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Ridala Raamatukogu 2018 aasta aruanne
Nimi, KOV

Ridala rmtkogu,
Haapsalu linn

Elanike arv Üldkasutatavate
(01.12.18) raamatukogude
arv
1000
1

Harukogude
arv

Kokku

0

0

Lääne maakonnas haldusreformi järgselt 2018. aastal 16 rahvaraamatukogu. Ridala raamatukogu läks
üle Haapsalu linna haldusalasse. Lääne Maakonna Keskraamatukogu Haapsalus, 3 harukogu
Asuküla, Ridala, Uuemõisa.
1.Põhilised tegevussuunad
Ridala Raamatukogu peamine tegevussuund 2018. a. oli säilitada raamatukoguteenus heal tasemel.
Põhitegevus oli teavikute kogumine ja hoidmine, teavikute koju- ja kohallaenutus, avalike
andmepankade kasutamine, eakate ja kaugemal elavate inimeste koduteenindus,
lugejakoolitus(raamatukogutunnid, kirjandusüritused, raamatunäitused), muusika ja muinasjuttude
kuulamine, kodulooalane töö.
Jätkus lugejakoolitus erinevatele sihtgruppidele ja vanuserühmadele.
Tähtsündmused, millest lähtuvalt toimus sisutöö korraldamine, olid:
Anton Hansen Tammsaare 140
Mareie Under 135
Ülle Meister 70
Helvi Jürisson 90
Lydia Koidula 175
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“
Põhjamaade kirjanduse nädal „Põhjala kangelased“
Eesti Vabariik 100
Euroopa kultuuripärandiaasta
Euroopa kultuuripärandiaasta andis võimaluse tuua esile Euroopa kultuuri olulisust ja seda, mida meil
on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks ja edasiandmiseks tulevastele põlvedele.
Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse eestvedamisel toimunud üle-eestilise aktsiooni
„Hakkame santima“ raames toimunud kogumiskonkursil „Märka Marti“ koguti
sandijookmiskombestikust pilte ja videoid. Tore, et meie kooli III klassi juhataja ja
raamatukogunõukogu liige Aime Koit jäi vana foto kategoorias jagama I ja II kohta ja sai ühtlasi
publiku lemmikuks.
Pöörasime tähelepanu laste lugemisharjumuste kujundamisele, uudiskirjanduse tutvustamisele ja
lugemise populariseerimisele. Toimusid ettelugemisepäevad, kirjarahva tähtpäevad,kolme põlvkonna
kohtumisõhtud jne.
Raamatukogu on meie kodukülas üks kokkusaamise meelispaiku ning on kujunenud kohaliku
kultuurielu keskuseks.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Ridala raamatukogu läks üle Haapsalu linna haldusalasse, muutudes Lääne maakonna
keskraamatukogu harukoguks, direktor Haapsalus, Ridala raamatukoguhoidja peaspetsialist.
Raamatukogu on avatud E, T, K 10.00-18.00, N 15.00- 20.00, R sisetööpäev (külastajatele suletud).
Raamatukogu nõukogu on viieliikmeline ja käib koos vastavalt vajadusele. On abiks eelarve
koostamisel, sisetöö organiseerimisel, raamatuürituste korraldamisel, raamatupakkide
kohaletoimetamisel, töös võlglastega, jne.
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2.2 Eelarve
Tabelites toodud arve 2017 ja 2018 ei saa võrrelda, kuna 2017. aastal kuulus Ridala raamatukogu
Ridala valda ja oli iseseisva eelarvega. 2018. aastal raamatukogu Haapsalu linna haldusalas, eelarve
keskkogul.
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17
23,84
9,13
5,39
3,45
1,94
0

