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Aastaaruanne 2015 
 
Raamatukogu nimi: Uhtna raamatukogu 
Elanike arv: 933 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
 
2015 oli Agatha Christie, muusika-, aarde- ja remondiaasta.  
Aasta algas raamatukogus teadmisega, et suvekuudeks on oodata suuremahulisi renoveerimistöid. 
Töö sisekujunduse-, kanalisatsiooni-, vee- ja elektriprojektidega algas juba 2014 a lõpukuudel.  
Enne asenduspinnale kolimist tehti kevadel kampaania „Laenuta kevadel- tagasta sügisel“, mis tõi 
raamatukogule uusi lugejaid ja tõstis laenutuste koguhulka. Selgus, et nii mõnegi lugeja jaoks on 
raamatute laenutamisel olnud takistuseks tagastamistähtaeg, mis liiga kiiresti kätte jõuab. 
 
Omamoodi selgeltnägijaks osutus raamatukogu Uhtna aardeleiu eel. Enne detektoristide tulemist 
meie küladesse oli raamatukogus näitus aarete otsimisest ja leidmisest ning huvilistele toimus loeng 
detektorismist ja numismaatikast, kus muuhulgas sai proovida, kuidas annab endast märku 
maapõues lebav kuld- ja kuidas hõbesõrmus. Mõne päeva pärast tuligi maapõuest välja üks meie 
ajaloo põnevamaid aardeleide, mis andis kõneainet ning tõstis raamatukogu näituse külastatavust. 
 
Muusikaasta lõpetati  näitusega „Muusikaelu meie külades“. Näitusel kasutati lisaks fotodele, 
raamatutele ning kroonikatele, DIGARIst leitud ning ümber trükitud ajaleheartikleid. Suvel kui 
raamatukogu oli asenduspinnal oli rohkem aega tegeleda DIGARIst leituga. Lugejate jaoks valmis 
artiklite kogumik „Vanad ajalehed kirjutavad meist...“. Näitus  „Muusikaelu meie külades“ oli 
üleval ka koolimajas „Meie küla jõulupeol“. Peo jaoks valmis näituse põhjal muusikaasta viktoriin, 
mida lahendasid kõik peolised. 
 
Agatha Christie aasta tähistamine jäi remondi tõttu planeeritust tagasihoidlikumaks. Aasta algas 
raamatunäitusega, kuid aastalõppu planeeritud „mõrvamüsteeriumi lahendamine“ viidi 
raamatukogutunnis „Film & raamat“ läbi ainult kuuenda klassi õpilastele.  
 
Huvitavaks külaliseks oli 2015 aasta suvel Uhtna mõisa viimase omaniku Oskar Kilgase pojatütre 
mees Kanadast. Kahjuks sattus tema külaskäik ajale, mil raamatukogu oli kokku pakitud ning 
millegi ülesleidmine oli raskendatud, kuid kõik teda huvitanu oli olemas digitaliseeritult. 
 
2016 aastal jätkatakse laste lugemisharjumuste parendamisega ning püütakse remonditud 
ruumidesse meelitada rohkem keskealisi lugejaid tehes teavitustööd, et tagastamistähtaeg on 
paindlik ja raamatukogu arvestab nende soovidega.  
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: põhimäärus, 
rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri, teeninduskorraldus, AIP kasutusjuhend jmt., 
nõukogude tegevus. 
 
Uhtna raamatukogu juhindub enda töös üldlevinud seadustest  ning Sõmeru valla kehtestatud 
põhimäärusest. Raamatukogu põhimäärust ja kasutuseeskirja 2015 a ei muudetud. 
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2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  18 700 20 358 8,9% 
Personalikulu  10 804 12 716 17,7% 
Komplekteerimiskulu 6394 6170 -3,5% 

sh OV-lt 4976 4547 -8,6% 

sh riigilt  1418 1623 +14,4% 

Infotehnoloogiakulu  401 240 -40% 
 
Uhtna raamatukogu asub ühes majas Sõmeru lasteaia Pääsusilm Uhtna majaga. 2015 aastal 
teostatud renoveerimistööd tehti majas tervikuna ning seetõttu ei kajastu kulud raamatukogu 
eelarves. Kogu maja renoveerimistööde maksumus oli 386 000€. Mööbli maksumus 96 000€, 
sellest raamatukogumööbel ~23 505€. 
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

