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Aastaaruanne 2017
Kadrina Valla Raamatukogu Vohnja filiaal
Elanike arv 654

1.Põhilised tegevussuunad
Kõige rõõmustavam sündmus aastal 2017 oli Ridaküla seltsimajas laenutuspunkti avamine. Seoses
sellega on lisandunud uusi lugejaid ja Põima kandis on raamatute kättesaadavus paranenud.
Laenutuspunkti kasutatavuses on veel
arenguruumi, kuid arvan, et tuleb jätkata ning
laenutuspunktile rohkem reklaami teha.
Igal aastal olen pühendanud suurt tähelepanu just lastele, et tekitada neis huvi raamatute vastu.
Koostöös Vohnja lasteaed algkooliga toimuvad ühised teema- ja tähtpäevaüritused.
2017. aasta oli meie küla pärlitööde meisterdaja tähelend. Pärlilillede näitus ringles kõigis valla
raamatukogudes ja ajalehes „Maaleht“ ilmus selle kohta Rein Sikult huvitav artikkel.
Kevadel toimus koostöös lasteaiaõpetajaga pallipidu, kus lastele demonstreeris oma pallimängu
oskusi Talinna Selveri võrkpallur Reimo Rannar.
Talvel toimus raamatukogu ja lasteaia noorema rühmaga huvitav üritus “Lindude jõulud“, kus
meisterdati teraviljadest, seemnetest ja searasvast söögipalle ja viidi need vanasse mõisaparki
lindudele toiduabiks.
Eelmisel, 2016. aastal sai lastele ülesseatud kastike, kuhu sai vastavalt etteantud teemale luuletusi
kirjutada. 2017. aastal mõtlesid lapsed juba ise, mida nad soovivad kirjutada ja valmisid toredad
räpitekstid ja halloweeni õudusjutud.
Kadrina valla raamatukogus toimunud Erni Kase kohtumisõhtule olid tulnud endise kodukolhoosi
elu puudutava romaani tekkelugu kuulama ka need Vohnja kandi inimesed, kes muidu väga
üritustel ei käi.
Raamatukogu külastasid Ülemaalise 17. Jõuluvanade kongressi puhul kaks toredat punakuube, kes
valisid raamatukogus selleks puhuks korraldatud jõuluteemaliste käsitöökampsunite konkursi
võidukampsuni ja vaatasid laste joonistatud pilte. Jõuluvanadega pildistamiseks oli raamatukogus
kujundatud fotostuudio, kus kohalik fotograaf tegi jõuluvanadega meeleolukaid perepilte.
Jõuluüritust külastasid inimesed nii lähedalt kui kaugelt.
Jõulunädalal üllatuskülaline raamatukogus oli päkapikk Manni, kes laulis ja meisterdas koos
kohalike lastega.
Rõõmustab, et raamatukogutöötajate tervisest hoolitakse ja 1. aprillist 2017 kehtib vallavalitsuse
korraldus haigushüvitise 100 % maksmisest esimesest haiguspäevast alates.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Kadrina valla raamatukogus on ühine dokumentatsioon ja nõukogu.
15. märtsil 2017. aastal avati Ridaküla laenutuspunkt, mis on avatud iga kuu teisel teisipäeval. Tänu
sellele on lisandunud uusi lugejaid ja raamatute kättesaadavus selles piirkonnas on paranenud.
Vohnja piirkonna bussiliiklus ei ole küll kõige parem, kuid raamatukogu lahtiolekuajad on
arvestatud nii, et ka kohalikel Kadrina keskkooli õpilastel oleks võimalik raamatukogu külastada.
Kadrina valla raamatukogus on viidud läbi kvaliteedihindamine.
Vohnja raamatukogu on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 8.00 - 16.00 ja teisipäeval ning
neljapäeval 10.00 - 18.00. Üks kord kuus, laupäeval, olen tööl Kadrina põhikogus ning vajadusel
asendan ka tööpäevadel.
2.2 Eelarve
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Põhieelarve

