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SISSEJUHATUS 

 

Tallinna Keskraamatukogu arengukava valmis ajavahemikul 24.03.2004 – 

22.12.2004, arengukava on läbi vaadatud ja korrigeeritud septembris 2005. 

Keskraamatukogus varem arengukavasid koostatud ei ole. 

 

Tallinna Keskraamatukogu arengukava koostamise tingis vajadus asutuse tööd 

paremini planeerida.  Raamatukogu nägi arengukava vajalikkust endale järgmistel 

põhjustel: 

� Raamatukogu edasiarenemiseks vajalike eelduste kirjeldamine. 

� Potentsiaalsete arengute, tendentside ja muutuste kirjeldamine, mis on olulised 

raamatukogu põhitegevuse ja põhitegevust toetavate tegevuste säilitamiseks ja  

edasiarendamiseks. 

� Olemasolevate ressursside kirjeldamine ja arenguks vajalike ressursside 

planeerimine.  

 

Arengukava töörühma juht: Shvea Sogenbits (kuni detsember 2004). 

Arengukava töörühma liikmed: Kaie Holm - direktor, Aive Alamaa – töötlusosakonna 

pearaamatukoguhoidja,  Arda Mäepere - asedirektor, Ivika Türkson – avalike suhete 

juht, Kaie Viigipuu – muusikaosakonna juhataja,  Katrin Hänni – 

raamatukogusüsteemi haldur, Tuuliki Aosaar – töötlusosakonna juhataja, Agnes 

Pärnamägi - kantselei- ja personaliosakonna juhataja, Ljudmilla Kapatsõna – 

võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja, Rita Matat – eestikeelse kirjanduse 

osakonna juhataja, Tiiu Sõrmus - peabibliograaf, Marina Lall - peabibliograaf, Ülle 

Kuuse – lasteteeninduse peaspetsialist, Ülle Siska – Pirita ja Merivälja raamatukogu 

juhataja. 

 

Arengukava koostamise käigus moodustati järgmised väiksemad töörühmad erinevate 

valdkondade kohta: 

� Teenindus –  töörühma juht Arda Mäepere; 

� Lasteteenindus – töörühma juht Ülle Kuuse; 

� Teatmeteenindus - töörühma juht Tiiu Sõrmus, alates 2004. aasta septembrist 

Marina Lall; 
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� Ruumid, remondid – töörühma juht Kaie Holm;  

� Kogude arendus – töörühma juht Tuuliki Aosaar; 

� Infotehnoloogia ja e - teenindus – töörühma juht Katrin Hänni;  

� Mainekujundus - töörühma juht Ivika Türkson;  

� Koolitus, personal - töörühma juht Agnes Pärnamägi; 

� E-teenindus – töörühma juht Katrin Hänni. 

 

Arengukavas puudub  raamatukogu infotehnoloogia osa, valdkonna olulisust 

arvestades koostatakse see eraldi. 

 

 

 

 

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU MISSIOON 
 

Tallinna Keskraamatukogu tagab elanikkonna juurdepääsu teadmistele ja ideedele, 

toetab elukestvat õpet, aitab kaasa üldkultuurilisele ja emotsionaalsele arengule ning 

lugemisharjumuse kujunemisele. 

 

 

 

 

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU VISIOON 
 

Oleme parim rahvaraamatukogu Eestis.
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I TALLINNA KESKRAAMATUKOGU HETKEOLUKORD 
 

 

Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 5. 

märtsi 1999. a. määrusega nr 22. Vastavalt põhimäärusele on Tallinna 

Keskraamatukogu Tallinna linna asutus, mille  tegevuse põhieesmärgiks on tagada 

Tallinna elanikele vaba  juurdepääs  informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja  

enesetäiendamist. Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale 

vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid. 

Tallinna Keskraamatukogu on teinud viimastel aastatel läbi olulise arengutee ja 

muutumas kaasaegseks rahvaraamatukoguks.  

Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakonnad ja 10 harukogu (Kadrioru, Pirita, 

Nõmme, Merivälja, Paepealse, Männi, Kännukuke, Torupilli, Pääsküla ja Laagna 

raamatukogu eestikeelse kirjanduse osas) on üle läinud elektroonilisele laenutamisele 

ja neis kehtib ühtne lugejapilet. Teised harukogud tegelevad laenutustöö kõrval 

aktiivselt teavikute sisestamisega raamatukogusüsteemi INNOPAC.  

 

 

1.1 Tallinna Keskraamatukogu ajalugu 

 

Tallinna Keskraamatukogu alustas lugejate teenindamist 1907. aasta 14. oktoobril. 

Tallinnas Nunne tn. 2 avas lugejaile uksed Tallinna Linna Maksuta Avalik 

Raamatukogu ja Lugemistuba. 1920. aastal koliti raamatukogu Gogoli puiestee 4 

(nüüdne Estonia pst 8, kus raamatukogu ka praegu tegutseb). 1921. aastal sai 

raamatukogu direktoriks Aleksander Sibul, kellel on suuri teeneid nii Tallinna 

Keskraamatukogu kui kogu eesti raamatukogunduse arengus. Juba 1923. aastal hakati 

raamatukogust ka kirjandust koju laenutama. Tol ajal ei tohtinud kooliõpilased 

kasutada maksulist avalikku raamatukogu, nad võisid lugeda vaid seda kirjandust, 

mida pakkus õpilasraamatukogu. Esimest korda hakati Eesti rahvaraamatukogus 

raamatukoguteenust lastele pakkuma 1933. aastal, kui Tallinna Keskraamatukogu 

majas alustas tööd Noorteraamatukogu. 1926. aastal hakkas moodustuma harukogude 

süsteem, esimene harukogu avati sel aastal Tartu maanteel. Tänaseks on 

keskraamatukogul 19 harukogu.  Keskraamatukogu asub ajalooliselt huvitavas ja 
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kaunis hoones, mida on aegade jooksul mitmeid kordi renoveeritud. Suurim neist 

toimus aastatel  2000-2001, mil hoone sai tagasi nii mõnedki varasemates remontides 

kaduma läinud ajaloolised detailid ja vaated.  Raamatukogu taasavamisel alustas 

uuesti tööd lasteteenindus, raamatukokku kolis Sääse raamatukogust 

muusikaosakond. Kadrioru harukogu ja Keskraamatukogu peamaja olid 2002. aastal 

esimesed raamatukogud meie süsteemis, mis läksid üle täies mahus 

arvutiteenindusele. 

 

 
1.2 Tallinna Keskraamatukogu tegevuse lähtealused 

 

Tallinna Keskraamatukogu lähtub oma tegevuses Rahvaraamatukogude seadusest, 

Eesti Vabariigi ja Tallinna õigusaktidest, UNESCO ja IFLA soovitustest 

rahvaraamatukogudele, Kultuuriväärtuste Ameti käskkirjadest ning Tallinna 

Keskraamatukogu põhimäärusest.  

 

 

1.3 Tallinna Keskraamatukogu struktuur ja juhtimine 

Vt. Lisa 1. 

 

Raamatukogu direktsioon: 

� direktor; 

� asedirektor; 

� majandusdirektor; 

 

Kantselei- ja personaliosakond: 

� kantselei- ja personaliosakonna juhataja; 

� sekretär. 

 

Majandusosakond: 

� majandusdirektor; 

� majandusjuhataja; 

� köitja; 

� autojuht; 
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� hooldustööline; 

� koristajad; 

� riietehoidjad; 

� majahoidjad. 

 

Raamatupidamine: 

� pearaamatupidaja; 

� raamatupidaja. 

 

Avalikud suhted: 

� avalike suhete juht; 

� kunstnik. 

 

Peaspetsialistid: 

� lasteteeninduse peaspetsialist; 

� peabibliograaf; 

� raamatukogusüsteemi haldur; 

� it-peaspetsialist. 

 

Tallinna Keskraamatukogu koosneb 4 osakonnast ja 19 harukogust.  

 

Osakonnad:  

� eestikeelse kirjanduse osakond (Estonia pst 8, 15044): 

o juhataja; 

o pearaamatukoguhoidja; 

o peabibliograaf; 

o lasteteeninduse peaspetsialist; 

o raamatukoguhoidjad; 

o perioodikasaali töötajad. 

� võõrkeelse kirjanduse osakond (Liivalaia 40, 15032): 

o juhataja; 

o pearaamatukoguhoidja; 

o raamatukoguhoidjad. 

� muusikaosakond (Estonia pst 8, 15044): 
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o juhataja; 

o raamatukoguhoidjad 

� töötlusosakond (Liivalaia 40, 15032): 

o juhataja; 

o pearaamatukoguhoidja; 

o raamatukoguhoidjad. 

 

Harukogud: 

� Kadrioru Raamatukogu (L. Koidula 12a, 10125): 

o juhataja; 

o raamatukoguhoidjad. 

� Kalamaja Raamatukogu (Tööstuse 1, 10413); 

� Kopli Raamatukogu (Uus-Maleva 1a, 11711); 

� Kännukuke Raamatukogu (E. Vilde tee 72, 12613); 

� Laagna Raamatukogu (Võru 11, 13612); 

� Merivälja Raamatukogu (Tuule tee 18, 12111); 

� Männi Raamatukogu (Ehitajate tee 48, 12612); 

� Männiku Raamatukogu (Pihlaka 12, 11211); 

� Nõmme Raamatukogu (Raudtee 68, 11620); 

� Paepealse Raamatukogu (P.Pinna 2, 13615); 

� Pelguranna Raamatukogu (Madala 3, 10313); 

� Pirita Raamatukogu (Metsavahi tee 19, 11911); 

� Pääskula Raamatukogu (Pärnu mnt 480a, 10913); 

� Salme Raamatukogu (Salme 12, 10413); 

� Sõle Raamatukogu (Sõle 47b, 10321); 

� Sääse Raamatukogu (Sõpruse pst 186, 13424); 

� Tondi Raamatukogu (Pärnu mnt 125, 11314); 

� Torupilli Raamatukogu (Gonsiori 36, 10128); 

� Väike-Õismäe Raamatukogu (Õismäe tee 115a, 13515). 
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1.4 Tallinna Keskraamatukogu teenused 

 

Tallinna Keskraamatukogu pakub oma lugejatele järgmisi põhiteenuseid: 

� Kojulaenutus; 

� Kohalkasutus; 

� Teatmeteenindus; 

� E-teenindus (e-päringud, infootsingud, RVL, laenutähtaja pikendamine) 

 

Tallinna Keskraamatukogu pakub järgmisi toetavaid teenuseid: 

� Rändkoguteenindus; 

� Lugejakoolitus (raamatukoguekskursioonid ja –tunnid, otsing 

elektronkataloogist jt andmebaasidest); 

� Interneti töökohtade kasutamise võimaldamine;   

� Ürituste korraldamine (näituste korraldamine, lasteüritused, kirjandushuviliste 

klubid, arvuti- ja internetikoolitused, uudiskirjanduse tutvustamine lugejatele 

jne); 

� Paljundusteenus (tasuline); 

� Printimisteenus (tasuline); 

 

Tallinna Keskraamatukogu lahtiolekuajad:  

 

Tallinna Keskraamatukogu keskkogu on lugejatele avatud E-R 10-19; L 10-17, seega 

nädalas 52 h.  ja harukogud on lugejatele avatud T, K, R 11-18; N 12-19; L 10-17, 

seega 35 h nädalas. 

  

 

1.5 Tallinna Keskraamatukogu hetkeolukorra hinnang SWOT-

analüüsi alusel 

 

SWOT analüüs 

 

Tugevused:  
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� laiaulatuslik raamatukogude võrk Tallinnas 

 

Tallinna Keskraamatukogu on tänu harukogudele katnud peaaegu terve Tallinna linna 

raamatukogudega. Hetkel puudub raamatukogu vaid Kristiine linnaosas, puudulik on 

raamatukoguvõrk Lasnamäel. 

 

� professionaalsed töötajad 

 

Tallinna Keskraamatukogus töötavatest raamatukoguhoidjatest on 64,5% 

kõrgharidusega, 26,9% raamatukoguhoidjatest omavad kas keskeriharidust või on 

sooritanud kutseeksami. Vaid 4,3% ei ole raamatukogundusalast ettevalmistust, kuid 

enamik neist on raamatukogus töötanud väga pikka aega. 

 

� mitmekesine ja universaalne teavikute kogu 

 

Kogu komplekteeritakse lähtudes rahvaraamatukogude ja Tallinna Keskraamatukogu 

komplekteerimispõhimõtetest 

 

� avakogud 

 

Tallinna Keskraamatukogu on Tallinnas ainuke raamatukogu, kus on lugejate jaoks 

peaaegu kõik teavikud avariiulitel, v.a. Kalamaja raamatukogu. See võimaldab 

lugejatel paremini tutvuda raamatukogu kogudega. 

 

� töötajad valmis muutusteks 

 

Tallinna Keskraamatukogu töötajad on valmis muutusteks, näiteks arvutiteenindusele 

ülemineku eel nii paljusidki vallanud hirmud ja kõhklused võideti kiiresti asjalikus 

töös.  

