
Mustvee Raamatukogu 2019. aasta tegevuse aruanne

Elanike  arv

(01.12.18)

Üldkasutatavate

raamatukogude

arv 

Harukogude arv Teeninduspunktid

e arv*

Kokku

5584 1 6 2 9

1. Põhilised tegevussuunad

 Mustvee Raamatukogu väljakutseks on muuta valla  raamatukogundus hästi toimivaks

üksuseks.

 Mustvee Raamatukogu töö korraldamiseks võeti vastu uued dokumendid: 

1) Välja antud Mustvee Vallavolikogu poolt,  Mustvee Raamatukogu põhimäärus,  vastu  

võetud 28.12.2018 nr 39,

2) Välja antud Mustvee Vallavolikogu poolt, Mustvee Raamatukogu kasutamise eeskiri,  

vastu võetud 30.04.2019 nr 6,

3) Välja andja Mustvee Vallavalitsus ,Mustvee valla raamatukogude eriteenuste hinnakiri

vastu võetud 11.04.2019 nr 6

4) Kinnitatud  direktori  käskkirjaga,  Mustvee  Raamatukogu  teavikute  

komplekteerimispõhimõtted ja säilitamise tähtajad  07.06.2018 nr 1-3-3 

 Raamatukogudest on saamas teenusekeskused.

 Maakonna ja valla piires RVL korraldamine.

 Töötasude ühtlustamine.

 Inventuuride läbiviimine.

 Kogude puhastamine ja uuendamine.

 Teenuste kaardistamine ja uute teenuste pakkumine.

 Infotehnoloogia uuendamine raamatukogudes.

 Raamatukogud  korraldasid  erinevaid  näitusi  ja  väljapanekuid  Eesti  laulu-  ja

tantsupidude traditsiooni teema-aastale.

 Ühisüritusena  koostöös  Mustvee  Kultuurikeskusega  toimus  Lastekaitsepäeva

tähistamine.

 Mustvee  Raamatukogu  direktor  on  MTÜ  Mustvee  Turismikoda  juhatuse  liige  ja

Mustvee raamatukogu haldab ka Kaalumuuseumi.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
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 Mustvee vallavolikogu otsusega 29.11.2018.a. ühendati Mustvee valla raamatukogud ühtse

juhtimise alla, otsus jõustus 01.01.2019.a., seetõttu said Kasepää, Lohusuu, Raja, Saare, ja

Voore raamatukogudest  Mustvee Raamatukogu haruraamatukogud. 

 1. jaanuarist sai Mustvee Linnaraamatukogust Mustvee Raamatukogu ja muutus ka Mustvee

 valla keskraamatukoguks, 6 haruraamatukogu ja 2 välisteeninduspunktiga.

 Uue eelarve koostas 2020. aastaks Mustvee Raamatukogu direktor, samuti tellis perioodika

uueks aastaks, võttes arvesse raamatukogude soove, statistikat ja RVL tegemise võimalusi.

 Ulvi raamatukogust sai välisteeninduspunkt oma koguga, mille suurus on 2745 teavikut ja

mis on avatud 60 tundi kuus endistel aegadel, esmaspäeval ja neljapäeval kella 8.30. - 16.00.

Välisteeninduspunkt  pakub  järgmisi  teenuseid: teavikute  kojulaenutus,  teavikute  

kohalkasutus,  infoteenindus,  raamatute  tellimine  teistest  raamatukogudest,  

meeldetuletuste  saatmine,  laenutusjärjekorda  panemine,  laenutustähtaja  pikendamine,  

paljundamine, printimine ja väga hea WIFI võrk, E-kataloog RIKS.

 Piilsi välisteeninduspunkt suleti 31.05.2019 ja  ruumid anti üle külaseltsile ning teenindus

toimud vajaduspõhiselt koduteeninduse näol.

 Nõukogu pole hetke seisuga veel moodustatud, kuid ettevalmistused on tehtud.

 Lahtiolekuajad muutusid  Saare haruraamatukogus, mis  on avatud T,K,N- 9-17; R-9-16; L-

10-12, varem oli avatud kella 10-18  ja kolmapäev oli ka sisetööpäev, laupäeviti oli avatud

kella 10-15. Muutused on mõjunud positiivselt   just hommikuse varasema avamise osas,

kuid esimese aasta tulemuste ja külastajate soovide põhjal tuleks ühel päeval nädalas hoida

haruraamatukogu õhtul kauem avatuna. 

2.2 Eelarve

Põhieelarve Seisuga 

31.12.18. € 

Seisuga 

31.12.19. € 

Muutus % 

Eelarve kokku 151,918

sh pearaamatukogu

Personalikulu 104,631

sh pearaamatukogu

Komplekteerimiskulu 28,965

sh KOV-lt 18,446

sh riigilt 10,519

sh pearaamatukogu 6559,27
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sh KOV-lt 3678,17

sh riigilt 2881,10

Infotehnoloogiakulu 6,785

sh pearaamatukogu

2.3 Projektid

Projektid, toetused Periood Eraldatud

summa

Projekti

üldmaksumus

Eesti  Kultuurkapitali  Jõgevamaa

ekspertgrupp

Kohtumine kirjanik Mika Keräneniga

25.03. - 

25.04.2019

200,00 300,00

Eesti  Kultuurkapitali  Jõgevamaa

ekspertgrupp

Kohtumine  kirjanik  Indrek

Harglaga

15.10. - 

30.11.2019

155,00 200,00

Kokku 355,00 500,00

 Tänu toetustele saime läbi viia kohtumised kirjanike Mika Keräneniga  ja Indrek Harglaga. 

Iga kirjaniku külaskäik tõstab alati autori loetavust, nii ka seekord. Peale Keräneni näiteks

tõusis tema raamatute laenutuste arv koheselt. Ka Indrek Harglaga kohtumine oli meeldiv ja

isegi lapsed tulid Harglat avastama. 

2.4. Personali koosseis, juhtimine ja areng

 1.jaanuarist 2019 aastast sai Mustvee Raamatukogu uue direktori, lasteosakonda asus tööle

uus  töötaja  ja  kokku  on  Mustvee  Raamatukogus  ja  haruraamatukogudes  10  töötajat

sealhulgas 2 osalise tööajaga ja koosseis 9,5. Ülikooliharidusega töötab 5 inimest, sealhulgas

4  on  raamatukogundusharidusega,  keskharidus  on  5  ja  sealhulgas  2  on

raamatukogundusharidusega ning 7 inimest omavad kutsetunnistust. 

 Personali osas muid muudatusi pole tehtud.

2.4.1 Ülevaade vabariiklikest täienduskoolitusest

Koolituse teema Korraldaja Osavõt

-jate

arv

Koolitus-

tundide

arv (ak/t)

Koolituseks

kulutatud

Maaraamatukoguhoidjate ERÜ 1 6ak/t -
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teabepäev 25.03.2019 maaraamatukogude
sektsioon

„Raamatukoguhoidja  kui  uue
mõtteviisi  ja  tähenduse  looja
kogukonnas“. 29.03.2019

ETKA Andras,
koolitaja  Liina
Kolk 

2 5ak/t -

Algupärase laste- ja 

noortekirjandusepäev 11.04.2019 

Tartu

Linnaraamatukogu

1 6 ak/t

E_Kodaniku juhendajate koolitus

22. ja 28. mai 2019

KES

KORRALDAS?

