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MISSIOON 

Tallinna Keskraamatukogu on avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, 
teadmistele, oskustele ja kultuurile. Pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel 
ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige.  

 
Meie missiooniks on edendada elukestvat õpet, kasvatada rõõmu lugemisest igas eas 
inimeses, pakkuda inspiratsiooni ja elamusi, luua võimalusi eneseväljenduseks ja  
-arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga.  
 
VISIOON 

Muudame elu rikkamaks. 
 

VÄÄRTUSED 

 

Sõbralikkus  

Tallinna Keskraamatukogu töötaja on viisakas ja tähelepanelik, ta suhtub lugupidavalt ja 
soojalt kõigisse raamatukogu kasutajatesse. Me saame sõbralikkusega üle ka kõigist 
probleemsetest teenindussituatsioonidest.   

Tallinna Keskraamatukogu lähtub oma teenuste arendamisel kasutajate ettepanekutest ja 
vajadustest. Regulaarselt toimuvad kasutajauuringud, mis aitavad selgitada kasutajate ootusi 
ning nendest lähtuvalt pakkuda ja parendada oma teenuseid. 

Keskraamatukogu töötajad toetavad üksteist oma tegemistes ning on suhtlemises 
lugupidavad ja avatud. Meil on palju traditsioone ja ühisüritusi, mis seovad meid ka 
väljaspool tööaega. 

Meil on palju sõpru-koostööpartnereid teiste kultuuri- ja haridusasutuste näol, nad aitavad 
meie tegevust muuta huvitavamaks ja meie lööme kaasa ka nende üritustel.  

Usaldusväärsus  

Meie jaoks on oluline side kasutaja ja raamatukogu vahel. Meie raamatukoguhoidjate 
sõbralikkus ja tahe leida kasutajale vajalik informatsioon kõiki oma kogemusi, teadmisi ja 
tehnilisi võimalusi kasutades ning abivalmis teenindamine loob usaldusliku õhkkonna. See 
on aluseks soovile raamatukogu korduvalt kasutada ja eelduseks tundele, et ollakse siin 
oodatud.  

Kõikides meie raamatukogudes lähtume teenust pakkudes raamatukogus kehtivatest 
eeskirjadest, seadusandlusest, käitumisnormidest, teeninduse ja meie valdkonna heast 
tavast. Organisatsioonina on Tallinna Keskraamatukogu korrektne ja aus, meie tegevus 
vastutustundlik ja läbipaistev, meilt väljaminev info kontrollitud ja tõene.   

Asjatundlikkus   



Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjatest omab kõrgharidust 74%, neist erialast 
kõrgharidust 55,5%. Meie töötajate hulgas on alati neid, kes täiendavad kõrgkoolis erialaseid 
teadmisi või omandavad kõrgemat kraadi. Me tegeleme järjepidevalt personali, nii 
raamatukoguhoidjate kui abipersonali koolitamisega. Iga töötaja teab, et enesetäiendamine 
aitab tal olla professionaalsem.  

Pakume kasutajatele kvaliteetset teenust, mis tugineb meie pädevusele oma valdkonnas. 
Tunneme oma kogusid ja oleme kursis uudiskirjandusega, andmaks asjalikke soovitusi. 
Tunneme Interneti infoallikaid ja juhendame kasutajaid nendes orienteerumiseks. Koolitame 
kasutajaid, et tõsta ka nende asjatundlikkust endale vajaliku info leidmisel. 

Hindame oma koostööpartnerite ja raamatukogu kasutajate professionaalsust ning 
arvestame nende tagasidega oma teenuste arendamisel.  

Innovaatilisus 

Tallinna Keskraamatukogu on aja, ühiskonna ja oma kogukonna arengutega sammu pidav 
organisatsioon. Meie eemärkide saavutamine toetub uutele teadmistele, arengutele ja 
tehnoloogiatele. Me reageerime kiiresti ühiskonnas toimuvatele arengutele. Samas on meile 
olulised meie raamatukogu ajalugu ja traditsioonid, mis on olnud meie raamatukogu 
tegevuse aluseks juba rohkem kui sada aastat. 

Efektiivsus 

Tallinna Keskraamatukogu töötaja on töökas ja tulemuslik ning teeb oma tööd südamega. 
Meie teenindusnäitajad nõuavad meilt efektiivsust ning iga töötaja enda initsiatiivi töö 
paremaks korraldamiseks ja pidevaks enesetäiendamiseks. Me jõuame palju ja meil on palju 
häid ideid. Me väärtustame enda, kolleegi ja kasutaja aega.  

Keskraamatukogu organisatsiooni tsentraliseeritud ülesehitus tagab efektiivsuse ja 
paindlikkuse. Me majandame säästlikult.  

 

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES 

 

Tallinna linna arengukava 2009-2027 (Tallinna Linnavolikogu otsus 19. juuni 2008 nr 129): 

 Peaeesmärgi „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste 
tegevusvõimalustega ning elamusrohke Tallinn” alaeesmärgi 1 „Elanike vajadusi 
rahuldavad kultuurilise isetegevuse ja enesearenduse võimalused“ all on toodud meede 
1 „Raamatukoguteenuse arendamine: elanike enesetäiendamise toetamine ja selleks 
juurdepääsu tagamine kirjanduse ning muule kirjalikule, visuaalsele või auditiivsele 
teabele”. Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks on: raamatukogude täiendamine 
uute teavikutega; raamatukogude IT-võimaluste edasiarendamine; raamatukoguteenuse 
pakkumine väljaspool raamatukoguhooneid (kodu- ja rändkoguteenindus) ja 
raamatukogubussi teenuste, sh erivajadustega sihtrühmadele ning meditsiini- ja 
hooldusasutustele mõeldud  teenuste arendamine; raamatukoguruumide remont ja 
rekonstrueerimine; kirjandust ja raamatukoguteenuste propageerivate ürituste 
korraldamine. 

 Peaeesmärgi „Demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad 
tallinlased – teadmistepõhise juhtimise ning hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult 
töötavate linnaasutustega Tallinn“ alaeesmärgi 5 „Linna ametiasutused rakendavad oma 
töös tänapäevaseid IT infrastruktuuril põhinevaid võimalusi ning pakuvad elanikele 
laialdast valikut e-teenuseid“ all on toodud meede 1: IT infrastruktuuri ja IT-teenuste 
arendamine linna teenistujate teenindamiseks. Raamatukoguga seotud peamised 
tegevused on: ITK varustatuse tagamine raamatukogudes, et oleks võimalik elanikele 
arvutikoolitusi korraldada, ja e-teenuste punktide arendamine; linna avalike ja e-teenuste 
kasutamise konsultatsioonide võimaldamine raamatukogudes. 



Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 
2008-2013 (Tallinna Linnavolikogu otsus 29. mai 2008 nr 89): 

 E-teenuste kättesaadavuse ja laiendatavuse saavutamiseks on aluseks võetud 
põhimõte, et iga elaniku kodu läheduses peab olema võimalik kasutada arvutit ja 
Internetti, vajaduse korral toetava ja juhendava inimese abi kasutamise võimalusega. 
Nende võimaluste tagajana nähakse ennekõike raamatukogusid.  

 E-teenuste infotehnoloogilise keskkonna arendamisel tagatakse kättesaadavus 
järgmiste raamatukogu puudutavate tegevuste kaudu:   avalike Interneti-punktide 
hulga suurendamine ning nende arvutite ja andmeside kvaliteedi parandamine;  
inimeste arvuti ja Interneti kasutamise oskuste suurendamine (koolituste suurem hulk, 
laiem teavitamine ja paremad tingimused raamatukogudes ja eakate päevakodudes 
jms);  ID-kaardi laiem kasutamine väljaspool inforuumi (raamatukogukaardina); 

 Avalike arvutite kättesaadavuse ning vähekindlustatud elanike ligipääsu tagamise 
eesmärgi täitmisel rõhutatakse vajadust, et Interneti-punktid paikneksid asjaomase 
sihtgrupi elukoha lähedal. Raamatukogudes avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutid 
sobivad arvutikoolituste korraldamiseks, tagavad  ligipääsu raamatukogude 
andmebaasidele; lisaks tagavad need vähekindlustatutele, eakatele ning teistele 
sihtgruppidele nende igapäevaste toimingute teostamise veebi teel. Prioriteediks on 
amortiseerunud amortiseerunud arvutipargi väljavahetamine ja vähekindlustatud 
elanikkonnale lisatöökohtade loomine olemasolevates ja uutes avalikes Interneti-
punktides. Uued arvutid varustatakse ID-kaardi lugeritega ning muu vajalikuga, et 
e-teenuste kasutamine oleks turvaline ja operatiivne. 

 Koolituste kättesaadavuse ja läbiviimise tagamisel rõhutatakse, et  senisest rohkem 
tuleb vaeva näha arvutite ja Interneti suhtes passiivsema elanikkonna suhtes – 
koolitustel osalevad peamiselt siiski vaid isikud, kes on enda koolitusvajadust 
teadvustanud. Seega tuleb infot arvuti- ja Interneti-koolituste kohta aktiivsemalt 
levitada ja kasutada traditsiooniliste kanalite (linnaosade ajalehed, reklaamlehed 
raamatukogudes, teated päevakeskustes) kõrval ka modernsemaid (Interneti-
portaalid). Kui traditsiooniliste kanalite kaudu jõuaks info vahetult koolituse vajajani, 
siis elektroonilisi kanaleid kasutades jõuaks info tema lähedasteni. Oluline on ka 
passiivsema elanikkonna motiveerimine koolitustel osalema. 

Strateegia Tallinn 2025 (Tallinna linnavolikogu otsus 10. juuni 2004 nr 23) 

 Kultuuri tegevusvaldkondade ja –suundade kohta sätestatakse, et  Tallinn on terviklik 
kultuurielu keskkond – kultuurielu ei piirdu ainult vanalinnaga; kultuuriasutused 
paiknevad üle linna, kultuuriüritused toimuvad aastaringselt. Sellest tulenevalt 
võetakse tegevussuund: kultuuri kinnisvara (sh teatrid, raamatukogud, muuseumid, 
kirikud) hoitakse korras.  

Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2010-2013. 

 Ministeerium jätkab munitsipaalraamatukogude toetamist raamatute 
soetamisel, mille tulemusena on rahvaraamatukogudel suuremad võimalused 
väärtkirjanduse ning audio- ja videomaterjalide (sh digitaalsel kujul) hankimiseks. 
Kultuuriministeeriumi toetus Tallinna Keskraamatukogule tagab järjepidevuse kogu 
komplekteerimisel.  

Lasnamäe linnaosa arengukava aastateks 2009-2013 (Tallinna Linnavolikogu otsus 17. 
september 2009 nr 184) 

 Arengukava tegevuskava näeb ette uue raamatukogu ehitamist aastal 2012, 
vastutajaks on märgitud Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.  

Lasnamäe elamualade üldplaneering (Tallinna Linnavolikogu otsus 1. oktoober 2009 nr 194) 



 Kavandatavate kultuuriobjektide all nähakse ette rajada kaks raamatukogu: uude 
linnaosa valitsus hoonesse perspektiivses Pae pargis ning Kuristiku gümnaasiumi 
renoveerimise käigus Kärberi tn 9 hoonesse. Majanduslanguse tõttu on mõlema 
projektiga tegelemine peatatud.  

Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 (Tallinna Linnavolikogu otsus 18. 
oktoobri 2007 nr 252) 

 Eesmärgi „Huvihariduse pakkumise võimalused on paindlikud ja mitmekesised, 
erinevate huvidega lastel on huvitegevuseks ja huvihariduse omandamiseks võrdselt 
võimalusi“ all kavandatakse koostöölepingute sõlmimist Tallinna erinevate 
organisatsioonidega (muuseumid, keskused, Tallinna Loomaaed jt), et muuta 
huviharidus mitmekesisemaks ja pakkuda õppekava toetavaid programme, millest 
saab aastas osa ca 10% õpilastest. Sama eesmärgi all planeeritakse moodustada 
stardikapital uute ringide avamiseks, mida huvikoolid ja üldhariduskoolid saavad 
taotleda analoogiliselt MTÜ eraringide toetuse saamise tingimustega, sh 
soodustatakse üldhariduskoolides töötavate huviringide sellist tegevust, mis äratab 
õpilastes huvi erinevate huvialavaldkondade vastu. 

Tallinna Keskraamatukogule annab see võimaluse teematundide edasiarendamiseks. 

 Eesmärgi „Erinevate huvidega õpilastel on võimalik omandada kutsevalikut suunavat 
huviharidust“ all kavandatakse koostöös ametkondade ja organisatsioonidega luua 
huvikoolidele ja üldhariduskoolidele soodsad tingimused keskkonna-, loodus-, 
tehnika- jt ringidele. Huviringide tegevuste projektipõhisel toetamisel eelistatakse 
taotlusi vanemate klasside õpilastele kutsevalikut suunavate ringide avamiseks ja 
käigushoidmiseks.    

Tallinna Keskraamatukogu näeb selle eesmärgi all võimalust pakkuda noortele 
osalemist raamatukoguringis – lisaks erinevate ürituste pakkumisele saavad noored 
ettekujutuse raamatukogutööst, osaledes teatud tegevustes  (näiteks töö väiksemate 
lastega jms). 

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

MEIE TUGEVUSED 

1. Meie raamatukoguhoidjatest 74% omavad kõrgharidust, 55,5% erialast 
kõrgharidust. 

2. Tugeva koolituspoliitikaga on tagatud töötajate järjepidev arenemine, mille 
tulemusel on töötajad valmis muutuste, ühiskonna ja oma kogukonna vajadustega 
kaasa minema. 

3. Personalipoliitika ja koostöö on taganud regulaarse järelkasvu nii Tallinna Ülikoolist 
kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast. See omakorda on taganud, et 
vakantsed töökohad täidetakse noorte erialase kõrgharidusega noortega ning 
olemas on järelkasv erineva astme juhtidele. 

4. Personalitöö järjepidev arendamine (arenguvestlused, katseaja lõpu vestlus, uue 
töötaja päev jms) on tugevdanud meid organisatsioonina ning parandanud 
teeninduse kvaliteeti. 

5. Raamatukoguhoidjate vanuseline koosseis (keskmine vanus 43,6. Seisuga 
31.12.2009 kuni 30 aastaseid 31, 31-40aastaseid 19, 41-50 aastaseid 30, 51-60 
aastaseid 30, üle 61 aastaseid 10) tagab, et meil on nii staažikaid töötajaid, kes 
kannavad raamatukogu väärtusi ning teenindamise kogemust, kui ka noori, kes 



omavad kaasaegset  haridust ning toovad uusi ideid. 

6. Meil on kliendisõbralikud töötajad. 2008. aasta Hea teeninduse kuul oli meie 
raamatukogu üks enim kiidetud teenindusasutusi. 

7. Tugev sisekommunikatsioon on hõlbustanud töökorraldust ning on taganud 
tööalase informatsiooni jõudmise iga töötajani. 

8. Traditsioonid ja ühisüritused on aidanud kasvatada ühise meeskonna tunnet ja 
tugevdada organisatsioonikultuuri. Suurenenud on töötajate lojaalsus. 

9. Haruraamatukogude võrk, mis katab enamiku Tallinnast, soodustab meie teenuste 
kättesaadavust. 

10. Teenuste arendamisega (raamatute tagastamine ükskõik millisesse raamatukokku, 
raamatukogubussi teenus, WiFi, haruraamatukogude lahtiolekuaja pikendamine, 
kodulehe arendused jms) on saavutatud kasutajate tähelepanu ning tunnustus 
teistelt raamatukogudelt. 

11. Meie raamatukogus kättesaadav inforessurss on kajastatud Eesti suuremate 
raamatukogude ühises e-kataloogis ESTER, mille kaudu on igaühel võimalik 
kindlaks teha soovitud teaviku olemasolu ja asukoht. Lisaväärtuse kasutaja jaoks 
annab ka see, et samas kataloogis kajastuvad teiste ELNET Konsortsiumi 
liikmesraamatukogude kogud.   

12. Kasutajakoolituste korraldamisega (tööotsijate koolitused, 50+ ja Ole Kaasas! 
arvutikoolitused, koolitused noortele ja lastele interneti turvalisest kasutamisest) 
oleme laiendanud traditsioonilist arusaama rahvaraamatukogust ning näidanud 
meie kiirust reageerida ühiskonna ja oma kogukonna vajadustele. Individuaalsete 
koolituste suur arv tagab õppija taseme ja vajadustega arvestamise. Suurenenud 
on meie töötajate valmisolek koolituste läbiviimiseks. 

13. Lastetöös on välja kujunenud kindlad traditsioonid (suvine lugemisprogramm, 
raamatu kinkimine I klassi lastele, koolivaheaja üritused), mis on kasutajate poolt 
tuntud ja tunnustatud. 

14. Tsentraliseeritud süsteem ja väljakujunenud protsessid tagavad muudatuste ja 
arenduste kiire sisseviimise meie raamatukogude võrgus. 

15. Raamatukogu uudised on pälvinud meedias tähelepanu. 

16. Raamatukogul on oma teenuste tutvustamiseks sisukas koduleht ja selle erinevad 
laiendused – Lasteleht, Muusikaleht ja muusikaosakonna veebipäevik. Kasutajatele 
esmase informatsiooni edastamiseks on välja töötatud keskraamatukogu 
ülesüsteemsed infovoldikud ning uudiste meililist. 

17. Infotehnoloogia pidev uuendamine on parandanud teeninduse kiirust ja kvaliteeti. 

18. Töökeskkonna arendamine ja tegelemine töötervishoiuga on suurendanud töötajate 
rahulolu. 

19. Oleme aktiivselt tegelenud muusikaraamatukogu teenuse väljaarendamisega. 
Keskraamatukogu on ainus koht Tallinnas, kus saab avalikult ja tasuta koju laenata 
heli- ja laenutusloaga videosalvestisi; ainus koht Eestis, kus korraldatakse 
muusikalisi raamatukogutunde. 

20. Kultuurilise lisaväärtuse traditsioonilistele raamatukoguteenustele annavad 
mitmesugused kirjandus- ja muusikaüritused (ürituste sarjad) ning 
loomingukonkursid.  

21. ELNET Konsortsiumi liikmeksolek teeb meid nähtavaks nii Eestis kui ka teistes 
riikides. 



MEIE NÕRKUSED 

1. Struktuuriüksuste laialipaiknemine hajutab töötajate arusaamise ühisest 
eesmärgist, ei tunta enda tähtsust või osa ühiste eesmärkide saavutamisel. Ei olda 
alati kursis teiste struktuuriüksuste tegevusega ega mõisteta, et teenindus peab 
olema ühtne kogu süsteemis. 

2. Töötajate koosseis struktuuriüksustes on jäänud üldjuhul samaks, vaatamata 
teenindusnäitajate kasvule viimastel aastatel ning lisandunud ülesannetele. Selle 
tagajärjel on aga on teatud struktuuriüksustes töökoormus liiga suur, laste- ja 
noortetöötajatel napib aega laste ja noortega suhtlemiseks,  ürituste 
ettevalmistusaeg on liiga lühike, teatud projektide realiseerimine venib jne. 

3. Struktuuriüksuste koosseisude optimeerimise tulemusena suureneb töötaja töölt 
kõrvaloleku (pikaajaline haigus, väikelapse hooldamine, täiendõpe, puhkus vms)  
tõttu teiste töökoormus ning sellest tulenevalt halveneb teeninduse kvaliteet. 

4. Struktuuriüksuste laialipaiknemise, ajapuudusest tingitud lühikese 
väljaõppeperioodi, juhatajate madala enesekindluse ja väheste juhtimisalaste 
teadmiste tõttu ei suudeta tagada, et struktuuriüksuste juhid korraldavad  
teeninduse ja töötajate töö kõikjal nõutaval tasemel. 

