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Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi
Ulvi raamatukogu
Lääne-Virumaa
Elanike arv (01.12.16)
845
1.Põhilised tegevussuunad
Ulvi raamatukogu asub Rägavere valla keskuses vanas Ulvi mõisamajas ja teenindab Rägavere
valla elanikke. Raamatukogu komplekteerib, rekomplekteerib ja laenutab raamatuid. Raamatukogu
asub AIP (avalik interneti punkt). Lugejate käsutuses on kolm arvutit ja töötajal üks lauaarvuti.
Raamatukogus on WiFi ühendus.
Septembris korrastati raamatufond ja teostati inventuur.
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.
Raamatukogu korraldas 20 eriilmelist väljapanekut ja ühe näituse. Näitus oli pühendatud Soome
sajandale juubelile.
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ning - Hooldekoduga. Üritustel
osalejatest olid aktiivsemad klubi „Ajakangas“ liikmed.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas seitsmel korral ja Ulvi Hooldekodus 19. korral. Töötaja
osales oktoobris toimunud lusikapeol, kus jagas 2017. aastal sündinud lastele raamatud „Pisike puu“
ja käis õnnitlemas Ulvi lasteia lõpetajaid ning osales Põlula Kooli projektis „Muna õpetab kana“.
Väikeses kohas ja üksinda töötades peab tihti niimõnegi ürituse ühildama. Suuremaid üritusi toimus
kahel korral: märtsis ja oktoobris. Märtsi üritusel kuulasime loengut ja vaatasime filmi Siberi
põlisrahvasteste saatusest.
Oktoobrikuu oli mõnevaõrra pidulikum kuu - raamatukogul täitus 70. aastat. Toimus lugejate
tänuüritus koos esinejatega. Tutvusime raamatukogu töötaja vahendusel Ulvi raamatukogu
ajalooga. Seoses raamatukogupäevade, juubeli ja noortekultuuri aastaga korraldati Põlula Kooli
õpilastega kirjandusvõistluse. Teemadeks olid: Minu unistuste raamatukogu, Miks ma käin (ei käi)
raamatukogus ja vaba teema. Kirjandusvõistlusel osales 18 õpilast (1-4 kl 11 ja 5-9 kl 7). Kirjutati
väga värvikalt unistuste raamatukogust. Paljudes kirjatükkides mainiti ära, et raamatukogus peaks
kindlasti süüa saama. See tuli päris ootamatuna. Praegu raamatukogus ju süüa ei tohi. Mõlema
vanuserühma kirjandusvõistluse kokkuvõtted korraldati raamatukogu tunnina kus enne parimate
väljakuulutamist tutvuti raamatukogu tööga, lahendati erinavaid ülessandeid, koostastati
raamatupealkirjadest luuletusi.
Põhjamaade raamatukogunädala raames käis raamatukogu töötaja nii Ulvi lasteaias kui ka Põlula
koolis ette lugemas.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogus töötab üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest lisatasu 0,25
palgamäära ulatuses.
Nõukogu puudub
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Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogu põhimäärusesse on sisse viidud Rahvaraamatukogu seaduses
tehtud muudatused, mis jõustusid 1.05.2007. a. Raamatukogu tegevus on kajastatud Rägavere valla
arengukavas.
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
Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-16.00, teisipäev 9.00-18.00, kolmapäev 13.00-18.00,
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. 2017. aastast ei toimu laenutusi endises Viru-Kabala raamatukogu ruumides. Hoone
müüdi eraisikule. Töötaja teeb Viru-Kabalas kord kuus koduteenindust.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks

Seisuga
31.12.16. €
23,831
12,639
5,419
3,922
1,497
1,720
0,100
0,250

2.3 Projektid- ei taotletud
2.4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Seisuga
31.12.17 €
24,519
13,704
5,959
4,400
1,559
0,520
0,100
0,400

