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Aastaaruanne 2014
Ulvi raamatukogu(Rägavere vald, Lääne Virumaa)
Elanike arv: 579
1.Põhilised tegevussuunad
Ulvi raamatukogu teenindab Rägavere valla elanikke. Raamatukogu teenindus
piirkonda kuuluvad järgmised külad: Aasuvälja, Kantküla, Lavi, Männikvälja,
Mõedaka, Nurkse, Põlula, Sae ja Ulvi.
Raamatukogu komplekteerib, rekomplekteerib ja laenutab raamatuid. Raamatukogu
asub AIP (avalik interneti punkt). Lugejate käsutuses on 2 arvutit ja töötajal 1 arvuti.
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. Eelistatud on auhinnatud
teosed.
Olemasoleva ja toimiva kultuuriraamistiku hoidmine, traditsioonide ja pärandi
säilitamine, uue ja avarama pilguga tulevikku vaatamine ning töö noortega on
järgnevate aastate kultuuripoliitika olulisemad suunad.
Raamatukogu korraldas 22 erinevat näitust ja väljapanekut. Seoses liikumisaastaga oli
ka samateemaline näitus „2014-Kogu Eesti liigub. Liikumisaasta“. Kuna oli ka
jäälinnu aasta, siis toimus üritus, kus tutvustasime ja joonistasime jäälindu. Võtsime
osa ka jäälinnu joonistusvõistlusest, üles oli pandud joonistustest näitus. Kasutaja
arvutites oli ekraanil ikoonid-otseteed erinevatesse looduskaamera kohtadesse ning
jäälindu tutvustavasse slaidiprogrammi. Oli ka näitus „Linnud ja nende maailm“, kus
esikohal olid aastalinnud (ka jäälind).
Ulvi raamatukogu teeb väga tihedat koostööd Ulvi lasteaia, - noortetoa ka - klubiga
ning Ulvi Hooldekoduga.
Töötaja käis 2014. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas üheteistkümnel korral.
Lasteaeda külastas viiel korral: tutvustas erinevaid lastejutte ja teatrikuul etendas
näpunukuteatrit S. Maršak „Tare-tareke“. Lasteaia lapsed viibisid raamatukogus ühel
korral, tähistamaks kadripäeva.
Koostöös Ulvi noortetoaga korraldasime ürituse „Film, film, film“, kus kahes kohas
(noortetoas ja raamatukogus) tutvustasime erinevaid filme. Koostöös Ulvi noortetoa,
Ulvi klubi töötaja ja Kuma Foto töötajaga koostasime ja korraldasime fotonäituse
„Meie vallas on elu, meie vallas on ilu“. Märtsis külastas raamatukogu lugejaid
kirjanik Urve Tinnuri ja oktoobris Rein Sikk. Augustis olid Lääne-Virumaa
raamatukogu töötajad Rägavere vallas ning Ulvi raamatukogus. Lõunani toimus loeng
ja peale lõunasööki Mõedaku Spordibaasis tutvuti Rägavere vallaga: Viru-Kabala
raamatukogu, Miila külaselts, Lavi allika, Põlula Kalakasvatuskeskusega.
Detsembris oli raamatukogus üleval üllatuspuu, kus kõik külastajad said omale valida
õnnitluskaardi koos vanasõnaga ja üllatus-jõulukingi. Jõulukuul toimus ka päkapiku
töötuba, kus meisterdasime erinevaid jõulukaarte ja kingikarpe
2015. aastal jätab raamatukogu töötaja koostööd nii Ulvi lasteaia kui ka – noortetoa ja
- klubiga. Jätkuvad ka ettelugemistunnid hooldekodus. Uuel tegevusaastal on plaanis
kutsuda lugejatega kohtuma kaks kirjanikku: märtsis ja oktoobris.
Raamatukogutunde ja uute raamatute tutvustamist jätkame ka uuel tegevusaastal.
Kuna 2015. aastast on samas vallas asuv Viru-Kabala raamatukogu suletud, siis
hakkab Ulvi raamatukogu töötaja esmaspäeviti suletud raamatukogu ruumides
raamatuid laenutama.
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2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogu põhimäärusesse on sisseviidud Rahvaraamatukogu
seaduses tehtud muudatused, mis jõustusid 1.05.2007. a. Raamatukogu tegevus on
kajastatud Rägavere valla arengukavas. 2015. aastal koostab raamatukogu ka eraldi
arengukava.
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
manifest, UNESCO rahvaraamatukogude manifest
2.2 Eelarve
Põhieelarve

