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KINNITATUD 
Tallinna Keskraamatukogu direktori 

9. veebruari 2017. a 
käskkirjaga nr 1-2/9 

Tallinna Keskraamatukogu tegevuskava aastaks 2017 
Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.1 Lugemisharjumuse tekkimist, kujunemist ja hoidmist toetavad teenused 

Tegevused. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

1. Uue teenuse „Miti raamatutaru“ käivitamine – regulaarne 
raamatukastide toimetamine Tallinna munitsipaallaste-
aedadesse. Rändkoguteenuse kasutamistingimuste muutmi-
ne ja lepinguvormi väljatöötamine. 

Regulaarselt toimiv teenus tagab, et raamatud, 
mida lapsed lasteaias vaadata-lugeda saavad või 
mida kasutavad õpetajad unejutu lugemiseks, 
vahetuvad pidevalt ning on nii lastele uued ja 
huviäratavad. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
eestikeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
haldusjuht 

2. Rahvusvaheline lasteraamatupäev ja auhinna „Järje hoid-
ja“ üleandmine 2016. aastal ilmunud ja Tallinna Kesk-
raamatukogus eelmisel aastal enim loetud eesti laste- või 
noorteraamatu autorile. 

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

31.03.2017 Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

3. Regulaarsed beebitunnid, mudilaste kool, peretunnid jms 
tegevused väikelastele ja nende vanematele raamatukogu 
külastamise ja lugemisharjumuse kujundamiseks.     
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud lasteraamatu 
„Pisike puu“ jagamine ja väikelastetundide läbiviimine. Siht-
grupi senisest parem teavitamine.  

Lisandunud on raamatukogusid, mis tegevusi 
väikelastele pakuvad. Vastusündinu vanemad 
leiavad imiku hoolduspakist kutse raamatukokku 
koos infoga raamatu kättesaamise ja 
väikelastetundide kohta. 

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

4. 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, lugemisklubid, lugemismängud, 
nukuetendused jt). Taotlusi esitatakse HMN-i ja Eesti 
Kultuurkapitalile.  
Eesti Lastekirjanduse Keskuse 3.‒4. klasside kirjandus-
mängu Tallinna eelvooru ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Laste jaoks on lugemine atraktiivne vaba aja 
veetmise võimalus. Lastel on rohkem teadmisi 
neile huvipakkuvate raamatute kohta. Aasta 
jooksul algatatakse uusi programme. 
 
 
 
Tallinna eelvooru võitja osaleb üleriigilisel võist-
lusel. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad, 
pearaamatukoguhoidjad,  
arendusjuht 
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5. Noortele lugemise propageerimiseks põnevate kohtumiste 
ja harivate tegevuste pakkumine projektide, ringide, klubide 
jne kaudu (nt „Looduse ja teaduse muusika“, Nerdfighterite 
klubi, ulme ja fantaasiaklubi, lauamänguklubid, nutiring, 
Mondo dokfilmiõhtud, skype-raamatuklubi, temaatilised 
noortekohtumised, raamatuklubid). 
 
Projekti „ Räägime suud puhtaks“ läbiviimine. 

13+ vanuses noortele on korraldatud üritustesarju 
ja klubisid, mis laiendavad nende silmaringi ja 
tõstavad teadlikkust raamatukogu poolt paku-
tavatest teenustest ning raamatukogust kui vaba 
aja veetmise kohast. 
 
 
Projekti eesmärgiks on vestelda noorte, kirjanike 
ja spetsialistidega tõsistel teemadel. Iga teema on 
inspireeritud mõne kirjaniku teosest. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad, 
pearaamatukoguhoidjad 
 
 
 
Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 
 

6. ELLU 5. Lugejatelt tagasiside küsimine veebilehe kaudu. 
Senisest suurem tähelepanu e-raamatukogu ELLU 
võimaluste noortele tutvustamisele raamatukogutundides. 

Lugejad, eriti noored on paremini kursis e-
raamatukoguga ja kasutavad keskkonda nii kooli 
soovitusliku kui ka muu kirjanduse lugemiseks. 
Oleme saanud tagasisidet ja hinnangu rahulolule 
keskkonnaga ja e-raamatute komplekteerimisega. 

Aasta jooksul Töötlusosakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad, arendusjuht 

7. Kohtumised lastele ja noortele kirjanike jt loovisikutega  
(nt projekt „Mis uudist, raamatukogu“, Eesti kirjanike 
kohtumised vene koduse keelega lastega; lastele ja noortele 
esinejad projekti „Kirjanik raamatukogus“ raames). 
Esinemistasude maksmiseks esitatakse taotlusi Eesti 
Kultuurkapitalile, 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 

8. Koolivaheaja üritused kõikides raamatukogudes.  Raamatukogudes pakutakse raamatutest 
inspireeritud tegevusi (lauamängud, nutiseadmete 
kasutamine, käeline tegevus jms) erinevas 
vanuses lastele ja noortele. Raamatukogu 
teenustest ja kogudest teadlikum laps ja noor. 

Koolivahe-
aegadel 

Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad. 

9. Kirjanduse tundmist ja infokirjaoskust edendavate ning 
muusikaliste raamatukogutundide läbiviimine. Lasteaedadele 
miniraamatukogutundide väljatöötamine ja pakkumine 
muusikaosakonnas. Võimalusel raamatukogutundide läbi-
viimine koolis või lasteaias, eriti juhul, kui raamatukogu jääb 
koolist või lasteaiast kaugele. 

