
                             Mustvee Linnaraamatukogu 

                                     Aastaaruanne 2014

Mustvee Linnaraamatukogu aasta 2014 möödus väga kiirelt. Raamatukogu direktori 
töötamine Mustvee kultuurikeskuse juhataja k.t. na jätab kahjuks puudujääke 
raamatukogutöös. Harjume kõik sellise töökorraldusega ja loodame „paika loksuda“. 
Rõõmustava sündmusena saame tõdeda, et 0,5 kohta saime lasteosakonda juurde (õigemini 
tagasi). Lugejad külastavad endiselt meelsasti meie ilusat raamatukogu.

1. PÕHILISED TEGEVUSSUUNAD

Üldhinnang 2014. aastale

 Lasteosakonda saime täiskoha tagasi

 Uus ja tubli töötaja lasteosakonnas

 Sotsiaalmeedia aktiivne kasutamine

 Turismiinfopunkti aktiivne kasutamine raamatukogus ja interaktiivse 
teadetetahvli paigaldamine raamatukokku

 Õnnestunud raamatukogupäevad

 Raamatukoguhoidja Anu Ots haldab ka Mustvee Kaalumuuseumi ja Mustvee 
piltides FB lehekülge

 Linnalehe bibliografeerimine

             2015. aasta plaanid 

 Taotleda palgatõusu eelarves
 Raamatufondi inventuur
 Kodulehe täiustamine

2. JUHTIMINE
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
a) Tegevust ja töökorraldust reguleerivad normdokumendid 

Normdokument Kinnitus-, muudatus- või täiendusaeg
1 2
Põhimäärus Kinnitatud 29. jaanuaril 2008 a.
Raamatukogu kasutamise eeskiri Kinnitatud 29. jaanuaril 2008 a.
Sisekorraeeskiri Kinnitatud 13. veebruar 2014 a.
Teeninduskorraldus (AIPi kasutusjuhend jms) Kinnitatud 29. jaanuaril 2008 a
Raamatukogu arengukava Raamatukogul  on  kehtiv

arengukava aastani 2015
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Raamatukogu arengukava

 Raamatukogu  tegevus  on  kajastatud  ja  lahti  kirjutatud  Mustvee
Linnaraamatukogu  arengukavas  2010-2015.  Saame  tõdeda,  et  meie  töös  on
toimunud  suured  muudatused  ning  arengukava  on  vaja  hädasti  muuta  ja
täiendada, kuna see ei vasta enam täna  meie tegelikule olukorrale. Realiseerunud
on raamatukogu renoveerimine ja palju muud.

 Raamatukogu nõukogu olemasolu ja tegevus  

 Raamatukogul puudub nõukogu.

2.2 Eelarve
a) 2014. aasta eelarve prioriteedid

2014. aasta eelarve prioriteedid olid töötasu ja raamaturahad.

b) Põhieelarve

Eelarve on aastaid olnud väike,  raamaturahad ei ole juba mitmel  aastal kasvanud. Sellel 
aastal planeerisime sisse palgatõusu, kuna miinimumpalk tõusis, kuid arvatavasti raske 
rahalise seisu tõttu  jääb palgatõus ära. Kurb on vaadata numbreid, kus täna kõrgharidusega 
raamatukoguhoidja saab koristajaga täpselt ühte palganumbrit(390 eurot, brutopalk). 

Riigilt saadud raha eest soetati eelkõige eesti, laste- ja väärtkirjandust ja kultuuriperioodikat. 

Põhieelarve Seisuga
31.12.13.

Seisuga
31.12.14.

Muutus
%

1 2 3 4
Eelarve kokku 26,95 33,64 1,25

Personalikulu 19,9 24,4 1,23
Komplekteerimiskulu 6,52 6,23 0,96
sh OV-lt 2,55 2,74 1,07
sh riigilt 2,12 2,17 1,02

Infotehnoloogiakulud 0,52 0,54 1,04

 Jooksvatest  kuludest  kulus  tööjõule  72,5  %,  komplekteerimisele  kulus  18,5  %,
haldusele 7,3 %, infotehnoloogiale 1,6 %.

c) Projektid, toetused

Kust toetus saadi Mille tarbeks Periood (stipendiumi 
kasutamise aeg)

Toetuse suurus

1 2 3 4s
- - - -

Kirjutasime projekti Peipsiveere toetusprogrammi aga kahjuks toetust ei saanud. Projekt oli    
kirjutatud tehnika (fotoaparaat, televiisor) soetamiseks raamatukokku.
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2.3 Struktuur
Muudatusi teenindus- ja personalitöö osas ei ole olnud. Raamatukogu struktuur on sama,
Koosseisus toimus muudatus- lasteosakonda lisandus 0,5 kohta.
Lahtiolekuajad on E-R 10.00-17.00 L 10.00-14.00, iga kuu viimane reede on sisetöö päev.

