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Sissejuhatus
Kirjaviis Times New Roman
Kirja suurus 12
Faili nimi: ulvi_maakonna_rahvaraamatukogude_aastaaruanne_2019
Tabel 1
Omavalitsus

Vinni vald

Elanike
arv
(01.12.1
8)
839

Teenindus
punktide
arv
2

1. Põhilised tegevussuunad
Alates 2018. aastast, haldusreformi tulemusena, on Ulvi raamatukogu Vinni vallas. Asukoht on
endiselt Ulvi külas olevas vanas Ulvi mõisamajas ning teenindab Vinni valla Rägavere
piirkonna elanikke. Raamatukogu komplekteerib, rekomplekteerib ja laenutab raamatuid ning
korraldab üritusi ja näitusi.
Raamatukogus asub AIP (avalik interneti punkt). Lugejate käsutuses on kaks ja töötajal üks
lauaarvuti. Raamatukogus on WiFi ühendus.
Valitsusliidu kultuuripoliitika eesmärk on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmine läbi
aegade. Sellest tulenevalt komplekteerib Ulvi raamatukogu eelisjärjekorras eesti keelseid ja
eesti autorite teoseid. Samuti on eelistatud auhinnatud teosed.
Piirkondlikult teeb Ulvi raamatukogu tihedat koostööd Ulvi klubi, Põlula Kooli, Ulvi lasteaia,
Ulvi noorteka, Põlula-Miila Maanaisteseltsi ning Ulvi Koduga (hooldekodu). Erinevalt
eelmisest 2018. aastast suuri koostööüritusi teiste Vinni valla raamatukogudega ei toimunud.
Piirkondlikke suuremaid üritusi, kus oli kohal ka külaline, toimusid kolmel korral. Märtsis
tähistati emakeelepäeva koos Reis Sikuga, kes tutvustas raamatut „Minu Virumaa. Üks poiss,
üks vanne, üks maa“. Raamatukogupäevade raames külastas Ulvi lugejaid raamatu Tulbid ja
bonsai autor Marek Sadam. Suurt elevust tekitas Marek Sadama koer Leenu, kes hoidis publikut
algusest lõpuni oma „käpa all“. Novembris oli külas raamatu Sagadi soldati mõistatuse autor
Ain Kütt. Kõik kolm üritust olid väga eriilmelised aga väga harivad ja meeleolukad.
Raamatukogu korraldas 24 eriilmelist väljapanekut ja näitust. Suurimaks oli näitus mis kajastas
laulu- ja tantsupidude ajalugu ja tänapäeva.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral ja Ulvi Hooldekodus 22. korral.
Põhjamaade kirjanduse nädala raames käis raamatukogu töötaja hommikuhämaruses Põlula
Koolis ette lugemas ning õhtuhämaruses tähistati koos noortekaga Pipi sünnipäeva. Kuulati
lugusid Pipi raamatust ja maiustati pannkookidega.
Koostöös noorteka töötajaga korraldati veel lastele kolmel korral meisterdamispäevi ja üritati
algatada lumelinna ehitamist. Valmis see ei saanud, kuna sulailm rikkus ettevõtmise ära.
Lasteaiaga koos tähistati nii sõbrapäeva kui ka kadripäeva ning liiklusohutuse päeva.
Raamatukogu tunnid tomusid seitsmel korral, neist koolilastele viiel korral ja lasteaia vanemale
rühmale kahel korral. Traditsiooniliselt toimuid raamatukogu tunnid märtsis ja
raamatukogupäevade ajal oktoobris ning lisaks ka novembris. Alustati nii lasteaias kui ka koolis
lugemisisu programmiga. Raamatukogupäevade ajal, kui koolilastel toimus raamatukogu tund,
laenutas lugejatele raamatuid kohalik sotsiaaltöötaja Martin Kesmaa.
Novembris oli raamatukogus õpilane kes koolitöö raames oli „töövari“.
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Raamatukogu töötaja korraldas ka liiklusnädala ja osales üleskutses IT vaatlik.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Hetkel töötab Ulvi raamatukogus üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest
lisatasu. Nõukogu puudub.
Vinni vallas on väljatöötamisel ühine põhimäärus. Hetkel toimub töö Ulvi ja Viru-Kabala
raamatukogu põhimäärusese alusel.
Ulvi raamatukogul on sisekorraeeskiri, Ulvi AIP kasutamisjuhend.
Raamatukogu töös juhindutakse rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu
töökorralduse juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest,
isikuandmete kaitse seadusest, interneti kasutamise juhendist, Ifla Interneti Manifestist,
UNESCO rahvaraamatukogude manifestist.
Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-16.00, teisipäev 9.00-18.00, kolmapäev 12.00-17.00,
neljapäev 9.00-18.00, reede 9.00-16.00
Teeninduspiirkond ei erine teistest maapiirkondadest, kus on hajaasustus. Sellest tulenevalt on
ka inimesed harjunud nii poes, arstil kui ka raamatukogus omal jõul käima. Bussitransport on
olemas aga see on hõre. On piirkondi, kuhu buss ei sõidagi. Raamatukogu on avatud sel ajal,
kui bussid liiguvad. Raamatukogu töötaja koduteenindust - kord kuus Viru-Kabalas ja kaks
korda kuus Ulvi Kodus.
Kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud. Plaanis on see teha lähiajal.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Koolituskulu
Näitused/üritused
*