 

� suur kasutajaskond 

 

Tallinna Keskraamatukogus oli 2003. aasta seisuga 85 233 lugejat  sh 20 339 last. 
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� infotehnoloogia kasutamine ja suhteliselt hea riistvara  

 

Keskraamatukogu ja 10 harukogu on läinud üle arvutilaenutusele; kõigis 

raamatukogudes on lugejatele kasutamiseks arvutikataloog. Lisaks on 18-s 

haruraamatukogus ja keskraamatukogu teenindusosakondades arvutid 

internetiotsinguks, ID-kaardilugerid; keskkogu peamajas on traadita internetiühendus. 

 

2005. aasta 1. jaanuari seisuga oli meie süsteemis 210 arvutit, sellest lugejate 

kasutuses 99; 28 printerit, 70 vöötkoodilugerit ja 1 lauaskanner. Arvutite koguarvust 

27% on valmistatud 2000. aastal või varem. 

 

� teenuste mitmekesisus 

 

Tallinna Keskraamatukogu pakub oma lugejatele mitmesuguseid erinevaid teenuseid. 

Kõige rohkem kasutatakse teavikute koju laenamist, kirjanduse  kohallugemist, 

infopäringute esitamist.  

 

� tugev lastetöö 

 

Lasteteeninduse osakaal on olnud Tallinna Keskraamatukogus järjest kasvava 

aktuaalsusega. Tallinna linnas pakuvad raamatukoguteenust lastele lisaks  meie 

raamatukogule kooliraamatukogud ja Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus. Tallinna 

Keskraamatukogul on kandev roll laste teenindamisel Tallinna linnas. 2002. aastal 

alustati eestikeelse kirjanduse osakonna juures lasteenindust uuesti, hakati 

aktiivsemalt tegelema lastekirjanduse komplekteerimisega. Kogu süsteemis võeti 

vaatluse alla eraldi lasteteenindus ning hakati süsteemsemalt läbi viima kirjanduslikke 

lastele suunatud üritusi.     

  

� pooled raamatukogudest arvutilaenutusel 

 

Hetkeseisuga on arvutiteenindusele üle läinud kõik teenindusosakonnad ning 19 

harukogust 10 - Kadrioru, Laagna (eestikeelse kirjanduse laenutus), Merivälja, Männi, 

Kännukuke, Nõmme, Pirita, Torupilli, Pääsküla ja Paepealse.  
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� traditsioonid, ajalugu 

 

Tallinna Keskraamatukogu on olnud läbi aegade arenev organisatsioon, kujunedes  

möödunud sajandi esimeses pooles lugemistoast Eesti  keskseks raamatukoguks. Ka 

on Keskraamatukogu alluvuses olnud  enamuse tema eksisteerimise ajast arvestatav 

harukogude võrk. Suure süsteemi juhtimine on paratamatult killustatum kui väikese. 

Et oma töötajates kujundada ja säilitada kollektiivsustunnet, anda edasi informatsiooni 

ja kogemusi, anda võimalust omavahel suhtlemiseks ka tööst vabal ajal, on 

korraldatud nõupidamisi, tähistatud ühiselt olulisi tähtpäevi, korraldatud 

ekskursioone. Välja on kujunenud toetuste ja preemiate maksmise süsteem. Kord 

aastas jõulude ajal selgitatakse töötajate ettepanekute põhjal teenekam või sel aastal 

tööalaselt enam silma paistnud töötaja, kellele määratakse  aastapreemia. 2004. aastast 

alates antakse kord aastas välja keskraamatukogu kunagise teeneka keskraamatukogu 

direktori, Aleksander Sibula nimelist preemiat  ühele edukalt meie eriala õppivale ja 

ühiskondlikult aktiivsele üliõpilasele. 

 

� arvestatav koht Tallinna kultuurielus 

 

Tallinna Keskraamatukogul on ühiskonna positiivne ja toetav suhtumine ning 

arvestatav koht Tallinna kultuurielus. Eelkõige on see saavutatud läbi raamatukogu 

põhitegevuse ning lugemist propageerivate ürituste. 

 

� hea suhtekorraldus 

 

Tallinna Keskraamatukogus loodi avalike suhete spetsialisti ametikoht 2001. aasta 

sügisel. Kolme aasta jooksul on välja on kujunenud toimivad meediasuhted ning 

traditsioonilised üritused nii meie lugejatele kui ka töötajatele. Raamatukogul on  

kodulehekülg ja intranet töötajatele. 

 

� universaalse sisuga vene- ja võõrkeelse kirjanduse kogu 

 

Keskraamatukogul on suur võõrkeelse kirjanduse osakond, kus on umbes 73% 

teavikutest vene ja 27% teistes võõrkeeltes. Suur venekeelse kirjanduse osakaal 

tuleneb Tallinna elanikkonna rahvuselisest koosseisust. 
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Venekeelse lugeja teenindamiseks komplekteeritakse venekeelset kirjandust ka 

harukogudesse. 

 

 

Nırkused:  

 

� mõne raamatukogu ruumide halb olukord 

 

Uusi, kaasaegse raamatukoguteeninduse nõuetele vastavaid ruume vajatakse 

Kalamaja, Kopli ja Tondi raamatukogule. Remonti vajavad Sääse, Sõle (II korrus), 

Salme, Pelguranna raamatukogu ruumid. 

 

� Lasnamäe ja Õismäe linnaosades on liiga vähe haruraamatukogusid ning 

Kristiine linnaosas puudub raamatukogu 

 

� teavikute väike eksemplaarsus 

 

Ilmuvate teavikute nimetuste hulga suurenemine toob kaasa eksemplaarsuse 

vähenemise - valiku laienemine ühelt poolt ja rahaliste vahendite kasvu puudumine 

teiselt poolt piirab ostetavate teavikute eksemplaarsust. 

 

� koolituspõhimõtted on sõnastamata 

 

Küsitlustest on selgunud, et töötajate jaoks on segased mitmed koolituspõhimõtted ja -

protseduurireeglid. Otstarbekas on välja töötada personali koolituspoliitika, mis 

seletab lahti koolitusega seotud üldmõisted, sisaldab koolituse  eesmärke, 

koolitusvajaduse hindamise protseduuri, koolituse korralduse ja koolituse valiku 

kriteeriume, finantseerimise, koolituse tulemuslikkuse hindamise jms 

protseduurireegleid ja põhimõtteid. Samuti on vajalik tegeleda senisest enam 

koolituse planeerimisega. 

 

� süsteemi suurus (killustatus, ülevaate saamine nõrk) 
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Suurt asutust on raskem juhtida, veel raskem on tööd korraldada asutuses, mille 

teenindusüksused asuvad 21 erineval aadressil. Keerukam on jälgida teeninduses 

kehtivatest põhimõtetest kinni pidamist, korraldada koolitust ning lahendada 

majanduslikke küsimusi.  

 

 

Võimalused 

 

� ühiskonna positiivne suhtumine kultuuri ja raamatukogudesse 

 

Tallinna Keskraamatukogul on ühiskonna positiivne ja toetav suhtumine. Meie 

raamatukogud pakuvad tänu heale ja kaasaegsele teenindusele inimestele positiivseid 

emotsioone. 

 

� asumine Tallinnas – tihe koostöö ja palju võimalusi (kirjastused, 

kultuuriasutused) 

 

� Tallinna suur elanike arv 

 

Tallinna elanike arv on ligi 400 000, raamatukogu kasutajate arv vaid 85 000. 

 

� infotehnoloogia võimaluste senisest suurem kasutamine; 

 

� koostöö linnavalitsuse ja linna allasutustega; 

 

� ühiskonnas toimuvate protsesside tulemusena kasvab nõudlus korrastatud 

informatsiooni ning raamatukoguteenuste järele; 

 

� koostöö teiste raamatukogudega Eestis ja välismaal; 

 

� rahastamise stabiilsus, rahastamise kindel regulaarne tõus; 

 

� raamatukogudevaheline konkurents; 
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� Euroopa Liit – teistest rahvustest lugejate teenindamine. 

 

 

Ohud 

 

� linna investeerimisvõime vähenemine.  

 

Tallinna linna eelarvestrateegia 2005 –2007 prognoosib investeeringute vähenemist. 

 

Tabel 1. Eelarvestarteegia 2005-2007 

            (mln kr) 

 
2002 

täitmine 

2003 

täitmine 

2004 

eelarve 

2005 

prognoos 

2006 

prognoos 

2007 

prognoos 

Valdkonnad kokku 1044 840 794 829 695 585 

      Peale selle:             

Välisabi rahadest   44 95 79 92 200 

Riigi rahast 22 20 20 30 20 20 

KÕIK KOKKU  1066 904 909 938 807 805 

Allikas: Tallinna linna eelarvestrateegia 2005 – 2007 

 

Samuti on eelarvestrateegia põhimõtteks, et olukorras, kus tegevuskulude kasvu 

võimalused on piiratud, tuleb investeeringute kavandamisel vältida selliseid suundi, 

millistega kaasneb tegevuskulude kasv, näiteks uute asutuste loomine või nende 

tegevuse laiendamine. Uusi asutusi mitte luua, välja arvatud need, mille tegevuse saab 

katta tema enda tegevustuludest. Investeerida tuleb rohkem seal, kus see on 

paratamatu ja ei suurenda tegevuskulusid % (Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 

2005 – 2007). 

Tallinna Keskraamatukogu harukogude viimine suurematele, kaasaegsete 

kommunikatsioonidega ruumidesse tooks paratamatult kaasa tegevuskulude 

suurenemise, samuti suurendaks tegevuskulusid uute raamatukogude avamine.   

 

� eelarvest kaetavate tegevuskulude kasvu piiramine 
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Linna eelarvestrateegia 2005 – 2007 näeb ette hoida linna tegevustulem positiivne 

ulatuses, mis kataks linna laenuteenindamise kulud ning tagaks linna 

finantspaindlikkuse ja jätkusuutliku  investeerimisvõime. Eesmärgiks on saavutada 

eelarve tasakaal aastaks 2007. Viimastel aastatel on tegevuskulud kasvanud 

keskmiselt kiiremini kui eelarve püsivad tulud. Olukorra parandamiseks on pikemas 

ajalises perspektiivis kavandatud tegevuskulude kasvu piiramine 2%-ga aastas. 

Eelarvestrateegias on tegevuskulude kasvuks kavandatud 2005. aastal 3,5%, 2006. 

aastal 2,4% ja 2007. aastal 1,7% (Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2005 – 

2007). 

Tallinna Keskraamatukogu jaoks toob tegevuskulude kasvu piiramine kaasa olukorra, 

kus kasv võib katta vaid halduskulude üldise hinnatõusu, kuid ei taga vajalikke 

vahendeid arenguks. 

 

� teavikute hinna tõus 

 

Teavikute hinna tõus põhjustab samuti  eksemplaarsuse vähenemist. Seoses sellega on 

oht kaotada lugejaid, kuna nende rahulolematus kasvab, kui vajalikku teost ei ole 

võimalik kätte saada tänu väikesele eksemplaarsusele.  

 

� erialatöötajate järelkasv 

 

Infoteadust ja raamatukogundust õpetatakse Eestis kahes kõrgkoolis: Tartu Ülikooli 

Viljandi Kultuuriakadeemias ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Tallinna 

Keskraamatukogul on head koostöösuhted Viljandi Kultuuriakadeemiaga, viimastel 

aastatel on raamatukokku tööle asunud Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi 

järgnevalt: 2004 – 1, 2003 – 1, 2002 – 1, 2001 – 3 üliõpilast. Vajalik oleks leida 

täiendavaid võimalusi raamatukogu tutvustamiseks juba enne, kui üliõpilased oma 

otsuse tulevase töökoha osas langetavad ehk enne viimast kursust. Sageli otsivad 

noored ülikoolilõpetajad endale töökohti väljaspool raamatukogusid. 

 

� erialahariduse mittevastavus tegelikele vajadustele 

 

Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste eriala õppekavades on põhirõhk 

infojuhtimise, andmebaaside, andmehalduse ning infosüsteemidega seotud 



 18

erialaainetele. Rahvaraamatukogu töötajate jaoks väga olulist õppeainet, nagu 

kirjanduse tundmine, ei õpetata. Mõnevõrra on parem olukord Viljandi 

Kultuuriakadeemia õppekavade osas.  

 

� infoteeninduse alane konkurents 

 

Lisaks raamatukogudele pakuvad kaasaegses teadmistepõhises ühiskonnas 

infoteenindust veel  mitmed organisatsioonid. Lisaks on infootsingut valdaval 

inimesel võimalik erinevaid täistekstandmebaase kasutades leida raamatukogu 

külastamata vajalik informatsioon.  

 

� ühiskonnas toimuvate arengud (sündimuse vähenemine, teatud linnaosade 

või piirkondade slummistumine, kuritegevuse ja narkomaania levik) 

võivad mõjutada raamatukoguteenuste pakkumist ja raamatukogude 

töökorraldust 

 

� tasuta teenuse pakkuja mainega seotud ohud. 
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II PEAEESMÄRGID 

 

1. Kogu kujundamine lähtuvalt raamatukogu tegevuse 
põhieesmärgist 
 

 

1.1. Lähteseisund 
 

Kogu heal tasemel komplekteerimine on hästi toimiva raamatukogu põhialuseks. 

Komplekteerimine toetab raamatukogu põhieesmärki, milleks on vaba juurdepääsu 

tagamine informatsioonile ning elukestva õppimise ja enesetäiendamise toetamine. 

Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimise põhimõtted on välja töötatud lähtudes 

rahvaraamatukogu ülesannetest ning arvestades meie raamatukogu asukohta ja 

lugejaskonda. 

