
Aastaaruanne 2018

Tudulinna raamatukogu

Elanike arv (01.12.17) 429

1. Põhilised tegevussuunad
Lugejate teenindamine, kogude komplekteerimine ja korrastamine, infopäringutele vastamine.
Raamatukogu kolimine remonditud ruumidesse koolimaja esimesel korrusel.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur

Seoses haldusreformiga tuli raamatukogule juurde ka teenusekeskuse funktsioon. Avatud on
endiselt neljal päeval nädalas. Seoses lugejate vähesusega kaotati ära Oonurme laenutuspunkt
ja anti  üle kohalikule külaseltsile  toimetamiseks.  Tudulinna Raamatukogu sai avaramad ja
remonditud ruumid, kus käivad koos ka kohalikud pensionärid, korra kuus või rohkem. 

2.2 Eelarve 
 

Põhieelarve Seisuga 31.12.17 € Seisuga 31.12.18 € Muutus %
Eelarve kokku 11750 19290 + 39 %
Personalikulu 9300 14840 +37 %
Komplekteerimiskulu kokku 2570 2640 +2.6 %
sh OV-lt 1540 1820 +15.4 %
Sh riigilt 1030 820 - 26 %
Infotehnoloogiakulud 370 0 0
Koolituskulud 0 0 0

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 

Tudulinna Raamatukogus töötab üks inimene ja tööaeg on endiselt 30 tundi nädalas. 
Tudulinna Raamatukogu lahtiolekuajad:
E: 09.00- 16.00
T:09.00- 16.00
K:09.00- 17.00
N:09.00- 17.00

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest

Ei osalenud.

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine
               Teema Tundide arv
"Tähelepanu, lugemine ja mälu" 6
E-kodaniku juhendaja koolitus 
raamatukoguhoidjatele

16+16

"Tulemuslikud läbirääkimised" 4



Need millel osalesin, olid väga sobilikud.
Huvipakkuvad on motivatsioonikoolitused.

2.3.3 Töötajate tunnustamine

2.4 Raamatukogu haldustegevus

Seoses  raamatukogu  kolimisega  tegi  Alutaguse  vald  uutes  ruumides  remondi.  Olemas  on
korralik  internetiühendus  ja  töökorras  arvutid  nii  lugejatele  kui  ka  töötajale.  2018.  aastal
lisandusid töövahendite hulka ka skänner ja paljundusaparaat. 

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused

Lugejate arv väheneb aasta-aastalt, kuid 2018. aastal oli positiivne see, et raamatukogu kolis
koolimajaga  ühte  majja  ja  seetõttu  laste  külastuste  arv  tõusis.  Suurenenud  on
internetikülastajate arv vanemaealiste inimeste hulgas, kes käivad makseid tegemas.  Kõige
suurem huvi on ilukirjanduslike teoste vastu, järgnevad elulooraamatud ja reisikirjeldused. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised

Inventuur on plaanis 2019. aasta lõpu poole läbi viia, kuna viimane on tehtud väga ammu. 
2018. aastal kanti maha 1157 teavikut. 

4. Lugejateenindus

Raamatukogu kannab 2018. aastast ka piirkonna teenusekeskuse ülesandeid.

4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 65/22 76/26 +11/+4
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 1383/97 1120/122 -263/+25
Külastused / sh lapsi 795/298 1203/568 +408/+270

Lugemishuvi  elanikkonna  seas  langeb.  Asume  kooliga  ühes  majas,  seetõttu  on  tõusnud
külastuste arv. 

4.2 RVL teenindus

RVL-i kasutan venekeelse kirjanduse toomiseks Jõhvi Keskraamatukogust.

4.3 Laste- ja noorteteenindus 

Alates 2018. aasta septembrist  asub raamatukogu Tudulinna Kooliga ühes majas ja lapsed
saavad  raamatukogu  külastada  ja  seal  aega  veeta  ka  vahetundides  ning  peale  koolitunde.
Lastele  on  loodud  oma  nurk,  kus  on  diivan,  kott-toolid,  laud.  Peale  kooli  käivad  lapsed
tegemas koduseid töid ja veedavad aega joonistades, värviraamatuid värvides ja lauamänge
mängides. Kord kuus toimub tüdrukuteõhtu. 



4.3.1 Laste- ja noorteüritused

Ürituse nimi Osavõtjate arv
Tüdrukuteõhtu 1x kuus 10- 13
Pühade tähistamine 8
Ettelugemise päev 12

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine

4.5 Raamatukogu koostöö

Koostöö on Tudulinna Kooliga.        

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Ürituse, näituse nimetus
1. Alates nov. 2018 uutes ruumides pensionäride koosviibimine 1x kuus
2. Jõulupidu pensionäride ja kooli õpilastega

Seoses  kolimisega  uutesse  ruumidesse  on  võimalik  korraldada  rohkem üritusi  ja  kutsuda
külalisi esinema. Samuti on ürituste eelarve suurem 2019. aastal, mis võimaldab korraldada
erinevaid koosviibimisi. 

4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus 

Kasutajakoolitusi oli seoses interneti kasutamisega.
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded

Raamatukogul ei ole oma kodulehekülge, ega Facebooki kontot. Info raamatukogu kohta asub
Alutaguse valla kodulehel. 

5. 2019. aasta tegevused 

Seoses avaramate ruumidega ja eelarve paranemisega on 2019. aastal plaanis erinevaid üritusi
lastele,  pensionäridele  ja  kogu  piirkonna  rahvale.  Loodan,  et  jätkusuutlikud  on  laste  ja
pensionäride igakuised koosviibimised raamatukogu ruumides. Plaanis on korraldada rohkem
arvutialast kasutajakoolitust ja suurendada koostööd Tudulinna Kooliga. 

Koostas: Gerri Lehismets

Kuupäev: 07.02.2019


