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Risti raamatukogu on Lääne-Nigula vallaraamatukogu üks harukogudest. Risti raamatukogu
teeninduspiirkonnas Piirsalu külas asub raamatukogu väliteeninduspunkt.
1.Põhilised tegevussuunad
Laste ja noortekultuuriaasta raames toimusid lasteüritused:
06.04.17 toimus Risti Põhikooli vanemate klasside õpilastele üritus”Ajaloojutud Imbi Pajuga”,
üritusel osalesid ka täiskasvanud huvilised
15.05.17 oli I- IV klassi lastel külas kirjanik Juhani Püttsepp
28.11.17 „Prantsusmaa tuleb külla”, lastega kohtus keele õpetaja Stephane Clavel
30.11.17 Euroopa kultuurisillad raames kohtumine kirjaniku, dramaturgi, näitleja ja lavastaja Jim
Ashileviga
Aasta jooksul toimus 24 üritust, sealhulgas Krista Kumbergi uudiskirjanduse ülevaade Piirsalu
rahvale. Üritustel osales kokku 328 inimest.
Näituste ja väljapanekute arv oli 26, sealhulgas Tuuli Variku fotonäitus Piirsalus.
Väga tänulik olen Risti raamatukogu vabatahtlikele abilistele, kes veavad kirjandusringi
„Raamaturööm” ja on suureks abiks koduteenindusel. Kõik kuus vabatahtlikku abilist said läinud
aasa lõpul kingituseks Lääne-Nigula vallaraamatukogude logoga kotid.
Olge te tänatud: Elle, Margit, Õie, Vaike, Eveli, Elvi!
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Risti raamatukogu on Lääne-Nigula vallaraamatukogu (Taebla) üks harukogudest. Risti
raamatukogu teeninduspiirkonnas Piirsalu külas asub raamatukogu väliteeninduspunkt.
2.2 Eelarve
2.3 Projektid
Eelarvet haldab ja projekte kirjutab Lääne-Nigula vallaraamatukogu (Taebla) juhataja.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Risti raamatukogus töötab erialase kõrgharidusega raamatukoguhoidja. Tema teha on ka postipunkti
töö.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
20.03.2017 „Raamat kui sõber ja abimees” koolitajad Jaanika Monroc ja Nadine Marsault , kestus 4
tundi ja toimus Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses, korraldaja Eesti Lugemisühing , tasuta
26.05.2017 „Fotokoolitus” Taebla raamatukogus , koolituse viis läbi fotograaf Olev Mihkelmaa
05.09.2017 „Koolitusprogramm spetsialistidele, kes oma töös puutuvad kokku psüühikahäiretega
inimestega” lektor Kei Andersen, kestus 5 tundi, koolitus toimus Eesti Rahvusraamatukogus,
koolitaja Tallinna Vaimse Tervise Keskus, osalemistasu 39€
26.10.2017 „Saa sõbraks oma nutiseadmega” - juhendas-õpetas Airi Aavik HKHK
haridustehnoloog. Õpituba oli osalejatele tasuta, Ristil osales 11 huvilist.
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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).
Kevadel Muinasjutukonverents ja oktoobris ülevabariigiline maaraamatukoguhoidjate päev
Haapsalus, mille sõnavõtte kuulasid ka Läänemaa maaraamatukoguhoidjad.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Raamatukogu asub Risti alevikus Lõuna tn.4, Risti Kultuurikeskuse majas (samas asub ka kool).
Raamatukogu käsutuses on 85 m2 pinda. Ruum on soe ja valge. Väljavahetamist vajab
raamatukogu põrand.
Raamatukogus asub postipunkt.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Ratastooliga kahjuks raamatukokku ei pääse
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Risti raamatukogul puudub AIP ja lugejaarvuti
3. Kogud
Teavikud saabuvad Risti raamatukokku Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakonna vahendusel.
Aeg, mis kulub postitööle võtab ära võimaluse raamatuturuga kursis olla ja tellida, seetõttu olen
väga tänulik, et minu eest see töö Haapsalus ära tehakse ja kord kuus uudiskirjandus kohale jõuab.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud). 3.1.1 Raamatu
komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kogudes on ainult paberraamatud.
Juurde tuli aastas 684 teavikut, nendest 275 annetustena. Siinkohal tänud Viivele ja Tiialiisile, kes
läinud aastal Risti raamatukogule suure annetuse tegid.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju on tellitud 23 nimetust aastas, sealhulgas 6 nn. kultuuriajakirja.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
2017 aastal sai Risti raamatukogus maha kantud 423 teavikut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muutusi ei ole
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Risti RK