 

2004. aasta alguse seisuga on kõigis Tallinna Keskraamatukogu raamatukogudes 

teavikuid järgnevalt: 

� Ilukirjandust   55,90% 

� Liigikirjandust  44,00% 

 

Tabel 2. Kirjanduse liigiline jagunemine 

Kirjanduse liigiline jagunemine

56,00%

44,00%

Ilukirjandus

Liigikirjandus  

 

Tallinna Keskraamatukogu kogu kirjanduse liigiline jagunemine seisuga 1.01.2004 

Allikas: Tallinna Keskraamatukogu 2004. aasta kogude aruanne 
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� Eesti keeles   54,30% 

� Vene keeles   39,90% 

� Muud keeled   5,70% 

 

Tabel 3. Kirjanduse keeleline jagunemine 

Kirjanduse keeleline jagunemine

54,30%39,90%

5,70%

Eesti keeles

Vene keeles

Teistes keeltes

 

Tallinna Keskraamatukogu kogu kirjanduse keeleline jagunemine seisuga 1.01.2004 

Allikas: Tallinna Keskraamatukogu 2004. aasta kogude aruanne 

 

� raamatuid/brošüüre  99,00% 

� auviseid   0,50%   

� noote    0,30% 

 

Ülevaade Tallinna Keskraamatukogu keskmisest eksemplaarsusest, kogude suurusest 

harukogude kaupa: 

 

10 000-20 000 eksemplari teavikuid on järgmistes harukogudes: 

� Merivälja raamatukogu 

� Pirita raamatukogu 

 

20 000-30 000 eksemplari teavikuid on järgmistes harukogudes: 

� Kadrioru raamatukogu 

� Kalamaja raamatukogu 

� Männiku raamatukogu 
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� Paepealse raamatukogu 

� Salme raamatukogu 

 

30 000- 40 000 eksemplari teavikuid on järgmistes harukogudes: 

 

� Nõmme raamatukogu 

� Pääsküla raamatukogu 

� Sääse raamatukogu 

� Tondi raamatukogu 

� Torupilli raamatukogu 

 

40 000-50 000 eksemplari teavikuid on järgmistes harukogudes: 

 

� Kopli raamatukogu 

� Kännukuke raamatukogu 

� Laagna raamatukogu 

� Männi raamatukogu 

� Pelguranna raamatukogu 

� Sõle raamatukogu 

� Õismäe raamatukogu 

 

Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnas oli 2004. aasta alguseks 

164 000 eksemplari teavikuid ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas 151 000 eksemplari 

teavikuid.  

 

Linnaosadest lähtudes on praegu hea seis Mustamäel, kus raamatukogude suurused on 

30 000 – 50 000 eksemplari. Kesklinnas asuvad keskkogu osakonnad ja neid 

piirkondlikult toetavad väiksemad harukogud (20 000 – 30 000 eksemplariga) on 

samuti heas seisus. Nõmmel, arvestades elanike arvu ja raamatukogude suurust, on 

lugejatele loodud head võimalused raamatukogu teenuste kasutamiseks. Pirital on 2 

haruraamatukogu, kuid üks neist on väga väike ja sisaldab ainult 13000 eksemplari. 

Samas Lasnamäele ja Õismäele oleks vaja rohkem raamatukogusid. 
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Komplekteeritud on Tallinna Keskraamatukogus vastavalt rahalistele võimalustele 

universaalsete kogude koostamise eesmärgiga. Teavikute komplekteerimine, täitmaks 

võimalikult hästi raamatukogu püstitatud eesmärki, eeldab piisavat finantseerimist. 

Aastate jooksul kasvavad lugejate nõudmised ja ka raamatute hinnad. Kasvavate 

nõudmiste rahuldamine nõuab valikute tegemist, mida ei tohiks segada finantside 

puudus.  

 

Komplekteerimiseks vajalik summa moodustub riigilt ja omavalitsuselt eraldatud 

summadest. Aastate jooksul on omavalitsuse osa kasvanud stabiilselt, kuid raamatute 

ostmiseks jääb sellest tavaliselt alles väike osa, kuna peamiselt kulutame selle summa 

perioodika tellimuste eest tasumiseks (nt 2004. aastal kulus kõigile raamatukogudele 

perioodika tellimiseks kokku 1,4 miljonit krooni). Suur osa (ligi pool miljonit) 

kulub raamatukogutöös vajalike tarvikute ostmiseks. 

 

Riigipoolne raha eraldamine on kõikunud aastate lõikes, kuid viimasel kolmel aastal 

on siiski näha tõusutendentsi. Seda raha oleme kulutanud eelkõige raamatute / auviste 

ostmiseks. Viimasel paaril aastal (2004, 2005) on märgatavalt tõusnud venekeelse 

teaviku hind, mis seni oli püsinud samal tasemel.  

Samas ei ole kummagi eraldaja summa tõus mõjutanud komplekteerimist niivõrd, et 

saaksime lubada eksemplaarsuse suurendamist, saame üksnes säilitada käesoleva 

taseme - hindade tõus tühistab suurenenud summaosa.  

 

Tabel 4. Raha eraldamine teavikute ostmiseks 
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Omavalitsuselt ja riigilt eraldatud raha teavikute ostmiseks aastatel 1998-2005 

Allikas: Tallinna Keskraamatukogu töötlusosakonna aastaaruanded 1999-2004 

 

 

1.2. Lähemad eesmärgid 
 

Tegevuskava 2005 aastaks 

 

1. Komplekteerimispõhimõtete ja säilitusjuhendite koostamine perioodika kohta 

osakondadele ja harukogudele. 

2. Komplekteerimisalase uuringu koostamine. 

3. Muusikaosakonna komplekteerimispõhimõtete üle vaatamine koostöös 

muusikaosakonnaga. 

 

Selleks 

 

1. Osakondade ja harukogudega konsulteerida, juhendid koostada lähtuvalt 

komplekteerimispõhimõtetest ja säilitusvõimalustest. 

2. Uuringu metoodika välja töötada, andmed koguda, teostada analüüs; tulemusi 

analüüsida koostöös osalenud raamatukogudega. 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Komplekteerimispõhimõtete (kõik osakonnad ja harukogud) iga-aastane üle 

vaatamine. 

2. Komplekteerimisalaste uuringute koostamine (osakonna siseselt, koostöös 

konkreetsete raamatukogudega). 

3. Suurendada eelarves teavikute ostmiseks eraldatud summasid, et tõsta 

suuremates kogudes eksemplaarsust. 
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2. Lugejateeninduse arendamine 
 

 

2.1. Lähteseisund 
 

Tallinna Keskraamatukogus on viimase viie aasta jooksul teenindusmaht 

märkimisväärselt kasvanud. Kui 1999. a oli lugejaid 68563, siis 2003. a lõpuks oli see 

arv tõusnud 85233ni, kasv 16670 lugejat; külastused analoogselt 759843 ja 1065770, 

kasv 305927 külastust; laenutused 1888422 ja 1990636, kasv 102214 laenutust. 

Töötajate arv on jäänud samaks ehk mõnevõrra vähenenud. Tallinnas on umbes 

400 000 elanikku, seega on raamatukogudel võimalus hõlve suurendamiseks reaalselt 

olemas. Alljärgnevalt on toodud Tallinna linnakodanike arv ja Tallinna 

Keskraamatukogu lugejate,  külastuste ja  laenutuste arvud aastatel 1999-2003 tabeli 

kujul.  

 

Tabel 5. Tallinna linnakodanike arv ja Tallinna Keskraamatukogu lugejad, külastused, 

laenutused 1999-2003 

Tallinna linnakodanikud 1999 2000 2001 2002 2003 

Täiskasvanud 

linnakodanikud 

404 091 

86% 

400 781 

87% 

399 685 

87% 

398 434 

87% 

397 150 

88% 

Lapsed (0-16.a.) 
65 295 

14% 

62 270 

13% 

60 340 

13% 

58 361 

13% 

56 133 

12% 

 

Tallinna 

Keskraamatukogu 1999 2000 2001 2002 2003 

Lugejad 
68 563 

100% 

73 523 

100% 

75 866 

100% 

83 234 

100% 

85 233 

100% 

sh. lapsed 
16 956 

25% 

18 578 

25% 

16 812 

22% 

20 148 

25% 

20 339 

24% 

külastused 
759 843 

100% 

886 095 

100% 

909 535 

100% 

1 033 072 

100% 

1 065 778 

100% 

sh.laste külastused 
151 051 

20% 

182 665 

20% 

182 665 

20% 

207 005 

20% 

226 001 

21% 
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laenutused 
1 888 422 

100% 

1 985 877 

100% 

2 041 033 

100% 

2 011 716 

100% 

1 979 018 

100% 

sh.laste laenutused 
286 756 

15% 

321 228 

16% 

327 158 

16% 

307 244 

15% 

284 109 

14% 

Allikas: Tallinna linnavalitsus 

Allikas: Tallinna Keskraamatukogu 

 

Lisaks arvutiteeninduse järkjärgulisele rakendamisele on 2004. aasta lõpuks kõigis 

meie raamatukogudes paigaldatud lugejatele optimaalne hulk arvuteid 

internetiotsinguks ning arvuti otsinguks elektronkataloogist ESTER. Laiendatud on e-

teenindust - lugejad saavad nüüd oma laenutuste tähtaega arvutikataloogi avalehel 

pikendada. Täiendatud on ka Keskraamatukogu kodulehekülge. Keskkogu peamaja 

lugemissaalis on traadita internetiühenduse kasutamise võimalus. Kõik raamatukogud 

on varustatud printerite ja koopiamasinatega. Viimastel aastatel on parandatud  13 

raamatukogu töötingimusi uute ruumide või remontide läbi. 

 

Teenindustingimused on viimastel aastatel lugejate jaoks veidi rohkem 

konkretiseerunud. Koju laenutatakse meie süsteemi raamatukogudest korraga vaid 

viis teavikut ja kolmenädalast tagastustähtaega saab pikendada vaid üks kord, 

erandkorras kaks korda.  Põhjuseks on esmalt - kasvanud lugejate arv, teiseks - 

kasvanud on ilmunud teavikute nimetuste arv, samuti  raamatute hind, mis 

kokkuvõttes on viinud alla ostetavate teavikute keskmise eksemplaarsuse – üht 

nimetust osteti 2003.a keskmiselt 8,2 eks 20sse raamatukogusse. Ka ei ole sellise 

suure hulga lugejate teenindamisel õiguslikku tagatist laenatud teavikute tagasi 

saamiseks, seetõttu  piirdume vaid 5 teaviku üheaegse laenutamisega meie süsteemi 

raamatukogudest. Lugejate parema teeninduse huvides oleks vaja leida võimalusi, et 

parandada teavikute kättesaadavust suurema eksemplaarsuse näol. 

 

Lugejateeninduse kvaliteedi määravad ka  meie töötajate erialased oskused  ja 

valmisolek  lugejaid teenindada. Tihti on määravaks töötaja individuaalsed eeldused 

lugejatega töötamiseks. Personali valikul on püütud neid aspekte välja selgitada ja 

arvestada. Tihti on tööturg siiski kasin ja tööle tuleb võtta inimene, kes vaid enam-

vähem ootustele vastab. Siiski, nagu lugejate 2004nda aasta küsitlus ka kinnitab, meie 
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teenindajad saavad oma tööga hakkama ja lugejatepoolsed kaebused on harvad. 

Täiendkoolitusega on püütud töötajate erialaseid oskusi-teadmisi arendada. 

 

 
2.2. Lähemad eesmärgid 

 

Tegevuskava 2005 aastaks 

 

1. Arvutiteenindusele üleminek Sääse, Kalamaja, Pelguranna, Männiku, Laagna 

raamatukogu venekeelse kirjanduse ja Sõle raamatukogu eestikeelse 

kirjanduse osas; 

2. Harukogudes ja keskraamatukogus lugejatele regulaarsema koolituse 

korraldamine: jätkuv andmebaaside kasutuse  õpetus, interneti kasutamise 

koolitus. Harukogudes ja keskraamatukogus raamatukogu ja uudiskirjanduse 

regulaarne tutvustamine nii lastele kui täiskasvanud lugejatele. 

3. Abimaterjalide aktiivsem koostamine lastele ja täiskasvanutele nii 

keskraamatukogu kui harukogude poolt meie raamatukogudes 

orienteerumiseks ja osutatavate teenuste tutvustamiseks. 

4. Lugejavärava programmi rakendamine keskraamatukogu võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas. 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Hõlve suurendamine – Tallinnas on see potentsiaal olemas suurearvulise 

elanikkonna näol, lugejate arv võiks märkimisväärselt veel kasvada. 

2. Leida võimalusi komplekteeritava kirjanduse eksemplaarsuse tõstmiseks.  

3. Vähemusrahvuste teeninduse parandamine - eelduseks Liivalaia tn võõrkeelse 

kirjanduse osakonna teeninduspinna laiendamine kõrvalasuvatesse 

ruumidesse, vajalik kapitaalremont nendes ruumides. 

4. Lugejateeninduse tingimuste parandamine võõrkeelse kirjanduse osas – seotud 

eelmises punktis märgitud ruumide remondiga. 

