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Aastaaruanne 2021 

Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaal 

Elanike arv: 650 

1.Põhilised tegevussuunad 

Aasta möödus endiselt Covid-19-ga harjudes. Kevadel toimus kontaktivaba laenutamine ja 

uksed olid lugejate jaoks suletud. 2020. aasta lõpus paigaldati tagastuskast, mida hakati sellest 

aastast usinalt kasutama. Alustati koostööd Kadrina noortekeskusega. Lastele toimusid endiselt 

reedesed meisterdamised raamatukoguhoidja juhendamisel. Toimus üks filmiõhtu ja lastele 

korraldati sisukas sügisvaheaeg teemapäevadega. Endine põhitöötaja asus septembris uuesti 

tööle. 

Koroonaviiruse mõju  

Raamatukogu, kui füüsiline ruum, oli 10. märtsist 3. maini suletud. Lugejaarvutit kasutada ei 

saanud. Raamatukoguhoidja töötas samadel kellaaegadel nagu enne (10.00-18.00), vastas 

kõnedele ja e-mailidele ning korraldas kontaktivaba laenutust. Lugejal oli võimalik siseneda 

fuajeesse ja võtta sealt oma nimega varustatud eelnevalt valmis pandud raamatud ja ajakirjad. 

Raamatukogul on olemas eelmise aasta detsembrist tagastuskast. Uusi teenuseid ei lisandunud. 

Raamatukogu kasutajate ja külastuste arv on vähenenud, seda ilmselt koroonaviiruse piirangute 

tõttu. Inimesed on vähendanud oma kontakte ja üritused on samuti piirangutega, mis tähendab, 

et kõik ei saa, ega julgegi teatud üritustest osa võtta.  

TARISTU 

Raamatukogu taristut ei uuendatud. Tagastuskast soetati 2020. aasta detsembris. 

TÖÖKORRALDUS 

Raamatukogu ruumides ja töökorralduses järjepidevaid muudatusi ei tehtud. Kevadel (10. 

märts kuni 3. mai) olid uksed suletud ja toimus kontaktivaba laenutus, st. raamatukoguhoidja 

sai raamatute tellimusi rohkem telefoni ja e-maili ning Urrami kaudu ning asetas raamatupakid 

esikusse, kust lugejad said need kaasa võtta. Peale piiranguid taastus normaalne 

raamatukogutöö. Loomulikult jätkati ikkagi maski kandmisega ruumis ning käte 

desinfitseerimisega. Raamatukoguhoidja desinfitseeris ka üldkasutatavaid pindu. Kaugtööd ei 

tehtud. 

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Sel aastal suuri väljakutseid ei olnud, kuna koroonaviirusega toimetulek oli juba tuttav. 

Koroonaviiruse levik ei muutnud raamatukoguteenuseid sel aastal. Eelmise aasta lõpus soetati 

tagastuskast, mida hakati sel aastal kasutama päris tihedalt.  

2. Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali juhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu. Septembrist lahkus ametist asendustöötaja 

ning põhitöötaja tuli tagasi tööle. 



2 
 

2.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

LISA 1 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 

LVKRK korraldatud erialased 

täienduskoolitused 

   

Ametikiri LVKRK 5 1 

Ülevaade krimikirjandusest LVKRK 2 1 

Kuidas hoida vaimset tervist LVKRK 2 1 

Õppereis Viimsi rk-sse. Sotsiaalse 

kaasatuse tööst TLN KRK- s 

LVKRK 5 1 

Muud koolitused    

MS PowerPoint koolitus Jõhvi Keskraamatukogu 6,5 1 

Fotograafia ja Photoshop Kadrina valla IT-

spetsialist 

4 1 

 

Ametikirja koolitus oli väga vajalik, sest oma töös peab kirjutama korrektselt. Eesti õigekeel 

on pidevas muutumises ja sellega kursis olemine on oluline. Ülevaadet krimikirjandusest oli 

põnev kuulata ning esinejalt saadi vajalikku teavet ilmuvast. Vaimse tervise hoidmise koolitus 

oli enesetäienduseks ja psühholoogiliselt hea teada. Õppereis Viimsi raamatukokku oli silmi 

avav ning pani unistama enda raamatukogu arengust. Sotsiaalsest kaasatusest oli samuti väga 

põnev kuulata ning oli päris informatiivne loeng sellest, kuidas Tallinnas tegutsetakse. MS 

