
Aastaaruanne 2015

Mustvee Linnaraamatukogu 

Mustvee Linnaraamatukogule oli aasta 2015 kiire ja töine. Toimus mitmeid huvitavaid ettevõtmisi 
ning mis kõige tähtsam- enamus näitajatest suurenesid. Suurenes lugejate, külastuste arv. 
Raamatukogu direktor töötab endiselt Mustvee kultuurikeskuse juhataja k.t. na ja see jätab kahjuks 
puudujääke raamatukogutöös. Lugejad külastavad endiselt meelsasti meie ilusat raamatukogu.

1. Põhilised tegevussuunad 

·0 Uus töötajate arvutipark tänu Maarika Tuusi nn. „katuserahale“

·1 Koduleht läbis uuenduskuuri

·2 Edukas osalemine konkursil „Tabamata Vilde“

·3 Raamatukogu töötajad andsid välja raamatu „Ühe Mustvee silla kolm lugu

·4 Raamatukoguhoidja Anu Ots haldab ka Mustvee Kaalumuuseumi ja Mustvee piltides FB
lehekülge, mis väga populaarsed

·5 Rõdukontserdid ja õnnestunud raamatukogupäevad

2. Raamatukogu struktuur (haruraamatukogud, välislaenutuspunktid), lahtiolekuajad,  
koosseis

      Muudatusi teenindus- ja personalitöö osas ei ole olnud. Raamatukogu struktuur on sama.

      Lahtiolekuajad on E-R 10.00-17.00 L 10.00-14.00, iga kuu viimane reede on sisetöö päev.

      Töötaja haigestumise tõttu aasta lõpus raamatukogu laupäeviti suletud. Raamatukogu 
lahtiolekuajad vastavd lugejate ootustele.

3. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu asukoht, ruumid, sisustus

      Raamatukogu renoveeritud 2011. aastal. Vajadust remondiks ei ole. Raamatukogu 
laenutusosakonnas paigutasime ümber laenutusleti ja eestikeelse kogu.

2015. aastal raamatukogude ehitamine, renoveerimine
Vajadused Teostatud tööd (2015) Plaan (arengukavast vms)
- - -

Juurdepääs liikumispuudega inimestele 
Kas 
juurdepääs 
on tagatud?

Vajadused Teostatud tööd (2015) Plaan 
(arengukavast vms)

jah - - -



4. Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud

Dokument Kinnitus-,  muudatus-
või täiendusaeg

Tehtud muudatused

Põhimäärus Kinnitatud 
29. jaanuar 2008 a.

-

Raamatukogu kasutamise eeskiri Kinnitatud 
29. jaanuar 2008 a.

-

Töösisekorra reeglid Kinnitatud
13. veebruar 2014 a.

-

Teeninduskorraldus  (AIPi
kasutusjuhend jms)

Kinnitatud 
29. jaanuar 2008 a.

-

Raamatukogu arengukava Kehtiv  arengukava
aastani 2015.

-

Raamatukogu arengukava omavalituses
arengukavas

Arengukava 
OV arengukavas

-

Raamatukogu  arengukava  SA
arengukavas

- -

· Raamatukogu tegevus on kajastatud ja lahti kirjutatud Mustvee Linnaraamatukogu 
arengukavas 2010-2015. Meie töös on toimunud suured muudatused ning arengukava on
vaja  muuta ja täiendada, kuna see ei vasta enam täna meie tegelikule olukorrale. 
Realiseerunud on raamatukogu renoveerimine ja palju muud, mis arengukavas 
planeeritavana kirjas. Arengukava muutmine ja täiendamine on plaanis aastal 2016.