5. Infotehnoloogia laiem juurutamine: 

- jätkuv arvutiteenindusele üleminek; 

- riistvara järkjärguline uuendamine – lineaarsed pildilugerid jm; 
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- tarkvara ostmine (korralik viirustõrje, Cafedog);  

- kaughaldusprogrammi ostmine ja töölerakendamine; 

- vastav programm ja printerid laenutatud teavikute fikseerimiseks ja 

väljatrükiks; 

- raamatukogude varustamine turvaväravate ja teavikute 

turvamisseadmetega; 

- sobiv mööbel   arvutiteeninduse rakendamiseks (teenindusletid); 

- tarvikud – lugejakaardid, turvaribad jms. 

6. Teeninduskvaliteedi tõstmine:  

- personali koolitus; lugejate koolitus; 

- e- teeninduse rakendamine, sh elektroonilise teatmeteeninduse laiem 

juurutamine (päringute akna avamine koduleheküljel nähtavamas kohas); 

- kodulehekülje täiustamine; 

- reklaam; abimaterjalid lugejatele; 

- harukogudes lasteürituste süstemaatilisem korraldamine: ekskursioonid, 

raamatutunnid, ka muinasjututunnid, viktoriinid jm. 

7. Teenindusstandardi väljatöötamine. 

8. Auviste kojulaenutamisõiguse taotlemine koostöös teiste raamatukogude ja 

EMKÜ-ga. 

9. Avalikult kasutatava väärtfilmikogu väljaarendamine. 

10. Peamaja saali muutmine tunnustatud esinemispaigaks huvitegevusega 

tegelevatele lastele ja noortele. 

11. Raamatubussi ostmine, raamatubussi abil teeninduse pakkumine linnaosades, 

kus raamatukoguteenindus on ebapiisav (eelkõige Lasnamäe linnaosa). 

 

 

Selleks 

 

1. Praegu halbades oludes töötavate raamatukogude tingimuste parandamine ja  

arvutiteenindusele üleminek kõigis ülejäänud raamatukogudes. Senine 

praktika on näidanud, et see toob kaasa lugejate arvu kasvu. 

2. Liivalaia tn võõrkeelse kirjanduse osakonna teeninduspinna laiendamine 

kõrvalasuvatesse ruumidesse. Ruumide remondiks tuleb taotleda 

investeeringuid. 
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3. Uute raamatukogude avamine linnaosades, kus neid pole piisavalt: Kristiine, 

Õismäe, Lasnamäe. 

4. Infotehnoloogiateenistuse laiendamine: võtta tööle veel üks it-töötaja, sest 

arvutiteenindusele ülemineku jätkuva protsessi käigus on töö maht jätkuvalt 

suurenenud. 

5. Koostöö tõhustamine muusikakogude vahel ning toimiva meeskonna loomine 

järjekindlaks tegutsemiseks auviste kojulaenutusõiguste saavutamisel.   

6. On vaja läbi mõelda bussi haldamisega ja bussiteeninduse korraldamisega 

seotud küsimused. Alustada lobby-tööd Linnavalitsuses bussi vajalikkuse 

selgitamisel. 

 

 

 

2A. Lõpetada üleminek arvutilaenutusele kõigis 
raamatukogudes 2007. aasta lõpuks 
 

 

2A.1. Lähteseisund 
 

Tallinna Keskraamatukogus ja kahes harukogus alustati arvutiteenindusega 2002. 

aastal: aasta alguses, 2. jaanuaril 2002. aastal läks automatiseeritud laenutusele 

esimesena üle Kadrioru harukogu, samal aastal järgnesid veel Tallinna 

Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond ning Torupilli 

harukogu. 2005. a septembriks on 19 harukogust arvutiteenindusele üle läinud 10 - 

Kadrioru, Laagna (eestikeelse kirjanduse osa), Merivälja, Männi, Kännukuke, 

Nõmme, Pirita, Pääsküla, Torupilli ja Paepealse; lisaks veel võõrkeelse kirjanduse 

osakond.  

 

Arvutiteeninduses rakendame integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC ja selle 

java-põhist versiooni Millennium. Riistvaraline baas nende kasutamiseks on hetkel 

hea. Mõlemaid programme kasutatakse vastavalt vajadusele paralleelselt, et tagada 

lugejate stabiilsem teenindamine. Tulevikus peaks arvutiteeninduse põhiprogrammiks 

jääma Millennium, mille arendustegevusega Innovative Interfaces ka pidevalt tegeleb.  
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Hetkel on INNOPACi ja Millenniumi  laenutusmooduli erinevatest võimalikest 

funktsioonidest täielikult kasutamata vaid teavikute järjekordade haldamise  

funktsioon. Lisaks on programmis veel mõningaid võimalusi (kursusekirjed, erinevad 

kaotatud raamatute asendamise ning karistussüsteemid), mida on raske Eesti oludes 

rakendada. 

 

Seega sõltub arvutiteeninduse arendamine ja uute teenuste pakkumine edaspidi 

suuresti  antud raamatukogusüsteemi üldistest arendustegevuse suundadest. 

 

Eeldus arvutiteenindusele üleminekuks kogu Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 

2007. aastaks on see, et teavikute sisestamine jätkub samas tempos. 

 

 

2A.2. Lähemad eesmärgid 
 

Tegevuskava 2005 aastaks 

 

1. 2005. a. I poolaasta lõpuks on lõpetatud teavikute sisestamine 

raamatukogusüsteemi Pääsküla, Sääse ja Kalamaja raamatukogudes.  

2. 2005. a. lõpuks on plaanis lõpetada teavikute sisestamine 

raamatukogusüsteemi Laagna raamatukogu venekeelse kirjanduse osas ning 

Sõle raamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnas, Pelguranna, Männiku 

raamatukogus. 

 

Tegevuskava aastateks 2006 – 2007 

 

1. 2006. aasta jooksul on plaanis teavikud sisestada raamatukogusüsteemi Sõle 

raamatukogu venekeelse kirjanduse, Tondi ja Salme raamatukogudes. 

2. 2007. aastal on plaanis teavikud sisestada raamatukogusüsteemi Väike-Õismäe 

ja Kopli raamatukogus. 
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2B. Lugejaile vajaliku info kättesaadavuse tagamine , 
kasutades kaasaegseid elektroonilisi andmebaase ja 
paberkandjal infoallikaid  

 

 

2B.1. Lähteseisund 
 

Tallinna Keskraamatukogu süsteem pakub teatmeteenindust teenindusosakondade ja 

kõigi haruraamatukogu kaudu. Infotehnoloogia on jõudnud kõikidesse harukogudesse; 

inforessursid internetis (kataloogid, andmebaasid,  täistekstid jm) on igapäevaseks 

töövahendiks. Kogu süsteemis toimub teatmeteeninduses päringutele vastamine 

teatmeteoste ja Internetis leiduvate andmebaaside abil. Keskkogu bibliograafid 

teavitavad harukogusid uutest otsinguvõimalustest. Lugejad saavad päringuid esitada 

kohapeal, telefoni teel ja e-posti kaudu.  Lugejakoolitused, mis seni on toimunud 

individuaalselt, oleks vaja  muuta regulaarseks. 

 

Töötajate oskus raamatukogu andmebaaside kasutamises on ebaühtlane. Tallinna 

Keskraamatukogu  töötajatele on erialaste ja arvutioskuste parandamiseks korraldatud  

konsultatsioone ja  koolitusi, kuid see töö ei toimu praegu regulaarselt.  

 

 

 2B.2. Lähemad eesmärgid 
 

Tegevuskava 2005 aastaks 

 

1. Harukogudes ja keskraamatukogus uudiskirjandust tutvustavate 

raamatuülevaadete koostamine lugejatele. 

2. Teatmeteenindusega tegelevate töötajate koolitussüsteemi juurutamine. 

3. Elukestva õppe idee propageerimine oma töötajaskonna hulgas - erialaste  

uuenduste ning muudatuste iseseisev jälgimine ja õppimine.  

4. Koduleheküljel päringuakna viimine lugejale nähtavamasse kohta. 
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Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Juurutada e-teenindus, lühivastused teaviku olemasolu kohta, abi kirjanduse 

leidmisel mingil teemal. 

2. Oma piirkonna kohta käivate teavikute (sh oma linnaosa ajalehed) kogumine, 

säilitamine ja propageerimine lugejate hulgas eesmärgiga, et haruraamatukogu 

on oma piirkonna oluline kultuurikeskus. 

3. Keskraamatukogus ja harukogudes, kus on rohkem internetitöökohti, interneti 

kasutamise koolituse korraldamine (näiteks eakatele inimestele). 

4. Harukogudes ja keskraamatukogus teha regulaarseks elektronkataloogi jt 

andmebaaside kasutamise õpetamine lugejatele igapäevase lugejateeninduse 

käigus. 

5. Peabibliograafi regulaarsed külastused ja konsultatsioonid jooksvate 

probleemide lahendamiseks ja erialaste kontaktide võimaldamine. 

6. Muusikaartiklite (valikuliselt) andmebaasi koostamine ning muusikaalase 

teemavärava loomine koostöös teiste muusikakogudega (2006-2007);  

 

 

 

2C. E-teeninduse edasiarendamine 
 

 

2C.1. Lähteseisund  
 

Kõigis Tallinna Keskraamatukogu raamatukogudes on võimalik teostada infootsingut 

internetist. Lugeja saab koduleheküljelt infot meie raamatukogu kasutamistingimuste 

ja kogude kohta, lingikogust lisaks raamatukogu kataloogile juurdepääsu ka teistesse 

andmebaasidesse, e-ajakirjadele, õppematerjalide täistekstidele, raamatukogude 

kodulehekülgedele.  Kaugkasutajatel on võimalik esitada infopäringuid ja tellida 

teavikuid raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel. Elektronkataloogi töökoha 

kaudu on lugejatel võimalik ise pikendada laenutähtaega, vaadata nende poolt 

laenutatud teavikuid. Kõikides raamatukogudes on lugejatel võimalik broneerida 

teadmiskirjandust. 
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2C.2. Lähemad eesmärgid 
 

Tegevuskava aastaks 2005 

 

1. Lugejatele mõeldud  meililisti koostamine 2005. aastal. 

2. Uute teenuste pakkumine kaugkasutajaile koduleheküljel: lingikogu 

täiendamine, e-päringu ja RVL tellimuse vormistamise aknad jne. 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. My Millennium – personaalsem lähenemine lugejale.  

- võimalik teha eraldi kujundus igale lugejatüübile; 

- lugejal võimalik jälgida oma laenutuste ajalugu;  

- lugejal võimalik maksta viiviseid/võlgu üle veebi (vaja eraldi osta);  

- lugejal võimalik salvestada oma otsinguid; kui tuleb raamatukokku 

kirjandust samal teemal, saab lugeja selle kohta automaatselt teate.  

- lugeja saab ise muuta teatud välju oma lugejakirjest (nt. e-maili 

aadressi); 

- pilt lugejakirjesse;  

- lugejatel on võimalik hakata elektronkataloogis raamatuid hindama. 

2. Teade lähenevast tagastamistähtajast lugejale (Millennium Silver) 

3. Raamatute broneerimine lugejate poolt (alternatiiv “rohelise täpiga” 

raamatutele – tagastamistähtaeg sõltub automaatselt sellest, kas raamatule on 

järjekord või mitte; lugejad väga palju küsivad selle teenuse järele.) Alates 

Millennium Silverist võimalik panna teateid automaatselt jooksma. 

4. SMS teadete (tagastamistähtaja möödumine) edastamine lugejatele. 

5. Tallinna Keskraamatukogu kodulehe kaasajastamine, vene- ja inglisekeelse 

lühiversiooni koostamine. 

6. ID-kaardi kasutamine lugejakaardina. 
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Selleks: 

 

1. Tiheda koostöö tegemine  ELNET Konsortsiumi ja teiste tema 

liikmesraamatukogudega.  

2. Töötajate koolitamine. 

 

 

 

3. Raamatukogu muutmine laste- ja noortesõbralikuma ks 
 

 
3.1. Lähteseisund 

 
 

Tallinna Keskraamatukogu lasteteeninduse taseme seisu võib hinnata ebaühtlaseks. 

Väga head tööd lastega teevad eestikeelse kirjanduse osakonna lasteteenindus, 

võõrkeelse kirjanduse osakonna lasteteenindus ning Kännukuke, Paepealse, Pirita, 

Torupilli ja Pelguranna raamatukogu. Ülejäänud harukogudes jääb puudu initsiatiivist 

ja ideedest oma ürituste väljamõtlemisel ning läbiviimisel, samuti tegeletakse liiga 

vähe raamatukogutundide ja –ekskursioonide korraldamisega. Keskraamatukogu 

poolt algatatud ülelinnalistest üritustest võtavad üldjuhul osa kõik harukogud. 

 

Alates 2003. aastast koordineerib lasteteeninduse tööd kogu süsteemis lasteteeninduse 

peaspetsialist. Moodustatud on lasteteeninduse ümarlaud, kus arutatakse ja 

lahendatakse tööga seotud probleeme. Alates 2004. aastast antakse välja auhinda 

lõppenud aasta parimale lastetööd teinud raamatukogule. Alustatud on 

lasteteenindusega tegelevate töötajate süsteemisiseste koolitamistega. Tehakse 

koostööd Eesti teiste raamatukogude ja Helsingi linnaraamatukoguga.  

 

Alates 2002. aastast toimuvad regulaarselt kord kuus kohtumised lastekirjanikega, mis 

jäädvustatakse videole; viimaseid hoitakse muusikaosakonnas, kus huvilised neid 

vaadata saavad. 