2 16ak/t -

Stažeerimine  õppepraktika

programmis – 30.09. - 4.10.2019

Tallinna Keskraamatukogus

Tallinna

Keskraamatukogu

1 40 ak/t -

Õigusteadmisi  28.11.2019

raamatukoguhoidjatele 

MTÜ Õiguskool 1 3ak/t 65.00 eurot

 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused, teema- ja teabepäevad, koolitusreisid 

Kuupäev Koolituse teema Koolitus-

tunnid 

Osalejate arv

27.02 Motivatsioonikohvik  „Tulevikule  orienteeritud

raamatukogud“

6 ak/t 9

20.03. Teemapäev  „Verbaalne  ja  mitteverbaalne

kommunikatsioon“

6 ak/t 7

17.04. Laste- ja noorsootöö teemapäev „Lastekirjanduse klassika“ 6 ak/t 5

9.-10. 05. Kogemusõpe  Soome  HelMet  võrgustiku  raamatukogudes

(Helsingi  Linnaraamatukogu  OODi,  Entresse,  Kauniaiste-

Grankulla,  Tapiola  raamatukogud,  Espoo

Linnaraamatukogu automaatselt toimiv raamatukapp)

11 ak/t 3

17.09. Teabepäev „Raamatukogud elustiili osaks!“ 5 ak/t 9

20.11. Teemapäev „ Jaapani kultuur ja kirjandus“ 6 ak/t 6

12.12. Kogemusõpe  Viljandimaa  raamatukogudes  (Viljandi

Linnaraamatukogu,  Tarvastu  raamatukogu).  Maakonna

raamatukogude  aastalõpu  väljasõit  ja  koosviibimine

Mulgimaal.  Jõgeva  maakonna  raamatukogupreemia  IDA

2019 laureaatide väljakuulutamine 

5 ak/t 10
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2.4.3 Sellel aastal raamatukogutöötajatel avalikke esinemisi ei olnud kahjuks.

2.4.4 Erialahariduse omandamine 

 Raamatukoguhoidja läbis kutsekoolituse, mida korraldas Eesti Rahvusraamatukogu.

2.4.5 Töötajate tunnustamine

Tunnustuse

saaja

Tunnustuse

nimetus

Tunnustuse andja Mille  eest  tunnustus

saadi?

Veronika
Obuhova

Aasta õppija 
nominent

Andras koos Haridus- ja
Teadusministeeriumiga 

Kutseõppe läbimise eest 
Eesti Rahvusraamatukogus 
650 AT 

Liidia Krehova Tänukiri Mustvee Vallavalitsus Pikaajalise ja pühendunud 
töö eest Raja raamatukogu 
juhatajana 60. juubeli puhul.

Kristi Pukk
Veronika
Obuhova
Anu Ots

Jõgevamaa
raamatukogupreemia
IDA AASTA TEGU
2019 laureaat

Jõgevamaa
keskraamatukogu

Mustvee Raamatukogu 
puhul hinnati:
1. Aasta jooksul tehtud suurt
ja tulemuslikku 
meeskonnatööd, 
moodustatud 
vallaraamatukogude 
kujundamisel hästi 
toimivaks üksuseks.
2. Ida-Virumaalt 
haldusreformi käigus 
liitunud raamatukogude 
järeleaitamist Jõgeva 
maakonna raamatukogude 
tasemele (nõustamine, 
abistamine, kaasaegsete 
infotehnoloogiliste 
vahenditega varustamine 
jms.), eriti aga abikäe 
ulatamine Lohusuu 
raamatukogule, selle 
kolimist teisele pinnale ning
Lohusuu raamatukogutöö 
ümberkorraldamist.
3. Vallaraamatukogude 
korrastamist ja inventuuri 
korraldamist ning 
läbiviimist 
pearaamatukogus ja 
haruraamatukogudes 
(Kasepää, Raja, Ulvi, Saare,
Voore). 

2.3 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
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ja asukoht.

Mustvee valla raamatukogudel on kõigil väga head asukohad ja võimalused koostöö tegemiseks

teiste  asutustega  suurepärased.  Mustvee  raamatukogu  asub kesklinnas,  bussijaama  ja  suurimate

kaupluste  lähistel.  Koolid  ja  lasteaed  asuvad  samuti  meie  lähedal. Raamatukogu  ees  on  laste

muinasjutupark koos mänguväljakuga. Mustvee, Raja ja Voore raamatukogud asuvad ühes majas

kultuurikeskuse,  vabaajakeskuse  ja  rahvamajaga.  Rajal,  Voorel  ning  Lohusuus  lisaks  ka

noortekeskused. Avinurme  ja Lohusuu raamatukogud asuvad koolidega ühes majas ning Lohusuus

lisaks ka lasteaed. Saare raamatukogu asub lasteaiaga ühes majas ja lasteaiaga koostöö tegemine

väga lihtne. Kasepää, Saare ja Voore raamatukogd asuvad teenuskeskustega ühes majas, Kasepääl

asub lasteaed kohe raamatukogu kõrval. Lohusuu raamatukogu vahetas ruumid noortekeskusega ja

tänu ruumide vahetusele nüüd raamatukogu ruumid kaasaegsemad ning valgemad. Saare ja Voore

raamatukogudega ühes majas on ka perearstide vastuvõtupunkt. Hetkel kõige kurvemas seisus on

Ulvi  välisteeninduspunkt,  mis  asub ühes  majas  rahvamajaga,  kuid  maja  üleüldine  seisukord  on

kohutav. Katus laseb koridoris läbi, wc põhimõtteliselt olematu. Majas puudub küte ja remonti pole

seal  aastakümneid  tehtud.  Välisteeninduspunkti  ruumidega  võib  rahule  jääda,  kuid  külmade

ilmadega ei suuda õhksoojuspump kogu ruumi normaalselt  ära soojendada.  Neid ruume kasutab

kord nädalas ka sotsiaaltöötaja siis kui välisteeninduspunkt on suletud.

Raamatukogu Raamatukogu
pindala m2

Asukoht,  selle
sobivus
raamatukogule

Seisukord,
milline küte

2019. aastal teostaud tööd
(ehitamine, renoveerimine,
remondid)

Mustvee 330m2 Väga hea tsentraalne
küte

Laenutusosakonnas
valgustuse vahetus.

Avinurme 300m2 Väga hea keskküte Laevalgustite  osaline
remont.

Kasepää 35m2 Väga hea maaküte -
Lohusuu 61m2 Väga hea ahi-küte. Raamatukogu sai uue ukse.
Raja 70m2 Väga hea maaküte -
Saare 92m2 Väga hea Keskküte -
Voore 158m2 Väga hea Hea  ja

keskküte
-

Ulvi 40m2 Asukoht hea soojuspump -

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

Raamatukogu Juurdepääsu  ei

ole tagatud

Juurdepääs  on

tagatud  vähemalt

põhiteenuste osas

Lisaks põhiteenustele 

on tagatud juurdepääs 

ka lisategevustes 

osalemiseks

Tagatud  on

täielik ligipääs
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Mustvee x

Avinurme x

Kasepää x

Lohusuu x

Raja x

Saare x

Voore x

Uvli x

Kokku 2 2 4

2.4 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

STATISTILISES KASUTAJA KÄSUTUSES 6 koos Ulviga

Infotehnoloogiline ja 

tehnoloogiline  keskkond 

raamatukogus M
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Kasutajate käsutuses olevad 
arvutid (arv)

5 3 2 1 1 4 3 1 20

Sülearvutid (arv) 1 1 0 0 0 0 0 0 2

E- lugerid (arv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tahvelarvutid (arv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutitelefonid (arv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fotoaparaadid (arv) 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Projektorid (arv) 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Paberhundid ei ei ei ei ei ei ei ei 0

Paljundamisvõimalus jah jah jah jah jah jah jah jah 8

Printimisvõimalus jah jah jah jah jah jah jah jah 8

Skaneerimisvõimalus jah jah jah jah jah jah jah jah 8

3D printer ei ei ei ei ei ei ei ei 0

Muusikavahendid ei ei ei ei ei ei ei ei 0

WiFi jah jah jah jah jah jah jah jah 8

 Arendustegevus infotehnoloogilises keskkonnas 2019. aastal. Uuemad tööarvutid said Ulvi,

Saare ja Mustvee (3). Tšekiprinterid läksid Ulvi, Saare, Voore ja Lohusuu raamatukokku
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ning ka Kasepääl sai tšekiprinter kasutusele võetud. Vöötkoodilugejad said Ulvi, Lohusuu ja

Mustvee (2). Kõik raamatukogud said uued raamatukogu templid ja „kustutatud” templi.