Seisuga
31.12.18. €
20.312
13.696
5.767
4.200
1.567
0.850
0.06
0.094

2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Seisuga
31.12.19 €
24.268
15.861
5.880
4.302
1.578
0.820
0.196
0.396

Periood
-

Muutus %
+ 16
+ 13.6
+ 1.9
+ 2.3
+ 0,7
- 3,5
+ 69
+ 76

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

6
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi ei ole toimunud. Küll aga on valla arengukavas 2019-2030 eelseisvatel aastatel plaan
kus kultuuriasutused, sh raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla.
Hetkel töötab Ulvi raamatukogus üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest
lisatasu. Nõukogu puudub.
Vinni vallas on väljatöötamisel ühine põhimäärus. Hetkel toimub töö Ulvi ja Viru-Kabala
raamatukogu põhimäärusese alusel.
Ulvi raamatukogul on sisekorraeeskiri, Ulvi AIP kasutamisjuhend.
Raamatukogu töös juhindutakse rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu
töökorralduse juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest,
isikuandmete kaitse seadusest, interneti kasutamise juhendist, Ifla Interneti Manifestist,
UNESCO rahvaraamatukogude manifestist.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Omapoolne hinnang. Lisa 1
Teema
Korraldaja
Osalejate arv
Erialased täienduskoolitused
LVKRK korraldatud koolitused
 Õppimise võlu ja
nauditav õppimine
hõbedases vanuses
- Laste lugemismängud,
kuidas ajutreening
parandab
enesehinnangut
- Õppereis Kiisa rk-sse
A.Pärdi keskusesse
- Seminar V-Maarja
vallas
„Lugemisisu“ stardikoolitus
Privaatsusõigustest
isikuandmete kaitseni
Muud koolitused
Ing keel