Klassidele ja lasteaedadele on pakutud aktiivselt 
eri teemadel raamatukogutunde. Kasvanud on 
õpilaste infokirjaoskus ja teadlikkus raamatukogu 
pakutavatest teenustest. Raamatukogutunnid 
toimuvad regulaarselt, tunnid on huvitavad, 
õpilaste ja õpetajate tagasiside on hea. Õpetajad 
ja õpilased on kursis meie koguga. 

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

10. Eesti Vabariik 100 näituseprojekti „Noor-loo-too kunst 
raamatukokku“ tegevuste käivitamine. Toimuvad koolitused, 
loengud, töötoad noortele. 

On ette valmistatud ja läbi viidud erinevaid 
kunstiga seotud projekte. Oleme valmis näitu-
seprojektiks järgmisel aastal. 

Projekt 
esitatakse 
HMN-i suvel.  

Avalike suhete spetsialist,  
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 
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11. Esimese klassi lastele kinkeraamatu väljaandmine. 
Raamatu üleandmiseks kõikide Tallinna koolide esimeste 
klasside raamatukokku kutsumine ja raamatukogutunni 
läbiviimine. Esitatakse taotlus väljaandmiskulude osaliseks 
katmiseks Eesti Kultuurkapitalile. 2017. a ilmuv raamat on 
sarja kümnes raamat.  
Alustame 2018. aasta raamatu „Omad jutud 3“ ette-
valmistamisega. 

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 esitlusega on rõhutatud sarja 
tähtpäeva. „Härra Klaasi pöörane maailm“ 
esitamine White Ravens Children's and Youth 
Literature catalogue. 

Raamatu 
väljaandmine 
jaanuar-
september. 
Kinkimine 
oktoober-mai 
2018. 

Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 
 
Direktor 

12. Laste abistamine koduste ülesannete lahendamisel, 
kodutööklubid jms. Vabatahtlikud on kaasatud raamatu-
koguhoidjatele abiks.  

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

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

13. Laena raamatukoguhoidja: individuaalsed lugemis-
nõustamised. Veebilehele lisatakse teenuse tellimisvorm.   

Raamatukoguhoidjad abistavad lugejaid kirjan-
duse valikul, nõustamine toimub vastavalt lugeja 
soovidele ja vajadusele. Väärtkirjanduse tutvus-
tamine. 

Tellimisvorm 
lisatakse I 
poolaasta 
jooksul 

Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

14. Täiskasvanute lugemisprogrammi „Raamatuga keva-
desse“ läbiviimine. 

Propageeritud on head kirjandust. 2016. a sügisel 
alguse saanud programm kestab kuni 15. maini 
2017. Uus lugemisprogramm kestab 
20.10.2017‒15.08.2018 

Aasta jooksul Arendusjuht, eestikeelse 
kirjanduse osakonna  
pearaamatukoguhoidja ja 
raamatukoguhoidjad 

15. Uudiskirjanduse  tutvustamine, uudiskirjandust tutvus-
tavad kirjanduselus tuntud inimesed, esinejate tasu 
maksmine projekti "Kirjanik raamatukogus" raames. 
Uudiskirjanduse tutvustamisi viivad läbi ka raamatu-
koguhoidjad. 

Lugejad ja raamatukoguhoidjad on uuema 
kirjandusega paremini kursis. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

16. Elukestvat harivat lugemist ergutavate kirjandusürituste 
korraldamine (nt „Kella viiene külaline jt).  

Raamatukogudes toimuvad huvitavad kohtumi-
sed. Propageeritud on head kirjandust.  

Aasta jooksul Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

17. Rändkoguteenuse aktiivne tutvustamine asutustele. Rändkoguteenust kasutavate asutuste arv on 
kasvanud. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna ja võõrkeelse 
kirjanduse osakonna 
juhataja 
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18. Kirjanike tähtpäevade, raamatute ilmumise, kirjandus-
auhindade väljakuulutamiste, tunnustuste jne puhul näituste, 
tegevuste jms korraldamine.  

Lugejate tähelepanu juhtimisel heale kirjandusele 
oleme olnud leidlikud ja kiirelt reageerivad. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

19. Raamatukärud raamatukogudesse. Eesmärk on juhtida laste ja noorte kultuuriaasta 
puhul täiskasvanute tähelepanu lasteraamatutele. 

Aasta jooksul Direktor 

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

 

20. Ülelinnalised omaloominguvõistlused erinevatele 
vanusegruppidele: 

- „Minu isamaa, minu emakeel“ lastele (koostöös aja-
kirjaga Täheke) 1.‒3. klassidele. 

- Instagrami fotokonkurss „Minu ilus kodumaa“ 13.‒26. 
aastastele noortele. Fotokonkursi põhjal koostatakse 
rändnäitus. 

- Joonistuskonkurss EV100 tähistamiseks 1.‒4. 
klassidele "Sipsikust Nöbininani" (talv 2017-2018). 

Erinevad vanusegrupid on saanud end 
loominguliselt väljendada ja oma loomingut 
eksponeerida (näitustel, Lastelehel). 

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

21. Projekt: „Kirjutamise klubi“ noortele. Toetus HMN-ilt. Osalejad tutvuvad  tekstiloome ja kirjastamisega 
seonduvate protsessidega ning saavad võimaluse 
oma loomingut toetavas õhkkonnas ette lugeda ja 
koos analüüsida. 