PowerPointi veebikoolitus andis väga palju uusi oskusi ja näitas eri viise, mida PowerPoint 

lisaks esitluse koostamisele pakub. Aja jooksul on programm palju täienenud ja kindlasti 

hakatakse seda nüüd rohkem kasutama. Fotograafia ja Photoshopi teemalise ülevaate andis 

Avo Seidelberg. Kui saab ka Photoshopi programmi, hakatakse ka seda kindlasti kasutama 

usinamalt pilditöötluseks ning plakatite kujundamiseks. Kõik koolitused on olnud silmaringi 

avardavad, huvitavad ja vajalikud, isegi, kui hetkel mingi teema ei puuduta, jääb uus info 

meelde ja tulevikus ei tea kunagi mis oskusi juurde vaja on ning siis on hea, kui teema pole 

päris võõras.  

2.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Avalikke esinemisi ei olnud. 

LISA 2 

2.3 Erialahariduse omandamine  

Erialaharidust juurde ei omandatud. 

2.4 Töötajate tunnustamine 

Töötajaid avalikult ei tunnustatud. Küll aga tunnustab raamatukogu direktor oma töötajaid 

suuliselt ja jooksvalt hästi tehtud tööde eest.  
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Haldusjuhtimisega tegeleb põhikogu. Raamatukogu asub endiselt Huljal, lasteaia ja EKNK 

Hulja Kogudusega samas majas. Raamatukogu ruumidest osa on remonditud (fuajee, 

puhkeruum) ja osa vajaks sanitaarremonti (laenutusruumid). Võimalusel tuleks paigaldada 

radiaatoritele termostaadid. Sel aastal remonti ei tehtud. Üldiselt on ruumid ilusad, 

valgusküllased ja vajaliku mööbliga varustatud. Raamatukokku soetati astmepink ja kolm kott-

tooli. Raamatukogu välisukse kõrvale paigaldati raamatukogu nime ja valla sümboolikaga 

infotahvel, mis on nüüd põhikogu ja kõigi filiaalidega samasugune. Hulja alevikku oleks vaja 

paigaldada suunaviit, et kaugemalt tulijad oskaksid siia tulla. Tihti helistatakse ja küsitakse üle 

kuidas siia saab.  

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Raamatukokku saab siseneda mööda treppi, mille ääres käsipuu ning selle kõrvalt saab liikuda 

ka mööda kaldteed. Ukse peab siiski ise käsitsi avama. Raamatukogus on olemas inva-wc.  

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Raamatukokku paigaldati uus Wi-Fi ruuter ning nüüd levib terves majas (ka lasteaias) ühine 

Wi-Fi süsteem. Infotehnoloogiline olukord on väga hea. Nii töötaja kui lugeja arvutid on 

varustatud ID-kaardi lugejaga ning töötavad korralikult ja on ühendatud võrgu kaudu printer-

skänner-koopia masinaga, mis teeb kasutamise mugavaks.  

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

Komplekteerimine käib läbi Lääne-Virumaa Keskraamatukogu. 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused  

Hulja raamatukogu täienes sel aastal 363 teaviku võrra. Annetuste osakaal on väike – 10 

teavikut (3%). Kustutati 582 teavikut ning aasta lõpuks oli raamatukogus 9619 teavikut. 

Raamatute ringlus on 0,52%. E-teavikuid ei komplekteerita, sest puuduvad vajalikud vahendid. 

Teavikute komplekteerimisel lähtutakse enamjaolt lugeja soovidest. Juhindutakse Kadrina 

Valla Raamatukogu komplekteerimispõhimõtetest. Tellitakse eesti kirjandust ning ka 

tuntumaid välismaa autorite teoseid. Võõrkeelset kirjandust ei tellita, sest puudub lugejaskond. 

