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KINNITATUD 
Tallinna Keskraamatukogu direktori 

1. veebruari 2016. a 
käskkirjaga nr 1-2/9 

Tallinna Keskraamatukogu tegevuskava aastaks 2016 
Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.1 Lugemisharjumuse tekkimist, kujunemist ja hoidmist toetavad teenused 

Tegevused. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

1. Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud lasteraamatu „Pisike 
puu“ jagamine ja väikelastetundide läbiviimine.  

Vastusündinu vanemad leiavad imiku 
hoolduspakist kutse raamatukokku koos 
infoga raamatu kättesaamise ja 
väikelastetundidesse.  

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse osa-
konna laste- ja noortetee-
ninduse raamatukogu-
hoidja, haruraamatukogude 
juhatajad 

2. Regulaarsed beebitunnid, mudilaste kool, peretunnid jms 
tegevused väikelastele ja nende vanematele raamatukogu 
külastamise ja lugemisharjumuse kujundamiseks 
teenindusosakondades ja haruraamatukogudes.  

Lisandunud on raamatukogusid, mis tegevusi 
pakuvad. Vajadusel on hangitud vaipu jms 
inventari. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

3. Rahvusvaheline lasteraamatupäev ja auhinna „Järje hoidja“ 
üleandmine 2015. aastal ilmunud ja Tallinna Keskraamatukogus 
sel aastal enim loetud eesti laste- või noorteraamatu autorile. 

Tunnustame autorit ning juhime avalikkuse 
tähelepanu lastekirjandusele, 
rahvusvahelisele lasteraamatupäevale ja 
lastelugemisharjumuse kujundamise 
olulisusele. 

01.04.2016 Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 
 

4. Kirjanduslikud raamatukogutunnid noortele eestikeelse 
kirjanduse osakonnas. 

Lugeja oskab paremini valida head 
kirjandust. Tunni läbiviimiseks kasutatakse 
toetavaid materjale:  ELLU, e-lugerid, 
noortekirjanduse järjehoidja.       

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

5. E-raamatukogu ELLU võimaluste tutvustamine noortele 
raamatukogutundides. 

Noored on teadlikud e-raamatukogust ja 
kasutavad keskkonda nii kooli soovitusliku kui 
ka muu kirjanduse lugemiseks. 

Aasta jooksul Pearaamatukoguhoidjad, 
haruraamatukogude 
juhatajad, arendusjuht 

6. Muusikalised raamatukogutunnid. Õpilased ja õpetajad on kursis meie 
muusikakoguga. 

Aasta jooksul Muusikaosakonna juhataja 
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7. Projekt „E-raamatud versus paberraamatud – arvamused eesti 
ja vene noorte seas“. Taotlus esitati SA-le Archimedes, projekt 
sai rahastust 2015 lõpus. Toimub koostöös Kesklinna 
noortekeskusega. 

Noored teavad, kuidas saab laenata ja 
lugeda e-raamatuid, oskavad luua e-
raamatuid. Noored on arutanud omavahel 
seisukohti e-raamatute ja paberraamatute 
poolt ja vastu.  

I poolaasta Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja ja 
avalike suhete spetsialist 

8. Projekt „Millest räägivad raamatud?“. Taotlus esitati SA-le 
Archimedes, projekt sai rahastust 2015 lõpus. Toimub koostöös 
Narva Paju Kooli ja Tartu Linnaraamatukoguga. 

Noored arutlevad kirjanduse üle ning 
võrdlevad eesti ja vene noorte 
lugemisharjumusi.  

I poolaasta Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja ja 
avalike suhete spetsialist 

9. Skype-raamatuklubi võõrkeelse kirjanduse osakonnas. Toetus 
Nordplus programmist. 

Lugemist, teksti mõistmist ja teksti üle 
arutlemist arendav kirjandusprojekt, mis on 
suunatud 10.- 12. klasside noortele. Skype-
konverentskõne vahendusel luuakse 
võimalus oma eakaaslastega teisest riigist 
reaalajas suhelda ja arutleda kirjanduse üle. 
Teisest kultuurist teadlikum ja sallivam noor. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

10. Noortele põnevate kohtumiste ja harivate tegevuste 
pakkumine projektide, laagrite ja ringide, klubide kaudu  
(nt „Millest räägivad tähed?“, „Looduse ja teaduse muusika“, 
Nerdfighterite klubi, lauamänguklubi, nutiring ja -laager, Mondo 
dokfilmiõhtud, MUSARTO loovustöötoad,  temaatilised 
noortekohtumised). 

13+ vanuses noortele on korraldatud 
üritustesarju, laagreid ja klubisid, mis 
laiendavad nende silmaringi ja tõstavad 
teadlikkust raamatukogu poolt pakutavatest 
teenustest ning raamatukogust kui vaba aja 
veetmise kohast. 

Aasta jooksul Avalike suhete spetsialist, 
eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidjad, 
muusikaosakonna juhataja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

11. Noorte kunstialaste teadmiste arendamine ning Eesti 
Vabariik 100 näituseprojekti tegevuste ettevalmistamine. 
Toimuvad graafikalaudade joonistamise kursused 
edasijõudnutele, kunsti loengud, töötoad ning noortežürii koolitus. 