Aasta jooksul Avalike suhete spetsialist, 
laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

22. Muusikainstrumentide laenutusteenuse käivitamine. 
Pillide hankimiseks saadud toetus HMN-ist. Teenuse 
käivitamiseks vajalike juhendite koostamine. 

Lugejad saavad kasutada innovaatilist teenust. 
Võimalik on tutvustada laiemalt ka muid 
muusikaosakonna teenuseid. Kasutame pille 
raamatukogutundides. 

Mai Muusikaosakonna juhataja, 
teenindusdirektor 

23. Overlokmasina kasutamise teenus Sõle raamatukogu 
õmblustoas. Õmblustoa eeskirja ja ohutusjuhendi 
uuendamine. Õmblustoa tegevust toetab kangakauplus 
Abakhan. 

Tõstame esile vastavat teadmiskirjandust. 
Lugejatele on loodud võimalus uute oskuste 
rakendamiseks.  

Jaanuar Sõle raamatukogu juhataja, 
teenindusdirektor 

24. Raamatukogu innovatsioonilabori loomine Kännukuke 
raamatukokku. 

Erinevate IT-seadmete ja tarkvarade kasutamise 
õpetamine ja kasutamise võimaldamine, mille läbi 
toetame elukestvat õpet ja ettevõtlust. 

II-III kvartal Teenindusdirektor, IT- juht 
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25. 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 

26. Filmide laenutuslitsentside aktiivne taotlemine. Kogusse komplekteeritud Eestis toodetud 
filmidele ja võimalusel ka välismaistele filmidele 
on taotletud kas tasuta või tasulised laenutus-
litsentsid. Suurenenud on koju laenutatavate 
filmide osakaal. 

Aasta jooksul Muusikaosakonna juhataja 

Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.3 Eesti kultuuri tarbiv ja väärtustav lugeja 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

27. Kirjandusürituste korraldamine:   
(„Luulemaraton“, „Читательский четверг”, kohtumised 
sarjas „Kirjanik raamatukogus“). Taotlused Eesti 
Kultuurkapitalile. 

Lugejad on kursis kirjandusmaastikul toimuvaga, 
oskavad paremini leida sobivat lugemisvara ning 
suureneb valmisolek kirjanduse üle arutleda. 

Aasta jooksul Arendusjuht, 
teenindusosakondade 
juhatajad ja 
pearaamatukoguhoidjad 

28. Eesti kirjanduslugu tutvustava projekti ettevalmistamine 
(käivitub 2018), pühendatud EV100-le. 

Aasta lõpuks on valminud projekt ja tegevuskava.  Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

29. Eesti keelt, kirjandust, kultuuri, kombeid ja igapäevaelu 
tutvustavate tegevuste korraldamine eesti keelt emakeelena 
mittekõnelevatele lugejatele. Eesti kirjanduse soovitamine, 
rahvakalendrit tutvustavad raamatukogutunnid ja 
üritustesarjad lastele, noortele ja täiskasvanutele.  

Eesti keelt emakeelena mittekõnelevad lugejad 
tunnevad paremini eesti keelt, kirjandust ja 
kultuuri. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade ning 
haruraamatukogude 
juhatajad 

30. Vähemusrahvuste päeva tähistamine erinevate 
sündmuste ja tegevuste kaudu. 

Külastajate teadlikkus Eestis elavatest vähemus-
rahvustest ja nende kultuurist kasvab.  

24. september Arendusjuht 

31. 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 

32. Regulaarsete kontsertide jt muusikaürituste korralda-
mine. 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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33. Infokirjaoskuse koolitused ja konsultatsioonid (arvuti 
algõppe koolitused, ID-kaardi ja e-teenuste kasutamine, 
sugupuu uurimine, Facebooki ja infoallikate kasutamine). 
Lugejatele kontoritarkvara õppeprogrammide kasutamise 
võimaldamine raamatukogu arvutivõrgus. Nutiseadmete, e-
lugerite, skannerite jt seadmete kasutamise koolitused. 

Koolitusi korraldatakse regulaarselt kõikides 
raamatukogudes. Toimuvad nii individuaalsed kui 
rühmakoolitused. Koolitused toimuvad eesti, vene 
või inglise keeles. 
 

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

34. Uurimistööde koostamise koolitused gümnaasiumi-
õpilastele. Õpilaste individuaalne nõustamine. 

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

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

35. Lõimumist toetav projekt „Minu kodu on Eesti“ noortele. 
Toetus HMNilt. 

Projekti eesmärk on aidata eesti keelt 
emakeelena mittekõnelevatel noortel paremini 
mõista Eesti riigi ajalugu, riigi toimimist, koda-
kondsuse ja riigikeelega seotud küsimusi jms ning 
luua võimalus oma eakaaslastega nendel 
teemadel arutleda. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

36. Täiskasvanud Õppija nädal: koolitused ja üritused 
raamatukogudes 

Toetame lugejate elukestvat õpet. Oktoober Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

37. Eesti keele õpetamine eesti keelt emakeelena 
mittekõnelevatele lastele: meisterdamised ja lauamängude 
mängimised eesti keeles, lõimumiskoerad, keeleringid ja –
klubid jms. 

