
Aastaaruanne 2018

Maidla raamatukogu

Elanike arv 634

1. Põhilised tegevussuunad
2018. aastal tegeles Maidla raamatukogu peamiselt  lugejateenindusega,  pakkudes ligipääsu
eneseharimiseks, huvilugemiseks ja ajaveetmiseks. Teeninduspunktis Maidla koolis tegelesin
põhiliselt  õppekirjanduse ja töövihikute tellimisega viielt kirjastuselt. Korrastasin põhiliselt
ilukirjanduse fondi, tulemuseks 367 mahakantud raamatut.  Erilist rõhku panin luulekogude
eemaldamisele, sest aegade jooksul on välja antud koondkogud.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
Maidla  Raamatukogu  on tabanud  kaks  haldusreformi.  Esimese  tulemusena  töötab  Maidla
Raamatukogu  Lüganuse  Valla  Raamatukogu  haruraamatukoguna.  Muudatusi  uue  haldus-
reformiga  seoses  pole  tajunud.  Vallavalitsuse  teenistuskohtade  struktuuri  võetud  uus
kultuuri-  ja  spordinõunik  tutvus  augustis  valla  raamatukogutöötajatega.  Edastasime  soovi:
raamatutele  eraldatav  vallaraha  peaks  olema  võrdne  riigiraha  suhtes  kõikides
raamatukogudes.
Maidla raamatukogu jätkas teenuse osutamist Maidla Koolis nii põhikogu kui õppekirjanduse
osas.
Kuna  raamatukogu  töötab  pühapäeviti  ja  neljapäeval  on  avatud  õhtul  kella  20-ni,  on
võimalik kõigil inimestel raamatukogu kasutada.
    
2.2 Eelarve 

 
Põhieelarve Seisuga 31.12.17 € Seisuga 31.12.18 € Muutus %
Eelarve kokku 13,23 14,60 +9,4
Personalikulu 9,63 11,34 +15,1
Komplekteerimiskulu kokku 2,50 2,49 -0,4
sh OV-lt 1,28 1,29 -0,8
Sh riigilt 1,22 1,20 -1,6
Infotehnoloogiakulud 0,70 0,61 -12,9
Koolituskulud 0,00 0,00 0

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 

Personaliks on 1 raamatukoguhoidja.
Raamatukogu lahtiolekuajad on järgmised:
T, K, P      10.30- 17.30
N               11.30- 20.00
Esmaspäeviti töötan teeninduspunktis Maidla Koolis 9.00- st 15.30- ni.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest

Koolituse teema Korraldaja Tundide 
arv

Koolituseks 
kulutatud



Õppekirjandus 2018/2019 õa Kirjastus Avita 2 tasuta
Õppekirjandus 2018/2019 õa Kirjastus Koolibri 2 tasuta

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

               Teema Tundide
arv

Õppeekskursioon Setomaale (Ahja Raamatukogu, Tuglase muuseum, Illimari 
rada, Seto talumuuseum, Värska Raamatukogu, 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)

12 tundi

Leedust ja leedu kirjandusest 4 tundi
Kirjanike tuur: Tarmo Teder, Pille Õnnepalu, Olev Remsu, Reet Kudu 2 tundi
Tulemuslikud läbirääkimised 4 tundi
Ringkäik Illuka mõisas

Setumaal  veedetud  aeg  oli  väga  meeleolukas,  samas  hariv.  Lektor  Tiina  Katteli  käsitlus
Leedust ja sealse maa kirjandusest oli sisutihe, nii et tuli tahtmine seda maad külastada.
Kirjanike tuur  jättis  kahvatu mulje,  kuna äsja olime kuulnud suurepäraselt  ettevalmistatud
loengut.

