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Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Teeninduspunktide
elanike arv arv
(01.12.17)

Vinni vald

834

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 kolm arvutit 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.
Uuel aastal hoogustus koostöö teiste Vinni vallas olevate raamatukogudega.
Innustamaks suvel lugemist korraldas raamatukogu koostöös teiste vallas olevate
raamatukogudega ühisüritusee – suvebingo. Tegemist oli lugemisprogrammiga koolilastele
bingo-mängu põhimõttel. Lapsed lugesid kindla korra järgi raamatuid, täitsid oma bingopileteid ja lugemissuve lõpetas vahva üllatuspidu, mis toimus Ulvis. Külaliseks oli kirjanik
Tiia Selli. Parimatele auhinnad.
Juunis koostöös valla raamatukogudega korraldati ka lugejate ekskursioon Peipsi äärde
Serafima ja Bogdani radadele
Piirkondlikult teeb Ulvi raamatukogu tihedat koostööd Ulvi klubi, Põlula Kooli, Ulvi lasteaia
ning Ulvi Hooldekoduga.
Raamatukogu korraldas 39 eriilmelist väljapanekut ja näitust. Kaks suuremat näitust toimus
suures saalis koostöös Ulvi klubi töötajaga. Seoses kultuuripärandi aastaga koostati
fotonäituse „Meie kandi kultuuripärand“ mis kajastas kohalikku kultuurielu minevikust
tänapäevani. Näitusel oli väljas 100 fotot. Teine näitus oli hobikuntsiniku katsetused ning
nimeks sai „Kui sind on tabanud loomepisik“. Selle näituse idee sai EV100 sünnipäevast kus
kutsuti üles kunstinäitusi korraldama. Väiksematest väljapanekutest tekitas suurt elevust
näitus aasta loomast ilvesest kus oli üles pandud ka arvuti ekraan. Ekraanilt said lapsed
looduskalender.ee vahendusel näha ilvese toimetamisi.
Koostöös Ulvi klubi töötajaga oli EV100 puhul üleskutse kanda veebruaris rahvuslikus stiilis
rõivaid (rahvariided) ja/või rahvuslikke esemeid. Niimõnigi ühines üleskutsele kandes
rahvariide seelikut ja erinevaid rahvussümboolikaga esemeid.
EV juubeli kontserdil, teiste esinejate vahel, esines raamatukogu töötaja isamaalise
luulekavaga, tutvustades Eesti kirjanike vähem tuntud luulet.
Koostöös Ulvi klubi töötajaga korraldati koolinoorte mälumängu sarja. Seitsmel korral said
koolinoored kokku, et oma teadmisi proovile panna. Peale mälumängu lõppu toimus väike
tänuüritus kus jagati erinavaid meeneid.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral ja Ulvi Hooldekodus 21. korral.
Põhjamaade kirjanduse nädala raames käis raamatukogu töötaja Põlula Koolis ette lugemas.
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Raamatukogu tunnid tomusid viiel korral, neist koolilastele kolmel korral ja lasteaia vanemale
rühmale kahel korral. Traditsiooniliselt toimuid raamatukogu tunnid märtsis ja
raamatukogupäevade ajal oktoobris ning lisaks ka detsembris. Teemadeks olid: EV100,
raamatukogu kasutamine, vana aja jõulud.
Silmas pidades kohalikku kultuuripärandit ja kultuuripärandi aastat toimus aprillis
kirjandusõhtu kohaliku luuletaja Suokassi ja I. Järgiga. Välja oli pandud ka Suokassi maalide
näitus. Koos lasteaiada sai tähistatud nii mardi- kui ka kadripäeva.
Kolmel korral toimusid meisterdamispäevad. Valmistasime sõbrapäeva kinke,
salaraamatut(laegast) ja jõulukaarte.
Sügisel toimus kolmel korral koduste laste muinasjutuhommik.
Kuni augusti lõpuni oli laste ja noorte üritustest osavõtt üsna aktiivne. Kuna aga septembris
toimusid kohalikus koolis suured muutused ja suur osa lapsi valis uue kooli, siis vähenes
järsult ka külastatavus. Käies kaugemal koolis jääb vähem aega kohalikes ettevõtmistes kaasa
lüüa. See seab kohalikele töötajatele päris suured väljakutsed. Sestap koolinoorte ürituste
osakaal jääbki koolivaheaegadele.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:
Peale haldusreformi ei ole Ulvi raamatukogul muutusi veel toimunud. Küll aga valla
arengukavas 2019 - 2030 on raamatukogudest kirjutatud järgmist: Kvaliteetse
raamatukoguteenuse osutamine väheneva rahvaarvu tingimustes. Samal ajal kasvavad
raamatukogudele esitatavad nõudmised – elamusi pakkuvate kultuurikeskuste roll ning uute
tehnoloogiliste võimaluste kasutuselevõtt. Raamatukogud toimivad mitmekülgsete
informatsioonikeskustena, toetavad kultuuri ning elukestvat õppimist. Raamatukogud on
elamusi pakkuvad kultuurikeskused.
- Kultuuriasutused, sh raamatukogud on viidud ühtse juhtimise alla.
Arengukavast lähtub, et lähiajal on oodata muudatusi.
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. 2018. aastast teeb töötaja koduteenindust - kord kuus Viru-Kabalas ja
kaks korda kuus Ulvi Hooldekodus.
Kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud. Plaanis on see teha lähiajal.
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2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks

Seisuga
31.12.17. €
24.519
13.704
5.959
4.400
1.559
0.520
0.400

Seisuga
31.12.18 €
20.312
13.696
5.767
4.200
1.567
0.850
0.094

Muutus %
- 8,7
- 0,02
- 0,02
- 0,03
- 0,03

Koduteenuseks ja Rakverest raamatute toomiseks ning vallas asjaajamisteks kompenseeriti
töötajale eelarvest kütuse kulu 276.6 euri
2.3 Projektid- Ei taotletud
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

-

-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

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.
Koostöös Vinni valla raamatukodega tehti ühispöördumine Vinni vallavalitsusele, kus paluti
üle vaadata ja võimalusel tõsta raamatukogutöötajate töötasu. Vastus tuli, et avaldus on
menetluses.
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.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Teema

Korraldaja

Osalejate arv

Erialased täienduskoolitused
WordPressiga kodulehe tegemise
koolitus

Kasulik Koolitus

1

Asko Uri

LVKRK korraldatud koolitused
Õppereis Ida-Virumaale
E-Kodaniku juhendajate koolitus

1
BCS Koolitus

1

Merje Vaide
Raamatukogu – sotsiaal-haridusliku tee
keskus

Tartu Ülikool

Sotsiaalmeedia kasutamine
raamatukogutöös

Tallinna Ülikool

1

Marju Selg
1

Sirje Virkus
1

Raamatute tõlkimisest („Eestluse
elujõust » ja « Grammatika ülistus »)
Olukorrast mk raamatukogundusest
pärast haldusreformi. Raamatukogude
veebilehed
Muud koolitused
Soome keele algkursus

