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Aastaaruanne 2017 

 

Raamatukogu nimi Uhtna raamatukogu 

Harukogude arv:0 

 

Elanike arv (01.12.16) 912 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

2017.aasta tähtsündmusteks Uhtna piirkonnas olid lasteaia, rahvatantsu, raamatukogu ja naiskoori 

juubelid. Lasteaia sünnipäevapeoks valmis raamat „Uhtna lasteaia maja lugu 1977-2017“.  

Laste- ja noortekultuuriaasta raames kohtus emakeelepäeval noorte lugejatega kirjanik Contra ning 

kooliaasta lõpetuseks peeti, koostöös kooli, noortekeskuse ja raamatukoguga, maha lõbus „Herberti 

infojaht“. Sõmeru lasteaed Pääsusilm Uhtna maja Pokurühmaga koostöös anti lasteraamatupäeval 

välja Pokurühma laste enda koostatud raamat ning maikuus oli raamatukogus näitus „Minu sõna“, 

kus tulevased koolilapsed tutvustasid külarahvale enda lapsepõlve naljakaid sõnu ja 

lemmikraamatuid. 

Sügisel käidi mandoliiniorkestriga Hiiumaal Kuriste haridusseltsi juubelipeol, kust saadi häid 

mõtteid seltsitegevuse korraldamiseks.  

Soome 100 juubeliaasta puhul oli raamatukogus näitus #Soome100, toimusid raamatukogutunnid 

koolilastele. Detsembrikuus käidi Soome 100 juubeliaasta lõpetuseks, koos põhikooli 7-9.kl õpilaste 

ja õpetajatega, ekskursioonil Helsingis.  

Aasta lõpetas raamatukogu ja naiskoori juubelid. Raamatukogus oli sel korral terve nädal 

sünnipäeva päralt, huvilised said külastada raamatukogu ka õhtutundidel, kui toimusid pilliproovid. 

Peonädal lõppes naiskoori kontserdiga koolimajas. 

Uhtna piirkonna kultuurielus ei tee keegi midagi üksi vaid kõike tehakse üheskoos, kõik on 

omavahel tihedalt seotud ning toetatakse teineteise ettevõtmisi. Raamatukogu on alati toeks oma 

päevakohaste väljapanekutega, abistab supi jagamisel või tehnikaga.  

Omamoodi toeks on Uhtna raamatukogu topoteegi koostajate jaoks. Helistatakse, et küsida kas ja 

kuidas topoteeki teha, palutakse tehnilisi nõuandeid. 

                                                                                                                                                                                                                        

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

 

Raamatukogu struktuuris muudatusi ei ole toimunud. Raamatukogu nõukogu liikmetega koostöös 

korraldatakse lasteüritusi ja püütakse parendada laste lugemisharjumusi.  

Teeninduspiirkonna eakatel elanikel on raske raamatukogusse pääseda, sest enamus lugejaid elab 

hajaasustusega piirkonnas. Raamatukogu koostöös Sõmeru vallaga pakub neile, kes kasutavad 

koduteenust, võimalust laenutada hooldustöötaja vahendusel. Abiks on samuti toredad naabrid, 

sõbrad ja sugulased. 

Raamatukogu lahtiolekuajad annavad võimaluse liikuda koolibussiga keskusesse.  

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  21 018 20 572 -2,1% 

Personalikulu  12 820 13 579 +5,9% 

Komplekteerimiskulu 6137 6196 +0,96% 
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sh KOV-lt 4500 4514 +0,3% 

sh riigilt  1637 1682 +2,74% 

Infotehnoloogiakulu  263 0 -100% 

Täienduskoolituseks 164,6 27,30 -83,4% 

Üritusteks, näitusteks 140,25 186,46 +32,6% 

*….    

*…..    

 

2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

 

Raamatukogu tarbeks projekte ei kirjutatud, toetati oma panusega MTÜ Uhtna Sembardia tegevust. 

Raamatukogu tegevuse jaoks ei olnud vajalik rahastuse leidmine mujalt allikatest.  