 

Et lasteüritused toimuksid kõigis raamatukogudes, kasutame süsteemi, kus 

Keskraamatukogu juhtimisel töötatakse välja lasteürituse idee, valmistatakse ette 
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materjalid ning etteantud skeemi järgi viiakse üritused läbi samaaegselt kõigis 

raamatukogudes. Teatud ürituste puhul, näiteks viktoriinid, osalevad väljatöötamises 

ka harukogud. Nii on kujunenud välja juba traditsioonilised lasteürituste sarjad:  

� ülelinnalised kirjanduslikud viktoriinid; 

� koolivaheaegade üritused; 

� suvised lugemisprogrammid;  

� erinevad konkursid. 

 

Tihenenud on koostöö Tallinna lasteasutustega. Edukalt on osaletud üle-eestilistel 

lastele mõeldud kirjanduslikel üritustel. Lasteteenindusega seotud töid on tutvustatud 

ja reklaamitud erinevates lasteasutustes ja meedias.  

 

Alates 2002. aasta lõpust on tegeletud aktiivselt meie raamatukogudes lastekirjanduse 

süsteemi ühtlustamisega: 

� kohaviitade täpsustamine; 

� paranduste tegemine Innopac`is; 

� klassimäärangute määramine ja lisamine raamatutele ning ka Innopac`i; 

� teatud teemaraamatute väljatoomine (trükitähtedega raamatud, luuletused, 

näidendid,  muinasjutud). Vastavate täpsustuste lisamine Innopac`is ja 

raamatutele. 

 

 

3.2. Lähemad eesmärgid 
 

Tegevuskava 2005 aastaks 

 

1. Ühtlustatakse klassimäärangud. 

2. Alustatakse laste- ja noortelehe loomist. 

3. Vajalik on parandada koostööd harukogude vahel ürituste läbiviimisel, 

paranema peab omavaheline konsulteerimine ja nõustamine. 

4. Alustatakse süsteemisiseste näidisraamatukogutundide läbiviimisega (koos 

õpilastega). 

5. Iga harukogu koostab oma raamatukogu lasteteenindust tutvustava bukleti. 
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Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Lastetöötajate süsteemne koolitus. 

2. Erinevate soovitusnimestike koostamine. 

3. Alates 2005. aastast pannakse igal sügisel koolidesse üles vastava piirkonna 

raamatukogusid tutvustav reklaam. 

4. Lastekirjanduse elektronkataloogi loomine (2006. aasta lõpuks). 

5. Harukogudes ja keskraamatukogus lugejakoolituse mitmekülgne arendamine 

(raamatukoguekskursioonid, raamatutunnid jne). 

6. Kogu süsteemi haaravate lastekirjanduslike ürituste jätkuv korraldamine 

(ülelinnalised viktoriinid, koolivaheaja programmid, temaatilised konkursid 

jne). 

7. Parandatakse koostööd Tallinna linna erinevate lasteasutustega. 

8. Tehakse jätkuvalt koostööd Eesti raamatukogude lasteosakondadega ja 

Helsingi linnaraamatukogudega. 

9. Jätkuvalt reklaamitakse meedias ja Tallinna erinevates lasteasutustes 

suuremaid lasteüritusi. 

10. Kännukuke raamatukogu mänguväljaku ehitus hiljemalt 2008.aastaks. 

11. Lugejauuringute läbiviimine vastavalt vajadusele, vähemalt üks kord kolme 

aasta jooksul. Uuringu läbiviija: lasteteeninduse peaspetsialist. 

 

Selleks 

 

1. Vastavalt vajadusele vaatama üle lastele mõeldud teavikute komplekteerimise 

põhimõtted komplekteerimisnõukogu koosolekutel. 

2. Vähemalt kord aastal  kutsuda kokku lastekirjanduse ümarlaud. 

3. Lasteteenindusega tegelevate töötajate koolitus peab olema regulaarne. 

4. Kirjutada vähemalt kord aastas erialaajakirjades pikem artikkel  Tallinna 

Keskraamatukogu lastetööst. 

5. Teha erinevatele fondidele rahataotlusi kirjanduslike projektide ja Kännukuke 

raamatukogu mänguväljaku ehitamiseks. 
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4. Lugejauuringute regulaarne läbiviimine 
 

 

4.1. Lähteseisund 
 

Tallinna Keskraamatukogus viidi 2004. aasta suvel läbi küsimustik lasteteeninduse 

seisukohast ning 2004. aastal üldine lugejauuring keskkogus ja suuremates 

harukogudes.  

 

Lugejauuringute eesmärgiks oli anda lugejatele võimalus välja öelda oma arvamus 

meie raamatukogu töötajate teenindamise ja kogude ning lugejatele mõeldud 

informatsiooni kohta. Küsitluses osales 448 lugejat 11st raamatukogust, sh 

keskkogust. Vastas 147 õppijat, 152 töötajat ja 149 pensionäri. Lugejatel paluti 

vastata 11 küsimusele, mis puudutasid raamatukogu töötaja välimust ja teenindamise 

kiirust. Sooviti teada saada, kas juhised raamatukogus orienteerumiseks ja kirjanduse 

leidmiseks on arusaadavad ning raamatukogu kasutamise eeskiri on tutvumiseks 

kättesaadav. Paluti hinnata kirjanduse valikut ning tunti huvi, kas lugeja on leidnud 

endale soovitud raamatu. Lõpetuseks anti lugejale võimalus teha ettepanekuid 

raamatukogu töö paremaks korraldamiseks. Tulemused olid üllatavalt positiivsed – 

kõik vastajad olid rahul nende teenindamisega. Ka lugejale mõeldud informatsiooniga 

oldi rahul. Ei rahuldanud vaid kogudes olevate raamatute vähene eksemplaarsus.    

 

2004. a. sügisel viidi keskkogu lugemissaalis läbi lugejauuring. Vastajaid oli 68, neist 

õppijaid 33, töötajaid 29 ja 6 pensionäri. Lugejad märkisid peamiseks lugemissaali 

külastuse eesmärgiks vajaliku raamatu leidmist – 59 korral ja andmebaasidest vajaliku 

info leidmist – 26. Üldjuhul leidis külastaja meie lugemissaali kogust soovitud 

raamatu. Kasutatud informatsiooni kasutati põhiliselt õppetöös või enesetäiendamisel. 

Meie töötaja teenindust hinnati enamasti  väga heaga (53) või heaga (15): lugejale 

vajaliku informatsiooni leidis lugemissaali töötaja kiiresti ning tema vastused 

päringutele olid ammendavad. 

 

2004. aasta suvel viidi läbi lastele mõeldud lugejauuring, mille eesmärgiks oli välja 

selgitada meie lugejate lugemisharjumused, raamatukogude osatähtsus selles ja 

lemmikkirjandus. Osavõtjaid oli kokku 166 last (57 poissi ja 109 tüdrukut, vanuses 7-
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15). Küsitluse tulemusena selgus, et enamus lastest olid varakult lugema õppinud. 

Raamatukogu külastatakse vähemalt kaks korda kuus. Raamatukogudest, mida 

külastatakse, toodi välja kokku 23 erinevat raamatukogu. Lemmikraamatuks on üle 

pooltel  „Harry Potter”, kokku toodi esile 119 erinevat teost. 

 

2005. a algul viidi läbi keskraamatukogu muusikaosakonna poolt algatatud ning 

EMKÜ egiidi all üle-eestiline muusikakogude uuring „Muusikateenindus Eesti 

rahvaraamatukogudes AD 2005”, mille põhieesmärkideks on kaardistada 

muusikakogude ja –teeninduse hetkeseis suuremates Eesti rahvaraamatukogudes, 

analüüsida seda ning sõnastada perspektiivid. Uuringu raames küsitleti nii lugejad, 

muusikaraamatukoguhoidjad kui ka raamatukogude juhtkonnaliikmed. Tallinna 

Keskraamatukogus vastas ankeedile 41 kasutajat, 3 raamatukoguhoidjat ja 2 juhti. 

Suurem osa küsitletutest (ca 60 %) külastab muusikaosakonda vähemalt korra nädalas 

või sagedamini. Suurimad vastajagrupid olid kuni 15-aastased (37%) ja 19-25-

aastased (22%). Külastuse peamisteks eesmärkideks toodi lõõgastumine ja 

meelelahutus, koduseks muusikaliseks tegevuseks ning õppe- ja loometööks vajalike 

materjalide leidmine. Kasutajad hindasid muusikakogu koostist küllalt kõrgelt (5-palli 

süsteemis 3,95), parimaks peetakse teatmeteoste valikut ning kõige kehvemaks 

nootide valikut. Kasutatavamateks teenusteks on auviste kohalkasutus ja 

muusikakirjanduse laenutus. 

Kõrge hinnangu sai ka osakonnas pakutav teenindus (4,8) ning töökeskkond (4,3). 

Puudustest toodi esile vähest võimalust keskendumiseks. Ettepanekutes sooviti 

videote valiku suurendamist ning kojulaenutust, videosaali helikindlust, rohkem 

lugejaarvuteid, klaverituba (süntesaator), ümbersalvestusvõimalusi ning ministuudiot 

jm.  

Raamatukoguhoidjate hinnangud ja ettepanekud on kasutajatega enamjaolt kooskõlas, 

kuid keskmine hinne jääb selgelt madalamaks, mis näitab, et ollakse 

enesekriitilisemad ning kasutajast nö samm ees. 

Juhtkonna ning raamatukoguhoidjate arusaamad rahvaraamatukogu muusikaosakonna 

tähtsusest ja tegevuse eesmärkidest on üldjoontes sarnased. Kõlama jäi mõte, et 

muusikaosakond on kaasaegse rahvaraamatukogu loomulik osa. Osakonna viimaste 

aastate arengut ning koostööd juhtkonnaga hinnatakse väga heaks või heaks. 

Olulisemateks arengut pidurdavateks teguriteks on hetkel autoriõiguse probleemid 

ning ruumikitsikus. 
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Küsitluse korraldamise hetkel oli muusikaosakonna avamisest möödunud 3 aastat. 

 

 
4.2. Lähemad eesmärgid  

 

 

Tegevuskava 2005 aastaks 

 

1. 2005. a viidi läbi muusikateeninduse alane uuring ”Muusikateenindus Eesti 

rahvaraamatukogudes AD 2005”. 

2. Võõrkeelse kirjanduse osakonnas lugejate küsitluse "Millist uudiskirjanduse 

tutvustust vajate?" septembris,  küsitus  "Kuidas olete rahul e-

raamatukoguteenustega " novembris. Läbiviija: võõrkeelse kirjanduse 

osakond. 

 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. 2006.a. võõrkeelse kirjanduse osakonnas uuring lugejate lugemishuvide 

väljaselgitamiseks. Läbiviijad: võõrkeelse kirjanduse osakond, töötlusosakond 

2. 2006.a. eestikeelse kirjanduse osakonnas lugejauuring eesmärgiga teada saada, 

kuidas on lugejad rahul osakonna poolt pakutavate e-teenustega. Läbiviija: 

eestikeelse kirjanduse osakond koostöös võõrkeelse kirjanduse osakonnaga.  

3. Lugejauuringute läbiviimine vastavalt vajadusele, vähemalt üks kord kolme 

aasta jooksul. Uuringu läbiviija: lasteteeninduse peaspetsialist. 

4. 2007. a jooksul lugejauuringu läbi viimine. Läbiviija. töötlusosakond.  

5. 2008. a muusikaosakonnas lugeja rahulolu uuring, mis puudutab nii kogu, 

teenuseid kui teenindust. Tulemusi võrreldakse 2005. aasta uuringu 

tulemustega. Läbiviija: muusikaosakond. 

6. 2008.a. võõrkeelse kirjanduse osakonnas uuring "Mida ootab lugeja 

raamatukogult". 

7. Kõigi lugejauuringute tulemuste edastamine süsteemisiseselt ja laiemale 

üldsusele (sh erialaajakirjale) vahetult peale kokkuvõtete tegemist. 
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5.  Personali arendamine ja koolitamine, et hoida t öötajaid 
omal alal heal tasemel ja arengutega kursis 

 
 
 

5.1. Lähteseisund 
 

2004. aastal oli Keskraamatukogu kinnitatud koosseisu arv 169 töötajat, sellest 

abipersonali ja tööliste arv oli 43. 

 

64,5% raamatukoguhoidjatest on kõrgharidusega, 26,9% raamatukoguhoidjatest 

omavad kas keskeriharidust või on sooritanud kutseeksami. Vaid 4,3% ei ole 

raamatukogundusalast ettevalmistust, kuid enamik neist on raamatukogus töötanud 

väga pikka aega. Raamatukogus on üldjuhul alati tööl neid noori, kes lõpetavad oma 

erialased õpingud töö kõrval, 2004. a moodustasid nad 4,3 %. 

 

Tabel 6. Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjate haridustase seisuga 2004. 

Raamatukoguhoidjate haridustase
erialane kõrgharidus
64,5%

erialane kõrgharidus
omandamisel 4,3%

muu kõrgem +
kutsetunnistus 7,8%

erialane keskeri,
kesk+kutsetunnistus
19,1%
muu keskeri,
keskharidus 3,4%

muu kõrgem 0,9%

 

 

Raamatukoguhoidjate vanuseline koosseis on ühtlane. Mõistetavalt on kõige enam 

töötajaid vanusegrupis 40 – 59 (53%). Olemas on nn järelkasv noorte näol. Üle 

60aastaste töötajate hulgas on poole koormusega töötavaid, samuti määratud tähtajaga 



 40

töölepinguga (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine) töötavaid 

raamatukoguhoidjaid. 