LVKRK

1

Eesti Lastekirjanduse Keskus
Rahvakultuuri Keskus

1
1

J.Kunderi Selts

1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
ei toimunud
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Töötajal eriharidus omandatud 2012. aastal
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
RIK –i Aitäh kiri osalemise eest IT-vaatlikus kampaanias
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub vanas Ulvi mõisamajas mille renoveerimine lõppes 2012 ja sellest ajast asub
ka raamatukogu sealsetes ruumides. Raamatukogu käsutuses on 127,5 m² kasuliku
põrandapinda. Raamatukogu töötajal on omaette kabinet. Võimalus kasutada kööki ja suurt
saali. Suuremad üritused ja kohtumised toimuvadki suures saalis. Ruumid on valged, soojad.
Hetkel renoveerimiseks vajadus puudub.
LISA 3
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesel on ligipääs raamatukogule. Ulvi mõisamajal on kaldtrepp
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogu kasutab tööks programmi URRAM
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit. Lugejatel on võimalik kasutada tasuta WiFi-t. Pajundamisvõimalus: scanner, printer
-Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/
-Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulviraamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine.
-Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/raamatukogud, on Ulvi raamatukogu samuti
leitav.
-Laenutamine toimub ID kaardiga, koolilapsed kellel puudub ID kaart kasutavad õpilaspiletit.
-ID-kaardi kasutamise võimalus on ühes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis. Üks arvuti on
niivana, et tarkvara enam ei uuendata ja see vajab välja vahetamist.
-Raamatute tähtaega pikendatakse ka e-maili vahendusel, kui ka telefoni teel. Samuti
kasutatakse raamatute pikendamisel facebooki. Lugejatele, kellel võimalik kasutada Internetti,
on antud paroolid.
Raamatukogu pakub enamikke kaasaegseid lugejateenuseid. Raamatute reserveerimisvõimalus on lugejal olemas.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Raamatuid aasta alguses 12039 ja aasta lõpus 12434. Juurde osteti 413 eksemplari sellest 274
ilu ja lastekirjandus. Kustutati 18 teavikut. Annetusi oli 11. Ringlus oli 0,5.
Inventuur toimus 2017. aastal.
Komplekteerimisel eelistus on Eesti kirjanikel ja Eestit puudutavatel teavikutel ning auhinnatud
teostel. Võimaluse piires tuleb arvestada erinevate lugejagruppide soovidega. Lastekirjanduse
osas eelistused on üldjoontes samad. Kuna lähedal asub kool tuleb lisaks tellida ka koolis olevat
kohustulikku kirjandust.
E-teavikuid ja auviseid raamatukogus ei laenutata ega komplekteerita. Küll aga on raamatukogu
kodulehel üleval lingid, kus saab lugeda tasuta e-raamatuid
Ajakirjadest käis raamatukogus 22 nimetust (aastakäiku) ja ajalehti 3. Ajakirju laenutati koju,
ajalehed on kohalkasutuses.
Ajakirjadest on suurema laenutuste arvuga Naisteleht (127 korral), Imeline Ajalugu (77) ja Oma
maitse (52)
Raamatutest on suurima laenutuste arvuga raamatud: A. Jõe Viimane laev, P.Võsa Kadunud
Eesti, M. Rückenberg Hull suvi, K. Johanson Hundirada. Eelmine aasta loeti enim Eesti
autorite teoseid. Esimese kümne enim loetud raamatu seas oli kaheksa eesti autorite teost.
Võrreldes eelmise aastaga on ajakirjanduse laenutus sarnane. Eelmisel aastal loeti enim ajakirja
Naisteleht ja siiani enim loetud ajakiri Imeline Ajalugu jäi teiseks. Ilmselt on siin tegemist
sellega, et Naisteleht ilmub kord nädalas aga Imeline Ajalugu kord kuus.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur toimus 2017. aastal.
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi haldusreform ei toonud. Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-16.00, teisipäev
9.00-18.00, kolmapäev 12.00-17.00, neljapäev 9.00-18.00, reede 9.00-16.00
Lugejate arv on langenud 14 inimese võrra, mis on väikese raamatukogu kohta hea tulemus.
Küll aga peab tõdema, et on ära kadunud lugejad, kes laenutasid suurel hulgal. Eakad lugejad
on läinud manalateele. Nimelt 2018. aastast otsustas enamik õpilasi kohalikust koolist ära
minna ja see andis ka Ulvis olevale raamatukogule tugeva tagasilöögi. Õpilased, kes käisid
kohalikus koolis, laenutavad nüüd oma uue kooli lahedal olevast raamatukogust. Laenutusi oli
6392 mis oli 1465 vähem 2018. aastast. Sama juhtus ka külastustega, mis on samuti miinuses
1473. Koolilapsed tulevad koju alles õhtul ja siis nad lihtsalt ei jõua külastada kohalikke asutusi.
Külastusi oli 2019 aastal kokku 4267.
Teeninduspiirkond ei erine teistest maapiirkondadest, kus on hajaasustus. Sellest tulenevalt on
ka inimesed harjunud nii poes, arstil kui ka raamatukogus omal jõul käima. Bussitransport on
olemas aga see on hõre. On piirkondi, kuhu buss ei sõidagi. Raamatukogu on avatud sel ajal,
kui bussid liiguvad. Raamatukogu töötaja teeb koduteenindust: kord kuus Viru-Kabalas ja kaks
korda kuus Ulvi Kodus.
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit milles on paljundamise võimalus.
Ajakirjadest käis raamatukogus 22 nimetust (aastakäiku) ja ajalehti 3. Ajakirju laenutati koju,
ajalehed on kohalkasutuses. Ajalehtedest käis: Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti Postimees. Iga
kuu ilmus ajaleht Koduvalla Sõnumid. Vinni vallavolikogu otsused ja määrused on
kättesaadavad Vinni valla Interneti lehel http://www.vinnivald.ee/protokollid-ja-oigusaktid.
Raamatukogu kolis praegustesse ruumidesse 2012. Aastal. Hetkel puudub vajadus remondi
järele.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit. Üks arvuti on niivana, et tarkvara enam ei
uuendata ja see vajab välja vahetamist. Lugejatel on võimalik ka kasutada tasuta Wi-Fi-t.
Pajundamisvõimalus: scanner, printer.
Arvuteid kasutavad enamjaolt täiskasvanud kasutajad. Lapsed ja noored kasutavad
raamatukogu Wi-Fi-t olles oma isiklikus nutiseadmes.
-Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/
-Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulviraamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine.
-Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/raamatukogud, on Ulvi raamatukogu samuti
leitav.
Ajalehtedest käis: Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti Postimees. Iga kuu ilmus ajaleht Koduvalla
Sõnumid. Vinni vallavolikogu otsused ja määrused on kättesaadavad Vinni valla Interneti lehel
http://www.vinnivald.ee/protokollid-ja-oigusaktid.
Päringuid tehti 287. Korral.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte, analüüs.
Tabel 4
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus (+-)
kogu
2018
2019
239
225
-14
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Raamatukogu