· Raamatukogu on kujunenud multifunktsionaalseks keskuseks, kus saab teostada mitmeid
toiminguid. Peale laenutamise on võimalus printida,skanneerida ja paljundada, 
raamatukogust saab turismiinfot, alates aasta lõpust hakkasime vastu võtma kuulutusi 
maakonnalehte „Vooremaa“, pangabuss lõpetas Mustvees teenuse osutamise ja nüüd 
osutavad 2 korda  kuus raamatukogus pangatöötajad nõustamisteenust. Selliste 
lisategevuste vastuvõtmine paneb inimesi tihemini meie majja tulema ka muude 
eesmärkidega ja näitab raamatukogu vajalikkust kogukonnas.

2015. aastaks raamatukogu/omavalitsuse/sihtasutuse/kultuuriministeeriumi tegevuskava alusel  
planeeritud   raamatukogu arendustegevused 

Planeeritud arendustegevused Nende täitmine
- -
- -

5. Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

· Mustvee Linnaraamatukogul on uuendatud koduleht, facebooki konto, oleme ka 
Vikipeedias.

· Meie raamatukogu on kaasaja nõuetele vastav, kus töötavad kompetentsed 
raamatukoguhoidjad ja on kaasaegsed e-tehnoloogilised võimalused.

· Seoses arvutipargi uuenemisega on kiirenenud internetiühendus ja paranenud WIFI 
leviala.



Infotehnoloogiline keskkond raamatukogus Seisuga
 31.12. 
2014

Seisuga 
31.12.2015

Kasutajate käsutuses olevad arvutid (arv) 6 6
Sülearvutid (arv) 1 1
E- lugerid (arv) 0 0
Tahvelarvutid (arv) 0 0
Nutitelefonid (arv) 0 0
Fotoaparaadid (arv) 0 0
Projektorid (arv) 1 1
Paljundamisvõimalus jah Jah
Skaneerimisvõimalus jah Jah
Printimisvõimalus jah Jah
WiFi olemasolu jah Jah
Interneti levik (hinnang) hea väga hea

6.       Raamatukogude koostöö  

Koostööpartner
id

Koostööpartnerid Milles koostöö seisneb? Õnnestunud 
koostööprojektid

Rahvusvahelised
koostööpartnerid

- -

Koostööpartneri
d vabariigis

- -

Lasteaiad Mustvee Lasteaed* Raamatukoguüritustel osalemine
Koolid Mustvee Gümnaasium*

Peipsi Gümnaasium*
Raamatukoguüritustel osalemine. Õnnestunud 
luulekonkursid

Kultuurimajad/
Rahvamajad

Mustvee Kultuurikeskus Kuna asume ühes majas, siis on igapäevane tihe
koostöö 

Muuseumid Mustvee Kaalumuuseum Laidi Zalekeshina ja Anu Ots on MTÜ Mustvee
Turismikoda juhatuse liikmed. Seoses sellega 
korraldame majasiseselt ühistööd, Anu haldab 
ka muuseumi fb kontot 

Teised asutused Ajaleht Vooremaa Alati hea koostöö
Noortekeskused - -
Päevakeskused/
eakate 
ühendused

- -

Külaseltsid/küla-
keskused

-

Teised MTÜd - -
Kogudused - -
Eraisikud - -
Lastetöö koostööpartnerid tähistage palun tärniga.

7. Eelarve kasutamine. Projektid ja toetused

Põhieelarve Seisuga
31.12.14.

Seisuga
31.12.15.

Muutus
%

Eelarve kokku 33,64 31,98 1,6

Personalikulu 24,4 25,7 1,3



Komplekteerimiskulu 6,23 5,71 0,52
sh OV-lt 2,74 3,24 0,5
sh riigilt 2,17 2,46 0,29

Infotehnoloogiakulud 0,54 0,51 0,03
Koolituskulud kokku 0,12 0,12 0
sellest
maakonnaraamatukogule

