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Sindi Linnaraamatukogu aastaaruanne 2018

Elanike arv (01.12.17)

Harukogude arv

Teeninduspunktid
e arv

Kokku

3792

0

0

0

1. Põhilised tegevussuunad







2018. aastal jätkuvalt peamine tähelepanu lastega tehtavale tööle.
Täiskasvanud õppija nädala organiseerimine Sindi linna ja teistele Tori valla elanikele.
Pikaajaline probleem - juurdepääsu tagamine teenuste kasutamiseks liikumispuuetega
inimestele ja ka eakatele. Tori valla arengukava koostades said vallajuhid probleemist
aru ning raamatukogule osteti remonti vajav Eesti Posti hoone summas 133 000 eurot.
2019. aasta eelarvesse on esialgu planeeritud 35 000 maja kohandamiseks
raamatukogu tarbeks.
Praktikant tööl raamatukogus september-oktoober.
Valisime koos teiste valla raamatukogudega Tori valla elanike lemmikraamatu.
Raamatukogu tegevused pärandkultuuriaastal:



„Sirgume eesti muinasjuttudega“ - raamatukogutunnid ning joonistusvõistlus Sindi
lasteaia ja gümnaasiumi lastele.
Raamatukogutundides (tunni pikkus 40 minutit) käis veebruaris kahe nädala jooksul
kokku 189 last ja 24 õpetajat-saatjat.
Ettelugemistundidega osalesime ERÜ maaraamatukogude sektsiooni
üleskutses kinkida Eesti Vabariigile sünnipäevaks ajavahemikul 1. - 28. veebruar 100
tundi ettelugemist – Sindi linnaraamatukogu panus oli kokku 2 tundi.
 Raamatukogupäevade ajal töötas raamatukogus projekti Tuntud inimene
raamatukogus raames Sindi Muuseumi juhtaja Heidi Vellend.
 Istutasime koos kollektiiviga 1. mail Sindi linna Ojakalda parki EV 100 juubeli auks
oma raamatukogu tamme. Rajatud Tammepark oli kingitus Tori valla Sindi linna poolt
Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud: Raamatukogu nõukogu käis koos 2
korda aastas. Nõukogu toetas oma koosoleku otsusega Sindi linnaraamatukogule uute
ruumide ostu.

2.2 Eelarve
Tabel 1
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Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
70691
53048
15141
7891
7250
2502

Seisuga
31.12.18 €
68723
52780
13774
6474
7300
1719

Muutus %
-2,8
-0,5
-9
-17
0,69
-31

2.3 Projektid
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa
193 eurot

Projekti üldmaksumus

„Kunst raamatukokku“
2018
Rampsu Raamatukogu 2018-2019
heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti
Kunstiakadeemia, Eesti Lastekirjanduse
Keskus ja Plaat Detail OÜ
Projekt “Uus Algus!” – Vaata Maailma 2018
Väga vajalikud näituste korraldamisega seotud tarvikud - zipperkonksud. Näituste ülespanek
ohutum (redeli kasutamise vältimine), üldmulje esteetilisem.
2018. aasta lõpus jõudsid 26 Eesti raamatukokku heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti
Kunstiakadeemia, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Plaat Detail OÜ koostöös valminud
erilised laste lugemiskeskused. „Rampsu raamatukogu“. Sindi linnaraamatukogu oli üks
kahest Pärnumaa raamatukogust, kes sai selles projektis osaleda.
Lastele saime „Uus algus“ raames ühe lauaarvuti (kõik sinna juurde kuuluv tuli endal
muretseda).
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse
aeg

Koolituse teema

9. mai

ELK õpipäev
ELK
Rita Raudsepp
ERÜ
lasteteeninduse ERÜ
toimkonna
kogemuste
tuur – Rita Raudsepp

17. mai

12.-14.
juuni

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Koolituseks
kulutatud
summa

4 tundi

20 eurot

6 tundi

20 eurot

Lasteraamatukoguhoidjate TÜ Viljandi
52 tundi
suveakadeemia - Rita Kultuuriakadeemia
Raudsepp

250 eurot

7.
Kogemuste tuur – Rita Tallinna
september
Keskraamatukogu
Raudsepp

6 tundi

20 eurot

27.