Periood
-

Muutus %
+ 2,8
+ 7,8
+9
+ 10 9
+4
- 69,8
+37,5

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest lisatasu 0,25
palgamäära ulatuses
Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogu põhimäärusesse on sisse viidud Rahvaraamatukogu seaduses
tehtud muudatused, mis jõustusid 1.05.2007. a. Raamatukogu tegevus on kajastatud Rägavere valla
arengukavas. 2017. aastast ei toimu laenutusi endises Viru-Kabala raamatukogu ruumides. Hoone
müüdi eraisikule. Töötaja teeb Viru-Kabalas kord kuus koduteenindust.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Kokku osales töötaja koolitusel viiel korral kokku 31 tundi.
Kolmel Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud ja kahel korral TTÜ korraldatud
koolitusel
Koolituse teema

Korraldaja

Osalejate arv
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Veebi- ja turundustekstid. Sotsiaalmeedia TTÜ
kasutamine (16 tundi) 2 päeva
(Viktor Andrejev
Katrin Kruut)
Täiskasvanu kui õppija (5 tundi)
L-Virumaa
Keskraamatukogu
(ETKA Andras
J. S. Liigand)
Sissejuhatus biblioteraapiasse. Kasutamise L-Virumaa
võimalused ja võtted (6 tundi)
Keskraamatukogu
(Maria Teiverlaur)
Raamatukogu hoidjate päev (4 tundi)
L-Virumaa
Keskraamatukogu
Kadrina VRK

1

1

1

1

Kõik koolitused olid väga huvitavad ja vajalikud
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Töötajal eriharidus omandatud 2012. aastal
2.4.5 Töötajate tunnustamine
1. Tänukiri Põlula Kool Ulvi lasteaed (Täname meeldiva koostöö eest)
2. Tänukiri Põlula Koolilt (Sõber ja toetaja)
3. Tänukiri Rägavere vallavalitsuselt ja – volikogult (Täname tehtud töö eest Rägavere valla
25. aastapäeva peo korraldamisel)
4. Tänukiri - L-Viru raamatukoguhoidja 2017 nominent (Tänan südamega tehtud töö eest
raamatute ja lugemise väärtustamisel ning kohaliku kultuurielu rikastamisel.)
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Alates veebruarist 2012 asub raamatukogu Ulvi külas, Ulvi mõisa majas, 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 ja suurt saali. Suuremad üritused ja kohtumised toimuvadki suures saalis. Ruumid on valged,
soojad. Hetkel renoveerimiseks vajadus puudub.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesel on ligipääs raamatukogule. Ulvi mõisamajal on kaldtrepp
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja Wi-Fi levik, tarkvarad
jne. Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile.
Raamatukogus on külastajate käsutuses kolm arvutit. Lugejatel on võimalik ka kasutada tasuta WiFi-t. Pajundamisvõimalus: scanner, printer
- Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/ toimub pidev
täiendamine.
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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.
- Laenutamine toimub ID kaardiga, lastel õpilaspilet.
- ID-kaardi kasutamise võimalus on kolmes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis.
- Raamatute tähtaega pikendatakse ka e-maili vahendusel, kui ka telefoni teel. Samuti
kasutatakse raamatute pikendamisel ka facebooki. Lugejatele, kellel võimalik kasutada
Internetti, on antud paroolid. Raamatukogu pakub enamikke kaasaegseid lugejateenuseid.
Raamatute reserveerimisvõimalus on lugejal olemas.
3. Kogud
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
3.2 inventuurid, mahakandmised
Septembris toimus inventuur. Enne invetuuri korrastati raamatufond.
Raamatuid aasta alguses 13178 ja aasta lõpus 12568. Juurde soetati 544 eksemplari sellest 395 ilu ja
lastekirjandus. Kustutati 1154 teavikut. KOV komplekteerimisraha (4 400 eurot) ja riigilt(1 559
eurot) oli piisav.
Annetusi ei olnud. Arvele võeti endise Viru-Kabala raamatukogu 150 eksemplari
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, lisaks tuleb 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 15 nimetust (aastakäiku) ja ajalehti 3. Ajakirju laenutati koju,
ajalehed on kohalkasutuses.
Ajakirjadest on suurema laenutuste arvuga Imeline Ajalugu (207 korral), Oma Maitse (62) ja
Kodukiri (59)
Raamatutest on suurima laenutuste arvuga raamatud: Üks jahimees läks metsa: lugusid meestest,
naistest ja jahist, Valgus ookeanide vahel: [kõik armastuse nimel], Hobusehullud Ameerikas.
Eelmine aasta oli esikolmik ajaloolised raamatud. Võrreldes eelmise aastaga on ajakirjanduse
laenutus sarnane. Eelmisel aastal loeti samuti enim ajakirja Imeline Ajalugu
-

