Aastaaruanne 2018
Kuremäe raamatukogu
Elanike arv Illuka piirkonnas 1017 (01.12.17), raamatukogu piirkonna teenindatavate arv on
708.
1. Põhilised tegevussuunad
2018. a fondi ja külastajatega tegelemise kõrval oli hea koostöö Puhatu küla kogukonnaga,
kes kasutas üritusteks raamatukogu ruume. Menukaim üritus oli oktoobris küpsetusvõistlus
„Sügis taldrikul”. Näitustest olid rahvarohkemad käsitöönäitus, Liset Vähki fotonäitus ja
kinnaste-sokkide näitus.
Kultuuripärandi aasta puhul oli rohkem raamatute väljapanekuid kogu Eesti ja ka kohaliku
piirkonna kultuuri ja ajaloo kohta. Aasta lõpetasime Illuka piirkonna pärimuslugude päevaga.
Külas oli Anne Nurgamaa Iisaku Muusemist väga huvitaga slaidiesitluse ja lugudega
muistsetest aegadest.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
Valdade ühinemisega raamatukogu töös suuri muudatusi ei olnud. 2018. aastast allume
Alutaguse Huvikeskusele, mis asub Mäetagusel. Raamatukogu nimi ja asukoht ei muutunud.
Natuke raskem on info liikumise ja majandusküsimustega, aga telefoni ja meilidega saab
suhelda ja küsimused lahendada.
2018. a muudeti busside liiklust ja tasuta sõiduga on ka rahvast rohkem liikumas. Bussipeatus
on Kuremäe raamatukogule suhteliselt lähedal. Asukoht ja lahtioleku ajad on külastajatele
sobivad. Raamatukogude arv piirkonnas on piisav, teeninduspunkte lisada ei ole vaja. Vahel
juhtub, et nõutud raamatut ei ole, kuid enamasti saame RVL abiga kõik lahendatud
Raamatukogus nõukogu ei ole.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu kokku
sh OV-lt
Sh riigilt
Infotehnoloogiakulud
Koolituskulud

Seisuga 31.12.17 €
36,1
13,7
4,3
3,0
1,3
1,6
0,09

Seisuga 31.12.18 €
28,2
15,6
4,3
3,0
1,3
0,5
0

Muutus %
-21,8
+13,8
0
0
0
-68,7
-0,09

Projektitoetust 2018. a ei saanud.
2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad
Raamatukogus on 1 töötaja, muudatusi aasta jooksul ei olnud.
Raamatukogu on avatud teisipäev kuni reede 10.00 – 18.00, laupäeval 10.00 – 16.00.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest
Koolituse teema

Korraldaja

Motivatsioonikoolitus
Mäetagusel
Infopäev Iisakus

Karolin Kruut

Tundide
arv
2

Jaana Toss

2

Koolituseks
kulutatud

Tasulistel koolitustel ei osalenud.
2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

Kuupäev

07.02

13.03

Teema

Haldusreformi teemaline infopäev
"Haldusreformist ja Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu tegevussuundadest
Veikko Luhalaid
pärast haldusreformi"
Mõttevahetus: haldusreform ja raamatukogud
Kultuuripärandi aasta Eestis
Annela Laaneots
Liikumisvõimaluste toetamine
organisatsioonis (keskkonna ja hoiakute
kujundamine): kontoritöö

04.04

"Tähelepanu, lugemine ja mälu"
Õppeekskursioon Setomaale
Ahja Raamatukogu, Tuglase muuseum,
Illimari rada. Seto talumuuseum
Värska Raamatukogu
17.-18.05 Seto lauluema Anne Vabarna kalm, õigeusu
kirik.
Vana-Jüri seebikoda, Jumalamägi, Seto
Ateljee Galerii, Kauksi Ülle looming,
Obinitsa surnuaial Taarka haud, Meremäe
torn, Miikse püha kivi
Obinitsa raamatukogu
06.09,
10.09

10.10

Lektor

E-kodaniku juhendaja koolitus
raamatukoguhoidjatele

Tundide
arv

4 ak t

4 ak t
Liina Pääbo
Tauri Tallermaa

6 ak t

Külli Vardja
Eha Kütt

Kauksi Ülle

Tiina Lillmaa

Andrus Koka

"Z-põlvkonnast ja tööandja valmisolekust zKristi Goldberg
põlvkonna tööturule tulekuks"
"Vaimset tervist toetava keskkonna
Kaire Piirsalu-Kivihall
kujundamine töökohal"

