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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike
arv
(01.12.1
9)

Teenindus
punktide
arv

Vinni

317

0

.

1. Põhilised tegevussuunad
2020.a. põhiline tegevussuund raamatukogu teenuse pakkumine Tudu ja selle
piirkonna elanikele.Oma jälje külastuste ja laenutuste osas jättis COVID-19 eriolukord
kevadel ja selle teine laine sügisel.
1.1 Koroonaviiruse mõju
1.1.1 Esimene laine
Tudu raamatukogu töötas hädaolukorras piiratud tingimustes ja oli lugejatele
külastamiseks suletud.Toimus kontaktivaba raamatute laenutus ja tagastus.Oma soovist
sai teda anda telefoni või meili teel kella 10.00 – 14.00-ni.
Eriolukorra lõppedes kehtis raamatukogu töötajale ja külastajatele maskikandmis
kohustus.Muid ümberkorraldusi raamatukogu töökorralduses ja ruumides ei
tehtud.Lugejaid on vähe ja seoses pandeemiaga oli ka raamatukogu teenuste kasutamine
väga minimaalne.Inimesed püsisid kodus.
Teiseks laineks olime valmis.Enesekaitsevahendid olid olemas.
Raamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud.
Raamatukogu taristut ei uuendatud.

1.1.2 Teine laine
(alates septembrist)
Teine laine mõjutas raamatukogu tööd vähem..Raamatukogu oli lugejatele
avatud.Jätkasime igapäevast tööd maskikandmise kohustuse , 2+2 reegliga ja käte
desifintseerimisega.Lugejad laenutasid korraga rohkem ja külastasid raamatukogu
harvem.
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2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:








Töökorralduses ja struktuuris muutusi polnud.Raamatukogus töötab 1 täiskohaga
töötaja.
Raamatukogu avatud E-R 8.00-15.00
Raamtukoguteenuste kvaliteedihindamist läbi pole viinud.
Arengukava pole teinud
Tudu raamatukogu põhimäärus ja kasutuseeskiri uuendatud ja kinnitatud 02.06.2020
Vinni vallavalitsuse poolt.
Nõukogu olemas.
Raamatukogu asub Tudu koolimajas,asukoht küla keskmes.Raamatukogu teenused on
elanikele kättesaadavad ja kellaajad sobilikud.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.19. €
12726
9413
2946
2342
604
367
17

Seisuga
31.12.20 €
12775
9489
3046
2366
680
240
28

Muutus %

Eelarve kokku
+0.38%
Personalikulu
+0.8%
Komplekteerimiskulu
+3.4%
sh KOV-lt
+1.02%
sh riigilt
+12.5%
Infotehnoloogiakulu
-34%
Koolituskulu
+64%
Näitused/üritused
*
* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL jne)
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Pole teinud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus ja juhtimises muutusi pole.

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Osalen keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustel
valikuliselt.Olen antud koolitustega rahul.
Teema
Erialased
täienduskoolitused
(väljaspool LVKRK-d)
LVKRK korraldatud
koolitused
Rahvajutu aasta.Robootika
võimalused rmtk.
Hea teeninduse põhitõed
Muud koolitused

Korraldaja

Tundide arv

Osalejate arv

LVKRK
6 t.

1

6 t.

1

LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Pole teinud.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine. Ei omanda.
2.4.4 Töötajate tunnustamine. Pole tunnustanud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu asub koolimajas esimesel korrusel kahes
klassiruumis.Ruumid soojad ja valgustus hea.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesele juurdepääs raamatukogusse puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus Wi-fi kasutamise võimalus.Lugejaarvuti puudub,nõudlust pole.Vajadusel saab
printida ja paljundada.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
E-teavikuid ei telli.Laenutuste edetabeli otsas on ajalehed ja ajakirjad.Neid laenutatakse
igapäevaselt.Raamatutest on esikohal Grimaldi V. „Küll sa suuremana aru saad“ja Sveström
B. „Ohvrite ohver“ .Lähtume lugejate soovidest ja kui mõni teavik puudub,siis laenutame
RVL-i vahendusel.Põhiliseks sihtrühmaks on keskealised ja vanemad naised
ajaviitekirjandusega ja lapsed laste- ja noortekirjandusega.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Juurde tuli 176 teavikut,nendest annetusena 10 raamatut.Annetused saabuvad keskkogu
kaudu.Põhirõhk ajaviitekirjandusel ja lastekirjandusel.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikast 4 ajalehte ja 3 ajakirja tellitud + kultuuriperioodika 3 nimetust.Ajakirju
laenutatakse varasemate aastatega vähem.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Annetusena lisandus 1 auvis „Presidendi kett1938-2008“.
3.2 inventuurid, mahakandmised.2020 a. mahakantud 57 teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi lugejateeninduses ja raamatukoguteenustes pole.Lugejad laenutavad raamatuid ja
ajalehti,ajakirju.Teaviku pikendamise ja reserveerimise võimalust URRAM-is ei
kasutata.Saadetakse e-mail või antakse teada telefoni teel.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. .Lugejatel on kodus arvutid ja nutitelefonid ja
vajadus lugejaarvuti järgi raamatukogus puudub.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Lugejate arv on langenud. Juurde on tulnud mõned uued lugejad,mõned on meie hulgast
lahkunud.Samas näeme laenutuste ja külastuste arvu tõusu.Põhjuseks kindlasti raamatukogu
kolimine koolimajja,parem asukoht ja laste laenutuste ja külastavuse suurenemine.Printimise
ja paljundamise teenust kasutatakse väga harva.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Tudu