Raamatukogu

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)

5740

4267

-1473

Laenut-d
2018
7857

Laenut-d
2019
6392

Muutus
(+-)
-2140

Virtuaalkülast.
2018
8670
Päringud
2018
343

Virtuaalkülast.
2019
8500
Päringud
2019
287

Muutus
(+-)
-170
Muutus
(+-)
- 56

Infopäringud.
Infopäringuid tehti 287. korral. Enim küsitakse asutuste aegu ja telefoninumbreid ning
kirjanduse kokkuvõtteid, veebis leitavaid raamatuid, käsitöö õpetusi, seadusandlust.
4.3 RVL teenindus
Välja laenutati 36 ja sisse 273 eksemplari. Sisselaenutatud eksemplarid olid enamjaolt vene
keelne kirjandus ning samuti koolinoortele kohustuslik kirjandus. Kolmapäeva hommikul käib
raamatukogu töötaja Lääne-Virumaa Keskraamatukogust raamatuid toomas.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lasteraamatuid telliti 41 nimetust. Lastekirjanduse tellimine on üldjoontes sama põhimõttega,
mis täiskasvanute kirjanduse tellimine. Komplekteerimisel eelistus on Eesti kirjanikel ja Eestit
puudutavatel teavikutel ning auhinnatud teostel. Kuna lähedal asub kool tuleb lisaks tellida ka
koolis olevat kohustulikku kirjandust. Kohustuliku kirjanduse tellimine on tihti problemaatiline
sest vana trükki pole enam saada aga uustrükki pole tehtud.
Lasteraamatute juurde soetamine ei mõjuta raamatute laenutamist ja raamatukogu
külastatavust. Puuduvad raamatud saab tellida RVL-i teel ja koolilapsed on sellest võimalusest
hästi teadlikud
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus Laenut
Laenut Muutus
2018
2019
(+-)
2018
2019
(+-)
2018
2019
(+/-)
Linna/ma 52
55
+3
2254
1517
-737
1027
504
-523
ak. rmtk
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused LISA 4
Noorte lugemisharjumuste kujundamisel on suur osa erinevatel üritustel, raamatukogutundidel
ja ettelugemistel. Kindlasti aitab kaasa ka raamatukogu külastusele lisavõimaluste pakkumine
näit. käsitöö. Ka koostöö erinevate asutuste on eelduseks, et lapsed ja noored külastaksid
raamatukogu ja leiaks siin vajalikku tegevust. Ulvi raamatukogu teebki tihedat koostööd Põlula
Kooli, Ulvi lasteia ja noortekaga. Küll aga peab tõdema, et vaatamata laste lugejate arvu kasvule
on külastatavus vähenenud. Õpilaste arv kohalikus koolis on trastiliselt vähenenud ja see annab
tunda ka kohalikes ettevõttetes ja ettevõtmistes.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral.
Põhjamaade kirjanduse nädala raames käis raamatukogu töötaja hommikuhämaruses Põlula
Koolis ette lugemas ning õhtuhämaruses tähistati koos noortekaga Pipi sünnipäeva. Kuulati
lugusid Pipi raamatust ja maiustati pannkookidega.