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

 

Personali koosseisus ega tööajas muudatusi ei toimunud. Raamatukogus töötab üks täiskohaga 

direktor ning käsunduslepinguga asendustöötaja. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Eesti ulmekirjandus – mis elukas see on? LVKRK 1 

Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva 

kirjastuse tegemistest 

LVKRK 1 

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole LVKRK 1 

Põhjamaade kirjandus LVKRK 1 

Täiskasvanu kui õppija LVKRK 1 

Ülevaade uuemast noortekirjandusest LVKRK 1 

Noored ja raamatukogu LVKRK 1 

Sissejuhatus biblioteraapiasse. Kasutamise 

võimalused ja võtted 

LVKRK 1 

Õppereis Tartu LVKRK 1 

Pildi sisse minek LVKRK 1 

Kirjandustuur LVKRK 1 

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni 

teabepäev 

ERÜ 1 

 

Täiendkoolitusele kulus 2017.a vähe raha, sest enamus koolitusi olid tasuta. Lääne-Virumaa 

keskraamatukogu teeb ära tänuväärt töö koolituste ja lektorite maakonda kutsumisega ning 

rahastuse leidmisel. 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
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Innovaatilised lahendused koduloo talletamiseks – Topoteek/ ERÜ maaraamatukogutöötajate 

teabepäeval Tartus – Inge Pikkoja 

 

LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

 

Erialane haridus omandatud Viljandi Kultuurikolledžis 1989 - 1992 

2006 a välja antud kutsetunnistus nr 011520 Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon. 

 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine  

 

• Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tunnuskiri aasta tegu 2016 nominendile 

• Hea Tegu 2016 – Sõmeru Vallavalitsuse tunnustus piirkonna ajaloo koondamisel topoteeki 

ja abi eest Uhtna lasteaia arenguloo koostamisel 

• Lääne-Virumaa aasta raamatukogu 2017 – Lääne-Viru maavanema tänukiri 

• Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2017 – Lääne-Viru maavalitsuse tunnuskiri 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht.  

 

Uhtna raamatukogu asub Sõmeru lasteaeaia Uhtna majas, ühes rühmaruumis ning terve maja 

renoveeriti täielikult 2015 aastal. Hetkel puudub remondivajadus. 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

 

Raamatukogusse pääsemiseks on olemas kaldtee, siseruumides on pärast renoveerimist takistuseks 

uksepakud, kuid need ei ole seganud siseruumides ratastooliga liikumist. Raamatukogu juures asuv 

kaldtee kaudu pääseb ratastooliga külaline ka lasteaia ruumidesse. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

 

Raamatukogu arvutipark kaasajastati 2015.a reonveerimise käigus.  

2017.aastal soetati koostöös kooliga ühte raamatukogu arvutisse Sibeliuse programm, mis annab 

ringijuhtidele ja muusikahuvilistele noortele uued võimalused noodikirjaks. Raamatukogu arvuti oli 

programmi jaoks kõige sobilikum, sest nii on kõigile tagatud programmile juurdepääs. 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Komplekteerimisel arvestatakse lugejate huvide ja nõudlusega. Kallemaid ja väiksema lugejahuviga 

teavikuid laenutatakse RVL-i abil Sõmeru raamatukogust. Seni on toime tuldud KOV ja riigi poolt 

eraldatud rahadega. Vähendatud on tellitud teavikute arvu. 

 

Täiskasvanute laenutuste esikolmiku moodustavad eesti kirjanikud: Mart Sander, Erik Tohvri ja 

Heli Künnapas. Esikümnesse mahub elulugudest „Siiri ja Mihkel Oviiri: kahekesi klaasist majas“ 

ning Varraku ja ERSENi ajaviiteromaanid. 