Raamatukogutööks projekte ei kirjutatud. 
 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
 
Raamatukogu lahtiolekuajad on kujunenud välja lugejate harjumusi ja soove arvestades.  
Uhtna raamatukogu avatud: 
E 11.00 – 19.00,  
T,K,N 10.00 – 17.00,  
R 8.00 – 15.00 
Sisetöö: E 10.00–11.00, T,K,N 9.00 – 10.00 (kasutatakse raamatukogutundide läbiviimiseks 
lasteaia- ja koolilastele, iga kuu esimesel neljapäeval külastatakse raamatukohvriga hooldekodu) 
Suvisel puhkuseperioodil on raamatukogu avatud kolmapäeval ja neljapäeval. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Koosseis ja tööaeg on samad mis eelmisel aastal. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  (erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate 
täienduskoolituse korraldamine) 
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Uhtna raamatukogu 8 30 122€ 
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Isikuandmekaitse töötlemise nõuete 
kohandamine raamatukogudes 

LVKRK 1 

Eduard Vilde 150 LVKRK 1 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja 
noortele 

LVKRK 1 
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Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus LVKRK 1 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana 
LVKRK-s 

LVKRK 1 

Õppereis Lõuna-Eestisse LVKRK 1 
Kultuurilooline aktiivõpe 
muuseumikeskkonna näitel 

LVKRK 1 

Kultuuriloolised andmebaasid LVKRK 1 
 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
Märkimisväärsed avalikud esinemised 2015 a puudusid. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Erialane haridus omandatud Viljandi Kultuurikolledžis 1989 - 1992 
2006 a välja antud kutsetunnistus nr 011520 Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
 
Raamatukogu panus sai tunnustatud kui Uhtna lasteaed oma 2014 aastal korraldatud näitusega 
„Helde puu“ sai üldvõidu ettevõtliku kooli üle-eestilisel edulugude konkursil, parima lasteaia 
kategoorias. Uhtna raamatukogu andis oma panuse näituse korraldamisse 2014 aastal. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu ruumid renoveeriti täielikult 2015 aastal. Vahetati välja enamus mööblist. Ruumide 
sisekujunduse projekti koostamisel oli palju kasu raamatukogutöötajate reisidest, seal kogetust, 
nähtust ning kõrvataha pandust. Nii on Uhtna raamatukogus raamatukastid nagu nähtud Taanis, 
ratastega lasteraamaturiiulid nagu Rootsis ning töötaja tööruum nagu nähtud Soomes. Aastate 
jooksul kokku kogutud ideid oli nüüd hea kasutada.  
 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Uhtna raamatukogu -  Ruumide 
renoveerimine, 
Uue mööbli 
soetamine 

 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
 
Tabel 6 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Uhtna Kaldtee 
olemas 
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Mitmes maakonna raamatukogus on tagatud juurdepääs. 
 
Uhtna raamatukogus on olemas kaldtee, mille abil on juba aastaid pääsenud raamatukogusse 
ratastoolis lugeja. Kahjuks tehti remondi käigus siseruumidesse kõrged lävepakud, mis raskendavad 
nüüdsest raamatukogus sees liikumist. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
 
Samuti nagu ehituse ja mööblisoetamise kulud kajastuvad ka infotehnoloogiakulud ühises eelarves 
Uhtna lasteaia majaga. Raamatukogule soetati tehnikat 2830€ eest. 

