Aastaaruanne 2018
Raamatukogu nimi :
Lääne-Virumaa Haljala Vallaraamatukogu Aaspere haruraamatukogu
Elanike arv: 459
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute komplekteerimine,säilitamine ja lugejatele
kättesaadavaks tegemine. Raamatute komplekteerimine ja laenutamine on ka sel aastal
toimunud probleemideta. Olen püüdnud teavikuid tellida igale vanusegrupile. Peamised
laenutajad on pensionärid, väikeste lastega kodus olevad vanemad ja algklasside õpilased.
Peale laenutuste oli eesmärgiks pakkuda üritusi ja muid tegevusi kõikidele vanusegruppidele.
Paremaks ehk muutuski see, et koolivaheaegadel leidsid lapsed tee raamatukokku, kus sai
teha ettelugemispäevi ja meisterdamisi, toimusid mitmed lauamängude päevad, kus oli ka
palju osalejaid. Väga meeldis neile külaseltsi ja Maanteeameti ühisüritus liiklusohutusest.
Raamatulaat pakkus huvi nii lastele kui täiskasvanutele. Külaseltsis toimus loeng teemal
„Terves kehas terve vaim“.Raamatukogu kaasabil sai välja tuua raamatuid tervislikust
toitumisest.
Raamatukogul on tähtis koht kohalikus kultuurielus. Siia ei tulda vaid raamatuid
laenutama,vaid see on ka kooskäimise ja suhtlemise kohaks.
Raamatukogu külastajad saavad tutvuda valla sündmuste kavaga meie stendidel nii
raamatukogus kui ka küla keskuses.

1.2 Projektid
Tabel 1 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

0

0

0

2. Personali koosseis, areng
Töötan 0,5 ametikohaga 3 päeva nädalas.
2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Teema
Erialased täienduskoolitused
LVKRK korraldatud koolitused
E-Kodaniku juhendajate koolitus.
Raamatukogu-sotsiaal-haridusliku töö keskus

Korraldaja

Osalejate arv

LVKRK
BCS Koolitus (16 h)
TÜ (5 h)

1
1

Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogutöös
Raamatukoguhoidjate erialane täienduskoolitus
Indrek Koff „Raamatute tõlkimisest“

Tallinna Ülikool
KOOLITUS (6 h)
LVKRK (8 h)
LVKRK (1 h)

1
1
1

Kõik koolitused on väga vajalikud ja harivad.
Lisa 1
2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ei toimunud.

2.1.3 Erialahariduse omandamine.
Ei omanda.
2.1.4 Töötajate tunnustamine.
Ei ole tunnustatud.
2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub alates 2007.aastast MTÜ Aaspere Külakoja ruumides. Ruumid on heas
korras, kuid vanast majast olenevalt tuleb palju kütta (olemas õhksoojuspump ja ahi).
2018.a. MTÜ Aaspere Külakoja projekti alusel valmis uus korralik trepp ja sellele ka käsipuu.
2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele on juurdepääs tagatud, on kaldtee.
2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas.
Raamatukogu külastajatel on võimalus kasutada AIP-i lugeja arvutit,lisaks ka
skaneerimise,printimise ja koopiate tegemise võimalus.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatuid on saadud tellida iga vanuserühma soovidega arvestades.Suurt huvi
tuntakse elulugude ja eesti ajaloo vastu. Kooliõpilased laenutavad põhiliselt
kohustuslikku kirjandust.Kohapeal käiakse pea iga päev ajalehti ja ajakirju lugemas.
On toimunud ka raamatulaatu,kus lugejad saavad tuua ja siit kaasa võtta endale
raamatuid.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Teavikuid on sel aastal ostetud 2014 ,neist 1 on annetus
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajalehti sai 2018 aastaks tellida 2 - „Virumaa Teataja“ ja „Maaleht“, valla poolt „Haljala Valla
Sõnumid“,ajakirju 8, lisaks on ka „Loomingu Raamatukogu“. Lastele käivad „Täheke“ ja
„Hea Laps“
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei ole tellinud,kuna puudub nõudlus.
3.2 inventuurid, mahakandmised
2018.a. ei toimunud inventuuri, mahakandmisi ka mitte.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

Teavet raamatukogu kohta saab Haljala Vallaraamatukogu Facebooki lehelt, samuti
Haljala Valla kodulehelt. MTÜ Aaspere Külakojal on oma facebooki ja koduleht, kus
saan ka raamatukogu infot avaldada.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.