10
Koostöös noorteka töötajaga korraldati veel lastele kolmel korral meisterdamispäevi ja üritati
algatada lumelinna ehitamist. Valmis see ei saanud, kuna sulailm rikkus ettevõtmise ära.
Raamatukogu tunnid tomusid seitsmel korral, neist koolilastele viiel korral ja lasteaia vanemale
rühmale kahel korral. Traditsiooniliselt toimuid raamatukogu tunnid märtsis ja
raamatukogupäevade ajal oktoobris ning lisaks ka novembris. Lasteaiaga koos tähistati nii
sõbrapäeva kui ka kadripäeva ning liiklusohutuse päeva. Alustati nii lasteaias kui ka koolis
lugemisisu programmiga. Raamatukogupäevade ajal, kui koolilastel toimus raamatukogu tund,
laenutas lugejatele raamatuid kohalik sotsiaaltöötaja Martin Kesmaa.
Novembris oli raamatukogus õpilane kes koolitöö raames oli „töövari“. Oma töövarju päevast
pidi õpilane koolis ka ettekande tegma.
Raamatukogu töötaja korraldas ka liiklusnädala kus lapsed väga usinalt kaasa lõid.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6
Koduteenindus

Kordade arv
32

Teenuste arv
32

Kasutajate arv
3

Tabel 7
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Ettelugemine
Ulvi
Kodus 22
10
(hooldekodu)
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Piirkondlikult teeb Ulvi raamatukogu tihedat koostööd Ulvi klubi, Põlula Kooli, Ulvi lasteaia,
Ulvi noorteka, Põlula-Miila Maanaisteseltsi ning Ulvi Koduga (hooldekodu). Erinevalt
eelmisest 2018. aastast suuri koostööüritusi teiste Vinni valla raamatukogudega ei toimunud.
Piirkondlikke suuremaid üritusi, kus oli kohal ka külaline, toimusid kolmel korral. Märtsis
tähistati emakeelepäeva koos Rein Sikuga, kes tutvustas raamatut Minu Virumaa. Üks poiss,
üks vanne, üks maa. Raamatukogupäevade raames külastas Ulvi lugejaid raamatu Tulbid ja
bonsai autor Marek Sadam. Suurt elevust tekitas Marek Sadama koer Leenu, kes hoidis publikut
algusest lõpuni oma „käpa all“. Novembris oli külas raamatu Sagadi soldati mõistatuse autor
Ain Kütt. Kõik kolm üritust olid väga eriilmelised aga väga harivad ja meeleolukad.
Raamatukogu korraldas 24 eriilmelist väljapanekut ja näitust. Suurimaks oli näitus mis kajastas
laulu- ja tantsupidude ajalugu ja tänapäeva.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral ja Ulvi Hooldekodus 22. korral.
Põhjamaade kirjanduse nädala raames käis raamatukogu töötaja hommikuhämaruses Põlula
Koolis ette lugemas ning õhtuhämaruses tähistati koos noortekaga Pipi sünnipäeva. Kuulati
lugusid Pipi raamatust ja maiustati pannkookidega.
Koostöös noorteka töötajaga korraldati veel lastele kolmel korral meisterdamispäevi ja üritati
algatada lumelinna ehitamist. Valmis see ei saanud, kuna sulailm rikkus ettevõtmise ära.
Lasteaiaga koos tähistati nii sõbrapäeva kui ka kadripäeva ning liiklusohutuse päeva.
Raamatukogu tunnid tomusid seitsmel korral, neist koolilastele viiel korral ja lasteaia vanemale
rühmale kahel korral. Traditsiooniliselt toimuid raamatukogu tunnid märtsis ja
raamatukogupäevade ajal oktoobris ning lisaks ka novembris. Alustati nii lasteaias kui ka koolis
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lugemisisu programmiga. Raamatukogupäevade ajal, kui koolilastel toimus raamatukogu tund,
laenutas lugejatele raamatuid kohalik sotsiaaltöötaja Martin Kesmaa.
Novembris oli raamatukogus õpilane kes koolitöö raames oli „töövari“.
Raamatukogu töötaja korraldas ka liiklusnädala ja osales üleskutses IT vaatlik.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolituste sihtrühmaks olid koolilapsed ja koolieelikud. Raamatukogu tunnid tomusid