5. Osadel töötajatel ei ole motivatsiooni ennast arendada ja  kvaliteetselt teenindada: 
palka peetakse töökoormust arvestades liiga madalaks, kõiki tööülesandeid 
(tegelemine võlglastega, rahaga, üritustega) ei peeta meeldivaks, valitud on vale 
eriala.  

6. Ruumipuudus osades raamatukogudes takistab pakkumast kvaliteetset teenindust 
(avariiulite arv ebapiisav, kohallugemis- ja arvutikohti võiks olla rohkem jms) ja 
kaasaaegseid teenuseid, samuti korraldamast üritusi ja koolitusi (puudub eraldi 
ruum). 

7. Raamatukoguteenuse kättesaadavus mõnedes linnaosades (Kristiine, Lasnamäe) 
on endiselt halb. 

8. Liikumispuudega inimestele ei ole tagatud sissepääs kõikidesse meie 
raamatukogudesse. 

9. Pealinnas asuva raamatukoguna on meil raske konkureerida teiste meelelahutus-, 
haridus- ja kultuuriasutustega, seda eriti noortele pakutava osas. 

10. Osade vene keelt emakeelena kõnelevate töötajate ebapiisav eesti keele oskus 
ei võimalda neil olla kursis eesti keeles ilmuva kirjandusega ja jälgida eestikeelset 
ajakirjandust. Ebapiisav keeleoskus takistab neil täiendkoolitustel osalemast, 
teatud tööülesannete sooritamist ning nende poolt osutatav raamatukoguteenus ei 
ole alati piisavalt kvaliteetne. 

11. Osade raamatukoguhoidjate teenindusalane võõrkeelte (sh vene keel) oskus ei 
ole piisav. 

12. Komplekteerimissummade vähenemine ei võimalda uudiskirjanduse tellimist 
sellises mahus, et see rahuldaks kasutajate ootusi. 

13. Ressursside vähesus (tööjõud, eelarve) ei võimalda raamatukogu üritusi ja 
teenuseid piisavalt reklaamida. 

14. Juurdepääs osadele meie raamatukogudele on tänastest ühistranspordiliinidest 
lähtudes raskendatud.  

15. Paljude raamatukogude juures puuduvad võimalused parkida või on parkimine 
tasuline. 

16. Raamatukogu aktiivset osalemist rahvusvahelistes projektides on pärssinud 



töötajate suur töökoormus ja eelarve vähesus.  

17. Oleme liiga vähe tegelenud kasutajate juhendamise ja õpetamisega, kasutaja on 
harjunud, et soovitud raamat tuuakse riiulist kätte või päringule vastuse otsib 
raamatukoguhoidja. Meile tundub, et ise tehes saame kiiremini, kuigi  tegelikult 
hoiaks oskuslik raamatukogukasutaja töötaja tööaega kokku ja võimaldaks seda 
ratsionaalsemalt kasutada.  

18. Meie teenuseid ei tunta piisavalt, oleme tegelenud liiga vähe oma kasutajate, kuid 
ka raamatukogu mittekasutajate teavitamisega. 

19. Kasutame internetipõhist integreeritud raamatukogusüsteemi  ning 
internetiühenduse katkemisel on teenindus häiritud või katkenud. See kahjustab 
meie mainet ja usaldusväärsust.  

20. ELNET Konsortsiumis uuenduste kooskõlastamine on aeganõudev, liikmetel on 
erinevad huvid, arendaja ja server asuvad kaugel. 

KESKKONNA VÕIMALUSED 

1. Tallinna linna elanike arv on üle 400 000, neist raamatukogu kasutajaid on alla ¼. 
Kasutajate arvu kasv suurendaks raamatukogu tähtsust linnas ja kinnitaks 
linnavalitsusele meie olulisust. 

2. Majanduslangus on suurendanud elanike huvi ja nõudlust raamatukoguteenuste 
vastu. Elanike teenindamisel tuleks raamatukogul senisest enam reageerida 
ühiskonnas toimuvatele muudatustele, arendades olemasolevaid (nt koolitused 
tööotsijatele) ning pakkudes uusi teenuseid. 

3. Koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega  võimaldaks meil korraldada 
huvitavamaid üritusi ning tugevdada oma mainet. 

4. Kultuuriüritusi rahastatakse üha enam projektipõhiselt. Projektide kirjutamine ja 
neile toetuste taotlemine võimaldaks suurendada koostööpartnerite ringi, 
reageerida paremini ühiskonna ootustele ning leida lisaraha raamatukogu 
arendamiseks ning ürituste korraldamiseks. Lisaks suureneks raamatukogu 
kompetents. 

5. Üha enam on populaarsust võitmas säästva arengu teema, mis haakub ka 
raamatukoguteenusega (korduvkasutus - raamatulaenutus, arvutitöökohtade 
kasutamine). See võimaldab raamatukogule tähelepanu tõmmata. 

6. Elanikkonna arusaam elukestva õppe olulisusest ja enesetäiendamisest üha 
laieneb, mis suurendab huvi meie teenuste ja koolituste vastu ning võimaldab 
arendada raamatukogudest elukestva õppe keskused.  

7. Kodanikuühiskonna arenedes suureneb inimeste seotus oma linnaosaga. See 
võimaldab raamatukogul areneda kogukonnakeskuseks, kus inimesed saavad koos 
käia, oma hobisid arendada, õppida jne.   

8. Mittetulundusühingute osatähtsuse ja arvu suurenemine pakub võimalusi 
koostööks (näiteks raamatukogusaalide kasutusele andmine, ruumide kasutajate 
poolt läbiviidud üritused raamatukogudes). 

9. Infotehnoloogia kiire areng loob võimalusi  raamatukoguteenuste arendamiseks, 
muutes need kasutajatele veelgi mugavamaks ja paindlikumaks, ning võimaldades 
juurdepääsu e-andmebaasidele, avardades juurdepääsu kogudele.  

10. Teadmistepõhises ühiskonnas suureneb vajadus kvaliteetse informatsiooni ja 
infokirjaoskuse järele, see võimaldab tõmmata enam tähelepanu raamatukogule. 

11. Keskraamatukogu asumine Tallinnas, kus  antakse välja enamus 
meediaväljaandeid, suurendab võimalust meie raamatukogu uudiste 



kajastamiseks. Kui mõni raamatukogunduse teema ületab uudiskünnise, 
pöördutakse tihti meie poole. 

12. Arengud Euroopa Liidu suunal on avardanud võimalusi rahvusvaheliseks 
koostööks ning lisaressursside taotlemiseks. 

13. Haruraamatukogud asuvad koolides ja vabaajakeskuses või koolide ja lasteaedade 
läheduses, mis võimaldab tihedamat koostööd õpetajatega ja soodustab laste ja 
noorte raamatukogus käimist ning lugemisharjumuste kujundamist.  

KESKKONNA OHUD 

1. Erinevate vaba aja veetmise võimaluste (sh uued meediad) pealetung, mis kõik 
võistlevad inimeste piiratud aja- ja raharessursi pärast. 

2. Levinud mõttelaad, et pealinn on rikas, raskendab meil võrreldes teiste 
raamatukogudega fondidest toetuse taotlemist. 

3. Meil on raske leida raamatukogule erasektorist sponsoreid (auhinnad, ürituste 
toetamine), kuna nad ei pea raamatukogu atraktiivseks. 

4. Ühistranspordi liinide harvenemine ja muutmine ning tasulise parkimisala 
laienemine muudab raamatukogude külastamise tallinlasele tülikaks. 

5. Linna investeeringute planeerimisel ei kuulu raamatukogu prioriteetide hulka.  

6. Keskraamatukogu allumine Kultuuriväärtuste Ametile vähendab linnaosavalitsuste 
huvi linnaosa elanike raamatukogualase teenindamise vastu. Seetõttu on meie 
koostöö linnaosavalitsustega ebapiisav ning jõudmine sihtgruppideni (näiteks 
koduteenindust vajavad elanikud) on sageli raskendatud.  

7. Meedia keskendub „müüvatele“ uudistele, raamatukogul on raske oma teadetega 
üleriigilistes ajalehtedes uudiskünnist ületada, vaid intrigeeriva alatooniga uudis 
huvitab ajakirjandust. 

8. Tallinna haridus- ja kultuurielu on väga aktiivne ning siin on raske välja paista. Me 
teeme head tööd, kuid sageli sellest ei teata. 

9. Muutused inimeste väärtushinnangutes ja Tallinna kiire elutempo tähendavad 
sageli vähem aega lugemiseks ja raamatukogu (ka raamatukogus toimuvate 
ürituste) külastamiseks. 

10. Interneti levik tähendab seda, et üha rohkem on inimestel võimalik oma 
infovajadust rahuldada kodus arvuti eest tõusmata, mistõttu raamatukogude 
külastatavus väheneb. Internetist leitud info ei pruugi aga olla tõene. Interneti 
kasutatakse sageli pigem ajaviiteks. Interneti kasutamine informatsiooniallikana 
(copy/paste) vähendab vajadust raamatukogu ja raamatute järele.  

11. Raamatukogu mõjutavad arengud majanduses. Majanduse kasvu aeglustumisel 
ahenevad ka riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvelised võimalused, väheneb 
investeeringute maht ja pidurdub teavikute soetamise toetuse kasv. 

12. Autorite õigusi kaitsev seadusandlus piirab raamatukogudest infokandjate 
laenutamist ja kohapeal kasutamist.  

13. Isikuandmeid kaitsev seadusandlus piirab üritustega seotud suhtlemist laste ja 
noortega, nt ei saa ilma vanema nõusolekuta kodulehele loominguliste konkursside 
võitjatest kirjutada, raamatukogu ettevõtmisi kodulehel videoklippidena kajastada 
jms.   

14. Ühiskonna sotsiaalsete probleemide teravnemine mõjutab raamatukogu 
igapäevatööd  (kodutud, narkomaanid, vargused raamatukogudes). 

15. Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitab volikogu, mis on aga aeganõudev 



protsess, mistõttu eeskiri jääb teenuste arengule n.ö jalgu.  

 

EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

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 kasutajate ootustele.  

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 2009 Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Kasutajate arv Indikaator näitab raamatukogu 

olulisust elanikele ja rolli ühis-

konnas. 

