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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike
arv
(01.12.19)

Teeninduspunktide arv

Vinni
Vallavalitsus

2687

1

.

Põhilised tegevussuunad
2020.a. oli eriline aasta. Seoses koroonaga sai 1,5 kuud kontaktivabalt raamatuid laenutada –
täiesti uus kogemus. Aga pole halba ilma heata – selle aja jooksul sai kogu fond puhastatud
vananenud, lihtsalt seisma jäänud ja lagunenud eksemplaridest. Maha sai kantud ka palju
koolikohustuslikku kirjandus ja ostetud asemele uued eksemplarid. Kuna koroonaga seoses
saime riigilt lisaraha, siis selle raha eest ostetigi just kohustuslikku kirjandust.
Kuna aastaid on räägitud remondi vajadusest (üsna tulutult), siis sai tehtud muudatusettepanek
valla eelarvestrateegiasse 2021 – 2024. Lõpuks jõudis kohale arusaamine, miks on vaja
kasutajate rahulolu-uuringut, teenusekvaliteedi hindamist ja kinnitatud arengukava.
1.1 Koroonaviiruse mõju
1.1.1 Esimene laine
(Märtsist suveni, sh üleminekuperiood eriolukorra lõppedes)


Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati eri- ja hädaolukorras?

Raamatute ja ajakirjade laenutamine. Vajadusel ka arvuti kasutamine, printimine,
skaneerimine.


Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi
vahendeid kasutades?



Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?

-

Raamatute laenutamine


Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?

Tagastuskast. Tegelikult oleks tagastuskast ka ilma koroonata tulnud, sattus lihtsalt ühele
ajale.



Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?
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Tagastuskasti teenus muutub aina populaarsemaks, kasutatakse väga palju.



Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse
kättesaadavuse ajad eri- ja hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg,
mille jooksul mh raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab
kasutada iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta
virtuaalüritustest ja –koolitustest, kasutada arvutit jne)

Raamatukogu oli laenutusteenuse kättesaamiseks avatud kolm tundi, k.12 – 15.
Tagastuskasti sai kasutada 24/7, telefonile ja meilidele vastati seni, kui majas oldi (ca 10.00 –
16.00)




Kui palju raamatukogusid suleti täielikult eri- ja/või hädaolukorra ajal (ühtegi
teenust ei pakutud)?
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms
soetamine)?
-



Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?

Eelarves kärpeid ei tehtud.


Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise
kohustus töötajatele?

Kohustus oli järgida Terviseameti juhiseid, seega – maskid, kindad, desovahendid.


Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus
kasutajatele?

Kuna inimestega otsest kontakti polnud, ei saanud neid selleks ka kohustada.


Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja
kuidas korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?

Raamatukogu oli suletud 13.-30.märtsini 2020.a. Kontaktivabalt laenutati 31.03. kuni
15.05. Alates 18.maist taastus tavapärane olukord.
Kuna raamatukogu asub teisel korrusel, viidi alla välisukse juurde kaks kolme laudiga
riiulit – üks tellitud raamatutele, teine tagastatavatele raamatutele. Raamatud pakiti
kilekotti ja varustati nimesildiga.
Raamatud sai ette tellida telefoni või e-posti teel ning reserveerida Urramis. Teated
laenutamise võimaluste kohta pandi välja välisuksele, Vinni ja Pajusti kauplustesse, FB-i
ning lugejaportaali Urram kaudu kõigile, kes olid oma e-posti aadressi raamatukogule
varasemalt andnud.
Just sel ajal (aprillis) paigaldati raamatukogule tagastuskast. Kes ei tahtnud üldse
siseneda, sai raamatud sinna panna.
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Kas ja kuidas valmistuti viiruse teiseks laineks?

Erilist valmistumist ei olnud. Juurde hangiti maske (kindad ja desovahendid olid kevadest
varusse jäänud).

1.1.2 Teine laine
(alates septembrist)


Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras?

Raamatukogu jäi avatuks ja pakuti kõiki tavapäraseid teenuseid. Detsembrist jäid ära
raamatukoguring ja –tunnid.


Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi
vahendeid kasutades?



Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?



Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?



Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?



Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse
kättesaadavuse ajad hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille
jooksul mh raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab
kasutada iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta
virtuaalüritustest ja –koolitustest, kasutada arvutit jne)

-

-

-

-

Ei muutunud.


Kui palju raamatukogusid suleti täielikult hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei
pakutud)?



Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms
soetamine)?



Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?

-

-

Kärpeid ei tehtud.


Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise
kohustus töötajatele?
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Jah (mask)


Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus
kasutajatele?

Jah. Kõigile alates 12. eluaastast.


Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja
kuidas korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?

Laenutusleti äärest tõsteti tool ära, et keegi liiga pikalt ega lähedalt jutustama ei jääks.


Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed?



Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse
arendamiseks?

-

Pole küll midagi uut, aga usinamalt hakati lugeja.ee kaudu raamtuid reserveerima.


Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid?

Kõike annab hea tahtmise juures korraldada.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Töökorralduses muudatusi pole, lahtioleku ajad on endised.
E, R 11.00 – 19.00
T, K, N 11.00 – 18.00
L 11.00 – 14.00
Kadila laenutuspunkt:
T 14.00 – 16.00
N 12.00 – 16.00
Suvised lahtiolekuajad:
E – R 11.00 – 18.00
Uuendatud on põhimäärus, vastu võetud 02.06.2020. Uue põhimäärusega muudeti
raamatukogu nimi: Vinni-Pajusti Raamatukogu.
Põhimäärused uuendati kõigis valla raamatukogudes ja on ühtsed.
Kinnitatud on Vinni valla raamatukogude kasutamise eeskiri ja Vinni valla raamatukogudele
mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord (02.06.2020).
Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist pole läbi viidud. Viiakse läbi 2021.a.
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Arengukava raamatukogul pole. Kindlasti peaks tegema ja volikogu poolt kinnitatama.
Vinni Vallavalitsusele tehti muudatusettepanek 2021-2024 eelarvestrateegiasse (Vinni-Pajusti
raamatukogu renoveerimine). Ettepanek on edastatud volikogule.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Koolituskulu
Näitused/üritused

Seisuga
31.12.19. €
71.876
39.023
14.587
9.473
5.114
1.044
0.530
0.560

Seisuga
31.12.20 €
68.210
39.001
15.360
9.606
5.754
0.995
0.302
0.111

Muutus %
-5,11%
-0,06%
+5,29%
+1,40%
+12,51%
-4,70%
-43,02%
-80,18%

Raamatukogu sai 2020.a. (võrreldes 2019.a.) KOV-lt teavikute ostuks juurde 500€
2.3 Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

-

-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vinni-Pajusti raamatukogus on 2 täiskohaga (direktor, raamatukoguhoidja) ja üks 0,75 kohaga
töötaja (koristaja). Kadilas laenutab 2 tundi nädalas Kadila noortemaja juhataja, aga temale on
see töölepinguga määratud lisatöö ja raamatukogu eelarves ega statistikas see ei kajastu. 4
tundi nädalas laenutab Vinni raamatukogu direktor.
Vinni-Pajusti raamatukogu on avatud 40 tundi, Kadila laenutuspunkt 6 tundi nädalas.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.

Teema
LVKRK korraldatud
koolitused
Rahvajutu aasta.
Rahvakultuuri keskuse ja
raamatukogude
koostöövõimalused.

Korraldaja
LVKRK

Tundide arv
6

Osalejate arv
2
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Robootika võimalused
raamatukogus.
Kohtumine kirjanikega:
Tiit Aleksejev ja Piret Raud
Statistikaameti
LVKRK
andmebaasid.
Raamatukogude
arengusuunad.
Postipunktid
raamatukogudes.
Kuidas täiskasvanud
LVKRK
õpivad ja kuidas neid
tõhusamalt õpetada.
Hea teeninduse põhitõed ja LVKRK
väljakutsed
Muud koolitused
-

