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Martna raamatukogu aastaaruanne 2017
nimi
Martna

Elanike arv raamatukogude
(01.12.16) arv
508
1

Harukogude
arv
-

Kokku
1

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute säilitamine kataloogimine ja lugejatele kättesaadavaks
tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile.
Lisaks raamatukogu tööle on samal ajal vaja teha postipunkti tööd. Postipunkti töös tuli suur
muudatus, kui toodi meile tahvelarvuti ja makseterminal.
Raamatukogu osaleb Martna Lasteaia „Eesti Vabariik 100” sünnipäeva tähistamise projektis.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Martna raamatukogu on üks Martna valla kahest raamatukogust. Erialase haridusega
raamatukoguhoidja on tööl 0,5 koormusega, raamatukogu lahtioleku ajal teeb paralleelselt ka
postipunkti tööd.
Raamatukogu töökorralduses muutusi ei ole, avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 9.3016.30. lõuna on 12.30-13.00.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
12,71
4,34
2,49
1,56
0,9
1,02

Seisuga
31.12.17 €
13,41
5,4
2,55
1,61
0,94
0,27

Muutus %
+5,5
+24,4
+2,4
+3,2
+4,4
-73,53

2.3 Projektid
Raamatukogu jaoks projekte kirjutatud ei ole.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Martna raamatukogus erialase haridusega raamatukoguhoidja on tööl 0,5 koormusega, raamatukogu
lahtioleku ajal teeb paralleelselt ka postipunkti tööd.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Osalesin Lääne maakonna lasteaiatöötajate suveseminaril. Käsitlesime järgmiseid teemasid:
Koolivalmiduse hindamineläbi Pärnu teemalise arengumängu- 4t,
Suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe lasteaias- 4t
Vaikuseminutite tutvustustund- 2 t
Kuidas õpetada last joonistama- 4t
Osalesin koguduste lastetöötegijate õppepäeval Tartus 28.01. 2017
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2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused: Kuna valla ühelt elanikult tuli nurin valla
valitsusse, et raamatukogu ja postipunkt on vähe aega lahti ja kaugemalt tulnud inimestele see
ebameeldiv, siis ei käinud erialastel koolitustel.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialast haridus täiendõppena ei omanda.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tunnustusüritus "Läänemaa tunnustab 2017" toimus Ühisnädalal, 23.novembril ja sain tunnustuse
,,Läänemaa vabatahtlik 2017 ”.
Martna Vallavalitsus tunnustas tänukirjaga pikaajalise töö eest raamatukogus.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Raamatukogu ruumid asuvad Martna lasteaia ja päevakeskusega ühes majas. Osaliselt sai vahetatud
vanad turvavalgustid led turvavalgustitega. Plaanis on aknalaudade värvimine sellel aastal ja lõpule
viia turvavalgustite vahetus.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele on ehitatud väike kaldtee, mis vajaks varsti uuendamist.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
AIP-i arvuti on vana, kasutab Windows XP programmi. Wi-fi leviala on olemas.
3. Kogud
Komplekteerimisel arvestatakse kohalikke vajadusi ja olusid, arvestatakse kõikide vanusegruppide
soove. Eelistatud on eesti ja väärtkirjandus ning algupärane lastekirjandus, õppetööd toetav aimekirjandus. Ajaviite ja tõlkekirjandust tellitakse vastavalt võimalustele ja vajadusele. Kuna meie
vallas on ka teine raamatukogu, siis püüame kattuvaid teavikuid mitte komplekteerida.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud+ e-raamat)
Komplekteerib Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakond.
E-raamatuid pole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimine muutub keeruliseks, sest ajakirjade hinnad tõusevad ja saan vähem
nimetusi tellida.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
Mahakandmisakt sai tehtud 230 eksemplarile.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateks enamuses vanemad inimesed. Kui Päevakeskuse ruumides on toimumas mingi ring
esmaspäeviti siis kõik külastavad ka raamatukogu. Loetakse palju ajakirju, sest neid ei jõuta ise
tellida.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate kasutuses on arvuti ja printer. 2017 aastal kasutati raamatukogu internetipunkti 57 korral.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Martna

Lugejad
2016
110

Lugejad
2017
100

Muutus (+-)

