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2018. aasta haldusreformi järgselt moodustati Lääne-Nigula suurvald. Lääne-Nigula valla
keskraamatukogu (Taeblas), 10 haruraamatukoguga: Oru, Palivere, Risti, Kullamaa ja Liivi
(Kullamaa osavald), Noarootsi ja Sutlepa (Noarootsi osavald), Martna ja Rõude (Martna
osavald), Nõva.

1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu tegevuse aluseks on EV seadusandlus ja Lääne-Nigula valla raamatukogude
tööd reguleerivad aktid.
Raamatukogu on piirkonna elanike s.h. lugejate varustajaks nõutud infoga. Kaasatud on ka
raamatukogu ruumides avatud AIP-i punkt, mis töötab raamatukogu lahtioleku aegadel,
mille kasutamine on elanikele tasuta. Kasutada saab ka RVL-i teenust.
Fondi koostamisel on tähelepanu all teatmestu, mis komplekteeritaks vastavalt kaugõppes
ja kutsehariduskoolis õppijate vajadustele.
Raamatukogu ruume kasutavad Lääne-Nigula valla ametnikud regulaarselt elanike
vastuvõtuks.
Kord kuus on raamatukogus kinoõhtu lastele ja täiskasvanutele, viiakse läbi õpitubasid ja
kohtumisõhtuid huvitavate inimestega.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud :
Palivere raamatukogu on Lääne-Nigula valla raamatukogu haruraamatukogu, töötab üks
täiskohaga töötaja. Lahtioleku päevi ja kellaaegu muudetud ei ole. Nõukogu töötab valla
raamatukogu juures.
Eelarvet haldab Lääne-Nigula valla raamatukogu.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €

Seisuga
31.12.18 €

3,50
1,91

Muutus %

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

0

0

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Töötab üks täiskohaga töötaja, tööaegades pole muudatusi olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Vabariiklikel erialastel koolitustel 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.
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.
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine. Ei õpi.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub Palivere Lasteaia ruumides. Ruumid ja inventar on korras. Alustatud on
lastenurga sisseseadmisega.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimesele on osaline. Ratastooliga saab liikuda välistrepil,
sisemisel trepil puudub, see pole ka ehituslikult võimalik. Tekkinud vajadus rahuldatakse
jooksvalt.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Vajalik riistvara olemas. Wi-fi võimalus olemas. Parooli saab raamatukogutöötajalt.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud), annetused
Komplekteerimise aluseks on lugejate soovid, eriti teatmestu osas. Annetuslikul teel on juurde
saadud kogusse 50 raamatut.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat). 3.1.2 Perioodika
komplekteerimine. 3.1.3 Auviste komplekteerimine
2018.a. sai Palivere raamatukogu juurde kokku 509 nimetust. E-raamatuid kogus ei ole.
Ajakirju lisandus 22 nimetust ja ajalehti 9 nimetust. Auviseid lisandus 0.

3.2 inventuurid, mahakandmised. Inventuuri jäi pooleli. Maha kanti 88 eksemplari
ajakirjandust ning 36 teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate teeninduses muudatusi ei ole. Teenustes ja e-teenustes muudatusi pole.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Elanike kasutuses on AIP-i punkt, mille kasutamine on tasuta, avatud on raamatukogu
lahtioleku aegadel. Infot on võimalik paljundada, välja printida ning skaneerimisega edastada.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Palivere rmtk

166

162

+4

Raamatu-

Külastused Külastus
2017
ed 2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast. 2017

Virtuaalkülast. 2018

Muutus
(+-)

Palivere

3559

3450

-109

1454

1501

+47

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud
2017

Päringud
2018

Muutus
(+-)

2775

3105

+ 330

28

48

+20

kogu

kogu
Palivere

Teadmestut ja ilukirjandust laenutavad põhiliselt täiskasvanud, lapsed vähem, kuna koolis on
ka raamatukogu. Laste poolt on suurem nõudlus kohustuslikule kirjandusele. E-raamatuid ei
ole.
4.3 RVL teenindus. RVL välja 11 ja sisse 26
4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine Lääne Maakonna keskraamatukogu kaudu. Laste
ja noorte poolt loetakse põhiliselt kohustuslikku kirjandust, lisaks ulme- ja põnevuskirjandust.
Palivere koolil on sisukas raamatukogu, mida lapsed kasutavad.
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
(+/-)

Palivere

47

51

+4

649

658

+9

166

162

-4

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Laste ja noorte kojulaenutuste arv on vähenenud, kuna lapsed loevad e-raamatuid.
Raamatukogust laenutatakse koju kohustuslikku kirjandust. Enne kooli lastele laenutavad
raamatuid vanemad ettelugemiseks.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Laste hommik Nukitsa konkurss - kõige enam meeldinud kirjanik ja kaunim raamat. Arutelu
raamatute sisu ja kujunduse üle.
Kinoõhtu raamatukogus "Seltsimees laps". Vaadati filmi ja tutvuti L. Tungla teostega.
Lastehommik "Suvi raamatuga" - lapsed tutvusid suviseks lugemiseks sobivate raamatutega.
Noorte hommik raamatukogus - raamatukogu kasutamine. Kuidas leida fondist vajalik
raamat, fondi ülesehitus. Raamatuid laenutab ja lugejatega kohtub vallavolikogu esimees N.
Suur. Kirjanik Winmberg, 1-3 klassile.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused. Puudub vajadus.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil : kord kuus kohalikele elanikele raamatukogus kino; täiskasvanud
õppijaid varustab raamatukogu soovitud kirjandusega; võimalik kasutada AIP-i vajaliku
informatsiooni hankimiseks; kohtumised huvitavate inimestega
4.6.2 riiklikul tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. kord kuus kohalikele elanikele
raamatukogus kino, filmid seotud kirjandusega, näit. „November“. Juhendatakse arvutis
infootsingu tegemisel. Nii filmid kui kohtumised on suurendanud lugejate huvi käsitletud
teemadega seotud kirjanduse vastu. On paranenud arvuti kasutamine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tutvustatakse läbi valla infolehe, valla raamatukogu kodulehe ja Facebooki kaudu.
4.9 Andmebaasid. Läbi AIP-i arvuti on loodud ligipääs riks ja urram e-kataloogidele.

5. 2019. aasta tegevused
Jätkata raamatukogunduslike teenuste osutamist. Koostöö lasteaia ja kooliga. Näidatavate
filmide valikul kaasata kaugõppijaid, et pakkuda laiemat õppematerjalide valikut.
Kavas on sisse seada lastenurk, sellega muuta laste raamatukogu tunnid mugavamaks.

Koostaja (asendaja) Reet Kaar /Nimi/

11.02.2019