- Uhtna raamatukogule osteti 3 uut arvutit (2 lugejatele, 1 töötajale) 
- Ehitati välja uus arvutivõrk, paigaldati Wifi ruuter  
- Raamatukogu koos lasteaiaga sai enda kasutusse projektori. Lasteaia saali ja 

raamatukogu lugemisruumi paigaldati ekraanid. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul  
Uhtna raamatukogu tegi 2015 a koostööd kogu kogukonnaga. Kolimisel aitasid vallamaja töötajad, 

koolipere, lasteaia rahvas, külaelanikud.Lammutamisel ning mööbli veol panid oma õla alla Uhtna 

pasunakoor ja mandoliiniorkester. Kolijatele kattis toidulaua Uhtna Naisseltsing. Kõik aitasid kes 

said. 

Uhtna raamatukogu koostööpartnerid ürituste korraldamisel ning läbiviimisel on Sõmeru lasteaed 

Pääsusilm Uhtna maja, Uhtna Põhikool, Uhtna Noortetuba ja Uhtna Naisseltsing. Koostööd tehakse 

Sõmeru valla ja raamatukoguga.  

2015 a sügisel osaleti koostöös Uhtna Põhikooli 2.klassi õpetajaga Viru Instituudi poolt korraldatud 

töölehtede konkurssil “ Virumaa kultuurilugu”. Paberile sai suur hulk juba aastaid vormistamist 

oodanud mõtteid, kuidas tutvustada oma piirkonna ajalugu koolilastele.  

Koos Uhtna Naisseltsinguga korraldati näitus „Harry Odraks - Ühe kolhoosikunstniku jalajälg“ ning  

ettelugemispäev eakatele. Aastalõpus meisterdati  piirkonna eakatele jõulukaarte. Kaardisaajatelt 

tuli positiivset tagasisidet ning sellist kaartide meisterdamist ja laiali kandmist korratakse kindlasti 

ka 2016 aastal. 

Uhtna noortetoa ja kooliga koostöös tähistati lastekaitsepäeva maastikumänguga, kus raamatukogu 

ülesanne oli koostada kontrollpunktide ülesanded. Koos kooliga tähistati emakeelepäeva. Jätkati 

raamatukogutundide läbiviimist. Tänu uuenenud tehnikapargile on nüüd võimalik raamatukogus 

kohapeal õpilastele tutvustada lugejaportaali ning muuta raamatukogutunde mitmekesisemateks. 

Uhtna lasteaiaga tähistati Ilon Wiklandi sünnipäeva, emakeelepäeva, lasteraamatupäeva, 

Põhjamaade raamatunädalat. 

 
2.7.2 riiklikul  
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.  
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3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega 
 
Komplekteerimisel peetakse silmas lugejate huvisid ning tellitava teaviku võimalikku ringlust. 
Vähema lugemishuviga teavikute puhul kasutatakse RVL teenust valla teisest raamatukogust 
Sõmerult, kus komplekteerimisrahad võimaldavad rohkem.  
Noorsookirjanduse tellimisel tehakse koostööd lugemishuviliste noortega, kes hoiavad ennast kursis 
ingliskeelse kirjandusega ning teavitavad kui huvitav raamat ka eestikeelde on tõlgitud.  
Traditsiooniliselt vaadatakse koos Uhtna Põhikooli emakeeleõpetajatega igal kevadel üle raamatute 
nimekirjad mida lapsed võiksid lugeda ning lepitakse kokku milliseid raamatuid või autoreid võiks 
raamatukogus rohkem olla.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
Kogu komplekteeritakse läbi Lääne-Virumaa keskraamatukogu. Mõnel üksikul juhul soetatakse 
vajalik teavik otse raamatupoodidest 
E-teavikuid komplekteeritud ei ole. Kooliõpilastele on tutvustatud erinevaid e-raamatu keskkondi, 
kust on võimalik saada tasuta e-raamatuid vajamineva kirjandusega. 
 
