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1.Põhilised tegevussuunad
Ridala Raamatukogu peamine tegevussuund 2017. aastal oli säilitada raamatukoguteenus heal
tasemel. Põhitegevus oli teavikute kogumine ja hoidmine, teavikute koju- ja kohallaenutus, avalike
andmepankade kasutamine, eakate ja kaugemal elavate inimeste koduteenindus, lugejakoolitus
(raamatukogutunnid, kirjandusüritused, raamatunäitused), muusika ja muinasjuttude kuulamine,
kodulooalane töö.
Jätkus lugejakoolitus erinevatele sihtgruppidele ja vanuserühmadele.
Tähtsündmused, millest lähtuvalt toimus sisutöö korraldamine, olid:
Oskar Luts 130
Henno Käo 75
Tiia Toomet 70
Harri Jõgisalu 95
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“
Põhjamaade raamatukogunädal „Põhjala saared“
Laste- ja noortekultuuri aasta
Kultuuriaasta tõstis kultuurielu keskmesse lapsed ja noored ning innustas nooremat põlvkonda
kultuurist osa saama nii looja kui publikuna.
16. aprillil algasid EV 100 tähistamine ja selle auks süttisid Eestis ja kaugemalgi sajad tuled. Meiegi
süütasime teeküünlad, millest oli moodustatud 100 ja viisime end suurte pidustuste lainele.
3-4. klasside õpilaste poolt süüdatud tulesära jõudis 17. aprilli õhtul raamatukokku kogunenud
memmede-taatideni. Vanemale põlvkonnale anti edasi sõnum Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevapeo algusest ja oma suurimast soovist kohtuda kaaslastega noorte tantsu- ja laulupeol „Mina
jään.“
Pöörasime tähelepanu laste lugemisharjumuste kujundamisele, uudiskirjanduse tutvustamisele ja
lugemise populariseerimisele. Toimusid ettelugemispäevad, kirjarahva tähtpäevad, kolme
põlvkonna kohtumisõhtud jne.
4. klass osales veebiküsitluses „Mina jään,“ mille eesmärgiks oli rohkem teada saada Eesti laste
elust ja tegemistest nii kodu kui väljamaal. Auhinnaks teematund Eesti Lastekirjanduse Keskuses
„Rännates raamatuga mööda maailma.“
Raamatukogu on meie kodukülas üks kokkusaamise meelispaiku ning on kujunenud kohaliku
kultuurielu keskuseks.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Ridala raamatukogu oli aastani 2017 üks Ridala valla kolmest raamatukogust.
Seoses postipunkti tulekuga raamatukokku muutusid lahtioleku kellaajad. Raamatukogu on nüüd
avatud E, T, K 10.00-18.00, N 15.00- 20. 00, R sisetööpäev(külastajatele suletud)
Raamatukogu nõukogu on viieliikmeline ja käib koos vastavalt vajadusele. On abiks eelarve
koostamisel, sisetöö organiseerimisel, raamatuürituste korraldamisel, raamatupakkide
kohaletoimetamisel, töös võlglastega, jne.
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2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt

Seisuga
31.12.16. €
20,55
9,15
5,28
3,41
1,84

Seisuga
31.12.17 €
23,84
9,13
5,39
3,45
1,94

Muutus %
16,0
-0,2
2,1
1,2
5,4

2.3 Projektid
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab üks täiskohaga raamatukoguhoidja.
2017. aastast on raamatukogus ka Postipunkt.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Enesekehtestamine ja õpetaja imago
Tutvumine ERM´i ga

Toivo Niiberg
ERM´i giid

Osalesin:
ERÜ maaraamatukoguhoidjate sektsiooni teabepäev
ERÜ kõnekoosolek „Milline on hea raamatukogu?“