0,12 0,12 0

Toetused, projektid
Kust toetus saadi Mille tarbeks Periood Summa
Maarika Tuus Raamatukogu töötajate 

arvutipargi uuendamine
Jaanuar 2015 1200

Raamatukoguhoidjate raamatukogutöövälised lisaülesanded

Lisaülesanded Tasustatud 
lisaülesanded

Tasustamata 
lisaülesanded

Lisatöö 
kajastumine 
ametijuhendis

Raamatukogu koristamine - - -
Postipunkti töö 
korraldamine

- - -

Kultuuritöö korraldamine jah - kajastub
Sotsiaaltöö - - -

· 2015. aasta eelarve eelistuseks oli palgatõus, mida kahjuks ei saavutatud

· Riigirahade eest osteti eesti ja väärt tõlkekirjandust, samuti kultuuriperioodikat

· Projektikirjutamine ei edene meil kahjuks, kirjutasime ühe projekti-toetust ei saanud. Alanud
aastal püüame olla tublimad selles valdkonnas.

8. Ülevaade täienduskoolitustest (vabariiklikud, maakondlikud). Erialahariduse 
omandamine. Avalikud esinemised. Töötajate tunnustamine

Raamatukoguhoidjate osalemine tunnistuse/tõendi andnud vabariiklikel koolitustel
Koolituste arv Koolitustundide arv Koolitustundide arv

(koolituse pikkus)
Koolituseks 
kulutatud

- - - -

Nimetage raamatukoguhoidjate poolt läbitud tunnistuse/tõendi andnud vabariiklikud koolitused
Koolituse teema Korraldaja Osavõtjate 

arv
- - -

Maakondlikel koolitusüritustel käsitletud teemad 
Teemad Esineja Kooli-

tustundi
de arv 

Raamatu
-
koguhoid
-jate arv

Portaal Digar Eesti ajalehed Krtistina  Rood, 4 2



RR  e-koolituse
juhtiv spetsialist

Raamatukoguteenindus Malta rahvaraamatukogudes Sarah  Bugeja,
Malta
Keskraamatukogu

- -

Soome  kirjandus.  (Hõimurahvaste  keel,  kirjandus  ja
kultuur.2.)

Heidi  Iivari,
soome  kultuuri  ja
kirjanduse
spetsialist

8 2

Kirjanduslik  Jõgevamaa.  1  (Siimusti,  Kassinurme,
Maarja-Magdaleena,  Kassema,  Kõrenduse,  Palamuse
kalmistu, Vägeva, Paduvere muuseum)

Tiina Mihhailov, 
Siimusti 
raamatukogu;
Kaie Põdra, 
Maarja 
raamatukogu
Mare Nahk, 
koduloolane
Lagle Räga, 
Palamuse 
raamatukogu; 
Maris Paas, 
Vaimastvere 
raamatukogu;
Maret Hurt, 
Vägeva 
raamatukogu

- -

Saaremaa pärandkultuur ja loodusmälestised Aado Haandi, 
koduloolane

- -

Juhan Smuul ja Saaremaa kirjamehed Aado Haandi, 
koduloolane

- -

Raamatukogu blogile esitatavad nõuded Katrin Niklus, 
Rapla 
Keskraamatukogu;
Mariina Madisson,
Lelle 
raamatukogu: 
Tiina Kull, 
Põltsamaa 
Vallaraamatukogu;
Siiri Õunap, 
Jõgeva Maakonna 
Keskraamatukogu

6 2

Soome kultuurilugu, tavad ja kombed. (Hõimurahvaste
keel, kirjandus ja kultuur. 1.)

Heidi Iivari, 
soome kultuuri ja 
kirjanduse 
spetsialist

8 2

Eestis  elavad  soome-ugri  hõimud  (Hõimurahvaste
keel, kirjandus ja kultuur. 3.) 

Jaak Prozes, 
Fenno-Ugria 
Asutuse nõunik

8 2

Mari tavad ja kombed. (Hõimurahvaste keel, kirjandus
ja kultuur. 3.)