Voore, Kasepää ja Raja said uued värviprinterid. Ulvi välisteeninduspunkt kleepis kõigile

oma raamatutele taha vöötkoodid, Lohusuul on see töö veel pooleli, kuid enamus raamatuid

on juba vöötkoodi saanud. Ulvi  ja Lohusuu said kiiremad ja paremad interneti lahendused

ning kõikides raamatukogudes on wifi, id kaardi lugejad. Samuti vahetasime välja väikesed

tööarvutite  monitorid  ja  Saare  ning  Avinurme  said  monitorid  lasteosakonna  arvutitele.

Avinurme raamatukogu sai lastele mängulaua 13 erineva mänguga, Worker 13 in 1. Ostetud

sai kolm lamineerimisaparaati, milledega plaanis hakata pakkuma uut teenust, jaotame ära

Saarele,  Avinurme  ja  Mustvee,  samuti  kaks  paberilõikajat.  Raamatukogule  sai  ostetud

projektor  koos  ekraaniga,  et  saaks  läbi  viia  Rikswebi  koolitusi,  üks  ekraan  veel  lisaks

Avinurme.  Samuti  said  kõik  uued  kaasaegsemad  kontoritoolid.  Kõikides  raamatukogu

tööarvutites kasutusel Windows 10 operatsioonisüsteem.

 Kõik raamatukogud ja välisteeninduspunkt said paremini toimiva wifi.

 Mustvee  Raamatukogus  kasutusel  internet  kuni  300  Mbit/s  üles  ja  alla ja  WiFi-võrk  –

Wifi4EU_Mustvee.

 Arvutipargi vanus keskmiselt - „ei ole vanem kui 5 aastat”

3. Kogud

Raamatukogu Kogud  aasta

alguses

Lisandumine Kustutamine Kogud  aasta

lõpus

Mustvee 14192 853 1515 13530 

Avinurme 15073 513 1464 14122
Kasepää 4305 140 618 3827
Lohusuu 6942 256 2825 4373
Raja 9548 387 1598 8337
Saare 11974 341 1978 10337

Voore 12608 371 2341 10638

Ulvi 6195 171 3667 2745

Kokku 80837 3032 16006 67909

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

 Komplekteerimisel  püüame  arvestada  uusi  Mustvee  Raamatukogu   komplekteerimise

põhimõtteid ja samuti ka säilitamisel arvestame nendega. 

 Kirjanduse  komplekteerimine  toimub  valikuliselt  ning  prioriteediks  on  eesti  autorite

ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus.
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 Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale

lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud. 

 Venekeelset  kirjandust  komplekteerib  Mustvee  ja  Raja  ning  Lohusuu  saab  vastavat

kirjandust tellida RVLina.

 Teavikuid  komplekteeritakse  erinevatel  infokandjatel  ja  formaatides.  Teavikute

komplekteerimisel  võetakse  arvesse  piirkonna  omapära  ja  lugemisharjumusi,

komplekteerimisotsuste  tegemisel  käsitletakse  pearaamatukogu  ja

haruraamatukogusid/välisteeninduspunkti ühtse raamatukoguna. 

 Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika,

v a väheväärtusliku sisuga väljaanded, üldjuhul 1 eksemplar. 

 Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt nõudlusele ning võimalustele.

 E- teavikuid ei telli kuna puudub nõudlus.

 Annetusi oli Mustvee Raamatukogus 252 ja need olid põhiliselt Piilsi raamatukogust, kuna

Piilsi raamatukogu suleti siis päris uued raamatud võtsime oma kogus arvele. Asendasime

ka mõningaid enda kogus olevaid räbaldunud raamatuid Piilsi uutega. Annetusi saime ka

keskraamatukogu kaudu. Lohusuu raamatukogu sai 98 annetust ja need ka enamuses Piili

raamatukogust just lastekirjandus.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

 Mustvee Raamatukogus komplekteeritakse kahes keeles - eesti ja vene keeles. Venekeelset

kirjandust valime ise, meile kohaletoodud raamatute hulgast. Pikk ja hea koostöö Sinonim

OÜga. 2019 aastal tellisime lisaks venekeelset kirjandust ka Rahva Raamatust, kuna hinnad

olid soodsad.

 Juurdetulek oli 842 eksemplari, see on 333 võrra rohkem kui eelmisel aastal.

 Teavikuid  ostame  põhiliselt  ühes  eksemplaris,  välja  arvatud  mõned  laste  kohustuslikus

nimekirjas olevad raamatud.

 E-raamatuid ei ostnud

3.1.2 Perioodika oli raamatukogudel juba tellitud 2019 aastaks.

 Mustvee Raamatukogus on perioodika laenutusi suhteliselt vähe, kuid on välja kujunemas

mõned uued lugejad,  kes  käivad raamatukogus  lugemas.  Perioodika laenutuste  arv terve

valla peale on 9263 sellest ajakiru 5639 ja ajalehti 3624.

 Perioodikat tellitakse otse toimetusest, nii on soodsam.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine

 Avinurme raamatukogu ostis ainult 1 auvise 2019 aastal.

3.2 Inventuurid, mahakandmised

Raamatukogu Ringlus

2017

Ringlus 2018 Ringlus 2019 Kogude

uuenemine

2018

Kogude

uuenemine

2019

Mustvee 0,4 0,6 0,6 3,6% 6,3%

Avinurme 0,6 0,5 0,6 3,2% 3,6%

Kasepää 0,6 0,6 0,4 3,0% 3,7%

Lohusuu 0,1 0,2 0,3 2,2% 5,8%

Raja 1,4 1,23 1,4 3,9% 4,5%

Saare 0,3 0,4 0,5 0,3% 0,3%

Voore 0,4 0,4 0,55 2,9% 3,53%

Ulvi 0,18 0,2 0,4 1,5% 6,2%

Kokku 0,7 4,5

Inventuuride läbi viimiseks Mustvee Vallavalitsuse korraldus 29.03.2019 nr 181.

 Kasepää  raamatukogu  inventuur  toimus  8.05.2019  –  27.05.2019,  inventeerisime  3902

eksemplari ja kustutasime 125 eksemplari, mis olid kadunud. 

 Raja raamatukogu inventuur toimus 26.08-28.08.2019, inventeerisime 9445 eksemplari, 20

eksemplari oli kadunud ja need kustutasime.

 Ulvi välisteeninduspunktis toimus inventuur 29.08.2019, inventeerisime 2625 eksemplari ja

kustutatud sai 3667 eksemplari.

 Voore  raamatukogu  inventuur  toimus  2.09.2019-05.09.2019,  inventeerisime  10896

eksemplari, kustutasime 258 eksemplari, mis olid kadunud.

 Mustvee Raamatukogus inventuur toimus  01.11.2019 – 05.11.2019, inventeerisime 13466

eksemplari ja kustutasime 176 eksemplari, mis olid kadunud.

 Saare  raamatukogus toimus  inventuur  6.11.2019  –  8.11.2019,  inventeerisime  10308

eksemplari ja kustutasime141 eksemplari, mis olid kadunud.

 Tänu inventuuridele on nüüd kogud puhtamad, selge ülevaade olemasolevatest teavikutest

ja sai selgeks, et kui kogusid pidevalt puhastada, siis pole tarvis korraga suurt tööd teha.

 Toimub pidev kogude puhastamine, ümberkorraldamine ja uuendamine ning see jätkub ka

2020 aastal. Suure töö tulemusena on tõusnud natuke ringlus ja kogud on viimase aastaga
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kõvasti uuenenud neil,  kes on teinud tublisti mahakandmist,  Avinurmel, Saarel ja Voorel

tuleb see töö veel ära teha.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

 Aasta jooksul muudatused teeninduskorralduses. Raamatukogud ühinesid automaatse teavituste

saatmisega  RIKS-programmis,  tänu sellele  on lugejad  hakanud rohkem tähelepanu  pöörama

tagastustähtaegadele. 