 

Tabel 7. Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjate vanuse võrdlus seisuga 

2004. 

Raamatukoguhoidjate vanuse võrdlus
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Keskraamatukogu teenindusosakondades töötavad raamatukoguhoidjad graafiku 

alusel, nii et teenindustöö letis vahetub kogude korrastamise jm ülesannetega, tagades 

nii koormuse ühtlase jaotumise töötajate vahel ning vahelduse töötaja jaoks. 

Probleemiks on töökorraldus neis harukogudes, kus teenindusruumide eraldatuse tõttu 

katab juhataja täielikult ühe teeninduspunkti töö (Tondi, Torupilli). Sellisel juhul 

tekivad probleemid töötaja haigestumise korral, samuti on raskendatud koolitusel 

osalemine, ka puudub sellisel juhul võimalus abistada suure koormuse korral.  

 

Töökoormuse ebaühtlast jaotumist ühe harukogu töötajate vahel soosib osades 

harukogus sisseharjunud tööjaotus, kus ei toimu rotatsiooni erinevate 

teeninduspunktide vahel (täiskasvanute kojulaenutuse koormus märkimisväärselt 

suurem kui lasteteeninduses või lugemissaalis).  Töökoormuse ebaühtlase jaotumise 

korral ei ole tagatud ka igale töötajale aega kultuuriperioodika ja ilmuva kirjandusega 

tutvumiseks. 

 

Laenutuskoormuse leevendamiseks on aeg-ajalt rakendatud poole koormusega koha 

juurdeandmist (näiteks Väike-Õismäe). Laenutuskoormus leevendub teatud määral 
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arvutilaenutusele üleminekul. Seega on vajalik võimalikult kiire üleminek 

arvutilaenutusele, kuigi täna on sisestamistööd oma tavalise laenutustöö kõrvalt 

tegevatel töötajatel mitmekordne koormus.  

 

Tänane harukogude personali koosseisu suurus ei võimalda pikendada harukogude 

lahtiolekuaegu (avatud viis päeva nädalas T-L, argipäeviti avatud kella 18ni, vaid 

neljapäeviti kuni kella 19ni). Kõigi harukogude lahtiolekuaegade pikendamine nõuab 

personalikulude märkimisväärset tõusu, kuid linnavalitsuse senine poliitika 

personalikulude suurendamise osas on olnud eitav. Üheks võimaluseks on teatud 

harukogude lahtiolekuaegade pikendamine (näiteks igas linnaosas üks raamatukogu), 

kuid see on võimalik peale arvutilaenutusele üleminekut. 

 

Suurenenud on tähelepanu personalitööle. Alates 2004. aastast on ametis 

personalijuht, 2004. aasta lõpus võeti kasutusele personaliarvestuse tarkavara Persona. 

2004. a on tänu omavahendite ülelaekumisele olnud võimalik tõsta 

personalikoolituseks ettenähtud summat  60 tuhandelt 150 tuhandeni.  Ka 2005. a 

eelarves on koolitusele ettenähtud samasuur summa. 

Samas moodustab see vaid 1,3 % raamatukogu töötasufondist ning võimaldab ühte 

töötajat koolitada aastas 1 154 krooni eest. Eesmärk on saavutada koolituseks 

ettenähtud tulude suurendamist eelarves määrani, mis oleks võrdne Tallinna 

Linnavalitsuse ettepanekuga ehk kuni 0,5 kuu palka töötaja kohta. 

 

Raamatukogude lahtiolekuaegu ja harukogude optimeeritud koosseise arvestades on 

töötajate osalemine koolitustel suhteliselt keeruline. Üheks võimaluseks on 

sisekoolituste ajastamine harukogudes toimuva korrastuspäevaga, mis tagab 

regulaarsed koolitused ja võimaluse koolitusel osalemiseks vähemalt ühele töötajale 

harukogust. 

 

Tallinna Keskraamatukogu teeb aktiivset koostööd Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemiaga, tagamaks lõpetajate tööleasumise meie raamatukokku. Seda 

eesmärki kannab ka 1. oktoobril 2002  sõlmitud koostööleping, mida täiendatakse  

kord aastas (viimati 01.12.2003). Keskraamatukogu on huvitatud olemast 

praktikabaasiks, samas on mujalt pärit üliõpilaste puhul pikal praktikal osalemine 

Tallinnas sageli komplitseeritud. Samuti sõltub praktikate toimumine akadeemia 
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õppekavast ja praktikate planeerimisest. Üheks võimaluseks on ühepäevased 

praktikakäigud, mis võimaldaksid raamatukogu üliõpilastele tutvustada. Vajalik oleks 

leida täiendavaid võimalusi raamatukogu tutvustamiseks juba enne, kui üliõpilased 

oma otsuse tulevase töökoha osas langetavad ehk enne viimast kursust. 

 

Raamatukokku on tööle asunud Viljandi Kultuuriakadeemiast üliõpilasi järgnevalt: 

2004 – 1, 2003 – 1, 2002 – 1, 2001 – 3 üliõpilast. 

 

Tallinna elanike rahvuselist koostist arvestades on meie raamatukogus vajadus hea 

vene keele oskusega töötajate järele, kuid kahjuks on eesti rahvusest noortel täna vene 

keele oskus suhteliselt halb; seepärast on Tallinna Keskraamatukogu teinud 

ettepaneku Kultuuriakadeemiale leida võimalusi just selliste üliõpilaste kooli 

meelitamiseks, kelle emakeel on vene keel. See annaks võimaluse näiteks Kirde-

Eestist või Tallinnast pärit noortel edaspidi saada raamatukogus kindel töökoht. 

Muidugi peab vene keele kõrval lõpetaja valdama ka eesti keelt. Viljandi 

Kultuuriakadeemia on väljendanud oma huvi antud ettepaneku vastu. 

 
 
 

5.2. Lähemad eesmärgid  
 

Tegevuskava aastaks 2005  

 

1. Viiakse läbi esimesed arenguvestlused osakonnajuhatajatele ja harukogu 

juhtidele ning keskraamatukogu osakondade töötajatele. 

2. Koolituspõhimõtete koostamine. 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Regulaarsete, kord kuus toimuvate sisekoolituste korraldamine. 

2. 2006. aasta alguses viiakse läbi koolitus harukogu juhatajatele arenguvestluste 

läbiviimiseks. 

3. Personali jätkuv koolitamine raamatukogu jaoks olulistes suundades ja  

teeninduskvaliteedi parandamiseks: raamatukoguprogrammi koolitused, 

konflikte lahendamine teenindamisel, regulaarsemad õppused infootsinguks 
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interneti andmebaasides;   kirjanduse paremaks  tundmiseks; silmaringi 

laiendamiseks. 

4. Jätkatakse koostööd Viljandi Kultuuriakadeemiaga, tagamaks järjepidev 

lõpetajate värbamine. 

5. Viiakse läbi arenguvestluseid üks kord aastas spetsialistidele ja osakonna 

juhatajatele, teistele töötajatele vastavalt vajadusele. 

6. Vähemalt üks kord kahe aasta jooksul viiakse läbi personaliküsitlus. 

7. Suurendatakse võimaluse korral igal aastal eelarves koolitusele eraldatud 

summat.  

8. Harukogudes tööülesannete parem jaotamine, tagamaks võrdset töökoormust. 

Harukogudes kasutatakse rotatsiooni, andes töötajale võimaluse päeva jooksul 

töötada erineva koormusega teeninduspunktides. Juhataja jälgib töökorralduse 

planeerimisel, et igal töötajal on võimalik olla kursis kultuuriperioodika ja 

uute teavikutega. 

 

 

 

6. Raamatukoguhoonete ehitus- ja renoveerimistööde 
jätkamine 
 

 

6.1. Lähteseisund 
 

Tallinna Keskraamatukogu on alates 1998. aastast remontinud järgmiste 

raamatukogude ruumid: võõrkeelse kirjanduse osakond, Kadrioru, Laagna, 

Kännukuke, Männi, Männiku raamatukogu (tegemist on uues asukohas olevate 

ruumide remondiga) ning Estonia pst 8 asuv raamatukogu, Merivälja ja Torupilli 

raamatukogu. Nõmme ja Pirita raamatukogu uued ruumid on ehitatud kooli 

juurdeehituse käigus. Keskraamatukogu osales koos eraomanikuga Paepealse 

raamatukogu ruumide remontimisel. Päris uue hoone projekteerimise ja ehitamisega 

puutus Keskraamatukogu esmakordselt kokku seoses uue raamatukogu ehitamisega 

Pääskülla, raamatukogu avati 2005. a septembris. 
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Tabel 8. Keskraamatukogule eraldatud ehitus- ja renoveerimisrahad 1998-2004 

 Kokku Riigilt Linna 

investeeringutest 

Eelarvest 

1998 8 200 600 21 000 6 364 600 1 815 000 

1999 5 080 400 50 000 4 826 000 204 400 

2000 7 835 590  7 450 000 385 590 

2001 23 649 120  23 389 568 259 552 

2002 5 262 709  5 262 709  

2003 6 798 009 50 000 6 739 209 8 800 

2004 3 730 000  3 730 000  

2005  

(kinnitatud 

eelarve) 

  4 270 000 605 000 

Allikas: Tallinna Keskraamatukogu 

 

Kultuuriväärtuste Ametis koostatud linnaeelarveliste investeeringute plaan nägi ette 

perioodil 2000 –2004 järgmiste uute raamatukogude ehituse: Mustamäe RK (Vilde tee 

72), Nõmme (Nõmme Põhikoolis), Pirita, Kopli, Lasnamäe, Merivälja, Kristiine 

raamatukogu. Neis ehitati valmis kolm esimest. Plaan nägi ette remontida järgmised 

raamatukogud: Võõrkeelse kirjanduse osakond, Sõle, Torupilli, Pääsküla, Kalamaja, 

Tondi raamatukogu. Tegelikult remonditi kolm esimesena nimetatud raamatukogu 

(Sõles remont vaid I korrusel).  Koostatud plaani realiseerimata jäämine oli tingitud 

investeeringute mittevastavusest nimetatud plaanile alates 2002. aastast. 

 

Tabel 9. Tallinna Keskraamatukogu linnaeelarvelised investeeringud (milj) 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Investeeringute kava (milj)  7 500 23 000 16 000 15 000 20 000 

Tegelik rahastamine (milj)  7 450 23 390   5 262  6 739  3 730 

Allikas: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Keskraamatukogu 

 

Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2004-2009 näeb ette kultuuri valdkonna 

investeeringute rahastamise järk-järgulise vähenemise. On olemas risk, et vaatamata 

nimetatud strateegiale on kultuuri valdkonna investeeringud prognoositavast veelgi 



 45

väiksemad (eelarvestrateegias 2004. aasta prognoos 58 milj, tegelik eelarve 51 milj). 

Sellest lähtuvalt võivad ka Keskraamatukogu investeeringud mitte tõusta, jäädes 

2005. a tasemele, või väheneda veelgi. Seega allpool toodud alameesmärkide 

elluviimisel tuleb arvestada riskiga, et vaatamata Keskraamatukogu poolt 

rakendatavatele meetmetele kulgeb raamatukoguruumide remont planeeritust 

aeglasemalt (tempos ühe raamatukogu ruumide remont aastas) või pidurdub hoopis. 

 

Tabel 10. Investeeringud 2001 -2006 

 2001 

täitmine 

2002 

täitmine 

2003 

eelarve 

2004 

prognoos 

2005 

prognoos 

2006 

prognoos 

Kultuur  (milj)  77 65 60 58 44 45 

Allikas: Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2004-2008 

 

Olemasolevates raamatukoguhoonetest vajavad remonti: Sõle raamatukogu II korrus 

ja välisfassaad ning Pelguranna raamatukogu; Väike-Õismäe raamatukogu  osaline 

remont (sh akende ja uste vahetus); vajalik on võõrkeelse kirjanduse osakonna kõrval 

asuvate ruumide remont. 2005. aastal remonditakse raamatukogu eelarvelistest 

vahenditest Sääse raamatukogu teenindusruumid, jääb vajadus korrastada 

raamatukogu fassaad. 

 

Kuna paljudesse remonditud ruumidesse on peale remonti paigaldatud vana mööbel, 

jääb vajadus lähitulevikus inventari uuendada. Vajalik on paigaldada 

raamatukogudele ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid, samuti turvaväravad. 

 

2005. aasta mais anti Keskraamatukogule üle hoone aadressil Kangru 13, kuhu kolib 

peale hoone korrastamist Kopli raamatukogu, läbirääkimised käivad ruumide 

üleandmise üle aadressil Kotzebue 9/11, kuhu saaks uued ruumid Kalamaja 

raamatukogu.  

 

Kuid on olemas risk, et Keskraamatukogul ei õnnestu leida raamatukogudele 

(Kalamaja, Tondi) uusi sobivaid, vajalikus asukohas asuvaid ruume. Kuna nende 

raamatukogude olemasolevate ruumide remont ei ole otstarbekas, siis tuleb arvestada 
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võimalusega, et nende raamatukogude ruumitingimuste parandamine ei pruugi 

kulgeda plaanipäraselt.  