2.3.3 Töötajate tunnustamine
Töötaja pole avalikult esinenud ega ka pälvinud tunnustamist.

2.4 Raamatukogu haldustegevus
Raamatukogu(  ühtlasi  ka rahvamaja)  välisfassaad vajab pikemat  aega parandamist  Maidla
Mõisa Arenduse, hoone valdaja poolt.Küttesüsteem ei taga külmaperioodil normtemperatuuri.
Vahetati  välja  valvesüsteem,  kuna  pult  ei  toiminud;  asendati  andurid  (eelmised  olevat
kantserogeensed) tervisesõbralike vastu.
Tee-ehituse järgselt on kadunud suunaviit Maidla Raamatukokku.
Raamatukogus on Wi-Fi leviala, võimalus skaneerida ja teha ka värvikoopiaid.
Arvutite kasutamine on vähenenud ja toimib.

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
Maidla  raamatukogu  kogu  koosneb  põhifondist  ja  teeninduspunkti  Maidla  Kooli  fondist
osakondadega kool,õpikud, metoodiline kirjandus. Maidla Koolis oleva fondi suurus esitatud
statistilises aruandes ei kajastu. Komplekteerimises on eelistatud algupärane eesti kirjandus,
väärtkirjandus, liigiline kirjandus valikuliselt.
Laenutuste edetabelitest. Esimese 25 sees oli eesti autoritest M. Kadastiku „Luikede järv” ja
V. Afanasjevi  „Serafima ja Bogdan”. Liigikirjandusest pälvis enam huvi K. Muuli „ Reketiga
tüdruk.”  Ajalehtedest  laenutati  enam „Maalehte”,  ajakirjadest  enam „Naistelehte”  ja korra
kuus ilmuvatest võrdselt „Kodukirja”, „Tiiut” ja „Eesti Naist.”
2018.  a  saabus  kokku  182  teavikut,  millest  ilukirjandus  121  teosega  on  66%.  Annetuste
osakaal  kogude  juurdekasvust  on  29%.  Perioodikat  on  eelneva  aastaga  võrreldes  tellitud
üldiselt samas mahus.



Ajalehe ja ajakirja viimane number on lugemiseks raamatukogus, sealjuures ei arvesta seda
laenutusena.
Uute  raamatute  tellimist  küll  teiste  valla  raamatukogudega  ei  kooskõlasta,  aga  kallimate
raamatute tellimisel pean silmas teiste tellimisi.
Komplekteerimissummad võiksid küll suuremad olla, rahapuudusel loobusin näiteks ajakirja
„Imeline Ajalugu” tellimisest.  Õiglane oleks,  et  valla poolt  eraldatud komplekteerimisraha
protsent riigiraha suhtes oleks piirkonna kogudes võrdne.

3.2 Inventuurid, mahakandmised
U 3 abil  inventuur  on kavas pärast  seda,  kui 2019. aastal  kannan veel  aegunud ja  liigset
kirjandust  maha.  Arvutisüsteemi  sisestades  sai  raamatute  leidumust  võrrelda
inventariraamatutega, sisuliselt seegi ju inventuur.
Eelmisel aastal kanti maha 347 raamatut ja 20 aastakäiku ajakirjandust. 2018. aastal on maha
kantud üle kahe korra  rohkem teavikuid saabunutest.
Mahakantud ajakirju võtavad lugejad meeleldi endale.
Kogu ringlust on keeruline analüüsida, sest arvesse pole võetud sisestatud kooli fondi, küll
aga  laenutusi.  Kuna  paljusid  huvitab  ikka  äsja  ilmunud,  mitte  need  raamatud,  mis  on
aastakümneid tagasi välja antud, tuleb fondi veel vastutustundlikult korrastada.

4. Lugejateenindus
Teeninduskorralduses  pole  muudatusi.  Säilinud  on  kaasvastutus  rahvamaja  tõrgeteta
toimimises.
Lugejatel on olnud nõudlus kooli metoodilise kirjanduse osas, olen seda vahendanud.

