisvale kasutamisele suunamisega.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused

Muutus
(+-)
-30
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Raamatukogu nimi
Uuemõisa
Uuemõisa
Uuemõisa

Ürituse nimi
Arvuti- ja kaardimängude õhtu
Osaluskohvik HKHK õpilastele
„Mul on midagi öelda“
Individuaalkoolitused
„Dokumentide
vormistamine
arvutis“

Osavõtjate arv
3
50
6

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Kasutajate arv
0

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
2015. aastal jõudsid lõpule kaks mammutnäitust, mis kestsid 5 aastat:
Väliskirjanikud A-Y
Eesti autorid A-Ü
Peamiseks koostööpartneriks on HKHK, kelle õpetajad korraldavad raamatukogus
ainetunde ja kelle õpilastele korraldatakse raamatukogutunde infootsingu oskuste
arendamiseks.
Toimunud üritustest võib esile tuua:
Arvuti- ja kaardimängude õhtu
Osaluskohvik HKHK õpilastele „Mul on midagi öelda“
Inglise keele tunnid
Eesti keele tunnid
Raamatukogu
nimi
Uuemõisa

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
10
18

Üritustel
osalenute arv
152

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu
Uuemõisa

Rühmakoolit.
Osalejate
Individuaalkoolit.
arv
arv
arv
2014
2015 2014 2015
2014
2015
2
1
24
8
26
9

Osalejate
arv
2014
2015
26
13

Peamised sihtrühmad on HKHK õpilased, kuna nemad on põhilised arvutikasutajad
raamatukogus, mistõttu vajavad tihti abistamist printimises, dokumentide
vormistamises ja infootsingus.
Rühmakoolituse teemad olid: Eesti raamatukogusüsteem, UDK-liigitus, erinevate
raamatukogude andmebaasid ja mida neist leida võib, raamatukogu ja selle kasutamine.
Individuaalkoolituste teemad olid: Google Mail, MS Word, MS PowerPoint,
OpenOffice.org, tahvelarvuti kasutamine, dokumentide vormistamine arvutis,
õpilastööde vormistamine arvutis.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Raamatukogul on veebilehekülg (blogspot), mida haldab ja täiendab raamatukogu
juhataja. Üsna palju infot on võimalik leida RIKSWEBi kaudu
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(http://laanemaa.webriks.ee). Ürituste puhul on infot levitatud HKHK-s, erinevates
meililistides, suuliselt igale külastajale ning jagades flaiereid.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Uuemõisa raamatukogu kodulehe vahendusel pakutakse lugejatele järgmisi
andmekogusid:
1. Lääne Maakonna raamatukogud RIKSis http://laanemaa.webriks.ee/
2. URRAM – rahvaraamatukogude e-kataloog http://www.lugeja.ee/
3. ESTER – Rahvusraamatukogu e-kataloog Tallinnas http://ester-rr.nlib.ee/
4. ESTER – Rahvusraamatukogu e-kataloog Tartus http://tartu.ester.ee/
5. AIS – Rahvusarhiivi andmebaas http://ais.ra.ee/
6. Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika http://www.kirjandusarhiiv.net/
7. ISE – Eesti artiklite andmebaas http://ise.elnet.ee/
8. Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/
9. E-kultuuripärand – kultuuripärandi infovärav http://www.e-kultuur.ee/
10. DIGAR – digiteeritud raamatud, ajalehed, ajakirjad, kaardid, noodid, fotod ja
postkaardid http://digar.nlib.ee/digar/esileht
4.9.1 Andmebaaside loomine
Omaloodud andmebaase ja veebipõhiseid teenuseid raamatukogul pole.
Kogutud on Ridala valla kohta koduloolist materjali järgmise temaatikaga:
1) Ridala valla volikogu ja vallavalitsuse otsused
2) Ajakirjanduses ilmunud materjalid Ridala valla kohta
3) Trükised Ridala vallast
4.9.2 Infopäringud
2015. aastal tehti 10 infopäringut. Teemadest võib välja tuua järgmisi:
Haapsalu; kutse-eetika; Läänemaa; protokoll ja etikett; psühholoogiaalaste kirjanduse
leiduvus Uuemõisa raamatukogus; rannarootslased; reisijuhid.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Veebiväljaannetest jätkub 2011. aastal loodud raamatukogu veebilehe
http://uuemoisaraamatukogu.blogspot.com/ täiendamine ja publitseerimine.

5. 2016 aasta tegevused
2016. aastal on plaanis jätkata endise tegevusega: korraldada näitusi, olla toeks HKHK
õpilastele ja õpetajale. Tutvustada lugejatele jt külastajatele võimalikult palju Eesti
raamatukogude veebiandmebaaside kasutamise võimalusi, et avardada nende teadmisi
digitaalselt kättesaadava info kohta.

Juhataja
Allkiri ………………

/Eva Reede/