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Martna

1059

984

-75

Raamatukogu
Martna

Laenut-d
2016
2215

Laenut-d
2017
2197

-10

Muutus
(+-)
-18

Virtuaalkülast.
2016
Päringud*
2016
22

Virtuaalkülast.
2017
-

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
18

Muutus
(+-)
-4

-

*Infopäringud Infopäringuid oli 18. Põnev oli otsida materjali Hiina müüri kohta, rahvapärimusi
taimedest ja kõrbest.
4.3 RVL teenindus
RVL teenust teen endiselt Haapsalu raamatukogu, Rõude ja Liivi raamatukoguga. Kuna elan ise
Ristil, siis nüüd on lisandunud ka Risti raamatukogu.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
See teema on väga kurb, lapsed ei taha eriti lugeda, loevad enamasti ainult kohustuslikku kirjandust.
Praegu on rõõm ühe pere kolmest lapsest, kes tõesti loevad ja lasevad mul soovitada, pärast
tänavad, et tõesti olid head raamatud. Lasteaia lapsed käivad regulaarselt raamatukogus ja
lõunauinakuks loetakse unejutte. Raamatukogu uuemad lasteraamatud loetakse neile ette. Paljude
tähtpäevade tähistamine on saanud lasteaiaga koos traditsiooniliseks (vanavanemate päev ja
emakeele päev). Vanavanemad võtsid kaasa oma aabitsa ja nendest oli näitus.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Martna

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
32
23
-9

Külast-d
2016
246

Külast-d Muutus
2017
(+-)
179
-67

Laenut
2016
246

Laenut
2017
176

Muutus
(+/-)
-70

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Siia kirjutaks oktoobrikuus toimuva ettelugemispäeva ja lasteaias unejutu lugemise.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: põhiteemad ja suuremad üritused.
Kolmandat aastat jätkub lastele piiblilugude jutustamine ja populaarne on detsembrikuus
piparkoogiöö, see aasta etendasime seal Lucia lugu ja osavõtjad said lahendada Tarsias valmistatud
mõistatuspüramiidi. Valmis küpsetatud piparkoogid jagati Jõuluteenistusel kirikulistele.
25.03 tuli raamatukogusse 25 koolilast, kes tahtsid teada postipunkti tööst ja kuidas postipakid ja
kirjad liiguvad sihtkohta. Lõpuks saatsid ka ise ühe kirja oma sõpruskoolile.
Osalen Martna lasteaia projektis ,,Ringkäik mööda ajaloo Verstaposte”, kus olen rääkinud meie
valla kohalikest kuulsustest, Margus Kasterpalust, Kristjan Päeskest. Samuti tutvustasin lastele
Arvo Pärti ja Anton Hansen Tammsaaret.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Ei ole erivajadusega inimesi

Koduteenindus

Kordade arv
-

Teenuste arv
-

Kasutajate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu osaleb Martna lasteaia projektis,,Ringkäik mööda ajaloo Verstaposte..”,
..ehk kuidas Martna „Hiirepesa”lapsed” „Eesti Vabariik 100”sünnipäeva tähistasid
..ehk kuidas lapsed ajaloost raasukesi korjasid ja neist oma maailmapildi kokku sättisid
..ehk kuidaslapsed kodumaale oluliste inimestega tutvust tegid
..ehk kuidas lapsed kodupaiga ilu ja võlu avastasid ning tunnetasid
..ehk kuidaslapsed rahvuslikke traditsioone ja tavasid tundma õppisid, väärtustades vanu kombeid ja
rahvatarkust
..ehk kuidas lapsed kogu eluks vajalike teadmisi hankisid ning oma jälje ajalooraamatusse jätsid
..ehk kuidas lapsed ajaloo verstapostide ringkäigul oma kohta ja tähtsust siin maailmas otsisid ja
leidsid.
Raamatukogu osa on tutvustada kohalikku inimest, kelle juured on Martna vallas, on oma tegevusega kuulsaks saanud ja ka eesti suurkujudest.
Päevakeskuse ruumides toimus ka põnev prantsuse õhtu, kus prantsuse keele õpetaja Stephane
Clavel mängis lasteaia lastega ja naerutas pensionäre. Teemaks oli „Jõulukombed Prantsusmaal”.
Mina panin kokku väikese näituse meenetest ja postkaartidest Prantsusmaa kohta, mis olid mul
kodus.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
1. novembril toimus TÕN-i raames põnev nutiseadmete koolitus, kus õpetajaks oli A.Aavik. Huvi
selle koolituse vastu oli suur ja kohale tuli 10 inimest. Koolitajat rõõmustas, et kohaletulnud olid
juba teadlikud oma nutitelefonidest ja ta sai meile lisaks algteadmistele pakkuda ka lahedaid
kasutusvõimalusi vaba aja sisustamiseks.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
2017 aastal tutvustasin raamatukogu tegemisi enda isiklikul FB lehel, alates 2018 aastast on
raamatukogul oma FB konto.
Raamatukogu programm võimaldab teha ka natuke kodulehte, ja sealt näeb lugeja uudiskirjandust
ka.
4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Alates 15.oktoobrist 2017 on haldusreformi käigus liidetud Martna vald Lääne-Ńigula vallaga, ning
Martnast on saanud osavald. Kindlasti toob see ka muudatusi raamatukogu töös, aga see on kindel,
et lugejad tulevad ikka ja tahavad raamatuid.
2018. a. toimub Martna raamatukogus inventuur, laenutamist see ei sega.

Koostaja Anu Huusi

9. veebr. 2018