 Raamatute  tagastuskastid  on  Avinurmes,  Mustvees,  Rajal,  Voorel  ja  Saarel  koos

laenutamisvõimalusega ja kastid on leidnud aktiivse kasutuse. Ulvil, Lohusuus ja Kasepääl veel

tagastuskastid puuduvad.

 Enim laenutatud teavikud (TOP3):

- Eesti kirjandus

„Siinpool linnuteed” - Reichardt, Heli - 69

„Rusikad” – Anniko, Silver - 66

„Serafima ja Bogdan” – Afanasjev, Vahur - 60

- Teadmiskirjandus

„Eesti vanaemade lood ja salatarkused” - Maran Pamela - 42

„Kremli haigla saladused” – Mošentseva, Paraskoja - 37

„Kes tappis Urmas Oti?” - Kersna, Vahur - 31

- Tõlkeilukirjandus

„Väike Prantsuse külalismaja – Tagasitulek” -  Pollard, Helen - 81

„Armastus Inglise aias” - Connelly, Victoria - 46

„Raamatupood jõe ääres” - Henry, Patti Callahan - 36

- Ajakirjad

Ajakirjad: Kroonika 557, Naisteleht - 418, Eesti Naine - 371

Ajalehed – Postimees – 1087, Vooremaa - 742, Maaleht - 384                  

4.1. Raamatukogu kasutamine

Raamatukogu Kasutajad 2018 Kasutajad 2019 Muutus(+-)

Mustvee Raamatukogu 428 704 +276

Avinurme 586 475 -111

Kasepää 88 81 -7

Lohusuu 222 136 -86

Raja 203 224 +21

Saare 168 173 +5
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Voore 277 274 -3

Ulvi 261 68 -193

Kokku 2233 2135 -98

Raamatukog

u

Laenaja

d 2018

Laenaja

d

2019

Muutu

s

(+-)

Esmaregistreerit

ud lugejad 2018

Esmaregistreerit

ud lugejad 2019

Muutu

s

(+-)

Mustvee 428 443 +15 67 107 +40

Avinurme 346 353 +7 40 31 -9
Kasepää 79 70 -9 1 7 +6
Lohusuu 67 58 -9 10 6 -4
Raja 163 175 +12 16 8 -8

Saare 130 135 +5 14 19 +5

Voore 179 182 +3 22 14 -8

Ulvi 46 36 -10 6 2 -4

Kokku 1438 1452 +14 176 194 +18

Raamatukogu Külastused

2018

Külastused

2019

Muutus 

(+-)

Virtuaal-

külastused

2018

Virtuaal-

külastused

2019

Muutus

(+-)

Mustvee 8051 7854 -194 7655 1200 -6455

Avinurme 8191 7119 -1072 0 0 0

Kasepää 1179 1141 -38 574 638 +64

Lohusuu 705 656 -49 0 0 0

Raja 2493 2629 +136 873 1288 +415

Saare 2602 2136 -466 0 0 0

Voore 3049 3279 +230 462 620 +158

Ulvi 1036 516 -520 0 0 0

Kokku 27306 25330 -1976 9564 3746 -5818

Raamatuko Laenutused Laenutused Muutus Sh kohal Sh  kohal Muut
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gu kokku 2018 kokku 2019 (+-) kasutus 2018 kasutus

2019

us (+-)

Mustvee 12185 11212 + 206 365 +159

Avinurme 7313 8283 +970 177 205 +28
Kasepää 2430 1516 -914 143 35 -108
Lohusuu 1549 1309 -240 107 120 +13
Raja 12495 11567 -928 233 204 -29
Saare 4581 5209 +628 84 214 +130

Voore 4578 5810 +1232 1102 1960 +858

Ulvi 46 36 -10 6 2 -4

Kokku 45177 44942 -235 2058 3105 +1047

Raamatuko

gu

Sh

Kojulaenutu

sed 2018

Sh

Kojulaenut

used 2019

Muutus

(+-)

Shlaenutustähta

ja 

pikendused

2018

Sh

laenutus

tähtaja 

pikenduse

d

2019

Muut

us

(+-)

Mustvee 9302 8699 -603 2677 2148 -529

Avinurme 7136 8078 +942 845 962 +117

Kasepää 2430 1516 -914 143 35 -108

Lohusuu 1442 1189 -253 114 74 -40

Raja 12262 11363 -899 6410 5906 -504

Saare 4497 4995 +498 1353 1472 +119

Voore 4578 5810 +1232 1102 1960 +858

Ulvi 1336 1126 -210 97 137 +40

Kokku 42983 42776 -207 12741 12694 -47

 Raamatukogu  kasutatavus  kahjuks  aasta  aastalt  langeb,  seepärast  otsime  uusi  väljundeid

oma raamatukogudele, et õigustada oma vajalikkust. Üheks suuremaks suunaks meie vallas

on muuta raamatukogud teenuskeskusteks. 

 Ooteaja pikkus nimetuse kohta ei ületa keskmiselt 4 nädalat.

4.2.Raamatukoguteenused

4.2.1 Teenuste arendamine ja uued teenused
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 Suurimaks tööks raamatukogudes oli 2019. aastal osutatavate teenuste kaardistamine, mis on

külastajate hulgas imestust tekitanud, kas seda kõike saab tõesti raamatukogus teha.

 MUSTVEE RAAMATUKOGUS PAKUTAVAD TEENUSED

 Väljaannete kohalkasutus

 Väljaannete kojulaenutus

 Avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu  võimaldamine

 WiFi 

 E- teenused   

 Elektronkataloog RIKS  

  Pikendamine ja reserveerimine RIKSWEBis

 E- ajakirjanduse lugemine

 Erivajadustega lugejate teenindamine  

  Koduteenindus 

  Ratastoolis lugeja teenindamine raamatukogus – Mustvee, Ulvi, Kasepää, Raja, Saare,   

Voore – sissepääs puudub Avinurmes ja Lohusuus.

 Tagastuskast – Avinurme, Mustvee, Raja, Saare, Voore

 Laenutusjärjekorda panemine

 Infoteenindus

 RVL teenus lugejatele

 Kasutajakoolituste korraldamine

 Meeldetuletuste saatmine võlgnevuste, laenutustähtaja aegumise ja  reserveeringute  

kohta

 Laenutustähtaja pikendamine

 Paljundamine (Tasulised teenused)

 Skaneerimine, salvestamine ja e-postiga saatmine (Tasulised teenused)

 Printimine (Tasulised teenused)

 Fotode suurendamine ja vähendamine (Tasulised teenused)           

 Nutiseadmete laadimine

 Arvutite töökohad

 Lauamängude kohalkasutamine

 Giiditeenus. Turismiinfopunkt - Mustvee

 Maakonnaajalehe Vooremaa tellimuste vastu võtmine ja edastamine - Mustvee
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 Lugemisabivahendite kasutamine - Mustvee

 Veekeetja ja samovari kasutamine - Mustvee

 Spordivahendite kasutamine - Mustvee  

 Spordivahendite laenutamine

 Spordivahendite kasutamine kohapeal

 Lastele pakutavad teenused 

 Muinasjutupark koos mänguväljakuga linna elanikele ja külalistele - Mustvee

Uued teenused 2019. aastal olid 

  Maakonnaajalehe Voorema kuulutuste vastuvõtmine ja edastamine -  teistes kogudes.

 Meeldetuletuste saatmine võlgnevuste, laenutustähtaja aegumise ja  reserveeringute  kohta.

 Tagastuskast Raja ja Voore raamatukogudes

 Veekeetja ja samovari kasutamine – Mustvee raamatukogu

 Spordivahendite kasutamine - Mustvee

4.2.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine

Raamatukogu AIPi 

külastused

2018

AIPi 

külastused

2019

Muutus

(+-)

AIPi 

kasutajad

2018

AIPi 

kasutajad

2019

Muutus

(+-)

Mustvee 133 94 -39 56 103 +47

Avinurme 0 12 +12 0 12 +12

Kasepää 29 2 -27 29 2 -27

Lohusuu 5 13 +8 4 5 +1

Raja 5 24 +19 5 24 +19

Saare 729 503 -226 64 40 -24

Voore 84 52 -44 67 26 -41

Ulvi 0 12 +12 0 1 +1

Kokku 985 712 -273 225 213 -12

 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

 AIP-i kasutatavuse lühianalüüs.