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejauuringut ei tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvutite olukord ja kasutamine.
Raamatukogus on külastajate käsutuses kolm arvutit, kahes on paljundamise võimalus
Raamatukogus on võimalik lugeda ajalehti: Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti Postimees. 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.
Lapsed kasutasid AIP-i 174-l korral, täiskasvanud 624-l korral. Lapsed kasutavad viimasel ajal
isiklikke nutiseadmeid, põhiliselt nutitelefone
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu

Lugejad
2016

Lugejad
2017

Muutus
(+-)

5
188

186

-2
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

5360

4025

-1335

Virtuaalkülast.
2016
23712

Virtuaalkülast.
2017
33811

Muutus
(+-)
+10099

Laenut-d Laenut-d Muutus Päringud* Päringud* Muutus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
7457
6632
-825
229
275
+46
Laenutused- palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused

Raamatukogu

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel.
Enim küsitakse asutuste aegu ja telefoninumbreid ning kirjanduse kokkuvõtteid, veebis leitavaid
raamatuid, käsitöö õpetusi, seadusandlust. Palju oli ka ID kaardi uuendusega seotud küsimusi ning
valimstega seonduvat.
4.3 RVL teenindus
574 raamatut, enamus on venekeelne kirjandus.
Kolmapäeva hommikul käib raamatukogu töötaja Lääne-Virumaa Keskraamatukogust ja Pajusti
raamatukogust raamatuid toomas.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
52
50
-2

Külast-d
2016
2381

Külast-d
2017
1694

Muutus
(+-)
-687

Laenut
2016
910

Laenut
2017
758

Muutus
(+/-)
-152

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lasteraamatute juurde soetamine ei mõjuta raamatute laenutamist ja raamatukogu külastatavust.
2017. aastal langes külastuste arv seetõttu, et samas majas olev noortetuba toimib hästi ning pakub
lastele ja noortele palju põnevat tegevust.
Külastatavus aga suurenes vahetult peale raamatukogu tunde.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Põlula Kooli ja Ulvi lasteaiaga. Suuremaid üritusi toimus
kahel korral: märtsis ja oktoobris. Märtsi üritusel kuulasime loengut ja vaatasime filmi Siberi
põlisrahvasteste saatusest. Oktoobrikuu oli raamatukogu 70-s juubel ja raamatukogupäevad. Seoses
juubeli ja noortekultuuri aastaga korraldati Põlula Kooli õpilastega kirjandusvõistlus. Teemadeks
olid: Minu unistuste raamatukogu, Miks ma käisn (ei käi) raamatukogus ja vaba teema.
Kirjandusvõistlusel osales 18 õpilast (1-4 kl 11 ja 5-9 kl 7). Kirjutati väga värvikalt ja
innovaatiliselt unistuste raamatukogust. Paljudes kirjatükkides mainiti ära, et raamatukogus peaks
kindlasti süüa saama. See tuli päris ootamatuna. Praegu raamatukogus ju süüa ei tohi. Samas majas
olevas noortetoas aga saavad küll enda toodud sööki (kartulikrõpsud, kiirnuudlid...) süüa.
Mõlema vanuserühma kokkuvõtted korraldati raamatukogu tunnina kus enne parimate
väljakuulutamist lahendati erinavaid ülessandeid, koostati raamatupealkirjadest luuletusi.
Põhjamaade raamatukogunädala raames käis raamatukogu töötaja nii Ulvi lasteaias kui ka Põlula
Koolis ette lugemas. Keskenduti Soome kirjandusele.
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Ettelugemised lasteaias-7
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
11

