
Aastaaruanne  2016

Mustvee Linnaraamatukogule oli aasta 2016 töine. Toimus mitmeid huvitavaid ettevõtmisi, kahjuks

aga  peaaegu  kõik  numbrilised  näitajad  langesid.  2016.  aastal  töötasime  kaua  ilma  kolmanda

töötajata  ja  kuna  teised  töötajad  on  aktiivsed  linna  elus,  siis  oli  tihti  raamatukogu  suletud.

Raamatukogu direktor töötab endiselt ka Mustvee kultuurikeskuse juhataja k.t. na. 

Tabel 1

Raamatukogu

nimi

Elanike

arv

(01.12.15)

Üldkasutatavate

raamatukogude

arv 

Harukogude

arv

Kokku

Mustvee

Linnaraamatukogu

1353 1 0 1

1.Põhilised tegevussuunad 

 Raamatukogu ajalooraamatu väljaandmine

 Raamatukogu 115. juubeli tähistamine

 Merekultuuriaasta üritused- püsinäitus, seinamaal, rõdukontserdid, fotonäitus

 Raamatute tagastuskasti avamine

 Rahvusraamatukogu koolituspäev

 Koostöö Swedbankiga ja maakonnalehega

 Ots ja Zalekešina toimetavad Mustvee linna lehte ja haldavad Kaalumuuseumi

 Raamatukoguhoidja Anu Ots haldab ka Mustvee Kaalumuuseumi ja Mustvee piltides FB

lehekülge,  fotografeerib  Mustvee  kultuurikeskuse  üritustel  ning  haldab  ja  täiendab

kultuurikeskuse FB fotopanka. 

Raamatukogu eelmise aasta põhitööks oli raamatufondi korrastamine ja raamatute varustamine

kohaviidakleebistega.  Kogu eesti-  ja  venekeelne liigiline kirjandus sai  raamat-raamatult  läbi

vaadatud, varustatud kohaviidakleebistega ja pandud alfabeeti. Aegunud ja lagunenud teavikud

kanti maha.

Suure osa ajast võttis ka raamatukogu ajalooraamatu tegemine. Tahtsime tuua lugejani rikkaliku



pildimaterjaliga raamatu, et oleks näha, et raamatukogutöö pole ainult raamatute laenutamine.

Raamatukogu tegevus merekultuuri aastal oli tihe. Avasime terve aasta kestnud püsinäituse, kus

tutvustasime erinevaid ajaloolisi kalapüügivahendeid. Raamatukogu seinal valmis meremaal.

Raamatukogupäevade raames toimunud rõdukontserdil  kõlasid merelaulud. Lugemissaalis  oli

üleval Pala raamatukogu korraldatud fotonäitus “Mis värvi on meri”, kus olid ka Anu Otsa fotod

esindatud. 

Kuna  linnas  lõpetas  tegevuse  pangabuss,  siis  pöördusid  Swedbank-i  esindajad  meie  poole

koostöösooviga.  Olime  nõus  ja  nüüd  käib  üle  nädala  kolmapäeviti  meie  lugemissaalis

pangatöötaja, kes linnarahvast pangatoimingutes abistab.

Postkontor  lõpetas  2016.  aastast  maakonnalehte  kuulutuste  vastuvõtmise.  Ajaleht  Vooremaa

pöördus raamatukogu poole, kas me ei hakkaks kaastundeavaldusi ja muidki kuulutusi vastu

võtma. Olime nõus ja tänutäheks saime maakonnalehe aastatellimuse. Koostöö jätkub ka alanud

aastal.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 

      Raamatukogu struktuur on sama. Muudatustest teenindus- ja personalitöö osas niipalju, et 

saime lõpuks kolmanda töötaja, kelle koht pikka aega oli täitmata.

      Lahtiolekuajad on E-R 10.00-17.00   L,P suletud. 

      Iga kuu viimane reede on sisetöö päev.

      Raamatukogu lahtiolekuajad vastavad lugejate ootustele.

2.2 Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve Seisuga Seisuga Muutus % 



31.12.15. € 31.12.16 € 

Eelarve kokku 31,98 38,54 20,51

sh keskraamatukogu

Personalikulu 25,7 31,6 22,95

sh keskraamatukogu

Komplekteerimiskulu 5,71 5,58 -2,27

sh KOV-lt 3,24 3,15 -2,77

sh riigilt 2,46 2,42 -1,62

sh keskraamatukogu

sh KOV-lt

sh riigilt

Infotehnoloogiakulu 0,51 0,50 -1,96

sh keskraamatukogu

*

*

* Võib välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)

Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid. 

