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Sissejuhatus 
 
 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike 
arv 
(01.12.1
8) 

Teenindus
punktide 
arv 

Vinni 321 0 

 

. 

1. Põhilised tegevussuunad  
2019.a. sügisel kolis Tudu raamatukogu  koolimajja.See tõi kaasa laste külastatavuse 
tõusu.Põhiliseks tegevuseks laenutamine,kogude komplekteerimine,korrastamine. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
 
 Muutusi töökorralduses ja struktuuris ei toimunud. 
 Muutus raamatukogu lahtiolekuaeg.Raamatukogu avatud E-R 8.00-15.00 
 Raamatukogu kvaliteedihindamist läbi pole viinud. 
 Arengukava puudub. 
 Raamatukogu põhimäärus ja kasutuseeskirjad 2019.a.uuendatud,kuid veel valla poolt 

kinnitamata. 
 Nõukogu olemas. 
 Elanike arv väheneb iga aasta ja lugejaid jääb samuti vähemaks.Teeninduspiirkonna 

elanikele on raamatukogu teenused kättesaadavad.Raamatukogu asub küla keskel. 
 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.18. €  

Seisuga  
31.12.19 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  10.700 12.726 +18% 
Personalikulu  8.253 9.413 +14% 
Komplekteerimiskulu 2.207 2.946 +33% 

sh KOV-lt 1.553 2.342 +50% 

sh riigilt  0.654 0.604 -7,6% 

Infotehnoloogiakulu  0.240 0.367 +52% 
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Koolituskulu  0.017  
Näitused/üritused  0  
*    

 

2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

0    
 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali koosseisus 2019.a. muutusi ei toimunud. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Täiendkoolituste teemad on väga erinevad ja 
huvitavad.Mina olen rahul. 

Lisa 1 

Teema Korraldaja Osalejate arv 
Erialased täienduskoolitused   
   
LVKRK korraldatud koolitused LVKRK 1 
Hispaania ja Ladina-Ameerika 
kirjandus 
Laste lugemismängud.Kuidas 
ajutreening parandab 
enesehinnangut.Projektide 
kirjutamine kultuurkapitalile 
Värvinimedega 
fraseologismid.Värvisõnade 
esinemine Kreutzwaldi 
muinasj.Värvikad taimed 
pärimuses. 

  

Muud koolitused   
   

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:puuduvad 
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine. Raamatukogualane kutseharidus omandatud. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine. - 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Tudu raamatukogu kolis 2019 oktoobris rahvamajast 
Tudu koolimajja kahte klassiruumi.Tehti mõned viimistlustööd.Asukoht hea,küla keskel. 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimesele raskendatud,puudub kaldtee. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas puudub.Internet ja wifi olemas.Vajadus 
lugejaarvuti järgi puudub. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetusi 10 eksemplari 176-st juurdetulnud teavikust 
-põhiliselt laenutatakse lastekirjandust,välismaist ilukirjandust.Eesti kirjandust laenutatakse 
vähe.Enamus lugejaid on pensioniealised,seepärast komplekteerin rohkem ajaviitekirjandust. 
Valikuliselt lastekirjandust,eesti kirjandust ja aimekirjandust. 
-fond on 5505 ja laenutusi 1583 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
2019.a. tuli juurde176 eksemplari ja mahakandmisele läks 2673 teavikut.E-raamatuid pole 
tellinud. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodika komplekteerimist vaatan laenutuste järgi,osa ajakirju olen ära jätnud,kuna huvilisi 
on vähe. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ole komplekteerinud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

2019 a.läks mahakandmisele 2673 teavikut,seoses kolimisega väiksematesse ruumidesse. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatusi teeninduskorralduses pole.Raamatukogu teenustena 
printimine,paljundamine,kohallaenutus. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvuti 2019.a. raamatukogus puudus. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Lugejate arv 2019.a. tõusis tänu sellel,et raamatukogu kolis koolimajja.Rahvaarv Tudus on 
langevas trendis,kuigi väikeseid lapsi on juurde tulnud.Raamatukogu kasutatakse eelkõige 
laenutamiseks,muid raamatukogu teenuseid nagu paljundamine,printimine üldiselt ei 
kasutata.Külastuste ja laenutuste arv on miinuses,sest eakamad lugejad kaovad ja nooremaid 
peale ei ole tulemas.Langus võib olla ka sellest tingitud,et suvel olime kolimise ootel (enamus 
raamatuid oli pakitud ja suvel eriti raamatukogu ei külastatud).Seoses kolimisega oli 
raamatukogu mõned nädalad suletud. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2018 