16+16 ak
t

5 ak t

08.11
12.12

"Leedust ja leedu kirjandusest"
Jõuluseminar Illuka mõisas:
"Tulemuslikud läbirääkimised"
Ringkäik Illuka mõisas

Tiina Kattel

4 ak t

Reet Valgmaa
Ene Raudar

4 ak t

Koolitused olid kõik huvitavad ja vajalikud. Väga huvitavad on tõlkekirjanduse ülevaated,
mis on abiks nii tellimisel kui lugejatele uute autorite soovitamisel. Saime uusi teadmisi ning
võrrelda oma raamatukogu tingimusi ja olukorda uute võimalustega.
2019. a võiks jätkata eri maade kirjanduse ja Eesti kirjastuste tutvustamist. Ühe koolituse
võiks teha raamatukogus, kus on „Lugemisisu” programm (Kurtna, Voka või ka mujal).
2.3.3 Töötajate tunnustamine
2018. a raamatukogutöötaja avalikke esinemisi ei olnud, ametlikke tunnustamisi ei olnud.
Erialaharidust ei omandanud.
2.4 Raamatukogu haldustegevus
2018. a raamatukogus remonditöid ei tehtud.
Juurdepääs liikumispuudega inimestele puudub.
Infotehnoloogia valdkonnas on kõik vajalik varustus olemas: interneti püsiühendus ja Wi-Fi
levi, koopiate tegemise, printimise ja dokumentide skaneerimise võimalus.
3. Kogud
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
2018. a laenutati kõige rohkem ilukirjandust 58,4%, järgnesid 9, 1 ja 3 liigi kirjandus.
Lastekirjanduse laenutus oli 6,6% laenutuste arvust, põhiliselt koolikirjandus. Hästi laenutati
raamatuid ka 3-5-aastastele, alles lugemist alustavatele lastele. Küsiti ka õppekirjandust, mida
me siiski ei telli, kuna see on kallis ja laenutatakse vähem. Siis saab kasutada RVI-i ja
interneti abi.
2018. aastal saime uusi raamatuid 383 (2017. a 284), sellest annetusi 39 (2017. a 15).
Annetused sisaldavad ka EV100 sarja 24 raamatut, sellest suurem arv võrreldes eelmiste
aastatega.
Teatmekirjandust tellisime 106 raamatut (2017. a 85 raamatut).
Annetuste osakaal oli 10,2%, teatmekirjandusel 27,7%.
Laenutuste edetabelis oli esikohal V. Afanasjevi „Serafima ja Bogdan”, mis sai 2017. a
romaanivõistlusel 1. koha. Järgnesid L. Riley „Seitse õde” sarja raamatud, E. Koff „Sinine
mägi”, L. Kunnas „Sõda 2023. Taavet. Koljat”, J. Parve „Mees: otse ja ausalt”. Nende
laenutuste arv oli 10-14.
Ajakirju oli tellitud 12 nimetust, mis on 1 vähem kui 2017. aastal. Ajalehti oli tellitud 3
nimetust, mis on aastaid sama olnud. Enim laenutati: Postimees - 226, Maaleht - 91, Maalehe
lisa Targu Talita - 74, Eesti Naine - 70, Kodukiri - 63 korda.
Kirjanduse ja perioodika tellimisi kooskõlastasime Kurtna raamatukoguga.
2018. aastaks saime vallalt raamatute tellimiseks 3000 eurot, riigilt 1345 eurot. Ajakirjanduse
tellimiseks saime vallalt 626 eurot. Need summad on piisavad.

3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuur oli plaanis 2018. a teha, kahjuks siiski ei jõudnud. Põhirõhk oli fondi korrastamisel.
Mahakandmisi oli 841 eksemplari. 2018. a saabus 383 eksemplari uusi raamatuid. Raamatuid
oli aasta lõpuks arvel 11868 eksemplari. Kogude ringlus oli 0,3.
4. Lugejateenindus
2018. a kevadel tellisime raamatutele vöötkoodid ja vöötkoodilugeja. See on väga hea ja
kasulik uuendus, hoiab aega kokku nii raamatute vormistamisel kui laenutamisel. See meeldib
ka külastajatele, eriti lastele.
Lisateenuseid raamatukogu ei osuta.
4.1 Raamatukogu kasutamine
2017
Lugejad / sh lapsi
133/22
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 3986/221
Külastused / sh lapsi
1824/186