70 672 70 800 71 000 

Külastuste arv (sh 

virtuaalsed) /Füüsilised 

külastused 

Indikaator näitab raamatukogu 

võimet pakkuda elanikele 

vajalikke teenuseid (sh e-

teenuseid) ja neid huvitavaid 

näituseid ja üritusi. 

1 299 763/ 

997 010 

1 350 000/ 

1 005 000 

1 400 000/ 

1 020 000 

Laenutuste sh 

(teatmekogu) 

kohallaenutuste arv 

Indikaator näitab raamatukogu 

võimet pakkuda kasutajaile 

laia valikut kirjandust. 

1 757 179 1 780 000 1 800 000 

Kasutajarahulolu 

uuringute tulemused 

Näitavad kasutajate hinnangut 

teenustele ja teenindusele. 

Võimaldavad hinnata 

arendamisvajadusi ja töötajate 

koolitusvajadust 

Läbi on  

viidud  

kaks  

uuringut 

Läbi on 

viidud  

kaks  

uuringut 

Läbi on 

viidud 

kaks 

uuringut 

Testostude tulemused 

 

Näitavad teeninduse kvaliteeti, 

võimaldavad hinnata töötajate 

koolitusvajadust. 

- Ettevalmistus 

testostude 

tegemiseks 

Tulemused 

on 

rakendatud 

 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 [Uus tegevus] ID-kaardi kasutusele võtmine lugejakaardina kõikides meie 
raamatukogudes. Kasutajaks registreerimine ID-kaardiga veebikeskkonnas (seotud 
eesmärgiga 4). 

Tulemuseks on kasutaja rahulolu, kuna raamatukogu kasutamine on ID-kaardiga 
kasutajale mugavam (ID-kaart kui tasuta  lugejakaart, ühe kaardiga saab kasutada 
mitmeid erinevaid teenuseid).  

 Kasutajakoolituste korraldamine (seotud eesmärgiga 3). 



Kasutajakoolituste eesmärgiks on suurendada kasutaja raamatukogu, teavikute, 
arvuti ja andmebaaside kasutamise oskusi, arendada infokirjaoskust, mille 
tulemusena on kasutaja iseseisvam ja valmis iseteeninduseks (oskab määratleda 
oma infovajadust, kasutada erinevaid infoallikaid, leida vajalikke teavikuid jne). See 
jätab raamatukoguhoidjatele rohkem aega sisuliseks tööks, tööalaseks 
enesetäiendamiseks, kasutajate huvide tundmaõppimiseks jne.  

  [Uus tegevus] Raamatukogu teenuseid tutvustavate ürituste (sh infotunnid, 
koolitused) korraldamine väljaspool raamatukogu (messidel, lasteaedades, koolides, 
noorte- ja sotsiaalkeskustes jne) (seotud eesmärgiga 5). 

Raamatukogust väljaspool teenuste tutvustamise eesmärgiks on tõsta teadlikkust 
raamatukogust, et inimesed oskaksid kasutada raamatukogu ja erinevaid infoallikaid 
ning julgeksid vajadusel pöörduda abi saamiseks raamatukoguhoidja poole.   

 [Uus tegevus] Igale uuele kasutajale raamatukogu kasutajakoolitusel osalemise 
soovitamine ning koolitusele registreerimine. Uue kasutaja koolitusele veebipõhine 
registreerimine.  

[Uus tegevus] Raamatukogu ja kohaliku omavalitsuse kodulehele raamatukogu 
teenuseid tutvustavate infotundide (videona) ja erinevate kasutajakoolituste lisamine 
(seotud eesmärgiga 4).  

Eesmärgiks on teenuste ja kasutajakoolituste atraktiivsem tutvustamine. Kasutajal on 
erinevaid võimalusi kasutajakoolituste läbimiseks. 

 Kasutajate senisest tõhusam ja kiirem teavitamine teenuste ja nende arenduste kohta 
(seotud eesmärgiga 5).  

Raamatukogu kasutajatele suunatud juhendmaterjale uuendatakse regulaarselt, 
tagamaks nende kättesaadavus. Uuendustest teavitatakse kiiresti (raamatukogu 
kodulehel, pressiteated), et kasutaja oleks teenuste arendustest paremini 
informeeritud. Kodulehele pannakse uuenduste kohta vene- ja ingliskeelsed tõlked 
üles kiiresti. 

 [Uus tegevus] Iseteenindusautomaatide (laenutus- ja tagastusautomaat) 
kasutuselevõtt teenindusosakondades ja haruraamatukogudes, kus ruumid seda 
võimaldavad.  

Tagastusautomaat peab võimaldama teavikute tagastamist ka peale raamatukogu 
lahtiolekuaega. Tulemuseks on kasutaja suurem iseseisvus ning võimalus 
raamatukoguhoidjate töö ümberkorraldamiseks. 

 [Uus tegevus] Iseteeninduskoopiamasinate ja –printerite kasutuselevõtmine 
lugemissaalides (peamajas Estonia pst 8). 

Iseteeninduskoopiamasinate ja –printerite kasutuselevõtmine võimaldab kasutajal ise 
kohapeal kasutamiseks mõeldud teavikutest (raamatud, perioodika) soovi korral 
koopiaid ja e-andmebaasidest väljatrükke teha, mille tulemusel jääb töötajatele 
rohkem aega kasutajaid nõustada ja koolitada.  

 [Uus tegevus] Koostöö vabatahtlikega.  

Vabatahtlikud tallinlaste seast on oodatud abistama erinevate tööde tegemisel: 
lasteaedades, koolides jne raamatukogu teenuste tutvustamine, raamatukogus 
kohapeal raamatute parandamine, riiulites raamatute paigutuse korrastamine, 
ettelugemine jms. Töötatakse välja vabatahtlike motivatsiooni- ja 
informeerimissüsteem, kodulehele lisatakse vabatahtlikke puudutav info.  

Vabatahtlike kaasamise eesmärk on kogukonna ja raamatukogu seotuse 
suurendamine, kogukonna teavitamine raamatukogu tegevusest, raamatukogunduse 
eriala tutvustamine potentsiaalsetele tudengitele.  



 

 [Uus tegevus] E-teavikute laenutuskeskkonna loomine: komplekteerimine (nii 
lastele, noortele kui täiskasvanutele), laenutamine (seotud eesmärgiga 4).  

Teenus võimaldab uuema eesti kirjandusega tutvuda ka neil, kel puudub 
raamatukogu kasutamise harjumus. Teenus lihtsustab raamatukogu ja kasutaja (sh 
liikumispuudega kasutaja) omavahelist suhtlemist.  

 [Uus tegevus] Erivajadustega kasutajate teeninduse analüüsimine. Nende 
varasemast suurem kaasamine ja neile raamatukoguteenuste tutvustamine. 

Moodustatakse töörühm, kes analüüsib, millised on Tallinna Keskraamatukogu 
võimalused erivajadustega kasutajate teenindamisel ning töötab välja konkreetsed 
tegevused sihtrühmaga tegelemisel. 

Täiendatakse raamatukogu kodulehte, lisades eraldi rubriigi erivajadustega inimestele 
ning reklaamides rohkem meie poolt pakutavaid teenuseid (koduteenindus, 
audioraamatud nii lastele kui täiskasvanutele, muusikaosakond). Tehakse koostööd 
Eesti Pimedate Raamatukoguga, tutvustades oma kodulehel nende teenuseid ja 
suunates sihtgruppi kuulujaid raamatukogu kasutama. Reklaamitakse erivajadustega 
inimeste ühingute, Pimedate Raamatukogu jt kaudu meie kirjandus- ja muusikaüritusi 
(seotud eesmärgiga 2).  

 Riist- ja tarkvara regulaarne uuendamine, et tagada kiire ja mugav juurdepääs 
raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt pakutavatele e-teenustele, avalikule 
infole (seotud eesmärgiga 6). 

 Teenuste ja teeninduse parendamise eesmärgil regulaarselt kasutajauuringute 
läbiviimine haruraamatukogudes, teenindusosakondades ja raamatukogubussis, sh 
ülesüsteemsete kasutajauuringute läbiviimine, selgitamaks välja rahulolu pakutavate 
teenuste ja teeninduse kvaliteedi osas ning täpsustada inimeste ootusi 
raamatukoguteenuse suhtes. 

 [Uus tegevus] Personali kompetentsuse analüüsiks (koolitusvajaduse hindamiseks) 
ja teeninduse (teenuste pakkumise) parendamiseks teeninduskokkulepete 
(teenindusstandard) väljatöötamine, nende tutvustamine kõikidele töötajatele ja 
seejärel testostude teostamine. 



 Raamatukoguhoidjate koolitamine, keskendudes teeninduskvaliteedile, infootsingule, 
kirjanduse tundmisele. 

 [Uus tegevus] Kasutaja kaasamine infopäringule vastuse otsimisse, kasutades 
teeninduslettidel topelt-arvutiekraane või kasutades kasutaja ja töötaja kõrvuti 
istumist/seismist.  

Topelt-arvutiekraanid võimaldavad keerata ühe ekraani kasutaja poole, et kasutaja 
saaks infopäringu esitamisel näha, millistest infoallikatest ja milliseid otsistrateegiaid 
kasutades töötaja tema jaoks vajalikku infot otsib, õppides nii koos 
raamatukoguhoidjaga erinevaid infoallikaid kasutama. Kõrvuti istumisel/seismisel ja 
koos vastuse otsimisel kasutaja õpib koos töötajaga kasutama erinevaid infoallikaid ja 
otsistrateegiaid.  

 Kasutajate poolt raamatute ükskõik millisesse raamatukokku tagastamise 
kiirendamine ja soovitud teaviku toimetamine kasutajale sobivasse raamatukokku.  

Nn raamatute toimetamine Ast-Bsse on kasutajate hulgas iga aastaga üha enam 
kasutatav. Majandusbussi kasutamine selle teenuse kasutamiseks ei taga raamatute 
kiiret liikumist raamatukogude vahel. Seepärast on vajalik teise bussi ostmine ja 
mehitamine. See tagab teenuse kiire toimimise ka puhkuseperioodil ning võimaldaks 
pakkuda raamatute toimetamist kasutaja soovil talle sobivasse raamatukokku 
(viimane teenus võiks olla ka tasuline). 