Zhanna Toht, Mari
kultuuri 
propageerija

4 2



Programmi RIKS võimalused lugejate teenindamisel
(individuaalkoolitus)s

Aive Nurmekivi, 
Sirje Tero, Viivi 
Tell, 
maakonnaraamatu
-kogu

- -

Erialahariduse ja kutsekvalifikatsiooni omandamine aruandeaastal
Töötaja Erialahariduse omandamine Õppimine

kutseõppes
(Rahvusraamat
u-kogu,
õppeasutus)

Kutsekvalifikat
-siooni
omistamine
(Näidata aste  ja
kuupäev)

Õppeasutus,
kursus,
bakalaureus,
kraadiõpe

Lõpetas
kooli

Katkestas
õpingud

- - - - - -

Avalikud esinemised
Loengu teema Kellele Kuupäev Esineja
Uudiskirjandusest pensionärid 23.  september

2015
Laidi
Zalekeshina

Töötajate tunnustamine
Tunnustuse
saaja 

Tunnustuse nimetus Tunnustuse andja Mille  eest  tunnustus
saadi?

Anu Ots Tänukiri Mustvee
Linnavalitsus

Mustvee  linna
jäädvustamise eest 

· Töötajat tunnustati tema 45ndal juubelil. Tunnustuspreemiat ei olnud, ainult tänukiri

· Jõulupreemiat ei ole saanud juba aastaid

· Kutse said raamatukogutöötajad kultuuri- ja sporditöötajate tänuõhtule, maavanema 
vastuvõtule vabariigi aastapäeval

· Raamatukogu direktor on Mustvee Linnavolikogu liige, revisjonikomisjoni liige, 
sotsiaalkomisjoni esimees, linna lehe komisjoni esimees, linna „Kauni kodu“ komisjoni 
esimees; Anu Ots on sotsiaalkomisjoni liige, linna lehe komisjoni liige. Laidi Zalekeshina ja 
Anu Ots kuuluvad MTÜ Mustvee Turismikoda juhatusse.

9. Kogud (komplekteerimise põhimõtted, raamatute, auviste, perioodika komplekteerimine). 

Raamatukogu poolt korraldatud üritused, näitused
Üritused, näitused 2014 2015
Üritusi 12 27
Üritusel osalejad 289 639
Näitusi ja väljapanekuid 35 41
Neist kogusid tutvustavaid näitusi 2 2
Neist muid näitusi (foto, kunst, käsitöö) 6 13
Neist e-näitusi 1 1



· Annetusi saime aasta jooksul 72, juurdetulek kokku oli 475. Suurimateks annetajateks 
olid eraisikud. Kogust kanti maha 490 eksemplari. Annetuste % kogude juurdekasvust 
on 15%

· Kogude kasutatavus on hea

· Perioodika laenutused langevad iga aastaga- inimesed ei laenuta enam nii palju 
perioodikat. Tellime ka venekeelset perioodikat

· Võrreldes eelmise aastaga on raamaturahad väiksemad
· Rahapuudusel midagi ostmata ei jäänud, kordan endiselt, et minu arvates on raskusi 

tellimisnimekirjadest just tõlkekirjandust valida. Seda, mida tavalugeja huviga loeks. 
Liiga suure osa tõlkekirjandusest moodustavad kriminullid 

· Teavikuid ostame ühes eksemplaris
· E-raamatuid ei ostnud
· Kultuuriperioodika osakaal arvestatav 
· Kogust kanti maha 490 eksemplari, puhastasime kogu lagunenud ja aegunud 

kirjandusest
· Inventuuri ei teinud, kuigi planeerisime. Lükkasime edasi aastasse 2016

Raamatukokku tellitud SA Kultuurileht väljaanded, Kultuurkapitali poolt toetatavad ajakirjad, 
erialaajakiri

Väljaanne Tellitud 
2015.

aastaks

Tellitud 
2016.

aastaks
Akadeemia (SA) + +

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

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

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

Täheke (SA) + +
Vikerkaar (SA) + +

Õpetajate Leht (SA) - -
Hea Laps + +
Tallinn - -

Võšgorod - -
Tuna - -

Värske Rõhk - -
Tegelikkuse KesKus + -

Oma Keel - -
Raamatukogu - +

• Perioodikat tellides küsin sooduspakkumisi otse toimetustest. Nii saab enamus ajakirju-
ajalehti osta palju soodsamalt

• E-perioodika saadud koos paberväljaandega (Maaleht)

• Perioodika laenutusi on vähenenud võrreldes eelmise aastaga – 653  



• Venemaal ilmuv perioodika moodustab küllaltki suure protsendi meie perioodika 
tellimusest. Eestis ilmuvast venekeelsest perioodikast on tellitud MK Estonia, Den za Dnjom, 
Postimees, Jana. 