4 tundi

20 eurot

projekti

„Aitan

lapsi ELK
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september raamatute
juurde“
ettevalmistavale koolitus
– Rita Raudsepp
18.Eesti
19.oktoobe raamatukoguhoidjate XI
r
kongress “Raamatukogu
on vabadus” – Rita
Raudsepp, Ene Michelis

ERÜ

23.
oktoober

Ühisseminarile „Laps
kirjanduses“ – Rita
Raudsepp

Eesti
6 tundi
Lastekirjanduse
Keskus ja Eesti
Teaduste
Akadeemia Underi
ja Tuglase
Kirjanduskeskus

20 eurot

25.
oktoober

Infootsingu võistluse
lõppvoor "Infootsing
Internetist 2018" – Marie
Pärkma

ERÜ ja Tartu
Lutsu nimeline
raamatukogu

4 tundi

20 eurot

30.
oktoober

ERÜ
maaraamatukoguhoidjate
päev Kehtnas – Rita
Raudsepp, Ene Michelis

ERÜ

6 tundi

40 eurot

5.
ERÜ koostööprojektide
ERÜ
detsember konkursi "Raamatukogudmuuseumid-noored"
koolitus – Rita Raudsepp

4 tundi

20 eurot

(12. - 13. „E-Kodaniku juhendajate
september koolitus“ – Ene Michelis,
ja 4. - 5. Rita Raudsepp, Marie
oktoober). Pärkma

16 tundi

24 eurot

26 tundi

0 eurot

29.10
25.11

– Infopädevus - Ene
Michelis, Rita Raudsepp,
Marie Pärkma

16 tundi

Tartu Ülikool

180 eurot

(veebipõhine)

Marie Pärkma astus ERÜ noorteklubi liikmeks.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
Koolituse Koolituse teema
aeg
26.01

Meedia meie ümber

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Koolituseks
kulutatud summa
4 eurot
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28.02

ERÜ kõnekoosolek „
Raamatukogud
kultuuris

4 3urot

23.03

Turunduse ja
kommunikatsiooni
võimalused

4 eurot

27.04

Kuidas mõõta ja
hinnata
raamatukogude tööd

4 eurot

24.-25. mai laager „ EV 100 ja
Euroopa
kultuuripärandi
aasta.”

40 eurot

31.08

A.H.Tammsaare 100,
Järvamaa

15 eurot

26.10

Kuidas meie suhtleme
riigiga ja riik meiega

8 eurot

30.11.

Prantsuse kultuurist ja
kirjandusest

4 eurot

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised:


Raamatukogutunnid teemal „Sirgume eesti muinasjuttudega“ Sindi gümnaasiumi 1.4. klasside õpilastele ja Sindi lasteaia lastele ja õpetajatele. Esinesid slaididele
ülesehitatud ettekandega vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp ja direktor Ene
Michelis



Raplas, XV Üleriigiline Lasteraamatukoguhoidjate päev – Rita Raudsepp



ERÜ Aastakoosolek – Rita Raudsepp ettekanne



16.03 Lusikapäev beebidele Sindi Seltsimajas – Rita Raudsepp



19.09.2018 XV Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Raplas – ettekanne Rita
Raudsepp



25. oktoober Täiskasvanud Õppija Nädala raames loeng õpetajatele ja lastevanematele
„Uuem lastekirjandus“ ettekanne Ene Michelis, Rita Raudsepp



