Martna raamatukogu aastaaruanne 2018
Rmtkogu nimi
Maakonna/valla nimi
Martna rmtkogu, Martna
osavald, Lääne-Nigula vald

Elanike arv Üldkasutatavate
(01.12.17) raamatukogude
arv

Haruko
gude
arv

Teenindu
spunktid
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-
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Lääne maakonnas haldusreformi järgselt 2018. aastal Lääne-Nigula valla raamatukogu
(Taebla), 10 haruraamatukogu: Oru, Palivere, Risti, Kullamaa ja Liivi (Kullamaa osavald),
Noarootsi ja Sutlepa (Noarootsi osavald), Martna ja Rõude (Martna osavald), Nõva.
1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute säilitamine kataloogimine ja lugejatele
kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja
kultuurile.
Lisaks raamatukogu tööle on samal ajal vaja teha postipunkti tööd.
Lõpule sai maikuus Martna Lasteaia „Eesti Vabariik 100”sünnipäeva tähistamise projekt.
Minu jaoks suur saavutus oli kooli lõpetamine töö kõrvalt.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Seoses haldusreformiga liideti Martna vald Lääne-Ńigula vallaga, ning Martnast sai osavald.
Raamatukogu töös see muutusi kaasa ei toonud. Erialase haridusega raamatukogutöötaja on
tööl 0,5 koormusega ja teeb paralleelselt raamatukogutööga ka postipunkti tööd.
Raamatukogu avatud esmasp., kolmap. ja reedel kella 9.30-16.30, lõuna 12.30-13.00.
Raamatukogu nõukogu ei ole.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
13,41
5,4
2,55
1,61
0,94
1,61
0,94
0,27

Seisuga
31.12.18 €
13,75
6,11
2,58
1,61
0,97
1,61
0,97
0,3

Muutus %
+0,2
+1,3
+0,1
0
+0,3
0
+0,3
+1,1

2.3 Projektid
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng. Erialase haridusega raamatukogutöötaja on tööl
0,5 koormusega ja teeb paralleelselt raamatukogutööga ka postipunkti tööd.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse Koolituse Koolitaja
aeg
teema

Koolituse
maht/kestus

Raamatukoguhoidjate Eelarve/Koolituseks
arv
kulutatud summa

04.05.2018 Pildiraamat kui sõber ja abimees, prantsuse lektor Taebla raamatukogus, 4 t.
03.03-25.03 2018 Esmaabiandja väljaõpe, 16 t
21.08 Aja- ja enesejuhtimise koolitus, 8 t
22.08 2018 Ülevaade robootikast vabariigi haridusmaastikul, 5t
27. -28.09 2018 E-kodaniku juhendajate koolitus, 16 t
Omandasin Haapsalu Kutsehariduskeskuses neljanda taseme kutseõppe õppekava
lapsehoidja erialal 60 EKAP.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
26. jaan. 2018 – Õppepäev: erialane teave, plakati kujundamine programmis Canva.
„Käitumishäiretega lapsed ja kuidas nendega raamatukogus toime tulla“ - Kristin Veltri.
Kahel korral, kevadel ja sügisel, Kultuuriministeeriumi poolt organiseeritud E-kodaniku
juhendajakoolitus.
Kevadel väljasõiduseminar Taebla raamatukogus: erialateave, Mihkel Mutt rääkis oma uuest
raamatust. Martna raamatukoguhoidja tutvustas mängulisi võimalusi lastele.
27. -28.09 2018 E-kodaniku juhendajate koolitus, 16 t
6. novembril õppepäev maakonna raamatukoguhoidjatele - Isikuandmete kaitse
raamatukogus, Ilme Sepp; Rahva Raamatu tutvustus; Kirjaniketuur Sõnaränd - Veiko Märka,
Loone Ots, Andra Teede, Piret Jaaks.
3. detsembri 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: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
2.4.5 Töötajate tunnustamine. TÕN aastaõppija nominent 2018.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid asuvad Martna lasteaia ja
päevakeskusega ühes majas. Lõpule sai viidud vanade turvavalgustite väljavahetamine led
turvavalgustite vastu. Välja vahetati ka tulekustuti. Tänu kohaliku katlamaja renoveerimisele
ja soojatrassi väljavahetamisele on raamatukogu ruumid endisest tunduvalt soojemad.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Sai remonditud olemasolev kaldtee ja on
tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas. Muutusi ei ole, kõik on
endistviisi. wi-fi leviala on olemas.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine. Komplekteerimisel arvestatakse kohalikke
vajadusi ja olusid, arvestatakse kõikide vanusegruppide soove. Eelistatud on eesti ja
väärtkirjandus ning algupärane lastekirjandus, õppetööd toetav aimekirjandus. Ajaviite- ja
tõlkekirjandust tellitakse vastavalt võimalustele ja vajadusele. Kuna meie osavallas on ka
teine raamatukogu, siis püüame kattuvaid teavikuid mitte komplekteerida.
3.1 komplekteerimise põhimõtted (sh e-teavikud). 3.1.1 Raamatu komplekteerimine
(trükis + e-raamat)
Komplekteerib Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakond. E-raamatuid
pole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 3.1.3 Auviste komplekteerimine. Tellitud on 8
nimetust ajakirju ja 3 nimetust tuleb annetusena. Arvestan oma lugejate soovidega ja tellin
nendele huvipakkuvad ajakirjad (Eesti Naine, Tiiu, Imeline Ajalugu). Auviseid ei ole.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Sai alustatud inventuuri, aga lõpule viimine jääb 2019 a. esimesse kvartalisse.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateks enamuses vanemad inimesed. Päevakeskuse ruumides on toimumas käsitöö ring
esmaspäeviti, siis kõik külastavad ka raamatukogu. Muidu loetakse palju ajakirju ja uued
raamatud on ka pidevalt välja laenutatud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejate kasutuses on arvuti ja printer. Aasta
lõpus läks arvuti katki, aga uus ootab juba paigaldamist.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Martna rmtk

