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Sindi Linnaraamatukogu aastaaruanne 2017
1.Põhilised tegevussuunad
•
•

2017. aastal peamine tähelepanu lastega tehtavale tööle.
Täiskasvanud õppija nädala organiseerimine Sindi linna ja selle ümbruskonna elanikele.

Probleemiks endiselt ruumipuudus ettevõtmiste organiseerimiseks.
Raamatukogu tegevused laste - ja noorteaastal.
•

„Raamatuid on suurel hulgal kirjutanud Leelo Tungal“ - raamatukogutunnid ning
joonistusvõistlus Sindi lasteaia ja gümnaasiumi lastele.
Kokku külastas kahe nädala vältel toimunud raamatukogutunde 198 last ja 24 õpetajat.

•

VII Sindi lasteraamatupäev 2. aprillil. Osales 21 last koos vanematega.

•

Ettelugemistunnid „Kõik on kõige targemad“ Sindi gümnaasiumi ja lasteaia lastele. Kokku
osales ettelugemistundides 102 last ja 13 õpetajat.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude struktuur ja nõukogu:
Raamatukogu nõukogu käis koos 2 korda aastas. Nõukogu toetas oma koosoleku otsusega Sindi
linnaraamatukogu eelarves palgafondi kasvu aastaks 2018 ning esitas selle Sindi linnavalitsusele
eelarveprojekti lisana.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
70088
46735
15022
7922
7100
1482

Seisuga
31.12.17 €
70691
53048
15141
7891
7250
2502

Muutus %
0,85
11,9
0,79
- 0,39
2,11
68,8

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse Koolituse teema
aeg

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Koolituseks
kulutatud
summa

2
10.05.2017 Lasteraamatukoguhoidjate Eesti
õpipäev „Aktiivõpe ja Lastekirjanduse
koostöö“
keskus
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Eesti Abi- ja 3
Teraapiakoerte
Ühing
Kuidas laps raamatu HUVI OÜ
3
lehitsejast lugejaks areneb
Lasteraamatukoguhoidjate Tartu Ülikool
52
suveakadeemia
Kogemuste tuur Võrus ja ERÜ
6
Lääne-Virumaal
lasteteeninduse
toimkond
Esmaabiandja väljaõpe
Juunika
16
koolitus
Töötervishoiu-ja
Juunika
24
tööohutusalane väljaõpe
koolitus

31.05.2017 Töö lugemiskoertega
26.05.2017
05.-15.06.
2017
27.04
ja
08.09.
2017
14.-15märts 2017
8.-10.mai
2017

20 eurot

10 eurot

150 eurot
25 eurot
82 eurot
184 eurot

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
Tabel 4
Koolituse Koolituse teema
aeg

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Koolituseks
kulutatud
summa
10 eurot

Janek
Sõnum, 4
Hiie Lainela
Jana S.Liigand- 4
Juhkam
ERÜ

10 eurot

28.02.

Kriisiolukorras
käitumine, esmaabi
lühikursus
Täiskasvanu
kui
õppija
ERÜ kõnekoosolek

25.-26.05

Seminarlaager

50 eurot

28.04

Laste Vabariik

Pärnu
Keskraamatukogu
Marju Kask
4

24.11

Eestindatud soome Heidi Ivari
nüüdiskirjandusest

27.01.
22.02.
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10 eurot

30 eurot koolitusraha vastavalt Sindi LV ja Pärnu Keskraamatukogu vahelisele lepingule.
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised:
• Raamatukogutunnid ( 15 tundi) teemal „Raamatuid on suurel hulgal kirjutanud Leelo
Tungal“ Sindi gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilastele ja Sindi lasteaia lastele ja õpetajatele.
Esinesid slaididele ülesehitatud ettekandega vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp ja
direktor Ene Michelis.
• Raamatukoguprogrammi URRAM kasutajakoolitused (15) – Ene Michelis.
• Põltsamaal, 20.09 XIV Üleriigiline Lasteraamatukoguhoidjate päev – Rita Raudsepp.
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht. Raamatukogu eelarvest valmis aastal 2011 eskiisprojekt kogu maja (Sindi seltsimaja)
remondi- ja ümberehitustöödeks. 2017 kuulutati välja konkurss projekteerija leidmiseks, see
ebaõnnestus. Ruumipuudus on tuntav eelkõige just ürituste läbiviimisel.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestel puudub juurdepääs raamatukokku.
Raamatuid viivad neile koju kas sotsiaaltöötajad või raamatukoguhoidjad.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Põhimõtted seotud rahaliste vahenditega. Igast ilmuvast lasteraamatust püüdsime komplekteerida
vähemalt ühe eksemplari, samuti eesti kirjanduse algupäranditest. Lugejate soove saame täita ka
RVL teel.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kokku ostetud 1154 raamatut, ei ole komplekteerinud e-raamatuid. Ei näe selleks ka vajadust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajalehti oli tellitud aastal 2017 6 nimetust, ajakirju 29 nimetust, neist 2 venekeelsed, 1
inglisekeelne.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Maha kantud aruandeperioodil 1278 raamatut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
• Lugejaid teenindatakse Sindi Linnaraamatukogus isikut tõendava dokumendi alusel. IDkaardiga lugejaks registreerumine on tasuta ning seda saab teha raamatukogus kohapeal.
Lisaks annab alla 7-aastastele lastele teavikute laenamise õiguse lapsevanema või lapse
seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
• Tasulised teenused: printimine, paljundamine, skaneerimine.
• Raamatukogude vaheline laenutus – RVL.
• Koduteenindus
• Käsitöö õpiring
• Lugemisnõustamine
Kõiki neid teenuseid puudutav info kättesaadav meie koduleheküljel.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
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.
Tabel 5
Lugejad 2016
858