30.11. Pärnu Keskraamatukogu seminaril kokkuvõte Maaraamatukoguhoidjate päevast
Kehtnas – Rita Raudsepp
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
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Pärnu Keskraamatukogu tunnustus 25. tööaastapuhul Ene Michelisele.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Tori valla arengukava koostamise algfaasis jõuti
tõdemusele, et Sindi linnaraamatukogu praegune asukoht seltsimaja II korrusel ei vasta
nõuetele, kus teenuseid saaksid kasutada liikumispuudega inimesed ja ka eakamad ning
väikelaste emad – puudub lift. Kuna raamatukogu oli selle probleemiga tulnud välja juba
aastaid tagasi, otsustati osta raamatukogule endine Eesti Posti maja, mis on ühekordne, hea
asukohaga ja mida on võimalik kohandada avalikuks ruumiks. Plaanis on uus maja
kasutajatele avada septembris-oktoobris 2019.
Tuleohutuse eesmärgil vahetati 2018. aastal kõik raamatukogu erinevatesse osakondadesse
sissepääsuuksed – tuletõkkekoridori rajamine.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele - Liikumispuudega inimestel puudub
juurdepääs raamatukokku. Raamatuid viivad neile koju kas sotsiaaltöötajad või
raamatukoguhoidjad.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Põhimõtted seotud rahaliste vahenditega. Igast ilmuvast lasteraamatust püüdsime
komplekteerida vähemalt ühe eksemplari, samuti eesti kirjanduse algupäranditest. Lugejate
soove saame täita ka RVL teel. E-teavikuid ei komplekteeri.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kokku ostetud 977 raamatut, ei ole komplekteerinud e-raamatuid. Ei näe selleks ka vajadust.
Annetustena saadud 34 raamatut.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajalehti oli tellitud 2018. aastal 11 nimetust, ajakirju 18 nimetust, neist 2 venekeelsed.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Maha kantud aruandeperioodil 1472 raamatut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
•
Lugejaid teenindatakse Sindi Linnaraamatukogus isikut tõendava dokumendi alusel.
ID-kaardiga lugejaks registreerumine on tasuta ning seda saab teha raamatukogus kohapeal.
Lisaks annab alla 10-aastastele lastele teavikute laenamise õiguse lapsevanema või lapse
seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
•
Tasulised teenused: printimine, paljundamine, skaneerimine
•
Raamatukogude vaheline laenutus – RVL
•
Koduteenindus
•
Käsitöö õpiring
•
Lugemisnõustamine
Kõiki neid teenuseid puudutav info kättesaadav meie koduleheküljel.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.

6
AIP-i kasutamine toimib, selleks 3 arvutit, tugiisik puudub, sellega tegelevad kõik
raamatukogutöötajad vabast tahtest.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 3
Lugejad 2017

Lugejad 2018

Muutus (+-)

868

913

+45

Külastused 2017

Külastused 2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

14149

14212

+63

0

0

0

Laenut-d 2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud*
* 2017

Päringud**
2018

Muutus
(+-)

27230

27190

-40

1260

1042

-218

Laenutused: palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused.
**Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, ) Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
RVL teenust kasutatakse meelsasti. Teeme ise selleks ka alati kõik meist sõltuva, et
inimene saaks vajaliku väljaande kätte. Komplekteerimisel vaatame sageli raamatu olemasolu
lähimates raamatukogudes.
•
sujuv koostöö Urge, Paikuse raamatukogu ja Pärnu Keskraamatukoguga
•
63 sisse tellitud, 35 välja.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Meie vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp on ERÜ lasteteeninduse toimkonna juht ning
see toob kaasa palju erinevaid võimalusi ja kohustusi olla hästi kursis sel alal toimuvaga.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Ei pea eraldi statistikat laste- ja noorteraamatute ostmise kohta. Küll aga komplekteerisime
ühe eksemplari peaaegu igast 2018. aastal Eestis ilmunud laste- ja noorteraamatust.
Noortekirjanduse oleme paigutanud laenutusosakonna riiulitele eraldi ehk teisisõnu – noored
külastavad parema meelega täiskasvanutele mõeldud laenutusosakonda kui laste oma.
Raamatud on ka vastavalt märgistatud.
Märgistame Hea lasteraamatu ning Lugemisisu programmi raamatud vastavate kleebistega.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 4
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Lug-d
2017

Lug-d
2018

Muutus
(+-)

Külast-d Külast-d Muutus
2017
2018
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