Raamatukogu
Martna

Raamatukogu
Martna

Lugejad
2017
93

Külastused
2017
984

Muutus (+-)

Lugejad
2018
89

- 4

Külastused
2018
1097

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus (+)

+ 113

-

-

-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud2017 Päringud
2018

Muutus
(+-)

2197

2148

-49

18

+3

21

Infopäringud oli 21. Põnevam oli ühe üliõpilase uurimuse jaoks materjali otsimine
niidutaimedest ja teine oli Suure Munamäe kohta.

4.3 RVL teenindus. RVL teenust teen endiselt Haapsalu raamatukogu, Rõude ja Liivi
raamatukoguga. Kuna elan ise Ristil, siis nüüd olen toonud ka Risti raamatukogust raamatuid.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerib Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakond.
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
(+/-)

Martna

23

25

+2

179

171

-8

176

253

+77

4.4.3 Laste-ja noorte teenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Oktoobrikuus toimub ettelugemisepäeva, märtsis emakeelepäev, kus on traditsiooniks saanud
„Kalevipoeg” katkendi ettelugemine, et lapsed näevad, kuidas keel on muutunud ja lasteaias
unejutu lugemine.
Korraldan kaks korda aastas koguduse lastelaagreid ja seal olen õhtuti samuti enne
magamaminekut unejuttu rääkinud.
Kurb on see, et teen küll lastele igasuguseid üritusi, aga kui kooli lähevad, siis jäävad
raamatukogu külastused harvaks ja tullakse ainult kohustuslikku kirjandust laenutama.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad, suuremad üritused.
Lõppes Martna lasteaia projekt ,,Ringkäik mööda ajaloo Verstaposte”, kus olen rääkinud iga
kuu kellestki meie valla kohalikust kuulsusest: kettaheitja Veljo Kuusemäe, teenistuskohuseid
täites hukkunud ESPLA-9 vanemveebel Arre Illenzeer, ooperilauljas Aleksander Arder ja
väliseesti luuletaja Hannes Oja. Samuti tutvustasin lastele Paul Kerest ja Fred Jüssit, Georg
Otsa ja Georg Lurichit.
Sama projekti raames tutvustasin neile ka raamatukogu ja rääkisin selle ajaloost. Kingituseks
jäi laste omavalmistatud sini-must -valge meene.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Martna Lasteaia „Eesti Vabariik 100”sünnipäeva tähistamise projekt, kus üle maja olid
paigutatud „ajaloo verstapostid“, üks – kirjanduse oma – asus raamatukogus.
Emakeele päeval sai oma lugejatelt küsitud uudissõnu, neile oli see päris elevust tekitav.
Oktoobris tore kokkusaamine meie kodukohast pärit kirjaniku Heli Reichardtiga, kes tutvustas
oma uut romaani ja luges ette sellest mõningaid kohti. Memmedel oli palju äratuntavaid
tegelasi romaanist.

Raamatukogupäevade ajal olid nõus laenutajateks olema osavallavanem Janno Randmaa ja
vallavolikogu liige Oliver Tammemägi. Oma uue ametiga said nad väga hästi hakkama.
4.6.2 riiklikul tasandil. 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
TÕN-i ürituse raames oli tore kokkusaamine psühholoog Veste Roosaarega, kes rääkis teemal
„Kuidas panna lapsi meid kuulama”.
Tänu eelmise aasta arvuti koolitusele, proovisime ise sama grupiga teha omavahel väikest
arvutikoolitust. Proovisime oma häält salvestada Vocaroo.com-is ja tegime koomiksit
Toondoo.com-is.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Info raamatukogu kohta valla veebilehel. Alates 2018. a. on raamatukogul oma Facebook-i
konto, kuhu olen laetud üles pilte toimunud üritustest.
Raamatukogu programm võimaldab teha ka natuke kodulehte, ja sealt näeb lugeja
uudiskirjandust.
4.9 Andmebaasid.

5. 2019. aasta tegevused
Seoses Rõude raamatukogu direktori lahkumisega töölt 2019. a. maikuus on tehtud mitmeid
ettepanekuid mulle. Ei oska veel midagi täpsemat kirjutada sellest, aga Martna raamatukogus
läheb töö ikka edasi.

Koostaja Anu Huusi

15. veebruar 2019

