Aastaaruanne 2015
Soonurme haruraamatukogu
1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu rolli säilitamine kohalikus elus nii kultuuriasutusena kui suhtlemispaigana.
2015 aasta raamatukogu tööle suuri muudatusi ei toonud. Aasta oli igati töine ja tegus.
2016.aastal leida lahendusi kuidas inimesi uuesti raamatute lugemisele innustada.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid
Uuendatud on põhimäärust 29. jaanuar 2015.
Raamatukogu nõukogu ei ole olemas, tegutseb Jututoa toimkond.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu kokku
sh OV- lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud
Koolituskulud

Seisuga 31.12.14
5.85
2.78
1.27
0.60
0.67
0.70
0

Seisuga 31.12. 15
11.14
6.84
1.26
0.66
0.6
0.96
0

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad
Personali koosseisus muudatusi ei ole.
Reorganiseerimine toimus 2015 aastal.
Oleme Lüganuse raamatukogu Soonurme haruraamatukogu.
Raamatukogu avatud 20 tundi nädalas.
2.4 Ülevaade täienduskoolitustest
Täienduskoolitustel ei ole osalenud
2.5 Raamatukogu haldustegevus
Aasta jooksul ei ole tehtud remonttöid.
2. 6 Raamatukogu koostöö
Koostööd on tehtud Oandu külastuskeskuse töötajaga.
Oandu külastuskeskuses on Soonurme haruraamatukogu laenutuspunkt
3. Kogud
Toetuste vähendamine teavikute soetamisel mõjus negatiivselt.
Liigilisest kirjandusest on populaarsed toiduvalmistamine, arstiteadus. Käsitöö.
Kirjutatakse retsepte ja nõuandeid
Uute raamatutega olen rahul.
Lugejatele meeldivad kergemini loetavad ja lihtsamad raamatud.
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4. Lugejateenindus
4.1 Raamatukogu kasutamine
Lugejad / sh lapsi
Laenutused /sh lapsi
Külastused /sh lapsi

2014
42
504
408

2015
40
403
307

Aasta – aastalt lugejate ja laenutuste arv väheneb.
Eriti suurt tõusu ega mõõna pole loota, kõik on kohalik rahvas.
Elanikkond vananeb. Noored on hõivatud, töötavad mitmel töökohal
Loetakse ka nii, üks laenutab, loeb terve pere ja naabrid.
Kaotada aktiivseid lugejaid – tähendab inimesi kes lähevad kaugemale tööle, kooli.
Koolides on raamatukogud.
Teeninduspiirkonnas kooli ega lasteaeda ei ole.
Lastega ettevõtmisi on raske teha sest koolimaja kõrval töötab noortekeskus ringijuhtidega.
Keskastmes väheneb lugemisaktiivsus märgatavall, põhjuseka tuuakse, et pole aega, mõju
avaldab pingeline õppetöö, hõivatus huvitegevusega,
lugemiseni nad ei jõua, ainult kohustuslik kirjandus.
Raamatukogu ülesanne on olnud edasi viia ja hoida kõike seda mida eelkäijad on alustanud ja
hoidnud.
Raamatukogus ei ole kunagi tegeldud ainult raamatute laenutamisega, see on olnud inimesi
kokkuköitev maja, mis ühendab küla ja ümbruskonna rahvast.
Ümbruskonnas nimetatakse Soonurme raamatukogu – rahvamaja. Lugejatele raamatukogu,
teistelerahvamaja.
Saali olemasolu võimaldab pakkuda teenust -üürida ruume välja.
Populaarsuse on võitnud pereürituste korraldamine raamatukogu saalis.
Saali on kasutatud ka koosolekute läbiviimiseks.
Raamatukogus tegutseb kakskümmend kuus aastat JUTUTUBA, tähistatakse tähtpäevi jne.
Üritustel näeb sageli vanemaid inimesi osalemas, ilmselt on külaelu traditsioonide
edasiandmises noorematele vanemal põlvkonnal täita tähtis ülesanne.
Näitustest on põhiliselt teema – ja tähtpäevanäitused.
Näituste sari ,,Kohalikust kultuuri -ja raamatuloost
Väljapanekute sari „ Isetegemine pakub rõõmu
5. Kokkuvõte
Raamatukogu on pakkunud võimalusi sellele, kes soovib lugeda, võimalusi sellele, kes tahab
vaid suhelda ja on olnud koht kuhu tullakse mõnusalt üritustel aega veetma.
Puuduseks on kodulootöö.
Kui palju põnevat on seni jäänud rääkimata,kuulamata. Kes kus elas, mis neist inimestest
edasi sai, millised põnevad elusaatused, traagilised juhtumused ja huvitavad elulood.
Teha küsitluslehed „Mööda kodukandi ajalooradu
„Inimesed meie keskelt
Jututoa ürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel mõelda sisu parandamisele.
Suuremaid üritusi ei suuda korraldada, puudub rahaline toetus.
Koostas
Koidu Leppik
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