2.4 Personali juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitustest 2014

a) Osavõtt vabariiklikest koolitustest

Koolituste arv Koolitustundide arv Raamatukoguhoidjate 
arv, kes osalesid 
täienduskoolitusel

Kokku koolituseks 
kulutatud

1 2 3 4

2 606 2 565

b) Vabariiklikud koolitusteemad

Koolituse teema Korraldaja Osavõtjate arv
1 2 3

Raamatukoguhoidja  III
kutsekoolituse programm

Eesti Rahvusraamatukogu 1

Tuleohutusalane väljaõpe        Juunika Õppekeskus  1
                    

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused)

Kuupäev Esineja Loengu teema Sihtgrupp Esinemiskoht
1 2 3 4 5

17.09.20
14

Laidi 
Zalekeshina

Mida põnevat on 
kirjandusmaastikul?

pensionärid Mustvee 
Kultuurikeskus

2.4.3 Maakonnaraamatukogu osa koolituste korraldamisel
a) Koolituste teemad

Kuupäe
v

Koolituste teemad Koolitaja Kooli
tus-
tundi
de arv

Teie
raama-
tukogu 
kooli-
tustunn
id 

1 2 3 4 5
26.02. Muudatused  ja  täiendused

Raamatukogude  Info-  ja
Kataloogisüsteemis  RIKS.  Programmi
arendamine

Meelis Lilbok, Deltmar OÜ 2 ak/t 0

26.02. Peresuhete  olulisus  meie  elu  erinevatel
etappidel 

Karmen Maikalu, pereterapeut 2 ak/t 0

20.03. Digiõpikud ja nende kasutusvõimalused Maite Tänna, kirjatus „Koolibri“ 2 ak/t 4
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20.03. Lapsed ja materiaalne kultuur Karin  Konksi,  eesti  rahva
Muuseum

2 ak/t 4

20.03 Noorte ootused ja hoiakud raamatukogu
suhtes  ning  huvitegevus  Viljandi
Linnaraamatukogu näitel

Reet  Lubi,  Viljandi
Linnaraamatukogu

2 ak/t 4

29.05. Hispaania kirjandus Ave Mattheus, Tallinna Ülikool 4 ak/t 4
27.08. Setomaa ajalugu ja kultuur läbi setu pere

elu, kommete ja tavade
Eve  Ellermäe,Obinitsa  Seto
Muuseumitarõ

2 ak/t 4

06.11. Kus  käiakse,  sinna  jäävad  jäljed.
Põnevaid  ja  naljakaid  leide  Järvamaa
Keskraamatukogu 155 aastasest ajaloost

Eha  Palm,  Järvamaa
Keskraamatukogu

1 ak/t 2

06.11. Mõningaid  seiku  ja  pilte  Põltsamaa
raamatukogu 100 aastasest ajaloost

Siiri  Õunap,  Jõgeva  Maakonna
Keskraamatukogu

1 ak/t 2

06.11. Sõna jõud Mikk Sarv, rahvaluuleteadlane 2 ak/t 4
KOKKU 10 koolitusteemat 20 ak/t 28

b) Hinnang koolitustele ja neist osavõtule

2.4.4 Erialahariduse omandamine (aruandeaasta kohta)  

Töötaja Omandab
erialaharidust
(Nimetada
õppeasutus,  kursus,
bakalaureus,
kraadiõpe)

Kooli
lõpeta-
mine

Õpingute
katkemine

Õpib  kutseõppes
(Nimetada
õppeasutus)

Kutsekvalifikat-
siooni omistamine
(Näidata  aste  ja
kuupäev)

