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KINNITATUD 
Tallinna Keskraamatukogu direktori 

9. veebruari 2010. a 
käskkirjaga nr 1-2/6 

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU TEGEVUSKAVA AASTAKS  2010 

Eesmärk 1: Kasutajate rahulolu on  tagatud läbi põhiteenuste ja neid toetavate teenuste (eriteenuste) jätkuva arendamise: teenindus 
on professionaalne, abivalmis ja sõbralik (kohal- ja kojulaenutus on kiire ja efektiivne, infoteenindus on põhjalik ja usaldusväärne), 
teenused vastavad kasutajate vajadustele, kogu vastab lugejate ootustele. 

  
Selgitus eesmärgi saavutamise kohta (täidetakse aruande koostamisel): 

 
Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 

(täidetakse 
aruande 

koostamisel) 

1. ID-kaardi kasutusele 
võtmine lugejakaardina 
kõikides meie 
raamatukogudes. 

Kõikides 
raamatukogudes 
saavad lugejad 
kasutada teenuseid ID-
kaarti kasutades. 

Aasta jooksul IT-juht   

2. Keskendumine 
kasutajate igapäevasele 
jooksvale juhendamisele, 
suurendamaks kasutaja 
iseseisvust. 

Kasutaja oskab 
määratleda 
infovajadust, kasutada 
andmebaase, leida ise 
vajalik teaviku. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

3. Raamatukogu 
koduleheküljel uue rubriigi 
„Lihtsamad raamatud 
eesti keele õppimiseks“ 
loomine. 
 

Kodulehel on väljas 
regulaarselt täienev 
nimestik raamatutest 
koos kaanepiltidega. 

Mai Võõrkeelse kirjanduse 
osakond, eestikeelse 
kirjanduse osakond 

  

4. Liigses 
eksemplaarsuses 
raamatute müügi 
korraldamine võõrkeelse 
kirjanduse osakonnas ja 
haruraamatukogudes. 

On loodud võimalus 
raamatukogule 
mittevajalike raamatute 
müümiseks huvilistele. 
Raamatukogu teenib 
täiendavalt tulu.  

Alates aprillist Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 
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5. Väljaannete 
bibliografeerimine 
andmebaasi ISE 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonnas. 
Raamatukoguhoidja 
internetisaalis alustab 
täiendava tööülesandena 
bibliografeerimist. 

Kasvab 
Keskraamatukogu 
osalus 
ühisbibliografeerimises.  

Alates 
veebruarist 

Võõrkeelse kirjanduse 
osakond 

  

6.Andmebaas ISE 

küsitlus töötajatele. 

Info 
raamatukoguhoidjate 
ootustest ISE 
andmebaasile. 

Veebruar-märts, 
analüüs aprill ja 
mai 

Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
EO bibliograaf ja 
pearaamatukoguhoidja 

  

7.Vabatahtlike kaasamise 
käivitamine. 

Välja on töötatud tööde 
kirjeldused, vabatahtlike 
informeerimise- ja 
motiveerimise süsteem. 
Kodulehel on väljas 
vastav info. 

Aprill Direktor, personalijuht   

8. Erivajadustega 
inimeste informeerituse 
parandamine. 

Kodulehele on üles 
pandud info. Kirjandus- 
ja muusikaürituste 
reklaame edastatakse 
Pimedate Raamatukogu 
kaudu. 

Veebruar Teenindusdirektor, 
avalike suhete juht 

  

9. Erivajadustega lugejate 
teeninduse analüüsimine.  

Välja on töötatud 
konkreetsed tegevused 
sihtrühmaga 
tegelemisel. 

oktoober Eestikeelse kirjanduse 
osakonna ja võõrkeelse 
kirjanduse osakonna 
pearaamatukoguhoidja, 
laste- ja 
noorteteeninduse 
peaspetsialist, 
muusikaosakonna 
juhataja 

  

10. Raamatukogu 
kasutamise eeskirja 
muutmine. 

Tallinna 
Keskraamatukogu 
kasutamise eeskiri on 
volikogus kinnitatud. 

november Teenindusdirektor   
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11.Uue teavikute 
inventeerimistarkvara ja –
seadmete juurutamine. 

 

Plaanikohased 
inventuurid viiakse läbi 
uut tarkvara ja 
seadmeid kasutades. 