2015 a soetati juurde 399 teavikut /2014 a 420/, neist 14 saadi annetuste kaudu s.o 3,5% kogu 
juurdetulekust. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
Perioodika komplekteerimisel arvestatakse lugejate soove ja huve. Enne uute aastatellimuste 
vormistamist küsitakse lugejate arvamust, kas ja millist ajakirja-ajalehte tellida, milline jätta 
tellimata. Aastatega on väljakujunenud kindlad lugejate lemmikud, muudatusi tehti ainult 
autoajakirjade osas.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei komplekteerita sihikindlalt. Vajalik auvis soetatakse vajadusel või kasutatakse RVL 
teenust. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
Raamatukogus kehtib lugejapiletina ID-kaart. Jagatakse lugejaportaali paroole ja õpetatakse portaali 
kasutama. Lugejatel on võimalik ise raamatuid pikendada, ennast järjekorda panna ja reserveerida.  
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine. 
Raamatukogus on lugejate käsutuses 2 arvutit. AIP kasutamine tõusis taas populaarseks tänu uutele 
arvutitele. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte - teenuste üldiseloomustus, 
kasutajaarvestus, jmt. Lisada juurde muutuste analüüs, millest tingitud. 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

317 301 -16 8197 13 349 +5152 

Sh keskk       
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Lugejate arv on langenud 16 võrra, mis võib tuleneda elanike arvu langusest. Laenutuste arvu 
hüppelise kasvu taga on suur töö enne raamatukogu remonti. Lugejad laenutasid varuga, et pikk 
suvi vastu pidada. Samas lisandus uusi lugejaid, kes leidsid tee raamatukogusse just seetõttu, et 
raamatuid sai laenutada pikaks perioodiks.  
Täiskasvanute laenutusi analüüsides peame tõdema, et võrdselt loetakse nii eesti, kui 
tõlkekirjandust. Üllatavalt on oma positsiooni kaotanud Minu... sarja raamatud, esimese sellest 
sarjast leiame alles 24 kohalt.  
Perioodika laenutuste tipus on käsitööajakirjad, järgnevad meelelahutuslikud ajakirjad Kroonika, 
Kodu & Aed ning Eesti Naine. 
 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

6249 5772 -477 0 0  

Sh keskk       
 
Külastuste arvu langus tuleneb sellest, et raamatukogu oli juuni- juuli- ja augustikuus koos 
raamatupakkidega asenduspinnal ning juulis ja augustis lugejate jaoks avatud ainul 2 päeval 
nädalas. 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL teenuse võimalusi tutvustatakse oma lugejatele. Enamasti läheb lugeja ise Rakveresse kohale 
ja laenutab vajamineva teaviku, mitte ei oota raamatukogutöötaja vahendamist. RVL toimib hästi 
Sõmeru raamatukoguga. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused 
ja eksemplarid 2015 
Noorsookirjanduse tellimisel tehakse koostööd lugemishuviliste noortega, kes hoiavad ennast kursis 
ingliskeelse kirjandusega ning teavitavad kui huvitav raamat ka eestikeelde on tõlgitud.  
Traditsiooniliselt vaadatakse koos Uhtna Põhikooli emakeeleõpetajatega igal kevadel üle raamatute 
nimekirjad mida lapsed võiksid lugeda ning lepitakse kokku milliseid raamatuid või autoreid võiks 
raamatukogus rohkem olla.  
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Uhtna 
raamatuk
ogu 

114 110 -4 3219 2279 -940 2069 3128  +1059 

Sh keskk          
Külastuste ja laenutuste arvu mõjutas raamatukogus olnud remont. 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline 
hinnang, võrdlus, analüüs.  
Laste lugemisharjumuste kujundamisel tehakse koostööd lasteaia- ja kooliõpetajatega. 
Raamatukogutunnid toetavad kooli õppekava ning kinnistavad koolis õpitut. Analüüsides laste 
laenutuste edatabelit peame tõdema, et esikümnes on eesti autorid: Kristiina Kass, Ilmar Tomusk, 
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Andrus Kivirähk, kelle tutvustamisega tegeletakse nii koolis, kui lasteaias. Samad autorid on 
õpetajate poolt soovitatud ning lapsed loevad neid mõnuga. 
 