Liigikirjandusse tellitakse loetavamaid teemasid. Lastekirjandusel on oluline osa 

komplekteerimisel, sest raamatukogu asub lasteaiaga samas majas ning lapsed ja noored 

veedavad oma vaba aega tihti raamatukogus. Komplekteerimise põhimõtteid mõjutab ka 

eelarve, mis on seni olnud piisav. Vajadusel kasutatakse ka RVL-i.  

Raamatukogu kasutajaid oli sel aastal 158. Neist ligi 46% moodustavad alla 17-aastased lapsed. 

Lasteraamatute komplekteerimisel on oluline roll ning kuigi külastatavus on langenud, näitab 

statistika, et laenutuste arv on suurenenud. Seetõttu võib väita, et lasteraamatute lai valik on 

end õigustanud. Raamatukogu lugejate hulgas on töötajaid 34% ja pensionäre 12%. Nende 

kirjanduslikud huvid on üsna sarnased. Loetakse palju armastus- ning ajaloolisi romaane ning 

ajakirju. Ka üldine laenutuste arv on suurenenud. Keskmine loetavus on 32%.  
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Keskmine külastatavus päevas on 16,6% ja külastuste intensiivsus aastas on 24,5%. Hõlve on 

24,3%.  

3.1.1 Raamatu komplekteerimine  

Hulja raamatukogu täienes sel aastal 363 teaviku võrra. Annetuste osakaal on väike – 10 

teavikut (3%). Kustutati 582 teavikut ning aasta lõpuks oli raamatukogus 9619 teavikut. E-

raamatuid ei komplekteerita, sest puuduvad vahendid.  

Raamatute laenutuse Top 5 

1. P. Maran „Eesti vanaisade lood ja salatarkused“ 

2. C. Läckberg „Kuldne puur“ 

3. L. Kassikäpp „Kui vanad naised armuvad, II Marta“ 

4. L. Kassikäpp „Kui vanad naised armuvad, I Katre“ 

5. L. Kassikäpp „Kui vanad naised armuvad, III Matilda“ 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodikat komplekteeriti raamatukokku sarnaselt eelmise aastaga. Raamatukokku saabus 12 

ajakirja nimetust, sh kaks lastele mõeldud kultuuriperioodikat (Hea laps ja Täheke) ning 5 

ajalehe nimetust. Perioodikat hoiustatakse paar aastat. 

Ajakirjade laenutuse Top 5 

1. Eesti Ajalugu 

2. Imeline ajalugu 

3. Pere ja Kodu 

4. Kroonika 

5. Burda Plus Special 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei lisandunud. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Inventuuri ei tehtud. Maha kanti 582 eksemplari, mis teeb 422 võrra rohkem kui 2020. aastal 

(160 eks). 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejateeninduses pakutakse endiselt järgmisi tasuta teenuseid: kojulaenutus, kohallaenutus, 

päringule vastamine, ettelugemine, üritused. Tasulised teenused on: printimine, kopeerimine, 

skaneerimine, kodulooliste trükiste müük ja filmiõhtud. 

Seoses koroonaviiruse suure levikuga pidid paljud asutused oma uksed kevadel sulgema, sh 

koolid. Raamatukogu jagas nimekirja alusel kooli toidukotte lastele (märtsis, aprillis, mais). 

2020. aasta lõpus paigaldati tagastuskast, mida on hakatud usinalt kasutama.  

Lugejatele ei tehtud rahulolu-uuringut. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Raamatukogus on olemas valla olulisemate ürituste plakatid. Avaliku teabe küsimuste korral 

saab alati pöörduda ka raamatukoguhoidja poole. 

