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Sindi Linnaraamatukogu 2016. aasta aruanne
1.Põhilised tegevussuunad
Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
Joonistusvõistlus ja raamatukogutunnid „Heljo Mänd on vahva kirjanik” Sindi gümnaasiumi 1.-4
klasside õpilastele ja Sindi lasteaia lastele. Kokku osales 188 last ja 24 õpetajat.






Remont raamatukogu lastekirjanduse toas ning selle uue mööbliga sisustamine.
VI Sindi lasteraamatupäev. Osales 21 last koos vanematega.
7.-22. september – tegime raamatukogus inventuuri.
Sindi seltsimaja, kus II korrusel asub ka raamatukogu, sai soojustuse ja uue välisilme.
Viisime läbi raamatukogu töökeskkonna riskianalüüsi ning sellest johtuvalt vormistasime
kõik vajalikud dokumendid ja ohutusjuhendid.

Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal.





Ettelugemispäevad „Näoga mere poole“ Sindi gümnaasiumi ja lasteaia lastele. Osales 109
last ja 12 õpetajat.
Projekti Tuntud inimene raamatukogus raames teenindas külastajaid Sindi muusikakooli
direktor Merike Teppan-Kolk, kes mängis viiulil mereteemalisi pillilugusid.
Lastekirjanduse toas mereteemaliste lasteraamatute väljapanek.
Ettevalmistused ja osalemine mereteemalisel ettelugemisvõistlusel „Meri raamatulugudes“
nii Pärnumaa voorus kui ka vabariiklikul võistlusel Tallinnas.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutused
raamatukogude
võrgus:
raamatukogude
nimemuutused,
likvideerimised,
reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Muutused lahtiolekuaegades
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.15. €
31.12.16 €
Eelarve
58 535
70088
+ 19,74 %
Personalikulu
44 085
46735
+ 6,01 %
Komplekteerimiskulu 13 946
15022
+ 7,72 %
sh KOV-lt
6946
7922
+ 14,05 %
sh riigilt
7000
7100
+ 1,43 %
Infotehnoloogiakulu
1298
1482
+ 14,18 %
* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
Projekti üldmaksumus
summa
0
0
0
0
Hinnang toetusprogrammidele. Oluline on projekti mõju või millised muutused kaasa toonud?
Peaks tulenema projekti eesmärgist.
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2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Olulisemad muudatused personali korralduses: sh koondamised, koosseisu muutused, tööaja
muudatused. Lisada põhjendus ja selgitused.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitaja

November Dokumendi- ja arhiivihaldus TÜ
2016
– infoajastul - e-kursus
märts
2017
3. märts
7.aprill
25.
oktoober

10.
oktoober
7.
september

Koolituse
maht/kest
us
104
akadeemili
st
tundi
(104 tundi
praktikat),
4 EAP

Lastekirjanduse aastakoosolek

Eesti
Lastekirjanduse
keskus
Kogemuste tuur Haapsalus
Haapsalu
Lasteraamatukogu
Seminar „Laps kirjanduses 4: Eesti
Kool
lastekirjanduses, Lastekirjanduse
lastekirjandus koolis“
keskus ning TA
Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskus
Lugemisprojekti „Aitan lapsi Eesti
raamatute juurde“
teabepäev Lastekirjanduse
keskus
Kogemuste tuur Tartus
Tartu Oskar Lutsu
nimeline
linnaraamatukogu

Eelarve/Ko
olituseks
kulutatud
summa
114 eurot

20 eurot
2 eurot
20 eurot

2 eurot
25 eurot

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Tabel 4
Koolituse teema

Fantaasia- ja ulmekirjandusest
Motiveeritud raamatukoguhoidja kui
kogukonna alus
Eneseregulatsioon
Kuhu lähed, eesti keel ?
Haldusreformist Pärnumaal

Koolitaja

Koolituse
maht/kest
us

Lektor Kadri 4 h
Haavandi
Lektor Jaanus 6 h
Kangur
Lektor
Kaia 4 h
Kastepõld
–
Tõrs
Lektor Maria 2 h
Krinal
Lektor Margit
Suhhostavets

Eelarve/Ko
olituseks
kulutatud
summa
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Seminarlaager „Näoga mere poole” Kihnus
Pärnu Loodusmaja külastus
ERMi külastus
Pärnumaa raamatukoguhoidjate reis IdaVirumaale
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.





Raamatukogutunnid ( 15 tundi) teemal „Heljo Mänd on vahva kirjanik“ Sindi gümnaasiumi
1.-4. klasside õpilastele ja Sindi lasteaia lastele (188) ja õpetajatele (24)
Esinesid slaididele ülesehitatud ettekandega vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp ja direktor Ene Michelis
08.11 „Uuem lastekirjandus“ loeng Sindi lasteaia õpetajatele - 22 osalejat – Rita
Raudsepp
Raamatukoguprogrammi URRAM kasutajakoolitused (15) – Ene Michelis.