 
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Lasteraamatupäev Lasteaialapsed 30 
Emakeelepäeva töötuba Lasteaia- ja koolilapsed 30 
Erinevad raamatukogutunnid 
17 tk 

Lasteaia- ja koolilapsed 174 

 
2015 aastal oli planeeritud lastele kohtumine Ilmar Trulliga. Ettevalmistusi tehti juba kevadel, 
toimus emakeelepäeva luule-töötuba, kus loeti Trulli luuletusi, illustreeriti tema luuletusi ning 
kirjutati ka ise lõbusaid värsse. Kahjuks venis remont raamatukogus selliselt, et 
raamatukogupäevadele kokku lepitud kohtumine lükati edasi 2016 aasta emakeelepäevaks.  
Koolilastele toimusid traditsioonilised raamatukogutunnid vastavalt õpetajate poolt ette antud 
teemadele: Film & raamat, meedia, Eesti raamatu lugu jt. Toredaks traditsiooniks on saanud 
raamatute ja lugude tutvustamine enne laste teatrisse minekut. 2015 a vaadati etendusi Rapuntslist 
ning Hansust ja Greetest.  
Laste lugemishuvi tõstmiseks on algklasside õpetajatega tihe koostöö, et lapsel oleks valik mida 
lugeda, kuid samas haakuks loetu koolis õpitavaga.  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus    
Koduteenindust pakutakse koostöös Sõmeru valla avahooldajaga, kes vajadusel vahetab hoolealuste 
raamatuid. 
 
Tabel 12 
 Külastuste  arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele 
Uhtna hooldekodu külastus 

12 korda /iga kuu 
esimesel neljapäeval/ 

14 lugejat 

 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Uhtna raamatukogu toetab teiste piirkonna asutuste tegemisi ja üritusi ning teised aitavad 
raamatukogu. Suurem koostööprojekt on „Meie küla peo“ korraldamine, kus kõike tehakse ühiselt. 
Raamatukogus toimuvad üritused on enamasti eakatele suunatud, sest tööinimest on maal raske 
peale tööpäeva kodust välja meelitada. Eakatele toimus loeng detektorismist, et nad oskaksid 
käituda, kui nende maale tuleb keegi võõras metalliotsijaga. Räägiti numismaatikast, et nad teaksid 
millised „aarded“ neil kodudes võivad olla. Harry Odraksi näitus pani eakaid meenutama 
möödunud aegadest, selgus tõsiasi, et igal Uhtnakal on kodus Harry loodud kunsti. Enne valimisi 
kohtuti Rannar Vassiljeviga, kuulati vallavanem Peep Vassiljevit. Sügisel tuletati koostöös 
maanteeametiga meelde helkurikandmise põhitõed ning detsembris meisterdati jõulukaarte neile, 
kes oma kodudest enam väga väljas ei käi.  
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Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Uhtna 
raamatukogu 

7 näitust 
6 väljapanekut 

7 üritust 150 

Remondi ettevalmistamise ja lõpetamise kõrval korraldati kaks mahukat näitust, mis leidsid 
positiivset tunnustust lugejate ja külaelanike seas, „Ühe kolhoosikunstniku jalajälg – Harry Odraks“ 
ning aasta lõpetuseks „Muusikaelu – meie külades“ 
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Uhtna 
raamatukogu 

15 16 211 171 0 4 0 2 

 
Jätkati lugeja.ee tutvustamist lastele ja täiskasvanutele. Nüüd kui raamatukogul on oma 
eistlustehnika on seda lihtsam raamatukogus teha. Seni oli tehtud koostööd kooli arvutiõpetajatega. 
Tänu uuele esitlusehnikale sai läbi viia individuaalkoolitust lasteaiaõpetajatele esitluse koostamisest 
ja avalikust esinemisest. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
 