Raamatukogu toetab eesti keelt emakeelena 
mittekõnelevate laste keeleõpet. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

38. Keelekohvikute ja –klubide läbiviimine, lauamänguklubid 
eesti keele õppimiseks jms. Vabatahtlike kaasamine 
keelekohvikute läbiviimiseks. 

Koolitus raamatukoguhoidjatele ja vabatahtlikele I 
kvartalis. Keeleõpet ja –praktikat võimaldavad 
tegevused toimuvad kõikides raamatukogudes. 

Aasta jooksul Teenindusosakondade 
juhatajad ja 
pearaamatukoguhoidjad, 
haruraamatukogude 
juhatajad 

39. Ettevalmistused päevakajalistel ja ühiskondlikult olulistel 
teemadel debattide korraldamiseks. Otsime rahastust 
moderaatoritele tasu maksmiseks. 

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

Väljatöötamine 
I poolaastal  

Arendusjuht 

40. Koduteeninduse lugejatele koolituste korraldamine: 
(tahvel)arvuti algõpe, e-kataloog ESTER, keskraamatukogu 
veebileht, e-teenused.   

Koduteeninduse lugeja arvutikasutamisoskus on 
parem, ta on ühiskondlikult aktiivsem, sotsiaalselt 
kaasatum ja on kursis uuema kirjandusega. 

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 
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Eesmärk 1: Kaasaegsed raamatukoguteenused kõigile tallinlastele ja Tallinna külalistele 
1.5 Raamatukoguvõrgu reorganiseerimine  
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

41. Ettevalmistused ja läbirääkimised Lasnamäele uue 
raamatukogu loomiseks. 

Oleme valmis uue raamatukogu avamiseks 2018. 
aastal. 

Aasta jooksul Direktor 

42. Seoses Paepealse raamatukogu ruumide üürilepingu 
lõppemisega 01.03.2018 kas lepingu uuendamine või uute 
ruumide leidmine. 

Olemas on lahendus teeninduse jätkamiseks 
alates 01.03.2018. 

Aasta jooksul Direktor 

43. Ettevalmistused RFID ja iseteenindusautomaatide 
kasutuselevõtuks. Osalemine ID-Balti AS töörühmas RFID-
lahenduse väljatöötamiseks. 

Kiirem ja kvaliteetsem lugejateenindus. Lahendus 
hoiab kokku lugeja aega. Raamatukoguhoidjatel 
on rohkem aega kirjandust soovitada, raamatu-
kogutunde läbi viia jms.  

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
raamatukogutarkvara haldur 

44. Ettevalmistused lähiaastatel uue raamatukogubussi 
hankimiseks. 

Alates 2008. aastast sõitva Katarina Jee remon-
dikulud tõusevad iga aastaga ning remondi-
probleemide tõttu tekivad häired teeninduses. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
majandusdirektor 

45. Ettevalmistused n-ö ujuvale kogule üleminekuks. Kiirem ja kvaliteetsem lugejateenindus. Lugejad ei 
pea ootama, millal teise raamatukokku tagastatud 
teavikud jõuavad tagasi n-ö koduraamatukokku. 
Tallinna Keskraamatukogu süsteemis on üks 
ühine kogu, teavikud jäävad sinna raamatukokku, 
kuhu need tagastati. Raamatukogudes mitme-
kesisem ja pidevalt vahetuv kogu, lugejatel 
suurem valik teavikuid. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
töötlusosakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja, 
raamatukogutarkvara haldur 

46. Estonia pst 8 raamatukoguhoonele juurdeehituse raja-
mise võimaluse analüüsimine. 

Oleme läbi mõelnud ja linnaga läbi arutanud 
juurdeehitusega kaasnevad plussid ja miinused. 

Aasta jooksul Direktor, majandusdirektor 

47. Raamatukoguteenuse arendamine ‒ iseteenindusega 
raamatukogu (Open Library), laenutus-(iseteenindus-
)automaadid. 

Oleme tutvunud teiste riikide praktikatega ja 
analüüsinud nende rakendamise võimalusi. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
raamatukogutarkvara haldur 

48. Igale haruraamatukogule oma teema. Haruraamatukogu 
keskendub kindlale valdkonnale, millest lähtuvalt 
kujundatakse kogu ja arendatakse teenuseid. 

Kännukuke raamatukogus innovatsioonilabor, 
Nurmenuku raamatukogus tervise teema 
(lugemist abistav tehnoloogia vaegnägijatele jms). 

Aasta jooksul Teenindusdirektor 

Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.1 Lugejate vajadustest lähtuvad e-kogud 
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Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

1. Võõrkeelsete e-raamatute keskkonnale ligipääsu 
võimaluste leidmine. 

Sõlmitud on leping. SIERRA ja keskkonna 
vaheliseks lugejate andmete kontrolliks vajalikud 
lahendused töötavad. Lugejatel  on ligipääs 
ingliskeelsele kirjandusele. 

II kvartal Töötlusosakonna juhataja ja 
pearaamatukoguhoidja 

2. E-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna arendamine. Hange on läbi viidud 2017. aasta I , arendused II 
poolaastal. ELLU lugemiskeskkonnas on tehtud 
muudatused, mis suurendavad lugejasõbralikkust, 
ELLU veebileht kujundatud kaasaegsemaks ning 
nutiseadmetes paremini kasutatavaks. 