-

6

1

4

2

6

2
-

-

Mõlemad töötajad osalesid Saaremaal maaraamatukogude suveseminaril, mille teemaks oli
„Raamatukogu kui kogukonna siduja“. Toimusid loengud ja käigud, mis seotud kodulooga,
külastasime raamatukogusid, saime ülevaate Saaremaa kirjanikest, haldusreformist ja kuidas
raamatukogudel läinud on. Paraku koolitustõendit seekord ei saanud, seega ametlikke
koolitustunde ka mitte.
Märkimisväärne on, et Saaremaa suveseminaril osales 5 Vinni valla raamatukogutöötajat.
LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
LISA 3
Raamatukogu asukoht on hea nii Vinnis kui Kadilas. Kadila ruumid on korras, remonti ei
vaja.
Vinnis remonditi 2020.a. trepikoja välisseina pragusid. Tundub, et probleem lahenes ja
vähemalt sel sügisel on trepikoja seinad (seest) kuivad olnud.
Paraku sellest ei piisa. Raamatukogu vajab kapitaalset remonti (akende vahetus, soojustus,
põranda vahetus, siseruumide viimistlus jne). Mõeldes vananevale lugejaskonnale (ja mitte
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ainult) on vajadus lifti järele. Saades Saaremaa seminaril häid näiteid, et kõik on võimalik,
tehti valda eelarvestrateegia muudatusettepanek.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimestele puudub nii Vinnis kui Kadilas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Nii Vinnis kui Kadilad on Wifi leviala.
2020.a. saadi Vinni-Pajusti raamatukokku värviprinter.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Eelisjärjekorras komplekteeritakse eesti laste- ja ilukirjandust, väliskirjandust ja valikuliselt
liigikirjandust.
2020.a.osteti juurde ja vahetati välja kohustusliku kirjanduse eksemplare 21 nimetust, igat
juurde 2-4 eks.
Ringlus – 0,91
Laenutuste edetabel (täiskasvanud)
1.Veem, E.

Leskede klubi. Armulauamõrv

2.Uus, E.

Tüdrukune

3.Allikvee, A.

Suvine pööripäev

4.

Õnne soovib õnne: sünnipäevasalme

5.Veem, E.

Leskede klubi. Natali

6.Horst, J. L.

Talveks suletud

7.

Palju õnne sünnipäevaks

8.Denton, L. K.

Pelgupaik

9.Michaelides, A.

Vaikiv patsient

10.Kuusk, P.

Laevakokk Wend

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid osteti 12 953 € eest, sellest 5 754 € riigidotatsioon ja 7 199 € KOV raha.
2020.a. saadi juurde 1139 eksemplari raamatuid ja 3 mängu, millest annetusena saadi 97
raamatut (8,5%). Annetustest 74 eks annetas eraisik (mittetäielik sari „Eesti lugu“ ja
„Romaaniklassika“).
Ilukirjandust lisandus 843 eks (74%), liigikirjandust 296 eks (26%).
E-raamatuid ei komplekteerita.
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikale kulutati 2 407 €. Ajakirju osteti 20 nimetust, ajalehti 9. Muul moel saadi 5
nimetust ajakirju ja 1 ajaleht.
Elektroonilisi jadaväljaannete lugemisvõimalusi saime juurde 15, kokku oli võimalus lugeda
22 nimetust perioodikat. Digipakettidega oleme saanud lugemisõiguse mitmetele sellistele
väljaannetele, mida paberkandjal raamatukokku tellitud ei ole.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Maha kanti 3005 eks raamatuid.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kadila laenutuspunkt on avatud kahel päeval nädalas (kokku 6 tundi), Vinni-Pajusti
raamatukogu on lugejatele avatud 40 tundi nädalas, sh ka laupäeval (3 tundi).
Kadilas saab printida, teha koopiaid ja kasutada ID-kaarti. Vinnis saab teha koopiaid,
skaneerida, printida (nii must-valge kui värviline), kasutada ID-kaarti. Ka saab lamineerida
A4 formaadis paberit ja kiletada raamatuid. ID-kaardi kasutamine on tasuta, teistele teenustele
kehtib hind vastavalt Vinni Vallavalitsuse kinnitatud hinnakirjale.
Urramis saavad lugejad ise teavikuid reserveerida ja pikendada ja seda nad ka teevad. Hästi
aktiivselt kasutati reserveerimise võimalust kevadel kontaktivaba laenutuse ajal.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Avaliku teabe kättesaamiseks on arvuti (soetatud 2017). Laste arvuti saime 2019.a.
Täiskasvanud kasutavad arvutit enamasti maksude maksmiseks, digiallkirjastamiseks jms,
lapsed mängimiseks.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 4
Raamatukogu
Vinni-Pajusti

Raamatukogu
Vinni-Pajusti

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

614

590

-24

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

7958

6760

-1198

0

0

Muutus
(+-)
0
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Raamatukogu
Vinni-Pajusti