Raamatukoguteenuseid tutvustatakse eelkõige raamatukogus kohapeal, lisaks raamatukogu 
kodulehel. Raamatukogus toimuvatest üritustest antakse teada vastavalt sihtrühmale, kas kuulutuste 
tahvlil, individuaalsete kutsete kaudu, facebooki lehel või vallalehes. Lugejatega suheldes on teada 
saadud, et eelkõige otsitakse vajaminevat infot facebooki lehelt. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- 
ja muude andmebaaside loomine ja pidamine) 
 
Virtuaalkülastuste arvu ei loeta, sest raamatukogu koduleht on tasuta majutusega, kus statistika 
saamiseks tuleb maksta. Vallakodulehel ei ole võimalik lugeda eraldi raamatukoguinfo otsijaid ning 
facebooki statistika ei anna täpset infot raamatukogu virtuaalkülastuste kohta.  
 
4.9.1 Andmebaaside loomine Koduloo ja muud omaloodud andmebaasid, tehnilised arengud, 
veebipõhised teenused.  
 
2015 a lõpetati kohalike ajalehtede kataloogimine urramis. Alustati teemade lisamisega digaris 
vanadele  ajalehtededele. Koostati artiklite kogumik „Vanad ajalehed kirjutavad meist...“ ning nüüd 
püütakse vanadele lugudele leida ning lisada teemad, mis hõlbustavad huvilistel vajaliku leidmist 
digarist.  
 
4.9.2 Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Järjepidev töö registreerimisel, 
mõned iseloomulikud näited. 
 
Infopäringuid – 20. Peamiselt esitavad päringuid lapsed oma kooltööde tegemiseks. Kuid vastus 
tuleb otsida ka näiteks küsimusele „kuidas kududa valekanda“? 
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4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded  Koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises. 
 
Uhtna raamatukogu annab enda panuse 2017 aastal ilmuva „Uhtna lasteaia loo“ koostamisel. 
Koostöös lasteaiaga on valminud käsikirja mustand mis vajab veel toimetamist ja täiendamist. 
 
5.  2016 aasta tegevused      
 
2016 aastal taastutakse remondist, lõpetatakse kõik venima jäänu ning püütakse taastada tavapärane 
elutrütm. Jätkatakse tööd laste- ja noortega, korraldatakse üritusi ning koolitusi eakatele. Uhtna 
naisseltsingu soovil alustatakse mälu treenimist. Tähistatakse lastekirjanike ja raamatute juubeleid. 
Koostöös lasteaiaga planeeritakse tähistada merekultuuriaastat ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu väljakuulutatud rahvarõivale pühendatud aastat. Shakespeare aasta tähistmist alustati eakatele 
loenguga Taanist. Jätkatakse näituste sarja „Mida kõike me kogume“, esimene näitus on kohe 
jaanuarikuus „Kas kilekotti tunned sa?“ Järge ootavad käekotid, pearätikud ja pastapliiatsid 
„Milleks teil oli remonti vaja?“: imestas lugeja aastalõpus, „raamatukogu oli ju niigi südamlik, soe 
ja armas.“ Just sellisena püütakse raamatukogu hoida ka tulevikus. 
 
15.jaanuar 2016 
 
Inge Pikkoja 
Direktor 
3250533 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Teavikute ennistamine ja 
reprodutseerimise võimalused 

Kogude säilitamine 

Bibliograafiate ja referaatväljaannete 
koostamine 

Kogude kujundamine 

 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 
 

Jrk Autor Pealkiri Aasta 
Eksemplaride arv 

1 Janosch 
"Ma teen su terveks," ütles karu : 
lugu sellest, kuidas väike tiiger 
kord haige oli / 

2015 

  

2 Cast, P. C. 
Ahvatletud. Öö Koja kuues 
raamat / 

2015 
  

3 Loper, Mann Algus pärast lõppu / 2015 
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4 Landy, Derek 
Detektiiv Luuker Leebesurm : 
nägudeta jumalad : [põrgulikult 
põnev bestseller] / 

2015 

  

5 Tomusk, Ilmar Digipöörane kool / 2015 
  

6   
Eesti imemuinasjuttude 
kuldraamat / 

2015 

  