2018
138/21
4525/300
2024/279

Muutus (+-)
+5/-1
+539/+79
+200/+93

2018. a oli mitu üritust Puhatu küla kogukonnaga, kuhu tuldi peredega. Siis oli ka rohkem
aega tutvuda kirjandusega riiulitel ja väljapanekutel. Kaasa aitab ka vanemate raamatute
temaatiline väljapanek.
4.2 RVL teenindus
2018. a kasutasin RVLi Jõhvi, Kurtna ja Iisaku raamatukogudega ja fikseerisin kõik Urrami
programmis. Raamatuid käin ise lähemates kogudes vahetamas, ka koolituspäevadel saab
teistest kogudest raamatuid tellida.
4.3 Laste- ja noorteteenindus
Lasteaed ja kool asuvad raamatukogust 5 km kaugusel. Neil on mitu ringi lastele spordi ja
kultuuriga tegelemiseks. Raamatukogu ei ole kutsutud esinema ega näitusi korraldama.
Erivajadusega lapsi meie piirkonnas ei ole, kuid raamatukogus on kirjandust erivajadusega
inimeste kohta.
Klassivälise kirjanduse puudumisel oleme otsinud lähimat raamatukogu, kust saaks selle
raamatu. Nimekiri on ka piisavalt suur, et leida sobiv raamat. Mõni laps on ise leidnud eraamatu variandi.
Regulaarseid üritusi lastele ja lasteringe 2018. a raamatukogus ei toimunud. Näitustel ja
Puhatu kogukonna üritustel raamatukogu ruumides on lapsed alati aktiivsed osalised.
Lastekirjanduse jaoks on eraldi riiulid, aga päris oma nurka lastele ei ole. Raamatukogus on
siiski piisavalt ruumi (näiteks saalis), kus lapsed saavad tegutseda.
Vabatahtlike abi ei ole 2018. a kasutanud.

Hea koostöö on õpetajate ja lasteaia töötajatega, kes külastavad raamatukogu ja tutvuvad ka
uudiskirjandusega lastele. Raamatukogutund oli Illuka kooli 2. klassi õpilastel õpetaja Kristi
Vaarmanniga.
4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Ürituse nimi

Osavõtjate arv

2018. a eraldi lasteüritusi ei korraldanud. Lapsed osalevad aktiivselt pereüritustel.
4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine:
Erivajadustega inimeste vahetavad raamatuid nende omaksed. Ise tegin koduteenindust ühele
inimesele 7 korral. Hooldekoduga koostööd ei teinud.
4.5 Raamatukogu koostöö
Koostööd tegime Kurtna raamatukogu, Illuka kooli ja MTÜ Puhatu kogukonnaga.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Ürituse, näituse nimetus
1.Puhatu küla käsitöönäitus
2. Vastlapäeva liulaskmine
3.Emakeelepäev: viktoriin, luuletused
4. Puhatu küla küpsetusvõistlus
5. Liset Vähki fotonäitus
6. EV-100: Pärimuslood. Külas Anne Nurgamaa Iisaku Muuseumist
7. Sokkide ja kinnaste näitus
8. Puhatu küla küünalde ja kuuseehete valmistamine
Raamatukogu ruumid on vajalikud, sest külas puuduvad muud ruumid ürituste jaoks. On veel
kohvik, kus saab tähistada väiksemaid sündmusi (näiteks juubelid).
Üritustest teavitame valla ajalehe „Alutaguse valla leht” ja Facebook´i abil, kõige paremini
mõjub siiski individuaalne kutsumine.
4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus
Raamatukogutunnid on individuaalsed, enamasti interneti kasutamise küsimustes. Küsitakse
abi printimisel, ID-kaardi kasutamisel ja pangamaksete tegemisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
2018. a oli ürituste toimumise info ja artikkel valla lehes
Raamatukoguteenuseid tutvustame pidevald suheldes külastajatega, ajalehte ja muud kanaleid
ei ole kasutanud. Väljaandeid ei ole koostanud.

5. 2019. aasta tegevused
2019. aastal on plaanis jätkata põhitöö kõrvalt koostööd naabritega huvitavate ürituste ja
näituste korraldamisel. Tähistada rahvakalendri päevi ja kirjanike tähtpäevi raamatunäituste ja
-väljapanekutega.
Plaanis on läbi viia raamatute inventuur ja fondi paigutuses teha muudatusi.
Tegevuse eesmärk on külastajatele mugava ja huvitava keskkonna hoidmisega.

Koostas Ingrid Järv
Kuupäev 29.01.2019

