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1.Põhilised tegevussuunad
2017. a. oli kaks suurt sündmust, mis nõudsid teatud tööde ja ürituste korraldamist ja läbiviimist:
Kullamaa raamatukogu 110. aastapäev ja Kullamaa valla 25. aastapäev. Nende tähtpäevade
läbiviimine ja neis osalemine haaras suure osa I poolaastast. Nende kahe sündmuse tähistamise
üritused sobisid väga hästi laste ja noorte kultuuriaasta raamesse. Samuti tingis see head koostööd
vallavalitsuse, kooli ja kultuurimajaga.
Igal meie kultuuriasutusel ja seltsil on välja kujunenud oma ürituste teemad ja nišid, mida inimesed
teavad neilt oodata. Seetõttu oodatakse ja küsitakse ka raamatukogule iseloomulikuks saanud
ürituste ja sündmuste kohta, mis näitab, et ka raamatukogul on oma osa kohalikus kultuuri-ja
seltsielus. Kuid kõige tähtsam on siiski lugemisvara uuenemine ja lugejatele kättesaadavaks
tegemine, et ei kaoks lugejad ja oleks ka juurdekasvu.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
2017. aastani oli Kullamaa raamatukogu üks kahest Kullamaa valla raamatukogust.
2.2 Eelarve
Eelarves võrreldes 2016. aastaga oli veidi väiksem. Inventarikuluks sai planeeritud ainult 150 eurot
(näitusealus ja põrandavaip). Suurenesid admin.kulud, sest sain juurde perioodika tellimise raha,
samuti kulu raamatukogu 110.aastapäeva tähistamiseks. Oli ka väikene palgatõus.
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
21,7
12,32
4,20
2,68
1,52
1,29