Külastajatel on võimalus kasutada lugejaarvutit. Sel aastal kasutati seda 255 korral. Enamasti 

kasutasid lapsed videote vaatamisel ja mängimisel. Täiskasvanud huvitusid uudistest, lugesid 

e-maili, tegid ID-kaardiga toiminguid ning väga paljud printisid välja Covid tõendeid.  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 1 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2020 

Lugejad 

2021 

Muutus (+-) 

Hulja filiaal 177 158 -19 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2020 

Külastused 

2021 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Muutus 

(+-) 

Hulja filiaal 3495 3877 +382 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2020 

Laenut-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2020 

Päringud* 

2021 

Muutus 

(+-) 

Hulja filiaal 4670 5097 +427 79 100 +21 

Infopäringuid esitati 100 korral (2020. aastal 98) ja küsiti näiteks eri seadmete 

kasutusjuhendite, ristsõna küsimuste, asutuste asukohtade, ürituste ja Covidiga seonduva 

kohta. 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Hulja filiaal 0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Hulja filiaal 0 0 0 0 0 0 
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Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

arv 2021 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2021 

Hulja filiaal 0 0 0 0 

 

4.3 RVL teenindus  

RVL toimib hästi. Enamjaolt vahetatakse raamatuid Kadrina valla siseselt, kuid vajadusel 

tuuakse ka Lääne-Virumaa Keskraamatukogust ning mujalt maakonnaraamatukogudest. Sel 

aastal laenutati raamatuid sisse 416 (2020. aastal 335) ja välja 588 (2020. aastal 452) korral.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Laste- ja noorteteenindusel on Huljal suur tähelepanu, sest raamatukogu asub lasteaiaga samas 

majas ning paljud koolilapsed käivad siin oma vaba aega veetmas. Lastele pakutakse tegevust 

lisaks lugemisele ka ühiselt meisterdamisega ning laia valiku eri laua-, kaardi- ja 

osavusmängudega. Samuti käib siin Kadrina noortekeskuse töötaja, kes pakub lastele põnevaid 

tegevusi.  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste- ja noortekirjandusse lisandus sel aastal 103 eksemplari. Kogu saabunud teavikutest 

moodustab see ligi kolmandiku ehk 28%. Kirjanduse valikul eelistatakse eesti autoreid ning 

auhinnatud raamatuid. Kohustusliku kirjanduse eksemplare vahetatakse välja jooksvalt 

vastavalt nende ilmumisele ja teaviku seisukorrale. Laste- ja noortekirjandus on raamatukogus 

olulisel kohal, et pakkuda lastele uut ja huvitavat lugemist ning kohustuslikku kirjandust. 

Kindlasti aitas väljaannete lai valik teenindusele kaasa, sest üldiselt oli küsitav kohapeal olemas 

ja kui ka polnud, siis sai see toodud RVL-ga. Seda kinnitab ka laenutuste arvu tõus.  

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 2 

Rmtk Lug-d 

2020 

Lug-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2020 

Külast-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2020 

Laenut 

2021 

Muutus 

(+/-) 

Hulja 

filiaal 

73 72 -1 1837 1684 -153 1082 1227  +145 

 

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

Koolinoored laenutavad enamjaolt kohustuslikku kirjandust. Raamatukogu külastavad ka 

lasteaiaealised lapsed koos vanemaga. Eraldi on välja pandud uued raamatud, mis tõmbavad 

laste seas tihtipeale tähelepanu. Lapsed otsivad ise omale meelepärast lugemist ja vahel suunab 

ka raamatukoguhoidja tõenäoliselt huvipakkuva raamatu poole. 
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Varasemalt on tehtud koostööd samas majas asuva lasteaiaga, tehes ettelugemisi, kuid sel aastal 

pole neid korraldatud. Põhjuseks jällegi koroonaviirus ja selle piirangud. Loodetavasti 

õnnestub järgmisel aastal piirangute leevenedes lasteaialapsi siiski raamatukokku kutsuda.  

Lapsi ja noori oodatakse raamatukokku igal reedel, mil saab raamatukoguhoidja juhendamisel 

meisterdada või mängida. 2021. aastal toimus meisterdamine 11 korral ja neil osales 75 last. 