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

2.4.5 Töötajate tunnustamine
Tunnustuse saaja Tunnustuse nimetus Tunnustuse andja Mille  eest  tunnustus

saadi?
1 2 3 4

Laidi
Zalekeshina

Mustvee 
linna arendamise eest

Mustvee
Linnavalitsus

Mustvee  linna  päeva
korraldamise eest

Lukija
Suvorova  

Panuse  eest
raamatukogundusse

 Jõgeva Maavalitsus  60.ndal juubelil

2.5. Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogude ruumid ja asukoht
Raamatukogus on kaasaegsed teenindus- ja töötingimused, mis vastavad meie
elanikkonna vajadustele. Raamatukogu ja turismiinfopunkti külastajad käivad meeleldi meie
ilusas raamatukogus.

2.6 Raamatukogu arendustegevused

2.6.1 Üldine arendustegevus
▪ Mustvee Linnaraamatukogul on koduleht, facebooki konto, oleme olemas ka

Vikipeedias.
▪ Meie raamatukogu on kaasaja  nõuetele  vastav,  kus töötavad kompetentsed

raamatukoguhoidjad ja on kaasaegsed e-tehnoloogilised võimalused.
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2.6.2 Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas 

Arendused Seisuga
 31.12. 2013

Seisuga 
31.12.2014

1 2 3
Arvutikohad kasutajate käsutuses (arv) 6 6
E- lugerid (arv) - -
Tahvelarvutid (arv) - -
WiFi leviala (Ei, JAH) jah jah
Paljundamine (EI, JAH) jah jah
Skaneerimine (EI, JAH) jah jah
Printimine (EI, JAH) jah jah
Koduleht või blogi (EI, JAH) jah Jah
Sotsiaalmeedia (Faceboock, Twitter ) (EI, JAH) jah Jah
Raamatukogu  e-teenused RIKSWEBi kaudu  
(EI, JAH)

jah Jah

2.7 Raamatukogude koostöö

2.7.1. Koostöö rahvusvahelisel tasandil
Koostöö rahvusvahelisel tasandil puudub.
2.7.2. Koostöö riiklikul tasandil
Koostöö riiklikul tasandil toimub Rahvusraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukoguga. (RVL)
2.7.3. Koostöö kohalikul tasandil
Koostöö kohalikul tasandil hea- linnavalitsuse, koolide, lasteaiaga.

2.7.4. Osalemine otsustuskogudes 

Raamatukogu  direktor  on  Mustvee  Linnavolikogu  liige,  revisjonikomisjoni  liige,
sotsiaalkomisjoni  esimees,  linna  lehe  komisjoni  esimees,  linna  „Kauni  kodu“  komisjoni
esimees; Anu Ots on sotsiaalkomisjoni liige.

3. KOGUD
3.1 Komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)

Aasta Teavikute
komplekteerimiskulu

Komplekteerimiskulu
elaniku kohta

Ostetud
teavikud
(eks)

Ostetud
raamatuid
elaniku
kohta

Kokku sellest
riik

sellest
OV

Kokku Sellest
OV

1 2 3 4 5 6 7 8
2014 4,91 2,17 2,74 3,48 1,94 549 0,40
2013 4,68 2,13 2,55 6,52 4,12 563 0,39

 Annetusi saime aasta jooksul 99, juurdetulek kokku oli 549; annetuste % kogude
juurdekasvust on 18%. Suurimateks annetajateks olid eraisikud.
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 Raamatutele  kulus  komplekteerimisrahadest  78,8  %;  perioodikale  20,8%;
auvistele 0,4 %.

 Kogude  täiendamiseks  kasutasime  ka  võimalust  –  antikvariaadid,
Hoiuraamatukogu.

 Kogude kasutatavus on hea.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

 Võrreldes eelmise aastaga on raamaturahad jäänud samaks.

 Rahapuudusel  küll  midagi  ostmata  ei  jäänud,  minu  arvates  on  raskusi
tellimisnimekirjadest  just  tõlkekirjandust  valida.  Seda,  mida tavalugeja  huviga
loeks. Liiga suure osa moodustavad tõlkekirjanduses kriminullid ja põnevikud.

 Teavikuid ostame ühes eksemplaris.

 E-raamatuid ei ostnud.