301

348

+47

3966

3949

4120

+171

4116

+150

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Oleme jätkuvalt aastast aastasse püüdnud lapsi erinevate ürituste kaudu raamatute ja
raamatukogu juurde juhatada. Aasta 2018 statistika näitab, et laste-ja noorte lugemus ja
raamatukogu külastatavus on tõusujoonel. Seda aga kindlasti tänu meie järjepidevale tööle
ning koostööle kohalike lasteaia-ja kooli õpetajatega. Näiteks:
•
Korraldame igal aastal veebruaris raamatukogutunnid Sindi gümnaasiumi ja lasteaia
lastele
•
XVI hooaega käib koos laste lugemisklubi Lugemistuhin. Igal esmaspäeval on
lastekirjanduse toas koos kümmekond last, kes loevad, meisterdavad ning pea iga kord
laenutavad ka mõne raamatu.
•
Ettelugemistunnid oktoobris.
•
Isiklik suhtlemine õpetajatega.
•
Lasteraamatupäeva tähistamine aprillis. Parimate lugejate ja nende pereliikmete
tunnustusüritus.
•
Klassidele (vastavalt vanusele) uudiskirjanduse tutvustamine raamatukogus.
•
3-4. klasside õpilaste ettevalmistamine kirjandusmänguks Pärnu Keskraamatukogus.
•
4. klassi õpilaste ettevalmistamine ettelugemisvõistluseks ning kahe lapse osalemine
lõppvoorus Pärnu Keskraamatukogus
 Rampsu raamatukogu projekt 2018-2019

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:

Ürituse nimi

Osavõtjate
arv

„Sirgume eesti muinasjuttudega “ raamatukogutunnid ning 213
joonistusvõistlus Sindi lasteaia ja gümnaasiumi lastele veebruaris
Nukitsa konkursil osalemine

20

VIII Sindi lasteraamatupäev 31. märts

53

Näitused seoses projektiga Kunst raamatukokku (pidulikud avamised):
•Egon Gentaleni isikunäitus (veebruar – aprill 2018)
•Triin Lillemets “Peatu! Vaata! Kuulata!“ (mai - juuni 2018)
•Hevar Aas „Loodusfotode näitus“ (juuli – september 2018)

40

„Lugemise väljakutse lastele“

10

Ettelugemistunnid "Kus hundist räägitakse" oktoobris

94

Osaleme Lugemiskoerte programmis „Lugemine käppa“

10

8

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 5

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

20

1

5

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Raamatukogus on igal teisipäeva hommikul kell 11.00 – 13.00 käsitööõpiring. Juhendajaks
vabatahtlik. Kohapeal saavad soovijad laenutada või vaadata käsitööraamatuid ja ajakirju ning
saadud ideed ka ellu rakendada.
Iga teisipäeva õhtul kogunevad raamatukokku Sindi käsitööringi liikmed, et 2-3 tundi
näputööd teha.
Pakume välja lugemissaali erinevate loengute, koolituste läbiviimiseks („Lugemiskoera
projektiga seotud koolitus koostöös MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing)
ETTEVÕTMISED TÄISKASVANUTELE 2018
JAANUAR
02. – 31. jaanuar
4. jaanuar

Fotonäitus „Loodus me ümber“ Autor sintlane Helen Parmen
„Valdo Pant 90“, raamatute väljapanek

VEEBRUAR
1.
veebruar
8. veebruar
13. veebruar

Raamatute väljapanek „Vaba riigi tulek“
Jutuõhtu – Ena Mets
Raamatute väljapanek „25 kauneimat raamatut“

MÄRTS
1.märts
20. märts

Kaunist naistepäeva! raamatute väljapanek
Tervitame kevadet kirjandusõhtuga. Esineb Jaak Eamets

APRILL
2. aprill
11. aprill

Raamatukogusõbraliku õpetaja tiitli üleandmine.
Anti Kidron 75, raamatute väljapanek

MAI
1.mai
10. mai

Sindi linna 80. Sünnipäev Raamatute väljapanek
Raamatute väljapanek „Arnold Rüütel 90“
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JUUNI
1. juuni

Raamatute väljapanek juunikuu juubelisünnipäevadeks:
Ivi Eenmaa 75, Siina Üksküla 80, Toivo Tootsen 75

JUULI
7. juuli

Rein Põder 75, raamatute väljapanek

AUGUST
4. august
17. august

„Uusi mõtteid ja võtteid hoidistamiseks“, raamatute väljapanek
Palju õnne, Andrus Kivirähk!