Aasta jooksul Töötlusosakonna juhataja, 
e-raamatukogu spetsialist 

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

Kirjastustelt ja/või autoritelt on aktiivselt küsitud 
nende e-raamatute ELLUsse ostmise võimaluse 
kohta, mida ei levita EDRK. E-raamatud, mille 
litsentse on võimalik osta, on ELLUs lugejatele 
laenamiseks kättesaadavad 

Aasta jooksul E-raamatukogu spetsialist 

4. Läbirääkimised digiõpikute komplekteerimiseks õpikute 
kirjastajatega. 

Välja on selgitatud digiõpikute komplekteerimise 
võimalused. 

II kvartal Töötlusosakonna juhataja 

5. Aktiivsed läbirääkimised meediaagentuuridega välja-
annete digisisule juurdepääsu saamiseks, raamatukogu 
vajaduste selgitamine. 

Digisisule juurdepääs arvestab raamatukogu 
vajadusi, on lugejatele mugav. 

Aasta jooksul Töötlusosakonna juhataja 

Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.2 Kaasaegsed ja kasutajasõbralikud veebilehed 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

6. Veebilehtede pidev kaasajastamine.  Lasteleht on uuendatud, kaasaegse kasutus-
lahendusega. 

Aasta jooksul Veebihaldur 

7. Suurem tähelepanu veebilehe raamatukoguteenuseid 
tutvustavate tekstide vene keelde tõlkimisele. 

Kõige olulisem info meie teenuste kohta on 
veebilehe kaudu kättesaadav ka vene keeles. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
veebihaldur 

8. Sündmuste kalendrite ühendamine – ühest kalendrist 
saab infot kõigi sündmuste kohta, sõltumata sündmuse 
läbiviimise keelest. 

Eesmärk on levitada infot erinevates keeltes 
läbiviidavate ürituste kohta ühes keskkonnas, et 
kutsuda inimesi osalema üritustel, mis toimuvad 
mitte tema emakeeles, aidates nii kaasa 
lõimumisele ja suurendades osalejate arvu. 

Märts Veebihaldur 
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9. E-noodikogu jaoks uue lahenduse vajaduste 
kaardistamine. 

Vajadused on kaardistatud, olemas on ettepanek 
uueks lahenduseks. 

I poolaasta Veebihaldur 

Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.3 Innovaatiline ja kasutajasõbralik digitaristu 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

10. Eestikeelse kirjanduse osakonna arvutiklassi uute süle-
arvutite paigaldamine (hangitud 2016 linna IT-teenistuse 
poolt). 

Lugejate kasutuses on 13 uut sülearvutit, 
arvutites on tekstitöötlusprogrammid, arvuti-
graafika programmid GIMP ja InkScape ning 
lastele programmeerimise mäng Scratch. 

Jaanuar IT-spetsialist 

11. Läbirääkimised teenusepakkujatega haruraamatukogude 
internetiühenduse kiiruse tõstmiseks. 

Tõsta Kalamaja, Kännukuke, Männiku, Nõmme, 
Pirita, Pääsküla ja Tondi raamatukogu interneti-
ühenduse allalaadimise kiirust vähemalt 30 Mbit/s 

Aasta jooksul IT- juht 

12. Lugejate arvutitöökohtade lahenduse uuendamine. 
Lugejatele uue arvutite (60) paigaldamine (arvutid 
hangitud 2016). 

- Uute arvutite operatsioonisüsteem on 
Windows 10, 
- multimeedia,  
- printimise haldus veebipõhine. 
 

I poolaasta IT- juht 

13. Töötajatele uute arvutite paigaldamine (40 tk, hangitud 
2016 linna IT-teenistuse poolt). 

Töötajate arvutites on kasutusel Windows10. I poolaasta IT- juht 

14. Lugejatele tahvelarvutite paigaldamine. Tahvlid võõrkeelse kirjanduse osakonda ja 
eestikeelse kirjanduse osakonda. 

I poolaasta IT- juht 

15. Kännukuke raamatukogu rühmatööruumi ja võõrkeelse 
kirjanduse osakonna noortealale esitlus- jm tehnika 
hankimine. 

Tekib võimalus viia läbi koolitusi, esitlusi, skype-
üritusi jms. 

I poolaasta IT- juht 

16. Teleritele tekstiuudisvoo lahenduse väljatöötamine. Raamatukogudes olevatest teleritest on võimalik 
vaadata ERR tekstiuudiseid 

I poolaasta IT- spetsialist 

17. KRAS. Aktiivne osalemine ELNET Konsortsiumi 
töörühmas. 

Lugejad saavad Tallinna keskraamatukogu 
lugejaks registreerida veebis.  

Aasta jooksul Raamatukogutarkvara 
haldur, teenindusdirektor 

18. WiFi võrkude uuendamine. Kümnes raamatukogus asendatakse vanad WiFi 
saatjad uute ja kiiremate Unifi seadmetega. 

Mai lõpuks IT- juht 

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

II kvartal Töötlusosakonna juhataja, 
IT-juht 
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Eesmärk 2: Digitaalne raamatukogu 
2.4 Uuendusmeelsed koolitused 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

20. Robootikaringid lastele. Toetus SA-lt Vaata Maailma. Regulaarselt toimiv robootikaring Kännukuke 
raamatukogus ning teiste meie raamatukogude 
vahel rändav robootikaring. 

