Aastaaruanne 2018
Mäetaguse raamatukogu
Põhilised tegevussuunad
2018. aasta lõpuks on ühinenud Alutaguse Huvikeskuse alla kõik suure valla kultuuri-,
raamatukogu- ja noorsootöötajad. Raamatukogusid on kokku 8 ja nende tööd juhib Kurtna
raamatukogu juhataja Jaana Toss.
2018. aastat võib pidada ka külalisterohkeks. 28. mail võõrustasin Lääne-Virumaa
raamatukogutöötajaid. Toimus kohtumine Alutaguse valla abivallavanema Kairi Soomeri ja
huvikeskuse juhi Kärolin Kruudiga teemal „Ühinemine ja raamatukogud“. Külastasime ka
käsitöömaja. 31. augustil käisid külas Keila raamatukogu töötajad.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
1. jaanuarist 2018 kuulub Mäetaguse raamatukogu Alutaguse Huvikeskuse koosseisu. Alates
oktoobrist juhib valla raamatukogude tööd Kurtna raamatukogu juhataja Jaana Toss.
Raamatukogu on avatud tööpäevadel 10.30-17.30ni. Kindlasti on raskendatud raamatukogu
külastamine neil kes käivad Jõhvis tööl. Samas on neil aga võimalus külastada raamatukogu
Jõhvis. Kokkuleppel olen olnud pisut kauem tööl, et bussi pealt tulija saaks ka raamatukogu
külastada. Transpordiühendus on hea, päeva jooksul jõuavad kõik kes soovivad raamatukogus
käia. Hetkel ei ole plaanis tööaegu muuta.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu kokku
sh OV-lt
Sh riigilt
Infotehnoloogiakulud
Koolituskulud

Seisuga 31.12.17 €
22315
12115
5270
3800
1470
390
120

Seisuga 31.12.18 €
22375
12715
5400
3900
1500
390
150

Muutus %
+0,3%
+4,7%
+2,4%
+2,5%
+2%
0
+20%

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad
Mäetaguse raamatukogu tööajad E-R 10.30-17.30, lõuna 13-14. Samadel aegadel töötab ka
postipunkt. Personali suurus 1 töötaja.
2.3.1

Ülevaade täienduskoolitustest

2018. aastal osalesin ainult Jõhvi keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustel
2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine
Teema

Tundide arv

07.02 "Haldusreformist ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
tegevussuundadest pärast haldusreformi"Veikko Luhalaid, IVOLi
juhatuse esimees, Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees

4 ak t

13.03 Kultuuripärandi aasta Eestis Annela Laaneots, Euroopa
kultuuripärandi aasta projektijuht Eestis
Liikumisvõimaluste toetamine organisatsioonis (keskkonna ja
hoiakute kujundamine): kontoritöö Liina Pääbo, Tervise Arengu
Insituut

4 ak t

04.04 "Tähelepanu, lugemine ja mälu"Tauri Tallermaa

6 ak t

17.-18.05 Õppeekskursioon Setomaale. Ahja Raamatukogu,
Tuglase muuseum, Illimari rada. Seto talumuuseum. Külli Vardja
Värska Raamatukogu, Eha Kütt. 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, Kauksi Ülle. Obinitsa
raamatukogu, Tiina Lillmaa

12 ak t

07.09, 11.09. E-kodaniku juhendaja koolitus
raamatukoguhoidjatele, Andrus Koka, BCS Koolitus

16 ak t

10.10 "Z-põlvkonnast ja tööandja valmisolekust z-põlvkonna
tööturule tulekuks"Kristi Goldberg. "Vaimset tervist toetava
keskkonna kujundamine töökohal", Kaire Piirsalu-Kivihall

5 ak t

12.12 Jõuluseminar Illuka mõisas: "Tulemuslikud
läbirääkimised"Reet Valgmaa, koolituskeskus Tõru. Ringkäik
Illuka mõisas, Ene Raudar

4 ak t

Kõik koolitused olid huvitavad ja vajalikud, eriti põnev oli koolitus "Z-põlvkonnast ja
tööandja valmisolekust z-põlvkonna tööturule tulekuks"
2.3.2

Töötajate tunnustamine

2017. aastal avalike esinemisi pole olnud, samuti pole raamatukogutööd tunnustatud.
2.4 Raamatukogu haldustegevus
Raamatukokku on juurdepääs ratastooliga mida väljaarvatud talvisel perioodil ka kasutatakse.
Kuna ratastoolis raamatukasutajad on Alutaguse hoolekeskusest siis talvel on liikumine

