
Aastaaruanne 2018

Olgina raamatukogu

Elanike arv Olgina alevikus 501 (01.12.19)

1. Põhilised tegevussuunad
Põhilised tegevussuunad jäid samaks.
Raamatukogu külastajad laenutavad raamatuid ja ajakirju koju, lastel oma laste nurk, kus on
võimalus mängida lauamänge, meisterdata ja joonistada.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
 Seoses haldusreformiga Olgina raamatukogul muutus nimetus ja on ühes võrgus koos

Narva-Jõesuu Linnaraamatukoguga.
 Raamatukogu asub keset Olgina aleviku, bussipeatus on maja kõrval, 
      parkimisvõimalus on olemas. Raamatukogu töötab teisipäevast laupäevani. 
      Kohalikus omavalitsuses  on neli raamatukogu.          

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 
            Muudatusi personali koosseisus ei ole muutunud.

Esmaspäev  puhkepäev
Teisipäev    10.00-17.00
Kolmapäev 12.00-19.00
Neljapäev   10.00-17.00
Reede         10.00-17.00
Laupäev      10.00-14.00
Pühapäev    puhkepäev

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest

            Ei osalenud

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

               Teema Tundide arv
Tulemuslikud läbirääkimised 3

2.3.3 Töötajate tunnustamine
            Ei olnud

2.4 Raamatukogu haldustegevus
Ruumid on korras, remonditööd pole tehtud ja ei ole vaja. 
Ei ole juurdepääsu liikumispuudega inimestele, sest raamatukogu asub teisel korrusel.



Wi-Fi levik on korralik.

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
Külastajad rohkem soovivad lugeda ilukirjandust ja väga hästi laenutavad ajakirju.
Perioodika komplekteerimisel ei ole muudatusi. Uute raamatute tellimisel ei kooskõlasta teiste
raamatukogudega, arvestan rohkem lugejate soove.
Komplekteerimissumad on piisavad.

3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuur ei ole tehtud.
2018. aastal kandsin maha 1024 eksemplare. Maha kantud teavikute arv on palju rohkem, kui
saabunud teavikud. 

4. Lugejateenindus
Muudatused teeninduskorralduses ei ole olnud, lisateenuseid ei ole.

4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 116/23 125/29        +
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 2913/141 2602/127        -
Külastused / sh lapsi 1006/138 826/29        -

Inimesed rohkem kasutavad interneti, kus on kergem infot otsida.

4.2 RVL teenindus
Ei kasuta.

4.3 Laste- ja noorteteenindus 
Läheduses  asub  lasteaed. Olin  kutsutud  esinema  lasteaeda  ja  meisterdasime  lastega,
korraldasin väikse näituse. Nad külastavad raamatukogu emakeele ja kadripäeval. Õpetajad
külastavad väga tihti raamatukogu.
Erivajadustega lapsi piirkonnas ei ole.
Raamatukogus on laste nurk, on võimalus mängida lauamänge, joonistada, meisterdata.
Lasteüritused korraldame koos rahvamajaga.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused

Ürituse nimi Osavõtjate arv
Mõistatuse nädal lastega.
Sõnade mäng                                                                               
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4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine
Helistavad ja tellivad endale kirjandust ja pereliige tuleb pärast raamatutele järgi. 



4.5 Raamatukogu koostöö
Paljud aastad olen teinud koostööd lasteaiga ja rahvamajaga.

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Ürituse, näituse nimetus
1. Лорд Джордж Гордон Байрон-230
väljapanek
2. М. Пришвин-145 väljapanek
3. Жюль Верн-190 väljapanek
4. Eesti vabariigi aastapäev – väljapanek
5. М. Горький-150 väljapanek
6. Rahvusvaheline Lasteraamatupäev väljapanek
7. Rahvusvaheline muuseumipäev - väljapanek
8 .«Tulge jaaniste tulele»-jaanipäeva rahvakommetest ja pärimustest - väljapanek
9.   Эрих Мария Ремарк-120 väljapanek
10. Морис Санд-195 väljapanek
11. Франц Кафка-135 väljapanek
12. Ellen Niid-90 väljapanek
13. В. Пикуль-90 väljapanek
14. Ганс Гофман-170 väljapanek
15. Эмели Бронте-200 väljapanek
16. Л.Толстой-190 väljapanek
     155 лет со дня начала создания «Войны и мир»
     165 лет-«Анны Карениной»
17. Проспер Мериме-215 väljapanek
18. Rahvusvaheline muusikapäev – väljapanek
19. И. Тургенев-200 väljapanek
20. Н. Носов-110 väljapanek
21. А. Солженицин-100 väljapanek
22. Advendiaeg, Toomapäev, Jõulupühad (kombed, mängud, laulud, rahvajuttud) - 
väljapanek

4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus 
Juhendasin oma lugejad arvuti kasutamisel: dokumentide täitmine, digitaalne allkirjastamine,
pangaülekanded, tollimaksu deklareerimine.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kohalikus lehes.   

5. 2019. aasta tegevused 
Jätkame endiselt näituste väljapanekute ja muude ürituste korraldamisega.

Koostas:  Natalia Rodionova
Kuupäev: 19.01.2019