Noortežürii korraldab kunstiteemalisi 
töötubasid. Suureneb noorte kaasatus ja 
osalemine tegevuste korraldamisel. Oleme 
valmis näituseprojektiks järgmisel aastal. 

Projekt 
esitatakse 
HMN-i suvel.  

Avalike suhete spetsialist, 
infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
raamatukoguhoidja, 
muusikaosakonna juhataja 
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12. I klassi lastele kinkeraamatu väljaandmine. Raamatu 
üleandmiseks kõikide Tallinna koolide I klasside raamatukokku 
kutsumine ja raamatukogutunni läbiviimine. Esitatakse taotlus 
Kultuurkapitalile. 

Kõigile Tallinna I klassi lastele on tutvustatud 
raamatukogu teenuseid. Kohtutud on I 
klasside õpetajatega ja arutatud koostööd. 
Kohtutud on koolide raamatukoguhoidjatega 
ja arutatud koostööd. 

Raamatu 
väljaandmine 
jaanuar-
september. 
Kinkimine 
oktoober-
detsember. 

Direktor, laste- ja 
noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

13. Laste lugemisoskuse ja lugemishuvi toetamine erinevate 
programmide ja mängude, ringide ja klubide kaudu („Raamatuga 
priiks“, „Suvi raamatuga“, lugemiskoerad, „Loeme valmis oma 
raamatu“,  „Lastega loomariigis“, „Aardejaht“, Mufila, 
lugemismängud, nukuetendused jt). Taotlusi esitatakse HMN-i ja 
Kultuurkapitalile. 

Laste jaoks on lugemine atraktiivne vaba aja 
veetmise võimalus. Lastel on rohkem 
teadmisi neile huvipakkuvate raamatute 
kohta. Aasta jooksul algatatakse uusi 
programme. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade 
juhatajad ja 
pearaamatukoguhoidjad,  
muusikaosakonna juhataja, 
haruraamatukogude 
juhatajad, arendusjuht 

14. Laste abistamine koduste ülesannete lahendamisel, 
kodutööklubid jms. Vabatahtlikud on raamatukoguhoidjatel abiks. 
Uus teenus. 

Raamatukoguhoidjad saavad soovitada 
õppetööd toetavat kirjandust. Raamatukogus 
oldud aeg on lapse jaoks sisukas. Laps saab 
abi. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade 
juhatajad ja peaspetsialistid, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

15. Koolivaheaja üritused kõikides raamatukogudes. 
Tegevused raamatukogudes koostöös noortekeskuste 
linnalaagritega. 

Raamatukogudes pakutakse erinevat 
tegevust (käeline tegevus, lauamängude 
maraton) jne erinevas vanuses lastele ja 
noortele. Raamatukogu teenustest ja 
kogudest teadlikum laps ja noor. 

Koolivahe-
aegadel 

Teenindusosakondade 
laste- ja noorteteeninduste 
raamatukoguhoidjad, 
haruraamatukogude 
juhatajad. Noortekeskuste 
koostöö osas avalike 
suhete spetsialist. 

16. Kohtumised lastele kirjanike jt loovisikutega  
(nt projekt „Mis uudist, raamatukogu“, „Pisatel prišol v gosti k 
nam! Meile tuli külla kirjanik!"; lastele ja noortele esinejad 
projektide „Kirjanik raamatukogus“, „Luulemaraton“ jt raames. 
Esinejate tasude maksmiseks esitatakse taotlusi Kultuurkapitali, 
HMN-i). 

Raamatukogudes toimuvad huvitavad 
kohtumised. Lapsed ja noored tunnevad 
paremini kirjandust, oskavad teha valikuid. 
Aasta jooksul algatatakse uusi projekte ja 
üritustesarju. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade 
juhatajad ja 
pearaamatukoguhoidjad, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
arendusjuht, avalike suhete 
spetsialist 
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17. Kirjanduse tundmise koolitused. Uus teenus. Kujundame lugejate lugemisharjumusi, nad 
loevad väärtkirjandust ja on kursis uuema 
kirjandusega. 

Teenuse 
käivitamine I 
poolaastal 

Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

18. Individuaalsed lugemisnõustamised. Uus teenus.  Lugemiseelistuste kujundamine vastavalt 
lugeja soovile. Väärtkirjanduse tutvustamine. 

Teenuse 
käivitamine I 
poolaastal 

Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

19. Täiskasvanute lugemisprogrammi „Raamatuga 
kevadesse“ läbiviimine. 

Propageeritud on head kirjandust. 2015. a 
alguse saanud programm kestab kuni mai 
2016. Uus lugemisprogramm kestab 
20.10.2016-15.05.2017. 

Aasta jooksul Arendusjuht, eestikeelse 
kirjanduse osakonna 
raamatukoguhoidjad 

20. Uudiskirjanduse tutvustused. Lugejad ja töötajad on uuema kirjandusega 
paremini kursis. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

21. Rahvusvaheline raamatu ja autoriõiguse päeva 
tähistamine. 

Noored on kursis autoriõiguse seadusega, 
mõistavad selle vajalikkust ja teavad ka 
kitsaskohti.   