Raamatukogu
Vinni-Pajusti
Raamatukogu

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

22325

21340

-885

Virtuaalürituste arv
2019
0

2020
0

44

25

Muutus
(+-)
-19

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

Vinni-Pajusti
Raamatukogu

Virtuaalnäitus Virtuaalnäituste
te arv 2019
arv 2020
0

Päringud
2020

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolituste
arv
2019
2020
0
0

Vinni-Pajusti

Päringud
2019

0

Virtuaalnäituste Virtuaalnäituste
külastajate arv külastajate arv
2019
2020
0
0

Laenutustest 70,7% on ilukirjanduse, 22,7% liigikirjanduse, 6,3% perioodika ja 0,3% muud
laenutused.
Raamatutest 75,7% on ilukirjanduse laenutused.
Liigikirjandusest enim laenutati liiki 7, 3 ja 9. Kõige vähem laenutati liiki 2 ja 6,62
Lugejatest 40% on töötajad (236), 36,8% on põhikooli õpilased (217), pensionäre on 9,8%
(58).
Tõusnud on vaid täiskasvanud lugejate arv (+11). Aga laenutatakse vähem.
Infopäringud.
Infopäringuid registreeriti 25.
4.3 RVL teenindus
RVL-i teel laenasime 688 raamatut, meilt välja laenati 88 raamatut.
Väga hea on RVL meie oma valla raamatukogude vahel. Enim saab raamatuid laenutatud
Lääne-Virumaa KRK ja Lepna RK-st.
2020.a. sai lugeja kulu ja kirjadega tellitud raamatud ka Tartust (1) ja Jõhvist (2) (sellist asja
pole ammu juhtunud).
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandust saadi juurde 313 eksemplari (27,5% saabunud teavikute
koguarvust).
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d
2019

VinniPajusti

261

Lug-d Muutus
2020
(+-)
226

Külast-d
2019

-35

3092

Külast-d Muutus
2020
(+-)
2114

-978

Laenut
2019
4112

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

3755

-357

Tabelist on näha, et vähemaks on jäänud nii lugejaid, laenutusi kui külastusi.
Lapsi-lugejaid on vähemaks jäänud 35 so peaaegu 2 klassitäit lapsi.
Laenutuste ja külastuste vähenemine on otseses seoses kevadise eriolukorraga. Võrdlesin
2020 aprill kuni juuni perioodi 2019.a. sama perioodiga.
2020 – laenutusi 587, külastusi 288
2019 – laenutusi 887, külastusi 772
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Laste ja noorte laenutuste edetabel
1.Lindgren, A.
2.Kästner, E.
3.Maršak, S.
4.Tomusk, I.
5.Reinla, A.
6.Kivirähk, A.
7.Simon, F.
8.Vallik, A.
9.Widmark, M.
10.Simon, F.

Meisterdetektiiv Blomkvist
Veel üks Lotte
Kaksteist kuud
Kes tahab saada kummituseks?
Pätu
Tont ja Facebook
Hirmsa Henry õige ketšup
Mis teha, Ann?
Kohvikumõistatus
Hirmus Henry ja megavalelik ajamasin

Laenutuste edetabelis on kõik kohustusliku kirjanduse raamatud.
Lugemisharjumuse juurutamiseks on ikka kõige parem moodus ettelugemine, väike võistlus –
küll siis tahetakse ise edasi lugeda! See toimib hästi algklasside puhul.
Lugemisharjumuse arendamiseks on ka Lugemisisu programm (ELK), kus meie raamatukogu
on nüüd kahel aastal osalenud. Programmiga kaasa saadud Rampsu raamaturiiul on täidetud
värskema parima lastekirjandusega. Lapsed täidavad loetud raamatute kohta raamatupassi ja
parimad saavad diplomi ja midagi magusat põske pistmiseks.
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2020.a. toimus ELK korraldatav XV Nukitsa konkurss. Kahjuks ei ole laste osalemine
kirjaniku ja kunstniku valimisel enam nii populaarne kui varasematel aastatel. Ka ei ole suur
osa lastest raamatuid lihtsalt lugenud.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
LISA 4
Aasta algas hästi, külla pidi aprillikuus tulema Kadri Hinrikus. Juba tegime tööd, toimusid
Kadri Hinrikuse teemalised tunnid. Lugesime ja tutvustasime raamatuid, lapsed laenutasid.
Paraku see jäi toimumata.
Traditsiooniliselt käisid Vinni, Pajusti ja Kulina lasteaedade lapsed, kes kõndisid tähesillal,
jäädvustasid oma nime meie tahvlile, kuulasid lugusid nahkhiirest ja tuttpütist ning
„magustoiduks“ said ise raamatuid vaadata niipalju kui süda kutsus. Emakeelepäeva puhul sai
pusitud loomade rahvapäraste nimede kallal ja kuulatud, kuidas hauguvad, näuguvad jne
muude rahvaste loomad.
3ndad klassid on nakatatud Lugemisisu pisikuga. A.Lindgreni sünnipäeval käisid 3b klassi
lapsed. 4.klassis lapsed tutvusid Piret Raua raamatutega.