Algus veebruaris IT-juht, töötlusosakonna 
juhataja 

  

12. Eestikeelse 
kirjanduse osakonna 
lugemissaali kogu 
kasutamise uuring. 

Saadakse teavet, 
kuidas lugemissaalikogu 
kasutatakse, kuidas on 
kogu komplekteeritud, 
kas on üle- või 
alakomplekteerimist ja 
kui, siis millistes liikides 
seda esineb. 
Tulemused annavad 
infot komplekteerimise 
parandamiseks. 

Juuni Töötlusosakonna 
juhataja, EO 
infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

  

13. Töötlusosakonna 
aruannete ja saatelehtede 
generaatori juurutamine 
(asendab seni kasutusel 
olevat programmi). 

Aruannete ja 
saatelehtede 
koostamine on kiirem ja 
täpsem. 

 Töötlusosakonna 
juhataja, IT-juht 

  

Eesmärk 2: Raamatukogu on laste ja noorte jaoks atraktiivne koht, tõusnud on teadlikkus raamatukogu lugemisharjumusi toetavast 
ja silmaringi laiendavast tegevustest ning vaba aja sisustamise võimalustest. 
 
Selgitus eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 

1. Kohtumised noortele 
„Mõni kirjanik võiks 
õpetada asju teisiti 
nägema”. 

Regulaarsed 
kohtumised kord kuus. 

Algus veebruaris Laste- ja 
noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
EO lasteteeninduse 
raamatukoguhoidja-
noorsootöötaja 
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2.Raamatukoguring 
lastele võõrkeelse 
kirjanduse osakonnas. 

Regulaarselt toimuvad 
üritused. Ringis 
osalevad lapsed on 
kaasatud raamatukogus 
toimuvate lasteürituste 
läbiviimisesse. 

Algus märtsis Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

  

2. Üritustesari „Eesti 
rahvakalender” vene keelt 
emakeelena kõnelevatele 
lasteaialastele võõrkeelse 
kirjanduse osakonnas ja 
haruraamatukogudes. 

Regulaarselt toimuvad 
üritused. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna 
lasteteenindus, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

3. Interneti ohutu 
kasutamise loengud 
põhikooli klassidele. 
Antud teema lülitamine 
raamatukogutundide ja –
ekskursioonide kavva. 
Koduleheküljel vastava 
teema regulaarne 
täiendamine. 

Kord kuus toimuvad 
loengud. 
Raamatukogutundides 
ja –ekskursioonidel on 
teemat käsitletud. 
Kodulehel on üleval 
aktuaalne info. 

Aasta jooksul EO lasteteeninduse 
raamatukoguhoidja-
noorsootöötaja, 
haruraamatukogude 
juhatajad, IT-spetsialist 

  

4. Regulaarsed üritused 
väikelastele 
teenindusosakondades ja 
haruraamatukogudes. EO 
lasteteeninduses 
Hiirepesa jutunurk, VKOs 
mudilastekool. 

Raamatukogudes 
toimuvad regulaarselt 
erinevad üritused 
väikelastele, iga 
raamatukogu ürituste 
sari on omanäoline. 

Aasta jooksul EO lasteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
VKO lasteteeninduse 
raamatukoguhoidja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

5. Kohtumised kirjanikega 
„Tere, kirjanik”. 

Regulaarselt toimuvad 
kohtumised erinevates 
raamatukogudes. 

Avaüritus 3. 
märtsil 
emakeelepäeval 

EO ja VKO 
lasteteenindused ning 
haruraamatukogud 
koostöös laste- ja 
noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidjaga 
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6. Kohtumised 
näitlejatega 
„Lavalaudadelt 
lugemistuppa”. 

Regulaarselt 
haruraamatukogudes 
toimuvad kohtumised. 
 
 

Algus veebruaris Laste- ja 
noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 
koos 
haruraamatukogude 
juhatajatega 

Toetust taotletakse 
Kultuurkapitalist. 

 

7. Tallinna päevale 
pühendatud 
kirjanduslikud 
jalutuskäigud. 

Erinevates linnaosades 
toimuvad antud linnaosa 
eripärast ja võimalustest 
lähtuvad kirjanduslikud 
retked lastele või 
noortele. 

14.mai, 15. mai EO lasteteenindus, 
haruraamatukogud 

  

8. Koolivaheaja üritused 
kõikides 
raamatukogudes. 

Raamatukogudes 
pakutakse erinevat 
tegevust (käeline 
tegevus, lauamängude 
maraton) jne erinevas 
vanuses lastele ja 
noortele. 