Projektid

Tabel 3 (täielik loetelu)

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud

summa

Projekti

üldmaksumus

Eesti Kultuurkapitali 

Jõgevamaa ekspertgrupp

Eesti Kultuurkapitali 

Jõgevamaa ekspertgrupp

mai-juuni

oktoober-

november

550

120

2562

150

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng

2016.  aastal  töötasime  kaua  kahekesi,  ilma  kolmanda  töötajata,  kuna  Lukija  Suvorova  läks

eelpensionile  ja  uut  töötajat  ei  leidnud.  Raamatukogu  laenutusosakonda  asus  aasta  lõpus  tööle

Veronika Obuhhova.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest



Osavõtt vabariiklikest, tõendi andnud koolitustest.

Vabariiklikest koolitustest osa ei võtnud.

Tabel 4

Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

- - -

Koolituse teema Korraldaja Osavõtjate arv

- - -

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused, teema- ja teabepäevad, stažeerimised 

Tabel 5

Aeg Teema Esineja Kestus Osavõt

nud

raama-

tukogu

hoidja

te arv

25.02. Teabepäev  „Kuidas  mõõta  ja  hinnata

raamatukogude tööd?“

Milliseid  mõõdikuid  kasutatakse  täna

eesti  raamatukogude  hindamisel  ja

võrdlemisel?

Kas  ja  kuidas  oskavad  raamatukogud

kogukonnale  näidata,  kui  kasulik  on

nende töö?

Jõgeva  maakonna  raamatukogud

möödunud aastal: iga lõpp on uue algus

Margit  Jõgi,

Rahvusraamatuko-

gu Koolituskeskus

Kai  Välbe,

Rahvusraamatukogu

Koolituskeskus

Siiri  Õunap,

maakonnaraamatuko

gu

6 ak/t 2



25.03.

 Aprill-

mai

12.-

13.04.

27.-

28.04.

10.-

12.05.

Tähelepanekuid ja uuendusi igapäevatöös

2016. aasta maakondlik koolitusplaan

Teemapäev  „Kultuurisündmused

raamatukogus“

Stažeerimine  vabariigi  raamatukogudes

„Raamatukogude viimine ühtse juhtimise

alla“ 

Rapla  Keskraamatukogu,  Märjamaa

Vallaraamatukogu

Saku vallaraamatukogu

Tapa  Linnaraamatukogu,  Väike-Maarja

Valla  Raamatukogu,  Kadrina  Valla

Raamatukogu

Teemapäev  „Ungari-maa,  kultuur  ja

Rutt  Rimmel,

maakonnaraamatuko

gu

Siiri  Õunap,

maakonnaraamatuko

gu

Anneliis  Kõiv,

Rahvakultuuri

Keskus

Õie  Paaslepp,  Rapla

Keskraamatukogu

Ede  Talistu,

Märjamaa

Vallaraamatukogu

Ene  Lodes,  Saku

Vallaraamatukogu

Kersti  Burk,  Tapa

Linnaraamatukogu

Irma Raatma, Väike-

Maarja  Valla

Raamatukogu

Ene  Heide,  Kadrina

Valla Raamatukogu

Reet,  Klettenberg,

Ungari Instituut

6 ak/t

14 ak/t

12 ak/t

29 ak/t

6 ak/t

2

1



28.04.

19.05.

08.-

10.06.

08.09.

kirjandus“  (Hõimurahvaste  keel,

kirjandus  ja  kultuur.  4“)  Eksponeeritud

olid Ungari Instituudi fotonäitus „Ungari

naine“  ning  ungari  kirjandust  tutvustav

näitus  „Madjaritelt  eestlaste

lugemislauale“. 

Teabepäev  raamatukoguhoidjatele

Euroopa  Sotsiaalfondi  projekti

„Täiskasvanuhariduse  edendamise  ja

õppimisvõimaluste avardamine“ raames 

Ülevaade  ETKA  Andrase  tegevusest.

Elukestva  õppe  edendamise  koostöös

raamatukogudega.