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

Muutus %

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
*….
*…..
2.3 Projektid
Projektitegevust juhib Kadrina põhikogu.
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

-

-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema

Korraldaja

Osalejate arv

Ülevaade uuemast noortekirjandusest, Jaanika Palm2t
Noored ja raamatukogu, Epp Adler,- 4t

LVKRK

1

LVKRK

1

Õppereis
Tallinna.
Eesti
Rahvusraamatukogu,
Statistikaamet, THK RK, Pimedate RK- 6t
Raamatukoguhoidja päev. Koostöö Kadrina VRK-ga,
Ene Heide, Jaanus Reisner, Liisa Pakosta, Heiki Pärdi4t
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt lastele, Reet
Tomband- 1t
Kirjandustuur. Aapo Ilves, Silvia Urgas, Vahur
Afanasjev, Piret Jaaks- 2t
Tuleohutuse koolitus, FIE Karl Tamberg 2t

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

Kadrina Vallavalitsus

1

Esmaabikoolitus, FIE Heiki Porval 16t

Kadrina Valla Raamatukogu

1

Nagu igal aastal, on kõik toimunud koolitused olnud huvitavad. Tänu LVKRK korraldatud
koolitustele olen ma viieteist tööaasta jooksul kohtunud paljude huvitavate kirjanike ja
koolitajatega. Kasulik ja meeldejääv oli Reet Tombandi koolitus „Pildi sisse minek“ Sain häid
mõtteid ja ideid oma töös kasutamiseks ning olen väga tänulik lahkelt jagatud abimaterjalide eest.
Tore oli koduses Kadrina raamatukogus vastu võtta maakonna kolleege ja meeldis ka õppereis
Tallinna, kus sai külastatud huvitavaid asutusi.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei olnud
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
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On sooritatud kutseeksam, mis lubab töötada raamatukogus.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Raamatukogu haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu.
Vohnja raamatukogu asub mõisa peahoones koos Vohnja lasteaed algkooliga. Raamatukogu
kogupindala on 73 ruutmeetrit. Raamatukogu ees asuv koolile kuuluv ruum vajab remonti. Õnneks
on tekkinud küla kogukonnal mõned ettepanekud ja mõtted ruumi kujundamiseks rahva
kooskäimise kohaks. Raamatukogu vajab väikest sanitaarremonti ja uusi raamaturiiuleid.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele mõeldud kaldteed puuduvad.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogul on kokku neli internetiühendusega arvutit. Lugejatele on mõeldud kolm ja töötajale
üks arvuti. Raamatukogus on head infotehnoloogilised võimalused. Raamatukogus on võimlaik
skaneerida, printida ja koopiaid teha. Raamatukogus on Wi-Fi levik.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
2017. aastal on arvele võetud kokku 262 raamatut, neist 2 annetust. Kustutatud 971 raamatut.
Kokku raamatuid arvel 10316. Ajakirju oli tellitud 9, kokku ajakirju arvel 120 aastakäiku.
Perioodika tellib Kadrina põhikogu. Kultuuriajakirjadest on tellitud „Täheke“.
Annetusi oli 2017. aastal 2, eelmisel aastal 6.
Komplekteerimisel on jälgitud lugejate soove ja vajadusi. Kõige rohkem on tellitud ilu- ja
lastekirjandust. Nagu eelmiselgi aastal on lapsed suure lugemishuviga ja olen tellinud palju
lasteraamatuid (55).
Kõige rohkem on loetud ajakirja „Kroonika“. Populaarsed on ka ajakirjad „Kodu & Aed“,
„Täheke“, „Imeline Ajalugu“ jt. Ilukirjandusest loetakse palju Varraku ajaviiteromaani sarja
raamatuid, kuid inimesed laenutavad meeleldi ka eluloo- ja reisiraamatuid.
Algklassid laenutavad palju ajakirja „Täheke“, koomikseid, meisterdamisraamatuid, Risto Räppari
sarja ja kohustuslikku kirjandust.
Komplekteerimissummad on piisavad.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatute vastu huvi puudub.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Raamatukokku oli 2017. aastal tellitud 9 ajakirja ja 5 ajalehte, neist üks annetus.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid on arvel kokku 14, audiaalteavikuid 7 ja kombineeritud auviseid 7. 2017. aastal ei võetud
arvele ühtegi uut auvist.