Koolivaheaegadel EO ja VKO 
lasteteenindused, 
haruraamatukogud 

  

9. Lastelehe uuendamine 
ja uute interaktiivsete 
võimaluste loomine. 

Uued mängud, 
foorumid, uus kujundus. 

Algus veebruaris    

10. I klassi lastele 
raamatu kinkimine. 

Keskraamatukogu poolt 
väljaantud lasteraamat 
kingitakse kõigile 
Tallinna I klassi lastele. 

Raamatu 
väljaandmine 
jaanuar-august. 
Kinkimine 
oktoober-
detsember 

Direktor, avalike suhete 
juht, kunstnik. 
Eestikeelse kirjanduse 
osakonna laste- ja 
noorteteeninduse 
peaspetsialist, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

Eesmärk 3: Raamatukogu on kogukonna keskus, mis pakub võimalusi elukestvaks õppeks, kooskäimiseks, infot ja teadmisi eluga 
paremini toime tulekuks. Raamatukoguhoidja on hea õpetaja/juhendaja. 
Selgitus eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 
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1.Tööotsijate 
koolitused/nõustamised. 

Koolitusi korraldatakse 
regulaarselt kõikides 
raamatukogudes. 
Toimuvad nii 
individuaalsed kui 
rühmakoolitused. 

Aasta jooksul Osakonnajuhatajad, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

2.Infokirjaoskuse 
koolitused (50+ 
arvutikoolitus, 
individuaalõpe, koolitused 
põhikooli ja gümnaasiumi 
õpilastele jms). 

Koolitusi korraldatakse 
regulaarselt kõikides 
raamatukogudes. 
Toimuvad nii 
individuaalsed kui 
rühmakoolitused. 

Aasta jooksul Osakonnajuhatajad, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

3.Raamatukoguhoidjatele 
infootsingu koolituste, 
lugejale vastuste 
koostamise koolituse 
korraldamine; infootsingu 
võistluse 
ettevalmistamine ja 
läbiviimine töötajatele.  

Raamatukoguhoidjate 
infootsingu alased 
teadmised on 
paranenud. 

Koolitused aasta 
jooksul, võistlus 
veebruar-aprill 

Eestikeelse kirjanduse 
osakond ja võõrkeelse 
kirjanduse osakond 
 

  

4.Küsitlus lugejate 
koolitusvajaduste ja uute 
koolitusteemade 
selgitamiseks.  
 

Küsitluse tulemuste 
põhjal arendatakse 
olemasolevaid 
kasutajakoolitusi ning 
töötatakse välja uusi. 

September-
november 

Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja  
 

  

5. Infomappide 
koostamine ja 
täiendamine 

On koostatud ja 
täiendatakse pidevalt 
teemamappe 
tööotsijatele, interneti 
ohtudest jne. 

Aasta jooksul Osakonnajuhatajad, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

  

6. Kasutajakoolituste 
materjalide 
kättesaadavaks tegemine 
kodulehe kaudu. 

Koolitusmaterjalid on 
kasutajatele 
kättesaadavad. 

III kvartal Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja  
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7. Rääkivate 
kontoritarkava 
õppeprogrammide 
kasutamine töötajate ja 
lugejate koolitamisel. 

Töötajad on omandanud 
iseseisvalt vajalikud 
oskused. 

III kvartal IT-juht   

Eesmärk 4: Raamatukogu e-teenuste ja tarkvara lahenduste arenduste kaudu on raamatukogu (nii virtuaalne kui füüsiline) 
interaktiivsem, raamatukogu kasutajale osalemist võimaldav, kogukonna (eriti noorte) vajadusi, harjumusi ja ootusi arvestav. 
Selgitus eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 

1. E-kataloog  ESTERi 
lastekataloogi 
uuendamine. 

Lastekataloog on 
lastesõbralikum, 
avaldatud info 
korrastatud. 

I kv E-teenuste 
peaspetsialist, 
raamatukogutarkvara 
haldur 

  

2. Kodulehel 
uudiskirjanduse 
tutvustuse muutmine. 

Uudiskirjanduse 
tutvustus on 
reklaamiribal liikuva ja 
muutuva tekstina, millelt 
link läheb 
olemasolevale  
raamatututvustusele. 

Algus juulis IT-spetsialist   

3. E-teenuste ja e-
raamatute kohta 
lugejauuringu läbiviimine.  

Oleme teada saanud 
lugejate soovid ja 
vajadused e-teenuste 
osas. 