Laste laenutuste esinumbriks oli 2017 aastal Kazu Kibuishi „Amulett“. Raamatusari mis oli nukralt 

riiulil oma lugejat oodanud sai ootamatult kuulsaks, kui üks tüdruk selle avastas ning oma 

eakaaslastele seda „turundas“. Suur hulk algklassilastest on seda nüüdseks lugenud, see on teema 
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millest omavahel räägitakse. Suuremad fännid on asunud tegema „oma Amuleti raamatut“ ning 

raamatukoguga on kokkulepe, et lasteraamatupäeval teeme nende raamatute esitluse. Ülejäänud 

raamatud laste laenutuste esikümnes on need, mida õpetaja soovitab lugeda.  

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2017 aastal soetati Uhtna raamatukogusse 390 uut teavikut /2016 a 419/, neist 20 saadi annetusena 

s.o 5,1% kogu juurdetulekust. 

 

E-teavikuid raamatukogule soetatud ei ole.  

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine  

2017 a soetati Uhtna raamatukogusse 6 nimetust ajalehti ja 24 nimetust ajakirju. 

Perioodika ostmisel arvestatakse lugejate soove ja huve. Igale tellitud ajakirjale on oma 

lugejaskond. Aastatega on vähendatud perioodika tellimusi ehk siis sama raha eest tellitakse vähem 

nimetusi. Iga aasta lõpus analüüsitakse laenutuste hulka ja huviliste ringi ning loobutakse mõnest 

ajakirjast või asendatakse uute ajakirjadega, mille lugejaskond tõotab olla suurem. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid soetatakse ainult siis, kui on olemas kindel huvigrupp. Heliplaatide soetamisel tehakse 

koostööd lasteaia ja kooli muusikaõpetajatega. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised  

Viimane inventuur tehti 2011.aastal. Lähiaastatel inventuuri planeeritud ei ole.  

2017.aastal saabus raamatukogusse 390 uut teavikut, kustutati 564 teavikut s.o 174 rohkem, kui 

juurde tuli. Kindlasti ei ole see veel piisav, et suurendada ringlust, mis 2017.aastal oli 0,6.  

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud. Raamatukogu pakub oma lugejatele kojulaenutust, 

internetipunkti kasutamist, printimist, skännerimist, paljundamist ja RVL teenust. Samuti 

kasutajakoolitust ning arvutikoolitust. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Uhtna raamatukogus on lugejate kasutuses 2 puutetundliku ekraaniga, kaasaegset arvutit. Kuigi 

nutiseadmed ja internetiühendus on olemas pea igas kodus on raamatukogu arvutid noorte hulgas 

populaarsed. Tundide lõppedes toimub „tormijooks“ raamatukogu arvutitesse, sest: arvutid on head, 

internetiühendus on kiire, saab sõbraga üheaegselt sama mängu mängida ja suhelda ning 

koolibussini tuleb aeg ära sisustada. Noorte endiga on koostatud reeglid, mille kohaselt kuni 

10.aastased saavad arvutis kasutada e-kooli ning muid koolitööks vajalikke kohti. 10.eluaastast 

võivad arvutis mängida internetipõhiseid mänge. Ühes päevas võib arvutis olla ühe tunni, 

võrdluseks noortetoas on see aeg 30.minutit. 

Täiskasvanud kasutavad AIP peamiselt siis, kui kodus hätta jäädakse või tegemist on mõne sellise 

toiminguga mis vajab ID-kaardilugerit.  

 

Raamatukogus on võimalik tutvuda erinevate valla eelnõudega. 

 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

 

 

Raamatu- Lugejad Lugejad Muutus 
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kogu 2016 2017 (+-) 

Uhtna 

raamatukogu 

308 300 -8 

Hõlve oli 2017.aastal 32,3%. Lugejaid jäi võrreldes eelmise aastaga vähemaks 2,6%. Lugejate 

vähenemine on tulenenud eakate lugejate lahkumisest. Mitu eakad lõpetasid lugemise, sest 

nägemine on halvenenud ning tänapäeva teavikutes on tekst väga väikese kirjaga ning tihedalt 

kokku pressitud. 

Lugejatest 127 olid lapsed <17 s.o 42,3%, pensionäre+erilugejaid oli 36+12  s.o 16% lugejatest.  