Alates 
veebruarist 

Teenindusdirektor 

21. Uute koolituste väljatöötamine ja pakkumine lugejatele: 
arvutigraafika,  nutiturvalisus. 

Esimesed arvutigraafika ja nutiturvalisuse 
koolitused lugejatele alustavad Get Online Week’i 
ajal. Nutiturvalisuse koolitusi pakume läbi koolide 
ka noortele. 

Aasta jooksul Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

22. Kännukuke innovatsioonilabori koolituste väljatöötamine. Erinevate uuenduslike tehnoloogiavahendite ja 
arvutiprogrammide kasutamise õpetamine, 
kasutajate igapäevane nõustamine, raamatu-
kogutundide läbiviimine koolidele. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor 

Eesmärk 3: Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 
3.1 Raamatukogu füüsiline ruum toetab lugemis- ja kultuurielamuse saamist 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

1. Paepealse raamatukokku noorteala loomine. Hoidlapinna vähendamise arvel luuakse ala 
noortele, hangitud on uut inventari. Pikeneb aeg, 
mida noored raamatukogus veedavad.  

I poolaasta Direktor, haldusjuht, 
majandusdirektor, 
Paepealse  raamatukogu 
juhataja 

2. Nõmme raamatukogu teenindussaali lahenduse muut-
mine.  

Muudetakse riiulite paigutust, et luua alad 
olulistele sihtgruppidele. Tehakse kerge remont ja 
hangitakse uut inventari. Luuakse üritusteruum 
hoidlapinna vähendamise arvel. 

II poolaasta Direktor, haldusjuht, 
majandusdirektor 

3. Estonia pst 8 infoleti lahenduse muutmine. Fuajee remon-
timine. 

Valmib uus ja kaasaegse lahendusega infolett, 
raamatukoguhoidja on sisenejale paremini näha. 
Tekib oote/istumisala. 

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

4. Vanema ja beebi tuba Estonia pst 8 raamatukokku. 
Mähkimislaudade hankimine raamatukogudesse. 

Väikelastega raamatukogu külastamine on 
vanematele mugavam, nad kasutavad raamatu-
koguteenuseid varasemast enam. 

Aasta jooksul Majandusdirektor, 
haldusjuht, 
haldusspetsialist. 

5. Läbirääkimised Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muin-
suskaitse osakonnaga Estonia pst 8 raamatukogu uue 
välisukse rahastamiseks. 

Välisuks ei pea enam sooja, on suur soojakadu 
ning ilmastiku mõjul tambur laguneb.  

Aasta jooksul Direktor, haldusjuht 
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Eesmärk 3: Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 
3.2 Raamatukoguruum väljaspool raamatukogu 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

6.  Katarina Jee raamatukogutunnid reedeti lasteaedade jt 
haridus- ja sotsiaalasutuste juures. Samuti osalemine 
linnaosapäevadel, Merepäevadel, noorte laulu- ja tantsupeol. 

Katarina Jee abil on linnaelanikele tutvustatud 
raamatukoguteenuseid. 

Aasta jooksul Raamatukogubussi 
raamatukoguhoidja 

7. Raamatukogu on suvel ilusate ilmadega linnaruumis 
nähtav: väljakutel, tänavatel ja väliüritustel.  Nurmenuku ja 
Pelguranna raamatukogus avatakse lugejatele rõdu, 
Kännukuke raamatukogus avatakse suvekuudeks hoovi-
raamatukogu, võimalusel luuakse hooviraamatukogusid ka 
teiste raamatukogude juurde. Raamatukogujalgrattaga liigu-
takse linna tänavatel. 

Lugejad saavad tutvuda kirjandusega ja  
raamatukogu teenustega väljaspool raamatukogu, 
nautida lugemist looduses.  

Suvekuud Arendusjuht, haldusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

8. Läbirääkimised linnavalitsusega, et leida võimalus 
raamatukogubussi peatustele ootepaviljonide saamiseks. 

Tõuseb rahulolu raamatukogubussi teenusega. 
Raamatukoguteenused on avalikus ruumis 
rohkem näha. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
haldusjuht 

Eesmärk 3: Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 
3.3 Digitaalne raamatukogu füüsilises ruumis 

Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
 

9. Uus infokiosk Estonia pst 8 raamatukogus. Infokiosk annab soovijatele võimaluse infor-
matsiooni otsida iseseisvalt.  

Veebruar IT spetsialist 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.1 Mitte-kasutajate teavitamine ja kaasamine 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

1. Koostöö linnaosade sotsiaalkeskustega  Sotsiaalkeskuse töötajad oskavad suunata oma 
kliente raamatukoguteenuseid kasutama.  

Aasta jooksul Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

2. Koostöö uussisserändajate ja pagulaste tugiisikutega. 
Antud sihtrühmale suunatud teenuseid tutvustava infovoldiku 
koostamine. 

Uussisserändajad on informeeritud raamatukogu-
teenustest, nad tegutsevad raamatukogus vaba-
tahtlikena. 

Aasta jooksul Arendusjuht, võõrkeelse 
kirjanduse osakonna 
juhataja 
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Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.2 Koostöö lasteaedade ja koolidega  
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

3. Teabepäevad õpetajatele, lasteaiaõpetajatele ja kool-
iraamatukoguhoidjatele. 

Õpetajad on teadlikud raamatukogu poolt paku-
tavatest teenustest, mis on neile igapäevatöös 
abiks.  

Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidjad 

4. Kirjanduslikud raamatukogutunnid õpetajatele. Õpetaja oskab soovitada õpilastele kirjandust. Aasta jooksul Eestikeelse kirjanduse 
osakonna 
pearaamatukoguhoidja 

5. Koolikampaania. 
 

Raamatukogu tegevusi tutvustatakse koolides, 
teenuste tutvustamisse kaasatakse ka 
raamatukogujalgratas. Raamatukogud edastavad 
koolidele infot enda teenuste ja ürituste kohta, 
viivad koolidesse plakateid jms. 

Kooliaasta 
alguses 
Aasta jooksul 

Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.3 Koostöö raamatukogule oluliste isikute ja asutustega 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

6. Koostöö tegemine erinevate organisatsioonidega (Eesti 
Töötukassa, SA Vaata Maailma jms) eesmärgiga reklaamida 
raamatukoguteenuseid.  

Koostöö tagab reklaami väljaspool raamatukogu, 
võimaluse olla kaasatud projektidesse, kvaliteet-
sema lugejateeninduse. 

Aasta jooksul Arendusjuht 

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

Aasta jooksul Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

8. 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 

9. Terviseloengud koostöös Reet Pooli ja  Eesti Õdede 
Liiduga.  

Terviseloengud toovad raamatukokku uusi 
kasutajaid. Tutvustame lugejatele terviseteemalisi 
raamatuid. 

Aasta jooksul Arendusjuht 

10. Uuskasutuskeskusega koostöövõimaluste uurimine. Laieneb raamatukogu teenuste valik (nt 
laenutatakse spordivahendeid, lauamänge vmt). 
Suureneb inimeste teadlikkus taaskasutusest ja 
keskkonda säästvatest eluviisidest. 

I poolaasta Arendusjuht 
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11. Koostöö Tallinna Kirjanduskeskusega. Suureneb raamatukogu nähtavus avalikus ruumis. 
Raamatukogu poolt pakutavate teenuste ja ürituste 
info jõuab hõlpsamini kasutajateni ning inimesed on 
kursis raamatukogu teenustega. 

Aasta jooksul Arendusjuht 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.4 Turundustegevus 
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

12. Muusikaosakonna 15. sünnipäeva tähistamine. - Pildigalerii muusikaosakonna ajaloost veebi-
lehel, 
- avatud raamatukogutund, 
- Mondo dokfilmiõhtu, Mufila lasteüritus, sünni-
päevakontsert. 

Jaanuar Muusikaosakonna juhataja 

13. Osalemine erinevatel linnas toimuvatel üritustel  (nt 
Tallinna Merepäevad, Vanalinna päevad, Looduse 
lugemissaal Tallinna Loomaaias, linnaosapäevad, HeadRead 
kirjandusfestival, Tallinna päev, Kultuuriöö jms)  

Raamatukoguteenuste tutvustamise kõrval 
pakutakse tegevusi lastele. Lapsed ja lapse-
vanemad on enam teadlikud raamatukogu paku-
tavatest teenustest. 

Aasta jooksul Arendusjuht 

14. Raamatukogu tutvustamine ja ürituste korraldamine 
Tallinna raamatumessil.  

Messi külastajad on teadlikumad meie raama-
tukogu teenustest.  

6.-08.04 Arendusjuht 

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

Raamatukogudes toimuvad erinevad tegevused, 
näitused jms. Külastajad on teadlikumad raamatu-
kogu teenustest. 
 

Aasta jooksul Arendusjuht, 
teenindusosakondade ja 
haruraamatukogude 
juhatajad 

16. ELLU 5. Võõrkeelsete e-raamatute keskkonna reklaami-
mine. Teenuseid reklaamivad kleepsud raamatukogudesse. 

E-raamatute laenutuste arv tõuseb. I poolaasta Arendusjuht 

17. Noortevoldiku koostamine.  Uussisserändajatele ja 
halvasti lõimunud elanikele suunatud teenuseid tutvustava 
voldiku koostamine. 

Kõigi teenindusosakondade ja haruraamatukogude 
poolt antud sihtrühmadele suunatud teenuste kohta 
on teave koondatud voldikusse. Tagatud on voldiku 
levitamine sihtrühmade hulgas.  

I poolaasta Arendusjuht, laste- ja 
noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, 
võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

18. Uudiskirjade saatmine. Reklaam ajalehes Sirp.  
 
Õpetajate Lehte raamatusoovitused. 

Inimesed on kursis raamatukogus toimuvate 
ürituste ja kirjandusega. 

Aasta jooksul Arendusjuht 
 
Laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

19. Koolitusi tutvustava voldiku koostamine. Kõik Tallinna Keskraamatukogudes toimuvate 
koolituste info kokku koondatud ühte koolituste 
infovoldikusse. 

Mai Infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 
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20. 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 

21. Vabatahtlike kaasamine raamatukoguteenuste 
tutvustamisel, sh reklaammaterjalide viimisel koostööpart-
neritele. 

Tallinlased on raamatukoguteenustega paremini 

kursis. 

Aasta jooksul Vabatahtlike koordinaator, 

arendusjuht 

Eesmärk 4: Proaktiivne raamatukogu 
4.5 Seadusloomes, strateegiate jm riiklike dokumentide koostamisel osalemine  
Tegevus. Ressursid Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

 

22. Osalemine rahvaraamatukogu seaduse muutmise 
töörühmas. 

 Aasta jooksul Direktor 

23. Osalemine rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise 
mudeli väljatöötamises. 

 Aasta jooksul Direktor 

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. Raamatukogu 110. aastapäeva tähistamine - Vastuvõtt koostööpartneritele, praegustele ja 
endistele töötajatele 23.02.2017. Töötajate 
tunnustamine. 
- Püsinäituse stend raamatukogu 2007‒2017 
tegevuse kohta. 
- A. Sibula elu ja tööd tutvustav stendinäitus 
arvutiklassi. 

