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1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu ülesanne tagada elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele,
kultuurile. Toetada elukestvat õppimist ja täiendamist.
2018.a. oli kultuuripärandiaasta ja Eesti Vabariik sai 100. Seda tähistati vastavalt temaatiliste
raamatuväljapanekutega. Toimus raamatuesitlus „Üdruma lood”, kohtuti kirjanik Heli
Reichardtiga, kelle sulest ilmus neljas raamat. Külas oli Loit Lepalaan, kes rääkis
kultuuritegelastest Ellen ja Artur Uritammest.
Aasta algul toimus fondi inventuur. AIPi tuba sai 2 uut rendiarvutit.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud
Seoses haldusreformiga kuulume Lääne-Nigula valda. Kohapeal on Kullamaa osavald ja
osavallakogu. Osavalla hallatavad asutused on kultuurimaja, 2 raamatukogu, noortekeskus.
Raamatukogul on oma eelarve. Allume osavallavanemale. Raamatukogu on avatud viiel päeval
nädalas.
2.2 Eelarve. 2.3 Projektid
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
16,68
12,23
2,79
2,30
0,49
1,76

Seisuga
31.12.18 €
19,61
12,41
3,29
2,77
0,52
1,10

Muutus %

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogu juhataja, mitme lisaülesandega (kütmine, koristamine). Korraliseks puhkuseks ja
koolituseks on raamatukogu suletud. Iga-aastane korraline puhkus on kahes osas, et
raamatukogu töö ei oleks häiritud. Laupäeviti on raamatukogu avatud aastaid, et võimaldada
teenuse kasutamist eemal õppivatel ja töötavatel elanikel.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
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
26. jaanuar Õppepäev: erialane teave, plakati kujundamine programmis Canva.
„Käitumishäiretega lapsed ja kuidas nendega raamatukogus toime tulla“ - Kristin Veltri.
22.-23. märts Kultuuriministeeriumi poolt organiseeritud E-kodaniku juhendajakoolitus.
25.mai Väljasõiduseminar Taebla raamatukogus: erialateave, Mihkel Mutt rääkis oma uuest
raamatust.
6. november Õppepäev maakonna raamatukoguhoidjatele, osalesid ka Lääneranna valla
töötajad - Isikuandmete kaitse raamatukogus, Ilme Sepp; Rahva Raamatu tutvustus;
Kirjaniketuur Sõnaränd - Veiko Märka, Loone Ots, Andra Teede, Piret Jaaks.
3. detsember Õppepäev: Kuidas kehakeel enda kasuks tööle panna? - Inga Lunge; Konfliktivaba
suhtlus igapäevaelus - Hannes Hermaküla; MTÜ Bõliina esindaja tutvustas vene rahvanukke;
Raamatukogu turundamisest, Svea Talving.
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised
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. Raamatukoguruumides 2 ahju,
mida tuleb kütteperioodil kütta. Kütab ja koristab raamatukogu juhataja. Talvel tuleb maja
ümbrus puhtana hoida.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Raamatukogul puudub kaldtee. Hetkel ei ole keegi vajanud, kuid ükski puuetega inimene
teenindamata ei jääks. On kasutatud koduteenust.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus ja selle lähiümbruses on Wi-Fi leviala. AIP-i tuba sai 2 uut rendiarvutit.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine. 3.1 komplekteerimise põhimõtted (sh eteavikud), kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Fondi komplekteeris Lääne Maakonna Keskraamatukogu komplekteerimisosakond.
Komplekteerimisel arvestati paikkonna vajadusi ja olusid. Eelistatud eesti- ja väärtkirjandus
ning algupärane lastekirjandus. Komplekteeriti ka piirkonna koduloolisi trükiseid. Ajaviite ja
tõlkekirjandust telliti vastavalt võimalustele. Kogude seisund ja säilivus hea, kogu korrastamine
toimus jooksvalt. Lugejate soovidele puuduva teaviku osas kasutati RVL teenust. Fondis olevad
teavikud peegelduvad 100% elektroonilises kataloogis RIKS. E-teavikuid ei komplekteeritud.
Ilukirjanduse (laenutusi 989) kõrval nõutud liik 9 – huvi ajaloo ja geograafia vastu.
Lugejarühmadest laenutavad enim pensionärid (782 laenutust), töötajad (557 laenutust),
kodused (385 laenutust). Vanuseliselt laenutavad enim 53.aastased (180 laenutust), 67.aastased
(131 laenutust), 56 aastased (119 laenutust). Nädalapäevadest oli enim laenutatav päev
teisipäev (469 laenutust), laupäev (437 laenutust), kolmapäev (397 laenutust). Teavikutest