[Uus tegevus] Kasutaja soovil raamatu tellimine laenamiseks ühest raamatukogust 
teise linnaosa raamatukokku. 

 Raamatukogude lahtiolekuaegade pikendamine (raamatukogud varem ja kauem 
avatud). 

Lahtiolekuaegade pikendamine võimaldab inimestel kasutada raamatukoguteenuseid 
nii enne tööpäeva algust kui ka paar tundi peale tööpäeva lõppu. 
Haruraamatukogude koosseisude suurendamine võimaldab avada raamatukogud ka 
esmaspäevadel.   

 [Uus tegevus] Raamatukogubussi teenindusaja pikendamine.  

Raamatukogubussi töötamine kahes vahetuses (teenindamine ka hommikustel 
aegadel ja nädalavahetustel) võimaldab bussi maksimaalselt ära kasutada 
piirkondades, kus raamatukoguteenustele juurdepääs on piiratud.  

 Eakatele ja liikumispuudega inimestele, kes kasutavad raamatukogu koduteenindust 
ja kellel on kodus arvuti kasutamise võimalus, arvuti algõppe läbiviimine, 
raamatukogu ja Tallinna linna veebilehe, e-teenuste tutvustamine.  

Koolitus võimaldab neil olla sotsiaalselt kaasatud, kursis olla raamatukogu kogudega, 
esitada infopäringut, kasutada linna ja riigi e-teenuseid.  

 Teavikute komplekteerimisel koostöö tihendamine raamatukogude vahel ühe 
linnaosa piires. Kõikide struktuuriüksuste kogude analüüsimine, et viia miinimumini 
kasutajat mitteleidvate teavikute komplekteerimine. 

 Eesti keelt võõrkeelena rääkivatele inimestele läbi erinevate ürituste, näituste jne 
eesti kirjandust ja kultuuri, ühiskonnas toimuvate protsesside tutvustamine, et aidata 
neil kursis olla Eesti kirjandus- ja kultuurimaastikul toimuvaga.  

 [Uus tegevus] Kümnendliigituse tutvustus raamatukogu kodulehele, et inimesed 
oskaksid seostada kohaviida numbreid teemadega.  

 [Uus tegevus] Kogude inventeerimistarkvara ja –seadete ostmine ning rakendamine 
inventuuride läbiviimiseks. 



 [Uus tegevus] Teenindusosakondade ja haruraamatukogude audiovisuaalne 
tutvustus (kus osakond või raamatukogu asub, millise ühistranspordiga sinna saab, 
lahtiolekuajad). 

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, paranenud on laste ja noorte infokirjaoskus. 

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 

2009 

Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Laste ja noorte kasutajate 

arv 

Indikaator näitab,  kui palju on 

raamatukogu kasutajate hulgas 

kuni 16 aastaseid . Indikaator 

annab tunnistust raamatukogu 

populaarsusest noorte hulgas. 

18 297 18 350 18 500 

Laste ja noorte külastuse 

arv 

Indikaator näitab raamatukogu 

külastatavust kuni 16 aastaste 

poolt. Indikaator näitab 

raamatukogu võimet pakkuda 

lastele ja noortele vajalikke 

teenuseid ja huvipakkuvat 

tegevust. 

183 227 

 

184 000 185 500 

Laste ja noorte laenutuste 

arv 

Indikaator näitab,  kui palju 

teavikuid aastas laenavad  

raamatukogust kuni 16 

aastaseid. Indikaator näitab 

raamatukogude võimet 

pakkuda lastele ja noortele laia 

valikut kirjandust. 

166 287 

 

167 650 169 000 

Laste- ja noortelehe 

külastuste arv 

Indikaator näitab laste- ja 

noortelehe populaarsust noorte 

hulgas ja raamatukogu võimet 

pakkuda kodulehel neile 

huvipakkuvat materjali. 2009. 

aasta näitaja on ainult lastelehe 

kohta. 

35 890 37 500 40 000 

 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 Väikelastele ja nende lugemisoskuse arendamisele suurema tähelepanu pööramine, 
pakkudes enam eakohast lugemisega seotud tegevust ja üritusi.  

Eesmärgiks on julgustada lapsi juba varasest east alates kasutama raamatukogu, 
kuna siis jäävad nad raamatukogu kasutajateks tõenäolisemalt ka edaspidi. 

 [Uus tegevus] Suurema tähelepanu pööramine vanemate teadlikkuse tõstmisele 
raamatukogu kasutamisest.  

Lapsevanemaid ja teisi pereliikmed kaasatakse raamatukogu lasteüritustes osalema 
ning antakse tagasisidet  laste tegevusest raamatukogus. Dialoog koduga annab 
omakorda võimaluse saada raamatukogu tegevuse edendamiseks vajalikku 
tagasisidet. 

[Uus tegevus] Perepäevade korraldamine. Lastele pakutakse tegevust laste- ja 
noorteteeninduses; täiskasvanutele lugemissaalis ja kojulaenutuses või  
korraldatakse laste ja vanemate ühisüritusi.  



 Raamatukogu kasutamise teadlikkuse ning raamatukogu kui aktiivse koolitus- ja 
kultuurikeskuse teadvustamine nii laste ja noorte hulgas kui ka õpetajate ning teiste 
laste ja noortega tegelevate täiskasvanute seas (seotud eesmärgiga 5).  

Oluline on leida uusi kanaleid antud sihtgruppideni jõudmiseks. Raamatukogus ja ka 
väljaspool raamatukogu korraldatakse õppekava täiendavaid, kultuuriloolisi ja 
kirjanduslikke raamatukogutunde, loenguid ja kohtumisi.  

[Uus tegevus] Teeme ettepaneku Tallinna koolidele ja lasteaedadele panna nende  
kodulehtedele viiteid raamatukogule. 

[Uus tegevus] Raamatukoguteemaline lauamäng. 

 [Uus tegevus] Lastetöötajate tutvumine Soome sadutus-meetodiga ja selle 
rakendamine raamatukogutöös.  

Meetodi kasutamisel kirjutatakse laste jutustatud lood üles. Meetod arendab laste 
loovust, jutustamis- ja kuulamisoskust ning annab võimaluse lapse minapilti talletada. 

 [Uus tegevus] Lugemispäeviku koostamine ja väljaandmine.  

Arendamaks läbi lugemise laste väljendus- ja kirjutamisoskust, saavad 
raamatukogusid külastavad 7-11aastased lapsed pidada Lugemispäevikut. Lapsed 
saavad nii raamatukogu poolt lugemiseks soovitatavate kui ka omal valikul raamatute 
kohta vastata päevikus küsimustele ja joonistada pilte. Tublimaid kasutajaid 
auhinnatakse. Lugemispäevikutest tehakse ka näituseid. Lugemispäevikud on ka 
heaks materjaliks laste lugemuse uurimisel. Lugemispäeviku abil loodame saada 
lastelt vahetuid arvamusi ja hinnanguid loetud kirjanduse kohta. 

 Raamatukogudes laste- ja noortesõbraliku keskkonna arendamine (seotud 
eesmärgiga 6).  

 [Uus tegevus] Tähelepanu pööramine erivajadustega laste ja noorte teenindusele.  

Raamatukogutöötajatele õpetatakse erinevate erivajadustega inimestega suhtlemise 
ja teenindamise iseärasusi. Koolituse tulemusena pakub raamatukogu koostöös 
erinevate koolidega erivajadustega lastele ja noortele huvipakkuvat ja jõukohast 
koolivälist tegevust, näiteks erinevaid jutustamis- ja meisterdamistunde, 
raamatukogutunde ning kontserte. Erivajadusega lastele ja noortele reklaamitakse 
meie raamatukogus toimuvaid muid üritusi, suurendamaks nende osalemist koos 
teiste laste ja noortega mõlemapoolse integratsiooni eesmärgil. 

 Koostöö arendamine raamatukogu ürituste ja kasutajakoolituste sisulisel 
ettevalmistamisel või läbiviimisel erinevate kultuuri- ja haridusasutuste ning 
organisatsioonidega (Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Lugemisühing jt), erinevate 
rahvuste kultuuriseltside ning professionaalsete esinejatega (lektorid, näitlejad, 
kirjanikud jt), saavutamaks mitmekülgsem tulemus ürituste ja kasutajakoolituste 
atraktiivsemaks ja tulemuslikumaks muutmisel.  

 Juba traditsiooniks saanud ürituste korraldamine: „Suvi raamatuga”, „Järje hoidja” 
auhind keskraamatukogus enam loetud kaasaegse eesti lasteraamatu autorile, 
omaloomingu võistlused, koolivaheaja üritused, I klassi lastele raamatu väljaandmine 
jms. 

 Raamatukogu arvutites lastele ja noortele sisukama tegevuse võimaldamine.  

Raamatukogus pakutakse lastele ja noortele enam hariduslikke ja loovaid 
interaktiivseid arvutiprogramme, mänge ning koolitusi. Järjepidevalt täiendatakse 
raamatukogu lastelehte, luues võimalusi avaldamaks oma loomingulisust.  

 Laste ja noorte infokirjaoskuse parandamine ning Interneti turvalisuse teadvustamine.  



Regulaarselt korraldatakse interneti ohutu kasutamise loenguid, antud teema 
lülitatakse kõikide raamatukogutundide ja – ekskursioonide päevakorda. 

[Uus tegevus] Infokirjaoskuse võistlused koolidele.  

[Uus tegevus] Veebipõhised raamatukogu kasutamist ja infokirjaoskust õpetavad 
tunnid (seotud eesmärgiga 4). 

  [Uus tegevus] Raamatukoguringide loomine eestikeelse kirjanduse ja võõrkeelse 
kirjanduse osakondadesse. 