2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine Näiteks maavalitsuse- või KOV-i tunnustus, parim
maaraamatukoguhoidja, kultuuriministeeriumi tänukiri vms. Spetsiifilised auhinnad, valdkonna
auhinnad.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
 Remont raamatukogu lastekirjanduse toas ning selle uue mööbliga sisustamine.
 Sindi seltsimaja, kus II korrusel asub ka raamatukogu, sai soojustuse ja uue välisilme.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Puudub juurdepääs raamatukokku.
Raamatuid viivad neile koju kas sotsiaaltöötajad või raamatukoguhoidjad.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Püsiühendus kiirusega 1-2 Mb/s Vahetati välja 4g ühenduse vastu kiirusega 20 Mb/s.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted – kõik seotud rahaliste vahendite olemasoluga.
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust – annetati meile lugejate poolt 54 uut raamatut.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Ei osta raamatukogusse väikeseformaadilisi naistekaid, kalleid koka- ja terviseraamatuid,
kleepsu- ja värviraamatuid lastele. Vaatame, mis raamatuid on soetanud Urge ja Paikuse
raamatukogu – RVL teel laenutuste osakaal kasvab iga aastaga.
E-teavikuid pole soetanud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimisel arvestasime lugejate eelistustega.
Ajalehti oli tellitud aastal 2016 6 nimetust, ajakirju 33 nimetust, neist 4 venekeelsed, 1
inglisekeelne.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei soetanud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Viisime läbi inventuuri 7.-22. september.
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Puudu jäi 81 eksemplari raamatuid, 1 eksemplari auviseid, 0 eksemplari elektroonilisi teavikuid ja 0
eksemplari muid teavikuid kokku 502,62€ väärtuses.
Mahakandmisakte vormistasime kokku 5, ja maha sai kantut1903 raamatut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatused teeninduskorralduses ja teenustes, sh e-teenused.
Kui on tehtud lugejate rahulolu-uuringuid, siis lühike kokkuvõte tulemustest.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine.
AIP-i kasutamine toimib, selleks 3 arvutit, tugiisik puudub, sellega tegelevad kõik
raamatukogutöötajad vabast tahtest.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Minu arvates pole statistika aastal 2016 tõene, kuid statistika on statistika.
Soovime, et ümberregistreerimine toimuks aastas inimese esimesel külastusel raamatukokku.
Kuna programm Urram registreerib raamatukogu lugeja mitte 1.jaanuaril vaid aasta jooksul, on
tekkinud olukord, kus osa raamatukogu kasutajatest (lugejatest) ei saagi registreeritud ja seega pole
minu arvates raamatukogu kasutajate, sealhulgas lugejate arv korrektne.
NÄIDE: Inimene käis 2016.aastal igas kuus kord või paar raamatukogus, oli ümberregistreeritud
11.12.2015. Ta suri 10.10.2016 ning meie statistikas ta lugejana ei kajastu, sest me ei jõudnud teda
ju 2016 ümber registreerida. Sama on ka lugejatega, kes käivad lihtsalt aasta alguses mõned korrad,
kuid programm ümberregistreerimist ei nõua enne 30.12.2016 näiteks.
Tabel 5
Lugejad 2015
946

Lugejad 2016
858

Muutus (+-)
-88

Külastused 2015

Külastused 2016

Muutus
(+-)

14736

14419

Virtua
alkülast.
2015
-317 0

Virtuaalkülast.
2016

Muutus
(+-)

0

0

Laenut-d 2015

Laenut-d
Muutus Päringud* Päringud* Muutus
2016
(+-)
2015
2016
(+-)
30780
28068
-2712
1240
1289
+49
Laenutused- palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
*Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, RaRS §5(5)5)) Järjepidev töö
registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
RVL teenus oli möödunud aastal tõhus sest:
 pakkusime ise palju lugejatele välja võimalust tuua neile väljaanne Sinti kohale
 sujuv koostöö Urge, Paikuse raamatukogude ja Pärnu Keskraamatukoguga
 63 sisse tellitud, 2 välja.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste - ja noortekirjanduse komplekteerimine
Ei pea eraldi statistikat laste- ja noorteraamatute ostmise kohta. Küll aga komplekteerisime ühe
eksemplari peaaegu igast 2016.aastal Eestis ilmunud laste- ja noorteraamatust. Osaliselt teeme ka
2017 järelkomplekteerimist. Noortekirjanduse oleme paigutanud laenutusosakonna riiulitele eraldi
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ehk teisisõnu – noored külastavad parema meelega täiskasvanutele mõeldud laenutusosakonda kui
laste oma.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Lug-d
Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
2016
310
286
-24
3988
3755

