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 KINNITATUD

 direktori 10. märtsi 2008 

 käskkirjaga nr 1-2/22 

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU ARENGUKAVA  2005- 2009 

V Tegevuskava 2008. aastaks 

 

PEAEESMÄRGID: 

1. Kogu kujundamine lähtuvalt raamatukogu tegevuse põhieesmärgist 

 Raamatukogubussi varukogu komplekteerimine Kopli raamatukogu kogu baasil. 

 Pelguranna raamatukogu ja Kopli raamatukogu kogude ühendamine seoses raamatukogude 

ühendamisega. 

2. Lugejateeninduse arendamine 

 Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja, Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise 

ja tagastamise korra ning Tallinna Keskraamatukogu sisekorraeeskirja jõustumine, nendest 

lähtuvalt muudatuste sisseviimine lugejateenindusse.  

 Kohtutäituri kaudu võlgnevuste sissenõudmiseks vajalike protseduuride ja juhendite 

väljatöötamine ning kohtutäituuri kaudu võlgnevuste sissenõudmise käivitamine (II poolaasta).  

 Ettevalmistused raamatukogubussi teenuse käivitamiseks, teenuse pakkumisega alustatakse 

aprillis.  

 Haruraamatukogude lahtiolekuaegade pikendamine. 

Linnaosades muudetakse ühe haruraamatukogu lahtiolekuaegu nii, et raamatukogu on avatud 

teisipäevast-reedeni alates 11.00 kuni 20.00. 2007. aastal antud lahtiolekuaegadega tööd 

alustanud Nurmenuku raamatukogule (Haabersti) lisanduvad 2008. aastal Nõmme raamatukogu 

(Nõmme), Kännukuke raamatukogu (Mustamäe) ja Paepealse raamatukogu (Lasnamäe). Selleks 

suurendatakse raamatukogudes koosseisu.  

 Helisalvestiste kojulaenutuse käivitamine peale autoriõiguse seaduse muutuse jõustumist. 

Oleme jätkuvalt aktiivsed nii iseseisvalt kui EMKÜ liikmena, leidmaks lahendusi 

raamatukogudes filmide kojulaenutamiseks vajalike õiguste saamiseks ning juhtimaks avalikkuse 

tähelepanu antud temaatikale. 

 Laenutusautomaatide ja sorteerijate tööpõhimõtetega tutvumine.  

Uurime nende kasutuselevõtmise võimalusi eestikeelse ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas, kus 

laenutuste koormus on kõige suurem. 

Laenutusprotsessi automatiseerimiseks kasutatakse laenutusautomaati, millega lugeja vormistab 

endale ise laenutuse või tagastab raamatu; sorteerija jaotab teavikud vastavalt liigile. 

Laenutusprotsessi automatiseerimine vähendab raamatukoguhoidjate koormust, andes töötajatele 

rohkem aega tegeleda konsultanditööga ja kirjanduse soovitamisega lugejatele. 

 Skaneerimisteenuse käivitamine. 

2007. aastal alustati vanade printerite väljavahetamist kaasaegsemate seadmete vastu, osteti 

esimesed multifunktsionaalsed seadmed – printer/faks/skanner/koopiamasin. Skaneerimisteenuse 

pakkumist alustame 2008. aasta märtsikuus. 

 Perioodika laenutuse ümberkorraldamine, mis võimaldab laenutusprotsessi kiirendada. 

Laenutusprotsessi kiirendamiseks on otstarbekas panna ka ajakirjadele vöötkood. Kuna raamatute 

vöötkoodi perioodikale panna ei ole otstarbekas, siis ostetakse vöötkoodiprinter, millega printides 
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saadakse hinnalt optimaalne ja perioodika vajadustele vastav vöötkood. Koostöös ID-Baltiga 

arendatakse välja vajalik tarkvara. 

 Hea Teeninduse Kuu kampaanias osalemine. 

Kampaanias osalemise eesmärk on tõsta meie lugejateeninduse kvaliteeti ja väärtustada 

raamatukoguhoidja kui teenindaja ametit. Tunnustame lugejate poolt enam esile tõstetud 

töötajaid. 

 ID-kaardi kasutuselevõtt raamatukogu lugejakaardi kõrval (2008. aasta lõpuks). 

 Lugejate internetiarvutite kaasajastamine. 

2008. aasta jooksul vahetame välja 70%  lugejate internetiarvutitest. Alustame uutesse 

lugejatearvutitesse lugejate poolt soovitud tarkvara (nt. MS Office) installeerimisega. 

 Filmikogu arendamine. 

Arendame muusikaosakonna filmikogust arvestatava avalikult kasutatava filmikogu. 

Muusikaosakonna uutesse ruumidesse üleviimine 2009-2010 loob võimalused filmikogu kasvuks 

ning lugejatele kohapeal filmide vaatamiseks. 2008. aastal otsitakse uusi 

komplekteerimisallikaid. 

