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Lääne maakonnas oli 2018. aastal, pärast haldusreformi, 16 rahvaraamatukogu. Lääne-Nigula
valla raamatukogu (Taebla) 8 haruraamatukoguga: Oru, Palivere, Risti, Kullamaa ja Liivi
(Kullamaa osavald), Noarootsi ja Sutlepa (Noarootsi osavald), Martna ja Rõude (Martna
osavald), Nõva.
1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning
kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Raamatukogu ülesanded on: teenindada lugejaid teavikute kohapeal kasutamise, koju laenutuse
ja koduteeninduse teel; võimaldada avaliku teabe seaduse alusel arvuti kasutamise abil tutvuda
üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega; komplekteerib, säilitab teavikuid,
arvestust nende suuruse, koostise ja rahalise väärtuse kohta; teeb elektroonilised andmebaasid
lugejatele kättesaadavaks; korraldab raamatute tutvustamiseks raamatunäitusi, väljapanekuid
ning muid üritusi; osutab eriteenuseid (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, koopiate
tegemine jne.); tellib raamatukogus puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul teistest
raamatukogudest (RVL); osutab avaliku internetipunktiteenust. Internetipunkti kasutamise
eeskirja kehtestab vallavalitsus; kogub ja säilitab Lääne-Nigula valla koduloolisi materjale.
Toimusid kasutajakoolitused väiksematele ja suurematele külastajatele, õpitoad ja
meisterdamistunnid, kohtumised kirjanikega.
Raamatukogus oli oktoobris, novembris ja detsembris vaatluspraktikal praktikant.
Raamatukogu lahtioleku aegadel töötab raamatukogu töötaja
klienditeenindajana.

Linnamäe Postipunkti

2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Oru Haruraamatukogu (edaspidi Raamatukogu) on Lääne-Nigula valla hallatav asutus, mille
ametlik nimetus on Lääne Nigula valla Raamatukogud Oru Haruraamatukogu ja asukoht
Hansuküla tee.2, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, 91001 Lääne maakond. Raamatukogu
nõukogu ei ole loodud.
2.2 Eelarve
Eelarve koostab ja haldab seda Lääne-Nigula valla raamatukogude juhataja.
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.17. €

Seisuga
31.12.18 €

Muutus %

2.3 Projektid. Projekte kirjutab ja taotleb Lääne-Nigula valla Raamatukogude juhataja.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja
vallavalitsuse
õigusaktidest
ja
Lääne-Nigula
Valla
Raamatukogu
põhimäärusest. Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused
kehtestatakse volikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse
teatavaks igale lugejale. Oru haruraamatukogu on üks Lääne-Nigula suurvalla üheteistkümnest
raamatukogust, kus töötab üks täiskohaga, kutsekoolituse läbinud, raamatukogu töötaja. 2018
aastal töötas raamatukoguhoidja samuti postipunkti klienditeenindajana, mis võtab päris suure
osa ajast ja tähelepanust.
Raamatukogu avatud külastajatele: E,K 9-17, T,N 13-19, R suletud. T,N 11-13 ja R 8-16 on
aeg osalemiseks seminaridel ja koolitustel, asjaajamiseks ja majandusküsimustega
tegelemiseks, ürituste ettevalmistamiseks. 2018 aastal oli raamatukogu avatud 180 päeval.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse
aeg

Koolituse
teema

04.05.2018 Pildiraamat

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Raamatuko Eelarve/Koolitu
guhoidjate seks kulutatud
arv
summa

Jaanika Monroc, 4 tundi

kui sõber ja Nadine Marasult
abimees
27.09.2018 Aitan lapsi Eesti
lugemise

Lastekirjanduse

juurde

Keskus

6 tundi

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.
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.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub Lääne-Nigula vallas Oru teeninduskeskuses esimesel korrusel, avalikuks
kasutamiseks kolm ruumi ja lisaks hoidla. Tingimused külastajatele ja raamatukogutöötajale
on head, ruumid valged ja heas korras.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.Juurdepääs liikumispuudega inimestele olemas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus vahetati välja AIP arvutid koos monitoridega uute vastu. Raamatukogus levib
avalik Wi-Fi.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Põhilise komplekteerimistöö tegid ära Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerijad,
kes arvestasid ka Oru raamatukogu erisoovidega. Kogu korrastamine ja säilitamine pidev.
Raamatukogus loetakse, laenutatakse meeleldi Eesti kirjanike teoseid , ajaviitekirjandust ja
ajaloolist kirjandust. Palju loetakse ajakirjandust. Kultuuriajakirjadest loetavamad Loomingu
Raamatukogu ja Looming.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Fond suurenes 509 teaviku võrra. Neist 5 annetusena. E-raamat puudub.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 3.1.3 Auviste komplekteerimine
Tellitud ajakirju raamatukogus 32 nimetust, ja ajalehti 7 nimetust.
3.2 inventuurid, maha kandmised
2018. a. toimus raamatukogus inventuur. Kustutatud teavikuid 1639 tk, ajakirjandust 69 tk.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu lühitutvustus, kontaktandmed, lahtiolekuajad ja tähtsamad uudised on üleval
valla kodulehel. Raamatukogul on oma Facebook-i lehekülg, millele saab kiirelt teavet
edastada. Facebook-i tehtud 49 postitust ja külastatud-vaadatud lehekülge 8579 korral.
Raamatukogu ruumides asub kahe arvutiga avalik internetipunkt, mis on avatud raamatukogu
lahtioleku aegadel. AIP-i kasutajad registreeritakse, võimalik on ka eelregistreerimine.
Arvutite kasutamine on tasuta ja vajaduse tekkides on raamatukogu töötaja valmis kliente
abistama.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu kasutajate arv oli 297, laenajaid 270, sh lapsi 122.
Lugejate ja külastuste arv on jäänud samaks. Kasutajakoolitusel on põhirõhk koolilastega
tehtaval tööl. Kui tullakse klassiga raamatukokku, siis tavaliselt on lapsed ka eeltööd teinud.
Raamatukogutundides selgitame kõigepealt, millist infot on vaja leida ja siis kuidas ja kus
kohas vajalik info asub.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Oru rmtkogus 257