Raamatukogus on üks lugeja arvuti AIP-is ning tasulise teenusena on võimalik printida,
skaneerida ja koopiaid teha. Lugejaarvutit kasutatakse põhiliselt koolivaheaegadel.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Lugejate arv on jäänud pea samaks. Kahjuks hakkab külades vähehaaval vähenema
vanemaealiste lugejate osakaal. Koolivaheaegadel on laste külastamine suur, olen neile
korraldanud ettelugemispäevi, meisterdamisi ja lauamängude päevi.

Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus
(+-)

Aaspere

110

103

-7

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

1262

1135

-127

0

0

0

kogu
Aaspere

Kahjuks olen paljud kohalkasutused 2018 aastal unustanud kirja panna.

Raamatukogu
Aaspere

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Päringud*
2018

Muutus
(+-)

1611

1653

+42

16

17

1

4.3 RVL teenindus
RVL teenindus toimub vallasiseselt hästi, kõige tihedamini Haljala Vallaraamatukoguga.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Aasperes puudub nii lasteaed kui ka kool, seega meie lapsed külastavad põhiliselt Haljala
Kooli raamatukogu. Kohustuslikku kirjandust aga saavad nad siit.Koolivaheaegadel on
toimunud mitmeid kirjanduslikke üritusi- temaatilisi ettelugemispäevi, muinasjutud eesti
kirjanike sulest,viktoriinid lasteraamatute põhjal ,millele siis järgnevad igasugused käelised
tegevused-meisterdamised, joonistamised,voltimised jne.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2018.a. sai ilu-ja lastekirjandust tellida 190 ühikut.
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
(+/-)

Aaspere

17

13

-4

386

86

-300

83

72

-11

Osad lapsed laenutavad oma raamatuid koos vanematega ja siis lähebki arvestus lapsevanema
arvele.Samuti on jäänud koolivaheaegadel kohalkäivate laste arv külastamiste kirja panemata.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Sel aastal olen ettelugemispäevadel teinud nii, et lapsed ise loevad teistele raamatuid ette. Ja
tundus, et neile see väga meeldib.Laps võis ise valida ettelugemiseks raamatu ja sellega ka
teistele seda tutvustada. Peale ettelugemisi järgnes alati viktoriin.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Ettelugemispäevad- teemad: hunt, eesti kirjanike lasteraamatud, muinasjutud ja muistendid.
Lauamängude ja meisterdamise päevad koolivaheaegadel.
Koos MTÜ Aaspere Külakojaga teema „Liiklusohutus“
Kirjasaatmise maailm.
Rahvakalendripäevad meie tegemistes.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Meie lugejad võtavad võimaluse korral osa Haljala Vallaraamatukogu kirjandusringi
üritustest.Hästi toimib ka RVL .
4.6.1 kohalikul
Teeme koostööd MTÜ Aaspere Külakojaga ühiste ürituste korraldamisel ja
läbiviimisel.Temaatiliste ürituste korraldamisel oleme kutsunud esinema kohalikke erialaste
teadmistega inimesi.
Üritused täiskasvanutele:
Terves
kehas terve vaim ,
Leivaküpsetamineretseptiraamatutest valmimiseni,
Raamatulaat,
Linnu-ja loodushuvilised-raamatud ja vaatlus.
Lastele:
Rahvakalendripäevad ja nende tähistamine
Laumängudepäevad
Ettelugemispäevad
Liiklusohutusest
Kirjasaatmise maailm
Meisterdamine kirjanduslikel teemadel
Näitused:
Käsitöönäitus rahvuslikest mustritest.
Muinasjututegelaste joonistuste näitus.
Raamatulaat-näitus laste kodustest lemmiklasteraamatutest.
Ettelugemispäeva teemal HUNT meisterdamine ja näitus nendest.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukogu teenuste tutvustamiseks on Haljala Vallaraamatukogu ja MTÜ
Aaspere Külakoja kodulehed ja Facebooki lehed. Lugejatega saab vesteldud nii uutest kui ka
loetud raamatutest, anname nii üksteisele soovitusi.Uued raamatud ja lugejate lemmikud on
ette riiulitele välja toodud.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog.
5. 2018 aasta tegevused
Eelmisel aastal kaasasime kohalikke elanikke ürituste korraldamisel ja läbiviimisel. Seda
soovin jätkata ka sel aastal, kuna tundub,et huvi on mõlemapoolne.

Raamatukoguhoidja: Aili Floren
LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
5

36

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Teostatud tööd (2018)

Raamatukogu nimi
Aaspere

MTU Aaspere Külakoja projekti alusel tehtud uus trepp ja käsipuu.

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Aaspere Haruraamatukogu

Ettelugemispäevad+viktoriin+
meisterdamine

37

Talvisel koolivaheajal käelise
tegevusega seotud üritused

26

Liiklusohutus/Rattasõit

8

Kirjasaatmise maailm

7

Rahvakalendripäevad

10

Lauamängude päevad

12