Seisuga
31.12.17 €
19,78
14,32
4,35
2,80
1,55
1,11

Muutus %

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eesti Kultuurkapital

01.05-30.05

Eraldatud
summa
727.-

Projekti üldmaksumus
727.-

Tänu projektirahale oli võimalik Kullamaa raamatukogu 110. aastapäevaks välja anda brošüür
raamatukogu ajaloost ja raamatukogu sünnipäeva väärikamalt tähistada. Seetõttu oli heameel
küsitud toetuse saamise üle suur.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab üks raamatukoguhoidja, kes peab ka ruume koristama.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Osalesin Rahvusraamatukogu koolitusel 19. aprillil 2017 teemal „Eesti laps sõjajärgses olustikus:
ilukirjanduslik vaade” 4 akad. tundi, lektor M. Liivamets, ja M. Liivametsa vestlus kirjanike Kai
Aarelaidi ja Leelo Tunglaga, 2 akad. tundi. Kokku 6 akad. tundi. Oli tõesti huvitav, eriti 50. aastad
Eesti kirjanduselus.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
24.märtsil 2017 osalesin koolitusel „Raamatukogu arengukava” ja „Ajalooline romaan ning Ungari,
Bulgaaria ja Makedoonia kirjanduselu”, koolitajad vastavalt Jaanus Kõuts ja Tiit Aleksejev. Kokku
3 tundi 20 min. Viimane teema oli huviga kuulatav, sest ega loetletud maade kaasaegsest
kirjandusest ju eriti ei tea.
1. juunil toimus Haapsalus järjekordne rahvusvaheline muinasjutukonverents „Lugudega kasvame
suureks”. Esinejateks olid K.Kumberg, P.Päär, L.Sommer, R.Järv, E.Lammi ja A.Mattheus,
I.Martson ja I.Koff. Kokku 7 tundi.
Head esinejad, ja lood on alati huvitavad, ärgitavad ka ise töös lugusid kasutama.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Esinesin ettekandega Kullamaa raamatukogu ajaloost Kullamaal kultuurikonverentsil 20.mail 2017,
millega kaasnes ka enda koostatud raamatu „Lehti Kullamaa raamatukogu ajapuult” esitlus.
21.juulil külastasid Kullamaad kolleegid Põltsamaa Keskraamatukogust ja maaraamatukogudest,
kes käisid otsimas huvitavate lugudega paiku. Nii külastati Koluvere lossi, Kullamaa kirikut ja
kalmistut ja minu ülesandeks oli rääkida Kullamaa paisjärvest ja seda ka näidata, endistest
liivaluidetest ja selle taimestikust.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kullamaa Lasteaia tänukiri abi eest tüdrukutenädala korraldamisel.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Jaanuaris ostsin lugemissaali lastenurka põrandavaiba ja aprillis saime üles raamatukogu fuajeesse
näituse aluse (torud), et saaks üles riputada foto-, kunsti- ja käsitöönäitusi. Lugemissaali lastenurk
sai põrandavaiba.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs /kaldtee/ olemas. Aasta tagasi oli üks ratastooli- lugeja, nüüd ei ole kasutajaid olnud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arvutite tark- ja riistvara vajab kindlasti uuendamist.
Alates novembrist 2013 on raamatukogus kasutusel raamatukogude infosüsteem RIKS, mis ei ole
põhjustanud seisakuid ega suuremaid segadusi töös. Väikesed probleemid lahendab Deltmar kohe.
3. Kogud.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
2017. aastal sai raamatukogu juurde 357 raamatut, neist ostetud 286. Annetusi oli 71, mis
moodustab 19,8% juurdetulnud raamatutest. Neist 7 kingiti raamatukogule sünnipäevaks.
Kuna raamatukogus on peale laenutustoa, kus on peamiselt uuem kirjandus, ka hoidla, siis viimase
fondi kasutus jääb tahes-tahtmata tagaplaanile, kuna lugeja ise sinna enamasti ei satu.
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aruandeaastal annetati raamatukogule enam kui varasematel aastatel. Tehakse pakkumisi nii
viimase pereliikme surma järel või lihtsalt korrastades koduraamatukogusid. Olen püüdnud valida
ka neid raamatuid, mida saab asendada kulunud raamatu vastu. Palju on toodud uuemat
krimikirjandust, ka klassikat. Nii sain täiendada või välja vahetada mõnedki koolikirjanduse
eksemplarid. Ka kirjanikud I. Tomusk ja H. Künnapas kinkisid raamatukogule 3 raamatut. Sel
aastal ilmus L. Twerdianski koostatuna „Kullamaa mälestused II”, mille Kullamaa Vallavalitsus
annetas ka raamatukogule, samuti ka Märjamaa ajaloo-uurija Hans Põldoja raamatu „Mõraste küla.
Ühe Lääne-Eesti muinasküla kujunemise ja hääbumise lugu”. Ilmus ka Kalju Kurepalult
„Kullamaa kogumik 2”, mis valiti Eesti Kodu-uurimise Seltsi 2016. a. trükiste konkursil žürii poolt
5 kõige väljapaistvama trükise hulka.
E-lugerit ja e-raamatuid raamatukogul ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2017. aastal oli raamatukogus 23 ajakirja, neist 3 kultuuriajakirja, ja 4 ajalehte. Lisaks annetatud
ajakirju, mõnedel ka üksiknumbreid. Kustutasin 18 aastakäiku perioodikat.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid arvel üheksa, juurde ei tulnud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuuri ei ole teinud. Maha kandsin 71 lagunenud teavikut ja 18 aastakäiku perioodikat.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arv on 841, sealhulgas ~160 on Koluvere Kodu kliendid,
kellest raamatukogu kasutajaid loota ei ole (1 loeb). Seega on tegelik raamatukogu kasutajate hõlve
~48%. Kui Koluvere Kodu järgmisel aastal kaob, väheneb riigipoolne teavikute raha.
Lugejateenused on tagatud, kasutan ka RVL-i teenuseid. Raamatukogus on 3 kohta
internetikasutuseks, Wifi-leviala, saab teha koopiaid ja printimisteenust. Lugemissaalis saab
kohapeal lugeda, õppida, mängida, üritusi korraldada. Meie saalis peeti ka mõne lapse sünnipäevi,
viidi läbi näidendi – ja lauluproove jne. Siin peetakse väiksemaid kokkusaamisi ja nõupidamisi.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on 3 kohta interneti kasutamiseks, Wifi- leviala, lugemissaalis saab lugeda
perioodikat, valla ajalehte. Avalikku teavet edastab valla koduleht, infokirjad asutustele ja avalikele
kuulutustahvlitele.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Kullamaa