II kvartal E-teenuste peaspetsialist   

4. Ettevalmistused e-
raamatute 
laenutuskeskkonna 
loomiseks. 

Olemas on 
informatsioon meie 
raamatukogu huvitavate 
e-raamatute kohta ja 
ülevaade tarkvarast.  

II kvartal E-teenuste peaspetsialist Taotletakse 
lisarahastamist 
fondidest. 
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5. Elektrooniliste 
kollektsioonide 
andmebaasi loomine 

Kollektsioonid on 
veebipõhise, 
süstematiseeritud, 
märksõnastatud ja 
mitmekülgsete 
otsinguvõimalustega 
varustatud andmebaasi 
vahendusel avalikult 
kättesaadavad. 

Veebruar- 
detsember 

IT-spetsialistid, 
muusikaosakond 

Taotletaks 
lisarahastamist 
Hasartmängumaksu 
Nõukogust 

 

6. Raamatukogus 
toimuvate kirjandusõhtute 
reaalajas näitamine. 
 

Kodulehe kaudu on 
võimalik  jälgida 
raamatukogus 
toimuvaid üritusi. 

III kvartal IT-spetsialistid, IT-
peaspetsialist  

Vajalik serveri ost 
või rent 

 

7. Lugejaarvutitesse 
programmide lisamine. 

Lugejatel on kasutada 
loomingulist tegevust 
võimaldavaid 
programme (nt 
pilditöötlus).  

II kvartal-IV 
kvartal 

IT-spetsialist   

8. ID-kaardiga veebis 
lugejaks registreerumine.  

Lugejal on võimalik 
veebis D-kaardiga 
lugejaks registreeruda.  

IV kvartal Raamatukogutarkvara 
haldur, IT-juht, e-
teenuste peaspetsialist  
 

  

Eesmärk 5: Tänu reklaamile ja positiivse maine kindlustamisele on raamatukogu kasutajate arv suurenenud ning sihtgruppide 
(kasutajad, potentsiaalsed kasutajad, Keskraamatukogu töötajad) teadlikkus raamatukogu teenustest, eesmärkidest ja väärtustest on 
tõusnud. Keskraamatukogu on Tallinna ja Eesti kultuuri- ja haridusmaastikul ning internetis hästi nähtav kui aktiivne ja atraktiivne 
asutus.   
 
Selgitus eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 

1. Koostöö Tallinna 
linnaosade ajalehtedega. 
 

Lehtedes ilmub 
regulaarselt koolituste ja 
erinevate ürituste 
tutvustusi ja reklaame. 

Algus veebruaris Avalike suhete juht   
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2. Osalemine Tallinnas 
toimuvatel erinevatel 
üritustel (noorte infomess 
Teeviit, Euroopa päeva 
tähistamine, Kogu pere 
mess jms).   
 

Tutvustatakse 
raamatukoguteenuseid 
väljaspool raamatukogu. 
Raamatukogu on 
linnaruumis nähtav. 

Aasta jooksul Avalike suhete juht, 
raamatukogubussi 
raamatukoguhoidja 

  

3. Tallinna Kuhuminna 
üritusteportaali sidumine 
raamatukogu kodulehega. 

Raamatukogu ürituste 
info on nähtav ja otsitav 
ülelinnalises portaalis. 

Algus jaanuaris E-teenuste 
peaspetsialist, avalike 
suhete juht 

  

4. Koostöö erinevate 
asutuste ja 
organisatsioonidega 
ürituste korraldamisel. 
Raamatukogu tutvustab 
oma tegevust Tallinna 
Loomaaia perepäeval, E. 
Vilde muuseumi eesti 
kirjanduse sügislaadal, 
korraldab noorte 
kirjandivõistlust Unicefi 
Sinisel Nädalal, Tallinna 
Bibliofiilide Seltsi 
korralised 
kohtumiseüritused on 
avatud ka raamatukogu 
lugejatele jne. 

Raamatukogu on 
nähtav. 

Aasta jooksul 
 

Avalike suhete juht, EO 
lasteteeninduse 
raamatukoguhoidja-
noorsootöötaja 

  

5. Kodulehele teenuste ja 
uuenduste kohta vene- ja 
ingliskeelsete tõlgete 
lisamine. 

Kodulehele on lisatud 
vajalikud tekstid vene ja 
inglise keeles nädal 
aega pärast vastava 
eestikeelse teksti 
lisamist. 

 Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, IT-
spetsialist, e-teenuste 
peaspetsialist 
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6. Laste- ja 
muusikalehele 
avamissignatuuride 
lisamine, nende 
loomiseks avaliku 
konkursi läbiviimine.  