 Hangitud  teavikutest  moodustas  20,6%  võõrkeelne  kirjandus,  sellest  19,9%
venekeelnekirjandus.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

 Perioodikat tellides küsin ikka sooduspakkumisi otse toimetustest.  Nii on väga
suuri soodukaid võimalik sada (Postimees eesti ja vene keeles, Maaleht jm.) 

 Venemaal ilmuv perioodika moodustab küllaltki suure protsendi meie perioodika
tellimusest.  Eestis  ilmuvast  venekeelsest  perioodikast  on tellitud  MK Estonia,
Den  za  Dnjom,  Postimees,  Jana.  Õnneks  ei  tellinud  juba  eelmiselaastal
venekeelseid kultuuriajakirju Tallinn ja Võšgorod, mille laenutused olid enne 0.

 E-perioodika saadud koos paberväljaandega (Maaleht)

 Perioodika laenutusi on vähenenud võrreldes eelmise aastaga – 731. 

 SA Kultuurileht väljaanded ning Kultuurkapitali poolt toetatud kultuuriajakirjad

Väljaanne Tellitud 
2014. aastaks

Tellitud 
2015. aastaks

1 2 3
Akadeemia (SA) + +

Keel ja Kirjandus (SA) + +
Kunst.ee (SA) + -
Looming (SA) + -

Loomingu Raamatukogu (SA) + +
Muusika (SA) + -

Sirp (SA) + +
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Teater. Muusika. Kino (SA) + -
Täheke (SA) + +

Vikerkaar (SA) + -
Õpetajate Leht (SA) - -

Hea Laps + +
Tallinn - -

Võšgorod - -
Tuna - -

Värske Rõhk - -
Tegelikkuse KesKus + +

Raamatukogu - +

3.1.3 Auviste komplekteerimine

 Auviseid ostetud 2, see moodustab 0,4 % teavikute rahast. Kogus on 55 auvist.

3.1.4 Elektrooniliste teavikute komplekteerimine

 Elektroonilisi teavikuid ostetud aasta jooksul 1. Kogus on 17 elektroonilist teavikut.

      3.1.5 Teavikute mahakandmine, inventuurid

 Puhastasime kogusid mittevajalikust kirjandusest, kandes maha 224 eksemplari.
   Vähemloetavaid raamatuid paigutasime hoidlasse. 
 Planeerisime aasta jooksul teha inventuuri, aga ei jõudnud. Viime oma plaanid üle

alanud aastasse.

4. RAAMATUKOGUTEENUSED

 Lugejate rahulolu-uuringut ei korraldanud.
 Raamatukogul ei ole laenutuspunkti.

 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)

Aasta AIP arvutite arv AIP külastused
1 2 3
2014 6 868
2013 6 1189

 Avaliku  teabe  kättesaamiseks  on  meie  raamatukogus  6  AIP-i  arvutit,  samuti
võimalus töötada oma arvutiga, kuna on WIFI leviala.

 Meie raamatukogus asub ka linna Turismiinfopunkt. See on väga mugav meie linna
külastavatele turistidele, kuna nad saavad turismiinfosse tulles võimaluse ka arvutit
kasutada.  Saime  just  Turismiinfopunkti  kaudu  oma  raamatukokku  kingituse-
interaktiivse ekraani, kus inimesel võimalik kerge vaevaga teda huvitav info kätte
saada. 

 Tasulised  teenused  meie  raamatukogus:  printimine,  koopiate  tegemine,
skanneerimine.  Kuna  meil  on  linna  parim  paljundus,  mitmete  võimalustega,  siis
kasutatakse seda hästi.
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4.2 Raamatukogu kasutamine 

 Raamatukogu  kasutajate  arv  on  langenud  ainult  -11  võrra,  see  näitab  teatavat
stabiilsust. 

a) Teeninduspiirkond, hõlve, kasutajad, laenajad

Kasutajad 2013 Kasutajad 2014

Teenin-
datavaid

Hõlve Kasu
ta-
jaid

Neist
Laen
ajaid

Teenin-
datavaid

Hõlve Kasuta-
jaid

Neist
laenajaid

1 2 3 4 5 6 7 8

1449 60,3 874 599 1409 61,2 863 588

 Hõlve on 61,2%
 Elanikke on vähenenud 0,97% ja lugejaid on vähenenud 0,99%. Elanike vähenemise

ja lugejate vähenemise % on  võrdses suhtarvus.