Lugejad
2016
287

Lugejad
2017
300

Muutus
(+-)
13

Laste arv Risti Põhikoolis on kasvanud, seetõttu ka lugejate arv Risti raamatukogus
Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Risti RK

3924

5042

+1118

Virtuaalkülast.
2016
45

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)
-45

Raamatukogu ruumis on Omniva postipunkt ja seetõttu külastuste arv on märgatavalt kasvanud.
Virtuaalkülastuste arvu ei tea.
Raamatukogu
Risti Rk

Laenut-d
2016
7906

Laenut-d
2017
8697

Muutus
(+-)
+791

Päringud*
2016
37

Päringud*
2017
34

Muutus
(+-)
-3

Laenutuste kasvule on kaasa aidanud 4 vabatahtlikku, kes inimestele raamatuid koju viivad, samuti
RVL teistele raamatukogudele ja Piirsalu laenutuspunktile
*Infopäringud
Aasta jooksul on olnud 34 päringut. Enamasti õppetööks vajaliku materjali otsimine.
Mõned näited päringutest:
Hõimurahvaste muinasjutud; raamatud liblikate kohta; päring kassipoja toitmise kohta; raamatud
soome kirjanikest(Aho, Leino), Leningradi blokaadi ja Peeter Suure kohta, Jõululuuletused jne.
4.3 RVL teenindus
Välja 275, sisse 1. RVL välja on peamiselt ajakirjad, mis lähevad Piirsalu laenutuspunkti.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Risti raamatukogul on täita ka kooliraamatukogu ülesanne ja lapsed on igapäevased külastajad.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lugejad on valikuga rahul
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Risti RK

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
70
72
+ 2

Külast-d
2016
1561

Külast-d
2017
1625

Muutus
(+-)
+91

Laenut
2016
781

Laenut
2017
1001

Muutus
(+/-)
+220

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lapse lugemisharjumuste kujundaja on kodu ja kool. Kui loeb õpetaja, loevad ka õpilased. Lasteaiaja algklasside õpetajad on Ristil väga usinad lugejad ja nendega on lausa lust koostööd teha.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Tänu Risti Põhikoolile, kes üritustel agaralt kaasa lööb, on kõik hästi sujunud.
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Enne kirjanikuga kohtumist tuleb õpilastele külla tuleva kirjaniku loomingut tutvustada. Õnneks on
Lääne-Nigula valla raamatukogudes kord nädalas sisetööpäev, mida saab kasutada raamatutundide
läbiviimiseks ja kirjaniku loomingu tutvustamiseks. Raamatukoguhoidjal tuleb palju lugeda ja seda
oma vabast ajast.
Uudiskirjanduse ülevaadetele lisaks sai läinud aastal lastele lähemalt tutvustatud Tiia Toometi, Imbi
Paju, Juhani Püttsepa, Aino Perviku, Leelo Tungla ja Astrid Lindgreni loomingut.
Laste ja noortekultuuriaasta raames toimusid lasteüritused:
06.04.17 toimus Risti Põhikooli vanemate klasside õpilastele üritus”Ajaloojutud Imbi Pajuga”,
üritusel osalesid ka täiskasvanud huvilised
15.05.17 oli I- IV klassi lastel külas kirjanik Juhani Püttsepp
28.11.17 „Prantsusmaa tuleb külla”, lastega kohtus keele õpetaja Stephane Clavel
30.11.17 Euroopa kultuurisillad raames kohtumine kirjaniku, dramaturgi, näitleja ja lavastaja Jim
Ashileviga
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
141

Teenuste arv

Kasutajate arv
5

Risti raamatukogu vabatahtlikud käivad soovijatele koju raamatuid viimas. Aitäh Õie, Margit ja
Elle.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Aasta jooksul toimus 24 üritust. Üritustel osales kokku 328 inimest.
Näituste ja väljapanekute arv oli 26.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
20.10 .17 toimus Risti raamatukogus koolitus „Saa sõbraks oma nutiseadmega”, täiskasvanutele.
Toimusid raamatukogutunnid lasteaia- ja koolilastele.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuse tutvustamiseks on: Lääne-Nigula valla koduleht; Lääne-Nigula valla ajaleht;
Lääne-Nigula valla raamatukogu koduleht; Risti raamatukogu lehekülg Facebook´is.
4.9 Andmebaasid.

5. 2018 aasta tegevused
Kui üha kasvav internetikaubandus ja muud postitehingud vähegi võimaldavad, tuua lapsi jätkuvalt
raamatu juurde.
2018. aastal toimub raamatukogus inventuur.

Koostaja:Varje Jaer-Eer
Allkiri ………………

13. veebruar 2018
/Nimi/