Kevadel jäid pooleli raamatukoguring ja Lugemisisu programm. Siiski jõudis osaleda
Lugemisisus 30 last ja see sai ka juunikuus lõpetatud.
Raamatukoguringi pidulik lõpetamine toimus septembris. Lapsed olid jõudnud küll juba
vastavalt 4. ja 6. klassi, aga see ei takistanud nö viimast omavahelist võistlemist (olümpiaad
jäi ju kevadel ära) ja pidulikku kringlisöömist.
I. Wiklandi kohvrid said raamatukokku toodud ja sama targalt ära viidud.
Toimumata jäi ka suvelugemise üritus.
Oktoobrist alustati taas raamatukogutundidega ja -ringiga. November oli kenasti sisustatud ja
detsembris jälle kõik läbi.
Sellist aastat pole enne olnud ja loodetavasti ei tule enam kunagi.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6
Kordade arv
Koduteenindus

Teenuste arv

12

12

Kasutajate arv
1

Tabel 7
Teenused teistele asutustele
-

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil
Koostöö toimub jätkuvalt Vinni-Pajusti gümnaasiumiga. Maie Männiste juhendab jätkuvalt 3.
ja 5. klasside raamatukoguringi.
Algklassidele teeme raamatutunde, kus tutvustame kirjanikke ja nende raamatuid, loeme ette,
teeme võistlusi kuuldust-räägitust. Enamasti on seotud kooliprogrammiga, aga sageli saame
vabad käed ja ise valida kellest/millest ja mida rääkida.
Endiselt käivad korteriühistud raamatukogus koosolekuid pidamas.
Väljapanekud:
Jaan Martinson soovitab
„ Puuaasta“ (4.a. klassi joonistused)
Kui mina alles noor veel olin… - siin olid välja pandud fotod tuntud inimestest noorena ja
soliidsemas eas. Ülesanne oli noor ja soliidsemas eas isik õigesti kokku viia. See pakkus huvi
ja lusti lastest kuni kõige vanemate lugejateni. Äratundmisrõõmu kui palju (või ka mitte)!
Küpsus – vastutus olla sina ise (peategelased küpses eas inimesed)
Kuidas kohtuda hea Eesti kirjandusega? – siia sai igaüks panna oma lemmiku (või mitu). See
väljapanek kosus jõudsasti ja laenutati ka hea meelega.
Apteeker Melchiori aeg
Saame sõbraks: Piret Raud
Jõuluraamat
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Maie Männiste juhendamisel toimub jätkuvalt raamatukoguring 3. ja 5. klassidele. Sel
kevadel jäi õpioskuste olümpiaad küll ära, aga ringi lõpetamine koos võistluse ja kringli
söömisega toimus ikka – septembris. Lapsed õpivad kasutama teatmeteoseid ja tegema
otsingut internetist, ka Urramist.
Algklassidele teeme tunde, kus õpitakse, kuidas on raamatud riiulitele paigutatud, kuidas
otsida vajalikku raamatut ja õigesti riiulile ka tagasi panna.
Täiskasvanuid saab aidata digiallkirjastamisel, pangatoimingutes jms
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
4.9 Andmebaasid.
Valla kodulehel saab siseneda Urrami e-kataloogi, kus saab teha otsingut, pikendada ja
reserveerida teavikuid.

5. 2021. aasta tegevused
2021.a. viime läbi raamatukogu kasutajate rahulolu küsitluse, raamatukoguteenuse
kvaliteedihindamise.
Lastele tuleb suvelugemise programm, täiskasvanutele 2020.a. ära jäänud silmaringi
avardamise päev (Haapsalu, loodetavasti ülevallaline).

Ere Tammeorg
26.01.2021
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Vinni-Pajusti

7

38

0.302

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
-

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2020)

Vinni-Pajusti

Trepikoja välisseina remont

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

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Sünnipäevalaps
Lindgren

on

Astrid 16 (3. klass)

Emakeelenädal

35 (2 lasteaia rühma,
Kulina ja Vinni)

Tuttpütt ja nahkhiir – meie 11 (Pajusti LA)
sõbrad on nad siin
Külla on
Hinrikus

tulemas

Kadri 34 (2. ja 4. klass)

Saame sõbraks: Piret Raud

37 (4. klassid)

Lugemine tekitab isu!

53 (3. klassid)

(lugemisisu programm)