70

68

-2

Raamatu-

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

Tudu

1245

1585

+340

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud
2019

Päringud
2020

Muutus
(+-)

1583

2548

+965

0

0

0

kogu

kogu
Tudu

Tagastuskasti külastused arvesse ei läinud.

Raamatukogu

Virtuaalürituste arv

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2019
2020
2019
2020
Tudu
0
0
00
0
*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0
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Raamatukogu

Virtuaalkoolituste arv

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2019
2020
2019
2020
Tudu
0
0
0
0
*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist
Raamatukogu

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

Tudu

0

0

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2019
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2020
0

Infopäringud. Pole.
4.3 RVL teenindus
RVL välja laenutatud 7 teavikut ja sisse 1 .
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste-ja noortekirjandust tuli juurde 337 teavikut.See,et raamatukogu asub koolimajas on
laste laenutusi suurendanud.Lapsed käivad iga päev raamatukogus ja kuigi neid koolis palju ei
ole (6 klassi ja 12 last) on see positiivne.Komplekteerin uuemat lastekirjandust nooremale
koolieale ja mudilastele ja valikuliselt noorteromaane.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2019
2020
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d Muutus
2020
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

Tudu

15

308

652

158

337

+179

18

+3

+344

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Algklassi lapsed on kõige usinamad raamatukogus käijad.Laenutavad,vaatavad kohapeal
raamatuid ja mängivad erinevaid lauamänge.(algklassides kokku 9 last)Lasteaia lapsed
otseselt ei laenuta aga käivad kohapeal uudistamas.Neile loeme raamatuid ette.Pikapäeva
rühma koolis ei ole ja kuna algklasside tunnid lõpevad varakult ,on kella 14.00-ks koolimaja
tühi.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: LISA 4
Tegime 2 väikest üritust raamatukogupäevade raames.Lasteaialastele ettelugemipäev ja väike
ringkäik raamatukogus.Algklassi lastele tutvustasime eesti rahvajutte ja lugesime „Suur
Peeter ja väike Peeter“. Samuti tegime ristsõnapäeva ja mängisime lugemismänge.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega sihtrühma pole.
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Tabel 6
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Kordade arv – mitu korda raamatukogu kasutajatele teenuseid osutas (näiteks kui
raamatukogu osutab ühe päeva jooksul teenust 10 kasutajale, on kordade arv 10).
Kasutajate arv – unikaalsete kasutajate arv, kellele teenuseid pakutakse. Kui te pakute
korraga rohkem kui ühte teenust (näiteks ka abi e-teenuste kasutamisel), siis on teenuste arv
suurem.

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenused teistele asutustele puuduvad.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil – kooliga ja lasteaiaga
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Pole koolitusi teinud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Infot saab raamatukogu kohta Vinni valla kodulehelt.
4.9 Andmebaasid.Andmebaase pole teinud.E-kataloog olemas.

5. 2021. aasta tegevused
2021 a. jätkame igapäevase tööga.

Koostajad........
Direktor
Allkiri Katrin Kastemäe
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Tudu

2

12

28.-

Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest
raamatukogust osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada osalejate
arvuga.

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Pole teinud.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2020)

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

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Tudu

*Ettelugemispäev lasteaiaga ja 9
algklassidega
4
*ristsõnapäev ja lugmismängud