Viimaste  aastatega  on AIPi  kasutatavus aasta  aastalt  ikka vähenenud.  Mustveel  on AIPi

kasutamine tõusnud +47 võrra, tänu laste aktiivsele käimisele. Enim kasutatakse AIP-i e-

dokumendihalduseks, nende digiallkirjastamiseks; pangaülekanneteks, piletite printimiseks,

uudiste  lugemiseks,  infootsinguteks.  Lapsed  ja  noored  peamiselt  vaba  aja  veetmiseks  -
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mängimiseks, videote vaatamiseks, vahel ka õppimiseks.

4.2.2 Infoteenindus

Raamatukogu Päringud 2018 Päringud 2019 Muutus (+-)

Mustvee 61 21 -40

Avinurme 48 36 -12

Kasepää 16 13 -3

Lohusuu 7 1 -6

Raja 9 6 -3

Saare 8 1 -7

Voore 32 12 -20

Ulvi 8 2 -6

Kokku189 189 92 -97

 Päringud, teemad ja näiteid.

Põhilisteks päringuteks on bibliograafilised päringud. Kindlasti on kõigil palju jäänud märkimata ja

edaspidi tuleb lihtsalt rohkem arvestust pidada.

4.2.3 RVL teenindus

Raamatukogu RVL

sisse 2018

RVL 

sisse 2019

Muutus

(+-)

RVL

välja 2018

RVL

välja 2019

Muutus

(+-)

Mustvee 768 1949 +1181 347 1232 +885

Avinurme 305 989 +689 332 431 +99

Kasepää 8 209 +201 263 151 -112

Lohusuu 0 389 389 5 166 +161
Raja 0 43 +43 12 280 +268
Saare 156 205 +49 42 158 +116

Voore 26 66 +40 94 252 +158

Ulvi 116 79 -37 72 172 +100

Kokku 1379 3929 +2550 1167 2842 +1675

 Raamatukogudevahelise laenutuse korraldus valla piires on hea. Raamatukogu direktor käib

ise „ringil” ja  aitavad ka piirkonnajuhid (Avinurme, Saare). Saare ja Voore vahelist RVL

aitab  korraldada  sotsiaaltöötaja  ja  registripidaja.  Avinurme,  Ulvi  ja  Lohusuu vahel  aitab
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koolibuss raamatuid kiiremini kohale toimetada. Lisaks muidugi paljud head tuttavad, kes

alati on nõus aitama.

Mustvee Raamatukogu tellis Rahvusraamatukogust 4 teavikut, lugejate soovil.

4.2.3 E-ja m-teenused 

Raamatukog

u

Raamatukog

u oma 

veebisait 

(koduleht, 

blogi)

Interaktiivset

e teenuste 

arv

Raamatukogupoolse

te postituste arv 

sotsiaalmeedias

Külastused 

mobiilrakenduse

le m-RIKS (arv)

Mustvee koduleht 2 236 0

Avinurme - 1 14 0

Kasepää Jah 2 38 0

Lohusuu - 1 32 0
Raja Jah 0 6 0
Saare - 1 27 0

Voore Jah 2 69 0

Ulvi - 0 0 0

Kokku 4 9 422 0

 Uusi e-teenuseid hakkasid pakkuma 2019. aastal Avinurme, Lohusuu ja Kasepää, kes  tegid 

endale facebooki kontod. Postituste arv võiks olla suurem, nii saaks ennast rohkem 

nähtavaks teha. Mustvee vallast on oma koduleht Mustvee Raamatukogul, blogid on 

Kasepääl, Rajal ja Voorel. Facebooki omavad Mustvee, Avinurme, Kasepää, Lohusuu, 

Saare ja Voore. 

Süsteemi RIKS kasutamine

Raamatukogu E-külastused 

(RIKSWEBi 

külastused, 

enda kogu)

(arv)

E- pikendused 

(RIKSWEBI 

kaudu 

pikendamine)(arv)

E-reserveeringud 

(RIKSWEBi 

kaudu 

reserveerimine) 

(arv)

Otsingud 

andmebaasist 

RIKS (arv)

Mustvee 26 4 11 76

Avinurme 14 0 0 54
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Kasepää 2 0 0 34

Lohusuu 0 0 0 2
Raja 5 0 0 1
Saare 0 0 0 38

Voore 11 85 2 24

Ulvi 0 0 0 0

Kokku 58 89 13 229

4.2.4 Kasutajakoolitused

Raamatukogu Kasutajakoolitusi

kokku

Sh 

rühmakoolitusi

Osalejaid

kasutajakoolitustel

kokku

Sh

rühmakoolitustel

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Mustvee 21 102 9 15 74 274 60 187

Avinurme 6 5 2 3 6 5 34 41

Kasepää 0 0 0 0 0 0 0 0

Lohusuu 5 6 0 0 5 6 0 0

Raja 3 2 0 0 3 2 0 0

Saare 16 21 0 0 23 25 0 0

Voore 5 9 2 2 23 22 20 15

Ulvi 2 1 0 0 2 1 0 0

Kokku 58 146 13 20 136 335 114 243

 Muutused  2019.  aastal.  Mustvee,  Lohusuu,  Saare  ja  Voore  raamatukogudes  tõusis

individuaalkoolituste  arv,  rühmakoolituste  ja  osalejate  arv tõusis  Mustvees.  Kokkuvõttes

kasutajakoolituste ja osalejate numbrid kasvasid.

 Peamised sihtrühmad, kellele koolitusi korraldati.  Individuaalset kasutajakoolitust saab

iga uus lugeja ja külastaja,  kes vajab abi erinevate toimingute tegemisel. Rühmakoolitusi

tehti lastele, eakamatele lugejatele ja koolide klassidele ning ekskursioonidele.

 Kasutajakoolituste teemad rühmale: rikswebi koolitus, raamatukogu kasutamise tutvustus,

töövarjupäev, näituste tutvustamine

 Kasutajakoolitused  individuaalselt:  rikswebi  koolitus,  raamatukogu  kasutamise  tutvustus,

SMS  saatmine,  printimise  juhendamine,  lehtede  tellimine,  maksude  maksmine,

arvutikoolitused,  nutitelefonide  kasutamise  õpetus,  raamatukoguteenused  ja  võimalused,
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digiallkirjastamine  ja  dokumendi  käsitlemine  e-  keskkonnas,  erinevate  infootsingute

juhendamine,

4.2.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Koduteenindus

Raamatukogu Kordade arv Teenuste arv Kasutajate

arv

Mustvee 114 307 6

Avinurme 0 0 0

Kasepää 0 0 0

Lohusuu 0 0 0

Raja 62 62 5
Saare 101 101 2

Voore 0 1 0

Ulvi 0 0 0

Kokku 277 471 13

 Koduteeninduse  korraldus  sujub  hästi,  raamatud  viiakse  soovijatele  koju  kätte,  kaugeim

koduteenindus  on  Piilsis,  sinna  viib  direktor,  kui  käib  RVL ringil  vallas.  Mustvees  on

koduteenindatavaid juurde tulnud ja tundub, et tuleb veelgi. 

Teenused teistele asutustele

Raamatukogu Teenused erivajadustega kliente

teenindavatele    asutustele

(haiglad, hooldekodud jms)

Ürituste arv Osavõtjate

arv

Saare Eesti-  ja  venekeelse  lugemisvara

hankimine

1 -

Avinurme Avinurme Hooldekodu 4

4.2.6 Rändkoguteenus

Kellele  teenust

osutatakse

Kus  teenust

osutatakse

Millal

teenust

osutatakse

Teenuste arv loeteluna Kasutajate

arv 2019

Kasutus

kordade 

arv 2019

- - - - Näit: 10 Näit: 20

 Rändkoguteenust Mustvee Raamatukogu hetkel ei osuta.
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4.2.7 Huvitegevused

 Avinurme  raamatukogu  juures  käib  koos  1x  nädalas   laste  muinasjuturing  ja  1x  kuus

aiandusring

 Kasepää  raamatukogu  alustas  käsitööringiga  2019 aasta  jaanuaris.  Käsitööring  toimub  2

korda nädalas – esmaspäev ja teisipäev.