laenutati enim Hendrik Relve „Kiviaja puudutus” (10 laenutust), Piret Tali „Minu Pärnu” (10
laenutust).
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat), annetuste osakaal kogude
juurdekasvust
Juurde saadi 237 teavikut, sellest annetusi 31, seega 13,1% annetuste osakaal kogu
juurdekasvust. Annetajateks olid eraisikud ja EV100 korraldustoimkond, kinkides
raamatukogudele raamatusarja „Eesti … 100 aastat„.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 3.1.3 Auviste komplekteerimine
Perioodikat telliti erinevate tellimissüsteemide (Express Post, Ühinenud Ajakirjad OÜ, MTÜ
Loodusajakiri, AS Õhtuleht Kirjastus, AS Ekspress Meedia, jt) kaudu. Ajakirju ostetud 17 ja
ajalehti 4. Perioodikat laenutati 722. korral. Auviseid komplekteerituid ei ole.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Veebruaris toimus fondi inventuur. Andmebaasist kustutati 529 lagunenud, aegunud teavikut
ja 18 aastakäiku perioodikat. Mõned kehvas olukorras raamatud, kuid siiski lugejate poolt
loetavad, õnnestus asendada nägusamate vastu. Maha kantud raamatud pakuti lugejatele koju
viimiseks nö teisele ringile.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused.
Raamatukoguteenused: kojulaenutus, kohalkasutus, raamatukogudevaheline laenutus (RVL),
avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine, raamatuürituste, näituste ja väljapanekute
korraldamine, päringutele vastamine, lugejate koolitus, koduteenindus eakatele lugejatele.
Raamatukoguteenuste tutvustamiseks kasutati raamatukogu blogi ja suuliselt ning helistades
külastajaid teavitades. Raamatukogus saab teha paljundamis ja printimistöid. Sai täiendatud
kodulooteemalist riiulit, kus on välja toodud kõik, mis puudutab Läänemaad.
Raamatukogu kasutab elektoonilist kataloogi RIKS. Aruandeaastal RIKSWEB-is sooritati 115
otsingut.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukoguteenuseid kajastab valla koduleht, raamatukogu blogi. Raamatukogus ja selle
lähiümbruses on WIFi leviala. AIPi arvuteid on 2, mis tagavad juurdepääsu avalikule teabele.
Kohaliku omavalitsuse materjalid on saadaval valla veebilehel. Kohapeal on kõigile lugemiseks
vallalehed.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte
Raamatu-kogu Lugejad 2017 Lugejad 2018 Muutus (+-)
Liivi

86

Raamatukogu Külastused
2017
Liivi

1940

84

Külastused
2018
1719

-2

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

- 221

1934

VirtuaalMuutus (+-)
külast. 2018
1575

- 359

Raamatukogu Laenut-d
2017
Liivi

2177

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

2041

- 136

Päringud
2017

Päringud
2018

9

Muutus (+-)

11

+2

Laenutuste langus on seotud lugejate vananemisega (mitu aktiivset lugejat on igavikku
lahkunud). Probleemiks on ka eakate lugejate nägemise halvenemine. Elanike arv väheneb,
väheneb ka riigipoolne toetus teavikute ostmiseks. Inimesed käivad mujal tööl ja vajadusel
külastavad sealset raamatukogu. Autoritest on populaarsemad M. C. Beaton, M. Widmark, K.
Pauts, E. Tuule, M. Lender. Enim laenutatakse eesti ilukirjanduse teoseid, mälestuste
raamatuid, „Minu...” sarja reisiraamatuid. Tõlkekirjanduse osas loetakse palju krimikirjandust.
Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine). Esitati 11 infopäringut.
4.3 RVL teenindus. RVL toimus maakonna keskraamatukoguga, Martna, Lihula, Kullamaa
raamatukogudega. Kokku laenutati 45 teavikut oma lugejatele. Teistelt raamatukogudelt tuli
tellimusi 19 teaviku kohta, telliti nii liigi- kui ilukirjandust. Kasutan oma transporti teavikute
kohale toimetamiseks, teavikute kättesaamine ja tagastamine toimus raamatukogutöötaja
vahendusel.
4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Juurde saadi 237 teavikut, sellest laste ja noortekirjandust 54, seega 22,8% kogu juurdetulekust.
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Lug-d Lug-d Muutus
Külast-d Külast-d
2017
2018
(+-)
2017
2018
27

23

-4

392

368

Muutus
(+-)

