Aastaaruanne 2018
Uuemõisa raamatukogu
1. Põhilised tegevussuunad
2018. aastal sai Uuemõisa raamatukogu Lääne maakonna keskraamatukogu harukoguks.
Haldusreformiga seotud muutus toimus Eesti Vabariigi juubeliaastal. Uuemõisa raamatukogu
sidus Eesti juubeliga pidulikult kujundatud väljapanekud EV 100; Hoides ja väärtustades eesti
keelt; Eestlased maailma muusikas. Väljapanekutega pidasime meeles ja väärtustasime eesti
kultuuri jaoks olulisi inimesi - A. H. Tammsaare, Juhan Viiding, Ellen Niit, Lehte Hainsalu,
Ülle Meister, Rein Põder.
EV100 kunstiprojekti "Noor, loo, too – kunst raamatukokku" raames vahendasime
Läänemaa noorte kunstnike ja teiste kunstnike töid.
Uuemõisa raamatukogu liitus taas Urramiga, viidi läbi fondi inventuur.
Lugejateenindusele oli aasta hea, see kajastus ka külastuste ja laenutuste arvu kasvus. Oma
üritustele kaasasime esinema oma kogukonna inimesed. Nii said teoks Islandi, Šoti, Inglise,
Ameerika, Inglise aedade reisimuljete õhtud ja kaks õpituba.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Endised Ridala valla raamatukogud (Uuemõisa, Asuküla, Ridala,) said Haapsalu valla Lääne
maakonna keskraamatukogu harukogudeks.
10. oktoobrist 2016. aastal kuni 31.detsembrini 2017. aastal pakkus Uuemõisa raamatukogus
lugejatele raamatukogu põhiteenuseid Lääne maakonna keskraamatukogu, sest uue juhataja
konkurssi ei peetud otstarbekaks enne Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemist 2018. a.
haldusreformi käigus.
2.2 Eelarve. 2.3 Projektid
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Ka 2018.a. ei võetud Uuemõisa raamatukokku põhikohaga töötajat. Aasta algusest kuni
novembrini teenindasid lugejaid kaks keskkogu töötajat. Alates novembrist aasta lõpuni üks
keskkogu töötaja, kelle tööajast osa lisandus põhitööajale. Otsisime Uuemõisa raamatukokku
töötajat, kuid kõik kandidaadid loobusid, kui olid tööga lähemalt tutvunud. Kas ei sobinud
tingimused või olid eelnevad ootused liiga erinevad tegelikust tööst.
Raamatukogu jäi endiselt avatuks kolmel päeval nädalas - kolmapäeval, neljapäeval õhtul kella
kaheksani ja laupäeval. Ka suvepuhkuste ajal oli töö korraldatud nii, et raamatukogu kordagi ei
suletud. Lugejad külastavad meeleldi raamatukogu laupäeval. Keskmine külastuste arv
laupäeviti kujunes 25-29.
Ka on põhjendatud õhtune kella 20-ni lahtiolekuaeg, mida kasutavad laenutamiseks hilised töölt
tulijad, kindel õhtune perioodika lugejaskond, HKHK õpilased ja täiskasvanud õppijad
koolitööde tegemiseks, arvuti kasutamiseks ja printimiseks. Möödunud aastal viibis
raamatukogus kolmapäeva õhtuti üks laps, kelle ema oli Kutsehariduskeskuses õhtustel
kursustel.

Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest
Hilje Liiv osales:
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolek „Raamatukogud kultuuris“,
Päevakorras: 2017. a. parimate raamatukoguhoidjate tunnustamine, Ragnar Siil “ 21. sajandi
raamatukogud - kvaliteedihindamisest valdkonna strateegilise arendamiseni”, Kaarel Tarand Kultuuri poliitilise juhtimise mõte ja eesmärk;
26. märts Rahvusraamatukogus ERÜ maaraamatukoguhoidjate sektsiooni teabepäev:
Digioskuse koolitus „e-kogukond“, Margit Jõgi; Märkused 21. sajandi vene kirjandusest,
Grigori Utgof; Eesti lastekirjandus 2017, Jaanika Palm; Nähtav raamatukogu (FB
kasutamisest), Veronika Raudsepp-Linnupuu; Ülevaatenäitus 100 aastat kirjandust, Maire
Liivamets. 7 h;
kahel ANDRAS-e täiskasvanu õppe teemalisel õppepäeval;
Taebla raamatukogus koolitus „Pildiraamat kui sõber ja abimees“ - Jaanika Monroc, Nadine
Marasult Prantsusmaalt, prantslaste kogemused lasteraamatu paremaks tutvustamiseks, 5 h;
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminar 13.-15. juunil Valgamaal;
Kultuuriministeeriumi rahastatud 2018. a. üle vabariigi toimuv E-kodaniku juhendaja
koolitus, vahendas Rahvusraamatukogu, koolitas AS BCS Koolitus (Tallinn), 8 h.
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.
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 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
2.4.5 Töötajate tunnustamine. Uuemõisa raamatukogu oli Läänemaa TÕN-i Õpitegu 2018
nominent. Töötaja pälvis ERÜ tunnustuse Parim maaraamatukoguhoidja Läänemaa parima
tiitli. Parim maaraamatukoguhoidja Läänemaa parima tiitli kätteandmine toimus 30. oktoobril
Kehtnas maaraamatukoguhoidja päeval.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid on korras ja töötaja hinnangul ei
vaja remonti. Tihendamist või välja vahetamist vajaks välisuks, sest külma ilmaga puhub sealt
tugevalt külma. Kuna uudiskirjanduse riiul asub välisukse juures, on uute raamatute
vaatamine ja valimine ebamugav. Nurgadiivani asemele perioodika nurgas paigutati
kutsehariduskeskuse poolt kuus kott-tooli. Toolid on kaasaegsed ja noorte pärased, kuid