3.2 Inventuurid, mahakandmised
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Viimane inventuur toimus 2002. aastal. 2017. aastal on koostatud kaks mahakandmisakti ja
kustutatud kokku 971 raamatut. Raamatukogus on vajalik teha suurem raamatufondi puhastus ja
mahakandmine. 2017. aastal on maha kantud 971 raamatut ja arvele võetud 262 raamatut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogus on võimalik printida, koopiaid teha ja skaneerida. Tutvustan internetikasutajatele
erinevaid e-teenuseid (tuludeklaratsioonid, eesti.ee, e-apteek, ajalehte kuulutuste panemine,
tollideklaratsioonid jne).
Raamatukogu reklaamib Kadrina kirjandusklubi ja Neeruti seltsi üritusi. Raamatukogus saab
tutvuda Kadrina vallavolikogu protokollidega.
Seoses Kadrina valla raamatukogu kvaliteedihindamisega korraldati valla raamatukogude rahuloluuuringute küsitlus, mis näitas, et raamatukogu tegevusega ollakse rahul.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on kõik võimalused e-teenuste kasutamiseks.
Raamatukogus on kolm lugejaarvutit koos ID-kaardi lugejatega. Lapsed ja noored kasutavad
raamatukogu arvuteid vähe. Põhiliselt kasutatakse lugejaarvuteid maksude maksmisel ja e-posti
saatmisel. Vohnja lasteaed-algkoolil on hea arvutivõrk olemas.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu lugejate arv on natuke tõusnud tänu sellele, et 2017. aastal avati Ridaküla seltsimajas
laenutuspunkt.
Vohnja raamatukogu igapäevased külastajad on samas majas asuva lasteaed-algkooli lapsed. Kõiki
laste külastusi kirja ei pane, sest lapsed satuvad tihti vaid hetkeks mänguhoos raamatukogusse.
Jätkuvalt kasutatakse palju printimise teenust ja seoses sellega on tasuliste teenuste eest saadud
summa kasvanud.
Arvutikoolitust ei ole soovitud, vanematele inimestele sobib iseseisev õppimine. Küsimuste korral
pöördutakse raamatukogu töötaja poole.
Raamatukogu
Vohnja

Lugejad
2016
114

Lugejad
2017
122

Muutus
(+-)
8

Raamatukogu

Külastused Külastused
2016
2017

Muutus
(+-)