Seisuga
31.12.13. €
19,244
8,502
4,198
3,200
0,998

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud

-

0,902

Seisuga
31.12.14 €
20,483
10,318
4,445
3,500
0,945

Muutus %

0,680

- 24,7

+ 6,05
+ 17,6
+ 5,6
+ 8,6
- 5,3

Ei ole projektidega raha taotletud

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood
-

Summa
-

2.3 Struktuur
Raamatukogus töötab 1 täiskohaga direktor.
Raamatukogu on lahti 5 päeva nädalas:
esmaspäev 9 00-17 00, teisipäev 9 00-18 00, kolmapäev 13 00-18 00,
neljapäev 10 00-18 00, reede 9 00-16 00
Kolmapäeva hommik on mõeldud sisetöödeks ja Lääne Virumaa Keskraamatukogust
venekeelse kirjanduse toomiseks (RVL). Kuna raamatukogus on ainult eesti keelne
kirjandus, siis venekeelsele lugejaskonnale peab raamatuid mujalt juurde tooma.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
- Koosseisus muutusi ei toimunud
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Ulvi raamatukogu 2

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
6

Raamatukoguhoidjate arv, kes
osalesid
täienduskoolitusel
1

Koolituseks
kulutatud
23,5
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Koolituse teema
Vikipedia koolitus
Paberi ja trükikunsti ajaloost,
raamatute säilitamisest ja
restaureerimisest

Korraldaja
L-Virumaa
Keskraamatukogu
L-Virumaa
Keskraamatukogu

Osavõtjate arv
1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
- Koolitusi 3( tundides 2)
Raamatukogu töötaja osaleb programmis „Tagasi kooli“. Selle raames toimus ka
raamatukogu tund 1-5 klassile. Raamatunädalal toimus raamatukogutunnid Ulvi
lasteaias.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
- Ei õpi
Töötaja omandas 2012. aastal kõrghariduse
Kultuuriakadeemias.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
- Valla 22 sünnipäeval tänukiri tehtud töö eest

