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1. Põhilised tegevussuunad
Aruandeaastal sai tehtud raamatukogu fondi inventuur ja saadi uued töö- ja AIP-i arvutid.
2018. aasta kavandatud üritustest olid seotud Eesti vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamise
ja ka kultuuripärandi aasta ideega. Näiteks isamaateemalise luule etluskonkurss koostöös
kooliga või näitus „Eesti rahvussümbolid“. Kultuuripärandi ideed kandis näitus „Rudolf Tobias
ja Kullamaa“ ja rahvaste muinasjuttude kuulamine, samuti külamehe suupillilugude kuulamine.
Kahjuks vähenesid arvulised näitajad, kuid loodan, et tuleb ka uusi võimalusi lugejate arvu
kasvuks. Raamatukogu on siiski piirkonnas vajalik vabaaja veetmise koht.
Haldusreform tõi algul väikesi segadusi dokumendihalduses, kuid nüüd on see paika loksunud.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu omanik on peale haldusreformi Lääne-Nigula vald, haldaja Kullamaa osavald ja
raamatukogu direktor allub Kullamaa osavallavanemale. Raamatukogu Nõukogu allkirjastas
inventuuriaktid. Muid muutusi ei ole.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
19,78
14,32
4,35
2,80
1,55
1,11

Seisuga
31.12.18 €
20,57
16,64
4,76
3,23
1,53
1,17

Muutus %

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood
-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab juhataja, lisaülesandega (koristamine). Korraliseks puhkuseks ja
koolituspäevadel on raamatukogu suletud.

2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest. Vabariiklikel koolitustel ei ole 2018.
aastal osalenud.
Taebla raamatukogus toimus koolitus „Raamat kui sõber ja abimees“ - Jaanika Monroc, Nadine
Marasult Prantsusmaalt, prantslaste kogemused lasteraamatu paremaks tutvustamiseks, 5 tundi.
22.-23. märts Kultuuriministeeriumi poolt organiseeritud E-kodaniku juhendajakoolitus.
30.oktoober – XVIII maaraamatukoguhoidja päev Kehtna Kutsehariduskeskuses Raplamaal
(Rapla Keskraamatukogu, ERÜ).
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
Osalesin kõikidel Lääne maakonna keskraamatukogu poolt pakutud õppepäevadel Haapsalus
ja pean ütlema, et selle valikuga olin väga rahul. Kõik koolitused olid huvitavad ja andsid
teadmisi, emotsioone ning muud vajalikku juurde igapäevatöös.
26. jaan. 2018 – õppepäev. Erialateave, plakati kujundamine programmis Canya.
„Käitumishäiretega lapsed ja kuidas nendega raamatukogus toime tulla.“ – Kristin Veltri.
22-23. märts – Kultuuriministeeriumi poolt organiseeritud koolitus „E-kodaniku
juhendajakoolitus“, koolitaja Nils Härsing, 16 akad. tundi.
25. mai – väljasõiduseminar Taebla raamatukogus: Erialateave. Külas Mihkel Mutt, kes rääkis
oma uuest raamatust.
6.nov. – õppepäev: Isikuandmete kaitse raamatukogus – Ilme Sepp. Kirjastuse Rahva
Raamatu tutvustus. Kirjaniketuur „Sõnaränd“ : Veiko Märka, Loone Ots, Andra Teede ja Piret
Jaaks.
3.dets. – õppepäev: „Kuidas kehakeel enda kasuks tööle panna?“ – Inga Lunge.
„Konfliktivaba suhtlus igapäevaelus“. – Hannes Hermaküla. Näitust vene rahvanukkudest
tutvustas MTÜ Bõliina esindaja. „Raamatukogu turundamisest.“ – Svea Talving.
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu on kohaliku omavalitsuse halduses, aadressiga Lääne-Nigula vald, Kullamaa
osavald. Osavalla hallata on 2 raamatukogu – Liivi ja Kullamaa. Viimane asub „külamajaga“
ühes hoones, kasulikku pinda 155 m2. Ruumid veel remonti ei vaja.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Raamatukogul on juurdepääs
liikumispuuetega inimestele tagatud, ka siseruumidesse. Aruandeaastal seda ka kasutati.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2018.aasta lõpul andis vald raamatukogule rendile 3 uut lugejaarvuti- /AIP/ ja
tööarvutikomplekti. Wi-Fi leviala olemas, vajadusel ka paroolid.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine. 3.1 komplekteerimise põhimõtted ja
uuendused (sh e-teavikud). Teavikuid komplekteerib Lääne maakonna keskraamatukogu
komplekteerimisosakond, kelle tööga olen igati rahul. Võetakse arvesse paikkonna soove ja
on püütud igale sihtrühmale sobivat kirjandust leida. Annetuste osakaal 2018. a. kogu