23.04.2016 Arendusjuht 

22. Projekti „ Räägime suu puhtaks“ kirjutamine ja läbiviimine. 
Taotlusi esitatakse HMN-i. 

Projekti eesmärgiks on vestelda noorte, 
kirjanike ja spetsialistidega päevakajalistel  
teemadel. Iga teema on inspireeritud mõne 
kirjaniku teosest.  

Tegevuse 
käivitamine II 
poolaastal 

Avalike suhete spetsialist, 
muusikaosakonna juhataja, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

23. Elukestvat harivat lugemist ergutavate kirjandusürituste 
korraldamine  
(nt „Kella viiene külaline“ jt. Taotlused Kultuurkapitalile ja HMN-i). 

Lugejad on kirjanduslikult haritumad. Aasta 
jooksul algatatakse uusi üritusi. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja, 
avalike suhete spetsialist, 
arendusjuht 

Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.2 Uut sisu loov lugeja 
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Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

24. Ülelinnalised laste omaloominguvõistlused. Lapsed on väljendanud end loominguliselt. 
Lastele on tutvustatud raamatuid ja 
raamatukogu. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja  

25. Projekt: „Kirjutamise klubi“. Taotlus esitati HMN-i 2015 
lõpus, projekt sai rahastust. 

Osalejad tutvuvad  tekstiloome ja 
kirjastamisega seonduvate protsessidega 
ning saavad võimaluse oma loomingut 
toetavas õhkkonnas ette lugeda ja koos 
analüüsida. 

I poolaasta Avalike suhete spetsialist, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

26. Projekt: „Nutikalt lugemine vahvaks“: töötoad, kohtumine 
kirjanikuga, minilaagrid suvel. Taotlus HMNi 2016 jaanuaris. 

Noored suudavad loetud raamatute põhjal 
erinevatel viisidel (koomiks, anime, 
animatsioon, video, arvutimäng) edasi anda 
tekkinud emotsioone. 
Sellega arendavad noored oma tehnilisi 
teadmisi ja eneseväljendusoskusi. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
raamatukoguhoidja, avalike 
suhete spetsialist, 
Paepealse raamatukogu 

27. MUSARTO loovustoad noortele. Tegeletakse noorte muusikaliste ja 
koostööoskuste arendamisega läbi mängulise 
ja põneva tegevuse. 

Aasta jooksul Muusikaosakonna 
raamatukoguhoidja 

28. Õmblustoa loomine Sõle raamatukokku. Tõstame esile vastavat eadmiskirjandust. 
Lugejatele on loodud võimalus uute oskuste 
rakendamiseks.  

Jaanuar Haldusspetsialist, Sõle 
raamatukogu juhataja, 
teenindusdirektor 

29. Lauaskännerite kasutamise koolitus (fotode digiteerimine 
ja fotode veebi üleslaadimine). 

Lugejad oskavad kasutada lauaskännereid ja 
fotosid digitaalselt üleslaadida. 
Koolitusi korraldatakse eestikeelse kirjanduse 
osakonnas. 

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

30. Digitaalsete joonistamislaudade  kasutamise koolitused. Lugejad oskavad algtasemel kasutada 
graafikulaudu. Lugejad on teadlikud 
raamatukogus pakutavatest tehnilistest 
võimalustest.  

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

31. Huvitegevust jm arendavat tegevust pakkuvate klubide ja 
ringide korraldamine (nii lastele, noortele kui täiskasvanutele). 
Klubide ja ringide läbiviimisel abistavad vabatahtlikud. Ringid ja 
klubid toimivad nii huvipõhiselt kui ka vanusegruppide järgi. 

Klubid ja ringid pakuvad kaasatust ja 
mitmekülgset tegevust erinevatele 
vanusegruppidele. Ringid ja klubid on 
kõikides raamatukogudes. Kogukond 
teadvustab senisest enam raamatukogu 
kogukonna kooskäimise kohana. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade ja 
haruraamatukogu juhatajad 
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Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.3 Eesti kultuuri tarbiv ja väärtustav lugeja 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

32. Kirjandusürituste korraldamine:   
(nt Luulemaraton, kohtumised sarjas „Kirjanik raamatukogus“, 
„Читательский четверг”. Taotlused Kultuurkapitalile ja HMN-
i). 

Lugejad on kirjanduslikult haritumad, on 
kursis kirjandusmaastikul toimuvaga ning 
oskavad kirjandust paremini analüüsida. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja, 
avalike suhete spetsialist, 
arendusjuht 

33. Vähemusrahvuste päeva tähistamine. Alguse saab Eestis 
elavate vähemusrahvuste kirjandust ja kultuuri tutvustav 
üritustesari. 

Külastajate teadlikkus vähemusrahvustest ja 
nende kultuurist kasvab. 

24. september Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

34. Eesti keele õpetamine lastele: meisterdamised eesti 
keeles, lõimumiskoerad, keeleringid ja –klubid jms. 

Raamatukogu toetab eesti keelt emakeelena 
mittekõnelevate laste keeleõpet. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

35. Eesti rahvakalendrit tutvustavad raamatukogutunnid ja 
üritustesarjad lastele, noortele ja täiskasvanutele. 

Mitte-eesti emakeelega tallinlased tunnevad 
eesti rahvakombeid.  

Ettevalmistus I 
poolaastal, 
algus II 
poolaastal 

Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

36. Haruraamatukogude hoovides korraldatakse suvel 
piknikke, kus kõlab elavas esituses luule ja muusika. Taotlus 
esitatakse HMN-i. 

