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Tallinna Keskraamatukogu strateegilised eesmärgid 2017‒2020 

Visioon 

Muudame koos elu rikkamaks.  

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. Räägime kogukonna ja 

ühiskonna arengus kaasa, pakume tuge inimestele ja organisatsioonidele edasiviivate lahenduste 

leidmisel.  

Meie missiooniks on edendada elukestvat õpet, kasvatada rõõmu lugemisest igas eas inimeses, 

pakkuda inspiratsiooni ja elamusi ning võimalusi eneseväljenduseks ja –arendamiseks. Me aitame 

edendada üksteisemõistmist erineva kultuurilise või keelelise taustaga inimeste vahel ning loome 

võimalusi suhtlemiseks üksteise ja maailmaga.  

Väärtused 

Hoolivus 

 Oleme tähelepanelikud, abivalmid ja sõbralikud.  

 Teenuste pakkumisel ja arendamisel lähtume raamatukogu kasutajate ja kogukonna 
vajadustest. 

 Me hoolime oma riigist ja inimestest ning anname oma panuse, et meie riigis oleks parem 
elada. Demokraatlikud väärtused on meile olulised.  

 Me tegutseme meeskonnana, me peame üksteisest lugu, aitame ja toetame üksteist. 

Asjatundlikkus 

 Meie töötajad omavad parimat erialast ettevalmistust ja laia silmaringi. 

 Väärtustame iseõppimist ja enesetäiendamist. 

 Oleme põhjalikud, enesekriitilised ja sihikindlad. Teeme oma tööd südamega. 



 2 

 Usume, et aktiivne osalemine koostöövõrgustikes, parimatest praktikatest õppimine ja oma 
teadmiste jagamine aitab meil olla veelgi parem raamatukogu ja koostööpartner. 

Usaldusväärsus 

 Meie teadmisi ja oskusi saab usaldada. 

 Järgime oma  töös alati head tava, oleme delikaatsed, anname asjalikku nõu ja säilitame 
raamatukogule omase sõltumatuse.  

 Oleme ausad, meie sõnad ja teod on kooskõlas. Peame kinni antud lubadustest, tähtaegadest 
ja kokkulepetest. 

 Oleme oma organisatsioonile ustavad ja tööle pühendunud. 

Avatus  

 Oleme avatud uutele ideedele, ettepanekutele ja inimestele. 

 Otsime ja katsetame uusi lahendusi, käime kaasas tehnoloogiliste arengutega. 

 Jagame oma kogemusi ja ideid.  

 Oleme suhtluses avatud ja läbipaistvad. 

 Tõhusus 

 Oleme kiired, proaktiivsed ning eesmärgile orienteeritud nii otsuste tegemisel kui nende 
elluviimisel. 

 Me kasutame ressursse nutikalt. Meie organisatsiooni tsentraliseeritud ülesehitus tagab 
efektiivsuse ja paindlikkuse. 

 Me teeme asju lihtsalt ja tõhusalt. Otsime jätkusuutlikke lahendusi. 

 Teeme paremate lahenduste leidmise nimel koostööd – raamatukogu kasutajate, 
vabatahtlike, otsustajate, sõprade ja koostööpartneritega. 

  

Rahvaraamatukoguna on meie ülesandeks: 

 vaba juurdepääsu võimaldamine informatsioonile, avalikele e-teenustele, hariduslikule ja 
kultuurilisele sisule; 

 mitmekülgsete ja pidevalt uuenevate kogude haldamine ja vahendamine sõltumata teaviku 
formaadist; 

 lugemisharjumuse ja infokirjaoskuse kujundamine ning kirjanduse propageerimine; 

 nõustamine ja koolitamine infoühiskonnas vajalike teadmiste ja oskuste arendamiseks;  

 elukestva õppe võimaluste pakkumine, inimeste mitmekülgse arengu toetamine ja 
kodanikuaktiivsusele kaasaaitamine; 

 kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse lõimumise toetamine. 
 