SEPTEMBER
8. september
9. september
21. september

Aili Paju 80 Raamatute väljapanek
Vanavanemate päevale pühendatud raamatute väljapanek
Aavo Päädami maalinäitus

OKTOOBER
2. oktoober
16. oktoober
19. – 26. oktoober
20. -30. oktoober
25. oktoober
27. oktoober

Siim Kallas 70, raamatute väljapanek
Kohtumine kirjanik Mari Sajoga
Täiskasvanud õppija nädala ettevõtmised
Üle-eestiliste raamatukogupäevadega seotud ettevõtmised
Tuntud inimene raamatukogus
Tasuta raamatute laat

NOVEMBER
12.-18.november
18. november
24. november

Põhjamaade nädalal osalemine – Õhtuhämarus küünlavalgel 12.11.
Tõnis Mägi 70, raamatute väljapanek
Hando Runnel 80, raamatute väljapanek

DETSEMBER
3. detsember
3. detsember

„Jõulutaat on varsti teel… “Jõuluteemaliste raamatute väljapanek
„Jõulutoidud, -kombed, - kingid“ Jõuluteemaliste raamatute väljapanek

Erinevad pop-up väljapanekud tuntud inimeste surma puhul (Ruth Alas, Mikk Sarv, Mati
Palm) või päevakajaliste teemade korral (Kuidas läheb meie sportlastel 2018. aasta
kergejõustiku EM-l Berliinis?)
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu on ainus asutus Sindis, kus korraldatakse kursusi täiskasvanutele.
TÕN 2018 ettevõtmised Sindis


Sündmuse nimetus: kokakursus "Prii valgest jahust"

Kuupäev ja kellaaeg 22. oktoober kell 17.30 – 19.30
Lektor, läbiviija: harrastuskokk Alla Metsmaa, Sindi linnaraamatukogu direktor Ene Michelis,
Sindi gümnaasiumi direktori asetäitja majanduse alal Mart Nõmm
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Sündmuse nimetus: “Mida on šotlastelt õppida?“ Õppekogemusi õppereisilt
maaturismi valdkonnas

Kuupäev ja kellaaeg: 23. oktoober kell 17.30 – 19.00


Sündmuse nimetus: Loeng "Kuidas panna peale väljaline kaitse ja kuidas hiljem maha
võtta“

Kuupäev ja kellaaeg: 24. oktoober kell 17.30 – 19.00
Lektor, läbiviija: lektor: teadmamees Kalju Paldis


Sündmuse nimetus: Loeng õpetajatele ja lastevanematele „Uuem lastekirjandus“

Kuupäev ja kellaaeg: 25. oktoober kell 17.00 – 18.30
Lektor, läbiviija: Rita Raudsepp, Ene Michelis
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kohalikus ajalehes Tori Valla Teataja ilmus aasta jooksul 4 artiklit, mis kirjutatud
raamatukogutöötajate poolt. Kirjutistes kajastus raamatukogus läbiviidud üritus nii sõnas kui
ka pildis. Samuti ilmusid alati ajalehes ürituste kuulutused.
Raamatukogul on kaasaegne kodulehekülg, mida uuendame pidevalt.
Teeme iganädalasi postitusi raamatukogu Facebooki lehel (435 jälgijat), jagame kirjandusega
seotud viiteid.
Olemas Instagrami konto (99 jälgijat).
Külauudistes http://www.kylauudis.ee/category/parnumaa/ kajastas meie tegemisi kohalik
kirjamees Urmas Saard.
4.9 Andmebaasid.
Kodulehel olemas e-kataloog, mis seotud URRAMi programmiga.

5. 2019. aasta tegevused
Eelkõige on mõtted suunatud uue maja remondile, sisustamisele ja uutele tegevustele seal
sees.
Raamatukogu pere näeb uues hoones suurt arengut asutuse jaoks. Raamatukogu, mis on täis
riiuleid raamatutega, ei ole enam päris see, mida meilt oodatakse. Esialgsete arvestuste järgi
saab uues hoones olema palju suurem tuba lastekirjanduse ja –tegevuste jaoks, saame pakkuda
senisest hubasemat kohallugemise võimalust ja eraldi ruumina on võimalik sisustada
tegelustuba ettevõtmiste ja näituste korraldamiseks.
Laheneb probleem liikumispuuetega inimeste pääsuks raamatukokku ja eakamadki
rõõmustavad kindlasti kui enam treppi kasutama ei pea, maja on ühekorruseline.
Hoone vahetus läheduses asuvad bussipeatus, kauplus, seltsimaja, kool – mida paremat võiks
meie külastajad veel soovida.
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Koostaja
Ene Michelis
Sindi linnaraamatukogu direktor

