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Liivi raamatukogu, Kullamaa vald
1.Põhilised tegevussuunad
Tagada elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile. Toetada elukestvat
õppimist ja täiendamist.
Raamatukogu juhataja oli kutsutud aasta alguses vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni
koosolekule ning vallavolikogu istungile oma eelarve projektiga.
Raamatunäitusega tähistati Kullamaa valla 25.aastapäeva. Valla sünnipäeva nädalal tehti ringsõit
külamajadesse, raamatukogudesse.
2017 oli laste- ja noorte kultuuriaasta, mida sai tähistatud mitmete temaatiliste
raamatuväljapanekutega.
Toimus 2 reisiõhtut ja raamatuesitlus „Läänlaste lood. Kullamaa mälestused II”
Raamatukogutöötaja sai uue tööarvuti.
Aasta lõpus liitusid Lääne-Nigula vallaga Kullamaa, Martna, Noarootsi ja Nõva vallad. Kuidas see
raamatukogusid mõjutab, pole veel teada.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
Liivi raamatukogu oli aastani 2017 üks kahest Kullamaa valla raamatukogust. Raamatukogus 1
töötaja.
Põhimäärus ja kasutamiseeskiri kättesaadav Kullamaa valla kodulehel www.kullamaa.ee kui
kohapeal. Raamatukogul on kolmeliikmeline nõukogu. Nõukogu vaatas üle ja allkirjastas teavikute
kustutusakti.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
17,62
10,95
2,81
2,30
0,51
1,45

Seisuga
31.12.17 €
16,68
12,23
2,79
2,30
0,49
1,76

Muutus %

2.3 Projektid
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogu juhataja, mitme lisaülesandega (kütmine, koristamine). Korraliseks puhkuseks ja
koolituseks on raamatukogu suletud. Iga-aastane korraline puhkus on kahes osas, et raamatukogu
töö ei oleks häiritud. Laupäeviti on raamatukogu avatud juba aastaid, et võimaldada teenuse
kasutamist eemal õppivatel ja töötavatel elanikel.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
19.aprill „Eesti laps sõjajärgses olustikus: ilukirjanduslik vaade” (RR) /7 akad. tundi
Koolituseks kulus 27 eurot
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
24. märts „Lühike ja lihtne raamatukogu arengukava (kiire turundamine)” - Jaanus Kõuts
Ajalooline romaan ja ungari, bulgaaria, makedoonia kirjanduselu – Tiit Aleksejev
1.juuni Muinasjutukonverents „Lugudega kasvame suureks”
30. oktoober XVII maaraamatukoguhoidja päev Haapsalus
11.detsember Emotsioonide ohjamine – Ethel Reiel
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Kullamaa valla tänukiri panuse eest vallaelu arengusse.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukoguruumides on 2 ahju, mida tuleb kütteperioodil kütta. Kütab ja koristab raamatukogu
juhataja. Talvel tuleb maja ümbrus puhtana hoida. Valmis uus puukuur ja vanad kuurid lammutati.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Raamatukogul puudub kaldtee.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus ja selle lähiümbruses on WIFi leviala.
Osteti uus printer ja tööarvuti koos Windows 10 tarkvaraga.
OÜ Deltmar programmeerija Meelis Lilbok tegi programmis palju uuendusi, millest teavitas ka
Facebookis.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Fondi
komplekteerib
Lääne
Maakonna
Keskraamatukogu
komplekteerimisosakond.
Komplekteerimisel arvestatakse kohalikke vajadusi ja olusid. Eelistatud on eesti- ja väärtkirjandus
ning algupärane lastekirjandus. Ajaviite ja tõlkekirjandust tellitakse vastavalt võimalustele.
Kogude seisund ja säilivus on hea. Kogu korrastamine toimub jooksvalt. Lugejate soovidele
puuduva teaviku osas kasutan RVL teenust. E-teavikuid komplekteerituid ei ole. Raamatukogus
olevad teavikud peegelduvad 100% elektroonilises kataloogis RIKS.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat), annetuste osakaal kogude
juurdekasvust
Juurde saadi 203 teavikut, sellest annetusi 31, seega 15,3% annetuste osakaal kogu juurdekasvust.
Annetajateks olid eraisikud. E-raamatuid komplekteerituid ei ole.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Ilukirjanduse (laenutusi 924) kõrval nõutud liik 9 – huvi ajaloo ja geograafia vastu.
Lugejarühmadest laenutavad enim töötajad (641 laenutust), kodused (622 lanutust), pensionärid
(591 laenutust).
Vanuseliselt laenutavad enim 52.aastased (339 lanutust), 55.aastased (142 lanutust), 45.aastased
(127 laenutust).
Nädalapäevadest oli enim laenutatav päev teisipäev (741 laenutust), kolmapäev (431 laenutust),
laupäev (395 laenutust).
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Teavikutest laenutati enam Katrin Pauts, „Tulekandja” (11 laenutust), Katrin Pauts „Politseiniku
tütar” (10 laenutust)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat tellin ajakirjanduslevi kaudu. Ajakirju oli ostetud 15 aastakäiku ja ajalehti 4.
Perioodikat laenutati 913. korral.
3.1.3 Auviste komplekteerimine. Auviseid komplekteerituid ei ole.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kustutati andmebaasist 95 lagunenud, aegunud teavikut ja 7 aastakäiku perioodikat.
Maha kantud raamatud pakuti lugejatele koju viimiseks nö teisele ringile.
Osa määrdunud raamatutest asendati Hoiuraamatukogust hangituga.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukoguteenused on kojulaenutus, kohalkasutus, raamatukogudevaheline laenutus (RVL),
avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine, raamatuürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine,
päringutele vastamine, lugejate koolitus, koduteenindus eakatele lugejatele. Raamatukoguteenuste
tutvustamiseks kasutan ajaveebi, millele on viide omavalitsuse kodulehel, raamatukogu blogis ning
suuliselt ja helistades külastajaid teavitades.
Raamatukogus saab teha paljundamisi ja printimistöid.
Sai täiendatud kodulooteemalist riiulit, kus on välja toodud kõik, mis puudutab Läänemaad.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukoguteenuseid kajastab valla koduleht www.kullamaa.ee, raamatukogu blogi
http://liiviraamatukogu.blogspot.com.ee/ Raamatukogus ja selle lähiümbruses on WIFi leviala.
AIPi arvuteid on 3. Kasutada saab ID-kaardi lugejat, on printimise ja koopiate tegemise võimalus.
AIPi arvuteid kasutati aastas kokku 83 korda. AIPi külastused on vähenenud, sest kodudes on
uuemad ning kiiremad arvutid. Raamatukogusse tullakse ainult oma nutiseadmetega.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused
Raamatukogu
Liivi