Norax Koolituskeskus

1

Lea Salumets
LISA 1
Kõik koolitused on tööks vajalikud. Rohkem praktilist kogemust ja õpet oleks oddanud
Koolituselt-Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogutöös
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ei toimunud avalikke esinemisi
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Töötajal eriharidus omandatud 2012. aastal
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Põlula Kooli Ulvi lasteaia tänukiri - Täname meeldiva koostöö eest (26.05.2018)
Põlula Kooli tänukiri – Ulvi Raamatukogu Põlula Kooli sõber 2018 (1.06.2018)
Teeme ära tänukiri – Aitäh osalemast Teeme Ära talgupäeval 2018
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Alates 2018. aastast, haldusreformi tulemusena, asub Ulvi raamatukogu Vinni vallas. Asukoht
on endiselt Ulvi külas olevas vanas Ulvi mõisamajas, kus on ka kaldtee liikumispuuetega
inimestele. 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
Raamatukogu kasutab tööks programmi URRAM
Raamatukogus on külastajate käsutuses kolm arvutit. Lugejatel on võimalik ka kasutada
tasuta Wi-Fi-t. Pajundamisvõimalus: scanner, printer
-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 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 kolmes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis.
-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
3.2 inventuurid, mahakandmised
Raamatuid aasta alguses 11949 ja aasta lõpus 12039. Juurde osteti 108 eksemplari sellest 57
ilu ja lastekirjandus. Kustutati 18 teavikut. Annetusi ei olnud. Ringlus oli 0,65.
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
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Ajakirjadest käis raamatukogus 20 nimetust (aastakäiku) ja ajalehti 3. Ajakirju laenutati koju,
ajalehed on kohalkasutuses.
Ajakirjadest on suurema laenutuste arvuga Naisteleht (124 korral), Imeline Ajalugu (106) ja
Oma maitse (78)
Raamatutest on suurima laenutuste arvuga raamatud: Viimane laev, Peeglimees, Eestlase
käsiraamat, Eelmine tüdruk ja Serafima ja Bogdan.
Eelmine aasta loeti enim eesti autorite teoseid. Esimese kümne enim loetud raamatu seas oli
seitse eesti autorite teost. Võrreldes eelmise aastaga on ajakirjanduse laenutus sarnane.
Eelmisel aastal loeti enim ajakirja Naisteleht ja siiani eineme olnud ajakiri Imeline Ajalugu jäi
teiseks. Ilmselt on siin tegemist sellega, et Naisteleht ilmub kord nädalas aga Imeline Ajalugu
kord kuus.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
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 kasvanud 53 inimese võrra, mis on väikese raamatukogu kohta hea tulemus.
Osalt on see seotud haldusreformiga, kuna käivad raamatud laenutamas ka teiste Vinni valla
piirkondade lugejad.
Külastusi oli 2018 aastal 5740, mis on 1715 külastust rohkem. Virtuaalkülastuste niisuur
langus( -25141) on tingitud raamatukogu kodulehe eripärast ja suure tõenäosusega pole see
objektiivne.
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. 2018. aastast teeb töötaja koduteenindust. kord kuus Viru-Kabalas ja kaks
korda kuus Ulvi Hooldekodus.
Raamatukogus on külastajate käsutuses kolm arvutit, kahes on paljundamise võimalus
Ajakirjadest käis raamatukogus 20 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.
Lapsed kasutasid AIP-i 136-l korral, täiskasvanud 688-l korral. Lapsed kasutavad viimasel
ajal isiklikke nutiseadmeid, põhiliselt nutitelefone.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Ulvi
raamatukogu

186

239

+ 53
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Raamatukogu

Raamatukogu

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

4025

5740

+1715

33811

8670

-25141

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud** Päringud** Muutus
2017
2018
(+-)

6632

7857

+ 1225

275

343

68

Infopäringud
Enim küsitakse asutuste aegu ja telefoninumbreid ning kirjanduse kokkuvõtteid, veebis
leitavaid raamatuid, käsitöö õpetusi, seadusandlust. Seoses haldusreformiga soovitakse teada
ka andmeid Vinni vallast. Palju oli ka ID kaardi uuendusega seotud küsimusi ning valimistega
seonduvat.
4.3 RVL teenindus
Välja laenutati 45 ja sisse 478 raamatut. Suur osa RVL raamatutest moodustav vene keelne
kirjandus ja kooli kohustuslik kirjandus. RVL hoogustus ka Vinni raamatukoguga.
Kolmapäeva hommikul käib raamatukogu töötaja Lääne-Virumaa Keskraamatukogust ja
Vinni raamatukogust raamatuid toomas.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjanduse tellimine on üldjoontes sama, 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.
Lasteraamatute juurde soetamine ei mõjuta raamatute laenutamist ja raamatukogu
külastatavust. Küll aga suurendas lugemust suvel toimunud Vinni valla raamatukogude
ühisüritus lugemisbingo. Raamatukogu sõltub samuti väga palju samas majas olevast
noortetoa tööst. Aastal 2018 oli noortetuba vähem lahti ja siis veetsid lapsed ja noored aega
raamatukogus.
Külastatavus suurenes ka vahetult peale raamatukogu tunde.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatu
kogu