veidigi vanemale lugejale istumiseks liiga madalad. Uute toolidega kadus ära mugav
lugemisnurk. Seetõttu ei saanud kasutada seda ruumiosa enam ka meie üritusteks ja
hakkasime kasutama saali teist poolt.
Suvel puhastati ja vahatati põrand.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Juurdepääs liikumispuudega ja lapsekäruga
inimestele on tagatud kaldteega, sissepääsu valgustamiseks on paigaldatud ukse kohale
liikumisanduriga lamp. Lahendamata on olukord, kui parkimiskohti ei jätku ja kinni pargitakse
juurdepääs kaldteele. Probleemi lahendaks piirav käsipuu ratastooli ja lapsevankri laiuses
kaldtee alguses.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Uuemõisa raamatukogu sai uue töötaja arvuti operatsioonisüsteemiga Winows 10 ja uue
klaviatuuri. Vabanenud arvuti võeti kasutusele lugejaarvutina. Kasutajad eelistavad siiski
Kutsehariduskeskuse arvuteid, kuna need on privaatsema asukohaga ja laste sõnul saab neis
mängida uuemaid mänge.
Osteti uue Philips DVD-mängija, Haapsalust lugemissaalist toodi laste filmid, kuid huvi filme
vaadata kahjuks puudub. Tasuta TV kanaleid edastab hästi toaantenn, mis tuleks osta 2018.
aastal.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine. 3.1 komplekteerimise põhimõtted ja
uuendused (sh e-teavikud). Raamatuid komplekteerib Lääne maakonna keskraamatukogu
komplekteerimisosakond, arvestades vabariiklikke komplekteerimispõhimõtteid ja lugejate
soove.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid komplekteeriti juurde 462 eksemplari, neist 384 osteti. Ostmine vähenes aastaga
91 eksemplari ehk 19,2% võrra. See on haldusreformi mõju komplekteerimisele, sest vähem
nõutud kirjandust tundus mõistlik osta üks eksemplar keskkogule ja tuua hiljem laenutamiseks
Uuemõisasse. Mõnikord aga tundus siiski, et hoolimata säästvast ostmisest Uuemõisale
eelistati ühe eelarve tingimustes ostmisel keskkogu. Kõik järelkomplekteerimise soovid
täideti.
Annetused (78 eksemplari) moodustasid 16,9% kogu raamatu juurde tulekust. Annetustest
moodustasid suure osa Haapsalu Kolledži, Nikolai kooli ja tasuta raamatute laadale toodud
raamatud, millest püüame kujundada hea valikuga teatmekogu raamatupidamise, majanduse,
investeerimise, juhtimise, psühholoogia, pedagoogika, käsitöö liigist ja Läänemaa kohta.
Selleks valime ka jooksvalt n.ö. vahetuskogu keskkogu topelt eksemplaridest, mis võiksid
alaliselt asuda Uuemõisa raamatukogus. Vältimaks liigseid pikendamisi, kehtestasime
vahetuskogu tähtajaks 365 päeva.
Ilu- ja lastekirjanduse laenutused moodustasid kojulaenutustest kõige suurema osa - 61,7% .
Sellele järgnevad geograafia ja reiskirjad 4,2% ja aiandus, lemmikloomad 4,1%.
Raamatute laenutuste edetabelis olid esikohal A. Jõe Viimane laev (26 laenutust), V. Mikita
Kukeseene kuulamise kunst (22), H. Groeni Kuniks elu (21), K. Pautsi Politseiniku tütar (21),
K. Rimmeri Salajane tütar (20), Elin Toona Pagulusse (19), K. Muuli Reketiga tüdruk (15).
Väga populaarne oli L. Riley Seitsme õe sari. Loetud autorid olid S. Montefiore, J. Moyes, V.
Afanasjev. Krimi- ja põnevike autoritest olid esimeste hulgas Jo Nesbo, R.Ware, A. Cleeves,
Michael Hjorth. Oma lugejaskond on jätkuvalt Petrone kirjastuse Minu... sarja raamatutel.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine. Perioodika komplekteerimisel ei olnud olulisi muutusi.
Kokku on ostetud 19 nimetust ja kingitud 4 nimetust ajakirju. Kuna Ekspress Meedia AS
pakkus mitmele väljaandele soodsaid paketihindu, ei suurenenud hindade tõusust hoolimata
märkimisväärselt perioodikale kulunud raha. Ilmumise lõpetasid ajakirjad Psühholoogia
Sinule ja Mari.
2019. aastaks tellisime lugejate soovil juurde ajakirjad Tervendaja, Naisteleht, 55+ ja 60+ .
Ajakirjade valik on kahe väikese raamatukogu peale kokku väga hea, sest komplekteerimisel
on arvestatud HKHK ajakirjade valikut ja nimetusi me ei pea dubleerima, kuna HKHK kogust
saavad ka meie lugejad vabalt koju laenutada. Sealt võetakse ajakirju Anne & Stiil, Oma
Maitse, Imeline Teadus, Imeline Ajalugu, National Geographic eesti, Horisont, Eesti Loodus,
Raamatupidamisuudised, Personali Praktik ja LP. Lisaks viisime keskkogust lugemiseks
ajakirjade Pere ja Kodu, Käsitöö ja Tervendaja vanemaid aastakäike. Perioodika laenutused
moodustavad 16% kojulaenutuste koguarvust. On lugejaid, kes laenutavadki ainult perioodikat.
Endiselt anname koju ka viimase numbri.
Laenutuste edetabelis on 17 esikohta perioodika käes (Kroonika 116 laenutust, Nipiraamat 75,
Lääne Elu 67, Eesti Naine 66, Tiiu 65, Maakodu 57).
3.1.3 Auviste komplekteerimine. Auviseid ei ostetud.
3.2 inventuurid, mahakandmised. 2018. a. viidi läbi fondi inventuuri. Seniste inventuuride
kohta andmed puuduvad, et kas ja millal on tehtud. 8. juunist kuni 29. detsembrini kontrollisime teavikute seisu elektronkataloogiga võrdlemise teel. Inventuuri käigus puudu jäänud
41 eksemplari on vormistatud kustutusakti kujul ja kustutatud Urramist. Inventuuri tulemusena vastas fondi tegelik seis aasta lõpus elektronkataloogile Urram.
Seoses Uuemõisa raamatukogu üleminekuga Riksist Urramisse 2018.a. tekkisid RVL teel
saabunud eksemplaridele topelteksemplarid. Osalt seetõttu oli inventuuri vaheaktis detsembri
lõpus ligi 250 loendamata eksemplari. Topelteksemplaride eemaldamine komplekteerimise
mooduli kaudu oli aeganõudev.
Fondist kadunud eksemplaride hulgas olid mõned väärt raamatud, mis tuleks asendada. Näiteks
Vana maamaja käsiraamat, mõned Silmaringi reisijuhid (Šveits, Prantsusmaa, Lissabon).
Fondi puhastamiseks kanti maha 607 aegunud ja ilma ühegi laenutuseta teavikut. See on üle
kahe korra rohkem kui 2017.a. (269). Kuna ruum on piiratud, tuleb raamatute arv hoida enamvähem stabiilne ja loetavale kaasaegsele raamatule orienteeritud.
Seoses haldusreformiga toimus ka raamatukogu inventari üleandmine vastava aktiga Haapsalu
Linnavalitsuse raamatupidamisele.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Tavalugeja jaoks ei ole haldusreformiga teeninduskorralduses otseselt midagi muutunud.
Kasuks on lugejale tulnud Uuemõisa liitumine Urramiga, kuna see võimaldab näha otsingu
tulemusi üle vabariigi, kodus ise reserveerida soovitud raamat või panna järjekorda. Riksis
seda võimalust ei olnud. Lugejale soovitud raamatu toomine Uuemõisasse on lihtne ja paindlik,
kuna töötaja töötab nii Uuemõisas kui keskkogus. Lugejad kasutavad võimalust Uuemõisas
ka oma keskkogu kontol lasta toiminguid teha - lisada järjekorda, reserveerida, pikendada,
vaadata varasemaid laenutusi. Ka saavad nad kohe puuduva raamatu kohta infot, kas see on
ostetud või ostetakse keskkogule, kui pikk on järjekord jne.