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.18

5,35
3,47
1,88
0

Periood

Muutus %

0

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Ridala raamatukogu läks üle Haapsalu linna haldusalasse, muutudes Lääne maakonna
keskraamatukogu harukoguks, direktor Haapsalus, Ridala raamatukoguhoidja peaspetsialist. Mitmed
valdkonnad, mis varem kuulusid Ridala valla ja kooli juhtimise alla, läksid üle keskkogule.
Raamatukoguhoidja osutas ka postiteenust, kooli töötaja abiga.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni 27. suveseminar- laager Valgamaal 13-15 juuni.
Osalesin: ERÜ kõnekoosolekul „Raamatukogud kultuuris“ ja ERÜ maaraamatukoguhoidjate päeval
Kehtnas.
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.
6. novembril 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. 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 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Raamatukoguhoidjal 6. kutsekvalifikatsiooni tase (2008)
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ridala Põhikooli tänukiri „Südame ja hingega tehtud töö eest ning kaasaegse ja hubase
õpilasesõbraliku koolikeskkonna loomise eest“.
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Raamatukogu asub Haapsalule kuuluva Ridala Põhikooli ruumides. Renoveeritud raamatukoguks
2009. aastal. Ruumid on avarad, valgusküllased ja soojad, sisustatud uue mööbliga. Tore, et
raamatukogule on abiks majandusprobleemides kooli majandusjuhataja, töömees, elektrik ja IT
spetsialist.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogus ei ole tagatud juurdepääsu liikumispuudega inimestele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas.
keskraamatukogu vahetas arvuteid, sh ka Ridala ja Asuküla raamatukogus.

Lääne

maakonna

3. Kogud. 3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogu komplekteeriti Lääne Maakonna Keskraamatukogu kaudu ostmise ja annetuste teel.
Komplekteerimise alused: uus algupärane eesti kirjandus, uus lastekirjandus, teabekirjandus ja
teatmeteosed, vastavalt võimalustele ajaviite- ja tõlkekirjandus. Seisuga 31. detsember 2018 oli
kogus 15 823 teavikut. Raamatufondi kohta olen lugejatelt kuulnud kiitvaid sõnu. Kogu on
korrastatud ja säilivus tagatud. Kogude kasutatavuse kohta uuringuid pole tehtud.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat). 3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2018. aastal saabus 386 raamatut, neist 21 annetusena. Ajakirju oli tellitud 15, neist nn
kultuuriajakirju 5. Ajalehti 4 nimetust, neist 1 kultuurileht.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
Maakonna raamatukogudel palus keskkogu läbi viia kogude inventuur. Ridala raamatukogus
inventuuri ei toimunud, plaanis 2018. aastal.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Alates 15.01. 2018 on kasutusel raamatukogu tarkvara Urram.
Ridala raamatukogu lugejatele pakutavad teenused: teavikute kojulaenutus, teatmekirjanduse
kohallaenutus, ajakirjanduse lugemine raamatukogus, koduteenindus kaugemal elavatele ja eakatele
lugejatele, päringutele vastamine, raamatukogude vaheline laenutus (RVL), lugejakoolitus, interneti
kasutamine, avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine, printimise, skaneerimise ja koopiate
tegemise võimalus.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave on kättesaadav elektrooniliselt.
Eesti Vabariigis kehtivate seadustega tutvumiseks on kõigil võimalik kasutada elektroonilise Riigi
Teataja andmebaasi ning teiste erinevate asutuste artiklite elektroonilisi andmebaase.
Lugejate käsutuses on kolm avalikku arvutit väljaprintimise võimalusega, ID kaardi lugeja,
kasutada saab ka koopiamasinat.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Ridala