Strateegilised eesmärgid 

1. Kaasaegsed raamatukoguteenused tallinlastele ja Tallinna külalistele 

 

1.1 Lugemisharjumuse tekkimist, kujunemist ja hoidmist toetavad teenused 

1.1.1 Raamatukogu kogude pidev ja mitmekülgne uuendamine. Oluline on e-raamatute laenamis- 

ja lugemiskeskkonnas pakkuda senisest laiemat valikut eestikeelseid e-raamatuid, sh 

pöörame erilist tähelepanu laste- ja noortekirjandusele. Kogude regulaarse uuendamisega 

tagame kvaliteedi, ajakohasuse ja vastamise võimalikult erinevate huvidega lugejate 
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vajadustele. Peame tagama lugejale kaasaegse kultuuri kättesaadavuse ning võimaluse 

meediaruumis toimuvaid arutelusid mõista ja ühiskonnas toimuvas kaasa rääkida. 

1.1.2 Laste lugemisoskuse arendamine ja lapsevanemate toetamine laste lugema õpetamisel: 

lugemiskoerte kaasamine, koostöö logopeedidega jms. Raamatukogu vaba ja inspireeriv 

keskkond ning rikkalik valik uusi lasteraamatuid tõstavad enesekindlust lugema õppimisel ja 

aitavad kaasa sellele, et raamatust ja raamatukogust saavad lapsele armastatud sõbrad.  

1.1.3 Senisest suurema tähelepanu pööramine väikelastele ja nende vanematele. Raamatukogudes 

korraldame enam beebitunde jms, seame sisse vanema ja beebi tubasid. Ruumilahenduste 

muutmisel ja uue inventari hankimisel on eesmärgiks soodustada laste ja vanemate ühist 

raamatukogukülastust ning pikendada pere ühiselt raamatukogus veedetud aega. 

1.1.4 Loovam lähenemine kirjanduse tutvustamisele eesmärgiga juhtida lugeja tähelepanu 

kirjandusele, mida ta võib-olla ise ei märkaks (nt väljapanekud ebatraditsioonilistes kohtades 

ja viisidel, personaalne lugemisnõustamine, atraktiivsemad tutvustused).  

1.1.5 Teenuste arendamisel personaalsem lähenemine erinevatele sihtrühmadele: laste ja noorte 

abistamine koolis antud kodutööde tegemisel, tegevused peredele, nägemishäiretega ja 

lugemisraskustega inimestele audioraamatute ja kohapeal kasutamiseks eriseadmete 

pakkumine jne. 

1.1.6 A-st B-sse teenuse (võimalus tagastada laenatud väljaanded ükskõik millisesse meie 

raamatukokku) arendamine, ujuva kogu põhimõtete (tagastatud väljaanded jäävad sellesse 

raamatukokku, kuhu nad tagastati) järk-järguline rakendamine.  

1.1.7 Rändkoguteenuse laiendamine erinevatesse asutustesse, nt lasteaedadesse, kaitseväe 

väeosadesse jm eesmärgiga teha kirjandus neile kättesaadavamaks. Pöörame erilist 

tähelepanu rändkoguteenuse laiendamise kavandamisel Lasnamäele, kus raamatukogude arv 

ei ole piisav, ja Kristiine linnaosale, kus statsionaarne raamatukogu puudub.  

1.1.8 Kirjanduslike arvuti- ja videomängude kasutamine lugema ärgitamiseks 

(nt arvuti- ja videomängude raamatukogudesse soetamine, lugemisprogrammides 

kasutamine jms). 

 

1.2 Uut sisu loov lugeja 

1.2.1 Lugemisringide algatamine ja korraldamine ning vabatahtlike toetamine lugemisringide 

läbiviimisel. 

1.2.2 Lugemisprogrammide, kirjandus- jm omaloomingukonkursside, erinevate tegevuste (nt 

nutilaagrid) korraldamine lastele ja noortele eesmärgiga julgustada neid ise tekste, 

illustratsioone, fotosid, muusikat, filme, arvutimänge jms looma.  

1.2.3 Teadmiskirjanduse esiletoomine läbi erinevate teenuste (nt õmblustoa, innovatsiooniõpitoa, 

multimeediastuudio jms) eesmärgiga luua lugejale võimalused  uute teadmiste ja oskuste 

omandamiseks ja rakendamiseks.   

1.2.4 Erinevate IT seadmete tutvustamine ja kasutamiseks oskuste andmine läbi uute teenuste (nt 

võimalus kasutada tarkvarasid e-raamatute loomiseks, muusika ja filmide töötlemiseks) ja 

tegevuste (nt nutiringid). Innovatsiooniõpitubade (makerspace) loomine raamatukogudesse. 