Uuendasime lugejaks registreerimise lehte ja käendust, et need oleksid vastavuses uue
andmekaitseseadusega. Endiselt hästi toimis iseteenindus laenutuse kirjaliku registreerimisega
vastavalt vormistatud lehel. Andmekaitseseadusest lähtuvalt uuendasime ka iseteeninduse
registreerimise lehte, jättes ära laenutaja telefoni ja e-maili. Kokku vormistati iseteeninduse
kaudu umbes 345 laenutust, see on 4,8% kogu laenutuste arvust. Väga hästi kasutati
tagastuskasti, seda ka HKHK raamatukogu tagastusteks.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avalik teave oli kättesaadav avalike arvutite vahendusel kohalike omavalitsuste veebilehtede
ja portaali E-Riik kaudu, Eesti Vabariigis kehtivate seadustega tutvumiseks Riigi Teataja
andmebaasis. Töötaja abistas alati vajadusel kasutajaid otsingul, printimisel, ID-kaardi
toimingutes, skänneerimisel. Üks noor kasutaja vajas abi CV vormistamisel ja saatmisel.
Laupäeviti ja õhtusel ajal on alati saanud kasutada arvuteid ja printida ka HKHK raamatukogu
kasutajad.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Uuemõisa

254

240

-14

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused Muutus (+-)
2018

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

2885

3889

83

0

-83

kogu
Uuemõisa

+1004 (34,8%)