b) Külastused, virtuaalkülastused, RIKSWEBi külastused

Külastused 2013 Külastused 2014

Koha-
peal

Virtuaal
külastuse

d
(ajaveebi

külastused
loenduri
alusel)

E-
külastused

(RIKSWEBi
külastused,
enda kogu)

Kokku Koha
peal

Virtuaal
külastused
(ajaveebi

sssskülastu
sed

loenduri
alusel)

E- külastused
(RIKSWEBi
külastused,
enda kogu)

Kokku

1 2 3 4 5 6 7 8

13128 10202 39 23369 1033
1

11554 62 21947

ssss Virtuaalkülastusi  elaniku
kohta

1 2

7,24
  

 Külastused kokku on kahanenud – 1422 võrra; virtuaalkülastused aga tõusnud +1352
võrra.  Virtuaalkülastusi  on  tõstnud  kindlasti  virtuaalnäituse  külastamine  meie
kodulehel. Tore, et RIKSWEBI külastused on tõusnud + 23
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b) Laenutused, kohalkasutus, laenamissagedus, ringlus

Laenutused 2013 Laenutused 2014

Laenu-
tusi

kokku

sellest
kohal-
kasutu

si

Saade-
ti

elekt-
roonili
si koo-
piaid

Laena
mis-
sage-
dus

Ring-
lus

Laenu-
tusi

kokku

sellest
kohal-
kasutu

si

Saade-
ti

elekt-
roonili
si koo-
piaid

Laena
mis-
sage-
dus

Ring-
lus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17531 365 8 29,26 0,6 13093 314 2 22,3 0,48

       
 Laenutuste arv on langenud – 4438 võrra. Kuna teeninduspiirkonna elanike arv on

langenud – 40 võrra, siis on see ju ka näitaja raamatukogu numbrite langemisel.
 Võlglastega  tegeleme  telefonitsi,  facebooki  kaudu,  suusõnaliselt  tänaval  juurde

astudes. Koolidesse saadame võlglaste nimekirja. Kõige kurvem on see, et lugejad,
kes meilt ära kolivad, lahkuvad tihti koos raamatutega.

c) RVL

Aasta Laenati teistele Telliti teistelt
1 2 3
2014 699 808
2013 800 1296

 Ei  väsi  kordamast,  et  meie  maakonnas  on  RVL  hästi  korraldatud.  RVL
reserveerimise RIKSis toimib meil kenasti ja kasutame seda täiega. Tihti tekib lausa
nn. „sportlik hasart“, et kes esimesena reserveeringu „ära nopib“.

 Kõige  suuremad  koostööpartnerid  selles  vallas  on  Jõgevamaa  Keskraamatukogu,
Adavere raamatukogu, Jõgeva Linnaraamatukogu.

d) E-teenindus ja e-teenused

Aasta Raamatukogu
pakub  internetist
teavikute
pikendamise
võimalust

Raamatukogu
pakub  internetist
teavikute
reserveerimise
võimalust

Teatatakse  reserveeritud  teaviku
saabumisest

RIKSist e-
kirjaga

SMS-iga Telefonitsi

1 2 3 4 5 6
2014 jah jah jah - jah
2013 jah jah jah - jah

 Kodulehe kordategemine on alanud aasta üks suuremaid ülesandeid. Praegu asi ikka
endiselt  ei  toimi  nii,  nagu  vaja  ja  koduleht  ei  ole  atraktiivne.  Seetõttu  käib
põhisuhtlus läbi facebooki. Ausalt öeldes on see ka kiireim viis lugejani jõudmiseks.
Meile meeldib.
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e) Kodulooalane tegevus

 Raamatukoguhoidja Anu Ots talletab digitaalselt linna ajalugu ja haldab fb-s kontot
„Mustvee piltides“.

 Kogume ja säilitame Mustvee linna lehte ja kogume meie linna kohta ajakirjanduses
ilmunud materjale  mappidesse.

