Vormsi raamatukogu 2018. a. aruanne
Rmtkogu nimi

Elanike arv raamatukogude Harukogude Teeninduspunktide
(01.12.17)
arv
arv
arv

Vormsi

419

1

-

-

Pärast 2018. aasta haldusreformi jäi Lääne maakonda 16 rahvaraamatukogu. Vormsi saar jäi
iseseisvaks vallaks, ühe raamatukoguga, mis asub koolimajas ja milles ka õpikud.
1. Põhilised tegevussuunad
Vormsi raamatukogu tegevussuunad 2018: Elanikele teavikute laenutamine; laste lugemuse
suurendamine (lastekirjanduse RVL ja lasteüritused); koduteenindus; RVL laenutus;
teavikute ribakoodistamine.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Vormsi saar jäi iseseisvaks vallaks, ühe raamatukoguga, mis asub koolimajas ja milles ka
õpikud. Raamatukogu on avatud: T-R 9.00- 16.00 L 10.00-14.00 E,P- suletud.
Raamatukogu töö juhindub põhimäärusest, raamatukogu kasutamise eeskirjast ja AIP
sisekorraeeskirjast.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
15,16
11,31
2,81
2,03
0,78
0,71

Seisuga
31.12.18 €
15,13
10,74
2,99
2,20
0,79
0,62

Muutus
+
+
-

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Aastal 2018 töötas Vormsi raamatukogus üks erialase hariduseta töötaja (0,75 koormusega),
oli ka koolis õpetaja. Sügisel hakkas osalema Rahvusraamatukogus kutsekoolitusel.
2.4.1
Ülevaade Koolituse
täienduskoolitusest teema
Koolituse aeg

Koolitaja

1.- 5.10

Kogude

Rahvusraamatu-

kujundam.

kogu

Koolituse
maht/kest
us
104

Raamatuko Eelarve/Koolituseks
guhoidjate summa
arv
1

160.- eurot

12.11- 16.11

Kogude

Rahvusraamatu-

töötlemine,

kogu

104

1

160.- eurot

säilitamine

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.
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.
Raamatukoguhoidja alustas kutsehariduse omandamist Tallinnas Rahvusraamatukogus,
läbitud I ja II moodul.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Vormsi raamatukogu asub Hullo külas, Vormsi
Lasteaed-Põhikooli hoone esimesel korrusel. Hoonel on vajadusel paigaldatav kaldtee.
Raamatukogu pindala 90m2, ruume 3. Üks tuba on laste- ja noorsoo kirjanduse ning laste
teatmeteoste päralt. Toas on väike diivan ja kaks suurt kott-tooli, et lastel oleks mõnus ja rahulik
lugeda või puhata. Kord kuus toimub laste toas muinasjutuhommik. Teine tuba on nn. AIP
(avalik interneti punkt), kus saab kasutada arvutit ja ka printida. Lugejad saavad kasutada
kohapeal avatud riiulitel olevaid ajakirju ja ajalehti ning kasutada teatmetoeseid. Kolmas ruum
on muu kirjanduse tarvis. Raamatukogu ruume koristab kooli koristaja.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas. 2017 alguses sai
raamatukogu lugejate teenindamiseks uue arvuti, kuvari ja lugeri. Netiühendus hea ja alla
laadimise kiirus kuni 99 Mbit/s. Vaba wi-fi ühenduse võimalust ei olnud, külastajatele
kasutamiseks mõeldud arvuti oli püsiühendusega.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Teavikute komplekteerimist teostavad Lääne maakonna keskraamatukogu pikaajalised ja
suurte kogemustega komplekteerijad. Lisaks esitab raamatukoguhoidja ka lugejate poolsed
soovid, tehakse järelkomplekteerimist. 2018 aastal osteti Vormsi raamatukokku 210 uut
raamatut, kustutusakte tehti 6. Kokku kustutati 661 teavikut.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat). 3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2018. aastaks olid tellitud maakonnaleht Lääne Elu, päevaleht Postimees ja nädalalehed Eesti
Ekspress (lugeja soovil) ja Õpetajate leht.
Ajakirjadest olid tellitud Hea Laps, Täheke, Loomingu raamatukogu, Eesti Naine, Pere ja
Kodu. Kuna Eesti Ekspress on kallis väljaanne ja lugejaid 1-2, siis 2019 aastaks enam ei
tellita.
3.2 inventuurid, maha kandmised. Inventuuri tegemine ebaõnnestus ja alustatakse uuesti
2019 mais. Kustutusakte tehti 6, kokku kustutati 661 teavikut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu teeninduspiirkonnas 419 inimest, neist kasutas raamatukogu 131, sh 39 last,
laenutas 111(statistilise aruande järgi). Aktiivseim täiskasvanud lugeja laenutas 57 raamatut,
aktiivseim laps 14 raamatut. Raamatukogu on avatud: T-R 9.00-16.00 L 10.00- 14.00 E,P
suletud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Netiühendus hea ja alla laadimise kiirus kuni 99 Mbit/s. Vaba wi-fi ühenduse võimalust ei
olnud, külastajatele kasutamiseks mõeldud arvuti oli püsiühendusega. Avalik teave on
kättesaadav Vormsi valla kodulehel ja raamatukogu Facebooki lehel. Samuti Vormsi valla
teatajas, mis ilmub 6 korda aastas ja on kättesaadavad köidetult raamatukogu koduloonurgas.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Muutus (+-)

Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Vormsi

135

111

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Vormsi

1032

1469

+ 437

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud2017 Päringud
2018

Muutus
(+-)

1333

2375

+1042

262

-29

kogu

kogu
Vormsi

-

24

233

**Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
2018 aastal kasutati RVL teenust Haapsalu raamatukogust, laenutati 88 teavikut. Vormsi
raamatukogust keegi raamatuid ei tellinud.

4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Olen rahul Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerijate valikuga. Raamatukogu on
saanud täiendust uue kaasaegse kirjanduse näol just vanemale kooliastmele, millest oli
varem suur puudus. Raamatud on väga hästi vastuvõetud. Raamatukogus lastele ajakirjad
Täheke ja Hea laps.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2017
2018
(+-)
2017
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Vormsi

+165

172

597

+425

34

39

+5

438

603

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Uued raamatud on paigutatud eraldi riiulile ja lauale, et need oleksid kergesti leitavad ja
püüaksid pilku. Selleks, et tekitada lastes suuremat huvi raamatute vastu on ellu kutsutud
muinasjutuhommikud, toimib hea koostöö emakeele õpetaja Ivo Miksoniga. Tänu sellele on
hakanud laste lugemus ka suurenema.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Toimus 8 muinasjutuhommikut. Mihklipäeva näitus- laat. Jõululaat ja jõulukaartide
meisterdamine.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

8

8

10

„Koduteenindus“ toimib nii: teisipäeviti kogunevad eakad külakeskusesse kohvituppa. Kuna
raamatukokku tulemine on vanainimesele tülikas, eriti talvel, siis, kui keegi soovib midagi
laenutada, annavad teada ja raamatukoguhoidja viib raamatu neile kohvituppa ära. Päris kodus
raamatuid viimas ei käida.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Vormsi vallas töötab aktiivne kultuuri- ja noorsootöötaja. Aasta jooksul toimus palju lastele ja
noortele suunatud üritusi, kuhu kaasati ka raamatukogu.
Raamatukogu toetab kooli õppetegevust, õpetajate viibimisel koolitustel on õpilased
raamatukogu tunnis.
Raamatukogus asuvad vanad, spetsiaalsed raamatukogukapid, milles väljapanek Vormsi
raamatukogu vanimatest raamatutest, koduloonurgas põnevat teavet Vormsi saare ja ka
Läänemaa kohta.
4.6.2 riiklikul tasandil

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogus tehakse soovijatele otsinguportaali www.lugeja.ee kasutamise koolitust.
Rühmakoolituse läbiviimiseks on ruum ja wi-fi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Alates 2018. aasta suvest on raamatukogul Facebooki konto, kus tutvustatakse uusi raamatuid
ja raamatukogu üritusi.
Raamatukogu kohta saab informatsiooni ka Vormsi valla kodulehelt ja valla teatajast(ajaleht).
4.9 Andmebaasid
Vormsi raamatukogu ise andmebaase loonud ei ole, kasutab oma töös ja tutvustab
raamatukogu kasutajatele üleriigilisi andmebaase lugeja.ee, ESTER, DIGAR jne.

5. 2019. aasta tegevused
Vormsi saart on esmakordselt mainitud aastal 1219. Seoses 800-nda aastapäevaga on
otsustanud rootsi kogukond pidada suvel, Olavipäeva nädalal, rootsi päeva. Kuna rootsi
keelne raamatukogu saab käesoleval aastal 100. aastaseks on rootsi kogukonnal soov samal
ajal tähistada ka raamatukogu sünnipäeva. Eesti keelne raamatukogu loodi aastal 1924.
Plaanis on korraldada näitus rootsi keelsest kirjandusest. Samas on teda, et ühes Vormsi peres
on väga vanu raamatukogu raamatuid, mis on kunagi Rootsi rännanud ja nüüd tagasi toodud.
Pere on lahkelt pakkunud neid raamatuid näituse tarbeks. Külla on plaanis kutsuda kõik viis
varasemat raamatukogu juhatajat.
2019. aasta eelarvesse on raha planeeritud veel 6000 vöötkoodi ostmiseks, seega peaks kõik
teavikud saama vöötkoodid. Kuna töömaht on suur, on plaanis kasutada vabatahtlike abi
koodistamisel.
2018. aastal ebaõnnestus inventuuri tegemine, seega 2019. aasta lõpuks, kui on kõik raamatud
vöötkoodistatud, saab inventuuri lõpetada ja ülevaate fondi tegelikust suurusest. Soov osaleda
võimalikult paljudel eriala koolitustel Lääne maakonnas ja jätkata kutsõpinguid Tallinnas.

Koostaja

Ene Rand /Nimi/

30. jaanuar 2018