4.3 Laste- ja noorteteenindus

Mustvee Raamatukogu

 Laste ja noorte külastatavuse numbrid tõusid tänavu lugejate ja külastatavuse osas, tõusid ka

laenutuste osas. Külastusi tõusis 526 võrra, kasutajaid saime juurde 10 võrra. Laenutuste arv

tõusis 19 võrra. 

 Selleks, et meelitada noori raamatukokku, korraldasime mitmeid huvitavaid väljapanekuid

ja näitusi, mis võeti hästi vastu. Populaarsemaks näituseks oli „Ehi ennast ehetega, mis su

emal enne olnud, vanaema valmistanud”. Samuti tegime koostööd kirjanduse õpetajatega,

kes viisid kirjandustunde läbi raamatukogus. 

 Oleme täheldanud, et raamatukokku meelitab lapsi/noori ka meie kass Hurmur ja kui laps on

raamatukokku  tulnud,  on  märksa  lihtsam  lugemisharjumust  õpetada.  Lastel  palusime

joonistada  meie  Hurmurit,  millest  panime  üles  näituse.  Joonistusi  tõid  peaaegu  kõik

algklasside lapsed.

Saare haruraamatukogu

 Laste ja noorte külastuste arv on jätkuvalt languses, samas laenutuste arv on kasvanud. Ka

sel  aastal  toimusid  arutelud  (2  korral)  laste  ja  noortega  teemal  „Milline  on  minu

raamatukogu?”  Kokkuvõtvalt  võib  öelda,  et  kohalikud  lapsed  ja  noored  käsitlevad

raamatukogu  pigem  noortekeskusena,  kus  on  ka  raamatute  laenutamine.  Soovitakse

avaramat ruumi erinevate tegevusvõimalustega.

4.3.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine

 Laste-  ja  noortekirjandust  komplekteerime  ikka  kahes  keeles.  Sellele  aastal  uuendasime

palju venekeelset fondi, tellisime eesti autoreid venekeelsena rohkem kui eelnevatel aastatel,

see  võib  ka  olla  tingitud  sellest,  et  neid  tõlgiti  tunduvalt  rohkem vene keelde.  Koostöö

venekeelse kooliga on hakanud taas rohkem sujuma, venekeelsed lapsed on raamatukogu

uuesti avastamas. 

 Väikelaste  kirjandust komplekteerime endiselt  tagasihoidlikumalt,  sest lugejaid väikelaste

seas on vähe. Loodame, et seda aitab parandada lasteaedade külastamine.
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 Kasepää haruraamatukogus laste näitajad hetkel kahjuks langevad, juurde sai tellitud umbes

10 eksemplari.

 Lohusuu harukogus komplekteeriti raamatuid, mis kuuluvad kohustusliku kirjanduse hulka,

kuid mis raamatukogus olid juba räbaldunud ja vajasid välja vahetamist. Kokku tuli juurde

14 uut lasteraamatut.

 Saare haruraamatukogus laste -ja noortekirjandust komplekteeriti ~42 eksemplari raamatuid

s.o. ~1,5 laps-lugeja kohta ja 1 aastakäik perioodikat. Ka Postimehe uus noorteväljaane neis

huvi ei tekitanud.

 Voore  haruraamatukogus  2019.  aastal  soetati  laste-  ja  noortekirjandust  47   raamatut,

summas  413  eurot,  17  omavalitsuse  raha  eest  ja  25  riigiraha  eest,  annetusi  oli  5.  See

moodustab kogu komplekteerimisest 13%. Oli tellitud 2 ajakirja: Täheke ja Hea Laps.

 Ulvi välisteeniduspunktis  komplekteeris  laste-  ja  noortekirjandust  9  teavikut.  Need

lagunenud klassikaliste raamatute asemele (Lindgren). Vajadusel, nt kui koolivaheajal või

suvel on lapsed vanavanemate juures, saab raamatukogus lugeda või lugemist kaasa võtta. 

 

4.3.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Lug-

d

2018

Lug-

d

2019

Muutus

(+-)

Külast-

d 2018

Külast-

d 2019

Muutus

(+-)

Laenut

2018

Laenut

2019

Muutus

(+/-)

Mustvee 184 194 +10 2556 3082 +526 1484 1503  +19

Avinurme 154 161 +7 4502 3970  -532 979 957 -22

Kasepää 9 6 -3 66 61 -5 55 44 -11

Lohusuu 28 31 +3 130 212 +82 145 115  -30

Raja 18 22 +4 212 300 +88 126 175  +49

Saare 33 29 -4 739 555 -184 291 400  +109

Voore 78 68 -10 709 741 +32 643 770  +127

Ulvi 20 5 -15 66 8 -58 46 3 -43

Kokku 524 516 -8 8980 8929 -51 3769 3967 +198

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

Mustvee

 Koostöö koolide,  lasteaedade  ja  raamatukogu  vahel  aitab  kaasa  laste  lugemisharjumuste
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kujundamisel. Selleks on toredad ettevõtmised-ettelugemispäevad, lugemisvõistlused. 

 Kuna raamatukogu kasutatakse palju nö vahepeatusena enne muusikakooli või mõnda ringi

minekut, on võimalus lapsele ka mõnda huvitavat raamatut soovitada. Tihtipeale on selline

lähenemine palju innustavam.

 Ulvil on lapsi vähe ja nemad saavad vajaliku kirjanduse Avinurme raamatukogust. 

Avinurme

 Langenud on  veidi laenutuste ja külastuste arv. Külastuste languse põhjust arvan olevat

märgistuses, sest lapsi on tõepoolest peale tunde  palju raamatukogus.

 Laenutuste langust ma ei imesta, sest nutimaailm  on vallutanud  igasuguse huvi raamatute

lugemise  vastu.  Isegi  noorteraamatuid  laenutatakse  vähe  ja  lauamängude  ja

teadmisraamatute vastu on huvi langenud.

 Lugemisharjumuste   kujundamiseks  tegime   muinasjututunde,  raamatukogutunde  ,  uute

raamatute  tutvustusi,  näituseid-väljapanekuid,  kohtumise   kirjanik  Kristina   Ruderiga,

kirjandusülevaateid, ettelugemisi, lasteaiale raamatukoguhommikuid jne.

Kasepää 

 Laste arv piirkonnas on väike. Piirkonna lapsed käivad Mustvees koolis ja vajadusel saavad

raamatu Mustvee raamatukogust. Meil laenutatakse  enamus kohustuslikku kirjandust.

 Raamatukogu  asub  lasteaia  läheduses  ja  püüame juurde  saada  uusi  lugejaid.  Külastame

lasteaeda ja loeme koos muinasjutte.

Lohusuu

 2019.aastal on tulnud juurde mõned uued lugejad. Ka külastuste arv on kasvanud. Samas on

aga vähenenud laenutuste arv. Enamasti laenutavad lapsed kohustuslikku kirjandust.

Saare

 Toimib hea koostöö Kääpa lasteaiaga lastekirjanduse komplekteerimisel  ja tutvustamisel.

See on teinud raamatukogu sellealase töö palju lihtsamaks, sest komplekteeritud raamatud

saavad  ka  lasteaiaõpetajatega  läbi  analüüsitud:  millised  teemad  meeldivad,  arendavad,

vajalikud  on.  On  teatud  hulk  raamatuid,  mis  aastast  aastasse  lastes  ettelugemisel  huvi

tekitavad  ja  uudisteoseid,  mis  on lastele  mõeldud  kuid huvi  neile  ei  paku.  Kooliealised

laenutavad peamiselt noorteromaane ja kohustuslikku kirjandust. Algklasside lapsed loevad

meelsasti  aastast  aastasse  A.Perviku  sarju  (Tiriliinna  lood  ja  Paula  lood).  On  ka

perekondlikke  „võistlusi”:  kes  pereliikmetest  loeb  aastajooksul  läbi  rohkem  raamatuid.