Ringidesse on oodatud põhikoolide õpilased ning neile tutvustatakse 
raamatukoguhoidja elukutset, õpetatakse lihtsamaid töövõtteid ja lasteürituste 
läbiviimist, korraldatakse koolitusi jne. Ringis osalevad noored osalevad lasteürituste 
läbiviimisel, lugedes teistele ette raamatuid, õpetades käelist tegevust jms. Ringi 
eesmärk on tutvustada meie eriala ning tagada järelkasv. Samuti on eesmärgiks 
teismeliste kaasamine noorematega tegelema. 

Uuritakse võimalusi kutsuda raamatukoguringidesse lastekodulapsi, andmaks neile 
töökogemust ning tutvustamaks raamatukoguhoidja tööd. 

 Ürituste pikaajalisem etteplaneerimine ja koordineerimine, raamatukogutöötajate 
vastav koolitamine ning omavaheline kogemuste vahetamine.  

Laste- ja noortetöö planeerimisel tehakse rohkem koostööd erinevate 
haruraamatukogude töötajate vahel. Korraldatakse töötajatele koolitusi ja näitlikke 
tunde. Pikaaegne etteplaneerimine võimaldab kvaliteetsemat ettevalmistust ja 
vajadusel ka võimalust otsida lisaressursse projektide realiseerimiseks. 

 [Uus tegevus] Huviringide loomine raamatukogude juurde.  

Huviringe korraldab raamatukoguhoidja, kes valib huviringi teema sõltuvalt oma 
hobist, oskusest (käsitöö, arvuti, kunst vms) jne ning annab ringis lastele või noortele 
oma oskusi edasi. 

 Kogude järjepidev arendamine, et need vastaksid laste ja noorte vajadustele, oleksid 
kaasaegsed ja huvipakkuvad.  

Töötlusosakonna ja haruraamatukogude/teenindusosakondade vahel tehakse tihedat 
koostööd, et komplekteerida lastele ja noortele huvipakkuv ning ajakohane kogu. 
Pööratakse tähelepanu kaasaegse populaarse võõrkeelse (ingliskeelse) laste- ja 
noortekirjanduse komplekteerimisele. 

 

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

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 

2009 

Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Kasutajakoolituste sh 

individuaalsete 

kasutajakoolituste arv 

Indikaator näitab koolituste 

järjepidevust ja  mitmekesisust 

ning raamatukoguhoidjate 

valmisolekut ja võimalusi 

koolituste korraldamiseks. 

2992 / 

2592 

3100 / 

2600 

3500 / 

2950 

Kasutajakoolitustel 

osalejate arv 

Indikaator näitab koolituste 

järjepidevust, mitmekesisust,  

kättesaadavust ja reklaami 

tõhusust. 

7140 7150 7500 



Raamatukoguhoidjatele 

läbiviidud koolituste ja 

koolitustel osalenud 

raamatukoguhoidjate arv 

Indikaator näitab koolituste 

järjepidevust. 

57 / 142 60 / 150 60 / 150 

Internetitöökohti 

kasutanud kasutajate ja 

seansside arv 

Indikaator näitab kasutajate 

internetitöökohtade hõivatust. 

2009. a kohta statistikat veel ei 

kogutud. 

- 12 000 / 

105 000 

12 500 / 

120 000 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 [Uus tegevus] Koolitushuvide selgitamine ja kaardistamine.  

Viiakse läbi küsitlus raamatukogu kasutajate hulgas (töötud, pensionärid) 
koolitusvajaduste ja uute koolitusteemade selgitamiseks.  

 Koolituste  korraldamisel ja raamatukogu kasutajate juhendamisel lähtumine 
ühiskonna ja tööturu vajadustest.  

Vastavalt ühiskonnas tekkinud nõudmistele muudetakse koolituste teemasid või 
pakutakse nõustamisi (tööotsija koolitus, 50+ koolitus, IDkaardi koolitus, e-teenuste 
koolitus, e-patsiendi koolitus, sugupuu koostamine jne). 

 Koolituste korraldamisel sihtgruppide vajadustega arvestamine.  

Koolitusgruppide koostamisel arvestatakse  sihtgruppide iseärasusi: vanust, haridust, 
varasemaid kogemusi jne. Korraldatakse individuaalkoolitusi (keskendutakse 
teemadele, kus antud kasutaja kõige enam abi vajab) ning koolitusi gruppidele. 
Koolitusi korraldatakse nii algajatele (arvuti algõpe, e-mail, 50+ koolitus jms) kui 
edasijõudnutele (skanneri kasutamine, andmebaaside kasutamine jms). Koolitused 
toimuvad nii eesti kui vene keeles.  

  [Uus tegevus] Infoplakatite jms reklaamide kaudu inimeste julgustamine 
raamatukoguhoidja poole pöörduma individuaalkoolituseks või –juhendamiseks. 

 Koolituste korraldamine oma töötajatele, eesmärgiga tagada töötajate valmisolek 
koolituste korraldamiseks.  

Töötajate koolitustel keskendutakse ITalasele täiendkoolitusele, portaalide ja 
andmebaaside koolitusele, täiskasvanute koolitaja ja avaliku esineja, projektide 
koostamise koolitusele. Kvaliteetsete koolituste tagamiseks viiakse läbi sisekoolitus 
teemal, kuidas koolitust planeerida.  

[Uus tegevus] Sisekoolitused intranetis videotena (seotud eesmärgiga 4). 

[Uus tegevus] Rääkivad kontoritarkvara õppeprogrammid (seotud eesmärgiga 4).  

 Suurema tähelepanu pööramine raamatukogu kui koolitusasutuse reklaamimisele ja 
koolituste tutvustamisele (seotud eesmärgiga 5). 

 [Uus tegevus] Raamatukogus pakutavate kasutajakoolituste materjalide 
kättesaadavaks tegemine kodulehe kaudu, mis annab võimaluse saada ettekujutust 
koolitustest või vajadusel endale materjale välja printida. 

[Uus tegevus] Rääkivate kontoritarkvara õppeprogrammide laenutamine e-
raamatute keskkonna kaudu (seotud eesmärgiga 4).  



 Koostöö tegemine erinevate organisatsioonidega (õppeasutused, Töötukassa, SA 
Vaata Maailma jms).  

Koostöö tagab meile koolitatavad, meie koolituste reklaami, võimaluse olla kaasatud 
projektidesse, saada koolituste läbiviimiseks või töötajate arendamiseks materjale. 

 Raamatukogudes olevate koolitusklasside kasutamise võimaluse tutvustamine MTÜ-
dele. 

 [Uus tegevus] Haruraamatukogudes olevate koolitusklasside tasuta 
kasutuseleandmine rühmatööde tegemiseks mitteärilistel eesmärkidel. 

 Koolitusteks vajaliku esitlustehnika hankimine (seotud eesmärgiga 6). 

 Raamatukoguruumide planeerimisel või muutmisel rühmatööde tegemist ja  
individuaalõpet soodustavate tingimuste loomine (seotud eesmärgiga 6). 

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.  

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 

2009 

Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Internetiarvutites 

kasutajate kasutuses 

olevate programmide arv 

Indikaator näitab raamatukogu 

võimet pakkuda kasutamiseks 

erinevaid programme. 

2 4 6 

E-kogus kasutajate 

kasutuses olevate  

arvestusüksuste (näiteks 

e-nootide, e-

muinasjuttude) arv 

Indikaator näitab raamatukogu, 

kasutajate ja erinevate asutuste 

vahelist koostööd. 

-  100 200 

Virtuaalkülastuste arv Indikaator võimaldab hinnata 

raamatukoguteenuste tuntust.  

302 753 305 000 320 000 

 



Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 Täiendavate programmide hankimine internetiarvutitesse (lisaks kontoripaketile) - nii 
vabavara kasutamine kui ka litsentsenseeritud  programmide hankimine. 

 Nii originaaltarkvara arendamine kui ka vabatarkvara kasutamine e-teenuste 
rakendamiseks. 

 Raamatukogus tekkivate elektrooniliste kogude (fotod, videod, noodid) säilitamiseks  
ning kodulehe või intraneti vahendusel kättesaadavaks tegemiseks sobiva keskkonna 
loomine, vajaliku tarkvara ja riistvara muretsemine. 

 [Uus tegevus] Videoklippide ja filmide loomiseks töötajate koolitamine,  tarkvara ning 
riistvara muretsemine. 

 Töötajate ja kasutajate koolitamine e-teenuste kasutamiseks (seotud eesmärgiga 3). 

 Kodulehel kasutaja osaluse suurendamine foorumite ja veebipäevikute kaudu: 
tagasiside loetud kirjanduse või raamatukogus toimunud sündmuste kohta, arvamuse 
avaldamine teeninduse kohta; samuti saab kodulehel osaleda kasutajauuringutes ja 
esitada reaalajas infopäringuid.  

 Kodulehel uudiskirjanduse tutvustamise muutmine interaktiivsemaks. Liikuvalt 
reklaamribalt viib link staatilisele raamatututvustusele. 

 [Uus tegevus] E-raamatute laenutamine (seotud eesmärgiga 1). 

 [Uus tegevus] Kirjanduslike virtuaalnäituste kuvamine kodulehel. 

 [Uus tegevus] Lastelehele „e-muinasjututoa“ loomine (seotud eesmärgiga 2).   

Audiovisuaalsete muinasjuttude loomiseks salvestatavaid muinasjutte loevad kas 
töötajad või lapsed. Lapsed teevad loetavatele muinasjuttudele ise juurde joonistused 
(kas otse arvutisse või paberile, millelt need skaneeritakse). „e-muinasjututoas“ on 
võimalik muinasjuttu kuulata ja vaadata laste tehtud illustratsioone.   

  [Uus tegevus] Animeeritud lasteluuletused – koos lastega luuletuste teemal 
videoklippide loomine ja nende kuvamine lastelehel (seotud eesmärgiga 2). 

 ID-kaardiga veebis kasutajaks registreerimine (seotud eesmärgiga 1).  

Lahenduse loomine Millenniumi toote Patron Update Web Service abil või 
Rahvusraamatukogu poolt arendatud tarkvara kasutamine.  

 [Uus tegevus] Raamatukogus toimuvate kirjandusõhtute ja kontsertide reaalajas 
näitamine. 