 

Seni ei ole õnnestunud leida ruume Kristiine raamatukogule. Korduvalt on üleval 

olnud võimalus, et raamatukogu saab ruumid loodava Kristiine vabaaja keskuse 

juures, kuid seni ei ole hoone remont alanud. Kuna keskuse asukoht Kotka tänaval ei 

ole ka kõige parem, tuleks keskuses raamatukogu avamise edasilükkumisel otsida 

sobivaid ruume Mustamäe teel (nn Marja poe ümbrus). 

 

 
6.2. Lähemad eesmärgid 

 

 

Tegevuskava aastaks 2005 

 

1. Pääsküla raamatukogu hoone ehituse lõpetamine, raamatukogu mööbli jm 

inventari ostmine. Raamatukogu avamine septembris 2005. 

2. Uue Õismäe raamatukogu hoone ehitus. Kuna saab asuma  Haabersti 

vabaajakeskuses, siis sõltub raamatukogu ehitus ja valmimine keskuse 

ehitusest, praegu planeeritakse keskuse ehituse valmimist 2006. a II pooles. 

3. Sääse raamatukogu teenindusruumide remont august-oktoober 2005. 

4. Koostöös Kultuuriväärtuste Ameti ja linnaosa valitsusega Kalamaja 

raamatukogule uute ruumide otsimine. Peale Kalamaja raamatukogule uute 

ruumide leidmist töötatakse välja kava Salme raamatukogu teeninduse 

korraldamise kohta; otstarbekas on raamatukogud liita. 

 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Kalamaja raamatukogu ruumide remontimine. 

2. Kopli raamatukogu hoone remontimine, hoone juurde ette näha nn garaaž 

raamatubussile. 

3. Võõrkeelse kirjanduse osakonna laienduse remontimine. 
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4. Kristiine raamatukogu ruumide remontimine (sõltub Kristiine kultuurikeskuse 

ehitusest). 

5. Sõle raamatukogu hoone II korruse remontimine. 

6. Koostöös Kultuuriväärtuste Ameti ja linnaosa valitsusega Tondi 

raamatukogule uute ruumide otsimine, uute ruumide remontimine. 

7. Raamatukoguruumide  jooksev remontimine (Väike-Õismäe raamatukogu, 

perioodil 1997-2003 remonditud raamatukoguruumide hooldusremont). 

 

Selleks 

 

1. Raamatukogu kassaeelarves suurendada jooksvaks remondiks ettenähtud 

summat. 

2. Taotleda Tallinna linnalt ehitusinvesteeringuid tegevuskava täitmiseks. 

 

 

 

7. Sihtgruppide informeerituse ja raamatukogude pos itiivse 
imago tagamine 
 

7.1. Lähteseisund 
 

Tallinna Keskraamatukogul on ühiskonna positiivne ja toetav suhtumine ning 

arvestatav koht Tallinna kultuurielus. Eelkõige on see saavutatud läbi raamatukogu 

põhitegevuse: hästi komplekteeritud kogud, selle kättesaadavus, kiire ja heal tasemel 

teenindus. Mainekujundus on taganud raamatukogu  teenuseid kasutavate 

sihtgruppide informeerituse. Avalike suhete spetsialisti ametikoht on Tallinna 

Keskraamatukogus alates 2001. aasta sügisest. Kolme aasta jooksul on välja  

kujunenud toimivad meediasuhted ning positiivne imago lugemist propageerivate 

ürituste korraldamisel. Tallinna Keskraamatukogu mainekujunduse  kõige 

olulisemaks märksõnaks on  avatus, seda nii uute ja huvitavate ideede vastuvõtmisel 

ja edasiarendamisel  kui ka sise- ja väliskommunikatsiooni puudutavates küsimustes.  
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Sisekommunikatsiooni hetkeseis: 

 

Teabelevi: 

� hästitoimiv meililist, kõige operatiivsem kogu süsteemi teavitamise võimalus, 

infoallikas, mida kasutatakse palju.  

� intranet, toimib hästi just töötajatele  igapäevaselt vajaliku info saamisel. 

Hetkeseisus kasutatakse vähem kui võiks, puudub harjumus ja kogemus 

intraneti välja pandud info kasutamiseks. 

 

Ühisüritused:  

� piknikud, ekskursioonid, tähtpäevade tähistamine. Kuna süsteem on suur, siis 

on ühisüritused, mis võimaldavad erinevates kohtades töötavatel inimestel 

omavahel paremini suhelda, väga populaarsed. 

 

Väliskommunikatsiooni hetkeseis: 

� keskmiselt 50 pressiteadet aastas; 

� Tallinna Keskraamatukogu sihtgrupiks on Tallinna elanikud, sellest lähtuvalt 

on valitud ka meediakanalid; 

� toimivad, head suhted Raadio Kuku, TV3, Postimehe ja Eesti Päevalehega, 

osaliselt ka linnaosalehtedega; 

� Tallinna koolide teavitamine läbi Tallinna Haridusameti koolide meililisti; 

� eriväljaanded uute haruraamatukogude avamisel ja arvutiteenindusele 

üleviimisel; 

� raamatukogu teenuseid tutvustavate trükiste väljaandmine; 

� raamatukogul on toimiv koduleht. 

 

 

   Ürituste ja näituste hetkeseis: 

� ühised ettevõtmised koostöös Tallinna Loomaaia ja kino Sõprusega; 

� uute ja renoveeritud raamatukogude avamist tutvustavad üritused; 

� raamatukogu ja raamatukoguga seotud suurkujude  juubelite tähistamine; 

� loomingulised konkursid lastele;  

� projektid koolivaheaegade sisustamiseks; 

� eriilmelised ja heatasemelised näitused, mis hõlmavad väga laia ampluaad; 



 49

� head suhted  eesti naha- ja köitekunstnikega; kõrgel kunstilisel tasemel 

autoriraamatutute näitused; 

 

 

7.2. Lähemad eesmärgid 
 

Tegevuskava aastaks 2005 

 

1. Lugejaid informeerivate trükiste sisu ja kujunduse uuendamine 2005. aasta 

jooksul. 

2. Kodulehekülje uuendamine. 

3. Kodulehekülje tõlkimine vene ja inglise keelde. 

 

Tegevuskava aastateks 2005 – 2009 

 

1. Traditsiooniliste ürituste (koolivaheajad, suvine lugemisprogramm, 

jõululaulude konkurss) edasiarendamine ja täiustamine. 

2. Teadvustada lugejaskonnale Tallinna Keskraamatukogu kui ühtset tervikut, 

kuhu kuuluvad ka harukogud. 

3. Välja töötada raamatukogule uus logo 2008. aastaks, meediakampaania 

teadvustamaks üldsust sellest, et oleme muutunud. 

4. Meedia teavitamine iga konkreetse harukogu arvutilaenutusele üleminekust. 

5. Erialastes väljaannetes avaldada vähemalt kord aastas artikkel Tallinna 

Keskraamatukogu tegemistest, esineda erialastel konverentsidel ettekannetega. 

6. Estonia pst 8 näitustesaalis kolm korda aastas raamatukogu kogu põhjal 

koostatud näitus – 2 korda täiskasvanud lugejaskonnale, üks kord lastele. 

7. Aastaaruannete esitamine üldsusele. 

 

Selleks 

 

1. Parandada koostööd teiste Tallinna kultuuriasutustega, leida uusi võimalusi 

ühiste projektide läbiviimiseks. 

2. Koostada lugejatele mõeldud meililist. 
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3. Anda välja infoleht Tallinna Linnaraamatukogu ning korraldada 

harukogukogu tutvustavaid üritusi. 

4. Töötada välja logo konkursi statuut, leida raha konkursi läbiviimiseks ja  

kuulutada välja konkurss. 

5. Uue logo tutvustamine meedias, pressiteade, pressikonverents. 

 

 

Arengukava täitmise ja uuendamise kord 
 

Arengukava ajakohastamise käigus aktualiseeritakse olukorda iseloomustavad 

andmed, arengulised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused. Selleks 

esitavad osakonna juhatajad ja arengukava töörühma liikmed kord aastas algava aasta 

alguses ülevaate oma vastutusala eelmise aasta eesmärkide saavutamisest ja 

ettepanekud arengukava kaasajastamiseks. Muudatused ja täpsustatud eesmärgid 

vormistatakse arengukava lisana.  
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                 Lisa 1 
TALLINNA KESKRAAMATUKOGU STRUKTUUR   
 
 
 

DIREKTOR 

ASEDIREKTOR 
 

MAJANDUSDIREKTOR 

Töötlusosakond 
 

 

Eestikeelse kirjanduse 
osakond 
 

 

19 harukogu 
 
 

Muusikaosakond 
 
 

Võõrkeelse kirjanduse 
osakond 
 
 

Kantselei- ja 
personaliosakond 
Osakonna juhataja 
Sekretär 

Avalike suhete 
teenistus 
Avalike suhete juht 
Kunstnik 
 

Infotehnoloogia 
teenistus 
IT-peaspetsialist 
Haldur 

Raamatupidamine 
Pearaamatupidaja 
Raamatupidaja 
 

Peabibliograaf Majandusosakond 
 
Osakonna alla kuuluvad kogu 
süsteemi koristajad, 
garderoobitöötajad, 
majahoidjad 

Lasteteeninduse 
peaspetsialist 
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                                                             Lisa 2 
TALLINNA LINNARAAMATUKOGUD 2001. AASTAL 
 
Raamatukogu Kogud Lugejad Külastused Laenutused RKH 
1.Tallinna Keskraamatukogu    344715                          23757                                  276239                                626859                        67 
2.Kadrioru RK               27624                            1163                                    6270                                    17364                           3       
3.Kalamaja RK               29340                            2569                                    32480                                  74665                           3                                                                                                              
4.Kopli RK     53243                            1642                                    23437                                  50009                           3    
5.Laagna RK     43725                            5295                                    53669                                  137224                         4     
6.Laagna LRK                17762                            1694                                    23004                                  34326                           3     
7.Merivälja RK    21958                            945                                      10071                                  25827                           1     
8.Mustamäe II RK               32960                            2007   32179                                  80110                         2,5   
9.Mustamäe LRK    26074                            2413                                    20312                                  29933                           3      
10.Männi RK                46247                            4511                                    64310                                  178247                         4      
11.Männiku RK    27304                            1259                                    19115                                  42942                           2      
12.Nõmme RK               30757                            2423                                    26743                                  61701                           3      
13.Pelguranna RK    58216                            4409                                    47683                                  112396                         3     
14.Pirita RK                              21812                            1636                                    17607                                  35840                         1,5    
15.Pääsküla RK    31741                            2161                                    30620                                  69073                           3      
16.Salme RK                26903                            1644                                    22865                                  39586                           2      
17.Sõle RK                46326                            2620                                    36294                                  86366                           3                            
18.Sääse RK                27477                            2824                                    40769                                  70965                           3      
19.Tondi RK                39157                            2416                                    34843                                  77272                           3      
20.Torupilli RK               37038                            3123                                    33456                                  68166                           3      
21.Väike-Õismäe RK               65398                            5355                                     57569                                 122162                        4,5     
 
Kokku:               1055777                        75866                                   909535                                2041033                       126  
Vene Kultuurikeskuse RK  25687                            1380                                     10633                                  32564                           2 
Kokku                1081464                        77246                                   920168                                2073597                       128 
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                                                 Lisa 3 
TALLINNA LINNARAAMATUKOGUD 2002. AASTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
  

   
  
 

Raamatukogu Kogud Lugejad Külastused Laenutused RKH 
1.Tallinna Keskraamatukogu 347991 33888 421720 689940 69 
2.Kadrioru RK 26375 1988 25673 45270 3 
3.Kalamaja RK 29176 2281 31468 72985 3 
4.Kopli RK 50012 1649 22825 48550 3 
5.Laagna RK 44761 5181 58918 140996 5 
6.Laagna LRK 18383 1639 21578 29431 3 
7.Merivälja RK 22295 946 10650 25956 1 
8.Mustamäe II RK 24759 1556 21571 57900 3 
9.Mustamäe LRK 24474 1700 14102 20935 3 
10.Männi RK 47125 5207 72129 191294 4 
11.Männiku RK 27679 1425 20492 43104 2 
12.Nõmme RK 29934 1406 13647 25897 3 
13.Pelguranna RK 42727 4356 47204 110315 4 
14.Pirita RK 21587 1600 17 373 33404 2 
15.Pääsküla RK 32259 2230 31336 67402 3 
16.Salme RK 26304 1610 23420 40276 2 
17.Sõle RK 48020 2455 34424 77994 3 
18.Sääse RK 28360 3189 44396 77840 3 
19.Tondi RK 35809 2314 32925 79619 3 
20.Torupilli RK 34469 1327 12352 12668 3 
21.Väike-Õismäe RK 62034 5287 54869 119940 5 
      
Kokku 1024533 83234 1033072 2011716 130 
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                 Lisa 4 
 
TALLINNA LINNARAAMATUKOGUD 2003. AASTAL 
 
       
 Raamatukogud Kogud Lugejad Külastused Laenutused Rkh 

1 Tallinna Keskraamatukogu 354935 34514 442514 701563 63 
2 Kadrioru RK 27235 2136 25818 44178 3 
3 Kalamaja RK 27841 2070 28868 64742 3 
4 Kopli RK 49595 1645 23080 50618 3 
5 Kännukuke RK 45774 3474 36341 64377 5 
6 Laagna RK 46664 4880 56317 136805 5 
7 Merivälja RK 18694 900 8379 18653 1 
8 Männi RK 48995 4376 45903 116922 4 
9 Männiku RK 28145 1403 20396 42005 2 