Motiveeritud  raamatukoguhoidja  kui

kogukonna alus

Õppereis  „Läti  raamatukogud  ja

kultuuriväärtused

Läti Rahvusraamatukogu

Ogre Keskraamatukogu

Jelgava Linnaraamatukogu

Kultuurilooline  õppereis  „Jõgevamaa

kirjandusradadel. 2.“

Põltsamaa,   Esku,  Võisiku,  Kalana,

Lustivere,  Väike-Kamari  kirjanduslik

pärand ja rahvapärimused

ETKA Andras

Sirje  Plaks,  ETK

Andras

Pille  Tutt,  Jõgeva

TÕNi koordinaator 

Tiina  Suban,  Jõgeva

Täiskasvanute

Keskkooli vilistlane

Jaanus  Kangur,

Kangur  Koolitused

OÜ

Tensi Reisid A/S

Siiri  Õunap,

maakonnaraamatuko

gu

Maili Ernits ja Tiina

Kull,  Põltsamaa

Vallaraamatukogu

Virve  Etulaid,

Tapiku raamatukogu

Riina  Paluoja,

6 ak/t

6 ak/t

2

2

2

2



05.10.

16.11.

15.12.

Teabepäev  „Raamatukogude  valmisolek

haldusreformiks“

Milline  on  teenuste  (sh

raamatukoguteenuste) hea kättesaadavuse

mõõdupuu?

Paneelarutelu  „Kas  ja  kuidas  ühendada

raatukogusid?“

Koolitus  „Raamatukogu

sotsiaalpedagoogilise töö tegijana“

Aastalõpu  koosviibimine,

raamatukogupreemia  IDAde  2016

väljakuulutamine Puurmani Rahvamajas

Puurmani  Muusikastuudio  bändid  ja

solist

Sadala  külade  teater  „Haldusreform“

(autor ja lavastaja V. Reinas)

Kuulsad ja kummalised üllatuskülalised

Lustivere Külaselts

Aivar  Kokk,

Riigikogu

Veiko  Sepp,  Tartu

Ülikool, RAKE

Panelistid:  Siiri

Õunap, Rutt Rimmel

ja  Maris  Oro

(maakonnaraamatu-

kogu),  Laidi

Zalekešina (Mustvee

Linnaraamatukogu),

Maris  Paas

(Vaimastvere

raamatukogu)

Marju  Selg,  Tartu

Ülikool, ÜTI

Siiri  Õunap,

maakonnaraamatuko

gu

Anneli  Rätsep,

Puurmani

Raamatukogu

6 ak/t

5 ak/t

-

2

2



Õnneloos

Jõululaud

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

Tabel 6

Loengu teema Kellele Kuupäev Esineja

Uudiskirjandusest Teeklubi   6.09.2016 L.Zalekešina

„Mina kui tööandja” Mustvee tööklubi 15.11.2016 L.Zalekešina

2.4.4 Erialahariduse omandamine

Anu Ots sai raamatukoguhoidja taseme 6. kutse

2.4.5 Töötajate tunnustamine

Tabel 7

Tunnustuse saaja Tunnustuse nimetus Tunnustuse andja Mille  eest  tunnustus

saadi?

L.Zalekešina Kultuuripärl 2015 Kultuurkapitali

Jõgevamaa

ekspertgrupp

Kultuuritöö

korraldamine

Mustvee

Linnaraamatukogu

Tänukiri Jõgeva Maavalitsus Jõgevamaa

raamatukogunduse

arendamise eest

Mustvee

Linnaraamatukogu

Tänukiri Mustvee Linnavalitsus Mustvee

linnaraamatukogu 

115. juubeliks

Anu Ots ja Ida 2016 Jõgeva  Maakonna Tubli tandem



Laidi Zalekešina Keskraamatukogu

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid

ja asukoht 

 Meie raamatukogu ruumid ja asukoht on ideaalilähedased. Asume kesklinnas, bussijaama ja

suurima kaupluse vastas. 

 Kuigi saime täisrenoveerimise aastal 2011, siis ikkagi annavad mured endast märku. Juba

paar aastat laseb paaris kohas katus läbi- nagu lumi katusel sulab, nii hakkab laest kõvasti

tilkuma. Loodan väga, et saime katuse parandamisega sel aastal asjale lahenduse ja enam

vihmavarjuga all istuma ei pea. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

Raamatukogus on tagatud invajuurdepääs kaldtrepi ja invalifti näol.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Tabel 8

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) 0 0

Paljundamisvõimalus jah jah

Skaneerimisvõimalus jah jah

Printimisvõimalus jah jah

WiFi olemasolu jah jah

Interneti levik (hinnang)  hea väga hea



3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 

 Annetusi oli 44 eksemplari

-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega

 Kogude kasutatavus on hea

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

 Komplekteerimiskulud vähenesid natuke võrreldes eelmise aastaga

 Juurdetulek  oli  596  eksemplari.  Komplekteerime  kahes  keeles-  eesti  ja  vene  keeles.

