Taebla (Lääne-Nigula valla) raamatukogu Aastaaruanne 2017
nimi
Lääne-Nigula
vallaraamatukogu

Elanike arv raamatukogude
(01.12.16) arv
1032
1

Harukogude Kokku
arv
3 (Oru, Risti, 4
Palivere)

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogunduslike ja side/posti teenuste pakkumine kogukonnale, haruraamatukogude töö
juhtimine, kirjandusõhtute ning õpitubade korraldamine.
Taebla raamatukogu jaoks oli väga oluline tunnustus ETKA ANDRAS-elt - Aasta
Raamatukogu tunnustus (täiskasvanute õppe toetamise eest) nii Lääne maakonnas kui
vabariigis.
Väga oluline muutus ja tegevus oli raamatukogu kolimine uutesse, suurematesse
vastremonditud ruumidesse, mis annavad raamatukogu tegevusele uut jõudu ning märksa
paremad tingimused ürituste ja kohtumiste korraldamiseks.
Oluline on olnud Taebla raamatukogu jaoks sel aastal koostöö kohalike sädeinimestega ehk
koostöö kohaliku pensionärideklubi ning nende juhi Gennadi Vihmaniga, suurepärased
ühisettevõtmised Haapsalu Kutsehariduskeskuse puutöö õpetaja Epp Klimenkoga. Epp on
vabatahtlik, kes viib raamatukogus regulaarselt läbi õpitubasid, käsitööõhtuid.
Taaskord oli hea projektiaasta, saime toetust nii Kultuurkapitalilt kui Hasartmängu nõukogult
kohtumisürituste läbiviimiseks Lääne-Nigula valla raamatukogudes.
2017. aasta lõpul sai soetatud tehnika kinonäitamiseks, mis annab uude aastasse jälle uusi
võimalusi tegutsemiseks ning paremaks panustamiseks valla kultuurikavas.
Taebla raamatukogus on aastast 2017 üle-eestilise raamatukogude projekti „Kunst ja noored
raamatukokku“ toel 9m näituseseina. Toimunud on mitmed näitused: Juho Kalbergi fotonäitus,
prantsuse kunstniku Eugene Boudini näitus. Paliveres toimus kohaliku noore fotograafi Tuuli
Variku fotonäitus.
KOP-i toel ning koostöös Risti Käsitöömajaga sai läbi viidud indiaaniõhtute sari, mis äratas
tähelepanu ning tõi raamatukokku peredele suunatud üritused. Suur tänu siinkohal Gea
Grigorjevile, et oli hingega asja juures ning ka Tiina Ojamägile LAK-ist toetuse eest.
Raamatukogu avati sügisel, peale remonti, suure rahvapeoga, kus külalisteks olid kirjanik A.
Kivirähk ja lõõtspilliansambel.
Laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamiseks toimusid ettelugemised ning meisterdamistunnid
ning kohtumised lastekirjanikega, esinesid näitlejate paar Piip ja Tuut oma loomamuinasjuttude
etendusega.
Kõikides valla raamatukogudes kohtus lastega kohalik prantsuse keele õpetaja Stéphane Clavel,
kes viis lastele läbi mängulise prantsuse keele tunni, tutvustades puu- ja juurvilju.
Lastele ja täiskasvanutele toimusid põnevad indiaaniõhtud, mida viisid läbi joogaõpetaja G.
Grigorjeva ja näitleja-muusik Loore Martma. Koos loeti indiaani muinasjutte, tutvuti erinevate
muusikariistadega ja valmistati ise pille, valmistati liivamandalaid.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Lääne-Nigula valla raamatukogud annavad oma tegevusega
panuse, lisaks erialasele tööle valla kultuurikavva ning on kohaliku kogukonna jaoks olulised
kohad.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Lääne-Nigula valla raamatukogud tegutsevad endiselt ühinenud raamatukogudena, kus
keskkoguna töötab Taebla raamatukogu, ametliku nimega Lääne-Nigula valla Raamatukogu ja
harukogud Orul, Paliveres ja Ristil.
2.2 Eelarve
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2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Raamatulapsed
Kultuurkapitali 01.04.2017
Läänemaa ekspertgrupp
31.05.2017
Eesti 100. Eesti kirjanikud Lääne-Nigula 17.01.2018
valla raamatukogus. Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp
23.05.2018
Kohtumisürituste sari „Ajaloojutud“ 27.03.2017
Hasartmängumaksu Nõukogu
–
12.05.2017