7 Sillaste, Kertu Ei ole nii! / 2015 
  

8 Parvela, Timo Ella ja rokkstaar / 2015 
  

9 Niven, Jennifer Elu helged paigad / c2015 
  

10 Raud, Piret Emili ja oi kui palju asju / 2015 
  

11 Arakas, Ele Esmaspäevad / 2015 
  

12 Priilinn, Ketlin Halloween / 2015 
  

13 Stark, Ulf Helin ja Suur Mõtleja / 2015 
  

14 Walliams, David Hirmus õudne hambaarst / 2015 
  

15 Grimm, Jacob Hunt ja seitse kitsetalle / 2015 
  

16 Johansson, Annelis 
Härra Viigikübar ja Thoufve loss 
/ 

2015 

  

17 Bray, Libba Iluduskuningannad / 2015 
  

18   
Isa sokk on merekaru : 
[luuletused] / 

2015 

  

19 Käit, Helen Janne ja Joosep. 2, Lohe needus / 2014 
  

20 Tungal, Leelo Jänesepoeg otsib sõpra / 2015 
  

21 Kivirähk, Andrus Karneval ja kartulisalat / 2015 
  

22 Bornstädt, Matthias von 
Kartmatu teadushiir Nero : miks 
rakett lendab, laev ujub ja auto 
sõidab? / 

2015 
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23 Raun, Ott Kass nimega Inimene / 2015 
  

24 Widmark, Martin Kirikumõistatus / c2015 
  

25 Tomusk, Ilmar 
Kriminaalne pangapresident : 
kriminalistid on tagasi / 

c2015 

2 

26 Forman, Gayle Kuhu ta läks / 2015 
  

27 Moran, Caitlin Kuidas luua tüdrukut / 2015 
  

28 Keränen, Mika 
Kuldne Lurich : salaselts Rampsu 
kuues juhtum / 

2014 

  

29 Widmark, Martin Kullamõistatus / c2015 
  

30 Kirkegaard, Ole Lund Kummi-Tarzan : [jutustus] / 2015 

3 

31 Kunnas, Mauri Kõigi aegade kosmoseraamat / 2015 
  

32 Contra Kõik on kõige targemad / 2015 
  

33 Raud, Piret Kõik võiks olla roosa! / 2015 
  

34 Keränen, Mika 
Küttepuuvargad : salaselts 
Rampsu seitsmes juhtum / 

2015 

  

35 Howard, Martin 
Lammas Shaun : lambad kanade 
vastu / 

2015 

  

36 Howard, Martin Lammas Shaun : uduse raba koll / 2015 
  

37 Vallik, Aidi Laste oma Eesti / 2015 
  

38 Vallik, Aidi Lumehelbe töö / 2014 
  

39 Walt Disney Company 
Lumekuninganna ja igavene talv : 
Anna ja Elsa talvelõpupidu : 
[kaks uut lugu] / 

2015 

  

40 Ots, Loone 
Lumise metsa rõõm, ehk, Kuidas 
Sass ja Laura kuuske toomas 
käisid / 

2015 

  



 12

41 Ross, Tony Ma ei taha, ei taha! / 2015 
  

42 Ross, Tony Ma tahan, ma tahan! / 2015 
  

43 Nilsson, Ulf Maailma parim esineja / 2014 
  

44 Rummo, Viiu-Marie Maailmarändur Nööp / 2015 

  

45 Lockhart, E. Me olime valetajad / 2015 
  

46 Mazetti, Katarina Metslased ja vombatid / 2015 
  

47 Cantin, Marc Mina küll ei karda! / 2014 
  

48 Andrews, Jesse Mina, Earl ja surmasuus tüdruk / 2015 
  

49 Raud, Piret 
Mina, emme ja meie igasugused 
sõbrad / 

2014 
  

50 Pantermüller, Alice 
Minu Lotta-elu : pungil täis 
küülikuid / 

2015 

  