Tartu

Ülikooli

Viljandi

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Kas raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Alates veebruarist 2012 asub Ulvi külas, Ulvi mõisa majas (Rägavere Valla Rahva
Maja), kus on ka kaldtee liikumispuuetega inimestele. Seoses kolimisega lahenes
ruumipuudus. Raamatukogu käsutuses on 127,5 m² kasuliku põrandapinda.
Raamatukogu töötajal on omaette kabinet. Võimalus kasutada kööki. Ruumid on
valged, soojad.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit, mõlemal interneti ühendus.
•
Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/
toimub pidev täiendamine.
•
Ulvi
raamatukogul
on
facebooki
lehekülg
http://www.facebook.com/pages/Ulvi-raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev
päevakajaliste uudiste lisamine.
•
Rägavere valla kodulehel
http://www.ragaverevv.ee/index.php?go=vallaasutused, on Ulvi raamatukogu samuti
leitav.
•
Registreeritud lugejal on lugejapilet, millel on raamatukogu lahtioleku ajad ja
lugeja number mida kasutan ka vöötkoodina.
•
ID-kaardi kasutamise võimalus on ühes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis.
•
Raamatute tähtaega pikendatakse ka e maili vahendusel, kui ka telefoni teel.
Lugejatele, kellel võimalik kasutada Internetti, on antud paroolid. Raamatukogu
pakub enamikke kaasaegseid lugejateenuseid. Noorem lugejaskond kasutab neid
teenuseid väga aktiivselt. Raamatute reserveerimisvõimalus on lugejal olemas.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted rahvusvahelisel, riiklikul ja kohalikul
tasandil. Kui käsitlete koostööd ka lasteteeninduse jm all, siis dubleerimine ei ole
vajalik, piisab viitamisest (vt ka 7.3). Millised on maakonnas/linnas olnud
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raamatukogude tegevust toetavad isikud, asutused. Kellega olete ise koostööd
alustanud ja jõudnud tulemusteni
Ulvi raamatukogu teeb väga tihedat koostööd Ulvi lasteaia, - noortetoa,
-klubi ja - Hooldekoduga.
Töötaja käis 2014. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas üheteistkümnel korral.
Ulvi hooldekodu elanike lugemisvõimaluste eest hoolitseb nii Ulvi raamatukogu
töötaja kui ka hooldekodu töötaja. Lasteaeda külastas viiel korral: tutvustas erinevaid
lastejutte ja teatrikuul etendas näpunukuteatrit S. Maršak „Tare-tareke“. Lasteaia
lapsed viibisid raamatukogus ühel korral.
Koostöös Ulvi noortetoaga korraldasime ürituse „Film, film, film“, kus kahes kohas
(noortetoas ja raamatukogus) tutvustasime erinevaid filme. Koostöös Ulvi noortetoa,
Ulvi klubi töötaja ja Kuma Foto töötajaga koostasime ja korraldasime fotonäituse
„Meie vallas on elu, meie vallas on ilu“. Detsembris korraldasime koos Ulvi klubi
töötajaga koduste laste jõulupeo.
Märtsis külastas raamatukogu lugejaid kirjanik Urve Tinnuri ja oktoobris Rein Sikk.
Augustis olid Lääne-Virumaa raamatukogu töötajad Rägavere vallas ning Ulvi
raamatukogus. Lõunani toimus loeng ja peale lõunasööki Mõedaku Spordibaasis,
tutvuti Rägavere vallaga: Viru-Kabala raamatukogu, Miila külaseltsi, Lavi allika,
Põlula Kalakasvatuskeskusega.
Tihe koostöö kohaliku vallavalitsusega. Ulvi raamatukogu direktor on alates
oktoobrist 2013 Rägavere vallavolikogu kultuurikomisjoni liige ja oli 2014. aastal
valimiskomisjoni esimees.
Ulvi raamatukogu teeb koostööd samas vallas 5 km eemal oleva Viru Kabala
raamatukoguga. Samuti on tihe RVL Muuga -, Sõmeru - ning Lääne-Virumaa
Keskraamatukoguga
3. Kogud
3.1 Komplekteerimisel eelistus on eesti kirjanikel ja Eestit puudutavatel teavikutel
ning auhinnatud teostel. Samuti tuleb arvestada erinevate lugejagruppide soovidega.
Vajaka jääb koolis nõutavast kohustuslikust kirjandusest. Järelkomplekteerimist saab
teha selles osas vähe, kuna vajaminevaid raamatuid enam ei trükita.
- annetuste osakaal kogude juurdekasvust – annetusi ei olnud
- kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega – raamatukogu külastati
6555 korral ja sh külastasid lapsed 3232 korral.
Raamatuid laenutati 5834 ja sellest lastele 757.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 323 raamatut
3.1.2 Perioodika komplekteerimine - 16 nimetust ajalehte, ajakirja
3.1.3 Auviste komplekteerimine - ei komplekteerinud
Kataloogid (arendused) –ei ole
4. Raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
Raamatukogus on kaks külastajate käsutuses kaks arvutit, mõlemal interneti ühendus.
Raamatukogus on võimalik lugeda ajalehti: Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti
Postimees, Kuulutaja. Iga kvartal ilmub ajaleht Rägavere Valla Leht ning Sõmeru
vallast saame ajalehte Sõmeru Sõnumid. Rägavere vallavolikogu otsused ja määrused
on kättesaadavad Rägavere valla interneti lehel. AIP-i kasutati 950 korral. Kõige
rohkem kasutati AIP-i arvuteid mais ((106) ja augustis(124).
4.2 Raamatukogu kasutamine
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Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

Ulvi
raamatuko
gu

185

202

+17

Külastused
2013
6672

Külastused
2014
6555

Muutus
(+-)
-117

Virtuaa
lkülas-d
2013
17594

Virtuaalkülas-d
2014
5395

Muut
us(+-)
12216

RaamaLaenut-d
Laenut-d
Muutus
tukogu
2013
2014
(+-)
Ulvi
6054
6588
+534
raamatukogu
Lugejaid on veidi (17) rohkem ja ka laenutusi rohkem. Kuigi lugejaid pole just üleliia
palju, on nad ometi väga tublid lugejad. Virtuaalkülastuste niisuur langus on ilmselt
tingitud süsteemis oleva veaga ja seda seletada ei oska.
RVL – venekeelseid raamatuid Lääne-Virumaa Keskraamatukogust;
Tihe RVL on Muuga- ja Sõmeru raamatukoguga
E-teenuste arendus ja tutvustus. Raamatukogu kastaja arvutites on otsetee Ulvi
raamatukogu lehele. See aitab ka sealsetel uudistel silma peal hoida.
4.3 Lasteteenindus: Tuua välja edulood, probleemid ja teha ettepanekuid (st
probleemide juurde lisada ka võimalikke lahendusi) lasteteeninduse parendamiseks, nt
laste lugemisharjumus, lastekogu komplekteerimine, lasteürituste korraldamine jms.
Koostöö koolide jt asutustega. Näiteid töö tulemuslikkusest laste lugemise
arendamisel. Parimad kordaminekud.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us
(+-)
+3