Teenuste arv
11

Kasutajate arv
3

Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Ulvi Hooldekodu
19
10
Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (haiglad, hooldekodud jne)
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ning - Hooldekoduga. Üritustel
osalejatest olid aktiivsemad klubi „Ajakangas“ liikmed.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Raamatukogu korraldas 20 eriilmelist väljapanekut ja ühe näituse. Näitus oli pühendatud Soome
sajandale juubelile. Väljapanekud olid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Teemad allolevas tabelis
Jaanuar
1. Väike Illimar on juba eakas-80
2. Oskar Luts 130
Veebruar
1. Inimeste neljajalgsed sõbrad
2. Tiia Toomet - 70
Märts
1. Karm Siber
2. Kati Murutar - 50
Aprill
1. Aasta loom, - lind
2. Aino Pervik – 85
3. Naljakad ütlemised
Mai
1. O. Luts. „Kevade” 105 endiselt kõnetab, kas varsti vajame tõlki?
2. Heino Kiik - 90
Juuni
1. Erika Esop - 90
2. Margus Karu mälestades
August
1. Aarne Biin – 75
2. Seened ja nende kasutamine
September
1. Harri Jõgisalu – 95
2. Ajalugu-aja lugu
Oktoober
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1. Raamatud ja raamatukogundus
2. Ulvi raamatukogu 70
3. Uut käsitöö maailmas
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ning - Hooldekoduga. Üritustel
osalejatest olid aktiivsemad klubi „Ajakangas“ liikmed. Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas
seitsmel korral ja Ulvi Hooldekodus 19. korral. Töötaja osales oktoobris toimunud lusikapeol, kus
jagas 2017. aastal sündinud lastele raamatud „Pisike puu“ ja käis õnnitlemas Ulvi lasteia lõpetajaid
ning osales Põlula Kooli projektis „Muna õpetab kana“. Töötaja osaleb ka Põlula-Miila
Maanaisteseltsi tegevuses
Väikeses kohas ja üksinda töötades peab tihti niimõnegi ürituse ühildama. Suuremaid üritusi toimus
kahel korral: märtsis ja oktoobris. Märtsi üritusel kuulasime loengut ja vaatasime filmi Siberi
põlisrahvasteste saatusest. Oktoobrikuu oli raamatukogu 70-s juubel ja raamatukogupäevad. Seoses
raamatukogupäevade, juubeli ja noortekultuuri aastaga korraldati Põlula Kooli õpilastega
kirjandusvõistluse. Teemadeks olid: Minu unistuste raamatukogu, Miks ma käin (ei käi)
raamatukogus ja vaba teema. Kirjandusvõistlusel osales 18 õpilast (1-4 kl 11 ja 5-9 kl 7). Kirjutati
väga värvikalt unistuste raamatukogust. Paljudes kirjatükkides mainiti ära, et raamatukogus peaks
kindlasti süüa saama. See tuli päris ootamatuna. Praegu raamatukogus ju süüa ei tohi. Samas majas
olevas noortetoas tohivad lapsed ja noored enda kaasa toodud toitu süüa.
Mõlema vanuserühma kokkuvõtted korraldati raamatukogu tunnina kus enne parimate
väljakuulutamist lahendati erinavaid ülessandeid, koostastati raamatupealkirjadest luuletusi.
Põhjamaade raamatukogunädala raames käis raamatukogu töötaja nii Ulvi lasteaias kui ka Põlula
koolis ette lugemas
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolituste sihtrühmaks olid koolilapsed. Peamisteks teemadeks on raamatukogu- ja
programmi URRAM kasutamine. Rühmakoolitusi tehakse raamatukogus juba 5 aastat. Peale
koolitust on ka lapsed palju julgemad raamatuid laenutama. Eriti muutuvad aktiivseks esimese
klassi õpilased.
Vanemad inimesed soovivad rohkem arvutiskasutus ja Internetis toimetulekuks individuaalkoolitust
- liiklustestide tegemine, töötukassa kodulehe kasutamine ja pangatoimingute teostamine, ID kaardi
tarkvara uuendamine.
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.
Kirjalikku tagasisidet ei ole aga suuline on positiivne.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks?
Väljaannete koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises.
- 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
Samuti on võimalik kajastada raamatukogu tegevust valla lehes. Raamatukogu töötaja on kohaliku
valla lehe toimetaja
4.9 Andmebaasid.
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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
5. 2018 aasta tegevused
Uuel aastal jätkub koostöö nii kohaliku kooli, lasteaia kui ka hooldekoduga. Jätkuvad
väljakujunenud üritused ja ettelugemised. Kevadel ja sügisel jätkuvad raamatukogu tunnid.
Tööplaanis on ka mitu üritust, mis toimub koos Ulvi klubiga: viktoriin noortele, EV 100 näitus ja
kontsert jpm. Koos Ulvi klubi juhatajaga tegime ka EV100 juubeliks üleskutse kus kutsume inimesi
veebruaris kandma rahvussümbolikat ja (või) rahvariideid. Ulvi klubi juhataja vahetudes on koostöö
saanud uue hingamise. Sügisel, raamatukogupäevade raames tuleb lastele külla kirjanik I.Tomusk.
Muutub ka valla nimetus. Uuest aastast on Ulvi raamatukogu Vinni valla allasutus