Inimesed on kursis eesti autorite loominguga.  Mai-september 
 

Arendusjuht, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

37. Regulaarsete kontsertide jt muusikaürituste korraldamine. 
Tehakse koostööd MTÜga Kammermuusikud jt. 

Keskraamatukogus toimuvad regulaarselt 
heatasemelised tasuta kontserdid. 

Aasta jooksul Muusikaosakonna juhataja 

Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.4 Aktiivne, iseseisev ja tark tallinlane 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
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38. Kirjanduse tundmist ja infokirjaoskust edendavate 
raamatukogutundide läbiviimine 1.-6. klassi õpilastele (nt 
raamatukogutööd tutvustavad tunnid, ESTERi mäng, ELLU 
tutvustus, temaatilised raamatukogutunnid jms). 

1.- 6. klassi õpilastele on pakutud eri 
teemadel raamatukogutunde. Kasvanud on 
õpilaste infokirjaoskus ja teadlikkus 
raamatukogu pakutavatest teenustest. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

39. Infokirjaoskuse koolitused ja konsultatsioonid (arvuti 
algõppe koolitused, ID-kaardi ja e-teenuste kasutamine, sugupuu 
uurimine, Facebooki ja internetipõhiste infoallikate kasutamine). 
Lugejatele kontoritarkvara 
(teksti- ja tabeltöötlus, esitluste koostamine, elektronpost) 
õppeprogrammide kasutamise võimaldamine raamatukogu 
arvutivõrgus. 

Koolitusi korraldatakse regulaarselt kõikides 
raamatukogudes. Toimuvad nii 
individuaalsed kui rühmakoolitused. 
Koolitused toimuvad eesti, vene või inglise 
keeles. 
Kontoritarkvara koolitusmaterjalid on lugejale 
kättesaadavad kõikides meie 
raamatukogudes. 

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

40. Nutiseadmete kasutamise koolitused. Lugejad oskavad kasutada erinevaid 
nutiseadmeid (tahvelarvuteid, nutitelefone).  
 

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

41. E-lugerite kasutamise koolitused. Lugejad oskavad kasutada e-lugereid.  
Koolitusi korraldatakse eestikeelse kirjanduse 
osakonnas. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

42. Google ´i kasutamise koolitused. Uus koolitus. Lugejad oskavad google´i otsingut 
efektiivsemalt kasutada ja tunnevad erinevaid 
google´i teenuseid. 

Tegevuse 
käivitamine I 
poolaastal 

Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

43. Täiskasvanud Õppija nädal: koolitused ja üritused 
raamatukogudes 

Toetame lugejate elukestvat õpet. Oktoober Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

44. Avalikud debatid päevakajalistel ja ühiskondlikult olulistel 
teemadel. Taotlus Avatud Eesti Fondi, HMNi vm projekti. 

Suureneb lugejate teadlikkus ja silmaring 
ning valmisolek arutada päevateemaliste 
küsimuste üle.   

Väljatöötamine 
I poolaastal  

Arendusjuht 
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45. Koduteeninduse lugejate hulgas küsitluse korraldamine, et 
kaardistada vajadus e-teenuste ja infokirjaoskuse individuaalsete  

Teame, milliseid koolitusi vajatakse. 
Alustame koolituste pakkumisega II 
poolaastal. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.5 Raamatukoguvõrgu reorganiseerimine  

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

46. Ettevalmistused ja läbirääkimised Lasnamäele uue 
raamatukogu loomiseks. 

Oleme valmis uue raamatukogu avamiseks 
2017. aastal. 

Aasta jooksul Juhtkond 

Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.1 Lugejate vajadustest lähtuvad e-kogud 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

1. Noortele suunatud inglisekeelsetele e-
raamatutele ligipääsu võimaluste leidmine. 

Lugejatel  on ligipääs ingliskeelsele noortekirjandusele. II kvartal Töötlusosakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja 

2. Ettevalmistused ELLU arendamiseks. Oleme valmis arenduse tellimiseks 2017. aasta algul Aasta jooksul IT-juht, töötlusosakonna 
juhataja, teenindusdirektor 

3. Läbirääkimised e-raamatute autoriõiguste 
omajatega e-raamatute litsentside 
soetamiseks. 

E-raamatute valik on laiem. Aasta jooksul Töötlusosakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja 

Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.2 Kaasaegsed ja kasutajasõbralikud veebilehed 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

4. Lastelehe kaasajastamine. Lasteleht on uuendatud, kaasaegse kasutuslahendusega. Aasta jooksul IT-juht, veebihaldur, laste- 
ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 
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Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.3 Innovaatiline ja kasutajasõbralik digitaristu 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

5. Teavikute tellimuste andmebaasi 
kavandamine. 

Tulemuseks andmebaas, mis sisaldab informatsiooni tellitud 
teavikute kohta. Eesmärgiks tellimuste üle arvestuse pidamise 
lihtsustamine. 