Lug-d Lug-d Muutus
2017
2018
(+-)*

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

50

1694

2254

+560

758

1027

+269

52

+2
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Võrreldes eelmise aastaga on nii lugejate arv ,laenutuste arv kui ka külastuste arv suurenenud.
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 ja teiste raamatukogudega on eelduseks, et lapsed
ja noored külastaksid raamatukogu ja leiaks siin vajalikku tegevust. Ulvi raamatukogu teebki
tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ja Ulvi klubiga
Innustamaks suvel lugemist korraldas raamatukogu koostöös teiste vallas olevate
raamatukogudega ühisürituse – suvebingo. Tegemist oli lugemisprogrammiga koolilastele
bingo-mängu põhimõttel. Ulvi piirkonnast alustas mängimist 10 koolinoort, täismängu
(9 raamatut) jõudis 6 õpilast.
Lapsed lugesid kindla korra järgi raamatuid, täitsid oma bingo-pileteid ja lugemissuve lõpetas
vahva üllatuspidu mis toimus Ulvis. Külaliseks oli kirjanik Tiia Selli. Parimatele auhinnad.
Koostöös Ulvi klubi töötajaga korraldati koolinoorte mälumängu sarja. Seitsmel korral said
koolinoored kokku, et oma teadmisi proovile panna. Peale mälumängu lõppu toimus väike
tänuüritus kus jagati erinavaid meeneid.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral.
Põhjamaade kirjanduse nädala raames käis raamatukogu töötaja Põlula koolis koolilastele ette
lugemas.
Raamatukogu tunnid tomusid viiel korral, neist koolilastele kolmel korral ja lasteaia vanemale
rühmale kahel korral. Raamatukogu tunnid toimusid märtsis ja raamatukogupäevade ajal
oktoobris ning lisaks ka detsembris. Teemadeks olid: EV100, raamatukogu kasutamine, vana
aja jõulud.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Koostöös Ulvi klubi töötajaga korraldati koolinoorte mälumängu sarja. Seitsmel korral said
koolinoored kokku, et oma teadmisi proovile panna. Peale mälumängu lõppu toimus väike
tänuüritus kus jagati erinavaid meeneid.
Sügisel toimus kolmel korral koduste väikelaste muinasjutuhommik.
Suurt elevust ja huvi tekitas aasta looma ilvese näitus. Näituse tegi huvitavamsks see, et
väljapaneku
juures
olevalt
arvutiekraanilt
sai
vaadata
interneti
aadressilt
https://www.looduskalender.ee/n/node/2009 ilvese tegevust looduses. Oodati ikka ekraani ees
ning loodeti seda uhket looma näha. Alati seda muidugi ei juhtunud. Ilves on ju teada varjatud
eluviisiga. Õnneks oli antud kodulehel ka salvestatud lõike ja ilvest looduses said kõik näha.
Kolmel korral toimusid meisterdamispäevad. Valmistasime sõbrapäeva kinke, salaraamatut
(laegast) ja jõulukaarte.
Kuni augusti lõpuni oli laste ja noorte üritustest osavõtt üsna aktiivne. Kuna aga septembris
toimusid kohalikus koolis suured muutused ja suur osa lapsi valis uue kooli siis jäi
külastatavus hõredaks. Käies kaugemal koolis jääb aga vähem aega kohalikes ettevõtmistes
kaasa lüüa. See seab päris suured väljakutsed. Sestap koolinoorte ürituste osakaal jääbki
koolivaheaegadele.
LISA 4
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

35

45

3

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Ulvi Hooldekodu
ettelugemistunnid

21

180

Töötaja käis raamatuid laenutamas Viru-Kabalas ja Ulvi hooldekodus. Kahel korral käis
töötaja vanemal inimesel (pensioniealisel) kodus aitamas arvutiga toime tulla (ID tarkvara
uuendus, pangatoimingud, E-kiri)
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
Uuel aastal hoogustus koostöö teiste Vinni vallas olevate raamatukogudega.
Innustamaks suvel lugemist korraldas raamatukogu koostöös teiste vallas olevate
raamatukogudega ühisüritusee – suvebingo. Tegemist oli lugemisprogrammiga koolilastele
bingo-mängu põhimõttel.
Lapsed lugesid kindla korra järgi raamatuid, täitsid oma bingo-pileteid ja lugemissuve lõpetas
vahva üllatuspidu mis toimus Ulvis. Külaliseks oli kirjanik Tiia Selli. Parimatele auhinnad.
Juunis koostöös valla raamatukogudega korraldati ka lugejate ekskursioon Peipsi äärde
Serafima ja Bogdani radadele
Piirkondlikult teeb Ulvi raamatukogu tihedat koostööd Ulvi klubi, Põlula Kooli, Põlula Kooli
Ulvi lasteaia ning Ulvi Hooldekoduga.
Raamatukogu korraldas 39 eriilmelist väljapanekut ja näitust. Kaks suuremat näitust toimus
suures saalis koostöös Ulvi klubi töötajaga. Seoses kultuuripärandi aastaga koostati
fotonäituse „Meie kandi kultuuripärand“ mis kajastas kohalikku kultuurielu minevikust
tänapäevani. Näitusel oli väljas 100 fotot. Teine näitus oli hobikuntsiniku katsetused ning
nimeks sai „Kui sind on tabanud loomepisik“. Selle näituse idee sai EV100 sünnipäevast kus
kutsuti üles kunstinäitusi korraldama. Suurt elevust ja huvi tekitas aasta looma ilvese näitus.
Näituse tegi huvitavamsks see, et väljapaneku juures olevalt arvutiekraanilt sai vaadata
interneti aadressilt https://www.looduskalender.ee/n/node/2009 ilvese tegevust looduses.
Oodati ikka ekraani ees ning loodeti seda uhket looma näha. Alati seda muidugi ei juhtunud.
Ilves on ju teada varjatud eluviisiga. Õnneks oli antud kodulehel ka salvestatud lõike ja ilvest
looduses said kõik näha.