Vohnja

3969

-138

Raamatukogu
Vohnja

Laenut-d
2016
3925

3831
Laenut-d
2017
4979

Muutus
(+-)
+1054

Virtuaalkülast.
2016
850
Päringud*
2016
71

Virtuaalkülast.
2017
1100

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
67

Muutus
(+-)
-4

+250

*Infopäringud.
Raamatukogusse pöördutakse erinevate küsimustega. Sel aastal näiteks venekeelsete lindude
nimetuste, ristsõnavastuste leidmise, õigekirja, kirjanike, kirjanduse ja aianduse ning taimede
määramise kohta. Olen püüdnud päringuid järjepidavalt märkida.
4.3 RVL teenindus
Kadrina vallas on hea ja toimiv raamatuvahetus.
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Raamatukogu on raamatuid tellinud Lääne-Virumaa keskkogust ja Kadrina valla raamatukogudest.
Raamatuid on sisse laenutatud 390 ja välja 452.
Raamatuvahetus toimib tänu heale valla transpordiühendusele, lugejatele ja pereliikmetele, kes
vajadusel abistavad.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Vohnja raamatukogu asubVohnja lasteaed- algkooliga ühes hoones. Tänu sellele on võimalik
lastega palju huvitavaid üritusi korraldada. 2017. aastal on olnud laste seas kõige populaarsem
ajakiri „Täheke“, lastekirjandusest olid lemmikud Risto Räppar, Lassemaia detektiivibüroo. Andrus
Kivirähki lugusid loevad lapsed raamatukogus üksteisele ette.
Sel aastal kirjutasid lapsed raamatukogu omaloomingukasti väga toredaid räpitekste ja
õuduslugusid, sest need teemad olid nad ise valinud.
Vohnja lasteaed- algkooli lapsed osalesid ülevallalisel raamatu kirjutamise konkursil.
Noored kasutavad raamatukogu põhiliselt kooli kohustusliku kirjanduse laenutamiseks. AIP arvutit
ei kasutata, sest tänapäeva kodudes on internetiühendusega arvuti arvatavasti kõigil olemas.
Lasteaia vanem rühm külastab regulaarselt raamatukogu. Lasteaia õpetajatega koostöös valime
ettelugemise teemad ja tegevused. Olen sel aastal lasteüritused arvestanud teemade kaupa, mitte
igat ühte eraldi.
Lasteüritusi toimus kokku 11, lastele mõeldud näitusi ja väljapanekuid 4, osalenute arv kokku 210.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2017. aastal oli tellitud kokku 55 lasteraamatut. 2016. aastal oli tellitud 66 ja 2015. aastal 43
lasteraamatut. Vohnja lasteaed- algkooli lapsed armastavad raamatuid lugeda. Noored laenutavad
põhiliselt koolivaheaegadel, aga kooli ajal kasutavad rohkem Kadrina valla raamatukogu ja Kadrina
keskkooli raamatukogu teenuseid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
Vohnja
33
35
+2
1967

Külast-d
2017
1948

Muutus
(+-)
-19

Laenut
2016
1179

Laenut
2017
1471

Muutus
(+/-)
+292

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
2017. aastal oli võrreldes 2016. aastaga 19 külastust vähem ja 292 laenutust rohkem. Kõiki
külastusi kirja ei pane, sest edasi-tagasi jooksmist on vahetunnis palju.
Oleme jätkanud vanemale lasteaiarühmale iganädalast ettelugemistundi. Lastele meeldib etteloetud
juttude teemal vestelda ja oma arvamust välja öelda. Lisaks arutlusele oleme tähtpäevadel üritused
lõpetanud ühise kommide või piparkookide söömisega. Samuti kuulub meie oodatud traditsioonide
juurde ka „Jaanalinnu tants“. Ühe elektroonilise mängulinnu muusika saatel püüavad lapsed
võimalikult täpselt jäljendada jaanalinnu tantsusamme.
Kui eelmisel aastal kirjutasid lapsed raamatukogus minu palvel oma isadele luuletusi, siis 2017.
aastal pakkusid lapsed ise teemad välja. Valmisid omaloomingulised räpiluuletused ja halloweeni
ajal õudusjutud.
Lapsed avastasid enda jaoks ajakirja „Täheke“ ja selle laenutamine tõusis laenutuste tippu.
Raamatukogus on võimalik mängida lauamänge.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
2017. aastal jagasin üritused kuude kaupa teemadeks. Teemade valikul olen lähtunud õpetajate
soovidest. Toredad üritused olid koos lasteaiaga korraldatud pallipidu ja jõulueelne linnusöögi
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meisterdamine. Raamatukoguhoidja aitab nii üritust korraldada, kui ka leiab sobiva raamatu
ettelugemiseks.
17. Ülemaalise Jõuluvanade Konverentsi raames külastasid kaks jõulutaati Vohnja mõisa.
Raamatukogus oli laste joonistuste näitus , jõulraamatute väljapanek ja fotonurk, kus oli võimalik
koos jõuluvanadega perepilte teha. Koolis oli avatud jõuluküünalde töötuba. Lastele pakkus huvi ka
selleks puhuks korraldatud jõuluteemaliste käsitöökampsunite näitus. Jõulunädalal külastas
raamatukogu päkapikk Manni, kes meisterdas lastega kaarte ja jõulukaunistusi.
Kõige väiksematele mudilastele korraldatud unejutukolmapäevad olid toredad, kuid traditsiooniks
ei muutunud.
Vohnja lasteaed- algkooli lapsed osalesid Kadrina valla raamatu kirjutamise konkursil.
Ridaküla laenutuspunktis korraldasin suvel uute lasteraamatute tutvustamise ja ettelugemise ürituse
ning septembris vanade kooliasjade näituse koos vanade aabitsate ettelugemise ja sulepeadega
kirjutamise võimalusega.
Küla kogukonna soovil on võimalik, et raamatukogu ees olevast remontimata ruumist tehakse
külatuba, kus vanemad inimesed saavad päeval ja nooremad õhtul koos viibida.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega sihtrühm puudub.
Piirkonnas on üks erivajadusega lugeja, kuid temale viis raamatuid hooldaja, nüüdseks tema tervis
lugeda ei võimalda.