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Uhtna 

raamatukogu 

6414 7156 +742 0 0 0 

 

Külastuste  kasvu taga on mitme suurema lasteürituse toimumine raamatukogu ruumides, 

2017.aastal oli tihti suletud noortetuba, mis tõi noored raamatukogusse.  

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Uhtna 

raamatukogu 

7937 8159 +222 13 26 +13 

Kojulaenutuste kasvu taga on suureneud perioodika laenutuste arv +166 ning kasvanud 

kohallaenutuste arv +107. Kohallaenutuste arvu kasvu taga on koostöö kooliõpetajatega, kes oma 

koolitunni läbiviimisel kasutasid raamatukogu ruume ning teavikuid.  

 

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel.  

Päringud registreeritakse igapäevaselt. 2017.aastal esitati 26 päringut (2016.a 13). Päringute arvu 

suurenemise taga on koolilaste kooli- ja uurimustööd. 

 

4.3 RVL teenindus (sh välja tuua, kuidas on RVL korraldatud) 

RVL-iga telliti teistelt 11 teavikut, teiste tellimusi täideti 14.  

RVL toimib vallasiseselt, kus teavikute transpordiga toetab valla kultuurinõunik. Lääne-Viru 

keskraamatukoguga RVL teenus on ajas muutunud: lugeja pöördub oma külaraamatukogusse, kus 

töötaja kaasabil reserveeritakse raamat lugeja enda nimele ning huvilisel on hea võimalus raamat 

Rakverest ise kiiresti kätte saada.  

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

2017.a soetati juurde 108 laste- ja noorteraamatut. Mitmel puhul suurendati olemasolevate teavikute 

eksemplaride hulka, et lastel oleks raamat kättesaadavam.  

Koostöös emakeeleõpetajatega püütakse seada nii, et lastel ei oleks vaja olla pikalt mõne raamatu 

järjekorras. Vanemate teavikute puhul, mille eksemplaride hulk on väike, tutvustatakse lastele 

võimalust lugeda tasuta raamatuid internetist nt. „Külmale maale“, „Kilplased“ jt. Lapsed eelistavad 

siiski lugeda paberkandjal raamatuid. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 
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Uhtna 

raamatuko

gu 

125 127 +2 2676 3368 +692 1860 1864 +4 

 

Raamatukogu külastustest 47% on laste külastused. Selline suur laste külastuste % on tingitud 

raamatukogu asukohast: lasteaiaga ühes majas, üle tee asub Uhtna Põhikool. Lapsed veedab oma 

aega raamatukogus bussi või lapsevanemaid oodates.  

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline 

hinnang, võrdlus, analüüs. 

2017.a jätkati lasteaia kooliminejate lastega raamatusarja „Loen ise!“ abil lugemishuvi äratamist. 

Lapsed suhtuvad sarja kuuluvate raamatute lugemisse suure õhinaga ning enamasti jõutakse 

soovitatud 1 ja 2 sammu asemel välja 4 sammuni.  

Kooliõpilastega jätkub lugemisharjumuste kujundamine ja parendamine koostöös õpetajatega. Hästi 

toimib see algklasside puhul, kus emakeeleõpetajaga koos valime välja raamatud, mis pannakse 

riiulisse „Õpetaja soovitab...“. Võimaluse korral tutvustab raamatukogutöötaja enne riiuli n.ö 

avamist õpilastele sinna pandavaid raamatuid, see annab võimaluse nii mõnigi raamat lastele 

huvipakkuvaks teha. Hiljem on igal lapsel endal võimalik sealt valida meelepärane raamat.  

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4 

Pokurühma lastega tehti ühine laste oma raamat, mille esitlus toimus lasteraamatupäeval. Sama 

rühma kooliminejatega koostati lasteaia lõpetuseks raamatukogusse tore näitus „Minu sõna“, kus 

lapsed tutvustasid külastajatele ennast, oma lapsepõlve naljakaid sõnu ning lemmikraamatut. 