II kvartal Töötlusosakonna juhataja, 
IT-juht 

6. Windows 7 kasutamise võimaldamiseks 
rakendatakse ajutiselt lugejate arvutites 
terminaliserverilahendust. 

Väheneb rahulolematus lugejaarvutite kasutamisel. Aprilli lõpuks IT spetsialist 

7. Arvutite hankimine. Osaliselt vahetatakse välja lugejate kasutuses olevad arvutid. II-III kvartal IT-juht 

8. Windows 10 testimine ja rakendamine. Töötajate arvutites on kasutusel Windows10. I poolaasta IT-juht 

9. Ettevalmistused RFID kasutuselevõtuks. Kiirem ja kvaliteetsem lugejateenindus. Lahendus hoiab kokku 
lugeja aega. Raamatukoguhoidjatel on rohkem aega kirjandust 
soovitada, raamatukogutunde läbi viia jms.  

Aasta jooksul IT-juht, direktor, 
teenindusdirektor 

10. Teleritele tekstiuudisvoo lahenduse 
väljatöötamine. 

Raamatukogudes olevatest teleritest on võimalik vaadata ERR 
tekstiuudiseid 

I poolaasta IT spetsialist 

11. KRAS. Veebis registreerimise võimalus 
ELLU kasutamiseks. 

Lugejad saavad ELLU kasutajaks registreerida veebis. Parem 
juurdepääs kaasaegsele eestikeelsele kirjandusele, mille 
tulemusel loetakse rohkem Eesti autorite loomingut ja eesti 
keeles ilmunut.  

Aasta jooksul Raamatukogutarkvara 
haldur, IT-juht, 
teenindusdirektor 

12. WiFi võrkude uuendamine. Vanad WiFi saatjad asendatakse uute ja kiiremate Unifi 
seadmetega, 

Mai lõpuks IT spetsialistid 

Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.4 Uuendusmeelsed koolitused 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

13. Projekt „Raamatukogus nutikaks“. Taotlus 
esitati HNMi, toetus saadi 2015. aasta 
lõpus 

Nutilaager (6.-8.01) – 3 töötuba. 
Nutiringid (jaanuar-mai) 2 korda kuus. 

I poolaasta Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
avalike suhete spetsialist 

14. Koostöös Microsoftiga  IT-laager lastele ja 
noortele. 

Laagris saavad lapsed ja noored osaleda töötubades: robootika, 
riistvara, tarkvara, Xbox. 

21.-23.03.2016 Arendusjuht 

Eesmärk 3: Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 
3.1 Raamatukogu füüsiline ruum toetab lugemis- ja kultuurielamuse saamist 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
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1. Kännukuke raamatukogu noorte- ja lasteala 
eraldamine, alade sisustamine vastavalt antud 
sihtrühma vajadustele. 

Pikeneb aeg, mida lapsed ja noored raamatukogus veedavad. 
Hangitud on uut inventari. 

I poolaasta Direktor, haldusjuht, 
majandusdirektor, 
Kännukuke raamatukogu 
juhataja 

2. Väike-Õismäe raamatukogu teenindussaali 
ümberpaigutamine, noorteala loomine 

Eraldatakse noorte- ja lasteala. Pikeneb aeg, mida lapsed ja 
noored raamatukogus veedavad. Hangitud on uut inventari. 

III kvartal Direktor, haldusjuht, 
majandusdirektor, Väike-
Õismäe raamatukogu 
juhataja 

3. Paepealse raamatukokku noorteala 
loomine. 

Pikeneb aeg, mida noored raamatukogus veedavad. Hangitud 
on uut inventari. 

I poolaasta Direktor, haldusjuht, 
majandusdirektor, 
Paepealse  

4. Estonia pst 8 infoleti lahenduse muutmine. Valmib uus ja kaasaegse lahendusega infolett, kus töötaja on 
sisenejale paremini märgatav. Tekib oote/istumisala. 

II-III kvartal Direktor, majandusdirektor, 
teenindusdirektor, 
eestikeelse kirjanduse 
osakonna juhataja. 

5. Ettevalmistused Nõmme raamatukokku 
noorteala loomiseks ja teenindussaali 
uuendamiseks. 

Lahendus on läbi mõeldud, võimalusel alustatakse 
ümbertõstmisega ja uue inventari hankimisega. 

IV kvartal Direktor, haldusjuht, 
majandusdirektor 

Eesmärk 3: Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 
3.2 Raamatukoguruum väljaspool raamatukogu 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

6.  Katarina Jee ja haruraamatukogude 
ühisüritused linnaosades, et juhtida 
avalikkuse tähelepanu 90 aasta 
möödumisele esimese haruraamatukogu 
loomisest. 

Katarina Jee kaudu on tutvustatud haruraamatukogusid. Oleme 
tähistanud koos lugejatega raamatukogu ajaloos olulist 
tähtpäeva. 

Algus 8.04, 
reedeti kuni 
sügiseni 

Raamatukogubussi 
raamatukoguhoidja, 
haruraamatukogude 
juhatajad, arendusjuht 

7.  Raamatukogu viimine õue suvel ilusate 
ilmadega. 

Lugejad saavad tutvuda kirjandusega ja  raamatukogu 
teenustega väljaspool raamatukogu, nautida lugemist looduses. 
Nurmenuku ja Pelguranna raamatukogu rõdu, Kännukuke 
hooviraamatukogu, võimalusel ka teistes raamatukogudes. 
Raamatukogujalgrattaga linna tänavatel.  