Lugejad
2016
298

Lugejad
2017
303

Muutus
(+-)
+5

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Kullamaa

3676

3739

+63

Raamatukogu
Kullamaa

Laenut-d
2016
5501

Laenut-d
2017
5306

Muutus
(+-)
-195

Virtuaalkülast.
2016
22
Päringud*
2016
12

Virtuaalkülast.
2017
13

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
11

Muutus
(+-)
-1

-9
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Elanike arv vallas väheneb aasta-aastalt. Kullamaa raamatukogu kasutajate arv vähenes 4 inimese
võrra, kuid laps-kasutajate arv tõusis. Õnneks on uusi lugejaid ka juurde tulnud, nii et lugejate arv
tõusis 5 võrra. Ka külastuste arv tõusis, sest käiakse ikka veel ka kaugemalt raamatukogu
uudistamas. Vähenenud on laenutuste arv ja seda enamuses täiskasvanute osas. Enam ei käida
raamatukogus mitte ainult laenutamise eesmärgil.
*Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Järjepidev töö registreerimisel.
Infopäringuid palju ei ole. On nii fakti- kui teemapäringuid, viimaseid rohkem. Näiteks küsiti, mis
on püdal, või kaanide (apteegikaanide) kohta infot. Küsiti ka õnneretsepti V. Panso raamatust ja
Edgar Sepa maali „Kullamaa vesiveski” saatuse kohta. Kokku 11 päringut, aga mõni jäi kindlasti
registreerimata ka, eriti kui kogu klass korraga mitmeid asju teada tahab. Ristsõnalahendajad
otsivad kohapeal ka ise vastuseid.
4.3 RVL teenindus
RVL-teenuseid oli sisse 15 ja välja 9, sh. välis- RVL sisse 3, välja 4. Postiga saatsin teaviku Harju
Maakonnaraamatukogusse Keilas, muidu kasutasin muid viise.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjanduse juurdetulek (80 raamatut) ja valik on nooremale koolieale ja väikelastele hea, oleks
vaid lugejaid-lapsi, kes need kõik läbi loeks-vaataks. Noorsookirjandust aga kõike ei ole, mida
küsitakse. Mõni soovib näiteks fantaasiakirjandusest lugeda kõike, mis ilmub. Uusi raamatuid
oodatakse väga.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Kullamaa