10. Raamatukogus osutatavad teenused. RVL. AIP. Erivajadustega sihtrühmade teenused. 

Osutatavad raamatukoguteenused 
Tasuta teenused Tasulised teenused Uued teenused 2015
Turismiinfo jagamine Printimine,skanneerimine, 

paljundamine
Kuulutuste vastuvõtt 
maakonnalehte

AIP

Erivajadustega sihtrühmade teenindamine
Koduteenindus (liikumispuudega, 
eakad )

2014 2015

Koduteenindatavate arv 2 2
Osutatud koduteeninduse kordade arv - 6
Osutatud koduteenuste arv - 1
Osutatud teenused (nimeta osutatud 
teenused)

Raamatute ja 
perioodika viimine

Raamatute ja 
perioodika viimine

Koduteenindust osutab sotsiaaltöötaja jah jah
Koduteenindust osutab 
raamatukoguhoidja

- jah

Raamatukogu kasutada on omavalitsuse 
auto

jah jah

Kasutatakse raamatukoguhoidja autot - jah
Makstakse auto kompensatsiooni - -
Käiakse jalgsi/jalgrattaga jah jah
Teenused erivajadustega inimesi 
teenindatavatele asutustele – ürituste arv

- -

Teenused erivajadustega inimesi 
teenindatavatele  asutustele - nimetada 
üritused

- -

Teenused erivajadustega inimesi 
teenindatavatele  asutustele - üritustest 
osavõtjate arv

- -

RVL
RVLi kasutamine 2014 2015 +/-
RVL (laenati teistele) 699 710 +11
RVL (telliti teistelt) 808 869 +61

AIP
AIPi kasutamine 2014 2015 +/-
AIPi külastused (arv) 868 1094 +226
AIPi kasutajad (arv) 309 297 -12



11. Raamatukogu kasutamine  

Raamatukogu kasutamine 2014 2015 +/-
Hõlve 61,2 65,8 +4,6
Kasutajaid 863 933 +70
Laenajaid 588 495 -93
Laenutused (koos kohalkasutusega) 13407 13110 +297
Laenamissagedus (laenutused: lugejad) 22,8 26,4 +3,6
Külastused 10331 11376 +1045
Külastusi elaniku kohta 14 12 -2
Ringlus (laenutused : fond) 0,48 0,47 -0,01

12. Laste- ja noorteteenindus

Raamatukogu kasutamine
Lug-d
2014

Lug-d
2015

Muutus
+-

Külast
2014

Külast
2015

Muutus
+-

Laenut
2014

Laenut
2015

Muutus
+-

242 267 +25 3384 4366 +982 1527 1901 +374

Laste- ja noorteüritused
Ürituse nimi Osavõtjate arv
 „Laste luulehommik” 57
 „Kirjandusmäng” 8

   „Kriminaalsed kohtumised”Ilmar Tomuskiga                        69
   „Ettelugemise päev”                                                            11
   „Ettelugemisvõistlus”                                                           18

Lastetöös oli aasta 2015 väga edukas. Kasvasid kõik näitajad: lugejaid +25, külastusi +982 ja 
laenutusi +374. Nii suure tõusu põhjuseks oli üks „kaval nipp“. Paigaldasime laste lugemisnurka 2 
arvutit ja neil on võimalus iga päev pool tundi arvutis olla. Laste külastatavus tõusis kohe 
märgatavalt! Samas tuleb ju tõdeda, et gümnaasiumides jääb lapsi järjest vähemaks, mõnes klassis 
on ainult 10 last. Need kõik ei ole ju ka lugejad. Seda enam numbrid rõõmustavad väga. 
Lasteosakonna töötaja Anu Ots korrastas andmebaasi.
Laste lugemisnurgas on lauamängud, televiisor ja videomakk koos kastitäie kassettidega. 
Lugemisnurgas on võimalus ka joonistada. 
Koostöö koolide ja lasteaiaga on hea.