Lugejad
2017
868

Muutus
(+-)
+10
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Külastused 2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

14419

14149

-270

Virtuaalkülast.
2016
0

Virtuaalkülast.
2017
0

Laenut-d 2016

Muutus
(+-)
0

Laenut-d Muutus Päringud* Päringud*
2017
(+-)
2016
2017
28068
27230
-838
1289
1260
Laenutused- palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
*Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, RaRS §5(5)5))
registreerimisel.

Muutus
(+-)
-29
Järjepidev

töö

4.3 RVL teenindus
RVL teenust kasutatakse meelsasti. Teeme ise selleks ka alati kõik meist sõltuva, et inimene
saaks vajaliku väljaande kätte.
• sujuv koostöö Urge, Paikuse raamatukogu ja Pärnu Keskraamatukoguga
• 40 sisse tellitud, 27 välja.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Meie vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp on ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht ning see
toob kaasa palju erinevaid võimalusi ja kohustusi olla hästi kursis sel alal toimuvaga.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Ei pea eraldi statistikat laste- ja noorteraamatute ostmise kohta. Küll aga komplekteerisime ühe
eksemplari peaaegu igast 2017.aastal Eestis ilmunud laste- ja noorteraamatust. Noortekirjanduse
oleme paigutanud laenutusosakonna riiulitele eraldi ehk teisisõnu – noored külastavad parema
meelega täiskasvanutele mõeldud laenutusosakonda kui laste oma. Raamatud on ka vastavalt
märgistatud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Lug-d 2016 Lug-d Muutus (+-) Külast-d Külast-d Muutus
2017
2016
2017
(+-)
286
301
+ 15
3755
3966
+ 211

Laenut
2016
3618

Laenut
2017
3949

Muutus
(+/-)
+ 331

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Oleme jätkuvalt aastast aastasse püüdnud lapsi erinevate ürituste kaudu raamatute ja raamatukogu
juurde juhatada. Aasta 2017 statistikas kõik andmed seda ka tõestavad. Näiteks:
• Korraldame igal aastal veebruaris raamatukogutunnid Sindi gümnaasiumi ja lasteaia lastele
• XV hooaega käib koos laste lugemisklubi Lugemistuhin. Igal esmaspäeval on
lastekirjanduse toas koos 5-20 last, kes loevad, meisterdavad ning pea iga kord laenutavad
ka mõne raamatu.
• Ettelugemistunnid oktoobris.
• Isiklik suhtlemine õpetajatega.
• Lasteraamatupäeva tähistamine aprillis. Parimate lugejate ja nende pereliikmete
tunnustusüritus.
• Klassidele (vastavalt vanusele) uudiskirjanduse tutvustamine raamatukogus.
• 3-4. klasside õpilaste ettevalmistamine kirjandusmänguks Pärnu Keskraamatukogus.
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•

4.klassi õpilaste ettevalmistamine ettelugemisvõistluseks Pärnu Keskraamatukogus.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
„Raamatuid on suurel hulgal kirjutanud Leelo Tungal“ - 198 last, 24 õpetajat
raamatukogutunnid ning joonistusvõistlus Sindi lasteaia ja (õpetajaabi)
gümnaasiumi lastele
VII Sindi lasteraamatupäev 2. aprillil.
21 last, 30 täiskasvanut
Ettelugemistunnid „Kõik on kõige targemad“ Sindi 102 last ja 13 õpetajat
gümnaasiumi ja lasteaia lastele.
Uudiskirjanduse tutvustamine klassidele „Käsiraamatutest 48 last ja 3 õpetajat
kriminullideni ja muinasjuttudest õudukateni
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 7
Koduteenindus

Kordade arv
24

Teenuste arv
1

Kasutajate arv
7

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul
* 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 loeng „Haiguste puudumine
ei tähenda tervist“.

