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1.Põhilised tegevussuunad
Elanikele raamatukogu teenuste pakkumine.
Kõige suurem ja meeldejäävam üritus möödunud aastal oli „Kilde Eestimaa ajaloost“, mis oli
pühendatud Eesi Vabariigi 100 sünnipäevale. Ettekandega esines Läänemaa Muuseumi juhataja
Anton Pärn. Osa võttis lisaks külarahvale ka kogu koolipere. Pärast ettekannet jätkus täiskasvanuil
vestlusring raamatukogus kohvilauas. Selle ürituse jaoks sain raha vallast ja ei pidanud raamatukogu
eelarvega arvestama. Üritusega jäädi väga rahule.
Väga oodatud oli kirjanik ja rändur Marko Kaldur, kes rääkis oma ekstreemsetest 4X4 reisidest.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Nõva raamatukogu oli valla ainus raamatukogu, asus koolimajas, tööl 1 täiskohaga
raamatukoguhoidja.Nõukogu puudub.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
11.86
7.44
3.38
2.71
0.65
0.46

Seisuga
31.12.17 €
12.80
8.60
3.74
3.07
0.67
0.46

Muutus %
7,3
13,5
9,6
11,7
0
0

2.3 Projektid
Raamatukogu poolt 2017. aastal projekte ei kirjutatud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukoguhoidjaks endine õpetaja, läbitud raamatukogunduslik kutseõpe. Alates 1.05.2016
töötab raamatukogus täistööajaga. Sellega seoses muutusid ka lahtiolekuajad.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
1.03.17 - „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ - 4 tundi, Lääne Maavalitsuse saalis
4.04.17 - „Töövõime ja elujõu säilitamine ning läbipõlemise ennetamine“ – 6 tundi, 30 eurot
Rahvakultuuri Keskuses
24.10.17 – „Laps kirjanduses 5: Laps ja ajalugu“ – 6 tundi, Eesti Lastekirjanduse Keskuses
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
24. märts – Jätkuloeng arengukava koostamisest – Jaanus Kõuts.
Eesti kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev - „Ajalooline romaan ja ungari, bulgaaria,
makedoonia kirjanduselu“ (Toetas Europe Direct Läänemaal).
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11. detsember - Emotsioonide ohjamine, 1. osa. Koolitaja Ethel Reier (TK Koolituskeskus)
Kevadel Muinasjutukonverents ja oktoobris ülevabariigiline maaraamatukoguhoidjate päev.
Koolitused on olnud kasulikud. Lisaks annab koolitus võimaluse kolleegidega kohtuda ning oma
muresid ja rõõme jagada.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2010. aastast omab raamatukoguhoidja VI kutsekvalifikatsiooni.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Nõva raamatukogu asus koolimajas, tööl 1 täiskohaga raamatukoguhoidja. Raamatukogu oli
lugejatele avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval 9.00 – 15.00, neljapäeval 11.00 – 18.00.
Raamatukogu ruumid on soojad, valged ja heas korras ning remonti ei vaja.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimene pääseb raamatukokku läbi kooli halli.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Lugejate käsutuses on arvuti, on võimalik teha koopiaid ning kasutada Wi–Fi võrku.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Komplekteerimisega tegeleb Lääne Maakonna Keskraamatukogu. Koostöö on hea, alati arvestatakse
raamatukogu soovidega. Raamatukogu täienes 239 teaviku võrra, aasta lõpuks oli kogus 10925
raamatut. Annetati 14 raamatut, mis moodustab uutest raamatutest 5,9%.
Lugejaskond on eakas. Loetakse ajaviitekirjandust, kõige loetavam autor on endiselt Erik Tohvri.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2017. a. oli tellitud 15 ajakirja. Väga populaarne oli ajakiri „Mida arstid sulle ei räägi“.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Rahvaraamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule
teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Rahvaraamatukogu
põhiteenused on tasuta. (Rahvaraamatukogude seadusest)
Nõva raamatukogu oli avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kell 9.00 – 15.00 ja neljapäeval
kell 11.00 – 18.00.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate käsutuses on arvuti. Raamatukogus on võimalik teha koopiaid, lugeda valla infolehte ja
perioodikat.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Nõva