juurdekasvust oli 13,5%. Kõige enam kasutatakse laenutustoa fondi, hoidla jääb kahjuks
tahaplaanile.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat). 3.1.3 Auviste komplekteerimine.
Aruandeaastal sai raamatukogu juurde 377 eks. uusi raamatuid, neist 326 olid ostud ja 51
annetused. Sealhulgas lastekirjandust saadi 116 eks., mis on 35,6% ostetud teavikutest. Meie
lastele piisab. EV-100 puhul annetati üks huvitav trükis – Tõnissoni tähtraamat 1915, mida
kogus varem ei olnud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 2018.a. oli raamatukogusse tellitud 5 ajalehte ja 20
ajakirja, lisaks tuli 1 ajakiri annetusena. Neist kultuuriajakirju oli 2 (Looming ja Hea Laps).
Perioodika kojulaenutused moodustavad üldlaenutustest 24,8%. Auviseid ei tellitud.
3.2 inventuurid, mahakandmised. 2018. aasta kevadel, märtsis-aprillis, tegin raamatukogus
inventuuri, mida ei olnud tehtud aastakümneid. Tegin seda füüsiliselt raamat-raamatu haaval,
kõige selgem ja kiirem viis. See andis ka hea võimaluse jälle fond üle vaadata: mida
asendada, juurde hankida ja maha kanda. Kustutatud sai 104 eks. raamatuid, põhjusteks
katkised, sisult vananenud ja kadunud. Seda tööd jätkan ka 2019. aastal. Perioodikat sai
kustutatud 18 aastakäiku.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kuna oleme veel osavalla staatuses, siis muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes
haldusreform kaasa ei toonud võrreldes 2017. aastaga. Teeninduspiirkonna elanike arv
väheneb, õpilaste arv koolis samuti. Koolis on 121 õpilast, neist kuni 16.a. lugejaid on 85.
Gümnaasiumi osa 28 õppurist loeb 15. Seega 21 õpilast ei ole Kullamaa raamatukogu lugejad,
võivad lugeda mujal elukohajärgselt. Laste-lugejate hõlve on hea. Iseasi, kui palju nad loevad.
Oma mõju avaldas kindlasti ka (loodan, et ajutiselt) Koluvere Kodu likvideerimine, millega
kaotasin lugejaid, laenutusi ja külastusi. Ehk toob 2019.a. kevadel avatav Koluvere Pargi
Kodu veidigi uusi lugejaid jälle juurde. Raamatukogus on 3 uut AIP-i arvutikomplekti, saab
kasutada printimis- ja koopiateenust, laenutuses RVL-i teenust. Võimalik on kasutada
raamatukogu ruume väiksemateks nõupidamisteks, kokkusaamisteks, laste sünnipäevade
pidamiseks kokkuleppel jms.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Raamatukogus on kolm kohta interneti
kasutamiseks, Wi-Fi leviala, võimalus lugeda kohapeal perioodikat. Avalikku teavet edastab
valla koduleht, info edastamine asutustele ja avalikele kuulutustahvlitele.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Kullamaa

280

-23

303

Raamatukogu

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

VirtuaalVirtuaalkülast. 2017 külast. 2018

Muutus
(+-)

Kullamaa

3739

3114

-625

13

-11

2

Raamatukogu Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud20
17

Päringud
2018

Muutus
(+-)

Kullamaa

4725

-581

11

7

-4

5306

Kahjuks näitajate poolest ei olnud hea aasta. Seni pole sellist langust olnud. Külastuste arv
eelnevate aastatega võrreldes on langenud, sest ei käi enam niipalju suuri külastajate gruppe
üle Eesti. Kuid uusi lugejaid on ikka ka juurde tulnud, just nooremaid.
**Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Infopäringuid oli tegelikkuses
rohkem, kuid registreeritud sai neid ainult 7. Tegeled lugejaga ja mõnikord ei adu, et seal oli
ka infopäring. Fakti-ja teemapäringud enam-vähem pooleks.
4.3 RVL teenindus. RVL-teenuseid oli kokku 33, sisse tõin 20 ja välja andsin 13.
4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjandust tuli 2018. aastal juurde 116 eks., mis moodustab uudiskirjandusest 35,6%.
Suurima osa moodustavad väikelastele ja nooremale koolieale mõeldud raamatud. Tundub, et
neid on täiesti piisavalt, sooviks küll elavamat laenutamist ka peale koolikirjanduse. Aeg seab
ka muidugi oma piirid. Vähemalt meeldib lastele uusi raamatuid vaadata ja ilmuvaga kursis
olla. Lasteajakirjadest oli tellitud Hea Laps.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2017

Lug-d
2018

Muutus
(+-)

