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1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu tegevuse aluseks on EV seadusandlus ja Lääne-Nigula valla raamatukogude tööd
reguleerivad aktid.
Raamatukogu on piirkonna elanike s.h. lugejate varustajaks nõutud infoga. Kaasatud on ka
raamatukogu ruumides avatud AIP-i punkt, mis töötab raamatukogu lahtioleku aegadel, mille
kasutamine on elanikele tasuta. Kasutada saab ka RVL-i teenust.
Fondi koostamisel on tähelepanu all teatmestu, mis komplekteeritaks vastavalt kaugõppijate ja
kutsehariduskoolis õppijate vajadustele.
Raamatukogu ruume kasutavad Lääne-Nigula valla ametnikud regulaarselt elanike
vastuvõtuks.
Kord kuus on raamatukogus kinoõhtu lastele ja täiskasvanutele, viiakse läbi õpitubasid ja
kohtumisõhtuid huvitavate inimestega.
2. Juhtimine
Palivere raamatukogu on Lääne-Nigula valla raamatukogu (Taebla) üks haruraamatukogu, on
üks täiskohaga töötaja. Lahtioleku päevi ja kellaaegu muudetud ei ole. Nõukogu töötab valla
raamatukogu juures.
Eelarvet haldab ja projekte kirjutab Taebla raamatukogu juhataja.
2.3 Projektid
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
On üks täiskohaga töötaja,.töö aegades pole muudatusi olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Tööalast infot olen saanud Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustelt
ja seminaridelt, mis sisukad ja päevakohased.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Ettekanne Palivere aleviseltsile: Palivere ajaloost.
Noorte Päevakeskuse noortele : Vanaema ja vanaisa tööalased terminid.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub Palivere Lasteaia ruumides. Ruumid ja inventar on korras. Alustatud on
lastenurga sisseseadmisega.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Juurdepääs liikumispuudega inimesele on
osaline. Ratastooliga saab liikuda välistrepil, sisemisel trepil puudub, see pole ka ehituslikult
võimalik.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Vajalik riistvara olemas. Wi-fi teenus olemas.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud+ e-raamat)
Kogu komplekteerimisel ja töötlemisel kasutatakse Lääne Maakonna Keskraamatukogu
teenust.
Komplekteerimise aluseks on lugejate soovid, eriti teadmestu osas. 2017.a. sai raamatukogu
juurde kokku 465 nimetust. Annetuste teel on juurde saadud kogusse 151 raamatut.
Teadmestut ja ilukirjandust laenutavad põhiliselt täiskasvanud, lapsed vähem, kuna koolis on
ka raamatukogu. Laste poolt on suurem nõudlus kohustuslikule kirjandusele. E-raamatuid ei
ole.
Fond on e-kataloogis ja laenutus toimub elektrooniliselt.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju lisandus 26 nimetust ja ajalehti 10 nimetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuuri ei tehtud ja mahakandeid pole.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Elanike kasutuses on AIP-i punkt, mille kasutamine on tasuta, avatud on raamatukogu
lahtioleku aegadel. Infot on võimalik paljundada, välja printida ning skaneerimisega edastada.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Palivere

Lugejad
2016
251

Lugejad
2017
245

Muutus
(+-)
-6

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Palivere

3040

3559

+519

Raamatukogu
Palivere

Laenut-d
2016
3029

Laenut-d
2017
2775

Muutus
(+-)
-254

Virtuaalkülast.
2016
252
Päringud*
2016
41

Virtuaalkülast.
2017
1454

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
28

Muutus
(+-)
-13

+1202

*Infopäringud Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus. RVL välja 29 ja sisse12 teavikut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine Lääne maakonna keskraamatukogu kaudu.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Laste ja noorte poolt loetakse põhiliselt kohustuslikku kirjandust, lisaks ulme- ja
põnevuskirjandust. Palivere koolil on sisukas raamatukogu, mida lapsed kasutavad.
Rmtk
Palivere

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
51
47
-4

Külast-d Külast-d
2016
2017
562
649

Muutus
(+-)
+87

Laenut
2016
307

Laenut
2017
166

Muutus
(+/-)
- 141

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolitusi (statistilise aruande järgi) 14, osales299 inimest.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid.
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