 [Uus tegevus] Muusikaosakonna e-noodikogu loomine. Noodigraafika tarkvara 
Finale abil loodud elektrooniliste nootide ja skaneeritud nootide digifailide säilitamine 
ja veebis kättesaadavaks tegemine. 

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 
tõusnud. Keskraamatukogu on Tallinna ja Eesti kultuuri- ja haridusmaastikul ning internetis 
hästi nähtav kui aktiivne ja atraktiivne asutus.   

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 

2009 

Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Raamatukogu kasutajate 

arv 

Indikaator näitab raamatukogu 

olulisust elanikele ja rolli ühis-

konnas. 

70 672 

 

70 800 72 000 



Korraldatud ürituste arv, 

üritustel osalejate arv 

Indikaator näitab, kui nähtav 

on raamatukogu ürituste 

korraldajana. Näitab 

raamatukogu võimet pakkuda 

huvipakkuvaid üritusi. 

801 /  

12 617 

805/   

12650 

805/ 

12700 

Virtuaalkülastuste arv Indikaator võimaldab hinnata 

raamatukoguteenuste tuntust. 

302 753 305 000 320 000 

Meediakajastuste arv Indikaator võimaldab hinnata 

raamatukogu 

suhtekorraldusalast tegevust.   

59 65 70 

Kasutajaküsitlused 

raamatukogu kasutajate 

teadlikkuse tõusu kohta  

Näitavad raamatukogu 

külastajate  teadlikkust 

raamatukogust ja teenustest. 

Võimaldavad hinnata 

raamatukogu 

mainekujundusalast tegevust.   

- Läbi on 

viidud  

üks  

uuring 

Läbi on 

viidud  

üks 

uuring 

Raamatukoguhoidjate 

mainekujundusalaste 

küsitluste tulemused, 

testostude tulemused  

Näitavad töötajate teadlikkust 

teeninduskultuurist, 

organisatsiooni kultuurist, 

väärtustest, eesmärkidest ning 

nende omaksvõtmisest, samuti 

enda rollist väärtuste kandjana 

ja mainekujundajana. 

Võimaldavad hinnata töötajate 

koolitusvajadust. 

- Läbi on 

viidud  

üks  

uuring. 

Ettevalmistus 

testostude 

tegemiseks. 

Läbi on 

viidud  

üks  

uuring. 

Ettevalmistus 

testostude 

tegemiseks 

Siseürituste ja neis 

osalenud osanud töötajate 

arv 

Indikaator  võimaldab hinnata 

organisatsiooni kultuuri levikut 

ja tugevust.  Indikaator näitab 

traditsioonide tugevust, 

töötajate ühtekuuluvustunnet ja 

aktiivsust.  

8 10 10 

 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 Keskraamatukogu nähtavamaks muutmine laiale üldsusele.  

Tutvustatakse raamatukoguteenuseid väljaspool raamatukogu, osaledes näiteks 
erinevatel messidel (peremess, koolimess jms), üritustel (noorteöö jms), 
kaubanduskeskustes. Tehakse koostööd raamatukoguhoidjaid koolitavate 
õppeasutustega, kaasamaks tudengeid raamatukoguteenuste tutvustamisse 
väljaspool raamatukogu. 

Kasutatakse otsepostituse võimalusi, tõhustades koostööd linnaosalehtedega ning 
levitades nende kaudu ürituste reklaame ning raamatukogu tutvustavaid vahelehti.  

 Kasutatakse vabatahtlike abi teenuste tutvustamisel ja ürituste läbiviimisel. 

[Uus tegevus] Elektroonilise reklaami võimaluste kasutamine raamatukogu 
nähtavamaks muutmiseks: Twitter jt uute suhtluskeskkondade kasutamine, Wikipedia 
artiklite loomine, Youtube. 

[Uus tegevus] Projekt „Majast välja“: koostöös kirjanikega korraldatakse Vabaduse 
väljakul vm raamatukogu reklaamivaid üritusi, näiteks soovitusliku kirjanduse 
instseneeringud kooliteatrite esituses vms. 

  Projekt „Kultuurilooline jalutuskäik”: eestikeelse kirjanduse osakond koostöös avalike 
suhete osakonnaga korraldab huvilistele jalutuskäigu vanalinna kirjandusega seotud 
paikadesse, jalutuskäigul kohtutakse mõne vanalinna oma raamatus käsitlenud 
autoriga. 

 



 

 Keskraamatukogu nähtavamaks muutmine erialaringkondades. Raamatukogu 
töötajad kirjutavad regulaarselt artikleid ajakirjanduses raamatukogus toimuvast. 

  [Uus tegevus] Raamatukogutöötajate mainekujundusalase teadlikkuse tõstmine 

Viiakse läbi programm „Raamatukogutöötaja kui mainekujundaja“. Programmi 
eesmärgiks on töötajate teadlikkuse ja hoiakute kujundamine: iga töötaja kui 
suhtekorraldaja, maine kujundaja, organisatsiooni väärtuste kandja. Programmi 
tulemus:  iga töötaja on teadvustanud raamatukogu soovitud identiteedi, oskab seda 
sõnastada oma ülesannete tasandil ning suudab oma töösoorituse taset  tõsta/hoida 
organisatsiooni väärtusi silmas pidades. Kontrollivorm – kirjalikud testid, testostud 
(seotud eesmärgiga 1). 

 Korraldatakse erialapäev mainekujundusest.  

 Ärgitatakse kolleege teistest raamatukogudest mainekujunduse teemal rohkem sõna 
võtma. Ajakirjale „Raamatukogu” tehakse ettepanek algatada läbi aasta kestev 
temaatiline artikliseeria, kuhu kutsutakse osalema spetsialiste ka väljastpoolt 
raamatukogundust. 

 Tallinna Keskraamatukogu maine analüüsimine. 

[Uus tegevus] Koostöös Tallinna Ülikooliga magistritöö tasemel viiakse läbi 
keskraamatukogu kuvandi uuring, mille sihtgruppideks on kasutajad, mittekasutajad, 
teiste raamatukogude ning keskraamatukogu töötajad. 

 Visuaalse identiteedi uuendamine. Uue brändi (sh logo) loomine ning selle võimalikult 
rohke visualiseerimine: visiitkaardid, meened, e-posti kirjaplangi kujundus jne. 

 Kodulehe kujunduse ja sisu täiustamine, sh täielikumad tõlked vene ja inglise keelde. 

[Uus tegevus] Raamatukogu tutvustav videoklipp kodulehele ja YouTube’i, 
võimaluse korral tellida see tudengitööna. 

 Ürituste korraldamisel keskendumine noorte ootustele, eesmärgiga tõmmata neid 
rohkem raamatukokku (seotud eesmärgiga 2).  

Näiteks: Uus popkirjandust tutvustavate ürituste sari, kus analüüsitakse hetkel 
ülipopulaarseid teoseid; kohtumisüritus noortele „Mõni kirjanik võiks õpetada asju 
teisiti nägema“ jms.  

 Ürituste korraldamisel keskendumine kvaliteedile: rõhuasetus ürituse sisu 
väärtustamisele, professionaalsete esinejate (näitlejad, kirjanikud, kunstnikud jne) 
kaasamine, kaasrahastuse saamiseks projektide kirjutamine (seotud eesmärgiga 2). 

 Projektide kirjutamise koolituste korraldamine raamatukoguhoidjatele. 

 Keskraamatukogu maskoti „taaselustamine“, vastava kostüümi kasutamine 
lasteüritustel. 

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

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 

2009 

Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Investeeringute suurus 

ruumide renoveerimiseks 

Kultuuriväärtuste Ameti 

investeeringute eelarves 
0 
 

0 35 milj 



raamatukogu ruumide 

renoveerimiseks eraldatud 

investeeringute suurus. 

Investeeringute/tegevuskulude 

suurus IT riistvara 

hankimiseks (ilma km) 

Investeeringute eelarves 

raamatukogu IT riistvara 

hankimiseks eraldatud 

investeeringute suurus. 

Raamatukogu tegevuskulude 

eelarves IT riistvara hankeks 

kulutatud summa suurus.   

50 tuh/ 

2166 tuh 

0tuh/ 

1120 tuh 

100 tuh/ 

2000 tuh 

Investeeringute/tegevuskulude  

eelarve suurus inventari 

ostmiseks (ilma km) 

Investeeringute eelarves 

raamatukogu inventari 

hankimiseks eraldatud 

investeeringute suurus. 

Raamatukogu tegevuskulude 

eelarves inventari hankimiseks 

kulutatud summa suurus.   

117,9 tuh/ 

1119,3 tuh 

0/40 tuh 10 milj/ 

150 tuh 

 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 Muusikaosakonna uued ruumid: renoveerimisprojekt, ruumide renoveerimine, inventari, 
muusikaseadmete ja tehnika hankimine. 

 Võõrkeelse kirjanduse osakonna laiendus koos osakonna praeguste ruumidega: 
renoveerimisprojekti koostamine, ruumide renoveerimine, inventari ja tehnika hankimine. 

 Kristiine linnaossa raamatukogu rajamine.  

Kristiine linnaosa valitsuse poolt aadressile Mustamäe tee 20 kavandatavas 
kultuurikeskuses paiknema hakkava raamatukogu asukoht ei ole kõige paremas 
asukohas, kuid võimaldaks siiski korraldada lõpuks raamatukoguteenuse selles linnaosas. 
Ehitus oli algselt planeeritud toimuma 2009-2011. 

 Lasnamäe linnaosas uue või uute raamatukogude rajamine. Paepealse kolimine ühte 
neist. 

2008. aasta detsembris tegi Keskraamatukogu ettepaneku Spordi- ja Noorsooametile 
võtta Keskraamatukogu endale partneriks Lasnamäel aadressil K. Kärberi tn 9 kinnistule 
spordikompleksi rajamisel eesmärgiga avada samas hoones ka raamatukogu. Tallinna 
Linnavalitsus algatas detailplaneeringu nimetatud kinnistule spordihoone ja ujula 
rajamiseks detsembris 2008. Kuna Mustakivi asumis raamatukogu puudub ja teised meie 
Lasnamäe raamatukogud jäävad väga kaugele, siis on Keskraamatukogu huvi antud 
projekti vastu väga suur. Majanduslanguse tõttu on projektiga tegelemine peatatud.  