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Ulvi
50
53
3390
3232
-158
624
757
raamatukog
u
Ulvi raamatukogu teeb väga tihedat koostööd Ulvi lasteaia, - noortetoa ja klubiga ning
Põlula Kooliga. Lastele korraldati 5 näitust ja väljapanekut.
Kuna oli jäälinnu aasta, siis toimus lasteüritus, kus tutvustasime ja joonistasime
jäälindu. Võtsime osa ka jäälinnu joonistusvõistlusest, üles oli pandud joonistustest
näitus. Kasutaja arvutites oli ekraanil ikoonid-otseteed erinevatesse looduskaamera
kohtadesse ning jäälindu tutvustavasse slaidiprogrammi. Oli ka näitus „Linnud ja
nende maailm“, kus esikohal olid aastalinnud (ka jäälind).
Töötaja käis 2014. aastal lasteaias viiel korral: tutvustas erinevaid lastejutte ja
teatrikuul etendas näpunukuteatrit S. Maršak „Tare-tareke“. Lasteaia lapsed viibisid
raamatukogus ühel korral, kus tähistasime kadripäeva.
Koostöös Ulvi noortetoaga korraldasime ürituse „Film, film, film“, kus kahes kohas
(noortetoas ja raamatukogus) tutvustasime erinevaid filme. Koostöös Ulvi noortetoa,
Ulvi klubi töötaja ja Kuma Foto töötajaga koostasime ja korraldasime fotonäituse
„Meie vallas on elu, meie vallas on ilu“.
Detsembris oli raamatukogus päkapiku töötuba, kus meisterdasime lastega erinevaid
jõulukaarte ja kingikarpe

Muutus
(+/-)
+133

+
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Raamatukogu töötaja osaleb programmis „Tagasi kooli“. Selle raames toimus ka
raamatukogu tund 1-5 klassile. Raamatunädalal toimus raamatukogutunnid Ulvi
lasteaias.
Väikesed lapsed tulevad alati üritusele kaasa ja osalevad rõõmuga. Kõige keerulisem
on raamatukokku meelitada noori (teismelisi).
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
11

Teenuste arv

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele
11

Kasutajate arv
2

Osavõtjate arv
70

Ettelugemised toimusid Ulvi Hooldekodus. Loeme erinevaid elulugusid. Eriti meeldis
hooldekodu rahvale R. Siku raamat „Ajalehe anatoomia“.
4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
Üritustel
nimi
väljapanekud
osalenute arv
Ulvi raamatukogu 22
22
301
Raamatukogu korraldas 22 erinevat näitust ja väljapanekut. Seoses liikumisaastaga oli
ka samateemaline näitus „2014-Kogu Eesti liigub. Liikumisaasta“. Kuna oli ka
jäälinnu aasta, siis toimus üritus, kus tutvustasime ja joonistasime jäälindu. Võtsime
osa ka jäälinnu joonistusvõistlusest, üles oli pandud joonistustest näitus. Kasutaja
arvutites oli ekraanil ikoonid-otseteed erinevatesse looduskaamera kohtadesse ning
jäälindu tutvustavasse slaidiprogrammi. Oli ka näitus „Linnud ja nende maailm“, kus
esikohal olid aastalinnud (ka jäälind).
Veel näituste teemad olid: Eesti Vabariik 96; Raja oma unistuste aed;
Kevadkuulutajad; Suvelugemist; Krimkad ja ulmekad kirjanikelt Siim Veskimees, Tiit
Sepa ja Indrek Hargla; Luubi all on ajakirjandus; Tervis on peas, mitte apteegis; Pätt
ja võmm; Teeme teatrit, märts-teatrikuu; Edgar Valter ja Pokud; Muumide mamma
Tove Jansson; Harri Jõgisalu elab oma juttudes ja lugudes; Urve Tinnuri looming;
Käbi Alma Lareteid meenutades; 60. Aastat Raivo Järvi sünnist (1954-2012)
Ulvi raamatukogu teeb väga tihedat koostööd Ulvi lasteaiaga, Ulvi noortetoaga ja
Ulvi Hooldekoduga.
Töötaja käis 2014. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas üheteistkümnel korral.
Lasteaeda külastas viiel korral: tutvustas erinevaid lastejutte ja teatrikuul etendas
näpunukuteatrit S. Maršak „Tare-tareke“. Lasteaia lapsed viibisid raamatukogus ühel
korral, kus tähistasime kadripäeva
Koostöös Ulvi noortetoaga korraldasime ürituse „Film, film, film“, kus kahes kohas
(noortetoas ja raamatukogus) tutvustasime erinevaid filme. Koostöös Ulvi noortetoa,
Ulvi klubi töötaja ja Kuma Foto töötajaga koostasime ja korraldasime fotonäituse
„Meie vallas on elu, meie vallas on ilu“. Koostöös Ulvi klubi töötajaga korraldasime
ka koduste laste jõulupeo.
Märtsis külastas raamatukogu lugejaid kirjanik Urve Tinnuri ja oktoobris Rein Sikk.
Augustis olid Lääne-Virumaa raamatukogu töötajad Rägavere vallas ning Ulvi
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raamatukogus. Lõunani toimus loeng ja peale lõunasööki Mõedaku Spordibaasis,
tutvuti Rägavere vallaga: Viru-Kabala raamatukogu, Miila külaselts, Lavi allika,
Põlula Kalakasvatuskeskusega.
Detsembris oli raamatukogus üleval üllatuspuu, kus kõik külastajad said omale valida
õnnitluskaardi koos vanasõnaga ja üllatus-jõulukingi. Jõulukuul toimus ka päkapiku
töötuba, kus meisterdasime erinevaid jõulukaarte ja kingikarpe
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
3
45
40
6
6
7
6