Lugejad 
2019 

Muutus (+-) 

Tudu 65 70 +5 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2018 

Külastused 
2019 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Muutus 
(+-) 
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Tudu 1267 1245 -22 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2018 

Laenut-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2018 

Päringud 
2019 

Muutus 
(+-) 

Tudu 2005 1583 -422 0 0 0 

 
 
Infopäringud. puuduvad 

4.3 RVL teenindus  

2019 .a. RVL ei kasutanud. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste-ja noortekirjandust tuli 2019.a. juurde 45 teavikut.Kuna raamatukogu asub 
koolimajas,siis käib ka lapsi rohkem ja laenutatakse rohkem uusi raamatuid. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Kui raamatukogu asus rahvamajas ,käis lapsi  raamatukogus väga harva.Raamatukogu 
kolimisega koolmajja asi on paranaenud.Nüüd käib lapsi raamatukogus iga päev ning kooli ja 
lasteaiaga on tihedam koostöö.Väikestele lastele laenutavad vanemad.Lasteaia ruumipuuduse 
tõttu saab raamatukogu kasutada lasteaialaste õpitööks.Kuna koolis on liitklassid ,saadab 
õpetaja näiteks ühe klassi raamatukokku iseseisvat tööd tegema.Kasu raamatukogu asumisega 
koolimajja on mõlemapoolne. 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2018 

Lug-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2018 

Külast-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2018 

Laenut 
2019 

Muutus 
(+/-) 

Tudu 12 15 +3 126 308 +182 132 158  +26 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
Tudu kool on 6-klassiline ja koolis käib 12 last,kellest enamus on ka lugejad.Lasteaias 17 
last.Suuresti on laenutamisel abiks uute lasteraamatute tutvustamine,katkendite lugemine ja 
ka piltide näitamine.Kui neis on huvi raamatu vastu tekkinud,siis nad 
laenutavad.Algklassidega on lihtsam,6-nda klassi poisid lugemisest väga huvitatud 
pole.Kindlasti on kasu ka erinevate kirjandusel või raamatutegelastel põhinevatel mängudel ja 
ülesannetel. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  Suuri üritusi 2019.ei toimunud .Lastele ettelugemispäev,kus 
lisaks lugemisele mängisime lastekirjandusel põhinevaid mänge ja lahendasime 
ülesandeid.Lasteaiaga  mardipäeva tähistamine.E.Valter 90 väljapanek ning elu ja loomingu 
tutvustus. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadusega sihtrühmade teenused puuduvad. 
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Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

 

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.  

Raamatukogu kultuurikeskusena Tudus ei toimi.Rahvamaja seisab tühjana,on üritatud 
alustada mõningaid ringitegevusi,aga kahjuks on need inimeste vähesuse ja huvipuuduse tõttu 
ära jäänud.Samuti ka raamatukogus.Kogukond on väike.Vanemad inimesed ei ole aktiivsed ja 
noori on vähe. 

4.6.1 kohalikul tasandil   

Kohalikul tasandil kooli ja lasteaiaga. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Koolitused puuduvad. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Puuduvad 

4.9 Andmebaasid. 

Puuduvad  

5. 2020. aasta tegevused 
2020.a. jätkab raamatukogu oma igapäevast tegevust..Paraku on elanike arv pidevas languses 
ja see mõjutab nii kooli kui ka raamatukogu tulevikku. 

 

Koostajad........ 

Direktor 
Allkiri   ………………     /Katrin Kastemäe 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Tudu 2 12 tundi 0.17 

 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikud esinemised puuduvad. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Tudu Ettelugemispäev 
+kirjanduslikud mängud(1-6 
klass). 

Mardipäeva tähistamine 
lasteaiarühmaga. 

E.Valter 90 väljapanek .Elu ja 
loomingu tutvustus. 

13 
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