2008. aastal käivitati Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja AS Merko Ehituse poolt linnaosa 
valitsuse uue hoone projekteerimine, kus planeeriti ruumid ka raamatukogule, aadressile 
Võidujooksu tn 12/Pae tn 7a (nn Lasnamäe paekarjäär).  2009. aastal tegevus katkes. 
Asukoht raamatukoguteenuse pakkumiseks ei ole kõige parem (ligipääs ühistranspordiga 
halb, silla ületamine treppide tõttu on lapsevankriga, ratastooliga ja jalgrattaga tulijale 
väga keeruline). Ka ei oldud raamatukogule vajaliku põrandapinna eraldamise 
võimalikkuses lõplikult kindlad. Majanduslanguse tõttu jäi projekt seisma. 

 Uute ruumide leidmine Tondi raamatukogule 

Praeguse 155 m2 pinnal kaasaja nõuetele vastava teenuse pakkumine on raskendatud, 
mistõttu tuleb leida Kesklinna selles piirkonnas raamatukogule uued ruumid. 

 Uute ruumide leidmine Kadrioru raamatukogule. 

Kadrioru raamatukogu kasutuses on A.H. Tammsaare majamuuseumis 155 m2, eraldi 
paiknevate teenindusruumide tõttu peab koosseis olema suurem kui seda eeldavad 
raamatukogu teenindusnäitajad. Väikesed ruumid seavad piirangud uute teavikute 



komplekteerimisele ja kogu paigutusele, samuti on internetitöökohtade  ja kohapeal 
lugemise võimalused puudulikud; puuduvad võimalused laste- ja noortetööks. Vajalik 
oleks antud piirkonnas uute ruumide leidmine raamatukogule. 

 Raamatukogu avamine Meriväljal. 

2008.a valmis projekt Merivälja raamatukogule Merivälja algkooli juurdeehituses.  

 Männi raamatukogule juurdeehituse kavandamine. 

Männi raamatukogu vajab juurdeehitust. Praegused ruumid seavad piiranguid uute 
teavikute komplekteerimisele ja kogu paigutusele, internetitöökohtade ja kohapeal 
lugemise võimalused ei vasta nõudlusele, puuduvad võimalused laste- ja noortetööks. 

 Hooldusremondid Estonia pst 8 hoones ja haruraamatukogudes. 

Raamatukoguhooned, mille renoveerimised said alguse 1999. aastast, vajavad 
hooldusremonti. Väike-Õismäe raamatukogu, mida peale Keskraamatukogu alluvusse 
tulekut 1990ndatel remonditud ei ole, remondivajadus on teiste raamatukogudega 
võrreldes ulatuslikum. 

 Turvaväravate hankimine haruraamatukogudele. 

 Erivajadustega ja lapsevankriga inimestele raamatukoguhoonesse juurde- ja sissepääsu 
tagamine. 

 Raamatukogudes laste- ja noortesõbraliku keskkonna arendamine (vt eesmärk 2). 

Teenindusruumides arvestatakse mööbli, ruumilahenduste ja kasutatavate materjalide 
puhul kvaliteeti, eakohasust, mugavust ja meeleolukat välimust. Teenindusruum peab 
olema  mugav ja inspireeriv. Raamatukogu on kohtumispaik, pere ja sõpradega koos 
olemise koht. 

 Ruumide planeerimisel rühmatööde tegemist ja individuaalõpet soodustavate tingimuste 
loomine.  

 Kõigi raamatukogude varustamine esitlustehnikaga, mida kasutatakse ürituste ja 
koolituste korraldamisel ning mida on võimalik soodsa hinna eest üürida raamatukogus 
kohapeal kasutamiseks. 

 IT riistvara järjepidev uuendamine. 

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. 

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed: 

Indikaator Selgitus Algtase 

2009 

Vahetase 

2012 

Sihttase 

2015 

Töötajate koolituste ja 

koolitustel osalenud arv 

Indikaator näitab koolituste 

järjepidevust. 

57 / 142 60 / 150 60 / 150 

Töötajate täiendkoolituse 

eelarve suurus 

Indikaator näitab raamatukogu 

võimet koolituste 

korraldamiseks. 

179,7 120 150 

Töörahulolu-uuringute 

tulemused 

Indikaator näitab töötajate 

töörahulolu.  

- Läbi on 

viidud  

üks  

uuring 

Läbi on 

viidud  

üks  

uuring 



 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 Töötajate täiendkoolituse plaanipärane korraldamine (vt eesmärgid 1, 2,  3, 4, 5). 
Õppekäikude korraldamine Põhjamaade raamatukogudesse.  

 Struktuuriüksuste juhtidele järelkasvu kindlustamiseks karjääriplaneerimisele ja 
juhtimisalasele täiendkoolitusele suurema tähelepanu pööramine. 

 Kontaktide hoidmine Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, 
tagamaks üliõpilaste regulaarsed õppekäigud ja praktikad meie raamatukogus, 
eesmärgiga vajalike oskustega uute töötajate värbamine ning raamatukogunduse 
arendamise eesmärgil rahvaraamatukogu tutvustamine. 

 Töötajate erialase tasemeõppe soodustamine.  

Võimalusel arvestatakse töögraafiku tegemisel õppetööga, õppepuhkuse ajal säilitatakse 

töötasu.  

 Magistriõppes olevate Keskraamatukogu töötajate ning teiste Tallinna Ülikoolis ja Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õppivate raamatukogunduse tudengite 
magistritöödeks organisatsiooni arendamiseks vajalike ja raamatukogu teenustega 
seotud teemade pakkumine. 

 Regulaarselt töörahulolu-uuringute korraldamine. 

 [Uus tegevus] Sisedokumentide (saatelehed, kustutusaktid, käskkirjad, juhendid jms) 
digiallkirjastamine ja digifailide säilitus- ja otsimiskeskkonna loomine. 

 [Uus tegevus] Dokumendihaldusprogrammis DocLogix majast väljuvate dokumentide 
digiallkirjastamine ja säilitamine. 

 [Uus tegevus] Koosolekute läbiviimine Skype teel (seotud eesmärgiga 4).  

 Töötajate töö- ja puhketingimuste parandamine (võõrkeelse kirjanduse osakonnas, 
töötlusosakonnas). 

  [Uus tegevus] Uute töötajate sisseelamist kiirendavate dokumentide ja protseduuride 
(uue töötaja infokaust, uue töötaja sisseelamisprogramm, juhendid uue töötaja 
juhendajale jms) koostamine. 

 [Uus tegevus] Algajate struktuuriüksuste juhtide töö tulemuslikumaks muutmiseks 
protseduuride ja juhendite väljatöötamine ning mentorsüsteemi käivitamine. 

 Raamatukoguhoidjate vahetuse jätkamine. Vahetuse (töötaja töötab  lühiajaliselt teises 
struktuuriüksuses) eesmärk on anda töötajatele mitmesuguseid töökogemusi, analüüsida 
erinevate teenindusüksuste töö eripära, vahetus aitab saada tervikpilti kogu 
raamatukogust, teenustest, eesmärkidest jne. Töötajate vahetus on ka osa 
karjääriplaneerimisest, hõlbustades töötajate valmisolekut töötada teises 
struktuuriüksuses ja  seda juhtida. 

 [Uus tegevus] Sisekontrollisüsteemi väljatöötamine ja rakendamine. 

 

 

Kaie Holm 

Direktor 



Tallinna Keskraamatukogu direktori 
 25.01.2010. a käskkirjaga nr 1-2/2 

Lisa 1 

Arengukava koostamise töörühm: 

Kaie Holm – direktor 

Triinu Seppam – teenindusdirektor 

Rita Matat – eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja 

Ludmilla Kapatsõna – võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja 

Kaie  Viigipuu-Kreintaal - muusikaosakonna juhataja 

Külli Karu – töötlusosakonna juhataja 

Reet Oruste – IT-juht 

Anneli Kengsepp – avalike suhete juht 

Reet Ojasoo – Kännukuke raamatukogu juhataja 

Heli Kivi – Kalamaja raamatukogu juhataja 

Merle Tanilsoo – Pirita raamatukogu juhataja 

Tiina Erik – e-teenuste spetsialist 

Sille Ross- eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja 

Merike Poljakov – võõrkeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja 
 

 

Teenuste töörühm : Triinu Seppam (töörühma juht), Rita Matat, Sille Ross, Liisi Nokkur, 
Ljudmilla Kapatsõna, Siiri Alvela, Reet Ojasoo, Külli Karu, Piret Heinsaar, Kersti Salf. 

Laste- ja noortetöö töörühm: Anneli Kengsepp (töörühma juht), Külli Karu, Merle Tanilsoo, 
Sille Ross, Mari Sieberk, Ljudmilla Kapatsõna, Siiri Alvela, Piret Heinsaar, Reet Ojasoo, Piret 
Martinov, Reet Kukk, Anu Sepp, Kersti Salf, Virve Edro, Ülle Kuuse. 

Elukestva õppe töörühm: Merike Poljakov (töörühma juht), Ljudmilla Kapatsõna, Siiri Alvela, 
Sille Ross, Kersti Salf ja Merle Tanilsoo. 

E-teenuste ja IT-arengute töörühm: Reet Oruste (töörühma juht), Tiina Erik, Reelika Punab, 
Piret Heinsaar, Merle Tanilsoo, Mari Sieberk, Inga Lehis. 

Mainekujunduse töörühm: Kaie Viigipuu (töörühma juht), Anneli Kengsepp, Ivika Türkson, 
Sille Ross, Merle Tanilsoo, Reet Ojasoo, Janela Tähepõld, Anu Sepp. 

Ruumide renoveerimise töörühm: Kaie Holm (töörühma juht), Triinu Seppam, Kaie 
Leesment, Reet Oruste. 

 

 

Kaie Holm 

Direktor 

 