13
Koostöös Ulvi klubi töötajaga oli EV100 puhul üleskutse kanda veebruaris rahvuslikus stiilis
rõivaid (rahvariided) ja/või rahvuslikke esemeid. Niimõnigi ühines üleskutsele kandes
rahvariide seelikut ja erinevaid rahvussümboolikaga esemeid.
EV juubeli kontserdil, teiste esinejate vahel, esines raamatukogu töötaja isamaalise
luulekavaga, tutvustades Eesti kirjanike vähem tuntud luulet.
Koostöös Ulvi klubi töötajaga korraldati koolinoorte mälumängu sarja. Seitsmel korral said
koolinoored kokku, et oma teadmisi proovile panna. Peale mälumängu lõppu toimus väike
tänuüritus kus jagati erinavaid meeneid.
Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral ja Ulvi Hooldekodus 21. korral.
Põhjamaade kirjanduse nädala raames käis raamatukogu töötaja Põlula koolis ette lugemas.
Raamatukogu tunnid tomusid viiel korral, neist koolilastele kolmel korral ja lasteaia vanemale
rühmale kahel korral. Traditsiooniliselt toimuid raamatukogu tunnid märtsis ja
raamatukogupäevade ajal oktoobris ning lisaks ka detsembris. Teemadeks olid: EV100,
raamatukogu kasutamine, vana aja jõulud.
Silmas pidades kultuuripärandi aastat ja kohalikku kultuuripärandit toimus aprillis
kirjandusõhtu kohaliku luuletaja Suokassi ja I. Järgiga. Välja oli pandud ka Suokassi maalide
näitus.
Kolmel korral toimusid meisterdamispäevad. Valmistasime sõbrapäeva kinke, salaraamatut
(laegast) ja jõulukaarte.
Sügisel üritati käima lükata lugemishommikut väikelastele. Huvi oli väga väike.
Raamatukogu töötaja osales Vinni valla arengukava 2019-2030 koostamisel raamatukogude
töögrupis
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolituste sihtrühmaks olid koolilapsed ja koolieelikud. Raamatukogu tunnid toimusid
viiel korral, neist koolilastele kolmel korral ja lasteaia vanemale rühmale kahel korral: märtsis
ja raamatukogupäevade ajal oktoobris ning lisaks ka detsembris. Teemadeks olid: EV100,
raamatukogu kasutamine, vana aja jõulud.
Rühmakoolitusi tehakse raamatukogus juba 6 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
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4.9 Andmebaasid.
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. 2019. aasta tegevused
Koostöö valla teiste raamatukogudega toimub lugemisbingo.
Uuel aastal jatkub ka koostöö teiste Vinni valla Rägavere piirkonna ettevõtetega raamatukogu tunnid, ettelugemised. Koolilaste üritused jäävad koolivaheaegadele.
Raamatukogul on mõningane kogus pilte kogunenud. Enamus on tänapäevased aga on ka
vanemaid. Seetõttu on soov need pildipanka https://www.topothek.at/en/ üles laadida. Kuna
pildipank on tasuline tegi raamatukogu eelarvekomisjonile taotluse vastav summa eelarvesse
lisada.
Uuest aastast ei toimu enam väikelastele lugemishommikud, sest nende vastu ei olnud
oodatud huvi.
Direktor
Allkiri Tea Järvis /Nimi/
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
7

95

KOV raha 60.5

Sellest 50 t soome k

Isikl (soome keele algk)
160.-

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ei toimunud

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2018)
-

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

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

7+1 korda koolinoorte viktoriin

14

Ajuragin
3 meisterdamispäeva

11

Lugemisbingo ja lõpetamise
pidu- koostöös Vinni valla
raamatukogudega
3 korda - koduste laste
muinasjutuhommik

6