Eraldatud
summa
500

Projekti üldmaksumus

670

811.40

400

550

641.40

Võimalus taotleda raha erinevate sündmuste korraldamiseks on väga positiivne ja teretulnud
ning annab suurepärase võimaluse kohtuda kultuuriinimestega maal.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Taebla raamatukogu on Lääne-Nigula valla keskraamatukogu (kolme harukoguga), seda juhib
ja arendab kõrgharidusega juhataja. Ja osutab ka posti teenuseid.
Valla keskraamatukogu juhataja kirjutab projekte, et rahastada nelja valla kogu üritusi.
2018. a. lisandub haldusreformi tõttu harukogusid veelgi.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
26. mai - Fotokoolitus ja FB LN v raamatukoguhoidjatele (koolitaja O. Mihkelmaa), 4 tundi,
neljale valla raamatukoguhoidjale, maksumus 130 eurot.
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)
Kevadel Muinasjutukonverents ja oktoobris ülevabariigiline maaraamatukoguhoidjate päev
Haapsalus.
Keskkogu korraldatud koolitused on igati teretulnud ja vajalikud, annavad uusi ideid ning
teadmisi valdkondadest, millega puutume kokku oma töös. Koolituskava on koostatud
asjatundlikult ning on kooskõlas erialaste vajadustega ka laiemas plaanis.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Taebla raamatukogu jaoks oli väga oluline tunnustus: ETKA ANDRASE elukestvat õpet
toetavate organisatsioonide tiitel Aasta Raamatukogu 2017 – nii maakondliku kui vabariigi
tiitli võitis Taebla raamatukogu. Auhind anti üle TÕN-i avaüritusel Tartus ERM-is,
otseülekanne Eestis ja Euroopas EPALE toetusel.
Siinkohal tänan veel kord Andrast sellise valiku eest ning kõiki häid inimesi, kellega olen
raamatukogustöös kokku puutunud hea koostöö ja toetuse eest, eriti tahaks esile tõsta kolleege
Lääne-Nigula valla raamatukogudest ning K. Branti Haapsalu raamatukogust.
Taebla raamatukogu juhataja pälvis Läänemaa Aasta maaramatukoguhoidja 2017 tiitli (teema
leidis samuti kajastamist ajakirjanduses).
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Remondivajadust valla neljas raamatukogus hindame jooksvalt. Enamasti raamatukogude
ruumid heas seisus. Suurepäraseks võib nimetada tingimusi värskelt remonditud Taebla
raamatukogus.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Taebla raamatukogus on olemas ratastooli juurdepääs ja inva-WC. Teistes raamatukogudes
parandatakse juurdepääsu jooksvalt valla ehitiste kaasajastamiste, ehitus- ja remonttööde
käigus.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogude arvutipark vajab uuendamist ja täiendamist.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine,)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