koolituskeskus Vilko
ERM

ERÜ suveseminar Kehtnas

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).
11. detsember - Emotsioonide ohjamine, 1. osa. Koolitaja Ethel Reier (TK Koolituskeskus)
Oktoobris osalesin ülevabariigilisel maaraamatukoguhoidjate päeval Haapsalus.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon (2008)
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Ridala Põhikooli tänukiri „Südame ja hingega tehtud töö eest“
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu tänukiri „Eesti Vabadusvõitlejate Liidu XXV tegevusaasta
tähistamisel ja XXIV kokkutulekul osutatud panuse eest“
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asus Ridala vallas Ridala Põhikooli ruumides. Renoveeritud raamatukoguks 2009.
aastal. Ruumid on avarad, valgusküllased ja soojad, sisustatud uue mööbliga.
Hästi mõnus on see, et raamatukogu ei pea tegelema majandusprobleemidega, kooli
majandusjuhataja, töömees, elektrik ja IT spetsialist tegelesid ka raamatukogu probleemidega.
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogus ei ole tagatud juurdepääsu liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud + e-raamat)
Kogu komplekteeritakse Lääne Maakonna Keskraamatukogu kaudu.
Komplekteerimise alused: uus algupärane eesti kirjandus, uus lastekirjandus, teabekirjandus ja
teatmeteosed, vastavalt võimalustele ajaviite- ja tõlkekirjandus.
2017 aastal saabus 366 raamatut, neist 11 annetusena. Seisuga 31. detsember 2017 on kogus 16 459
teavikut. Raamatufondi kohta olen oma lugejatelt kuulnud kiitvaid sõnu. Kogu on korrastatud ja
säilivus tagatud. Kogude kasutatavuse kohta pole tehtud uuringuid.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju oli tellitud 15, neist nn kultuuriajakirju 5. Ajalehti 4 nimetust, neist 1 kultuurileht.
(kustutati 15 aastakäiku ajakirju).
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised - kustutati 15 aastakäiku ajakirju.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Ridala raamatukogu lugejatele pakutavad teenused:
Teavikute kojulaenutus, teatmekirjanduse kohallaenutus, ajakirjanduse lugemine raamatukogus,
koduteenindus kaugemal elavatele ja eakatele lugejatele, päringutele vastamine,
raamatukogudevaheline laenutus (RVL), lugejakoolitus, interneti kasutamine,
avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine, printimise, skaneerimise ja koopiate tegemise
võimalus.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal (valla arengukava, volikogu
istungite protokollid, ajaleht „Rotala“).
Eesti Vabariigis kehtivate seadustega tutvumiseks on kõigil võimalik kasutada elektroonilise Riigi
Teataja andmebaasi. Ja teiste erinevate asutuste artiklite andmebaase.
Lugejate käsutuses on kolm avalikku arvutit väljaprintimise võimalusega, ID kaardi lugeja,
kasutada saab ka koopiamasinat.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Ridala

Lugejad
2016
328

Lugejad
2017
288

Muutus
(+-)
-40

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Ridala

14234

12632

-1602

Raamatukogu
Ridala

Laenut-d
2016
8379

Laenut-d
2017
7371

Muutus
(+-)
-1008

Virtuaalkülast.
2016
2338
Päringud*
2016
223

Virtuaalkülast.
2017
3682

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
52

Muutus
(+-)
-171

+1344
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Aruandes ei kajastu ühekordsed lehelugejad, arvutikasutajad ja suveelanikud, kes käivad mõned
korrad suveperioodil.
4.3 RVL teenindus
Ei ole eriti kasutatud. Saadud tellimusi 6.
Hea koostöö on Lihula ja Kirbla raamatukogudega. Ise olen tellinud raamatuid Haapsalu
raamatukogu lasteosakonnast.
RVL toimib käest kätte meetodil. Kirblas elav ja meie koolis töötav matemaatikaõpetaja, toimetab
raamatud Lihula kanti.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lasteteenindus on üks meie maja tähtsamaid töölõike. Teisiti ei saakski see olla, asume kooliga
ühes majas. Kogu lastetöö on organiseeritud ühiste jõududega. Laste arvates on tore, et
raamatukogu on lähedal ja saab kasutada igapäevaselt. Tänu õpetajatele on muutunud raamatukogu
roll laste hulgas tähtsamaks- töölehed raamatukogu kohta, intervjuud raamatukoguhoidjaga.
Kasutades meie fondi valmistutakse aineolümpiaadideks ja õpioskuste olümpiaadiks, tehakse
referaate.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
Ridala
122
136
+14
9360