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele
-

Kordade arv
-

Teenuste arv
-

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
2017. aastal toimusid põhiliselt lasteüritused. Täiskasvanud ja lapsed tundsid ühiselt rõõmu
raamatuväljapanekutest ja pärlitööde näitusest.
Kohalikel käsitöömeistritel oli ka 2017. aastal võimalus raamatukogust lõnga osta ja oma käsitööd
müüa.
Raamatute väljapanekud:
Tiia Toomet 70 (lastele ja täiskasvanutele)
Eesti Vabariik 99
Naer on terviseks
25 kaunimat Eesti raamatut
Aino Pervik 85 (lastele ja täiskasvanutele)
Uus ja põnev- kriminaalromaanid ja põnevikud.
Näitus- Natasa Sirotina pärlitööd.
Vohnja kandi aktiivsete naistega koostöös toimusid kevadel kooli saalis võimlemistrennid.
Kõige rohkem kasutavad vanemad inimesed raamatukogu raamatute laenutamiseks. Raamatukokku
on pöördutud ka kaasaegse tehnikaga hätta jäämise korral ja e-teenuste kasutamisel.
Vanematel inimestel on raamatukogus kooskäimiseks kõik võimalused olemas, kuid seoses ühe
pensionäri liikumisraskustega on kujunenud koosolemise kohaks just tema kodu.
Ridaküla laenutuspunkt on kohalike inimeste poolt hästi vastu võetud. Olen tutvunund kohalike
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inimeste kirjanduseelistustega
ja vastavalt sellele raamatud kaasa komplekteerinud.
Laenutusruumiks on seltsi käsitöötuba, kus külarahvas koos käsitööd teevad. Ridaküla
laenutuspunkti raamatukogupäevale, mis on iga kuu teisel teisipäeval, on organiseeritud ka teised
kooskäimise üritused. Ridaküla laenutuspunkti töö teeb võimalikuks vallapoolne transpordiga
kindlustamine.
Raamatukogu reklaamib Kadrina kirjandusklubi ja teiste kultuuriasutuste üritusi.
Meeldejäävad olid Kadrina kirjandusklubi korraldatut Tuuli ja Teet Vellingu jõuluõhtu ja Kolu
mõisas toimunud Haljala näiteringi etendus „Kaheks varbaga kuningas“.
Olen ERÜ, Kadrina kirjandusklubi ja Neeruti seltsi liige. Raamatukogu teeb koostööd Vohnja
lasteaed- algkooliga.
4.6.2 riiklikul
Puuduvad
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Puuduvad
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitusi ei toimunud. Pensionärid, kes internetis makse maksavad, saavad iseseisvalt
hakkama. Harva kasutatavate e-teenuste korral pöördutakse raamatukoguhoidja poole palvega
teostada vastav toiming ise (tuludeklaratsioon, leinakuulutuse saatmine jne). Paljud vanemad
inimesed ei soovi juhendamist. Olen tutvustanud jooksvalt lugeja.ee kasutamist.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuste tutvustamisega tegeletakse Kadrina põhikogus. Raamatukogu teenuseid
tutvustab internetis valla koduleht ja Kadrina valla raamatukogu Faceboooki leht. Kadrina
raamatukogu üritusi ja teenuseid tutvustab Kadrina valla ajaleht „Kodukant“.
4.9 Andmebaasid.
Raamatukogul on kroonikavihik, kodulookartoteek ja fotoalbum.
5. 2018 aasta tegevused
Jätkan koostööd Vohnja lasteaed-algkooliga ja pööran suuremat tähelepanu laste lugemisharjumuste
kujundamisele.
2018. aastal teen Ridaküla laenutuspunktile rohkem reklaami.
2018. aastal on plaanis luua lastele ja noortele lauamängude nurk, et paremini sisustada nende vaba
aega ja arendada loovust.
2017. aasta KOV valimiste eel aktiveerusid tublid külaelanikud, kelle sooviks on taastada veidi
soiku jäänud küla seltsielu. Soovitasin küla kooskäimise toaks raamatukogu ees olevat remontimata
koledat ruumi ning loodetavasti aastatepikkune unistus täitub.
Võimaluse korral sooviks ühte raamatukogu tuppa uusi riiuleid, sest vanad on oma aja ära elanud.
Teen koostööd kõigi valla kultuuri- ja haridusasutustega ning eriti oma kolleegidega, kes alati
leiavad aega toeks ja abiks olla.