4.3 Lasteteenindus 

 Lapsed lugejad    2013. aastal – 268;   2014. aastal 242          Langus – 26
 Laste laenutused  2013. aastal - 2233; 2014. aastal -1527       Langus –706
 Laste külastused  2013. aastal – 4064; 2014. aastal – 3384     Langus – 680

Laste puhul on kahjuks kõik näitajad langenud. Lugejate langus ei ole eriti suur -26, muret
teeb  laenutuste  ja  külastuste  langus.  Üritame  sel  aastal  rohkem  korraldada
raamatukogutunde  ja  välja  mõelda  uusi  huvitavaid  üritusi  laste  raamatukokku
meelitamiseks.  Samas  tuleb  ju  tõdeda,  et  gümnaasiumides  jääb  lapsi  järjest  vähemaks,
mõnes klassis on ainult 10 last. Need kõik ei ole ju ka lugejad. 
Tellisime  laste  lugemisnurka  eelmisel  aastal  mitmeid  lauamänge,  samuti  saime  teleri  ja
videomaki koos kastitäie kassettidega. Lugemisnurgas on võimalus ka joonistada. 
Koostöö koolide ja lasteaiaga on hea.

ÜRITUSED LASTELE

 Osalesime Nukitsa konkursil
 Tähistasime Rahvusvahelist lasteraamatu päeva
 Ettelugemispäev
 Meisterdamispäev „Raamat abiks meisterdamisel“
 Jõks laenutamas lasteosakonnas
 Kirjaniketuur- Mikä Keränen, Mare Sabolotny ja Vahur Afanasjev
 Anu  Ots  laenutamas  keskraamatukogu  lasteosakonnas,  Kristel  Rohtla  aga  meie

lasteosakonnas. Väga vahva ettevõtmine!

Kõige rahvarohkemaks ürituseks osutus laste hulgas Kirjaniketuur. Osteti väga palju Mikä
Keräneni raamatuid, kuhu autor lahkelt autogramme jagas. Oli tore vaadata, et paljud lapsed
lahkusid kohtumiselt koos raamatuga.

Väljapanekuid oli 11, näitusi 2, rühmakoolitusi toimus lastele 3
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Raamatu
-kogu

Lug-d
2013

Lug-
d
2014

Muutu
s(+-)

Külast-
d

2013

Külast-
d

 2014

Muutu
s(+-)

Virtuaal
külas-d

2013

Virtuaal
külas-d

2014

Muutu
s(+-)

599 588 -11 13128 10331 -2797 10202 11554 +1352

Raamatukogu Laenut-d
2013

Laenut-d
2014

Muutus (+-)

17531 13093 -4438

4.4. Erivajadustega sihtrühmade teenused

 Koduteeninduse võimalusest teavitasime inimesi Mustvee linna lehes.

Koduteenin-
datavate arv

Kas
koduteenindust
osutab
sotsiaaltöötaja?

Kas
koduteenindust
osutab
raamatukogu
hoidja?

Kas  OV  andis
kasutada  oma
transpordi?

Kui  ei,  kas  teile
kompenseeri-
takse
sõidukulud? 

1 2 3 4 5

2 2 - Jah -
    

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv
1 2 3

Koduteenindus 24 1 2

 Erivajadustega inimestele (liikumispuue) on loodud tingimused raamatukogu
külastamisel (invalift)

 Väga hea koostöö sotsiaalnõuniku ja hooldustöötajatega

Ürituste arv Osavõtjate arv

1 2

Teenused teistele asutustele 4 124

4.5.  Raamatukogu kultuurikeskusena

a) Tulemusnäitajad

Aasta Kirjanduslike ja temaatiliste sündmuste
korraldamine

Üritustel
osalenute arv

Kokku Neist näitusi ja
väljapanekuid

1 2 3 4
2014 43 30 185
2013 34 17 226

 Raamatukogul  on  linna  kultuurielus  arvestatav  roll,  me  oleme  oma  tegemistega
nähtaval.
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b) Näitustegevus

Aasta Kogusid
tutvustavad
näitused

Muud  näitused  (foto,
kunst, käsitöö jne)