51 Schaefer, Kristina Minu väike päkapikuraamat / c2015 
  

52 Oro, Julius Muna / 2015 
  

53 Simukka, Salla Must nagu eebenipuu / 2015 
  

54 Condie, Ally Määratud / 2015 
  

55   
Nukits : [Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse lastekirjanduse ajakiri]. 
2014 / 

2014 

  

56 Kass, Kristiina 
Nõianeiu Nöbinina ja 
korstnapühkija / 

2015 
  

57 Stannard, Russell Onu Albert ja mustad augud / 2014 
  

58 Stannard, Russell Onu Alberti kvantseiklus / c2015 
  

59 Kivirähk, Andrus Oskar ja asjad / 2015 
  

60 Green, John Paberlinnad / 2015 
  

61 Nordqvist, Sven Pettsoni jõuluvanamasin / 2015 
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62 Nordqvist, Sven Pettsoni jõuluvanamasin / 2015 
  

63 Saar, Olivia 
Pika suka päkapikk : jõulu- ja 
talveluuletusi / 

2015 

  

64 Sage, Angie 
Pimedus : [Septimus Heapi kuues 
raamat] / 

2015 

  

65 Clare, Cassandra 
Põrgu sõdalased. [1], 
Kellavärgiga ingel / 

2014 

  

66 Clare, Cassandra 
Põrgu sõdalased. [2], 
Kellavärgiga prints / 

2014 

  

67 Clare, Cassandra 
Põrgu sõdalased. [3], 
Kellavärgiga printsess / 

2014 

  

68 Reinaus, Reeli Pärdik Päär ja hauaröövlid / 2015 
  

69 Tomusk, Ilmar Rasmuse vuntsid / 2015 
  

70 
Parmentier-Blancard, 
Catherine 

Rebane ja kolm muna / 2015 

  

71 Hanna, Virginie Rudolf aitab jõuluvana / 2014 
  

72 Herzog, Annette 
Rõõmsaid pühi, kallis mugits! : 
ka kõige külmemal talvepäeval 
soojendab sõber südant / 

2015 

  

73 Trull, Ilmar Rähni ravi : [luuletused] / 2015 
  

74 Ulman, Mihkel Röövlirahnu Martin / 2015 
  

75 Tinnuri, Urve Sipelgas Reet / 2015 
  

76 Rummo, Viiu-Marie Sokivaras / 2015 

  

77 Reinaus, Reeli Suhkrust ja jahust / 2015 
  

78 Noël, Alyson Sünge leek / 2015 
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79 Sanderson, Brandon Terassüda / 2015 

  

80 Piiper, Kristi 
Tõde või tegu : Stella : 
[noorteromaan] / 

2015 

  

81 Kunnas, Mauri Tõnni parim jõulukink / 2015 
  

82 Lansley, Holly 
Täht ja soov : üks väga eriline 
unejutt / 

2015 
  

83 Künnapas, Heli Tähtajaline elu. 1. osa / 2015 
  

84 Sugg, Zoe Tüdruk online / 2015 
  

85 Ruiz Zafón, Carlos Uduprints / 2015 

  

86 Vilep, Heiki Une-Mati uued udujutud / 2015 
  

87 Ervald, Andry 
Unenäorong : muinasjutte ja 
muidujutte / 

2014 

  

88 Carter, Ally Usalda mind, kui julged / 2015 
  

89 Simukka, Salla Valge nagu lumi / 2014 
  

90 Portes, Andrea Valge varese anatoomia / 2015 
  

91 Mazetti, Katarina Viikingid ja vampiirid / 2015 
  

92 Vilep, Heiki Villiam / 2015 
  

93 Tomusk, Ilmar Volli läheb tööle / 2014 
  

94 Stark, Ulf Väike ja tugev / 2014   

95 Miler, Zdenĕk Väike mutt värvib mune / 2015 
  

96 Kass, Kristiina 
Õpetaja Kusti kummitab ja teisi 
jutte / 

2012 

2 

 
 