Raamatukogu Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus (+-)

Päringud
2017

Päringud
2018

Muutus
(+-)

Uuemõisa

7526

+1345(21,8%)

14

54

+40

6181

Kuigi registreeritud lugejate arv on jäänud veidi väiksemaks, on kasvanud külastuste (+34,8%)
ja laenutuste (+21,8) arv. Uusi lugejaid registreeriti 99. Kasvu põhjuseid võib olla mitmeid.
Peamiseks põhjuseks on tõenäoliselt see, et järjest rohkem inimesi on teadlikud Uuemõisa
raamatukogu olemasolust. Teiseks see, et sageli ei ole enam kohe Uuemõisast keskkokku viia
soovitud raamatut ja sel juhul teeb keskkogu lugeja endale Uuemõisa konto ja lisab ennast
(lühemasse) järjekorda. Reeglina jääbki ta ka Uuemõisasse laenutama.
Kuna novembris ja detsembris viibis eemal HKHK raamatukogu töötaja, tuli palju suhelda
HKHK õppijatega. Tänu sellele tuli juurde mitu uut lugejat ja hulga laenutusi. Kaks uut lugejat
laenutasid koju palju ajalehti ja vanemaid ajakirjade aastakäike. Lugejate statistika põhjal
laenutavad kõige enam töötajad (56,3% kõigist laenutustest), järgnevad kodused (13,4%
laenutustest).

Infopäringud. Infopäringute arv kasvas 40 päringu võrra. Üks seos on kindlasti sellega, et
aasta viimased kuud viibis tööst eemal HKHK raamatukoguhoidja ja tuli vastata ka
täiskasvanud õppijate päringutele. Näiteks leiva küpsetamine ja erinevad leivad; Pitskinnaste
kudumine; Vana maja renoveerimine; Niisked ruumid ja hallitusseened; Alzhaimer ja
dementsus; Kalligraafia. Lisamaterjaliks sai tuua keskkogust nii raamatuid kui ajakirjade
artikleid. Päringud oli veel ravimtaimede, füsioteraapia, Läänemaa looduse õpperadade,
fotograafia, meeste psühholoogia, erinevate turismi sihtkohtade, OSHO õpetuste kohta. Mõned
päringud olid Uuemõisa Algkooli õpilastelt referaatide jaoks, näiteks Planeedid ja universum.
4.3 RVL teenindus. RVL oli lugejateeninduse igapäevane osa. Arvuliselt laenutati välja 371
ja sisse 554 teavikut. RVL toimus peamiselt keskraamatukogu ja HKHK raamatukoguga,
mõned raamatud laenutas meilt Asuküla raamatukogu. Kõik perioodika laenutused HKHK
raamatukogust on vormistatud RVL laenutustena.
4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandus on hästi komplekteeritud. Aasta jooksul ostsime juurde kõik küsitud
raamatud. Aasta lõpus tekkis võimalus laste- ja noortekirjandust juurde osta. Selleks võrdlesime
populaarsete autorite, näiteks K. Mazetti, M. Keräneni, M. Widmarki LasseMaia
detektiivibüroo sarja, F. Simoni Himus Henry sarja, R. Dahli raamatute leidumust oma kogus
ja koostatud nimekirja alusel ostis komplekteerimisosakond puuduvad raamatuid juurde.
Seoses arvuka fondi kustutamisega tegime ümber tõstmisega lastekirjandusele ruumi juurde
terve riiuli jagu. Tõime juurde lasteajakirjad ajakirjade riiulist ja praegu on võimalik
lasteraamatuid ka näoga lugeja poole välja panna. Kõige populaarsemad lasteraamatud
Uuemõisas olid R.R. Russelli Luuseri päevikud, kõik 8 osa.
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
(+/-)