See ürituste sari sai loodud eesmärgiga meelitada rohkem lapsi raamatukokku ja raamatute 

juurde. Lapsed ja noored käivad ka muul ajal siin aega veetmas sest ruumid on hubased ja siit 

leiab alati tegevust. Lisaks alustati sel aastal koostööd Kadrina Noortekeskusega. Umbes kaks 

korda kuus käib noortekeskuse töötaja neljapäeviti raamatukogus lastega meisterdamas ja 

mängimas. 2021. aastal toimus see 6 korral 44 lapsega. Lisaks tehti koostöös 

pildiorienteerumist Hulja alevikus ning jõuludel jagati lastele kingipakke luuletuse eest.  

Järgmisel raamatukogude aastal sooviks tutvustada rohkem raamatutest tuntud tegelasi, et 

suunata lapsi rohkem lugema. 

Laste- ja noortekirjanduse laenutuse Top 5 

1. A. Lindgren „Pipi Pikksuka lood“ 

2. E. Raud „Konnasadu“ 

3. S. Rannamaa „Kadri“ 

4. „Hämmastavad dinosaurused“ 

5. A. Lindgren „Pipi Pikksukk“ 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

LISA 4  

Lapsi oodatakse raamatukokku igal reedel, mil saab raamatukoguhoidja juhendamisel 

meisterdada või mängida. 2021. aastal toimus meisterdamine 11 korral ja neil osales 75 last. 

See ürituste sari (alates 2015. aasta detsembrist) sai loodud eesmärgiga meelitada rohkem lapsi 

raamatukokku ja raamatute juurde. Lapsed ja noored käivad ka muul ajal siin aega veetmas.  

Lisaks alustati sel aastal koostööd Kadrina Noortekeskusega. Umbes kaks korda kuus käib 

noortekeskuse töötaja neljapäeviti raamatukogus lastega meisterdamas ja mängimas. 2021. 

aastal toimus see 6 korral 44 lapsega. Lisaks tehti koostööna pildiorienteerumist Hulja alevikus 

ning jõuludel jagati lastele kingipakke luuletuse eest. 

Suurim üritus lastele toimus sügisesel koolivaheajal. Viiel päeval olid eri teemad (lauamängu 

päev, ilu päev, pildistamise päev, interneti päev ja meisterdamise päev) ja neil osales 41 last. 

Igal päeval lisandus ka täitsa uusi lapsi, kes ei olnud varem siin raamatukogus käinud. Ilmselt 

tulevikus korratakse veelgi taolise formaadiga üritust, sest see oli populaarne ja hiljem küsiti 

kas järgmisel vaheajal korraldatakse ka midagi sellist. Viiruse levik ja koduõpe mõjutavad laste 

heaolu palju. Kui kool on kinni siis on raamatukogu hea koht, kus mõne sõbraga kohtuda ja 

lõbusalt aega veeta.  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Erivajadusega lugejad puuduvad ja teenuseid neile ei osutatud.  
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Tabel 3 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

Tabel 4 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Kadrina lasteaed Sipsik ja Kadrina Noortekeskus.  

4.6.1 kohalikul tasandil  

Aasta jooksul said raamatukogu külastajad vaadata ja sealt laenutada 10 näitust/väljapanekut: 

1. Heljo Mänd 95 

2. Maie Orav 80 

3. Ema, kallis ema… 

4. Enn Vetemaa 85 

5. Koolikell kutsub 

6. Meedia meie ümber 

7. 2015-2020 aastatel enimlaenutatud kirjanduse Top 3 Hulja raamatukogus 

8. Jõululuuletused 

9. Laste jõuluraamatud 

10. Kingituseks pakitud talve- ja jõuluromaanid täiskasvanutele 

Populaarsed näitused, kust raamatuid ka laenutati olid seotud jõuludega. Lastele meeldib alati 

jõuludest lugeda ja õppida luuletusi pähe. Aasta lõpus pakiti talve- ja jõuluromaanid 

kingituseks ja tehti nn pimepakk. Lugejatelt on saadud tagasisidet, et see oli vahva idee ja nüüd 

loetakse ka raamatut, mida muidu poleks ilmselt valinud.  

Toimus üks filmiõhtu „Vee peal“ nelja külastajaga. 

