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Vormsi raamatukogu Aastaaruande struktuur 2017
nimi
Vormsi

Elanike arv raamatukogude
(01.12.16) arv
423
1

Harukogude
arv
-

Kokku

1.Põhilised tegevussuunad
Vormsi raamatukogu tegevussuunad 2017:
Elanikele teavikute laenutamine
Koduteenindus, RVL teenindus
Teavikute ribakoodistamine (vöötkoodid raamatutele) ja elektrooniline laenutamine.
Ribakoodistatud said esimesed 2000 raamatut.
Laste ja noorte kultuuriaasta raames on korraldatud kolm muinasjutuhommikut.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu töö juhindub põhimäärusest, raamatukogu kasutamise eeskirjast
sisekorraeeskirjast.
Raamatukogu on avatud: T-R 9.00- 16.00 L 10.00- 14.00 E,P- suletud

ja

AIP

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
13.46
10.19
2.70
1.96
0.74
0.57

Seisuga
31.12.17 €
15,16
11.31
2.81
2.03
0.78
0.71

Muutus
+
+
+
+
+
+

2.4 . Personali koosseis, juhtimine
Töölt lahkus omal soovil Esta Paulus. Väljakuulutatud konkursil kandideeris vabale ametikohale 2
inimest. Valituks osutus Vormsi kooli õpetaja Ene Rand. Personali koosseis- raamatukogu juhataja
0,75.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Koolituspäevadest Haapsalus osa veel ei võtnud. Nõustamine käis telefoni teel, teemadeks
raamatukogu programm urram, teavikute ostmine jm.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.4 Erialahariduse omandamine Arvatavalt seisab see ees 2019. aastal.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
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Vormsi raamatukogu asub Hullo külas, Vormsi Lasteaed- Põhikooli hoone esimesel korrusel.
Raamatukogu pindala 90m2, ruume 3.
Üks tuba on laste- ja noorsoo kirjanduse ning laste teatmeteoste päralt. Tuppa sai paigutatud väike
diivan, kus lapsed saavad rahulikult istuda ja lugeda. Sageli käiakse mängimas siin ka lauamänge,
samuti toimub kord kuus selles toas muinasjutuhommik.
Teine tuba on nn. AIP (avalik interneti punkt), kus saab kasutada arvutit. Seda tuba kasutavad ka
õpetajad distantsõppijatega skype-tundide läbiviimiseks. Lugejad saavad avatud riiulitelt laenutada
raamatukogule tellitud ajalehti ja ajakirju, samuti kasutada teatmetoeseid.
Kolmas, suurim ruum, on ülejäänud kirjanduse tarvis.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Majja toova tee astangul on mugav kaldtee ja käsipuuga trepp liikumispuudega inimeste tarvis.
Hoonesse sissepääsuks kaldteed ei ole (on ajutised abivahendid), hoones sees saab vabalt liikuda ka
ratastoolis.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2017 alguses sai raamatukogu uue arvuti, kuvari ja lugeri (ribakoodilugeja).
Raamatukogus on kiire Wi- Fi levik.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Teavikute komplekteerimisel usaldan Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerijaid kuna
neil on pikaajaline kogemus. Lisaks esitan keskraamatukogule ka lugejate soovid, mille alusel
toimub järelkomplekteerimine.
2017. a. osteti Vormsi raamatukokku 168, annetati 3 raamatut, kustutamisakti ei tehtud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Raamatukogu kasutaja huvidega arvestades oli 2017aastaks tellitud :
Täheke, Hea laps, Eesti Naine, Pere ja Kodu, Loomingu raamatukogu, Imeline teadus, Elukiri,
Lääne Elu ja Õpetajate Leht.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
2017 teavikute maha kandmist ei toimunud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 423 inimest, neist kasutas raamatukogu 185, laenutas 135
(statistilise aruande järgi).
Raamatukogu on avatud: T-R 9.00- 16.00 L 10.00- 14.00 E,P- suletud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on kättesaadav Vormsi valla kodulehel või igakuiselt ilmuvas Vormsi valla
teatajas.Valla ajalehed paberkandjal on köidetud ja raamatukogus saadaval koduloonurgas.
Samuti on võimalik lugeda lehte AIP toa arvutist.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Vormsi