ÜRITUSED TÄISKASVANUTELE
Jaanuar
•

Loeng „Haiguste puudumine ei tähenda head tervist!“.
Veebruar

•

Kirjanduslik-muusikaline kava „Betti ja Debora“.
Mai

•

Piccolo näituse pidulik avamine.
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•
•

Raamatukogupäevade ettevõtmised (Eesti raamatu päev, tuntud inimene raamatukogus).
Täiskasvanud õppija nädal:
Kokakursus "Aedviljad tortides"
Toimumiskoht: Sindi Gümnaasiumi õppeköök
Sindi Naisliit ja tantsuring Sindi Memmed tutvusid Sindi linnaraamatukoguga
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
Loeng "Mõtted kujundavad sinu elu ja tervist" - idamaiste vaadete kohaselt
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
Loeng ID-kaart ja mobiil-ID - võtmed internetiteenuste kasutamiseks
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
Töötuba Erinevate paelte kudumine ja heegeldamine
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
November

•

Fotonäituse „Loodus me ümber“ pidulik avamine

SUUREMAD FOTO- JA KUNSTINÄITUSED:
Jaanuar

Fotonäitus, autoriks Anne Kaar.

Märts

Sindi laste joonistuste näitus „Raamatuid on suurel hulgal kirjutanud Leelo
Tungal“.
Märts - aprill Gori sõprade seltsi karikatuuride võistluse osalustööd, mille teemadeks
„Suvepealinn Pärnu 20“ ja „Pärnu Postimees 160“.
Mai - juuli

Näitus „Pärnu suupilliklubi Piccolo 20-aastane“.

September – november
Detsember

Sindi kooli kauaaegse direktori Harry Raide loodusmaalide
näitus.

Fotonäitus „Loodus me ümber“, autor sintlane Helen Parmen.

RAAMATUTE VÄLJAPANEKUD:
Raamatute väljapanekud lastekirjanduse toas:
Jaanus Vaiksoo 50
Tiia Toomet 70

jaanuar
veebruar

Ilmar Trull 60
„Hea lasteraamat 2016“
Aino Pervik 85
Leelo Tungal 70
„Oh, koolikell“
„Sügis“
Mari Saat 70

märts
aprill
juuni
august
september
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„Isaga kahekesi“
Astrid Lindgren 110
„Soome 100“
„Jõulud jõuavad“

november
detsember

Raamatute väljapanekud lugemissaalis:
Oskar Luts 130
jaanuar
Juhan Smuul 95
veebruar
Kristjan Jaak Peterson
märts
„Näpud mulda“
mai
Neeme Järvi 80
juuni
Mati Õun 75
juuli
„Uusi mõtteid ja võtteid hoidistamiseks“ august
Aarne Üksküla 80
september
Ave Alavainu 75
oktoober
Olev Remsu 70
november
Põhjamaade raamatunädal
13.-19. november
Tõnu Kark 70
november-detsember
Jaak Jõerüüt 70
detsember
„Jõulud jõuavad“
detsember
Koostöö on aktiivne Sindi linna allasutustega – kool, lasteaed, muuseum, seltsimaja.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
• Täiskasvanud õppija nädala läbiviimine
Kokakursus "Aedviljad tortides"
Toimumiskoht: Sindi Gümnaasiumi õppeköök
Sindi Naisliit ja tantsuring Sindi Memmed tutvusid Sindi linnaraamatukoguga
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
Loeng "Mõtted kujundavad sinu elu ja tervist" - idamaiste vaadete kohaselt
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
Loeng ID-kaart ja mobiil-ID - võtmed internetiteenuste kasutamiseks
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu
Töötuba Erinevate paelte kudumine ja heegeldamine
Toimumiskoht: Sindi Linnaraamatukogu

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kohalikus ajalehes Sindi Sõnumid ilmus aasta jooksul 5 artiklit, mis kirjutatud
raamatukogutöötajate poolt. Kirjutistes kajastus raamatukogus läbiviidud üritus nii sõnas kui ka
pildis. Samuti ilmusid alati ajalehes ürituste kuulutused.
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Raamatukogul on kaasaegne kodulehekülg, mida uuendame pidevalt.
Teeme postitusi raamatukogu Facebooki lehel, jagame kirjandusega seotud viiteid.
Külauudistes http://www.kylauudis.ee/category/parnumaa/ kajastas meie tegemisi kohalik kirjamees
Urmas Saard.
Osalesime Pärnumaa raamatukogude teatmiku koostamises enda kohta materjali esitades.
4.9 Andmebaasid.
Kodulehel olemas e-kataloog, mis seotud URRAMi programmiga.
5. 2018. aasta tegevused
Kohanemine uue valla tegemistega, uuendustega kaasa minek.

Koostaja
Ene Michelis
Sindi Linnaraamatukogu direktor
30. jaanuar 2018.a.

