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Lääne maakonnas haldusreformi järgselt 2018. aastal ühinesid Lääne-Nigula vallaga
Noarootsi, Nõva, Kullamaa vald, uus nimetus osavald. Noarootsi raamatukogu jäi iseseisvaks,
registrinumbriga asutuseks.

1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevus on teavikute säilitamine, kataloogimine ja lugejatele
kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Noarootsi raamatukogu kuulub aastast 2018 Lääne-Nigula valla alla. Jäi iseseisvaks,
registrinumbriga asutuseks. Samas loetakse seda Lääne-Nigula valla raamatukogu (Taebla)
harukoguks.
Raamatukogu lahtioleku aegu muudeti, alates 01.05.2018 on raamatukogu avatud E, T, N kl.
9.00-16.30 ja R 9.00-14.00.
Raamatukogu nõukogu puudub
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
18,84
11,21
4.68
3,8
0.88
0,39

Seisuga
31.12.18 €
17,00
10,40
5,19
4,21
0,98
0,20

2.3 Projektid. Projekte kirjutatud ei ole.

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Noarootsi raamatukogu juhib üks eriharidusega inimene, kes laenutab ka ühe päeva nädalas
Sutlepas. Raamatukogu lahtioleku aega muudeti, et ühtlustada kellaaegu külastajate paremaks
teenindamiseks. Raamatukogu on külastajatele avatud neli päeva nädalas.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Vabariiklikel erialastel koolitustel raamatukoguhoidja ei osalenud.
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.
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.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Noarootsi raamatukogu kuulub aastast 2018 Lääne-Nigula valla alla. Jäi iseseisvaks,
registrinumbriga asutuseks. Noarootsi raamatukogu juhib üks eriharidusega inimene, tema ka
koristab. Raamatukogu ruumid asuvad Pürksi kultuuri- ja osavallaga ühes majas, ruumi renti
ei ole. Talveperioodil ruumid külmad.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimestele on tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine. 3.1 komplekteerimise põhimõtted ja
uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerib Lääne Maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakond. Komplekteerimisel lähtutakse lugejate soovist ja teavikutele eraldatud eelarvest. Eelistused on Eesti riiki
käsitlev kirjandus, eesti laste- ja ilukirjandus, kodulooline kirjandus. Raamatukogu teeb ka
järelkomplekteerimist.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aastal 2018 tuli kogusse juurde 376 eksemplari teavikuid, neist 22 olid annetused. E-teavikud
puuduvad. Raamatukogu on uudiskirjandusega hästi varustatud, vajadusel saab puuduva
teaviku Sutlepa raamatukogust kuna fond on neil erinev. Tihti saavad siit raamatud ka need,
kes linnas mõne raamatu pikas järjekorras on.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 3.1.3 Auviste komplekteerimine
Perioodikat telliti kokku 11 eksemplari, sellest 4 olid ajalehed. Loetavamad lehed on Lääne
Elu ja Maaleht, ajakirjadest Eesti Naine, Tiiu ja Oma Maitse. Auviseid ei tellitud.
3.2 inventuurid, mahakandmised

Maha kanti 580 teavikut, aegunud eksemplarid. Kuna napib ruumi, siis tuleb fondi järjepidevalt korrastada ja teavikuid maha kanda. Maha kantud raamatuid ja ajakirju on antud lasteaiale, Sutlepa vabaajakeskusele ja ka jaotamiseks külastajatele. Selle jaoks on vallamaja koridoris riiul, kus on ajakirju-ajalehti ning raamatuid nii kohapeal lugemiseks kui ka kaasa võtmiseks.
2018.a. alustati inventuuriga.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu põhiteenus on teavikute kojulaenutus. Teatmekirjandust ja ajakirjandust
laenutatakse nii kohal peal kui ka koju kaasa, eakamate inimeste ning kaugemal elavate
elanike koduteenindus, raamatukogude vaheline laenutus (RVL). Raamatukogus on võimalik
kasutada arvutit, teha koopiaid ja väljaprintimist.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avaliku teabe kättesaamiseks on lugejate käsutuses üks arvuti, mis on varustatud ID-kaardi
lugejaga. Arvuti kasutamine on tasuta. Väljaprintimine ja koopiate tegemine tasulised.
Kohapeal on võimalik lugeda valla infolehte.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Noarootsi

188

204

+16

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

1625

1719

+94

0

0

0

kogu
Noarootsi

Raamatukogu Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud2017 Päringud
2018

Muutus
(+-)

Noarootsi

2067

-254

3

0

2321

3

4.3 RVL teenindus. RVL välja oli 5 eksemplari, vahetus toimus Nõva raamatukoguga.
RVL sisse 13.
4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste ja noortekirjandus on hästi komplekteeritud. Loetavamateks olid Ilmar Tomuski
"Kriminaalsed lood", Jeff Kinney "Ühe äpardi päevik" ja Martin Widmarki "LasseMaia
detektiivibüroo" lood. Uuendatud on kooli soovitusliku kirjanduse teoseid.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2017

Lug-d
2018

Muu
tus
(+-)

Külast Külast Muu
-d
-d
tus
2017
2018
(+-)

Laenu
t 2017

Laenu
t 2018

Muutu
s (+/-)

Noaroots
i

78

80

+2

487

395

319

-76

583

+96

4.4.3 Laste-ja noorte teenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Raamatukoguga käivad tutvumas nii lasteaia kui ka esimese klassi lapsed. Samuti toimuvad
klassidele raamatukogutunnid. Klassiõpetajad toovad meelsasti klasse raamatukokku, et siin
tunde läbi viia. Samuti valmistume raamatukogus emakeeleolümpiaadiks.
4.4.4 Laste- ja noorte üritused: ülevaade
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

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
Hea koostöö on kooli ja lasteaiaga, vallaga, teiste maakonna raamatukogudega. Meeldiv ja
abivalmis suhtlus osavallas aitab koostööle kaasa. Vajadusel saab kasutada koolis ruume ja
seal olevat aparatuuri. Raamatukogus säilitatakse valla infolehte ja Lääne Elu. 2018 a. hakati
koduloolist materjali salvestama ka arvutisse.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. Vajadusel saab abi arvuti kasutamisel,
enamasti on need pensionärid.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Infot raamatukogu kohta saab valla kodulehelt, infolehest ning valla Facebooki lehelt.
4.9 Andmebaasid.
5. 2019. aasta tegevused
Lõpetada inventuur. Jätkuvalt teostada teavikute kohal- ja kojulaenutust, eakamate inimeste
ning kaugemal elavate elanike koduteenindust, korrastada ja koguda raamatufondi.

Koostaja

Serli Heeringas

/Nimi/

22. jaanuar 2018