Kõige rahvarohkemaks ürituseks osutus laste hulgas kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga. 
Lastele väga meeldis, osteti kirjaniku raamatuid, kuhu siis Ilmar Tomusk ka lahkelt autogramme 
jagas. Oli tore vaadata, et paljud lapsed lahkusid kohtumiselt koos raamatuga.
Hästi läks meie tublil mälumänguvõistkonnal kirjandusmängus, kus saavutati maakonnas I koht. 
Käisime edasi ka Tallinnas vabariiklikul kirjandusmängul. Lastele väga meeldis- oli huvitav päev.
Väga palju üritusi toimus meil nn. „Vilde toas“. Mõlemad linna koolid käisid klassidega 
raamatukogutunnis, kus tutvustasime Eduard Vilde elu- ja loometeed.

· Väljapanekuid oli 12, näitusi 2 , kasutajakoolitusi toimus lastele 33
· Lastekirjanduse komplekteerimine käib tava järgi, et igale vanusegrupile midagi leiduks
· Populaarsed on noorsooromaanid
· Laste lugemisnurk on populaarne koht, kus õppida, lugeda,olla arvutis...Meilt eeldab see 

muidugi pidevat „valvel olekut“, muidu kipub kord käest minema...



13. Raamatukogu kultuurikeskusena (õnnestunumad ettevõtmised, koostööprojektid)

Raamatukogu poolt korraldatud üritused, näitused
Üritused, näitused 2014 2015
Üritusi 12 27
Üritusel osalejad 289 639
Näitusi ja väljapanekuid 35 41
Neist kogusid tutvustavaid näitusi 2 2
Neist muid näitusi (foto, kunst, käsitöö) 6 13
Neist e-näitusi 1 1

JAANUAR

MTÜ Piltijad fotonäitus „Lohusuust Kasepääni”

Raamatuväljapanek „Jakob Grimm 230”

Raamatuväljapanek  „Aasta 2015 loom ja lind”

Raamatuväljapanek „Kirjandusmängu raamatutest”

VEEBRUAR

Näitus „Ameerika piltides”

Näitus „Sõbrapäeva kingiideed”

Raamatuväljapanek „2015 on muusika-aasta. Kõlab hästi!”

Raamatuväljapanek „Ilon Wikland 85”

Raamatuväljapanek „Eesti Vabariik 97”

Raamatuväljapanek „Hõissa vastlad!”

MÄRTS

Näitus „Muusika vinüülidel, helikassettidel ja CD”

Raamatuväljapanek Eduard Vilde-150

Raamatuväljapanek Heiki Vilep 55

Raamatuväljapanek A. H. Tammsaare surmast 75 aastat

Näitus „Tabamata Vilde”

Üritus „Laste luulehommik” osalejaid 57

Üritus „Kirjandusmäng” osalejaid 8

Üritus „Vildet avastamas” osalejaid 125

APRILL

Raamatuväljapanek „Erni Krusteni sünnist 115”

Raamatuväljapanek „Ilmar Tomusk”

Üritus „Kriminaalsed kohtumised” osalejaid 69



Üritus mujal „Kirjandusmäng” osalejaid 5

MAI

Raamatuväljapanek  „Pikksukk Pipi olen... „

Raamatuväljapanek „Hea lasteraamat 2014”

Raamatuväljapanek „Muusika ja muusikud”

Raamatuväljapanek „Kallile emale”

JUUNI

Näitus „Ühe silla kolm lugu... „

Raamatuväljapanek „Suvine lugemine”

SEPTEMBER

Näitus „Vahvad vaasid, lilled ka... „

Urve Sulgeri maalide näitus „Linnud ja liblikad akvarellis ja pastellis”

Näitus „Sõida seenele!”