seitsmel korral, neist koolilastele viiel korral ja lasteaia vanemale rühmale kahel korral.
Traditsiooniliselt toimuid raamatukogu tunnid märtsis ja raamatukogupäevade ajal oktoobris
ning lisaks ka novembris. Alustati nii lasteaias kui ka koolis lugemisisu programmiga.
Raamatukogupäevade ajal, kui koolilastel toimus raamatukogu tund, laenutas lugejatele
raamatuid kohalik sotsiaaltöötaja Martin Kesmaa.
Novembris oli raamatukogus õpilane kes koolitöö raames oli „töövari“.
Raamatukogu töötaja korraldas ka liiklusnädala ja osales üleskutses IT vaatlik. Rühmakoolitusi
tehakse raamatukogus juba 7 aastat. Peale koolitust on ka lapsed palju julgemad raamatuid
laenutama. Eriti muutuvad aktiivseks esimese klassi õpilased.
Vanemad inimesed soovivad rohkem arvutiskasutuse ja Internetis toimetulekuks
individuaalkoolitust - liiklustestide tegemine, töötukassa kodulehe kasutamine ja
pangatoimingute teostamine, ID kaardi tarkvara uuendamine. Samuti sooviti abi Vinni valla
kodulehe kasutamisel ja õpet e-kirjade koostamisel.
Vanemad inimesed pelgavad endiselt ja üksikud kasutavad arvutit edasi. Nende kartused on
enamjaolt ühesugused - arvuti hiir tundub olema sõnakuulmatu ning kardetakse valele kohale
„klikkamist“ ning sellest tulenevaid tagajärgi. Mitmel korral oli vaja dokumenti koostada ja
seda digiallkirjastada.
Kirjalikku tagasisidet ei ole aga suuline on positiivne
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
- Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/ toimub pidev
täiendamine.
- Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulviraamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine.
- Vinni valla kodulehelhttp://www.vinnivald.ee/raamatukogud, on Ulvi raamatukogu samuti
leitav
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?
E-kataloog.
E-katalioog, mis on Ulvi raamatukogu kodulehel kättesaadav ja raamatukogu töötaja
koostatud
http://ulvilibrary.onepagefree.com/?id=10979&
1.
E-raamatud
2.
Laulusõnad
3.
Näidendid
4.
Erinevad
5.
Käsitöö huvilistele
6.
Lastele
7.
Õppijatele
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5. 2020. aasta tegevused
Uuel aastal jatkub ka koostöö teiste Vinni valla Rägavere piirkonna ettevõtetega - raamatukogu
tunnid, ettelugemised. Kindlasti toimuvad ka suuremad üritused kus külaliseks mõni tuntud
kirjanuk või ühiskonna tegelane. Oktoobris toimuvad raamatukogu päevad Koolilaste üritused
jäävad koolivaheaegadele.
2020. aastast on Ulvi raamatukogu direktor Vinni Valla raamatukogude koordinaator. Uus
lisaülessanne toob kaasa ka lisakohustusi: Vilde auhinna valimine, raamatukogude
dokumentatsiooni ühtlustamise korraldamine jpm.
Koostaja
Direktor
Allkiri Tea Järvis
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv
7

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
73
neist ing keel 40

Koolituseks kulutatud
195.68

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
-

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
-

Teostatud tööd (2019)

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi
Ulvi raamatukogu

Ürituse nimi
Sõbrapäev koos lasteaiaga
„Krõll ja mängud“
Lumelinna meisterdamine
Meisterdamispäevad 3taaskasutus, vahtralehe roosid,
emadpäevakaart
Liiklusohutuse nädal koos
noorteka ja lasteaiaga
Pipi pannkoogipidu koos
noortekaga
Kadripäev koos kooli ja
lasteaiaga

Osavõtjate arv
23
7
6+6+5

21
6
32