Raamatukogu eesmärk on inspireerida inimesi kasutama IT seadmeid ja tarkvarasid kultuurist 

osasaamiseks, vajaliku info otsimiseks ja uue sisu loomiseks. 

1.2.5 Mänguliste jutuvestmiste läbiviimine lastele ja noortele, sh jutuvestmine koos käelise 

tegevusega erinevaid töövahendeid (nt legosid) kasutades. Raamatukogu eesmärk on muuta 

mängude ja meisterdamiste kaudu kirjandus lastele ja noortele huvitavamaks ning julgustada 

lapsi kujutlusvõimet kasutades ise looma.  

 

1.3 Eesti kultuuri tarbiv ja väärtustav lugeja 
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1.3.1 Eesti kirjanike ja lugejate kohtumiste korraldamine, et anda võimalus tekste arutada koos 

autoritega. 

1.3.2 Eesti heliloojate, stsenaristide, režissööride jt loovisikute kokkuviimine lugejatega, et tuua 

nende loomingut lugejatele lähemale. Raamatukogu eesmärk on erinevate kultuurivormide 

kaudu innustada inimesi lugema.   

1.3.3 Eesti keelt, kultuuri, kombeid ja igapäevaelu tutvustavate tegevuste korraldamine (eesti keele 

õppimist toetavad raamatukogutunnid, keelekohvikud, eesti kirjanduse soovitamine jms) 

eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lugejatele.  

1.3.4 Kirjanduslike jalutuskäikude jms korraldamine eesmärgiga anda inimestele teadmisi oma 

kodulinnast, suunata tutvuma linna erinevate kultuuriobjektidega ning populariseerida 

kirjandust. 

 

1.4 Aktiivne, iseseisev ja tark tallinlane 

1.4.1 Raamatukogu kui erapooletu avalike dialoogide toimumispaik - arvamusliidrite, ajakirjanike, 

poliitikute jt kokkuviimine lugejatega. Raamatukogu ülesanne on kutsuda inimesi ühiskonnas 

olulistel teemadel kaasa mõtlema ning julgustada inimesi oma arvamust kujundama ja 

avaldama.  

1.4.2 Digitaalset infokirjaoskust arendavate koolituste korraldamine eesmärgiga vähendada 

digitaalset lõhet. Olles endiselt valmis rühmakoolitusteks, suurendame tähelepanu 

individuaalkoolitustele („Laena raamatukoguhoidja“), nii saame paremini arvestada iga lugeja 

vajaduste ja soovidega. 

1.4.3 Teenuste arendamine, tegevuste ja koolituste korraldamine pagulastele ja halvasti lõimunud 

elanikele: keeleklubid ja -kohvikud, eri keeltes infootsingu koolitused, tahvelarvutid Skype 

tarkvaraga lähedastega suhtlemiseks jms. Raamatukogu ülesanne on tagada kõigile siin 

elavatele inimestele võrdsed võimalused info kättesaamiseks, aidata neil lõimuda ning 

suurendada nende konkurentsivõimet tööjõuturul. Läbi kirjanduse soovitamise ja erinevate 

tegevuste (filmiõhtud, kohtumised arvamusliidritega jne)  tutvustame omakorda tallinlastele 

teisi siin elavaid rahvuseid, nende kultuuri ja elulaadi, et suurendada sallivust ühiskonnas. 

1.4.4 Individuaalkoolituste korraldamine koduteenindust kasutavatele lugejatele, et suurendada 

nende valmisolekut kasutada e-teenuseid. Koolituste tulemusel on neil parem ülevaade 

raamatukogu kogudest, olemas oskused esitada e-päringuid ning teha elementaarseid 

toiminguid Eesti.ee portaalis jt riigi ja linna e-teenuste keskkondades.   

1.4.5 Kogukonna liikmete suurem kaasamine: vabatahtlik tegevus, lugejate omaalgatused, 

keelekohvikud, erinevate põlvkondade suhtlemist soodustavad tegevused jms. Raamatukogu 

eesmärk on pakkuda kogukonnaliikmetele võimalust koos käia ja ise oma kogukonda 

panustada. 