Lugejad
2017
288

Lugejad
2018
268

Muutus
(+-)
-20
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Raamatukogu

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Ridala

12632

11964

-668

Raamatukogu
Ridala

Laenut-d
2017
7371

Laenut-d
2018
10276

Muutus
(+-)
+2905

Virtuaalkülast.
2017
3682
Päringud
2017
52

Virtuaalkülast.
2018
4417
Päringud
2018
87

Muutus
(+-)
+735
Muutus
(+-)
+35

Aruandes ei kajastu ühekordsed lehelugejad, arvutikasutajad ja suveelanikud, kes käivad mõned
korrad suveperioodil.
Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, järjepidev töö registreerimisel).
Registreeritud päringuid 2018. a. 87, suurema osa neist moodustavad õpilaste omad.
4.3 RVL teenindus.
RVL välja 13 (Uuemõisa raamatukogu)
RVL sisse 30 (raamatuid tellitud näituste jaoks keskkogu lasteosakonnast).
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lasteteenindus on üks meie maja tähtsamaid töölõike. Teisiti ei saakski see olla, asume kooliga
ühes majas. Kogu lastetöö on organiseeritud ühiste jõududega. Laste arvates on tore, et
raamatukogu on lähedal ja saab kasutada igapäevaselt. Tänu õpetajatele on muutunud raamatukogu
roll laste hulgas tähtsamaks. On täidetud töölehti raamatukogu kohta, viidud läbi intervjuusid
raamatukoguhoidjaga, jne.
Kasutades meie fondi valmistutakse aineolümpiaadideks ja õpioskuste olümpiaadiks, tehakse
referaate.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Keskkogu komplekteerijad on teinud hea valiku ilmuvast kirjandusest. Vajadusel muretsetakse
puuduvad eksemplarid operatiivselt. Toimib hea koostöö. Aitäh teile, Helle ja Mati!
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus
Külast-d
2017
2018
(+-)
2017
Ridala
136
136
0
8028

Külast-d
2018
7470

Muutus
(+-)
-558

Laenut
2017
999

Laenut
2018
1183

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
On heameel, et lugejate arv ei langenud.
Kuna neljapäeval on hommikul raamatukogu suletud ja tööpäev algab alles pärastlõunal (15.0020.00), siis on vähenenud laste külastuste arv.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad, suuremad üritused.
Kultuuripärandiaastale mõeldes korraldasime igas kuus rahvakalendritähtpäevi tutvustava ürituse. On
ju eestlaste eripärased kombed ja traditsioonid üks osa kultuuripärandist. Toredaks kujunes
oktoobrikuu tähtpäevi tutvustav hommik. Käisime I klassiga Mäemõisa pargi tiigi ääres
mardipäevaks jääd nõidumas. Simunapäev tähistas vanasti talve lähenemist. Ütlemine „Siim teeb
sillad soode peale“ tähendas, et soos hakkas veele jää tekkima. Lugesime simunapäeva salmi sosinal
ja ikka valjemini. Meie hääl kõlas hommikuse tiigi kohal nagu nõiasalm. Kooli tagasi jõudes
mängisime raamatukogus pimesikumänge.