Lugejad
2016
115

Lugejad
2017
135

Muutus
+20
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Vormsi

1081

1032

-49

Raamatukogu
Vormsi

Laenut-d
2016
1774

Laenut-d
2017
1333

Muutus
(+-)
-441

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
133

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
262

Muutus
(+-)
+129

0

*Infopäringud Infopäringuid teevad peamiselt samas majas toimetavad koolilapsed ja –õpetajad,
aga muidugi ka täiskasvanud teistelt aladelt.
4.3 RVL teenindus
2017 aastal kasutati RVL teenust – Haapsalu raamatukogust laenutati 77 teavikut, enamus
lastekirjandus. Vormsi kogust teistesse kogudesse teavikuid ei tellitud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Olen rahul Läänemaa Keskraamatukogu komplekteerijate valikuga, olen lisaks tellinud uuemat
kirjandust vanemale kooliastmele. Uued raamatud on hästi vastuvõetud.
Raamatukogust võib leida ajakirjad- Täheke ja Hea laps kuid kahjuks ei tunta nende vastu erilist
huvi.
Haapsalu raamatukogust laenutati (RVL) lastekirjandust, raamatuid mida Vormsi kogus ei olnud.
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
(+-)
Vormsi
38
34
-4
334
438
+104

Laenut
2016
245

Laenut
2017
172

Muutus
(+/-)
-73

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Uued raamatud on paigutatud eraldi riiulile, et need oleks kergesti leitavad ja püüaksid pilku.
Selleks, et tekitada huvi lugemise vastu on läbiviidud muinasjutuhommikuid, kus osalesid
eelkooliealised lapsed ja põhikooli algklasside õpilased. Peale ettelugemise toimusid ka
meisterdamised ja ühisjoonistamised. Joonistustest panime koolimaja seinale näituse kõigile
vaatamiseks. Hea koostöö on 2017 aasta sügisel uue emakeele õpetajana alustanud Ivo Miksoniga.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid suuremad üritused.
Mihklipäeva näitus-laat.
Toimus kolm muinasjutuhommikut.
Advendihommik kooli aulas.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus
Teenused teistele asutustele

Kordade arv
3

Teenuste arv
3

Ürituste arv

Kasutajate arv
3
Osavõtjate arv

4

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Vormsi valda on tööle võetud uus kultuuri -ja noorsootöötaja. Aasta jooksul on toimunud palju
erinevaid üritusi, kus ka raamatukogu on alati kaasatud.
Raamatukogu toetab kooli õppetegevust.
Raamatukogus asuvad vanad, spetsiaalsed raamatukogukapid, kus on väljapanek Vormsi
raamatukogu vanimatest raamatutest, koduloonurgas põnevat teavet Vormsi saare ja ka Läänemaa
kohta.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogus on soovijatel võimalus saada otsinguportaali www.lugeja.ee kasutamise koolitust.
Rühmakoolituste läbiviimiseks ruum ja wi-fi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu kohta teavet leiab valla kodulehel ja Vormsi valla teatajas.
2018. aastal plaanis avada konto Facebookis.
4.9 Andmebaasid.
Vormsi raamatukogu ise andmebaase loonud ei ole, kasutab oma töös ja tutvustab raamatukogu
kasutajatele üleriigilisi andmebaase lugeja.ee, ESTER, DIGAR jne.
5. 2018 aasta tegevused
Eelarvesse on planeeritud 4000 eurot ribakoodide(vöötkoodid) ostmiseks. Jätkan lasteraamatute
varustamist koodidega nii, et aasta lõpuks oleks täielik ülevaade kogu tegelikust suurusest. Kooli
eelarvesse on planeeritud summa kahe eritellimusel valmiva raamaturiiuli tarvis. Riiulid
paigutatakse nn AIP tuppa ja kasutatakse õpikute hoiustamiseks. Seega vabaneb kaks riiulit muu
kirjanduse tarbeks. AIP ruumi arvuti on plaanis ühendada raamatukogu printeriga.
Kindlasti soovin läbida kutsekoolituse Rahvusraamatukogus ja osaleda kõigil Lääne maakonna
keskraamatukogu koolitustel.

Koostaja..Ene Rand......
Allkiri

Erand /Nimi/