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
87
97
+10

Külast-d
2016
3676

Külast-d
2017
3739

Muutus
(+-)
+63

Laenut
2016
948

Laenut
2017
888

Muutus
(+/-)
-60

Tabelist nähtub, et lapsed käivad palju ka lihtsalt vaba aega veetmas, mitte ainult laenutamas.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste-ja noorsookirjandust sai raamatukogu juurde 90 eksemplari ringis, nagu eelnevatel aastatel.
Uued raamatud on lastetoas riiulil väljas ja seal saab neid ka lastele tutvustada ja ette lugeda. Uued
noorsooraamatud püüan ka riiulil esile tõsta, aga need leitakse ka ilma selleta üles.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Kuna I poolaasta läks enamuses raamatukogu juubeli ja valla juubeliürituste ettevalmistamiseks, siis
oli üritusi sel ajal ka vähem.
Oma kooli õpilase Marja Järve pildinäitus. 2.aprillil lugesime
lasteringiga sarja „Kuldne Kodu” raamatuid. Suurt huvi pakuvad lastele alati ka fotonäitused
kodukandi teemadel. Neid aitasid nad ise ka ette valmistada. Valla juubelinädala raames käis
raamatukogus 20. juunil külas kirjanik Ilmar Tomusk, mis tõi kokku üle 40 lapse ja täiskasvanu.
Parimad lugejad olid kutsutud ka konverentsile.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Kasutajate arv
0
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu on siin väga üritusterohke kultuurimaja ja käsitööseltsi kõrval ikka püüdnud mõne
koolituse ja ürituse aastas teha, nii lastele kui täiskasvanuile. Lisaks näitused. I poolaastal oli
põhirõhk raamatukogu 110. tegevusaasta tähistamisel ja sünnipäeva pidasime 20. mail
kultuurikonverentsiga. 19.–24.juunil oli Kullamaa valla juubelinädal ja raamatukogus oli mitu
üritust: näitus kullamaalastelt välja antud raamatutest, fotonäitus „Kullamaa vaateid enne ja nüüd”,
20. juunil kohtumine kirjanik Ilmar Tomuskiga ning digikoolitus, kus lapsed õpetasid
vanavanematele nutiseadmeid kasutama.
II poolaastal oli raamatunäitus „Mida loeti 100 aastat tagasi” ja fotonäitus „Vana fotoalbum 19601970. aastad Kullamaal.” Novembris oli külas kirjanik Heli Reichard, kes esitles oma raamatut
„Siinpool vikerkaart”, 2017. Detsembris oli koolitus loodusravi, massaaži ja -reisihuvilistele, kus
meie salongiomanik Kaja vahendas oma koolitusreisi muljeid ja tarkusi Bali saarelt ja toeks ka J.
Parve raamat „Minu Bali”.
Sel aastal oli eriti tihe ja hea koostöö Kullamaa Vallavalitsuse töötajatega, Kullamaa
kultuurimajaga, keskkooliga, mis on väga vajalik suuremate ürituste ettevalmistamisel ja
läbiviimisel. Olen tänulik ka mitmele lugejale - osutatud info ja abi eest.
Meie saalis peeti ka mõne lapse sünnipäevi, viidi läbi näidendi – ja lauluproove jne. Siin peetakse
väiksemaid kokkusaamisi ja nõupidamisi.
4.6.2 riiklikul
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Raamatukogutunnid lastele „Kuidas otsida kirjandust uurimistöö jaoks” ja
saamid”, reisiõhtu-koolitus täiskasvanuile „Väge ja tarkust Bali saarelt”.

„Sugulasrahvas –

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuste ja ürituste reklaamiks kasutasin valla ajalehte, valla kodulehte, külade
reklaamtahvleid, telefoni ja suulist teavitust.
Raamatkogu juhataja koostas raamatukese „Lehti Kullamaa raamatukogu ajapuult”.
4.9 Andmebaasid
Andmebaaside reklaam on kodulehel ja raamatukogus välja pandud.

5. 2018 aasta tegevused
2018. aasta toob kaasa palju tööd paberite ja dokumentidega, mida nõuab üleminek uue LääneNigula suurvalla haldusesse. Kuidas kõik sujuma hakkab, selgub ajaga. Igapäevatöös allun veel
Kullamaa osavallale. Jätkan seniste tegevustega. I poolaasta üritused on kantud kindlasti EV-100
vaimust ja sellele pühendatud.
Vaja on läbi viia inventuur põhivara ja fondi osas.
Jätkub koostöö kooliga ja teiste asutustega. Suuremate tööde juures on plaanis kasutada ka
raamatukogu aktiivseid lugejaid, lapsi.
Arvutite tark- ja riistvara vajab kindlasti uuendamist.

Koostaja

Aili Ansel, Kullamaa raamatukogu juhataja

16. veebruar 2018