Suvekuud Haldusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

Eesmärk 3: Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 
3.3 Digitaalne raamatukogu füüsilises ruumis 
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Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

8. Raamatukogude teenindusruumides QR 
koodid, mis viivad ELLUsse, e-kataloogi 
jne 

Tõusnud on teadlikkus meie teenustest. I poolaasta Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja, 
osakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.1 Mitte-kasutajate teavitamine ja kaasamine 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

1. Teabepäevad õpetajatele.  
Koostöös Microsoftiga korraldatakse 
õpetajatele Windows 10 koolitus.   

Õpetajad on teadlikud raamatukogu poolt pakutavatest 
teenustest, mis on neile igapäevatöös abiks. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidjad, 
arendusjuht 

2. Lõimumisalased infotunnid Paepealse ja 
Laagna raamatukogus koostöös MISA-ga. 

Ühiskonda vähelõimunud inimesed kasutavad raamatukogu 
teenuseid. 
II poolaasta tegevused otsustatakse 2016. aasta sügisel 

2016. aasta I 
poolaasta 
jooksul 

Arendusjuht, Peapealse ja 
Laagna raamatukogu 
juhataja  
 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.2 Koostöö lasteaedade ja koolidega  

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

3. Teabepäevad õpetajatele. Õpetajad on teadlikud raamatukogu poolt pakutavatest 
teenustest, mis on neile igapäevatöös abiks. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidjad 

4. Koostöö koolidega gümnaasiumiõpilaste 
uurimistööde koostamise alase juhendamise 
osas ja õpilaste individuaalne nõustamine. 

Uurimistööde koostamist juhendavad koolitused toimuvad 
vastavalt võimalusele kas raamatukogudes või koolides. 
Gümnaasiumiõpilased teavad, et saavad raamatukogust abi ja 
juhendamist. 

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

5. Kirjanduslikud raamatukogutunnid 
õpetajatele. 

Õpetaja oskab soovitada õpilastele kirjandust. Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 
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6. Raamatukogudes noortele suunatud 
teenuste ja tegevuste info koondamine ja 
regulaarne täiendamine. Noortevoldiku 
koostamine. Noortekirjanduse järjehoidjate 
koostamine. 

Kõigi teenindusosakondade ja haruraamatukogude noortele 
suunatud teave on kokku koondatud noortevoldikusse, info 
edastatakse regulaarselt  infokirjadesse jms. Noortekirjanduse 
järjehoidjad on saadaval nii raamatukogus kohapeal kui 
veebilehel. 

I poolaasta Avalike suhete spetsialist, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

7. Lasteaedade määramine kindla 
raamatukogu teeninduspiirkonda. Koostöö 
süvendamine lasteaiaõpetajatega. 
Lasteaiaõpetajate teabepäev. 

Iga raamatukogu teab, millised lasteaiad kuuluvad tema piirkonda, 
ning pakub sellest lähtuvalt raamatukogu kasutama õpetavaid ja 
silmaringi arendavaid raamatukogutunde. Lasteaiaõpetajad on 
teadlikud raamatukogu poolt pakutavatest teenustest, mis on neile 
igapäevatöös abiks. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 
 

8. Rändkoguteenuse laiendamine 
lasteaedadesse. 

Lasteaedadele, kes on teenusest huvitatud, viiakse regulaarselt 
lasteraamatukaste. Lasteaedade jaoks on loodud võimalused 
teha ettelugemisi jms, lastele on kättesaadavad uued raamatud, 
raamatud vahetuvad regulaarselt. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

9. Koolikampaania Raamatukogu tegevusi tutvustatakse koolides, teenuste 
tutvustamisse kaasatakse ka raamatukogujalgratas.  

Kooliaasta 
alguses 

Avalike suhte osakond, 
eestikeelse kirjanduse 
osakond, muusikaosakond 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.3 Koostöö raamatukogule oluliste isikute ja asutustega 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

10. Koostöö tegemine erinevate 
organisatsioonidega (Töötukassa, SA Vaata 
Maailma jms) eesmärgiga reklaamida 
teenuseid.  

Koostöö tagab reklaami väljaspool raamatukogu, võimaluse olla 
kaasatud projektidesse, kvaliteetsema lugejateeninduse. 

Aasta jooksul Avalike suhete osakond, 
infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

11. Koostöö Tallinna Perekeskusega Lastega pered on paremini informeeritud raamatukoguteenustest. 
Perekeskuse nõustajad oskavad suunata peresid 
raamatukoguteenuseid kasutama. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
arendusjuht 
 

12. Koosöö linnaosade sotsiaalkeskustega 
eesmärgiga reklaamida 
raamatukoguteenuseid. 

Sotsiaalkeskuse töötajad oskavad suunata oma kliente 
raamatukoguteenuseid kasutama. 

Aasta jooksul Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 
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13. Koostöö välisriikide saatkondade ja/või 
kultuuriseltsidega või Eestis asuvate 
vähemusrahvuste seltsidega. 
 

Raamatukogu teenustest paremini informeeritud 
vähemusrahvused, vähemusrahvuste vajadustest paremini 
informeeritud raamatukoguhoidjad.  

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja 

14. Vaimse tervise loengud sarjas „Tunnike 
tervise heaks" koostöös Eesti Õdede Liiduga.  

Koostöös EÕL reklaamitakse sarja ja terviseloengud toovad 
raamatukokku uusi kasutajaid.  