Ulvi
3
raamatukogu
Sihtrühmaks on koolilapsed - koolitööde vormistamine ja vanemad inimesed, kes
soovivad arvuti algõpet. Samuti on algajale arvutikasutajale raske liiklustestide
tegemine. Sellealast abi ja õpet vajati.
Koolilapsed saavad tööde tegemise kiiresti kätta. Vanemad inimesed pelgavad
endiselt ja üksikud kasutavad arvutit edasi. Nende kartused on enamjaolt ühesugusedarvuti hiir tundub olema sõnakuulmatu ning kardetakse valele kohale klikkamist ja
siis sellest tulenevaid tagajärgi.
Raamatukogu töötaja osaleb programmis „Tagasi kooli“. Selle raames toimus ka
raamatukogu tund 1-5 klassile. Raamatunädalal toimus raamatukogutunnid Ulvi
lasteaias.
Kirjalikku tagasisidet ei ole aga suuline on väga positiivne. Samuti peale koolitust
tulevad lapsed palju julgemini raamatukokku.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
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.
Rägavere valla kodulehel http://www.ragaverevv.ee/index.php?go=vallaasutused, on
Ulvi raamatukogu samuti leitav.
Registreeritud lugejal on lugejapilet, millel on raamatukogu lahtioleku ajad ja lugeja
number.
ID-kaardi kasutamise võimalus on ühes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis.
Raamatute tähtaega pikendatakse ka e-maili vahendusel, kui ka telefoni teel. Tihti
kasutatakse ka facebooki vahendusel raamatute pikendamist. Raamatukogu pakub
enamikke kaasaegseid lugejateenuseid. Noorem lugejaskond kasutab neid teenuseid
väga aktiivselt.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine (koduloo ja muud omaloodud andmebaasid, tehnilised
arengud, veebipõhised teenused)
-ei ole
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid - 94
Küsitakse erinevaid telefoninumbreid, ristsõnadele vastuseid, Rägavere valda ja Ulvi
mõisa ning nende ajalooga seotud küsimused, raamatute autoreid ja kunstnike. Uute
raamatute saadavust (Rahva Raamat, Apollo).
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4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ulvi raamatukogu töötaja on Rägavere Valla Lehe kokkupanija-toimetaja, koostanud
Rägavere valla voldiku ning kujundanud vallale erinevaid kutseid ja tänukirju.
Samuti on Rägavere valla internetilehe ja facebooki lehe ning raamatukogu
internetilehe ja facebooki lehe administraator.
Kokkuvõte
Raamatukogu töös oli 2014 igati tegus aasta. Rõõmu teeb koostöö Ulvi lasteaiaga.
Olles Ulvi mõisas saab osaleda ka Ulvi noortetoa ja - klubi tegemistes.
2014. aastast toimuvad lugemistunnid Ulvi Hooldekodus. Vanemad inimesed ootavad
seda. Pole need lugemistunnid ju ainult lugemiseks. Arutame ju ka seda, kuidas
raamatus loetu haakub nende elatud eluga, mis on olnud teisiti, mis samasugune.
Tundub, et neile on see väga oluline
Kurb on see, et maal elanikkond väheneb ja eks see jätab oma jälje ka raamatukogu
tööle.
Uuel aastal jätkub töö samas suunas ja 2015. aastast on samas vallas asuv ViruKabala raamatukogu suletud ning Ulvi raamatukogu töötaja hakkab esmaspäeviti
suletud raamatukogu ruumides raamatuid laenutama.

Direktor
Tea Runovski