Laenut
2017

- 24

115

Laenut
2018
94

Muutus
(+/-)
- 21

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Kuna teeninduspiirkonnas kooli ei ole, siis õpilased eelistavad koolile lähimat raamatukogu.
Piirkonna lastega tehti koostööd vastavalt võimalustele. Lapsed loevad enamasti kooli
soovitusliku kirjanduse nimekirja kuuluvaid raamatuid. Raamatunäitused ja väljapanekud on
seotud lastekirjanike juubelitega, rahvakalendri tähtpäevadega. Laste % külastajatest oli 21,4.
Laste laenutuste % oli 4,7
4.4.4 Laste- ja noorteüritused. Oktoober – Raamatukogupäevad Vaata, kes laenutab!
(kirjandust soovitavad ja laenutavad lugejad).
Raamatunäitused ja –väljapanekud: märtsis Silvia Rannamaa 100, Astrid Reinla 70; aprillis
Aino Pervik 85 (autorite sulest ilmunud raamatud); mais Muistendid ja legendid
(kultuuripärandi aasta raames raamatud muistenditest ja legendidest); septembris
Vanavanemate päev (raamatuid vanavanematest ja vanavanematele); novembris Mõista,
mõista... (mõistatusi ja vanasõnu, kultuuripärandiaasta 2018); detsembris Jõuluajal juhtuvadki
imed (väljapanek jõuluteemalistest raamatutest).
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused. Teenuseks oli teavikute laenutamine.
Kordade arv
Koduteenindus

3

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
1

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 4.6.1 kohalikul tasandil. 4.6.2 riiklikul tasandil
Koostöö sujus kohaliku omavalitsusega ja osavallaga, Lääne Maakonna Keskraamatukogu,
Kullamaa raamatukogu ning kultuurimajaga ja teiste maakonna raamatukogudega.
Toimunud üritused ja näitused: aprillis raamatu „Üdruma lood” esitlus. Vaatasime Jaak Ellingu
filmi „Kullamaa ajapeeglis”, oktoobris esitles kirjanik Heli Reichardt oma uut raamatut
„Siinpool Linnuteed II”; novembris kultuuritegelased Ellen ja Artur Uritammedest pajatas Loit
Lepalaan.
Erinevad raamatuväljapanekud: jaanuaris Eesti kirjarahva tähtpäevi - A.Kivikas 120, A.Teder
110, S.Anniko 90, A.H.Tammsaare Tõe ja õigusest 140; veebruaris Eesti ajalugu romaanides
- Eesti vabariik 100; märtsis Marie Under 135; aprillis Artur Alliksaar 95, Teet Kallas 75, Ly
Seppel 75; mais Aasta puu – laukapuu, aasta lind – metsis, aasta loom – ilves; juunis „Ajapildi
sees” - Juhan Viiding 70; juulis Rudolf Tobias 145; oktooeris Helvi Jürisson 90, Asta Kass
80, Lehte Hainsalu 80, Urve Tinnuri 65; novembris Hardi Tiidus 100, Toomas Uba 75;
detsembris Gustav Suits 135, Hando Runnel 80, Doris Kareva 60.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Individuaalkoolitusi korraldati 6, osavõtjaid 6 - sihtrühm täiskasvanud
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu tegevust kajastab raamatukogu blogi http://liiviraamatukogu.blogspot.com/,
veebikülastusi registreerib loendur. Aasta jooksul oli veebilehel 1575 virtuaalkülastust.
Raamatukogus toimuvatest üritustest antakse teada kuulutustega infotahvlil, telefoni teel,
lugejatega suheldes Lugeja saab kasutada maakonna avalikku e-kataloogi RIKSWEB
https://laanemaa.webriks.ee/. Lühiülevaade raamatukogust on leitav ka Lääne-Nigula valla
veebilehelt
https://www.laanenigula.ee/raamatukogud
ja
osavalla
lingilt
https://www.laanenigula.ee/raamatukogud2.
Oktoobrikuu valla ajalehes ilmus artikkel „Käes on oktoober, raamatukogukuu”, kus oli välja
toodud Lääne-Nigula valla raamatukogude üritused, tegemised ja lugemissoovitused. Artikli
pani kokku Ruth Randoja Lääne-Nigula raamatukogu direktor.
Detsembrikuu Lääne-Nigula valla ajalehte kirjutasin artikli „Aasta 2018 Liivi raamatukogus”.
4.9 Andmebaasid. Raamatukogu ise andmebaase ei loonud, vahendas kasutajatele
raamatukogu blogi kaudu kõiki olulisemaid andmebaase otselinkidega. Lingikogu on üsna
laiaulatuslik. Veebilehe kaudu on võimalik kasutada e-katalooge RIKS, URRAM, ESTER

5. 2019. aasta tegevused
Raamatufondi korrastamine: lagunenud, vananenud ja vähest kasutust leidvate teavikute maha
kandmine. Jätkuv koostöö maakonna raamatukogudega, RVL teenuse kasutamine lugejate
paremaks teenindamiseks, koolitustel osalemine.
Eesti keele aasta tähistamine.

Koostaja Helme Vendel /Nimi/

12.02.2019