Aasta jooksul Arendusjuht 

15. Tallinna Ülikooli saadetakse raamatukogu 
tutvustavad materjalid ja koostöös Tallinna 
Ülikooli Õpilasakadeemiaga korraldatakse 
ühisüritusi. 

Üliõpilased ja ülikooli personal on kursis raamatukogu võimaluste 
ja teenustega.  

Aasta jooksul Avalike suhete osakond, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.4 Turundustegevus 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
Saavutamine 

16. Osalemine erinevatel linnas toimuvatel 
üritustel  
(nt Tallinna Merepäevad, Vanalinna päevad, 
Looduse lugemissaal Tallinna Loomaaias, 
linnaosapäevadel, HeadRead 
kirjandusfestivalil, Tallinna päeval jms)  

Raamatukoguteenuste tutvustamise kõrval pakutakse tegevusi 
lastele. 
Rohkemad lapsed ja lapsevanemad on teadlikud raamatukogu 
pakutavatest teenustest. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
haruraamatukogude 
juhatajad, avalike suhete 
osakond 

17. Raamatukogu tutvustamine Tallinna 
raamatumessil. Põhjamaade kirjandusfoorumi 
korraldamine (koostöös Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu esindusega) 

Messi külastajad on teadlikumad meie raamatukogu teenustest. 7.-9.04 Arendusjuht, eestikeelse 
kirjanduse osakonna 
pearaamatukoguhoidjad, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

18. Kultuurilooline jalutuskäik vanalinnas. Huvilistele on tutvustatud kultuuriloolisi paiku Tallinna kesklinnas 
ning räägitud seostest kirjandusega. 

Mai Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 
koostöös avalike suhete 
osakonnaga 

19. Rahvusvaheliste tähtpäevade ja 
sündmuste tähistamine 
(nt turvalise interneti päev, Get Online Week, 
vaba tarkvara päev, Code Week, Põhjamaade 
nädal, raamatu ja roosi päev, rahvusvaheline 
lasteraamatupäev). 

Külastajad on teadlikumad raamatukogu poolt pakutavast, 
raamatukogudes toimuvad erinevad tegevused, näitused jms. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidjad, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, avalike 
suhete osakond 
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20. Nordplusi projekti „CreaDream Forum in 
Library“ raames toimuvad üritused: 
- Skype raamatuklubi 
- video „Chainstory“ loomine 
- ürituste sari „Räägi minuga“ 
- sari „Erinev või eriline?“ 
- filmiõhtute saru „Mõista või hukka 

mõista“. 

Võõrkeelse kirjanduse, eestikeelse kirjanduse ja 
muusikaosakonnas toimuvad kirjandust tutvustavad ning sallivust 
ja ühiseid väärtusi populariseerivad üritused. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
muusikaosakonna juhataja, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

21. Teenuste tutvustamiseks tellitakse roll-
upid ja e-raamatukogu ELLU välibänner 
Estonia pst 8 varikatusele.   

Roll-upid võimaldavad tutvustada raamatukogu teenuseid 
raamatukogu sise- ja väliüritustel. ELLU välireklaam võimaldab 
tänaval mööduvatel inimestel teenusega tutvuda.  

Märts Avalike suhete osakond 

22. Uudiskirjade saatmine. Reklaam Sirbis. Inimesed on kursis raamatukogus toimuvate ürituste ja 
sündmustega. 

Aasta jooksul Arendusjuht 

23. Raamatukogudele mittevajalike 
raamatute müük regulaarselt. Raamatutäikad.  

Raamatutäikadega kaasneb reklaam meie teenuste kohta. Tulu 
kasutatakse uute raamatute ostmiseks. 

Aasta jooksul Töötlusosakonna juhataja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad, 
pearaamatukoguhoidjad 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.5 Seadusloomes, strateegiate jm riiklike dokumentide koostamisel osalemine  

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

24. Osalemine rahvaraamatukogu seaduse 
muutmise töörühmas. 

Kultuuriministeerium tööplaan näeb ette rahvaraamatukogu 
seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse väljatöötamist ja aasta 
lõpuks peaks see olema läbinud kooskõlastusringi. 

II poolaasta Direktor, teenindusdirektor 

25. Osalemine Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumis 
küberteadlikkuse ümarlaual. 

Ümarlauale on oodatud esindajad järgmistest projektidest ning 
asutustest:  projekt Targalt Internetis, SA Vaata Maailma, Politsei- 
ja Piirivalveamet, Kaitseliidu küberkaitse üksus,     Tallinna 
Keskraamatukogu, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut, 
Hariduse Infotehnoloogia SA, RIA, MKM. Plaanis on sel aastal 
välja töötada teadlikkuse tõstmise kontseptsioon ja teha 
ettevalmistusi hankeks. 
 