Rändnäitused E-näitused

1 2 3 4 5
2014 2 9 5 1
2013 1 7 5 1

c) Korraldatud üritused  

JAANUAR
Nostalgiahõnguline näitus „Kaotatud 80-ndad“
VEEBRUAR
Üritus „Rahvusvaheline lasteraamatu päev“ Osalejaid 21
Raamatuväljapanek  „XII Nukitsa konkurss“
Raamatuväljapanek  „Olümpiateemaline näitus“
Raamatuväljapanek  „Meie kodu – Eesti“
MÄRTS
Raamatuväljapanek „Las kõlab kaunis emakeel“
Näitus „Naistepäeva eri“
Raamatuväljapanek „Algas ränkraske tee… 65 aastat küüditamisest“
Loodusfotonäitus  - autor Maria-Alvine Kruus
Raamatuväljapanek „Ela ja liigu tervislikult“
Näitus ''Paberist saab meisterdada“
APRILL
Raamatuväljapanek „Rohenäpud olge valvel“
Üritus „Raamatu ja roosi päev“ Osalejaid 12
Raamatuväljapanek „Igal rahval oma lood…“
Tõnu Laasi fotonäitus „Eesti väikesaartest“
MAI
Näitus ''Kunst meie silmades“
JUUNI
Raamatuväljapanek „Nendel raamatutel on juubeliaasta…“
JUULI
Raamatuväljapanek „Jakob Hurt – 175“
Näitus fotokonkursi „Mustvee - minu kodulinn" töödest. 
Raamatuväljapanek „Meie laulupidude lood“
SEPTEMBER
Raamatuväljapanek „Helga Nõu 80“
Seenenäitus – „Sõida seenele“
Raamatuväljapanek „Sport ja liikumine lasteraamatutes“
OKTOOBER
Raamatuväljapanek „Riho Lahi 110, Anna Haava 150, Mihhail  Lermontov 200 –
oktoobrikuu juubilarid“ (RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus „Ettelugemispäev“ Osalejaid 41(RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus „Kuulus inimene raamatukogus“ (RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus  –  Kohtumisõhtu  Kristel  Vilbastega  „Jõhvikad  ja  allikad“  Osalejaid  8
(RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus  „Tervislik  eesti  rahvusmari“  Külas  tervisenõustaja  Anu  Oll  Osalejaid  6
(RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Guido Kanguri maalide näitusmüük
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Viktor Pajula fotonäitus "Loodus-valgus-varjud"
Üritus „Raamat abiks meisterdamisel“ (RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus „Raamatukoguhoidjad vahetavad kogusid“
Üritus „Lermontovi mässumeelne purjekas“ muusikaline-kirjanduslik kompositsioon
Osalejaid 24 (RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Fotonäitus  "Vooremaa  järved  linnulennult"  Johannes  Haav
(RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus „Jõks  Mustvee  linnaraamatukogus  raamatuid  laenutamas“  Osalejaid  60
(RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Üritus  „Raamatukogupäevade  pidulik  lõpetamine“  Osalejaid  7
(RAAMATUKOGUPÄEVAD)
NOVEMBER
Üritus  „Kirjaniketuur“   Kohtumine  Mare  Sabolotny,  Vahur  Afanasjevi  ja  Mika
Keräneniga 
Osalejaid 66 (RAAMATUKOGUPÄEVAD)
Raamatuväljapanek „Elar Kuus 115“
Raamatuväljapanek „Laste krimisarjad“
Raamatuväljapanek „Jõulusalmidest ja  -juttudest“
DETSEMBER
Raamatuväljapanek „Põnev ameerika kirjandus“
Fotonäitus "Maaelu piltides"
Raamatuväljapanek „Hea sõbra jaoks on valla…“ Raivo Järvi 60

 e-näitus kodulehel
 kordaläinud raamatukogupäevad
 soov tuua eesti kirjanik eesti lugejani - aasta rahvarohkeim üritus- 
  „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes“
 kultuurilise mitmekesisuse toetamine- oleme oma üritusi
   planeerinud nii, et toimuks meie linna eripäraks oleva kahe rahvuse liitmine

4.4 Raamatukogu koolituskeskusena

Rühmakoolitused
Koolituste arv Osalejate arv
2013 2014 2013 2014
1 2 3 4

5 6 70 76

Individuaalkoolitused
Koolituste arv Osalejate arv
2013 2014 2013 2014
1 2 3 4

72 76 72 76

Kasutajakoolitusi kokku Arv
1 2
sh raamatukogu tutvustusi üldiselt 82
sh RIKSWEBi koolitusi 5
sh andmebaaside koolitusi 5
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Olen jätkuvalt  seda  meelt,  et  individuaalkoolituste  arv peab olema võrdne aasta  jooksul
lisandunud  uute  lugejate  arvuga,  või  natukene  suurem.  Iga  kord  15  min.
individuaalkoolitusele  mõeldud aega täis ei tee,  kuid teinekord jälle läheb kauem kui 15
minutit. 