Lugejad
2016
141

Lugejad
2017
159

Muutus
(+-)
+18

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Nõva

3465

3564

+99

Raamatukogu
Nõva

Laenut-d
2016
6097

Laenut-d
2017
5678

Muutus
(+-)
-419

Virtuaalkülast.
2016
2762
Päringud*
2016
31

Virtuaalkülast.
2017
342

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
40

Muutus
(+-)
+9

-2420

*Infopäringud
2017. aastal registreeriti 40 infopäringut. Seoses valdade liitumisega küsiti korduvalt, mis aastast
kuulub Nõva Läänemaa koosseisu. Rahvas pidi otsustama, kas liituda Läänemaaga või Harjumaaga.
4.3 RVL teenindus
2017. aastal laenutati teistest Läänemaa raamatukogudest 7 teavikut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Saime juurde 47 uut raamatut. Enamasti loetakse raamatuid, mis on kirjandustunnis kohustuslikud.
Väikesed lugejad armastavad Krista Kumbergi raamatut „Autopõnn Anto vanaemal külas“ ja natuke
suuremad Martin Widmarki raamatuid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
Nõva
35
35
0
1078
879
-199

Laenut
2016
870

Laenut
2017
676

Muutus
(+/-)
-194

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lapsed veedavad küll raamatukogus meelsasti aega, aga raamatuid loetakse vähe.
Internet on aina lihtsamalt kättesaadav. Küllap lähevad raamatud uuesti hinda, keelud ja käsud siin ei
aita. Loodan algklasside lastes huvi raamatute vastu suurendada ettelugemis tunde korraldades.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad, suuremad üritused.
2017. aasta kõige suurem üritus oli „Kilde Eestimaa ajaloost“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi
100 sünnipäevale. Ettekandega esines Läänemaa Muuseumi juhataja Anton Pärn. Üritus toimus kooli
saalis, osa võttis kogu koolipere ja lasteaed. Huvitav oli nii lastel kui ka täiskasvanutel.
Tähistasime Astrid Lindgreni 110 sünniaastapäeva ja ettelugemispäeva, millest võtsid osa kolme
klassi õpilased.
Väljapanekud: „Astrid Lindgren – 110“
„Aino Pervik – 85“
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu säilitab kohalikku lehte Lääne Elu. Kogutakse Nõva vallaga seotud materjali:
infolehed, lehtedes ilmuvast tehakse koopiaid, täiendatakse mappi „Kilde Nõva valla ajaloost“,
säilitatakse ja täiendatakse külade ajalookaustu (koostaja Silvi Koppelmaa).
4.6.2 riiklikul
Väga oodatud oli kirjanik ja rändur Marko Kaldur, kes rääkis oma ekstreemsetest 4X4 reisidest.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Põhiliselt vajavad abi eakamad inimesed arvete maksmisel internetipangas ja õnnitluste ning
kaastundeavalduste vormistamisel.
Kasulik oli koolitus „Oskused ja omadused, mis aitavad tööd leida või oma tööd paremini teha“,
koolituse viis läbi karjäärinõustaja Piret Luik.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu tegevus leiab kajastamist Nõva valla kodulehel, raamatukogu Facebooki lehel, valla
infolehtedes, ürituste puhul pannakse teated üles ka infotahvlitele.
4.9 Andmebaasid.

5. 2018 aasta tegevused
1.01.2018 muutub Nõva raamatukogu Lääne-Nigula valla raamatukogu harukoguks (Nõva vald
ühineb Lääne-Nigula vallaga). Loodan heale koostööle valla keskraamatukoguga(Taebla
raamatukogu) ja direktor Ruth Randojaga.
Seoses haldusjuhtimise muutuse ja sooviga saada ülevaadet teavikute kogu reaalsest olukorrast,
toimub raamatukogus 2018. aasta jooksul kogude inventuur.
Lugejatele oleks vaja uut arvutit. Kindlasti jätkan ettelugemise tundidega.

Koostaja: Vilma Pajuste
Allkiri ………………

/Nimi/