ratastooliga kahe maja vahel raskendatud. Sel ajal viib hoolealustele raamatuid ja ajakirju
hoolekeskuse huvitegevuse juht.
Remondiks pole sel aastal vajadust olnud. Raamatukogus on Wi-Fi leviala.
3. Kogud
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
Laenutuste edetabelis on esikohtadel ajakirjad. Raamatutest on loetavamad eesti autorite
ilukirjandus teosed.
Raamatuid lisandus sel aastal 356, mis on 29 raamatu võrra suurem kui eelmisel aastal.
Suurenemine on tingitud pigem sellest, et ostetud on odavamaid teavikuid. Annetuste osakaal
suurenes sel aastal kuna saime kingituseks Eesti 100 väljaanded.
Komplekteerimissummad võiksid igal aastal pisut suureneda, kahjuks ei ole seda juhtunud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Sel aastal on maha kantud 839 raamatut. Neist 773 ilukirjandust. Peamiselt kandsin sel aastal
maha lastekirjandust.
4. Lugejateenindus
2017. aasta algusest osutan postipunkti teenust mis võtab suure osa minu päevast.
4.1 Raamatukogu kasutamine
2017
Lugejad / sh lapsi
139/32
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 3428/125
Külastused / sh lapsi
6018/1570

2018
167/39
2815/126
6593/2101

Muutus (+-)
+28/+7
-613/+1
+575/+531

Täiskasvanute külastused on tõusnud postipunkti külastajate arvelt. Lapsed külastavad
internetipunkti ja veedavad aega bussi oodates.
4.2 RVL teenindus
RVL välja-24 j sisse-1. RVL sisse on väike seetõttu, et lugejad eelistavad pigem ise teises
raamatukogus ära käia, sest nii saavad nad kiiremini raamatu kätte. RVL-i fikseerin
programmis.
4.3 Laste- ja noorteteenindus
Mäetaguse alevikus asuvad Mäetaguse lasteaed Tõruke ja Mäetaguse põhikool. Mõlemaga on
raamatukogul hea koostöö. Külastused toimuvad eelneval kokkuleppel õpetajatega. Kui
raamatukogus puudub soovitud klassiväline kirjandus, siis otsin laenutusvõimalust teistest
raamatukogudest RVL-kaudu või suunan lapsevanema teistesse raamatukogudesse. E-raamatu
olemasolu korral muidugi pakun lugejale ka seda.
Mäetaguse raamatukogus on laste käsutuses kaks ruumi, samuti on võimalik kasutada
täiskasvanute lugemistuba.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Ürituse nimi
19. märts.Mäetaguse lasteaia Mängutõrude rühm raamatukoguga
tutvumas
21. märts. Mäetaguse põhikooli 6 kl. meediatund
11. aprill Mäetaguse põhikooli 4 kl. raamatukogutund, raamatukogu
ajalugu,lemmikraamatud
12. aprill. Mäetaguse põhikool 1kl raamatukogutund
Mäetaguse põhikooli 2-3kl. rahvusvahelise lasteraamatu
päeva tähistamine, H.C. Anderseni elulugu. Keisri uued rõivad ja
Printsess herneteral lavastamine

Osavõtjate arv
18
15
22
35

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine
Alutaguse hoolekeskusese viib lugemist hoolekeskuse huvitegevuse juht. Koduteeninduse
vastu pole siiani huvi tuntud, kui tekib vajadus olen selleks valmis.
4.5 Raamatukogu koostöö
Koostööd teen peamiselt Mäetaguse rahvamajaga kuna oleme ühes majas. Edaspidi loodan
koostööd teha ka ühinenud Alutaguse valla teiste raamatukogudega.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Ürituse, näituse nimetus
Raamatunäitus 140 aastat A.H. Tammsaare sünnist
Raamatunäitus Hea lasteraamat, hea noorteraamat
Raamatunäitus 90 aastat Ellen Niidu sünnist
Seeneraamatute näitus
Eesti 100 raamatute näitus
Raamatunäitus 80 aastat Lehte Hainsalu sünnist
Raamatunäitus 80 aastat Hando Runneli sünnist
Raamatunäitus 175 aastat Lydia Koidula sünnist
4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus
Sel aastal viisin läbi raamatukogutunnid lasteaia Mängutõrude rühmale, põhikooli 6., 4., 1. ja
2.-3. klassile. 6. klassi meediatunnis tutvusid lapsed ajalehtede ja ajakirjadega ning pidid ise
tutvustama teistele mõnd huvitavat ajakirja. 4. klassi raamatukogutunnis tutvusid lapsed lisaks
raamatukogule ka Mäetaguse raamatukogu ajalooga. 1. klassi lapsed tegid esmast tutvust
raamatukoguga ja 2.-3. klassiga rääkisime lasteraamatu päevast, H- C. Andersenist ning
lapsed valmistasid ette ja etendasid teistele muinasjutte. Laste jaoks oli põnev see, et olin
otsinud neile sobivad kostüümid.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuseid on võimalik tutvustada vallalehes Alutaguse Elu. Info
lahtiolekuaegade ja teenuste kohta on Alutaguse valla koduleheküljel. Samuti on lahtioleku
ajad Omniva koduleheküljel

5. 2019. aasta tegevused
2019. aastal tahaks võimalikult palju veel maha kanda raamatuid, et jõuda millalgi
inventuurini.

Koostas: Tiina Tõnurist
Kuupäev: 28. jaanuar 2019