Uuemõisa

254

240

-14

275

314

+39

112

104

-8

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lastekirjanduse laenutamine ei ole tasakaalus komplekteerimisega. Laste laenutused
moodustasid ainult 1,4% kõigist
laenutustest. Sageli laenutavad lastekirjandust ka
lapsevanemad, nii et ainult laste laenutuste arvu põhjal ei saa hinnangut anda, kuid on selge, et
hea lastekirjanduse kogu leiab liiga vähe kasutust. Võib-olla tuleks värskendada koostööd
Uuemõisa Algkooli raamatukoguga, et töötaja suunaks lapsi rohkem meile lugema. On
heameel, et lasteosakond suunab oma lugejaid siia, kui nende kogus on raamat välja laenutatud.
Parem on seis noortekirjandusega. Gümnaasiumi, HKHK õpilaste ja põhikooli õpilaste
laenutused moodustasid laenutuste koguarvust 4,1%. Endiselt õigustab ennast eraldi paigutatud
noortekirjandus, kuid riiulid on saanud täis ja praegu puudub seal juba ruum noorte
uudiskirjanduse eraldi välja toomiseks.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused. Laste üritusi möödunud aastal peaaegu ei toimunud, sest meie
vabatahtlik lastega tegeleja viibib lapsehoolduspuhkusel. Augustis meisterdas Brita Lubi
lastega millimallikaid ja rääkis merest. Ürituste puudumine kajastus kohe ka laste laenutuste
ja külastuste arvu vähenemises. Samas on heameel, et lapsed veedavad siin aega laupäeviti,
vahel mitmeid tunde. Mõnikord tundub, et nad ei vajagi alati organiseeritud tegevust, vaid

vaikset ja hubast kohta, kus omavahel koos olla. Tüdrukud joonistavad ja mõnikord mängivad
siin oma rollimänge. Koolipäeval tulevad lapsed siia peale kooli õppima või muidu aega
veetma. Nad on omavahel tuttavad ja paratamatult tekitab suhtlemine müra ja jooksmist, mis
ei sobitu siinse akadeemilise õhkkonnaga ja tekitab kooliraamatukoguga pingeid. Kui
arvutimängude mängijaid oli vähe, lubasime lastel HKHK arvutites mängida. Kui aga
mängijate hulk kasvas ja ulatus juba kümnekonnani, tekitas see HKHK poolt arusaadavalt
rahulolematust ja mängimine tuli keelata. Sellega kadus ka suur osa poisse, kes olid
igapäevased raamatukogu külastajad.
Tänavu on uue projektina plaanis lugemishuvi toetamiseks kaasata lasteosakonna
suvelugemise programmiga ka Uuemõisa raamatukogu lapsed. Suvelugemise programmi
eesmärk on panna lapsi rohkem lugema. Raamatukogu annab lugejatele ette teemad ja annab
juurde soovitusliku raamatute nimekirja, mida erinevate teemade all lugeda.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
9. aprilli toimus keskraamatukogus AS Hoolekandeteenused Lääne piirkonna ja raamatukogu
koostöö planeerimise koosolek. Osa võttis ka Uuemõisa raamatukogu töötaja. Kokkuvõtvas
dokumendis on sees ka Uuemõisa raamatukogu puudutavad punktid: Uuemõisa
raamatukogus võivad Uuemõisa Kodu elanikud koos tegevusjuhendajaga õhtuti aega veeta,
filme vaadata, raamatuid ette lugeda; Uuemõisa raamatukogu avalikes arvutites võib midagi
õpetada. Vajab välja selgitamist, mida õpetada.
13. aprillil külastas Uuemõisa raamatukogu töötaja koos keskkogu töötajatega Uuemõisa
Kodu peremaju. Reaalseks koostööks sealse juhtkonna poolt initsiatiiv siiski puudus, kuid
meid külastas alaliselt kaks Uuemõisa Kodu elanikku.
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Koduteenindus toimus Piirsalu külla. Osa raamatuid soovis sealne kohalik kirjandusklubi.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil: Üritusi oli 2018. a. vähem, sest eelarves ei olnud enam ürituste jaoks
raha. Projektide kirjutamiseks puudus oskus ja põhitöö kõrvalt ka aeg. Esinejateks palusime
vabatahtlikud oma kogukonna inimesed. Suureks toeks, ideede ja nõuga abiks esinejate
leidmisel olid keskkogu pearaamatukoguhoidja ja direktor. Ürituse korraldamisel oli oluline,
kuid aeganõudev osavõtjate kutsumine isikliku kontakti teel, sest ainult reklaamiga tuleb
rahvast vähe. Ürituste tagasiside on olnud alati positiivne. Kõige rahvarohkem oli detsembris
25 osavõtjaga Šoti reisimuljete õhtu.
Möödunud aastal kasutasid mitmel korral raamatukogu ruumi koosolekuteks Eesti Metsa Abiks
Läänemaa tugigrupp ja ANDRASe Läänemaa koordinaatorid.
Üritused: Reisimuljete õhtu „Kõrbest vaikse ookeanini” Toivo Tomingas, märts; Muljeid
reisidest Inglise aedadesse, Maaja Narusk, mai; Mis on topoteek? Eve Tamm Linnamäe
arenguseltsist, oktoober; Looduskosmeetika õpituba, Kersti Michelson, oktoober;