Raamatuväljapanek „A nagu aabits”

Raamatuväljapanek „Imelised muusikud”

Raamatuväljapanek „Agatha Christie 125”

OKTOOBER

Näitus „Mängi muusikat!” (RAAMATUKOGUPÄEVAD)

Raamatuväljapanek „Muusika lasteraamatutes“  (RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus „Ettelugemise päev” osalejaid 11  (RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus „Muusika meie majas- tule kuula, kuidas kajab!" Rõdukontserdid osalejaid 132  
(RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus „Ekslemised Euraasias ja mujal" Külas Ott Kurs  osalejaid 30 (RAAMATUKOGUPÄEVAD)

Üritus „Kuulsused koju!”  Musitseerib Mustveest pärit Ain Agan koos abikaasa Mai Aganaga 
osalejaid 83  (RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus „Tuntud inimene raamatukogus” Linna muusikaõpetajad  (RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus „Muusikatunnid raamatukogus!” Reet Pappe muusikatunnid osalejaid 8 
(RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus „Ettelugemisvõistlus” osalejaid 18 (RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

Üritus mujal „Ettelugemisvõistlus Jõgeva Linnaraamatukogus” osalejaid 5  
(RAAMATUKOGUPÄEVAD) 

NOVEMBER

Liina Laurikaineni fotonäitus "Jõgevamaa-minu inimesed" 

Raamatuväljapanek „Kadrid-Mardid”



Raamatuväljapanek „Sõprus Põhjalas" 

Raamatuväljapanek „Seiklusjutte maalt ja merelt" 60  

Raamatuväljapanek „Mark Twaini sünnist 180 aastat” 

DETSEMBER

Näitus „Põle, küünal, heledalt... „

Raamatuväljapanek „Jõulud, jõulud...”

Raamatuväljapanek „August Kitzbergi sünnist 180 aastat”

Raamatuväljapanek „Arvo Vallikivi 80”

Üritus - Raamatu „Ühe Mustvee silla kolm lugu" esitlus. Osalejaid 64

· Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus on märgatav. Meil toimub kogu aeg midagi 
põnevat- inimesed saavad meile tulles nii oma argiasju ajada kui ka näitusi vaadata

· Raamatukogu tegemised muusika aastal olid huvitavad. Õnnestunumad olid kindlasti 
rõdukontserdid, kus raamatukogu rõdul astusid üles mitmed taidluskollektiivid. 
Kohtumisõhtu "Kuulsused koju" Ain ja Mai Aganaga. 

· Näitused olid meil põnevust pakkuvad- alates USA saatkonna avatud näitusest „Ameerikat 
kujutades“ kuni Liina Laurikaineni imeilusa fotonäituseni. Toimus ka iga-aastane 
traditsiooniline seenenäitus. 

· Näitustel olid väljas mitmed huvitavad kogud ja kollektsioonid: vanad raadiod, 
vinüülplaadid, küünlad, vaasid jne.

· Väga õnnestunud ja rahvarohked olid selleaastased raamatukogupäevad.

· Kultuurilise mitmekesisuse toetamine- oleme oma üritusi planeerinud nii, et toimuks meie 
linna eripäraks oleva kahe rahvuse liitmine.

14. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele

Kasutajakoolitused arvuliselt
Koolitused 2014 2015
Individuaalkoolituste arv 76 55
Individuaalkoolitustel osalenute 
arv

76 55

Rühmakoolituste arv 6 3
Rühmakoolitustundide arv 6 3
Rühmakoolitustel osalenute arv 76 44

· Kasutajakoolituste arvu tuleb alanud aastal tõsta

Koolituste teemad 



15. Raamatukoguteenuse turundus
Teavitamine raamatukogus toimuvast
Turunduse kanalid 2015
KOVi veebileht +
Raamatukogu blogi/koduleht +
Sotsiaalmeedia +
Teadetetahvlid +
Kutsed (postiga, e-kirjad) -
Helistamine +
Uudisteportaalid (millised, 
kordade arv)

Delfi, 2 korda

Raadio, televisioon (kordade arv, 
raadiojaam/ kanal)

2 Raadio 4, venekeelne Päevapüüdja

Vabariiklik ajakirjandus (kordade 
arv, väljaanded, va lühiinfo)

-

Maakonnaleht (kordade arv, va 
lühiinfo)

5

Kohalikud lehed (kordade arv, va 
lühiinfo)

6

16. Bibliograafia- ja infoteenindus. E-teenused. Trükised. Veebiväljaanded. Kodulootöö

Bibliografeerimine
Valla- ja linnalehtede bibliografeerimine 2014 2015
Aruandeaastal bibliografeeritud artiklid (arv) 165 -
Aruandeaastal bibliografeeritud aastakäigud (arv) 3 -

E-ja m-teenused (pakutavad raamatukogu serveri ja võrgu kaudu)
E-teenused 2014 2015
E-kataloog jah Jah
Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi) jah Jah
Sh ainult KOVi lehel 1 1
Virtuaalkülastused (arv) 11554 10223
Virtuaalkülastusi elaniku kohta 7,9 7,2
E-teavikute kogu (eks) 17 17
E-teenused RIKSWEBi kaudu (reserveerimine) jah Jah
E-teenused RIKSWEBI kaudu (pikendamine) jah Jah
E-külastused (RIKSWEBi külastused, enda kogu) 49 40
Saadeti elektroonilisi koopiaid (vahendatud elektrooniline 
dokumendiedastus) (arv)

ei Ei

Elektrooniline infoteenindus (elektrooniliste päringute arv, 
kui registreeritakse)

ei Ei

Kasutajakoolitus e-õppena (arv) ei Ei
Interaktiivsed teenused (sotsiaalmeedia) jah Jah
Sotsiaalmeedia postituste arv 125 280
WiFi olemasolu jah Jah
M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele) ei Ei



Infotöö
Päringud 2014 2105 +,-
Infopäringud (arv) 103 52 -51

· Infopäringud on langenud -51 võrra. See tähendab, et klõpsu tegemine ununeb 
töötempos. See number ei ole kindlasti tõene.

· Raamatukoguhoidja Anu Ots talletab digitaalselt linna ajalugu ja haldab fb-s kontot 
„Mustvee piltides“, mis on kasutajaskonna seas väga populaarne

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

· Raamatukogu töötajad Anu Ots ja Laidi Zalekeshina olid raamatu „Ühe Mustvee silla 
kaks lugu“ koostajateks

17. 2016. aasta tegevused

      2016. aasta on alanud töiselt. Kuna 2016. aasta on kuulutatud merekultuuri aastaks, siis 
oleme ka meie mõtete ja tegemistega vee poole...Valmimas on põnev püsinäitus, 
märgistamaks mereteemat. See aasta on raamatukogu juubeliaasta, mõtted mõlguvad, kuidas
seda väärikalt tähistada. Plaanime välja anda raamatukogu ajalugu kajastava raamatu. Aasta 
algas kogude korrastamisega. Ostsime eelmise aasta lõpus kohaviidaprinteri ja seoses 
sellega korrastame liigilist kirjandust-iga raamat saab üle vaadatud, kas raamatus olev 
kohaviit ja arvuti näitavad ühtemoodi. Raamatukogu näitajad on võrreldes eelmise aastaga 
enamjaolt tõusnud- püüame ka 2016. teha tööd nii, et järgmise aasta aruandes saaks 
kirjutada sama...

     

Koostaja:

Raamatukogu direktor

Laidi Zalekeshina

Allkiri……………………/nimi/

Kuupäev 25. jaanuar 2016