Venekeelsed raamatud valime ise venekeelsete raamatute tarnijalt ja saadame Põltsamaale,

kus need komplekteeritakse 

 Teavikuid ostame ühes eksemplaris

 E-raamatuid ei ostnud

 Suur osakaal oli sel aastal venekeelsete lasteraamatute komplekteerimisel, kuna puhastasime

venekeelse  lastekirjanduse  väga  vanadest  ja  räbaldunud  raamatutest  ning  tellisime

kordustrükid. Paljud neist olid mitmes eksemplaris.

 Rahapuudusel midagi ostmata ei jäänud, kuigi aasta lõpus oli rahadega kitsas

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

 Perioodikat tellides tellin ikka otse toimetustest, kust saab palju soodsamalt. 

 Kaks suurt venekeelset lehte lõpetasid ilmumise- venekeelne Postimees ja Den za Dnjom.



Need olid meie venekeelsete lugejate vaieldamatud lemmiklehed ja perioodika laenutused

langesid  märgatavalt.  Languse  tingis  ka  perioodika  komplekteerimisrahade  vähesus  ja

seetõttu elasime perioodika osas “väga vaeselt”. 

 Tellisime RVL-i kaudu Adavere raamatukogust perioodikat ja saime seetõttu rikastada oma

lugejate valikuid. Kindlasti kasutame seda ka edaspidi, see sai väga positiivse vastuvõtu.

 Raamatukogu direktor  ostab  ise  ajakirju  Kroonika,  Tiiu,  Eesti  Naine.  Loen läbi  ja  toon

raamatukokku.   

3.1.3 Auviste komplekteerimine

 Auviseid aasta jooksul ei ostnud, maha kandsime 4 auvist.

3.2 Inventuurid, mahakandmised

 Aastat  2016  võib  Mustvee  linnaraamatukogus  nimetada  mahakandmise  ja  “kogude

puhastamise” aastaks. Kogust kustutati 4981 raamatut, 159 aastakäiku ajakirju, 4 auvist ja 4

muud teavikut.  Kuna kolimisest  saadik aastal 2011 ei  olnud me suuremat mahakandmist

teinud, siis oli meie ringlus väga väike. 

 Kogu eesti- ja venekeelne liigiline kirjandus sai raamat-raamatult läbi vaadatud, varustatud

kohaviidakleebisega ja pandud alfabeeti. Aegunud ja lagunenud teavikud kanti maha.

 Inventuuri planeerisime aga ei jätkunud võhma Võtame oma selle aasta plaanidesse

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused (sh e-teenused)

 Uuteks  osutatavateks  teenusteks  on  maakonnalehte  “Vooremaa”  kuulutuste  vastuvõtt  ja

koostöö  Swedbank-iga.  Pangabuss  lõpetas  Mustvees  oma  tegevuse  ja  pangatöötajad

pöördusid meie poole. Üle nädala kolmapäeviti võtab meie lugemissaalis pangatöötaja kella

12.30-16.30 vastu kodanikke.

 Tasulised teenused on meie raamatukogus printimine, skanneerimine ja koopiate tegemine

 Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole teinud

 Raamatukogu sotsiaalsest aspektist rääkides, siis ikka pöörduvad inimesed oma erinevate

muredega  meie  poole.  Näiteks:  arvuti  kasutamine-  juhilubade  taotlemisel  digilugu.ee-s

tervisedeklaratsiooni täitmine, digiallkirjastamine, abistamine tuludeklaratsioonide täitmisel;

ostu-müügi lepingute ja bussi- ja lennupiletite printimisel abistamine. 