Emadepäeval toimus näituse pidulik avamine lindi läbilõikamise ja suupistetega. Idee naljakate 

sõnade kokku kogumiseks ja nende eksponeerimiseks sai raamatukogutöötaja ERÜ 

maaraamatukogutöötajate teabepäeval Tartus, kus oma tegemisi tutvustas Libatse raamatukogu 

juhataja. 

Koolilastega tähistati emakeelepäeva Contra külaskäiguga ning õppeaasta lõpetuseks peeti maha 

„Herberti infojaht“, kus ülesanded olid seotud piirkonna ajalooga. Infojahi ettevalmistamisel 

toimusid raamatukogutunnid, kus tähelepanelikult kuulates said lapsed hulganisti vajalikke vihjeid. 

Võistluspäeval anti igale meekonnale kätte tööleht ülesannetega, vastuste leidmiseks oli mitu 

erinevat võimalust: a)joosta mööda Uhtna ja leida õiged vastused, b)kasutada raamatuid, mis olid 

koolimajas ja raamatukogus, c)kasutada internetis topoteeki, raamatukogu facebooki või kodulehte 

jpm. Olgugi, et raamatukogutundides oli jagatud hulgaliselt vihjeid, kuidas ja kust kiirelt vastuseid 

leida, eelistasid enamus võistkondi ümber Uhtna jooksimist. Võitjaks tuli meeskond, kus kapten 

jagas töö meeskonna vahel ära, vastused saadi nii internetist, kui raamatust.  

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Kui teenuseid ei pakuta, siis miks? 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Raamatukogu koostöös Sõmeru vallaga pakub neile, kes kasutavad koduteenust, laenutada 

raamatuid hooldustöötaja vahendusel. 2017.aastal sellise teenuse tarbijaid ei olnud. Maapiirkonnas 

saadakse raamatud raamatukogust kätte heade naabrite, sõprade või sugulaste vahendusel.  

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Uhtna hooldekodu külastamine 

raamatukohvriga 

11 korda Registreeritud lugejaid 

12, neist 8 on 
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aktiivsed lugejad, 

seega osavõtjaid 

kokku 88 

 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul  

Uhtna raamatukogu teeb kohalikul tasandil koostööd peamiselt kooli, lasteaia, noortetoa ja 

isetegevuslastega. Lasteaia juubeliks korraldatud mänguasja näitus lasteaiaruumides laienes 

raamatukogusse pealkirja all „Minu lasteaed“.  

Naisseltsinguga pühendati kokkusaamised nii Oskar Lutsu, kui Soome 100 tähistamiseks, kohtuti 

kohaliku kontstaabliga, tähistati südamekuud ja TÕN-i nädalat, meisterdati advendipärgasid ja 

jõulukaarte.  

Noortetoaga koostöös korraldati lastele „Herberti infojaht“. Kooliga koostöös toimusid 

raamatukogutunnid, kutsuti külla Contra, valmistati lapsi ette õpioskuste olümpiaadideks. 2017 

aastal koostati üheskoos 5.klassi õpioskuste olümpiaadi ülesandeid ühe toa tarvis. 

Rahvatantsujuubeliks oli raamatukogus üles seatud näitus meie piirkonna tantsutraditsioonidest. 

Mandoliiniorkestriga võeti ette reis Hiiumaale Kuriste külaseltsi sünnipäevapeole. 

 

4.6.2 riiklikul  

Uhtna raamatukogu oli abiks Rahvusarhiivi uurijatele „Uurijaküsitlusel digiteeritud andmebaaside 

kasutamise kohta“ läbiviimisel. Ankeedile vastasid Uhtna topoteegi kasutajad, erinevatest 

vanusegruppidest. Uhtna raamatukogu on olnud toeks teistele topoteegi koostajatele. 