Koostaja Tea runovski
Direktor
Kuupäev 24. jaanuar 2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
5

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
31

Koolituseks kulutatud
5,5

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Ulvi raamatukogu

Ürituse nimi
27.jaanur
Ettelugemine lasteaias
6-9 veebruar

Osavõtjate arv
12 last
2 täisk
10 last
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Valmistume sõbrapäevaks.
Kaardid, kingid sõbrale
9.veebr
Ettelugemine lasteaias
14.märts
Lasteaed raamatukogusemakeelepäev + teatrikuu
Raamatukogu tund (1 tund)
Teater, tähemäng
11.aprill
Ettelugemine lasteaias
9-12 mai
Valmistume emadepäevakskaardid,kingid (seinapilt
papptorudest)
27.mai
11.juuli meisterdame
suvesünnipäevalapsekaarti (uus
tehnika)
15.sept ettelugemine lasteaias
Sept- Seoses Ulvi raamatukogu
juubeliga toimus Põlula Kooli
1-9 klassis jutuvõistlus
Teemad: Minu unistuste
raamatukogu, Miks ma käin (ei
käi) raamatukogus ja vaba teema
seoses raamatukoguga
20.okt ettelugemine lasteaias
26.okt lasteaialapsed
raamatukogus
- raamatukogu tund (1 tund)
- mängud, tantsud saalis
14.nov
Raamatukogu tund koolis (3
tundi)
• Jutuvõistluse kokkuvõte 6-9
kl, autasustamine
• Ettelugemine Põhjamaade
raamatunädala raames,
Soome kirjandus (Soome
100)
• Raamatupealkirjadest
luuletuse koostamine
16. nov lasteaias Põhjamaade
raamatunädala raames
lugemine hommikuhämaruses
22. nov raamatukogu tund

12.last
2 täisk
19 last
2 täisk

15 last
2 täisk
6 last

Lasteia lõpupidu
5 last

Osales 18 õpilast
1-4 kl 11 last
5-9 kl 7 last

10 last
2 täisk
25 last
4 täisk

14 last

15 last
2 täisk
14 last
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raamatukogus (3 tundi) 1-5 kl,
raamatupealkirja luule
koostamine, ettelugemine,
raamatukogu töö tutvustamine
21.dets ettelugemine lasteaias
18.- 22. dets päkapiku töötuba
raamatukogus

2 täisk

6 last