Lastele toimusid reedesed meisterdamised 11 korral 75 osalejaga ning lisaks koostöös Kadrina 

Noortekeskusega meisterdati 6 korral 44 osalejaga.  

Kahel korral (märtsis, aprillis, mais) jagas raamatukoguhoidja kooli poolt saadetud toidupakke, 

sest lapsed olid distantsõppel. Samal ajal toimus raamatukogus kontaktivaba laenutus. 
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Raamatukogus sai hääletada Kadrina valla kaasava eelarve poolt, valida „Kadrina valla aasta 

tegija 2020“ ning „Lääne-Virumaa aasta tegu 2020“. 

Raamatukoguhoidjad osalesid Facebookis „ 5 kultuuriküsimust“ küsitluses, mida korraldas 

Kadrina raamatukogu ja Kadrina kultuurikoda koostöös. 

Traditsiooniliselt kinkis raamatukoguhoidja Kadrina lasteaed Sipsik Hulja rühmade 

lõpetajatele R. Tammiku raamatu „Sinust, mu Hulja“. 

15. - 17. oktoobril korraldati Kohalike Omavalitsuste Valimised raamatukogu ruumides. 

Sellele eelnes veebikoosolek viiele osalejale. 

Novembris toimus Kadrina lasteaed Sipsiku hoolekogu koosolek raamatukogu ruumides. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Puuduvad. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Puuduvad. Erineva keele ja kultuuritaustaga inimeste sidususega pole tegeletud sest pole olnud 

vajadust. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Raamatukogu on sel aastal pakkunud head koolituskeskkonda lastele ja noortele. Lapsi on 

haritud meisterdamiste, nuputusülesannete ja lauamängudega. Aasta lõpus sai juurde soetatud 

meisterdamistarvikuid ning palju uusi lauamänge. Samuti täiendati teadmisi fotograafia ja 

arvuti kasutamise ning interneti alal. Koostöös Kadrina Noortekeskusega, pakuti huvitavaid 

tegevusi kahel korral kuus. Muutusi on raske märgata ja tagasisidet otseselt pole küsitud, kuid 

see, et lapsi käib raamatukogus jätkuvalt, näitab, et tegevus on oluline ja meeldib neile. 

Täiskasvanuid abistati enamjaolt arvutialaselt – ID-kaardi toimingutel ning Covid tõendi 

loomisel ja printimisel.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukoguteenuseid tutvustab Kadrina valla raamatukogu koduleht ja Facebooki leht 

nimega Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid. Ürituste kohta leiab infot plakatitelt Hulja poest, 

bussijaamast ning raamatukogust kohapealt. Spetsiaalsed väljaanded puuduvad. 

4.9 Andmebaasid.  

Puuduvad. 

5. 2022. aasta tegevused 

Jätkatakse lastele ja noortele suunatud reedeste meisterdamistega ning kuna on tulemas 

raamatukogude aasta, siis tahaks tutvustada igal meisterdustunnil ka ühte tegelast raamatust, 

selleks, et tuua lapsi rohkem raamatute juurde.  

Uue suunana kutsuks täiskasvanuid, sh. eakaid raamatukokku, et abistada neid infotehnoloogia 

küsimustes.  
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Täiskasvanutele tahetakse korraldada lauamänguõhtuid, et hall argipäev veidi lõbusamaks 

muuta.  

Soovitakse tutvustada raamatukogu kasutajatele lugeja.ee lehekülge, et iseseisvalt uurida neid 

huvitava raamatu saadavust, broneerida teavikut või end järjekorda panna. 

Raamatukoguaasta puhul tahetakse teha raamatukogu veel rohkem silmapaistvamaks pakkudes 

huvitavaid tegevusi lisaks lugemisele. 

 

Gerda Ansi 

 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Hulja filiaal 6 24,5 - 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Puudub 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Puudub 

LISA 4. Laste ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Hulja filiaal Lõbus vaheaeg 41 

Hulja filiaal Meisterdamised lastele 

(reedeti) 

75 

Hulja filiaal Üritused koostöös Kadrina 

Noortekeskusega 

44 

 