Aasta jooksul Arendusjuht, direktor, 
teenindusdirektor 

2. Ettevalmistused EV100 tähistamiseks. Olemas on tegevuskava, suuremad projektid on 
algatatud. 

Aasta jooksul Arendusjuht 

3. Üle-eestilise ja Eesti Vabariik 100-le pühendatud 
näituseprojekti „Noor-loo-too kunst raamatukokku“ juhtimine 

Projekt toimub võimalikult laialdaselt raamatu-
kogudes üle kogu Eesti. 

Aasta jooksul Laste- ja noorteteeninduse 
raamatukoguhoidja, direktor 
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4. Koostöö rahvusvahelistes võrgustikes. - Nominentide esitamine kirjandusauhinnale 
International Dublin Literary Award; 
- EBLIDA, NAPLE e-raamatute töörühm; 
- Public Library 2020; 
- IFLA Metropolitan Libraries. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja, 
teenindusdirektor, 
Triinu Seppam, 
direktor 

5. Osalemine rahvusvahelistes projektides. 
 

- Võõrkeelse kirjanduse osakond on partner 
rahvusvahelises projektis Nordplus Adult 2017 
CreaTeams in Library; 
- Uute projektide ettevalmistamine. 

Aasta jooksul Võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 
 
Teenindusdirektor 

6. Veebikoolituste lahenduseks vajaduste kaardistamine. Vajadused on kaardistatud, olemas on ettepanek 
lahendamiseks. 

Aasta jooksul Veebihaldur, personalijuht 

7. Töötajatele regulaarselt sisekoolituste läbiviimine vastavalt 
koolitusplaanile. 

Koolitusteemad on aktuaalsed ning tagavad 
kvaliteetsed teenused ja teeninduse. Töötajad on 
motiveeritud. Infootsinguvõistlus raamatukogu-
hoidjatele aprill-mai. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor, 
personalijuht 

8. A. Sibula erialapäeva läbiviimine. Sibula stipendiumi 
laureaadi väljakuulutamine. Taotleme toetust Kultuuriminis-
teeriumi „Raamatukogude arendamise“ programmist. 

Arutatud on raamatukogunduses olulist teemat. 
Toimunud on töötajate koolitus. 
Olemas toetus Soome Instituudilt. 

4. november Töötlusosakonna juhataja 
teenindusdirektor, direktor 

9. Teeninduskokkulepete väljatöötamine. Alustatud on dokumendi,  millele raamatukogu-
hoidjad teenindades tuginevad, koostamisega.  

Aasta jooksul Teenindusdirektor 

10. Raamatukoguhoidjate ja teenindusüksuste juhatajate 
ametijuhendite uuendamine. 

Ametijuhendid on uuendatud ja vastavad tänastele 
nõuetele. 

Aasta jooksul Teenindusdirektor 

11. Vabatahtlike projekt:  
- vabatahtlike tunnustamine, 
- rahvusvahelise vabatahtlike päeva tähistamine;  
- veebilehel vabatahtlike info uuendamine; 
- koolituste korraldamine; 
- koostöö Eesti Töötukassaga. 

Vabatahtlikud on kaasatud ja motiveeritud. 
Raamatukogus tegutsevad vabatahtlikud, kes 
käivad abiks regulaarselt. Töötud saavad uusi 
tööoskusi ja –kogemusi ning on paremini kaasatud 
ühiskondlikku ellu. 

Aasta jooksul Vabatahtlike koordinaator  

12. Töötajate meilisüsteemi uuendamine. Oleme läinud üle uuele tarkvarale. Mai lõpp IT- spetsialist 

13. Raamatukogu fotode arhiveerimiskeskkonna vajaduste 
kaardistamine. 

Vajadused on kaardistatud, olemas on ettepanek 
lahendamiseks. 

I poolaasta Veebihaldur 

14. Infoturbepoliitika dokumentide väljatöötamise vajaduse 
täpsustamine Tallinna Linnakantselei IT-teenistusega. 

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

II poolaasta IT juht, direktor 
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15. Raamatukoguhoidjate riskianalüüsi uuendamine. Hinnatud on raamatukoguhoidjate töökeskkonna 
ohutegureid vastavalt tänasele olukorrale, tehtud ja 
rakendatud on ettepanekud ohutegurite neutrali-
seerimiseks. 

November Töökeskkonnaspetsialist 

16. Töötajate tunnustamine. Töötajate ühisürituste korralda-
mine. Regulaarselt uute töötajate päeva korraldamine. 

Meie töötajad on motiveeritud, jagavad ühiseid 
väärtuseid. 

Aasta jooksul Personalijuht, arendusjuht, 
avalike suhete spetsialist 

17. Vallaraamatukoguhoidjate praktika meie raamatukogus. 
Taotlus esitatud Kultuuriministeeriumile. 

Jagame vallaraamatukoguhoidjatele oma kogemusi 
ja teadmisi. 

II poolaasta Direktor 

 
 
 
Kaie Holm 
direktor 