Lääne-Nigula valla raamatukogudele komplekteerib teavikuid Lääne maakonna
keskraamatukogu
komplekteerimisosakond,
arvestades
vabariiklikke
komplekteerimispõhimõtteid (peamiseks väärtustada eesti kultuuri, kirjandust ja laste- ning
noorte kirjandust).
Annetuste osakaal väga väike. Kuna raamatukogu uute raamatute soetamise võimalusi väga
kehvaks ei saa nimetada, siis kahjuks ei võimalda riiulipind annetusi väga vastu võtta. Kogude
kasutatavuse parandamiseks kutsutakse üles inimesi teada andma neid huvitavatest raamatutest
ning võimalusest kujundada oma kodukoha raamatukogu. Seda võimalust kasutavate inimeste
arv on üha laienev ning raamatud, mida soovitakse kodukogusse on sageli nö „väärtkirjandus“.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Statistilisest aruandest: 2017. aastal saadi kogusse juurde 437 raamatut.
Lääne-Nigula vallas ei saa väga nuriseda uute teavikute ostmise võimaluste üle.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju tuli juurde 32, ajalehti 11.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid muretsetud ei ole kuna puudub nõudlus.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Taebla raamatukogus toimus seoses kolimisega ning aegunud raamatute kõrvaldamisega
fondist suuremahuline raamatute maha kandmine. Andmebaasist kustutati 2919 teavikut, lisaks
andmebaasis arvele võtmata raamatud, kõik see toimetati Hoiukogusse.
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).
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate käsutuses on internet. Raamatukogus on võimalik teha koopiaid erinevatest
dokumentidest, seadustest, lugeda valla infolehti ja üleriigilist perioodikat.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Avaramad, remonditud ruumid, huvitavad üritused ja ka postiteenuste kasutamise võimalus
peaks olema meeldiv Taebla raamatukogu kasutajale.
Raamatukogu
Taebla

Lugejad
2016
280

Lugejad
2017
265

Muutus
(+-)
-15

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Taebla

2044

2083

+39

Virtuaalkülast.
2016
3210
Virtuaalk
ülastused
on LNV
raamatuk
ogude

Virtuaalkülast.
2017
4375

Muutus
(+-)
+1165

kodulehe
külastused

Raamatukogu
Taebla

Laenut-d
2016
2949

Laenut-d
2017
3585

Muutus
(+-)
636

Päringud*
2016
12

Päringud*
2017
15

Muutus
(+-)
3

*Infopäringud -teatmebibliograafilise töö korraldamine, Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
RVL toimib hästi oma valla raamatukogude vahel ning ka Haapsalu raamatukogu kasutame.
Omavaheliseks RVL-iks kasutame sotsiaaltöötajat.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduse osas on eriti oluline nö uued raamatud. Lastele meeldivad uued ja
kaasaegsed raamatud ning tänapäeva autorid. Vanu „kapsaid“ riiulist eriti ei kiputa iseseisvalt
laenutama, kui, siis ainult lapsevanema soovitusel (raamatukogutädi soovitus ei aita).
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Taebla

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
59
56
-3

Külast-d Külast-d
2016
2017
349
246

Muutus
(+-)
-103

Laenut
2016
254

Laenut
2017
196

Muutus
(+/-)
-58

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste laenutuste arv on vähenenud. Seda võib põhjendada kolimisega ning pika suvepuhkusega.
Lisaks märkasin, et lastel võttis pisut aega, et uude kohta uuesti tulema hakata.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused.
Laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamiseks toimusid ettelugemised ning meisterdamistunnid,
kohtumised lastekirjanikega: Kultuurkaptiali toel toimus kohtumine kirjanik Kertu Sillaste ja
Wimbergiga Taebla raamatukogus, Ilmar Trulliga Oru raamatukogus, Juhani Püttsepaga Risti
raamatukogus. Oru raamatukogu vahendusel tulid Oru lastele külla Piip ja Tuut oma
loomamuinasjuttude etendusega, Palivere raamatukogus kohtus lastega Krista Kumberg ning
Kristiina ja koer Toto, Europe Direct toel ja raamatukogu eestvõttel kohtus Risti noortega
kirjanik Jim Ashilevi.
Kõikides valla raamatukogudes kohtus lastega kohalik prantsuse keele õpetaja Stéphane Clavel,
kes viis lastele läbi mängulise prantsuse keele tunni, tutvustades puu- ja juurvilju.
Lastele ja täiskasvanutele toimusid põnevad indiaaniõhtud, mida viisid läbi joogaõpetaja G.
Grigorjeva ja näitleja-muusik Loore Martma. Koos loeti indiaani muinasjutte, tutvuti erinevate
muusikariistadega ja valmistati ise pille ning liivamandalaid.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv
Koduteenindus