4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 166/ 68 170/ 70 +4/  +2
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 4015/ 931 3285/ 547 - 730/ - 384
Külastused / sh lapsi 1635/ 559 1331/ 422 - 304/ -137

Töötaja oli haiguslehel 45 kalendripäeva. Selle aja tööpäevadel oli raamatukogu suletud. Olen
tähele pannud, et autoreid koolis käsitledes nõutakse ühe kindla raamatu läbilugemist. Lena
Lilleste Tommy ja Kribu kuritegude lahendamisest peavad lapsed lugema ainult „Inimröövlid
internetis”, mitmed selle sarja teised raamatud jäävad riiulile seisma.

4.2 RVL teenindus
RVL-i on kasutatud minimaalselt, sest postiühendus ei toimi normaalselt.
Õppurile  on  teatatud  soovitu  olemasolust  Eesti  Rahvusraamatukogus,  lugeja  tellis  sealt
koopiaid oma meilile.
RVL-i fikseerin programmis.

4.3 Laste- ja noorteteenindus
Maidla  Raamatukogust  2,5  km  kaugusel  asub  Maidla  Kool  ja  Maidla  Noortekeskus.
Raamatukoguhoidjat ei ole kutsutud esinema väljaspool raamatukogu, regulaarseid sariüritusi
ei ole toimunud, sest lapsed on hõivatud lähedal pakutava noortekeskuse tegevusega, koolis
töötab ka huvikool.
Erivajaduste  mõiste  on laialivalguv.  Siia  kuuluvad kindlasti  ka õpiraskustega või  andekad
lapsed. Erivajadus ei ole alati silmaga nähtav. Kirjandust leidub kõigile.



Kuigi  lastenurk  on  väike,  kasutavad  lapsed  teisel  korrusel  10  istekohaga  ala  raamatute
sirvimiseks, mängudeks.
Pooled hariduse andjatest elavad väljaspool piirkonda, mitmed Lääne-Virumaal. Arvatavasti
külastavad  sealseid  raamatukogusid.  Koolis  piirduvad  õpetajad  õppe-  ja  vähesel  määral
metoodilise kirjandusega. Üks õpetaja viib lastekirjandust lugeda oma klassi õpilastele.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogus on pakkuda põnevat lugemisvara, lapsevanem peaks aitama lapsel tee  sinna
üles leida.  Koolis  nõutava õppevara hangivad õppurile  tihti  vanemad.  Kooli  kohustuslikus
kirjavaras  võiks  jätta  rohkem  ruumi  isiklikuks  valikuks.  Riiulil  on  uute  raamatute
väljapanekud, ära on märgitud autorite tähtpäevad. Lugemisharjumuse kujundamiseks olen
raamatuid  ette  lugenud  ja  soovitan  vanematel  juba  laste  noores  eas  lugeda  unejutte.
Ilukirjandus avardab kujundlikku maailmatunnetust ja laiendab sõnavara.

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine
Liikumispuudega inimesele viib kirjavara abikaasa.
Hooldekodu piirkonnas ei ole.

4.5 Raamatukogu koostöö
Haruraamatukoguna toimub koostöö Lüganuse Valla Raamatukoguga eelarvete koostamise ja
ajakirjanduse tellimise osas. Eesti  Rahvusraamatukogu saatis  raamatukogu vahendusel  ühe
lugeja meilile koopiad. Pidev koostöö on kooliga, kus on teeninduspunkt. Jätkuvalt pakuvad
silmarõõmu harrastuskunstniku Marika Raigi maastikumaalid.

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Ürituse, näituse nimetus
1.Väljapanek „Mihkel Mutt 65”
2 Väljapanek „Astrid Reinla 70.aastat sünnist”

Eesti Vabariigi 100 raames hommikukontsert Kristiina Ehini ja Silver Sepaga.
Raamatukogule jäi mälestuseks kingitud raamat „Kohtumised.”

4.7 Kasutajakoolitus (sh raamatukogutunnid) raamatukogus 
Kasutajad on vajanud nõuannet e-teenuste juurde minekuks.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuste info asub Lüganuse valla kodulehel.

5. 2019. aasta tegevused 
Kavas on fondi korrastamine liigsest, ettevalmistus inventuuriks.

Koostas: Pille Tropp

Kuupäev: 31.01.2019