Tabel 9

E- ja m-teenused 2015 2016

E-kataloog jah jah

Raamatukogu veebisait (koduleht/blogi) jah jah

Sh ainult KOVi lehel 1 1

Virtuaalkülastused (arv) 10223 6589

Virtuaalkülastusi elaniku kohta

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) 40 58

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 280 264

WiFi olemasolu jah jah

M-seadmete teenused (teenused mobiilisaedmetele) ei ei

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Tabel 10

AIPi kasutamine 2014 2015 2016

AIPi külastused (arv) 868 1094 422

AIPi kasutajad (arv) 309 297 114

 AIP-is  on  rahvast  aasta-aastalt  ikka  vähemaks  jäänud.  Kui  algusaastatel  olid  meil  lausa

etteregistreerimise  vihikud,  siis  nüüd selleks  enam vajadust  ei  ole….Inimestel  on  kõigil

kodus arvutid ja meilt otsitakse abi ainult sellistel juhtumitel: on vaja printida, teha aega

parajaks, teostada mingeid e-teenuseid, kasutavad turistid. Võrreldes 2015. aastaga on 2016.

aasta näitajad väga langenud. Üks põhjusi on see, et Peipsi Gümnaasiumi lõpetasid kaks

kaugemalt käivat last, kes alati bussi oodates meie AIPis aega parajaks tegid. Palju käis meil

ka lapsi naabervallast Kasepäält aga seal avati Noortekeskus ja seetõttu ei käi ka neid lapsi



enam nii tihti meil.

 AIP-i on kindlasti vaja eelloetletud teenuste osutamiseks. Kuna meie raamatukogu jagab ka

turismiinfot, siis kasutavad suveperioodil AIP-i aktiivsemalt meie linna külalised.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused

Tabel 11

Raamatu-

kogu

Lugejad

2015

Lugejad

2016

Muutus

(+-)

Linna/maak.

Rmtk

495 449 -46

Sh keskk

Raamatu-

Kogu

Külastused

2015

Külastused

2016

Muutus

(+-)

Virtuaal-

külast.

2015

Virtuaal-

külast.

2016

Muutus

(+-)

Linna/maak.

Rmtk

11376 7080 -4296 10223 6589 -3634

Sh keskk

Raamatu-

Kogu

Laenut-d

2015

Laenut-d

2016

Muutus

(+-)

Päringud*

2015

Päringud*

2016

Muutus

(+-)

Linna/maak.

Rmtk

13110 8941 -2435 52 58 +6

Sh keskk

4.3 RVL teenindus 

4.4 Laste- ja noorteteenindus

 Sel  aastal  komplekteerisime  palju  venekeelset  lastekirjandust.  Puhastasime  venekeelse

lastekirjanduse väga vanadest ja räbaldunud raamatutest ning tellisime kordustrükid. Paljud

neist  olid  mitmes  eksemplaris,  sest  sellest  enamus  on  laste  kohustusliku  kirjanduse

nimekirjas.

 Lasteajakirjadest käib meil Täheke ja Hea Laps. Kahjuks on lõpetanud ilmumise venekeelne



Miki Hiir ja Tom ja Jerry. Neid loeti väga hästi. 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Tabel 12

Lug-d

2015

Lug-d

2016

Muutus

(+-)

Külast-d

2015

Külast-d

2016

Muutus

(+-)

Laenut

2015

Laenut

2016

Muutus

(+/-)

267 195 -72 4366 2697 -1669 1901 1358  -543

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

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

üritused

LISA 1

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Mustvee Linnaraamatukogu Raamatukogutund 9

Mustvee Linnaraamatukogu Palju õnne, Heljo Mänd! 4

Mustvee Linnaraamatukogu Raamatukogutund 5

Mustvee Linnaraamatukogu Raamatukogus on tore! 14

Mustvee Linnaraamatukogu Nukitsa konkurss 12

Mustvee Linnaraamatukogu Ettelugemispäev 15

Mustvee Linnaraamatukogu Sõlma sõlme! 17

Mustvee Linnaraamatukogu Kohtumine kirjanikuga 78

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Tabel 13

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus 25 21 2



 Koduteenindust  korraldavad  raamatukogutöötajad  ja  ka  linna  sotsiaaltöötajad.

Raamatukogutöötajad viivad lugemisvara koju oma autoga ja sotsiaaltöötaja kas siis rattaga

või autoga. Keegi seda ei kompenseeri, tehakse oma kulu ja kirjadega.