4.6 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
a) Avalikkuse informeerimine raamatukogu tegevusest

Ajakirjand
us

KOVi
veebileht

Raamatukogu
blogi, koduleht

Sotsiaal-
meedia

Uudiste-
portaalid

Raadio. 
televisoon

Tedete-
tahvlid

1 2 3 4 5 6 7

Jah jah jah jah jah jah jah

b) Raamatukogu turundus ajakirjanduses, raadios ja televisioonis  

J
r
k
 
n
r

Artikkel ajakirjanduses

Kuupäev,
väljaanne

Autor Artikli pealkiri

1 2 3 4
1 30.august,

Eesti Naine
Liis Auväärt Süda Mustvees

 
J
r
k
n
r

Esinemine raadios, televisioonis

Kuupäev Raadiojaam, telekanal Saade

1 2 3 4

1 5. jaanuar Raadio 4 Päevasüda

 Raamatukogul on oma sümboolikaga meened- kotid ja kruusid

 Oleme aktiivsed sotsiaalmeedias

 Raamatukogu tegemistest anname teada linna lehes, Jaan Lukas on teinud nupukesi
Raadio 4. Rääkijateks on olnud Lukija Suvorova (vanausuliste pühadekommetest) ja Laidi
Zalekeshina ( vabariiklikust raamatukoguhoidjate suveseminarist).

4.7 Bibliograafia- ja infotöö 
4.7.1 Andmebaaside loomine 

 Omaloodud andmebaas facebookis- Mustvee piltides. Üritame seda „kleepida“ ka 
oma kodulehele, kus üks omaloodud andmebaas juba olemas.
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a) Koduloo andmebaas

Valla- ja linnalehtede bibliografeerimine 2014

1 2
Artiklite kirjete bibliografeerimisega seotud töötajate arv 2
Kirjete bibliografeerimisele kuluv aeg (tunde kuus) 40
Aruandeaastal bibliografeeritud artiklite arv 165
Aruandeaastal bibliografeeritud aastakäikude arv 3

 Linnalehe bibliografeerimine edenes väga jõudsalt. Sisestatud 3 aastakäiku.

4.7.2. Infopäringud

Aasta Infopäringut
e arv

Neist 
elektroonilisi 
päringuid

1 2 3
2014 103 12
2013 106 3

 Infopäringud  on  jäänud  samale  tasemele.  Kindlasti  on  neid  palju  rohkem,
klõpsamine ununeb tihti…

4.7.2 Trükised ja veebiväljaanded (koostamine, publitseerimine, osalemine 
koostamises)

Trükiseid ega veebiväljaandeid ei avaldatud.

KOKKUVÕTE

Aasta möödus nagu ikka, väga töiselt. Heameel on tõdeda, et saime lasteosakonda tubli uue
töötaja, kes läbis ka kutsekoolituse ja omab pedagoogilist kõrgharidust. Tema põhiülesanne
oli  linnalehe  bibliografeerimine,  millega  tegelesime  jõudsalt.  Suur  heameel  oli,  et
lasteosakonda saime oma 0,5 kohta tagasi. 
Rõõmu teeb meeldiv koostöö maakonna raamatukogude ja keskkoguga. Käime huvitavatel
seminaridel  ja  korraldame  põnevaid  väljasõite.  See  teeb  argipäeva  rõõmsamaks  ja  alati
annab uusi kogemusi.
Töötingimused  on  ikka  endiselt  väga  head,  rõõmuks  nii  töötajatele  kui  raamatukogu
kasutajatele. Peaaegu kõik raamatukogu numbrilised näitajad langesid, see paneb pingutama.
Ikka ühiste eesmärkide nimel.

Aruande koostaja:

Juhataja  Laidi Zalekeshina

23. jaanuar 2015 
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