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  

Üritusi korraldatakse sihtrühmadele, kes on kohapeal olemas: lapsed ja eakad. Need üritused mille 

sihtrühmaks on kõik külaelanikud korraldatakse koostöös ringijuhtidega koolimajas või 

külaväljakul. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Rühmakoolitused toimuvad peamiselt kooliõpilastele. Teemad lepitakse kokku kooliõpetajatega, 

kui külla on tulemas kirjanik, siis tutvustatakse tema loomingut kõikidele klassidele, samuti 

topoteegi ja erinevate andmebaaside kasutamist. 2017 a oli üheks kõikidele klassidele suunatud 

teemaks „Soome 100“. 

Teiseks sihtgrupiks on eakad, nemad esitavad ise tellimusi, mida uut tahetakse õppida või teada 

saada, pakutakse nimesid, keda külla kutsuda. Lemmikuks on mälutreeningu ülesanded, mis on 

läbivalt igal kohtumisel.  

Individuaalkoolituste vastu on huvi nõrk. Koolituseni jõutakse siis, kui konkreetne mure käes ning 

siis pöördutakse abi saamiseks raamatukogusse. Välja kuulutatud – pakutud koolitused jäävad 

tähelepanuta. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

2017 aastal ilmusid raamatukogutöötaja kaasabil: raamat „Uhtna lasteaia maja lugu 1977 – 2017“ ja 

kalender „Sõmeru valla Uhtna piirkonna kaunid koduaiad.“ 

 

4.9 Andmebaasid.  

Hetkel puudub Uhtna raamatukogul koduleht. Valla kodulehe kaudu on huvilistel juurdepääs 

elektroonilisele kataloogile. 
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Täiendatakse Uhtna topoteeki. 

 

5. 2018 aasta tegevused 

2018 aasta läbivaks teemaks on EV 100 juubeliaasta. Koostöös lasteaiaga pannakse üles näitus meie 

argielust 100 aastat tagasi ja täna. Näituse eesmärk on teadvustada lastele, et habemeajamismasina 

eelkäija oli habemenuga, enne pastapliiatseid kasutati sulge - tinti jne. Kogu piirkond pidutseb 

üheskoos juubelikontserdil koolimajas. Raamatukogu toetab kõiki ettevõtmisi omakorda facebooki 

postitustega „Meie piirkonna ajalugu vanades ajalehtedes“.  

Aasta esimesel poolel korraldatakse külarahvale kokkusaamine muinsuskaitseameti esindajatega, et 

tuua selgust mis saab meie põlenud mõisahoonest. Uhtna mandoliiniorkester esineb kontsert-sarjas 

„100 mandoliini“ üle-eesti ning suvel sõidavad naiskoor, pasunakoor ja mandoliiniorkester Norra 

kontsertreisile. Raamatukogu on kõikidele neile ettevõtmistele toeks ja tagalaks.  

 

 

Koduleht: 2017 aastal suleti keskkond, kus seni oli majutunud Uhtna raamatukogu koduleht. 2018.a 

leitakse uued lahendused kodulehe tegemiseks. 

 

 

Direktor: Inge Pikkoja 

Kuupäev: 18.01.2018 
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LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

12 39 27,30 

 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

• Innovaatilised lahendused koduloo talletamiseks – Topoteek/ ERÜ 

maaraamatukogutöötajate teabepäeval Tartus- Inge Pikkoja 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

  

 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Uhtna raamatukogu Emakeelepäev Contraga / 

lasteaia üks rühm, algklasside 

õpilased, põhikooli õpilased-

kokku 3 kohtumist/ 

90 

Uhtna raamatukogu Lasteraamatupäeva Pokurühma 

raamatuesitlus 

18 

Uhtna raamatukogu Näituse „MINU SÕNA“ 

avamine 

30 

Uhtna raamatukogu „Herberti infojaht“ koolilastele 90 

Uhtna raamatukogu Leelo Tungal 70, 

sünnipäevapidu lasteaiaga 

25 

Uhtna raamatukogu „Muna õpetab kana“ TÕN-i 

raames lasteaia laste loeng 

helkuritest eakatele 

25 

Uhtna raamatukogu Astrid Lindgreni sünnipäevapidu 

lasteaiaga 

20 

Uhtna raamatukogu I advendihommik lasteaiaga 30 

 