Muutus
(+/-)
+184
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Põhjamaade raamatukogunädal. Üks toredamaid traditsioonilisi ettevõtmisi meie raamatukogus.
Tänavu tähistasime 14. novembril maailmakuulsa Rootsi lastekirjaniku A. Lindgreni
111. sünniaastapäeva. Süütasime 111 küünalt, laulsime sünnipäevalaulu, tutvusime kirjaniku elu ja
loominguga ja maiustasime.
15. novembril avasime näituse „Trollid Põhjalas“. 16. novembril osales 3. ja 4. kl. aasta ettelugemise
projektis. Hommikuhämaruses süütasime küünlad ja lugesime ekraanilt „Superkangelaste
käsiraamatut.“ Saime teada, et raamatu peategelane Lisa on nagu tänapäeva Pipi Pikksukk oma
supervõimetega.
Hästi õnnestusid järgmised üritused:
XIV Nukitsakonkurss
H. C. Anderseni muinasjutumaale
Maailma parim (A. Lindgren)
Sügise sünnipäevapeod (Lasteaed, algklassid)
Euroopa päev
Eesti rahvusloom hunt. Külas Tõnis Ulm Keskkonnaametist
Räägib, laulab ja heliseb muinasjutt
Raamatukogupäevade raames toimus külalislaenutajate päev. Mõeldes meie koduvabariigi
sünnipäevale olid tänavu külas Heiki Magnus Kaitseliidu Lääne Malevast ja naiskodukaitsjad Virge
Võsu ja Kaja Lotman. Traditsiooniks on see, et külalised mitte ainult ei teeninda lugejaid, vaid
üllatavad ka. Kaja Lotman rääkis lasteraamatu "Hommikukontsert Matsalus" sünniloost. Raamatu
tutvustuse lõpus tuli vastata esitatud küsimusele. Ja nii sai kolmanda klassi Maarja õiguse kõige
esimesena laenutada raamatukogule kingitud raamatut. Külastajaid sel päeval 83 last ja 41
täiskasvanut. Laenutusi 65 lastele ja 26 täiskasvanutele. Oli mõnus ja töine päev.
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
Raamatukogus on eraldi väike pärandkultuuri tuba. Väljapanekud kannavad mõtet „Pärandit ei ole
vaja minevikule, pärandit on vaja tulevikule.“
Väikeses maakohas on raamatukogul täita ka kultuurikeskuse roll. Luulehommikute,
kohtumisõhtute, viktoriinide ja konkurssidega püüdsime tähistada kirjarahva tähtpäevi, üldriiklikke
ja rahvakalendri tähtpäevi.
Mõned näited:
Kellaviietee reisihuvilistele. Õpetaja Aime Koit pajatas Albaania, Makedoonia ja Rumeenia reisist.
„Malta, mu unistuste maa“ Reisimuljeid vahendas Simona Seppi.
Heli Reichardt´i raamatu „Siinpool linnuteed II“ esitlus.
Lasteajaõpetaja Raidi Sannik´u luuleraamatu „Aastaring“ esitlus (ilmunud sarjas 100 Eesti
luuleraamatut).
Memmede videvikutund raamatu ja roosiga.
„Seal silmapiiri taga mu saatuse maa“ (Aino Kallas 140)
Kultuuripärandi aastale pühendatud näitused: Esiemadelt päritud ilu, Kindakirjad esiemade
pärandist
Töö edukus väikeses maakohas sõltub headest koostöösuhetest.
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Aitäh Haapsalu Linnavalitsusele, keskraamatukogule, Asuküla ja Uuemõisa raamatukogule, Ridala
Põhikoolile, seltsingutele Mäemõisa kangakudujad, „Elurõõm“ ja „Tamme Daamed“ ning
Kaitseliidu Lääne malevale ja Heiki Magnusele. Hea koostöö sai alguse Haapsalu kunstikooli
Ridala osakonnaga. Suur tänu teile, Annely ja Margit, imeilusate näituste eest!
4.6.2 riiklikul. 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Statistilise aruande järgi individuaalkoolitusi 13, rühmakoolitusi 11. Peamised sihtgrupid olid
õpilased, seltside ja seltsingute liikmed.
Peamised teemad kirjandus ja kultuurilugu, rahvakultuur, käsitöö.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Toimuvad raamatutunnid ja raamatuüritused täiskasvanutele ja lastele. Elektrooniliste
andmebaaside tutvustamine.
Raamatukogu tegevus kajastub aadressil http://ridalaraamatukogu.blogspot.com.ee
4.9 Andmebaasid.
Raamatukogu ise andmebaase ei koosta, kasutab ja tutvustab riiklikke otsinguportaale.

5. 2019 aasta tegevused
Seoses Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisega tuli üle minna raamatukogunduslikule
programmile Urram. Sellega harjumine ja võimaluste avastamine oli 2018. aasta peaeesmärk.
Kõik ei sujunud loodetult ja sellega seoses jätkub töö programmi tundmaõppimisega ka 2019.
aastal. Tuleb läbi viia kogude inventuur.
Suurim soov on, et Eesti Posti postipunkt leiaks tee külakeskusesse.
Raamatukogu on ajaloo, koduloo ja rahvakultuuri koguja, säilitaja ning propageerija. Et see roll
püsiks, püüdsime möödunud Euroopa kultuuripärandi aastal selle teadmise viia laste ja noorteni,
jätkata seda tööd ka 2019 aastal.
4. detsembril 2018. a kell 12. 30 andis Eesti Kultuuripärandiaasta teatepulga üle järgmisele- Laulu –
ja tantsupeoaastale, 2019. aasta on kuulutatud ka eesti keele aastaks.
Toogu 2019. aasta kaasa toredaid kohtumisi raamatute seltsis.

Koostaja Hilja Tamm

14.02.2018