Reisimuljed Islandilt, Ilme Sepp, november; Reisimuljeid vanalt healt Inglismaalt ja mägiselt
Šotimaalt, Toomas Post, detsembris.
Väljapanekud 2018: A.H. Tammsaare 140, jaanuar; EV 100, veebruar; EV 100, Paljon onnea,
Suomi, veebruar; Hoides ja väärtustades eesti keelt, märts; Ema sees on igavik, mai; Mai on
keskkonnakuu; Juhan Viiding 70, juuni; Ellen Niit 90, juuli; Kas kooli alguseks raamatud
loetud, august; Ülle Meister 70, september; Eestlased maailma muusikas, oktoober; Lehte
Hainsalu 80, oktoober; Rein Põder 75; Islandi lummuses, november; Šotimaa ja Inglismaa,
detsember.
Näitused: Projektiga „Noor - loo - too kunst raamatukokku!“ ühines üle 200 rahvaraamatukogu,
nende hulgas Uuemõisa raamatukogu. Tänu projektile saime raamatukokku üles näituste siinid
ja välja panna mitmed näitused - Noore kunstniku Erik Dante Tederi joonistused; Haapsalu
Kunstikooli ettevalmistuskursuse joonistused Iseloomuga nimi, juhendaja Aide Leit-Lepmets.
Prantsuse maalikunstniku Eugène Boudini reprod “Pilved ja taevas”.
„Norra. Rannarahva lood”, pilguheit selle rannarahva ellu. Näitus pakkus vaatamiseks
parimaid töid fotokonkursist, mille korraldasid MTÜ Norra Sõbrad, Loodusretked OÜ ja Norra
Saatkond.
Aide Leit-Lepmetsa graafika näitus „Vaimutoit“
Parem oma soe kui teise külm, HKHK tekstiili eriala õpilaste kootud sokid, juhendaja Marju
Heldema.
4.6.2 riiklikul tasandil. 4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
TÕN-i raames oktoobris toimus kaks koolitust: Vanade fotode kogumine, talletamine,
maailmaga jagamine ehk mis on topoteek? Eve Tamm, Linnamäe Arenguselts
Looduskosmeetika õpituba, juhendaja Kersti Mihelson.
Individuaalkoolitusteks oli Urrami tutvustus. Salvestasime mitmele lugejale kohapeal
paroolid, tegime läbi otsingu ja reserveerimise käigu.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded. Peamine kanal raamatukoguteenuste
tutvustamiseks ja ürituste reklaamimiseks oli Uuemõisa raamatukogu Facebooki konto, mida
haldab väga hästi Haapsalu raamatukogu pearaamatukoguhoidja.
Plakatid ürituste ja infoga panime välja
keskraamatukokku.