Jätkuvalt toimib ka lasteaiaealiste vanematega koostöö, kus lapsed valivad ise laenutamiseks
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raamatuid ja vajadusel raamatukogutöötaja arutleb nendega raamatute üle ja annab soovitusi

valikute tegemisel.

Voore 

 Laste huvi lugemise vastu kipub vähenema, nutiseadmed teevad võidukäiku ja seda järjest

nooremate seas.  Külastuste  ja laenutuste arv vaatamata sellele natuke kasvas. Kusjuures

kui  laps  ikka  raamatukokku  jõuab,  kas  klassiga  või  vanematega,  on  ta  raamatutest  ja

lugemisest huvitatud küll. 

Voore Põhikoolis õpilaste arv kahjuks väheneb. I klassi alustas 2019 ainult 2 last.  Üldse

koolis alla 50 õpilase.

Kuna lugemisprogramm „lugemisisu” on mõeldud 6-10 aastastele, siis neid lapsi on alles

jäänud ainult 15-16. Lugemisprogrammiga liitusid kõik selles vanuses Voore kooli lapsed.

Olenevalt järgmisel aastal I klassi minejate arvust, tuleb kaaluda kas järgmisel (2020-2021)

aastal „lugemisisuga” Voore raamatukogus jätkata. 2020.a. kuni juuni kuuni oleme

veel jätkajad. 

„Lugemisisu” tagasiside lastekirjanduse keskusele 7.01-15.06.2019

programmiga liitunud laste arv (osalejamärke plakatil) 16

programmi läbinud laste arv (kes said diplomi) 10

programmi tutvustavate ürituste arv   4

lugemisdiplomite üleandmise ürituste arv   1

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

üritused. LISA 1

 Kuna oli laulu- ja tantsupeo juubeliaasta, siis oli meil lugemissaalis nätus/väljapanek „Ehi

ennast  ehetega,  mis  emal  enne olnud,  vanaema valmistanud”.   Poole  aasta  jooksul  said

inimesed  näha  ja  tutvuda  laulu-  ja  tantsupeo  meenetega,  märgid,  mütsid,  rahvariided,

laulikud läbi aegade kuni tänapäevani välja. 

 Seoses  Juhan Liivi  155 juubeliaastaga  koostasid  9.klassi  õpilased  ettekande  Juhan Liivi

eluloost. See kanti ette näidendi vormis. Lisaks loeti Juhan Liivi luuletusi ja lõpetuseks loeti

raamatut ``Mu kallis Liisi``. Lugemine toimus ahelana ja sinna olid kaasatud ka 7 ja 8 klass. 

 Raamatukogupäevade raames panime seekord rõhku ettelugemisele,  lugemas käisime ise

lasteaedades ja samuti tegime ettelugemist raamatukogus. Ettelugemiseks valisime Sipsiku,

mis osutus ülipopulaarseks. 
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 Koostöös Mustvee Kultuurikeskusega aitasime tähistada lastekaitsepäeva. Meie poolt olid

kriidid,  pallid,  hüppenöörid  ja  pildistamine.  Üritusest  võttis  osa  ka  lapsi  ja  peresid

väljaspoolt meie oma valda.

 Lastekirjanikest külastas raamatukogu sellel aastal Mika Keränen, Reeli Reinaus ja Kristina

Ruder. 

 Enne jõule sai täiendust ka meie muinasjutupark, kuhu soetasime kaks uut kiike ja liumäe.

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond

 Raamatukogu  koht  ja  roll  kohalikus  kultuurielus.  Raamatukoguteenust  kasutab  48%

teeninduspiirkonna  elanikest.  Paljudele  neist  on  raamatukogu  ainus  koht,  mida  nad

kultuuriasutustest  külastavad.  Seega  omab  raamatukogu  suurt  tähtsust  kohalikus

kultuurielus, vabaaja veetmisel ja enese täiendamisel.

 Muudatused võrreldes eelmise aruandeperioodiga.

Erineva keele ja kultuuritaustaga inimeste sidususe suurendamine.

 Erineva  keele  ja  kultuuritaustaga  inimeste  sidususe  suurendamine  toimub  läbi

ühistegevuste- koos käiakse raamatukoguüritustel, tuuakse eksponaate näitustele jne.

4.5.1 Üritused ja näitused 

Raamatukogu Näitused/väljapanekud, 

k.a viruaalnäituste arv

Ürituste arv Üritustest

osavõtjate arv

Mustvee Raamatukogu 5 7 179

Avinurme

Kasepää 4 5 38

Lohusuu 3 1 7

Raja 18 3 112

Saare 4 3 46

Voore 22 11 88
Kokku

Lisa 2 

Täiskasvanutele korraldatud olulisemad üritused

 Hinnang raamatukogus korraldatavatele näitustele/üritustele.

 Traditsiooniks on kujunenud püsinäituste sari Mustvee raamatukogus, mis erinevatel aastatel

on pühendatud vastavalt kultuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud teema-aastale.

 Kogukonna kaasamine raamatukoguüritustele, probleemid, muudatused. 
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4.5.2. Koostöö erinevatel tasanditel (k.a lasteteenindus)

Raamatukogu Raamatukogul
puuduvad
kontaktid  teiste
asutustega
koostöö osas

Raamatukogul
on  kontaktid
teiste asutustega

Raamatukogu
töötab
regulaarselt
üheskoos  teiste
asutustega ning
pakub  neile
teenuseid

Raamatukogul
on  teiste
asutustega  tihe
koostöö,
raamatukogu
pakub  neile
teenuseid,
korraldatakse
ühistegevusi  ja
pakutakse
ühiseid
teenuseid.

Mustvee Jah

Avinurme Jah

Kasepää Jah

Lohusuu Jah

Raja Jah

Saare Jah

Voore Jah

Kokku 4 3

 Aruandeaasta jooksul toimunud muudatused  koostöö osas aruandeaastal.

 Uued  koostöövormid, uued koostööpartnerid jne.

Koostöö kohalikul tasandil  

 Hea  koostöö  on  maakonna  keskraamatukoguga-  koolitused,  infovahetus,  nõustamine,

vahvad väljasõidud.

 Raamatukogudel  on  kultuurielus  keskne  roll.  Oma  huvitavate  näituste  ja  üritustega

meelitatakse inimesi raamatukokku ning kaasatakse neid näituste korraldamisse. Inimesed

mitte  ainult  ei  vaata  meie näitusi,  vaid löövad ka ise aktiivselt  kaasa,  tuues eksponaate,

seega  on nad koostööpartnerid raamatukogudele.

 Olulised  koostööpartnerid  on  raamatukogudel  lasteaiad,  koolid,  noortekeskused,

kultuuriasutused.  Raamatukogud  on  abistavas  rollis  ürituste  läbiviimisel,  Mustvees  ja

Avinurmes korraldavad õpilaste ja täiskasvanute kohtumisi kirjanikega.

 Vabatahtlikud RVL korraldamist, triipkoodide kleepimist Lohusuus. 

Koostöö riiklikul tasandil     
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 Avinurme,  Voore ja  Raja  haruraamatukogud osalesid vabariiklikus  kampaanias  ”Ole IT-

vaatlik” 

 Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Soome Instituudi ja heategevusfondi „Aitan lapsi raamatute

juurde” ühisprojekt „Lugemisisu”

 Koostöö Rahvusraamatukoguga.