Nii laste- kui 
muusikalehe avamisel 
kõlab tunnusmuusika, 
lehed muutuvad 
atraktiivsemaks. 

september Muusikaosakonna 
juhataja, avalike suhete 
juht, EO lasteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
IT-spetsialist 

  

7. Kultuurilooline 
jalutuskäik 

Kord aastas toimuv 
vanalinnas seotud 
kirjanduslikke paiku 
tutvustav üritus 

mai EO raamatukoguhoidja, 
avalike suhete juht 

  

Eesmärk 6: Pideva ja planeeritud investeerimisega raamatukogu ruumidesse, inventari ja infotehnoloogilistesse vahenditesse on 
tagatud kaasaegsed  teenindus- ja töötingimused. Keskkond raamatukogudes on kogukonna vajadustest lähtuv, loov, elukestvat 
õppimist, ühistegevust ja vaba aja veetmist soodustav. Raamatukogudes kasutatav infotehnoloogiline riistvara on kaasaegne ja 
teenuste arendamist toetav.  

Selgitus eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 

1. Sülearvuti ostmine 
muusikaosakonnale 
esitluste läbiviimiseks 

Arvutit kasutatakse 
raamatukogutundide jt 
ürituste läbiviimisel. 

veebruar IT-juht, 
muusikaosakonna 
juhataja 

  

2. Lugejatöökohtade 
kaasaajastamine. Vanade 
arvutite väljavahetamine 
terminalide vastu. 
 

30 tk 2004. aastal 
muretsetud lugejaarvutit 
on välja vahetatud.  
 

I kvartal IT-juht   

3. Kahe arvuti 
paigaldamine VKO laste- 
ja noorteteenindusse 

Eraldi töönurk lastele ja 
noortele referaatide 
kirjutamiseks, vajaliku 
info internetist 
otsimiseks.   

II kvartal IT-juht   

Organisatsiooni arendamise eesmärk: Tallinna Keskraamatukogu investeerib töötajate heaolusse ja nende ametialaste oskuste 
arendamisse.  Keskraamatukogus töötavad professionaalsed ja motiveeritud töötajad. Keskraamatukogule on iseloomulik ühiste 
väärtuste ja ühise eesmärgi tunnetus, väljakujunenud organisatsioonikultuur ning sujuv koostöö struktuuriüksuste sees ja vahel. 
Organisatsioonina on Keskraamatukogu efektiivselt ja säästlikult toimiv, innovaatiline ja korrektne. 

Selgitus eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja Ressursid Saavutamine 
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1. Sisedokumentide 
digiallkirjastamine ja 
digifailide säilitus- ja 
otsimiskeskkonna 
loomine. 

Vähendatud on paberi 
kasutamist. 
Dokumentide digitaalne 
säilitamine ja otsimine 
on tagatud. 

IV kvartal IT-juht   

2. Dokumendihaldus-
programmis DocLogix 
majast väljuvate 
dokumentide 
digiallkirjastamine ja 
säilitamine. 

 

Dokumente 
allkirjastatakse ja 
säilitatakse digitaalselt. 

I kvartal Sekretär, IT-juht   

3. Skype teel koosolekute 
läbiviimiseks lahenduste 
loomine. 

Koosolekud toimuvad 
Skype teel. 

I kvartal IT-juht   

4. Algajate 
struktuuriüksuste juhtidele 
protseduuride ja juhendite 
väljatöötamine. 

Struktuuriüksuste juhid 
on paremini 
ettevalmistatud. 

IV kvartal Teenindusdirektor   

5. Uue töötaja infokausta, 
uue töötaja 
sisseelamisprogrammi 
koostamine. 

Uue töötaja 
sisseelamine on kiirem 
ja töösooritus 
tulemuslikum. 

IV kvartal Direktor   

6. A. Sibula erialapäeva 
läbiviimine, teema 
„Raamatukogu kirjaniku 
vaatenurgast”. 

Ettekannete kaudu on 
saadud tagasisidet 
raamatukoguteenuste 
arendamiseks, 
toimunud on töötajate 
koolitus. 

november Eestikeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

  

7. Kiida parimat 
kirjanduse soovitajat 
kampaania. 

Kampaania tulemusena 
on tunnustatud parimaid 
kirjanduse soovitajaid. 

III kvartal Teenindusdirektor   

 
Kaie Holm 
Direktor 