8.03 Direktor, infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 
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Eesmärk 5. Organisatsiooni arendamine 
5.1 Raamatukoguhoidjate pädevuse arendamine  
5.2 Raamatukoguhoidjate maine tõstmine järelkasvu eesmärgil  
5.3 Organisatsiooni efektiivne juhtimine  
5.4 Sotsiaalne vastutus 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

1. Ettevalmistused raamatukogu 110 
aastapäeva tähistamiseks. 

Olemas on tegevuskava järgmiseks aastaks. Aasta jooksul Juhtkond, avalike suhete 
osakond, personalijuht 

2. Ettevalmistused EV100 tähistamiseks. Olemas on tegevuskava, suuremad projektid on algatatud. Aasta jooksul Juhtkond, avalike suhete 
osakond, kõik 
struktuuriüksuste juhid 

3. Töötajatele regulaarselt sisekoolituste 
läbiviimine vastavalt koolitusplaanile.  
Veebikoolituste kasutuselevõtmise 
juurutamine. 

Koolitusteemad on aktuaalsed ning tagavad kvaliteetsed 
teenused ja teeninduse. Töötajad on motiveeritud. 

Infootsingu-
võistlus aprill-
mai; 
sisekoolituse
d aasta 
jooksul 

Teenindusdirektor, 
personalijuht, 
infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja  

4. Testostude läbiviimine lugejate e-kirjadele 
vastamise kvaliteedi hindamiseks. Töötajate 
koolitamine lugejate e-kirjadele vastamise alal 
läbi testostude. 

Lugejate e-kirjadele vastamise suurema ühtsuse saavutamine ja 
teeninduskvaliteedi tõstmine. 

I poolaasta  Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusdirektor 

5. Osalemine rahvusvahelistes projektides. 
- Koostööprojekt Turu linnaraamatukogu 

(Soome) ja Valmiera raamatukoguga 
(Läti) „CreaDream Forum in Library“ 

Töötajad on saanud rahvusvahelise koostöö kogemuse. 
Projektides osalemine on andnud lisaväärtust meie teenustele. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
arendusjuht, direktor, 
vastava projekti juht 

6. Teeninduskokkulepete väljatöötamine. Olemas on dokument,  millele teenindades tugineda, 
teeninduskvaliteet paraneb. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusdirektor 

7. A. Sibula erialapäeva läbiviimine. Sibula 
stipendiumi laureaadi väljakuulutamine. 
Toetuse taotlemine Kultuuriministeeriumi 
raamatukogude arendamise programmist. 

Arutatud on raamatukogunduses olulist teemat. Toimunud on 
töötajate koolitus. 

4. november Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
arendusjuht, 
teenindusdirektor, direktor 
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8. A. Sibula elu ja tööd tutvustav stendinäitus 
arvutiklassi. 

Loodud on võimalus A. Sibula elu ja tegevusega tutvumiseks. Avamine 
4.11 

Direktor, kunstnik 

9. Vabatahtlike projekt: vabatahtlike tunnusta-
mine, rahvusvahelise vabatahtlike päeva 
tähistamine (detsembri alguses).  
Vabatahtliku sõbra märgi taotlemine. 
Juhendajatega kord aastas arutelu 
korraldamine. 

Vabatahtlikud on kaasatud ja motiveeritud. Raamatukogus 
tegutsevad vabatahtlikud, kes käivad abiks regulaarselt.  

Aasta 
jooksul. 
Koolitus 
veebruar-
märts. 

Avalike suhte spetsialist, 
arendusjuht, personalijuht 

10. Töötajate meilisüsteemi uuendamine. Oleme läinud üle uuele tarkvarale. Märtsi lõpuks IT spetsialist 

11. Infotehnoloogiliste vahendite 
kasutamise korra väljatöötamine. 
Infoturbepoliitika dokumentide väljatöötamise 
vajaduse täpsustamine Linnakantselei IT-
teenistusega. 

Oleme läbi mõelnud ja kehtestanud korra meie infosüsteemide 
ning nendega seotud infovarade turvalisuse tagamiseks.  

Aasta jooksul IT juht 

12. Loomaaia juhendamine SIERRA 
kasutamisel, informeerimine ELNET 
Konsortsiumi tegemistest. 

Meie lepingulisi partnereid on nõustatud operatiivselt ja 
professionaalselt, vajalik info on õigeaegselt edastatud. 

Aasta jooksul Raamatukogutarkvara 
haldur, direktor 

13. Töötajate tunnustamine. Töötajate 
ühisürituste korraldamine. Regulaarselt uute 
töötajate päeva korraldamine. 

Meie töötajad on motiveeritud, jagavad ühiseid väärtuseid. Aasta jooksul Personalijuht, arendusjuht, 
avalike suhete spetsialist 

14. Raamatukogu asjaajamiskorra Tallinna 
linna asutuste uue ühtse asjaajamiskorraga 
kooskõlla viimine. 

Kord on viidud kooskõlla. I poolaasta Sekretär 

15. Teiste rahvaraamatukogude töötajate 
koolitamine. Kokkulepped on tehtud: 

- Võrumaa Keskraamatukogus 6.04 – 
eestikeelse kirjanduse osakonna 
pearaamatukoguhoidja,  
infoteeninduse pearaamatukoguhoidja, 
teenindusdirektor 

- Pärnumaa raamatukoguhoidjatele 26.-
27.05 – direktor  

Oleme jaganud oma kogemusi kolleegidele teistest 
rahvaraamatukogudest.  

Aasta jooksul 
vastavalt 
kokkuleppele 

Direktor, teenindusdirektor 

 
 
 

Kaie Holm 
direktor 