Kutsehariduskeskusesse, kooli ühiselamusse,

4.9 Andmebaasid. Seoses mitme raamatukogu andmebaasi konverteerimisega Riksist
Urramisse tekkis suurel arvul dubletseid kirjeid. Töötajale on antud õigus dublette kokku tõsta.
Töö on väga mahukas ja jätkub ka järgmisel aastal.
5. 2019. aasta tegevused
Uuemõisa raamatukoguhoidja ametikohale on vaja leida põhikohaga töötaja, kellel on huvi ja
oskus tegeleda ka lastega ja suunata neid lugema. Põhitöö kõrvalt saab keskkogu töötaja
hakkama lugejateeninduse, uute raamatute töötlemise, RVL-i, fondi korrashoiu, perioodika
tellimise, näituste, väljapanekute ja aruandlusega. Lugejateeninduse seisukohalt on töötaja

töötamine mõlemas raamatukogus fondi liikuvuse ja lugeja tundmise mõttes parim variant.
Ürituste, töötubade, koolituste ja laste tegevuse planeerimine ja läbiviimine pikas perspektiivis
teise töö kõrvalt käib aga üle jõu, sest nõuab rohkem aega ja pühendumist kui seda on. Kuna
ürituste eelarve on väike, peaks töötaja tegelema projektidega, esinejate ja raha leidmisega,
koostöövõimaluste ja vabatahtlike otsimisega, palju suhtlema, rohkem leidma ühisosa
Kutsehariduskeskusega.
Fondi osas on plaanis lisada mõnele liigile täpsemaid alaliike, näiteks ajalugu, aiandus,
meditsiin, toiduvalmistamine. Mõned liigid panna tähestikku. Metallist liigieraldajatel on osa
silte lahti tulnud. Kõik sildid peaks tegema korrektsuse mõttes uuesti väiksema ja ühtlase
kirjaga ja kasutama kinnitamiseks matti kilet. Osa perioodika silte vajavad uuendamist.
Puhastada veel fondi ja tekitada ruumi juurde noortekirjandusele. Vanema perioodika
hoidmiseks on ruumi vähe, ilmselt tuleb maha kanda ka osa vanemaid heade ajakirjade
aastakäike.
Võrrelda leidumust ja täiendada alalist vahetuskogu keskkogu topelteksemplaridest, lisaks tuua
jooksvalt uuemat kirjandust, mida Uuemõisasse ei ole ostetud.
Tasuta TV kanalite vaatamiseks osta Philipsi toaantenn. Televiisori vaatamiseks võiks olla üks
mugav väiksem tugitool ja lugejaarvuti taga mugav kontoritool.
Suveks tuleks muretseda Tallinna maantee poolsele küljele parkla algusesse lahtiolekuaegadega
raskem harkjalg. Välisfassaadi remondi suvel laenasime seda keskkogust, kuid see lendas
tuulega ümber ja ei õigustanud ennast.
Organiseerida kunstiprojektiga juurde saadud siinide ülespanek ruumi teises osas ja otsida
väljapanekuks HKHK noorte töid.
Raamatukogu peab hoidma oma väljakujunenud kohta Uuemõisa kultuurielus. Uuel aastal on
plaanis jätkata reisimuljete õhtuid (Uus-Meremaa, Aafrika), tutvustada hiiu kannelt, teha seebi
või küünalde valmistamise õpituba, patsipunumise õpituba, viia läbi laste suvelugemise
programm. Nõusoleku kevadel lugejatega kohtuda on andnud näitleja Luule Komissarov. On
tulnud ettepanek laiendada keskkogu tasuta raamatute laada ideed Uuemõisasse koos
rohevahetuse ja kasutatud koduse kraami müügiga.
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