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Kullamaa

97

85

-12

1690

1172

-518

888

583

-305

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Olen tutvustanud lastele alati uusi raamatuid, neist katkendeid ette lugenud või lasknud lastel
lugeda. Välja on pandud aasta kaunimaks tunnistatud raamatud ja igal aastal ka Hea
Lasteraamat, millised meie kogus olemas. Samuti pöörame tähelepanu raamatu kujundamisele,
et peale autori osataks hinnata ka kunstnikutööd. Uued raamatud on ka vaatamiseks välja
pandud üsna kaua aega, enne kui riiulisse oma koha leiavad. Oleme otsinud teavikutest
küsimustele vastuseid ja harjutanud teavikute leidmist. Kõik lastele korraldatud üritused
kannavad lugemisharjumuste arendamise eesmärki.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad, suuremad üritused.
2018. aasta oli Euroopa kultuuripärandi aasta ja lisaks sai Eesti Vabariik 100-aastaseks. Seda
püüdsin ka töös lastega silmas pidada ja tähistada.
Veebruarikuus osalesin külalistunniandjana Kullamaa keskooli Öökoolis., kus 1.-4. klassi
kirjanduse teema oli muinasjutt ja muistend. Lisaks kirjanduslikud mängud, ristsõnad,
viktoriinid jm. Samuti oli ka sellel kuul isamaateemaliste luuletuste etluskonkurss 1.-6.kl.
Aitasin selleks lastega luuletusi otsida ja osalesin ka žüriis. Märtsis valmistusime laste ja
õpetajaga 4.-te klasside kirjandusolümpiaadiks. Emakeelepäeval rääkisime 4.-5. klasside
õpilastega kavalatest nippidest emakeele reeglite meelde jätmiseks. Märtsi lõpus oli koostöös
kooliga väga lustlik ja tore üritus taidluspidu, kus kõik klassid esitasid vaatajatele (kultuurimaja

saal oli rahvast täis) sketše kirjanduslikel teemadel. Osalesin ka žüriis. Euroopa päeval, 10. mail
kuulasime rahvaste muinasjutte. Sügisel külastas meie raamatukogu Märjamaa Gümnaasiumi
2. klass ja meie kooli 1. klass. Märjamaa lastele oli huvitav näha raamatukogu kõige raskemat
raamatut (1939.a. Suur Piibel, 5.51kg.) ja kõige pisemat (2 tikutopsi suurust) kinkeraamatut.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 4.6.1 kohalikul tasandil
Raamatukogu sai aruandeaastal juurde 6 kodulooteemalist teavikut, sain täiendada koduloo- ja
pärandkultuuriteemalist kogu. Pärandkultuuri mõtet kandis ka siidi- ja portselanmaalide näituse
avamine, kus suupillil mängis kohalik pillimees Ilmar Loose. Suve lõpus vestlesime lugejatega
loetud kuumadest hittidest ja kõige enam laenutatud raamatutest, mis olid ka näitusele välja
pandud. Raamatukogupäevadel tähistasime ka R. Tobiase 140. surma-aastapäeva näitusega
„Rudolf Tobias ja Kullamaa“. Elavat huvi pakkusid eriti vanad fotoalbumid Tobiasele
pühendatud laulupäevadest Kullamaal läbi aastakümnete. Kui palju koore, rahvatantsijaid ja
orkestreid ! Lugejad said endale ise raamatuid laenutada ja pereõde Maret laenutas neid
teistelegi.
4.6.2 riiklikul tasandil. 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. Individuaalkoolitusi arvutikasutajaile oli
6 korral, kokku 9 inimesele. Rühmakoolitusi oli 2, kahel korral, kokku 12 lapsele.
Infootsingud, teavikuotsingud (pensionärid) ja arvutiga tutvumine, mängude otsimine (1.kl.)
Koolitus oli ka Öökoolis tundide läbiviimine (4).
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded. Raamatukogutöö reklaamiks kasutasin
valla ajalehte, valla kodulehte, reklaamtahvleid, telefoni ja suulist teavitust.
4.9 Andmebaasid. Andmebaaside reklaam on kodulehes ja raamatukogus väljas.

5. 2019. aasta tegevused
Kuna 2019. aasta on keeleaasta ja laulu-ja tantsupeoaasta, siis plaanin kindlasti tähistada
emakeelepäeva ja tutvustada läbi raamatu neid inimesi, kes on meie kultuuriloo traditsioone
alustanud ja edasi kandnud. Kindlasti jätkub koostöö kooli ja lasteaiaga laste ja noorte raamatu
juurde suunamisel. Läbi tuleb viia ka raamatukogu põhivara inventuur. Jätkan ka teavikute
maha kandmist ja loodan teha raamatukogule sotsiaalmeedia lehekülje.

Koostaja Aili Ansel, Kullamaa raamatukogu direktor

11. veebruar 2019