4.6 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukogu Raamatukogul
puudub  oma
koduleht  (blogi),
kuid  tutvustab
raamatukogu
tegevusi  kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu
tutvustab  oma
tegevusi  regulaarselt
oma  kodulehel(blogis)
ja  kohalikus
trükimeedias

Raamatukogu
tutvustab  oma
tegevusi  lisaks
omavalituste
kodulehel,  partnerite
kanalites  ja
sotsiaalmeedias

Mustvee Jah

Avinurme Jah

Kasepää Jah

Lohusuu Jah

Raja Jah

Saare Jah

Voore Jah

Kokku 3 4

 Mustvee Raamatukogul oma koduleht ja facebook, Raja, Kasepää, Voore haruraamatukogul

blogi ja facebooki kaudu teevad ennast nähtavaks Avinurme, Lohusuu, Kasepää; Saare ning

Voore haruraamatukogud. FB võimaldab huvilistel kursis olla raamatukogus toimuvaga ja

saada infot uutest raamatustest.

Mustvee Raamatukogu tegemistest kirjutas maakonnaleht: 

 Vooremaa 24.01.2019 "Mustvee raamatukogus tutvustatakse teejoomise tavasid" Jaan Lukas

https://www.vooremaa.ee/mustvee-raamatukogus-tutvustakse-teejoomise-tavasid/

 "Mustvee  raamatukogus  saab  trenni  nii  kehale  kui  ka  vaimule"

https://www.vooremaa.ee/mustvee-raamatukogus-saab-trenni-nii-kehale-kui-ka-vaimule/

26.01.2019

 "Valla raamatukogude tööst", Mustvee Valla Teataja nr2 (12) veebruar 2019
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 "Mustvee raamatukogu tegemistest", Mustvee Valla Teataja nr 5(15) Mai 2019

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=mustveevalla20190509.2.9

 "Mustvees avatud näitus kajastab laulupidude ajalugu", Vooremaa 9.05.2019

https://www.vooremaa.ee/mustvees-avatud-naitus-kajastab-laulupidude-ajalugu/

 "Indrek Hargla külastas Mustveed vanaaegse kohvri ja põnevate raamatutega", Maakonna

ajaleht Vooremaa 31.10.2019 nr126

 „Mustvee  Raamatukogu  pälvis  IDA  aasta  teo  tiitli”,  Maakonna  ajaleht  Vooremaa

14.12.2019 nr145

4.7 Andmebaasid mida pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel

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
 
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing

Riigi Teataja

Riigiportaal Eesti.ee

Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU

5. 2020. aasta tegevused

 Raamatukogudevaheline  suurem  koostöö  rändnäituste,   väljapanekute  ja  ürituste

korraldamise näol.

 Suurem  kogude  puhastamine  Saarel,  Voorel,  Avinurmes  ja  inventuurid  Lohusuus  ning

Avinurmes.

 Lohusuus ja Ulvil raamatukogu uuendamine ning õdusamaks muutmine uute riiulite näol.

 Raamatukogujuubelid Kasepääl, Saarel 105 ja Voorel 105.
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 Aktiivsem projektide kirjutamine.

 Maakonnaajale „Vooremaa” tellimuste vastuvõtmine kõigis haruraamatukogudes.

 Voorel on kavas avada raamatukogus Kääpa Oti müügiriiul (praegu valmistamisel).

 Aktiivsem koostöö koolide ja lasteaedadega, „Raamatukogu läheb külla”

 Olemasolevate teenuste nähtavamaks tegemine kogukonnale.

 Raamatukogude vahelise RVL süstematiseerimine ja korrapärasemaks muutmine, kaasates

kogukonda.

 Raamatukogu Rikswebi suurem tutvustamine ja koolituste tegemine kogukonnale.

Koostajad Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Raja, Saare, Voore, Ulvi ja Mustvee raamatukoguhoidjad.

Kokkuvõtte tegi Mustvee Raamatukogu direktor.

Direktor

Allkiri   ………………     /Nimi/Anu Ots

LISA 1

 Laste-ja noorteüritused 

Raamatukogu Ürituse nimi Osavõtjate arv

Mustvee „Kohtumine kirjanik Reeli Reinausiga” 81

„Kohtumine kirjanik Mika Keräneniga” 104

„Varakult lugema” 15

 „Ettekanne Juhan Liivist” 25

„Lastekaitsepäev” 174

„Heal meelel ja ilusal keelel“ ettelugemisvõistlus 13

„Loeme lapsed magama” 21

 „Kuula, ma loen sulle!” 8

„Lauamängude päev” 20

„Loen sulle!” 18

 „Külla tuleb Indrek Hargla!” 46

„Pipi Pikksukk mina.....” 14

„Külla tuleb Kristina Ruder” 94

Avinurme Muinajutuhommikud 1kord nädalas 5

Raamatukoguhommikud 1kord kuus lasteaed 135

“Kohtumine Mika Keräneniga” 60
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“Külas kirjanik Kristina Ruder” 57

Kasepää Ettelugemine lasteaias 6

Lohusuu Ettelugemine lasteaias 9

Raja Üritus“Vastlapäev“ Vastlapäeva tähistamine.
Raamatukogus on külas Raja Noortetuba lapsed

10

Ettelugemise  hommik.  Loeme  ette  A.Lindgreni
raamatut „Pipi Pikksukk“

8

Ettelugemispäev. Ettelugemishommik Tiheda lasteaias.
( Raamatukogupäevad)
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Saare “Sõbralood sõpradega” 9

Emakeelepäev 15

“Sõgisesed lood” 21

Volbripäev:Nõia elu metsas 11

Unejutt ”Sipsik” 14

Jõulumemme mure 26

Voore Lugemisisu – I klassn(Rampsu raamatukogu) 7

Uuemat lastekirjandust (noorte projektilaager - TAIP 18

Pidu põhjalas - “Pipi Pikksukk” 4

Reisiraamatud – VII klass 7

Lugemisisu 9

Ettelugemine lasteaias “Sipsik” 4

LISA 2

Täiskasvanutele korraldatud olulisemad üritused

Raamatukogu Ürituse nimi Osavõtjate arv

Mustvee Raamatukogu „Kohtumine Tiit Läänega” 12

„Kohtumine Teeklubis” 27

„Mõnusat lugemist pikal sügisõhtul” 24

 „Maal on mõnus!” 42

„Laulu-  ja  tantsupeo  tule  teekond  Mustvee 28
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vallas” 

„Rõdukontsert - Avinurme puhkpilliorkester” 31

„Fotonurk” 15

Avinurme “ Meie Eestile” 40

„ Kirjanduslik-muusikaline koosviibimine 23

“Kirjanduskohvik-  Külas  Kotinukalt  pärit

kirjanik ja luuletaja ANNELI  LAMP
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Kasepää ? 32

Lohusuu Uudiskirjanduse tutvustamine 7

Raja Vaba laenutuslett! 12

Saare Näituste lõpetamine Kokku külastajaid 30

Jõulumemme mure 18

Voore Ei  päevagi  kirjareata(raamatukogupäevad)
Eesti  keele  aasta  (tutvumine  vanade
ajalehtedega  Olewik  1896  aastakäik  ja
dea.digariga

7

Ole IT – vaatlik-it-alane nõustamine 4

Täiskasvanutele korraldatud olulisemad näitused

Raamatukogu Näituse nimi

Mustvee Raamatukogu „Meie kuldvara ” Raamatukogukell

„Värvikate daamide värvilised tekid”

”Ehi  ennast  ehetega,  mis  su  emal  enne  olnud,  vanaema

valmistanud”

Virtuaalnäitus "Laulupeo tule teekond Mustvee vallas"

Virtuaalnäitus "Meie valla raamatukogud"

Avinurme “Täringud ja  lauamängud”

“Pitsidega või tikitud käterätid ja seinalinikud”

„Avinurme kollektiivid laulupidude  radadel”

“Küünalde näitus  JÕULUVALGUS”

Kasepää Käsitööklubi - Käsitöönäitusmüük

Lohusuu

Raja 150 aastat eestirahva laulupidu

Saare Näitus “Oo, milline põll!”

“Pisikene pits”
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Näitus “Oo, milline kott!”

Voore Pastapliiatsite näitus
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