Muutus
(+-)
-233

Laenut
2015
4273

Laenut
2016
3618

Muutus
(+/-)
-655

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline
hinnang, võrdlus, analüüs.
Raamatukogu kasutajate ja lugejate arvu langusega on seotud ka laste ja noorte statistilised näitajad.
Laste ja noorte osas võib numbrite languse põhjustena välja tuua:
 Linnaelanike arvu vähenemine
 Sindi gümnaasiumi õpilaste arvu vähenemine
 Valikuvõimaluste paljusus noortel
 Lapsevanemate ja osade õpetajate eeskuju puudumine lugemisharjumuse tekkimisel
 Kirjanduse dubleerimine Sindi gümnaasiumi raamatukogus
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Laste - ja noorteüritused
Ürituse nimi
Osavõtjate
arv
„Heljo Mänd on vahva kirjanik“ raamatukogutunnid ja Sindi gümnaasiumi 212
1.-4 klasside õpilastele ja Sindi lasteaia lastele
Joonistusvõistlus „Heljo Mänd on vahva kirjanik”
78
2 a klassi eesti keele tund raamatukogus
16
1a klassi tutvumine raamatukoguga
18
1b klassi tutvumine raamatukoguga
19
Ettevalmistused ja osalemine ettelugemisvõistlusel Pärnu
4
Keskraamatukogus
Osalemine ettelugemisvõistlusel Eesti Lastekirjanduse Keskuses
1
VI Sindi lasteraamatupäev
35
Lugemistuhina pesake – igal esmaspäeval
7
7 raamatute väljapanekut lastekirjanike juubeliteks ja tähtpäevadeks
Osalemine 2 korda aastas toimuvad Sindi linna beebipäeval, kus andsime 42
üle beebiraamatu „Pisike puu“, mille vahel meie raamatukogu tutvustav
järjehoidja
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.
Tabel 7
Koduteenindus

Kordade arv
34

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
6

Tabel 8
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
0
0
0
Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (haiglad, hooldekodud jne)
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis muutunud?
* Osalesime pilootkampaanias „Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine“
* Raamatukogus on igal teisipäeva hommikul kell 11.00 – 13.00 käsitööõpiring. Juhendajaks meie
enda töötaja. Kohapeal saavad soovijad laenutada või vaadata käsitööraamatuid ja ajakirju ning
saadud ideed ka ellu rakendada.
* Iga teisipäeva õhtul kogunevad raamatukokku Sindi käsitööringi liikmed, et 2-3 tundi näputööd
teha.
* pakume välja lugemissaali erinevate loengute läbiviimiseks. Näiteks 30.11.2016 Sugupuu
uurimise koolitus.
Koostöö on aktiivne Sindi linna allasutustega – kool, lasteaed, muuseum, seltsimaja.
Koostööd teinud erinevate näituste ettevalmistamisel paljude isikutega.
Jaanus Saar – näitus „Viskoossed skulptuurid“
Henn Soodla – fotonäitus „Sindi 77 pluss 1“
MTÜ Kultuuriselts Tulused – kirjanduslik-muusikaline salongiõhtu „Julius ja Heljo“
MTÜ Kakora – näitus „Nägevad käed“
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks?
Väljaannete koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises.
Kohalikus ajalehes Sindi Sõnumid ilmub iga paari kuu tagant artikkel, mis on kirjutatud
raamatukogutöötajate poolt. Kirjutistes kajastub raamatukogus läbiviidud üritus nii sõnas kui ka
pildis. Samuti ilmuvad alati ajalehes ürituste kuulutused.
Raamatukogul on kaasaegne kodulehekülg, mida uuendame pidevalt.
Teeme postitusi raamatukogu Facebooki lehel, jagame kirjandusega seotud viiteid.
Külauudistes http://www.kylauudis.ee/category/parnumaa/ kajastab meie tegemisi kohalik
kirjamees Urmas Saard.
4.9 Andmebaasid. (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude
andmebaaside loomine ja pidamine, RaRS §5(5)2)) Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse
lugejaile kodulehe vahendusel? E-kataloog.
5. 2017. aasta tegevused
Tuleva perioodi uued suunad raamatukogu arengus, mida muudate, milliseid toetavaid tegevusi
vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane tegevus.
Uued suunad tulevad dokumendist „21. sajandi raamatukogu“ ning pärast kohalikke valimisi ning
haldusreformi.
Seni jätkame nii väljaannete komplekteerimist, laenutamist ning ürituste ja koolituste korraldamist
eelarve piires.

Ene Michelis
Sindi Linnaraamatukogu direktor