Lugejad
2016
80

Lugejad
2017
86

Muutus
(++6

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Liivi

2030

1940

-90

Raamatukogu
Liivi

Laenut-d
2016
2360

Laenut-d
2017
2177

Muutus
(+-)
-183

Virtuaalkülast.
2016
1992
Päringud*
2016
19

Virtuaalkülast.
2017
1934

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
9

Muutus
(+-)
-10

-58

Elanikkond vananeb. Elanike arv väheneb, väheneb ka riigipoolne toetus teavikute ostmiseks.
Inimesed käivad mujal tööl ja vajadusel külastavad sealset raamatukogu.
*Infopäringud. Esitati ja vastused saadi 9. infopäringule.
4.3 RVL teenindus
RVL toimus maakonna keskraamatukoguga, Märjamaa, Kullamaa, Palivere, Martna
raamatukogudega. Kokku laenutati 41 teavikut oma lugejatele. Teistelt raamatukogudelt tuli
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tellimusi 21 teaviku kohta. Kasutan oma transporti teavikute kohale toimetamiseks. Samuti
teavikute kättesaamine ja tagastamine toimus raamatukogutöötaja vahendusel.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Juurde saadi 203 teavikut, sellest laste ja noortekirjandust 35; seega 17,3% kogu juurdetulekust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Liivi

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
28
27
-1

Külast-d
2016
563

Külast-d Muutus
2017
(+-)
392
-171

Laenut
2016
123

Laenut
2017
115

Muutus
(+/-)
-8

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kuna teeninduspiirkonnas kooli ei ole, siis õpilased eelistavad koolile lähimat raamatukogu.
Piirkonna lastega tehti koostööd vastavalt võimalustele. Koolivaheajad on tavapärasemalt külastuste
rohkemad. Ollakse arvutis, mängitakse lauamänge, on video- ja DVD vaatamise võimalus. Lapsed
loevad enamasti kooli soovitusliku kirjanduse nimekirja kuuluvaid raamatuid. Raamatunäitused- ja
väljapanekud on seotud lastekirjanike juubelitega, rahvakalendri tähtpäevadega.
Laste % külastajatest oli 20,2. Laste laenutuste % oli 5,5.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused
Märts – Kevadine koolivaheaeg (mõistatuste ja vanasõnade lahendamine. Joonistame pildi oma
lemmikloomast, tutvume uute raamatutega). Filmikolmapäev ja filmineljapäev
Oktoober – Raamatukogupäevad (kirjandust soovitavad ja laenutavad lugejad)
Raamatunäitused ja -väljapanekud
jaanuar – Jaanus Vaiksoo 50, Henno Käo 75; veebruar – Tiia Toomet 70, Illmar Trull 60
märts – „Oi neid lapsepõlve aegu” (raamatud, mis on ilmunud 50-ndatel ja 60-ndatel aastatel)
aprill - „Härra Q, Paula, Arabella, Kunksmoor...” Aino Pervik 85
august - „Kohtumised, Suutäis soolast, Käopoja tänu, Kärp, Sass ja Jass...” Harri Jõgisalu 95
september – Jüri Parijõgi 125; oktoober – Hea lasteraamat 2016
november - „Kõik on minu lapsed” Astrid Lindgren 110
detsember – Jõulud Päkapikumaal
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
3