10 Nõmme RK 31774 3557 36915 68943 3 
11 Paepealse RK 25270 1895 14631 18816 4 
12 Pelguranna RK 42577 4067 54711 116447 4 
13 Pirita RK 19235 985 13458 26333 2 
14 Pääsküla RK 31518 2004 28631 59230 3 
15 Salme RK 26561 1539 22205 33871 2 
16 Sõle RK 49085 2276 33769 80456 3 
17 Sääse RK 30226 3582 49636 104729 3 
18 Tondi RK 35033 2110 30752 72244 3 
19 Torupilli RK 36837 2695 35948 55798 3 
20 Väike-Õismäe RK 59750 5125 57498 113906 5 

       
 kokku 1035744 85233 1065770 1990636 124 
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                 Lisa 5 
TALLINNA LINNARAAMATUKOGUD 2004. AASTAL 
 
 
       
Jrk nr Raamatukogud Kogud Lugejad Külastused Laenutused Töötajad 
       
1. Keskraamatukogu 359199 33301 408404 631936 65 
2. Kadrioru HK 27400 2064 22910 39246 3 
3. Kalamaja HK 28118 2011 25868 61314 3 
4. Kopli HK 49185 1637 23329 50997 3 
5. Kännukuke HK 49400 5219 84486 111980 5 
6. Laagna HK 47059 4260 45412 103929 5 
7. Merivälja HK 13434 691 5320 9737 1 
8. Männi HK 47870 3358 33229 70761 3 
9. Männiku HK 29161 1500 21310 41256 2 
10. Nõmme HK 34146 4157 39283 63223 3 
11. Paepealse HK 29741 2595 54391 59370 4 
12. Pelguranna HK 39892 3857 55820 105088 5 
13. Pirita HK 21194 1767 15255 26541 2 
14. Pääsküla HK 32263 1917 26556 54932 4 
15. Salme HK 26929 1425 21321 33392 2 
16. Sõle HK 50345 2416 33935 84131 3 
17. Sääse HK 27844 3388 48842 103927 3 
18. Tondi HK 33630 2054 28740 68570 3 
19. Torupilli HK 38309 2819 33558 48208 3 
20. V.Õismäe HK 54557 4667 51013 107768 5 
       
 Kokku 1039676 85103 1078982 1876306 127 
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                          Lisa 6 
 
 
KOGUDE LIIGILINE, LAADILINE JA KEELELINE JAGUNEMINE  SEISUGA 1.01.2005 
 
 

  Üldse Rmt. Bros. N A 0  1 2 3 5 61 63 6,62 
64-
69 7 4,8 9 

Ilu-ja 
Laste 

      
Eesti    T   Vene 

LS 44084 41020 3064   42 3737     11180 3181 1584 923 5435   7860 3080 2029 5075 19138 2182 22764 

MK 762 380 382     689     16       13   5 38 1   434 11 317 

LA 13349 13349     85 204 164 89 669 951 174 194 79 126 582 275 391 9451 13330 10 9 

EAB 113852 109548 4304 51 29 2765     20844 4212 3349 1743 5796   6229 4625 3022 61267 113769 38 45 
VKAB 
+83 40321 39769 469 6 628 760     3969 719 327 182 1074   2702 11186 1008 18394 515 39481 325 

VEAB 106576 104997 1579 46 34 1611     22581 5367 2803 1629 5505   7884 7251 1517 50428 556 59 105961 

MO 5043 5043   2235 4847 8   9 52       1 16 4862 8 4 83 2216 1539 1288 

Vahetk. 26277 23582 2695 51   994     2125 831 603 287 638   2560 1921 612 15706 12432 960 12885 

Kristiine 280 280       9     51 10 12 4 10   22 9 6 147 247 5 28 

KRK 350544 337968 12493 2389 5665 10777 164 98 61487 15271 8852 4962 18551 142 32706 28393 8590 160551 162637 44285 143622 
                                            

Kadriorg  27153 26536 617 95 11 668     3579 1200 645 362 1070   1397 1078 581 16573 18260 865 8028 

Kalamaj 27934 27702 232 63 8 602     3231 1036 662 553 1003   2248 1899 1114 15586 16162 367 11405 

Laagna 46255 45227 1028 51 3 630     6397 1981 984 466 1320   3988 2883 1330 26276 22860 562 22833 

Kopli 48819 47804 1015 112 8 444     6678 2199 1470 697 3275   3904 3374 1516 25262 27165 1120 20534 

Merivälja  13326 13325 1 40 2 248 461 115 894 486 403 238 86 314 658 568 921 7934 13224 97 5 

Männi 47586 46587 999 1 11 450     5040 2166 999 552 1661   3047 2477 1437 29757 28389 174 19023 

Kännuku  48674 46098 2576 238 39 1148     5395 2267 877 694 2048   3720 2328 1034 29163 25140 379 23155 

Männiku 28908 27934 974 102 8 1535     2596 886 700 412 876   1228 1647 880 18148 15608 724 12576 

Nõmme 33712 33095 617 36 4 469     3804 1143 587 294 966   2206 1737 1048 21458 30689 1082 1941 

Pirita 20931 20931   47 23 240     2627 722 484 251 790   1443 958 578 12838 16158 438 4335 
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Pääsküla  31969 31572 397 18 9 1072     4418 1077 695 352 1081   1683 1384 1143 19064 19590 712 11667 

Salme 26844 26844   11 8 717     1524 535 445 111 555   1007 580 1712 19658 13600 295 12949 

Sõle 50064 49312 752 40 3 1153     5879 1771 1298 791 1887   3498 2536 1535 29716 31993 1512 16559 

Sääse 27524 27131 393 13 3 599     3952 906 570 278 711   1937 1285 683 16603 19110 466 7948 

Tondi 33300 32824 476 117 8 283     3998 1507 789 474 1984   2375 2171 423 19296 19758 604 12938 

Torupilli 38071 37710 361 77 9 819     5659 1637 961 423 1404   2501 2156 1065 21446 24163 448 13460 

Õismäe 54192 53324 868 111 16 1016     6239 2659 846 429 1770   3430 2343 1007 34453 29454 1282 23456 

Paepeals  29490 28877 613 43 33 682     2926 1354 679 328 856   1522 1245 1220 18678 15892 203 13395 

Pelgura 39485 37143 2342 6 11 322     3684 1801 618 385 1103   1864 2605 768 26335 16863 1134 21488 
                                            

KOKKU 1024781 997944 26754 3610 5882 23874 625 213 140007 42604 23564 13052 42997 456 76362 63647 28585 568795 566715 56749 401317 

  83 auvist on võõrkeeles raamatufondii hulgas             

ilma auviseta   1024698                   

                      

*lühendid                      

LS - eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaal                

MK - metoodikakogu                    

LA - eestikeelse kirjanduse osakonna lasteteenindus                

EAB - eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutus                

VKAB - võõrkeelse kirjanduse osakonna võõrkeelne kirjandus               

VEAB - võõrkeelse kirjanduse osakonna venekeelne kirjandus               

MO - muusikaosakond                   

Vahetk. - vahetuskogu                   

KRK - keskraamatukogu (osakonnad)                  

N - noot                      

A - auvis                      

T - teised võõrkeeled peale vene keele                  
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                 Lisa 7 
 
 
KOGUDE LIIKUMINE (OSTUD, ANNETUSED, ÜLEANDMISED - J UURDETULEK)  2004. AASTAL   (RAAMATUD/ 
EKSEMPLARID)  (AUVISED ERALDI) 
 
 

  
Seis 
1.01.04    Ost  Auv.  Annet. Juurde  Kustut. 

Seis 
1.01.05 

Kogud eks. 
(a,b,d,e,f,g) 

Rmt.ostud 
rahal. 

Auvised 
rahal. 

El.teav 
rahal. Ost(rmt.+auv.)rahal.koos 

 Ost        
Ajut. 

  Ost rahal.   
kõik kokku 

LS 43103 1088 6 54 1151 170 44084 45446 159011,4   236 159247,4 1171,25 160418,65 

MK 762           762 762             

LA 11787 1813 13 29 1929 367 13349 13540 146841,45 856 236 147933,45 287,15 148220,6 

EAB 108794 5320 2 39 5630 572 113852 114930 638595,51   472 639067,51 1886,1 640953,61 

VKAB 41066 1730 11 186 1928 2673 40321   290447,7 2526,8 1008,9 293983,4 387,4 294370,8 

VEAB 110365 4866 5 30 5075 8864 106576 148030 415334,98 100 236 415670,98 541,6 416212,58 

MO 4652 434 714 46 490 99 5043 9934 87504,05 114747,66 115,2 202366,91   202366,91 

Vahetk. 26482         205 26277 26277             

Kristiine 280           280 280             

KRK 347291 15251 751 384 16203 12950 350544 359199 1737735,09 118230,46 2304,1 1858269,65 4273,5 1862543,15 

Kadriorg 27007 1588 3 22 1625 1479 27153 27400 172317,99 59 236 172612,99 228,25 172841,24 

Kalamaja 27671 2067 1 63 2135 1872 27934 28118 212372,03   236 212608,03   212608,03 

Laagna 45892 2500 1 109 2614 2251 46255 47059 251846,94     251846,94 82,25 251929,19 

Kopli 49194 2161 1 93 2259 2634 48819 49185 220016,88     220016,88   220016,88 

Merivälja 18520 908 1 5 933 6127 13326 13434 107120,8   236 107356,8 117,25 107474,05 

Männi 48726 2353 2 140 2505 3645 47586 47870 235773,51   236 236009,51 308,05 236317,56 

Kännukuke 45194 3290 27 44 3480   48674 49400 337157,69 1990,4 590 339738,09 442,15 340180,24 

Männiku 27932 1911 1 92 2014 1038 28908 29161 197746,81     197746,81   197746,81 

Nõmme 31401 2142 1 322 2567 256 33712 34146 241964,79     241964,79 198,25 242163,04 

Pirita 19032 1762 15 114 1901 2 20931 21194 195277,25 1043 236 196556,25 230,15 196786,4 

Pääsküla 31225 2448 2 40 2494 1750 31969 32263 249402,99   236 249638,99   249638,99 
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Salme 26472 1737 1 15 1757 1385 26844 26929 176413,45   236 176649,45   176649,45 

Sõle 48820 2439 2 263 2707 1463 50064 50345 248189,17   236 248425,17   248425,17 

Sääse 30015 2413 2 83 2538 5029 27524 27844 239374,34   236 239610,34   239610,34 

Tondi 34739 2271 1 252 2637 4076 33300 33630 227687,12   236 227923,12   227923,12 

Torupilli 36618 2406 2 64 2510 1057 38071 38309 242061,97   236 242297,97 344,15 242642,12 

Õismäe 59432 2965 2 109 3101 8341 54192 54557 294045,39   236 294281,39   294281,39 

Paepealse 25118 3590 18 1433 6022 1650 29490 29741 353025 1430,8 236 354691,8 496,25 355188,05 

Pelguranna 42182 2519 2 58 2657 5354 39485 39892 254359,84   236 254595,84   254595,84 
                             

KOKKU 1022481 58721 836 3705 64659 62359 1024781 1039676 6193889,05 122753,66 6198,1 6322840,81 6720,25 6329561,06 

               

ilma auv  1022398     ilma auv 1024698        

               

*lühendid               

LS - eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaal           

MK - metoodikakogu              
LA - eestikeelse kirjanduse osakonna 
lasteteenindus           
EAB - eestikeelse kirjanduse osakonna 
kojulaenutus           
VKAB - võõrkeelse kirjanduse osakonna võõrkeelne 
kirjandus          
VEAB - võõrkeelse kirjanduse osakonna venekeelne 
kirjandus          

MO - muusikaosakond              

Vahetk. - vahetuskogu              

KRK - keskraamatukogu (osakonnad)            
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                 Lisa 8 
EELARVETE VÕRDLUS 1997-2005              
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 

TULUD kinnitatud 
koos lisa-
eelarvetega kinnitatud 

koos lisa-
eelarvetega  kinnitatud 

koos lisa-
eelarvetega  kinnitatud 

koos lisa-
eelarvetega kinnitatud 

eelarve kokku 21165 18505,5 23306,4 21835,8 22700 28455,905 23800 31257,333 30835 
linnakassast 16947 18194 18798 21289,8 22 190,00 22 338,90 23080 25080 24680 
omavahendid 120 311,5 310 546 510 1193,782 720 1380 1150 
riigi toetus 4 098   4198,4     4825,782   4797,333 5005 
muud 
toetused           97,44       
                                 

  1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 

TULUD kinnitatud 
koos lisa-
eelarvetega kinnitatud 

koos lisa-
eelarvetega kinnitatud 

koos lisa-
eelarvetega kinnitatud 

koos lisa-
eelarvetega 

eelarve kokku 11823 11821 13228 17569,6 16653 20294,5 21233 20578,5 
linnakassast 11688 11688 13070 13070 16503 15535 16947 20247 
omavahendid 135 133 158 167,2 150 189 155 331,5 
riigi toetus       4314,5   4464,5 4131   
muud 
toetused       17,9   106     