Külast-d Muutus
2017
(+-)
8028
-1341

Laenut
2016
1319

Laenut
2017
999

Muutus
(+/-)
-320

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
On heameel, et lisandus 14 uut noort lugejat. Seoses postipunkti avamisega raamatukogu ruumides
on muutunud lahtiolekuajad. Kuna neljapäeval on hommikupoolikul raamatukogu suletud ja
tööpäev algab alles pärastlõunal(15.00-20.00), siis on vähenenud laste külastuste ja laenutuste arv.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Raamatu ja roosi päev.
Meie raamatukogus on traditsiooniks tutvustada ja hoida au sees kodukandi kirjarahvast. Igal aastal
6. septembril räägime Sten Roosist ja loeme tema muinasjutte. Tänavuse ürituse külalisteks olid
Steni vanemad Ann ja Ants Roos. Saime teada 25. korda toimuvast Steni muinasjutuvõistlusest. Iga
külastaja sai kingiks roosiõie. Koolipere kinkis raamatukogule raamatu ja roosiõie.
Ainulaadne ja eriline Aino Pervik
Tähistasime kirjaniku 85 sünnipäeva. Uudistasime raamatunäitust, lahendasime viktoriini,
rühmatööna valmisid lühinäidendid Aino Perviku jutu „Hunt ja kits“ põhjal. Süütasime
juubeliküünlad ja lõpetasime ühises mänguringis.
Põhjamaade raamatukogunädal.
Üks toredamaid traditsioone raamatukogus. Tutvusime näitusega „Põhjamaade raamatukogunädal
kutsub seiklema.“ Hommikuhämaruses süütasime küünlad. Külla oli tulnud tõeline mereröövel
kapten Flint, kes jutustas meile Mauri Kunnase raamatu „Aarete saar“ kangelaste seiklustest aarete
otsingul. Uudistasime näitust „Ahoi! Seiklema koos mereröövlitega.“ Meisterdasime piraadilaeva
lippe ja otsisime peidetud aardelaegast.
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Hästi õnnestusid järgmised üritused:
Terekäsi raamatukogule
Sügise sünnipäevapeod
September rahvakalendris
Kõik on kõige targemad
Aga siis kui vihma sajab, lugeda võib raamatut....
Muinasjutul oma seadus, kurjusest saab jagu headus
Teadmisetera Harry Jõgisalu lugudes
Päkapikumaa
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
Raamatukogus on eraldi väike pärandkultuuri tuba. Väljapanekud kannavad mõtet „Pärandit ei ole
vaja minevikule, pärandit on vaja tulevikule.“
Väikeses maakohas on raamatukogul täita ka kultuurikeskuse roll. Luulehommikute,
kohtumisõhtute, viktoriinide ja konkurssidega püüdsime tähistada kirjarahva tähtpäevi, üldriiklikke
ja rahvakalendri tähtpäevi.
Mõned näited:
Luuleõhtu „Elust enesest“
Külaliseks Helju Tendel, kes luges oma luulet, mis vaheldusid 7. klassi noormehe kitarripaladega.
Mõnus õhtu pakkus hingekosutust. Tore, et kokku said kolme põlvkonna esindajad.
Sügisnäitus „Püüa sügis purki“
Väljas olid kohalike perenaiste hoidised. Näitus lõppes Haeskas Tänava talus, sest nende hoidised
pakkusid enim huvi. Perel külas olles saime maitsta ka muid tooteid, mis näitusele ei mahtunud.
Näituste sari „Puit läbi aegade Eesti kodus“
Töö edukus väikeses maakohas sõltub headest koostöösuhetest.
Aitäh Ridala Vallavalitsusele, keskraamatukogule, oma valla ja maakonna teistele
raamatukogudele, Ridala Põhikoolile, seltsingutele Mäemõisa kangakudujad, „Elurõõm“ ja
„Tamme Daamed“ ning Kaitseliidu Lääne malevale ja Heiki Magnusele.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Peamised sihtgrupid olid õpilased, seltside ja seltsingute liikmed.
Peamised teemad kirjandus ja kultuurilugu. Individuaalselt- infootsing.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid tutvustatakse valla lehes „Rotala“. Toimuvad raamatutunnid ja
raamatuüritused täiskasvanutele ja lastele. Elektrooniliste andmebaaside tutvustamine.
Rotala nr 34, 2016 „Ridala raamatukogus algas uus ja tegus aasta.“
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Lääne Elu, 02.aprill, 2016 „Ridalas pidasid sünnipäeva raamatukogu ja selle hoidja“
Raamatukogu tegevus kajastub aadressil http://ridalaraamatukogu.blogspot.com.ee
4.9 Andmebaasid.

5. 2018 aasta tegevused
Seoses Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisega tuleb üle minna raamatukogunduslikule
programmile Urram. Sellega harjumine ja võimaluste avastamine on aasta peaeesmärk.
Jätkub töö postipunktina. Suurim soov on, et Eesti Posti postipunkt leiaks tee tagasi endistesse
ruumidesse.
2018. aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta. Raamatukogu on ajaloo, koduloo ja rahvakultuuri
koguja, säilitaja ning propageerija. Et see roll püsiks, püüame selle teadmise viia laste ja noorteni.
Toogu Eesti Vabariigi juubeliaasta kaasa toredaid kohtumisi raamatute seltsis.

Koostaja Hilja Tamm
Allkiri ………………

/Nimi/