Teenuste arv

Kasutajate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Raamatukogu avati sügisel, peale remonti, suure rahvapeoga, kus külalisteks olid kirjanik A.
Kivirähk ja lõõtspilliansambel.
Olulisemateks kodulooürituseks olid sel aastal Asta Kõlametsa Taebla raamatu väljaandmine,
milles ka raamatukogu nõu ja jõuga panustas ning raamatukogu eestvõttel koostatud Taeblast
pärit linnaaktivisti Juho Kalbergi fotonäitus. Raamatukogule on väga oluline koostöö kohaliku
tubli vabatahtliku Epp Klimenkoga, kes korraldas raamatukogus taaskasutuse õpiõhtuid igal
kolmapäeval. Ettelugemisel aitasid endised kohaliku kooli õpetajaid. Oluline ja hariv oli
kohtumine Krista Aruga. Kohtumistele kirjanikega kaastakse alati Taebla kool.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Lääne-Nigula valla raamatukogud annavad oma tegevusega panuse
valla kultuurikavva ning on kohaliku kogukonna jaoks olulised kohad.
4.6.2 riiklikul
Laste- ja noorte kultuuriaasta tähistamiseks toimusid ettelugemised ning meisterdamistunnid
ning kohtumised eesti kirjanikega, Piip ja Tuut oma loomamuinasjuttude etendusega.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu juhataja tutvustab erialaseid andmebaase, raamatukogu külastasid mitmel korral
Taebla kooli õpilased, toimusid Haapsalu kutsehariduskeskuse õpetaja õpitoad.
Kõikides valla raamatukogudes kohtus lastega kohalik prantsuse keele õpetaja Stéphane Clavel,
kes viis lastele läbi mängulise prantsuse keele tunni, tutvustades puu- ja juurvilju.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu kasutab põhikanalitena oma kodulehte:
https://laanenigularaamatukogu.wordpress.com
Raamatukogude FB lehti ning RIKS otsepostitust. Lisaks välistendid ning valla leht, FB
Läänemaa grupid.
4.9 Andmebaasid.
Lääne-Nigula valla raamatukogud ise andmebaase ei ole koostanud. Laenutustööks kasutatakse
Riks Läänemaa e-kataloogi.
5. 2018 aasta tegevused
Siinkohal tsiteerin meie kirjutamisel oleva Lääne-Nigula valla arengukava raamatukogude osa:
Investeeringukava
Lääne-Nigula valla raamatukogude investeeringute kavandamisel on lähtutud Eesti
raamatukogunduse, kultuuri- ja infopoliitikast ja rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise
mudelist 2017.
Eesmärk on, et Lääne-Nigula valla raamatukogud pakuksid professionaalset, usaldusväärset
ja kvaliteetset teenust, arvestaksid eri ea- ja huvigruppide vajadusi; investeeringute kava
lähtub eesmärgist kujundada raamatukogudest atraktiivsed, tegevuskesksed ja
multifunktsionaalsed ning erinevaid valikuvõimalusi pakkuvad kogukonnakeskused.
Investeeringukava toetab raamatukogude eesmärki olla oma tegevustes ajakohane ja avatud
muutustele.
Raamatukogudes toimub vajaduspõhine remont ning uuendatakse sisustust, et tagada valla
raamatukogudes ruumide esinduslik ja värske ilme. Vajadusel uuendatakse raamatukogudes
arvutite riist- ja tarkvara, ning võimalusel paigaldatakse statsionaarselt ekraan ning ühendus

projektori kasutamiseks. Kus ruumide suurus võimaldab, luuakse tingimused kinoõhtute
korraldamiseks. Parandatakse näituste eksponeerimise võimalusi raamatukogudes ning
tingimusi erinevate vanusegruppide teenindamiseks; luuakse tehnilised ja ruumilahenduslikud
tingimused tegutsemiseks kogukonnakeskusena, vajadusel soetatakse vastavat sisustust.
Kogude kasutatavuse parandamiseks suurendatakse vajadusel vallapoolset toetust teavikute
soetamiseks.
Allkiri digiallkirjastatud

/Ruth Randoja/