Tabel 14

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

Mustvee haigla 11 1

 

 Mustvee Haiglas on meie üks tubli lugeja. Tal on amputeeritud jalad ja ta viibib pidevalt

haigla  hooldusosakonnas.  Eelnevalt  viis  talle  raamatuid  linna  hooldustöötaja  aga  kui

inimene  satub  hoolekandeasutusse,  siis  hooldustöötaja  enam  teenust  ei  osuta.  Aasta

lõpupoole  hakkasime  meie  ise  teda  lugemisvaraga  varustama.  Vanemõde  helistab,  kui

inimesel raamatud loetud ja siis läheme uute raamatutega. Teenust osutame umbes 2x kuus.

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 

4.6.1    Kohalikul  tasandil

 Raamatukogu  on  oma  huvitavate  näituste  ja  üritustega  tuntud  linnas  ja  kaugemalgi.

Inimesed külastavad aktiivselt meie näitusi ja löövad ka ise kaasa, tuues eksponaate.

 Põnevamateks näitusteks olid aasta vältel püsinäitus “Meri annab”, “Meie Mustvee”, kus

väljas  Mustvee sümboolikaga  asjad,  Ikoonide näitus,  kus  eksponeeriti  Raja  Ikoonikoolis

valminud ikoone. Traditsiooniks on saanud sügisene seenenäitus ja paaril aastal toimunud

iiriste näitus.

 Hea koostöö on maakonna keskraamatukoguga – teavikute komplekteerimine, koolitused,

infovahetus, nõustamine, vahvad väljasõidud. Alati saame oma muredele lahenduse. Ei oska

ette kujutada, mis saab peale haldusreformi.

 Tihe koostöö on meil  Mustvee Vanausuliste muuseumiga, kust oma näituste tarbeks asju

vahel  laename.  Kui  muuseumitöötaja  ei  saa  vastu  võtta  ekskursioone,  siis  olen  käinud

muuseumis giidiks. Laidi Zalekešina ja Anu Ots kuuluvad ka MTÜ Mustvee Turismikoja

juhatusse, kes haldavad Kaalumuuseumi.

 Koostööpartneriteks on Mustvee Kool, Mustvee Peipsi Gümnaasium ja Mustvee lasteaed,

kes käivad meie üritustel ja näitustel. Koostöös kooliga osalesime Nukitsa konkursil. 

 Hea koostöö Mustvee kultuurikeskusega. Kui meil on suurema rahvaarvuga üritused, saame



kasutada kultuurikeskuse ruume.

 Saame  erineva  kultuuritausta  ja  keelega  inimeste  sidusust  suurendada  läbi  huvitavate

ürituste, kus nad koos käivad. 

4.6.2 Riiklikul tasandil 

 Põhjamaade  Ministrite  Nõukogu  Eesti  esindus  -  Põhjamaade  raamatukogupäevade

tähistamine

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele

 Kasutajakoolitusi teeme põhiliselt uutele lugejatele

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Tabel 15 

Turunduse kanalid 2015 2016

KOVi veebileht + +

Raamatukogu blogi/koduleht + +

Sotsiaalmeedia + +

Teadetetahvlid + +

Kutsed (postiga, e-kirjad) - -

Helistamine + +

Uudisteportaalid (millised, kordade

arv)

Delfi,

2 korda

Delfi,

1 kord

Raadio, televisioon (kordade arv, 

raadiojaam/ kanal)

2 raadio 4;

venekeelne

Päevapüüdja

1 raadio 4

Vabariiklik ajakirjandus (kordade 

arv, väljaanded, va lühiinfo)

- 2

“Postimees”

Kalurileht

Maakonnaleht (kordade arv, va 

lühiinfo)

5 10

Kohalikud lehed (kordade arv, va 

lühiinfo)

6 12



4.9 Andmebaasid

 Kodulehe vahendusel pakutakse järgmisi andmebaase:

ESTER Eesti Raamatukogude ühine E-kataloog

ISE  Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite andmebaas

 

SAAGA  Digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond

 

BERTA  Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

DIGAR  Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv

DIGAR Eesti ajalehed Eesti ajalehtede andmebaas

EEVA Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu 

DEA  Digiteeritud vanad Eesti ajalehed

 

EKI  Eesti Keele Instituudi keelekogud

 