Raamatukoguhoidja
Ly Pajussaar
18.01.2018

8
LISA 1
Koolituste arv kokku
8

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
37

Koolituseks kulutatud

LISA 2
LISA 3
Raamatukogu nimi

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Teostatud tööd (2017)

Ürituse nimi
Talv:
Lumemees Ludvigi õnn. L
Tungal
Talveriided.Hilpharakas. O.Saar
Lapsed talvel. Pille-Riini lood.
E. Niit
Talisport ja õuemängud:
Bullerby
lapsed.Kelgutamas.
A.Lindgren
Kanaema kook. Vastlapäev,
vastlakukkel.
Kunksmoor.
A.Pervik
Külmetushaiguste ravimine
Maikuu pühad:
E.Valteri Iika.Volbriöö
A.Tigane. Ilus ema. Emadepäev
Laste
pallipidu
koostöös
lasteaiaga
Lote
olümpiaraamat.
Uute lasteraamatute tutvustus
ja
ettelugemine
Ridaküla
laenutuspunktis
Sügis:
Kaka ja kevad. A.Kivirähk
Porgandid hädaohus. K. Vainola
Porgand,
kes
uskus
maailmalõppu
M.Saksatamm.
Juurviljad keldris.
Mudilaste
unejutukolmapäevad:
Väike elevant Elli
Tipp ja Täpp
Muinasjutud:

Osavõtjate arv
28

27

20

7

8

17

20

14

9

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Vohnja

Punamütsikese
muinasjutu
ettelugemine ja käpiknukkudega
mängimine
Siiri lood. T.Nopola
Konn ja kurg
Jõulud raamatukogus:
20
Vares Villemi jõulud. H.Käo
Jõlujutt ja piparkookide söömine
Tipp ja Täpp. Lumemasin.
Jõuvanadele
talvepildi
joonistamine.
Lindude jõulupidu. Väikeste 12
rühma jõuluüritus koostöös
lasteaiaga
Jõuluvanad raamatukogus:
37
Jõuluteemaliste
käsitöökampsunite konkurss
Laste joonistuste näitus
Fotostuudio raamatukogus
Päkapikk Manni meisterdamised
Näitus:
Vanade
kooliasjade
näitus
Ridakülas
Raamatute väljapanekud:
Tiia Toomet 70
Hea lasteraamat 2016
Aino Pervik 85