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

Eesmärk on täidetud, 2007. aasta septembris läks arvutilaenutusele viimase haruraamatukoguna 

Kopli raamatukogu.  Keskraamatukogu 100. aastapäevaks on kõik raamatukogud arvutilaenutusel 

ning meie kogu sisestatud elektronkataloogi. 

2B. Lugejaile vajaliku info kättesaadavuse tagamine, kasutades kaasaegseid elektroonilisi 

andmebaase ja paberkandjal infoallikaid 

 ELNET Konsortsiumi liikmena eesti ühise artiklite andmebaasi väljatöötamisel osalemine.  

Loome bibliograafi ametikoha, et osaleda väljaannete bibliografeerimises. 

2C. E-teeninduse edasiarendamine 

 Kodulehekülje arendamine. 

Kujundame ümber muusikaosakonna kodulehekülje, olulisema täiendusena lisandub 

muusikateemaline blogi. Muusikaosakond osaleb üle-eestilise muusika teemavärava, mille 

aluseks on meie raamatukogu muusikaosakonna veebilehel peetav lingikogu, koostamisel. 

 Üleminek internetiarvutite haldustarkvarale  CafeDog kõigi lugejate internetiarvutite 

haldamisel. 

 Internetiarvutite broneerimissüsteemi veebiliidese loomine. 

Internetiarvutite haldustarkvara CafeDog täiendatakse arvutite broneerimissüsteemiga. 

Broneerimissüsteemi veebiliideses on kasutajatele näha arvutite tehnilised parameetrid, kasutada 

olev riist- ja tarkvara; samuti hetkel kasutuses, vabad ja  broneeritud arvutid. Kasutaja saab 

ülevaate kõikide haruraamatukogude internetiarvutite võimalustest ja saab broneerida talle sobiv 

arvuti sobivaks ajaks. Töötaja moodul võimaldab hallata arvuteid oma asukohas ja vaadata ning 

trükkida  aruandeid arvutite ja kasutajate kohta. 

 Olulise arenguta jäi 2007. aastal veebipõhise muusikalaenutuse Online music download 

idee edasiarendamine. Projekti käivitamine eeldab üle-eestilist osalemist, kuid hetkel ei ole nii 

potentsiaalsed raamatukogud kui ka Eesti muusikaturg valmis taolise teenuse arendamiseks. 

Samuti eeldab see Kultuuriministeeriumi tuge teenuse arendamiseks, sh seoses autoriõiguse 

temaatikaga.  
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3. Raamatukogu muutmine laste- ja noortesõbralikumaks 

 Noortele ja lastele kirjandustundide korraldamine, kaasates „õpetajatena“ kirjanikke ja 

kirjandusteadlasi. 

 Tugevdamaks sidet oma linnaosaga, projekti „Kirjanduslik jalutuskäik“ käivitamine.  

Haruraamatukogud korraldavad regulaarselt jalutuskäike lastele ja noortele, tutvustamaks oma 

linnaosa kirjandusega seotud paiku. Projekti algus 15. mail. 

 Keskendumine noortele. 

Omaloominguliste konkursside puhul keskendutakse laste kõrval varasemast enam noortele 

(kevadel viiakse läbi loominguline võistlus väiksematele lastele, sügisel gümnaasiuminoortele). 

 Temaatilised kirjanduslikud raamatukogutunnid. 

Töötame välja  lastegruppidele temaatilised kirjanduslikud programmid-raamatukogutunnid, 

mida saab raamatukogu külastamiseks ette tellida. Programm on üles ehitatud erinevatele 

kirjanduslike teemadele ning sisaldab ettelugemist, raamatute tutvustust, viktoriini, 

meisterdamist, filmivaatamist vms.   

 Animafilmide festival koostöös Tartu Linnaraamatukoguga (sügis). 

Festival on mõeldud amatööridele. Festivalile eelnevad piirkondlikud eelvoorud Põhja- ja Lõuna-

Eesti osavõtjatele vastavalt Tallinnas ja Tartus. Festivali võistlustöid näidatakse mõlemas 

raamatukogus. 

 Juba traditsiooniks saanud ja end õigustanud ürituste korraldamine. 

Suvine lugemisprogramm, kirjanduslikud viktoriinid, koolivaheajaprogrammid, ühisüritus 

Tallinna Loomaaiaga „Looduse lugemissaal“ 1. juunil. 

 Raamatu kinkimine Tallinnas esimesse klassi minevatele lastele. 

Alates 2008. aastast kingime Tallinnas kooliteed alustavatele lastele raamatu, eesmärgiga 

reklaamida raamatukogu teenuseid. 2008. aasta raamat koostatakse Tallinna Keskraamatukogu 

poolt korraldatud laste omaloomingu konkurssidele laekunud töödest.  