Eesti Filmiarhiiv

 Lastele 

http://www.elk.ee/

http://www.pokumaa.ee/

http://www.rahvakultuur.ee/?s=5

http://www.folklore.ee/pubte/muina/loomad/

http://www.mutuka.org/index.html

http://aidi.adisain.ee/

http://www.hot.ee/eesop/

http://taheke.delfi.ee/

Lõbusaid linke

http://lastejaam.err.ee/

http://lastejaam.err.ee/
http://taheke.delfi.ee/
http://www.hot.ee/eesop/
http://aidi.adisain.ee/
http://www.mutuka.org/index.html
http://www.folklore.ee/pubte/muina/loomad/
http://www.rahvakultuur.ee/?s=5
http://www.pokumaa.ee/
http://www.elk.ee/
http://www.filmi.arhiiv.ee/
http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
http://dea.nlib.ee/
http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiNxYOj65nIAhWFWCwKHa-yB2Y&url=http%3A%2F%2Fdea.digar.ee%2F&usg=AFQjCNEKi9QapVSlhHWR0hGjTOWWUFjZpA&sig2=YXSEjOuK6R_2CfuT4Yjhew
http://digar.nlib.ee/digar/esileht
http://www.folklore.ee/Berta/
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
http://ise.elnet.ee/
http://www.ester.ee/


http://www.lastekas.ee/index.php

http://miksike.ee/

http://www.taps.ee/

http://www.mm.ee/

Noortele

http://www.va.ee/

http://www.poogen.ee/

http://www.dcc.ttu.ee/andri/sfbooks/

5. 2017 aasta tegevused

2017.  aasta  on  alanud  suure  ettevõtmisega:  avasime  koostöös  O.Lutsu  Palamuse

Kihelkonnakoolimuuseumiga nn. “Lutsu toa”. Esimesed külastajad on juba käinud ja ettevõtmise

heaks kiitnud. Aasta vältel tutvustame seal toas kirjaniku elu- ja loometeed. Novembris saab 105

aastaseks Lutsu “Kevade”. Plaanime raamatukogupäevade raames seda Lutsu toas tähistada. Kuna

2017. aasta on pühendatud laste- ja noortekultuurile, siis laseme noortel ka raamatukogus “endal

toimetada”. Mis sellest välja tuleb, näeme kevadel.

Uuendamist ja täiendamist vajab arengukava. Tahame sel aastal ära teha ammu planeeritud kogude

inventuuri.

Haldusreformi  tuultes  ei  oska  täpselt  arvata,  mida  toob  alanud  aasta.  Loodame,  et  oleme oma

tegevusega tõestanud raamatukogu vajalikkust mitmel erineval tasandil. 

LISA 2

Analüüs teeninduspiirkonna kohta

 Mustvee linnas elab seisuga 01.11.16  1321 elanikku ja teenindab üks rahvaraamatukogu. 

 Teeninduspiirond on sama nagu aastal 2012 nii ka aasatal 2016. Numbrid muidugi on väga 

langenud:

                                   2012               2016

Kasutajad                    828                 594           -234

Laenutused              19437                8941          -10496

Külastused              14304                 7080          -7224

http://www.dcc.ttu.ee/andri/sfbooks/
http://www.poogen.ee/
http://www.va.ee/
http://www.mm.ee/
http://www.taps.ee/
http://miksike.ee/
http://www.lastekas.ee/index.php


Töötaja koormus on laenutuste ja külastuste numbrite langemisel muidugi vähenenud, samas

on lisandunud palju muud lisatööd, mis ei ole otseselt laenutamisega seotud. 

 Naaberraamatukogud:

Kasepää 8 km

Raja       7 km

Torma    18 km    

Lohusuu 14 km

Põhilised lugejad väljaspoolt meie teeninduspiironda ongi nende valdade inimesed.

 Elanike vähenemine on otseses seoses raamatukogu kasutajaskonna vähenemisega. 

Rahvaarv meie teeninduspiirkonnas väheneb iga aastaga. 

 Haldusreformiga on allkirjastatud koostööleping Mustvee linna ja Kasepää, Avinurme,          

Lohusuu ja Saare valla vahel.

Raamatukogusid ühinenud Mustvee vallas:

Mustvee linn 1 - Mustvee linnaraamatukogu

Avinurme vald 2 -  Avinurme ja Ulvi raamatuogu

Lohusuu vald 2 -  Lohusuu ja Piilsi raamatuogu

Kasepää vald 2 -  Kasepää ja Raja raamatukogu

Saare vald 2 -  Saare ja Voore raamatukogu

 Teeninduspiirkonnad uues rahvaraamatukoguseaduses peaksid olema vastavalt 

haldusreformi käigus tekkinud valdadele.

Koostaja:

Direktor 

Allkiri   ………………     /Laidi Zalekešina/
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