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
1

Teenuseks oli teavikute laenutamine. Kasutajateks on liikumisraskustega lugejad (eriti talvel)
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul
Koostöö sujus kohaliku omavalitsusega, Lääne Maakonna Keskraamatukoguga, Kullamaa
raamatukogu ja kultuurimajaga ja teiste maakonna raamatukogudega.
Toimunud üritused, näitused:
veebruar „Stressivastane ravim” (hobimaalija Klara loodusmaalid);
Reisimuljeid Gran-Canariast sõnas ja pildis
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juuni Minu Kullamaa-Kullamaa vald 25 (tutvustab Kullamaaga seotud kohti ja vaatamisväärsusi,
Kullamaa autoreid ja Kullamaast kirjutatud raamatuid)
oktoober raamatuesitlus Lembitu Twerdjanski „Läänlaste lood. Kullamaa mälestused II”
Raamatukogupäevade raames said kirjandust soovitada ja laenutada lugejad
november Reisimuljeid Indiast ja kohtumisest laevakaitsjatega
Erinevad raamatuväljapanekud
jaanuar „Vaadeldes rändavaid pilvi” Oskar Luts 130
veebruar „Talve saladused” (väljas olid raamatud, mille pealkirjas esineb sõna talv. Näitust
ilmestas ka valik postkaarte)
mai Aasta 2017 loom, lind, puu
september Eesti kirjarahva tähtpäevi septembris J.M.Eisen 160, L.Vaher 105, E.Sanden 85, M.Saat
70, T.Õnnepalu 55
oktoober Eesti kirjarahva tähtpäevi oktoobris K.Ristikivi 105, M.Nurme 100, H.Muller 85,
A.Alavainu 75
november „Põhjala saared” Põhjamaa raamatukogunädal 2017
4.6.2 riiklikul
Koostööd tehti Eesti Hoiuraamatukoguga (määrdunud ja katkiste raamatute väljavahetamine)
Eesti Rahvusraamatukoguga (koolitused).
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Individuaalkoolitusi korraldati 13, osavõtjaid 13
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
KOV veebilehel on raamatukogu kontaktandmed, dokumendid, blogi aadress Raamatukogu blogis
http://liiviraamatukogu.blogspot.com.ee/
on kajastatud kõikvõimalikku infot: raamatukogu
reguleerivad dokumendid, perioodika ja uudiskirjanduse nimekirjad, tähtsamad lingid ja
RIKSWEBi kataloog jne. Veebikülastusi registreerib loendur. Aasta jooksul oli veebilehel 1934
virtuaalkülastust. Raamatukogus toimuvatest üritustest antakse teada kuulutustega infotahvlil,
telefoni teel, lugejatega suheldes ja veebis (raamatukogu veebilehekülg, RIKSWEB,
https://laanemaa.webriks.ee/index.asp?action=223
Kullamaa
valla
kodulehel
http://www.kullamaa.ee/
4.9 Andmebaasid
Raamatukogu vahendab kasutajatele raamatukogu blogi kaudu kõiki olulisemaid andmebaase
otselinkidega. Lingikogu on üsna laiaulatuslik.
5. 2018 aasta tegevused
Jätkuvalt raamatufondi korrastamine s.h. aegunud, määrdunud, katkiste raamatute maha kandmine.
Läbi viia fondi inventuur.
Jätkuv koostöö maakonna raamatukogudega.
Jätkata RVL teenust lugejate paremaks teenindamiseks.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast ning Euroopa kultuuripärandi aastast inspireerituna temaatiliste
sündmuste ja näituste kajastamine.
Haldusreformi käigus on 2018. aastast alates meie aadress Lääne-Nigula vald Kullamaa osavald.
Loodame, et raamatukogu töö jätkub edaspidigi ja vastaks kogukonna ootustele.

Koostaja Helme Vendel

15.02.2018