 Olulise arenguta jäi 2007. aastal kodulehekülje täiendamine noortele suunatud ja nende 

osalemist võimaldavate kirjandusteemaliste lisadega (kirjandusliku omaloomingu avaldamine, 

foorum kirjanduslikel teemadel), seda seoses avalike suhete spetsialisti lahkumise ja e-teenuste 

peaspetsialisti lapsehoolduspuhkusele jäämisega. 2008. aastal antud valdkonnas tegevusi ei 

planeeri, tegevusplaan vaadatakse uuesti üle peale mõlema töötaja tööleasumist.   

4. Lugejauuringute regulaarne läbiviimine 

 Eestikeelse kirjanduse osakonnas koduteeninduse lugejate rahulolu uuring (veebruar-

oktoober).  

 Võõrkeelse kirjanduse osakonnas küsitlus lastevanematele „Laste lugemishuvid ja vanemate 

roll selles” (algus aprill). 

 Muusikaosakonnas kasutaja rahulolu uuring (II poolaasta). 

5. Personali arendamine ja koolitamine, et hoida töötajaid omal alal heal tasemel ja 

arengutega kursis 

 Uue töötaja päev. 

Üks kord poolaastas korraldame uue töötaja päeva, mille käigus tutvustavad juhtkond ja 

valdkondade juhid raamatukogu eesmärke, väärtusi, töökorraldust jms. Uue töötaja päev 

võimaldab tutvuda juhtkonnaga ja teiste uute töötajatega, teiselt poolt aga kiirendada uute töötaja 

sisseelamist.  
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 Organisatsioonikultuuri uuring. 

Uuringu läbiviija Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Signe Poska. 

 Ametijuhendite kaasajastamine. 

 Raamatukoguhoidjate sisekoolitus. 

Raamatukoguhoidjate sisekoolitusel keskendume järgmistele teemadele: kirjanduse tundmine ja 

keskastme juhtide koolitus. Regulaarselt korraldatakse koolitusi töötajate arvutikasutamise 

oskuse parandamiseks (IT-teenistus).  

 Töötajate infootsingu konkurss (läbiviija eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaal). 

 Teeninduse kvaliteedi arendamine. 

Teeninduse  kvaliteedi arendamiseks alustame ettevalmitusi teeninduse testmeetodi Mistery 

shopping kasutamiseks 2009. aastal. 

 Õhtusel ajal töötamise eest töötasu arvestamise korra muutmine.  

Alates 2008. aasta jaanuarist makstakse töö eest õhtusel ajal (kella 18st)  raamatukoguhoidjatele 

lisatasu iga töötunni eest 15% töötaja tunnipalga määrast.  

6. Raamatukoguhoonete renoveerimis- ja ehitustööde jätkamine 

 Kangru 13 asuva hoone remondi jätkamine. 

Kangru 13 raamatukoguhoone renoveerimiseks ja inventari ostmiseks on 2008. a investeeringute 

eelarves 14 milj.  

 Sõle raamatukogu hoone välisfassaadi remontimine.  

Remondi käigus korrastatakse trepid, ehitatakse invapandus, soojustatakse vundament (2008. a 

investeeringutes ehituseks ja inventari ostmiseks 3 milj). 

 Ettevalmistused 2009. aasta investeeringuteks. 

Võimalusel taotleme aasta jooksul lisaeelarvest rahasid võõrkeelse kirjanduse osakonna 

juurdeehituse projekteerimiseks, et alustada ruumide renoveerimisega 2009. aastal.  

2009. aasta investeeringud planeerime muusikaosakonna uute ruumide ja võõrkeelse kirjanduse 

osakonna juurdeehituse (koos olemasolevates ruumides planeeritud ümberkorraldustega 

remondiga) renoveerimiseks, mööbli ja tehnika ostmiseks.  

 Ettevalmistused uute raamatukogude avamiseks. 

Otsime võimalusi uute raamatukogude avamiseks Kristiines ja Lasnamäel ning Tondi ja Kadrioru 

raamatukogule uue asukoha leidmiseks.  

7. Sihtgruppide informeerituse ja raamatukogude positiivse imago tagamine 

 Teenuste reklaamimine. 

Koduteeninduse reklaamimiseks teeb eestikeelse kirjanduse osakond koostööd linnaosade 

sotsiaalosakondadega. 

Raamatukogubussi teenuse käivitamiseks reklaamitakse teenust meedias, koostatakse erileht, mis 

postitatakse vastava piirkonna elanike postkastidesse.  

Reklaamime raamatukoguteenuseid erinevates asutustes (koolidesse, lasteaedadesse sügisel 

plakatid) jne. 

 Koostöö. 

Jätkame koostööd erinevate klubide ja seltsidega, korraldamaks koos kirjanduslikke üritusi. Uus 

koostööpartner on Eesti Bibliofiilide Klubi.  