Lugejad
2018

Muutus (+-)

270

+13

Oru

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

9901

9921

+20

8327

8578

+251

Raamatukogu Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud
2017

Päringud
2018

Muutus
(+-)

Oru

6391

-486

56

77

+21

6877

Infopäringud . 2017. a. 56, 2018. a. 77 registreeritud infopäringut.
4.3 RVL teenindus. RVL teenindus toimib. Saadud tellimusi 33 ja tellitud teistelt 69 korda.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lasteteeninduses tehti koostööd jätkuvalt Linnamäe Lasteaiaga ja Oru Kooliga. Lasteaias sai
käidud ette lugemas. Lasteaed oma rühmadega külastab ka ise raamatukogu. Koolilastega töö
igapäevane, samuti käivad lapsed klassidega raamatukogutundides.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Raamatuid komplekteerivad keskkogu komplekteerijad. Raamatuid sai raamatukogu juurde
päris palju ja need leiavad alati lugejad. Uued laste- ja noorte raamatud saab alati tutvustuseks
eraldi välja eksponeeritud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Külast-d Külast-d
Rmtk Lug-d Lug-d Muutus
2017
2018
(+-)
2017
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutu
s (+/-)

Oru

+70

1254

1140

-114

131

122

-9

4678

4748

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lugejate arv võrreldes eelmise aastaga on jäänud samaks. Laenutuste arv võiks olla suurem,
aga kuna enamik raamatukogu raamatutest on ainueksemplarid ja laste soovitusliku
kirjanduse raamatuid pole piisavalt, siis raamatuid kahjuks ei jagu kõigile soovijatele. Palju
raamatuid saab RVL laenutustega tellitud ja toodud teistest raamatukogudest.
Raamatukogu sai aasta lõpus Ramsu Raamatukogu riiuli (vabariiklik projekt). Raamatukogu
töötaja käis riiuliga kaasneva programmi koolitusel „Aitan lapsi raamatute juurde“.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Lastele käisid esinemas kirjanik Aidi Vallik, kirjanik, luuletaja, stsenarist, tõlkija Jaak Urmet
ehk Wimberg. Lapsed külastavad raamatukogu igapäevaselt. Mängivad lauamänge, joonistavad
ja kohapeal tutvuvad raamatutega.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused. Raamatukogus käis vaatlus- ja tööpraktikal
Töötukassa poolt suunatud erivajadusega (ratastoolis) inimene. Veetis raamatukogus kolm

kuud, mille käigus pidi tutvuma raamatukogu tööga ja aru saama, kas töö oleks talle sobiv ja
võimetele kohane. Palju asju ta ei saanud toimetada. Riiulite kõrgus näiteks ei võimalda
raamatuid paigutada, samuti korrastada. Ka oleks vajalik olnud erikõrgusega töökoht laua
taga. Talle endale meeldis siin olla ja „aega veeta“, kuid raamatukogu töötajale oli see
lisakoormus, tuli leida igapäevaseid tööülesandeid, millega erivajadusega inimene hakkama
saaks ja mida oleks võimalik teha.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Väljapanekuid uudiskirjanduse tutvustamiseks pannakse välja iga uue raamatupaki saabudes,
nii lastele, kui ka täiskasvanutele. Need raamatud on alati väga loetavad ja lähevad koheselt
laenutusse. TÕN-i raames toimus koolitus Tervendamine ravimtaimedega teine osa. Toimusid
erinevad töötoad, nt. meisterdamise töötuba, kus valmistati (taaskasutamine) munakarpidest
süüteroose. Raamatukogu võttis osa ka Naiskodukaitse korraldatud „Sinilille“ kampaaniast.
4.6.1 kohalikul tasandil
Raamatukogu on aastate vältel kogunud kohaliku kogukonna ajalugu, fotode ja väljalõigete
näol. Raamatukogus kogutud materjal on üles laetud Oru topoteeki, kus see on kättesaadav ja
vaadatav.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Täiskasvanutele toimus loeng: Tervendamine taimedega II-osa. Koolilastele toimusid
raamatukogutunnid, koostöös õpetajatega. Täiskasvanuid on olnud vaja aidata
pangatoimingute ja perearsti deklaratsioonide täitmise koha pealt. Vajadus teha koopiaid ja
printida.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid.

5. 2019. aasta tegevused
Soovin olla lugejatele ikka olemas ja neid toetada ja neile pakkuda erinevaid üritusi ja
tegemisi.
Lastele käima lükata programm „Aitan lapsi lugemise juurde“.
Jätkuvalt töötab raamatukogus postipunkt.

Koostaja Kaja Puusepp

30.01.2019