 

1.5 Raamatukoguvõrgu reorganiseerimine  

1.5.1 RFID tehnoloogia ning laenutus- ja tagastusautomaatide kasutuselevõtmine. Kaasaegse 

tehnoloogia rakendamine suurendab lugeja iseseisvust ja säästab tema aega ning loob 

võimaluse tagastada teavikuid 24/7. Samuti annab raamatukoguhoidjale lisaaega lugeja 

lugemishuvide väljaselgitamiseks ja kirjanduse soovitamiseks.  

1.5.2 Aktiivne suhtlemine linnaosavalitsuste ja  ametitega, samuti eraettevõtetega, et leida ruumid 

raamatukoguteenuse pakkumiseks: 

1.5.2.1 Paepealse raamatukogule (üürileping Pinna 8 ruumides lõpeb 01.03.2018) Laagna 

tee- Smuuli tee -Peterburi tee vahelisel alal; 

1.5.2.2 Uuele loodavale raamatukogule Mustakivi või Kuristiku/Priisle asumis; 

1.5.2.3 Uue loodavale raamatukogule Kristiine linnaosas. 
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1.5.3 Aktiivne suhtlemine linnaosavalitsuste ja ametitega, et viia kokku linna pikemaajalised plaanid 

linnale kuuluvate hoonete ehitamisel ja remontimisel raamatukoguvõrgu reorganiseerimise 

vajadustega. Samuti aktiivne suhtlemine Linnaplaneerimise Ametiga, et  linna ruumilise 

arengu ja planeerimise kavandamisel arvestataks vajadusega tagada linnaelanikele 

raamatukoguteenuse praegusest oluliselt parem kättesaadavus. 

1.5.3.1 Võimalusel nendele haruraamatukogudele, mis asuvad liiga lähestikku või mille 

asukoht jääb liiga kõrvale inimeste tänastest liikumisteedest või mille praegused ruumid ei vasta 

kaasaegse raamatukogu nõuetele, viimine kokku ühte hoonesse teiste linnaelanikele teenuseid 

pakkuvate asutustega (nt kaubanduskeskused, noortekeskused, kultuurikeskused), kuhu on 

inimestel kiire ja mugav juurdepääs. 

1.5.3.2 Võimalusel nendele haruraamatukogudele, mis asuvad korteriühistutele kuuluvates 

hoonetes (võõrkeelse kirjanduse osakond ja töötlusosakond aadressil Liivalaia 40, Torupilli 

raamatukogu, Tondi raamatukogu), uute ruumide leidmine haldamiskulude optimeerimise 

eesmärgil. 

1.5.3.3 Kaaluda raamatukogu rajamise võimalusi Lasnamäel järgmiste piirkondade 

planeeringute kavandamisel  - Narva mnt 129 (nö superhaigla), Lavamaa tänava kinnistud.  

1.5.3.4 Teeme ettepaneku, et linn võiks seada kinnisvaraarendajatele kohustuse, et 

arendatavatesse kaubanduskeskustesse, kortermajade või muude hoonete esimesele korrusele 

rajataks ruumid raamatukogule. 

1.5.4 Analüüsida Estonia pst 8 raamatukoguhoonele juurdeehituse tegemise võimalusi (haljasala 

Reaalkooli poolsel küljel), et liita eesti- ja võõrkeelne kogu ning teenused. Analüüsida 

võimalusi töötlusosakonna viimiseks praegusest asukohast raamatukogule või linnale 

kuuluvatesse ruumidesse, kus ruumide haldamisega seotud kulud oleksid väiksemad kui 

praegusel pinnal. 

1.5.5 Raamatukogu lahtiolekuaegade pikendamine. Igas linnaosas vähemalt ühe haruraamatukogu 

reorganiseerimine „avatud raamatukogu“ põhimõtetele vastavaks. Nii pikenevad 

lahtiolekuajad ning suurenevad iseteenindusvõimalused. Raamatukoguhoidja annab nõu ja 

vastab küsimustele telefoni teel või veebi kaudu. Lugejal peab olema juurdepääs kogudele ja 

lugemisharjumust soodustavale keskkonnale oluliselt pikemalt kui see on täna. 

1.5.6 Ettevalmistuste tegemine uue raamatukogubussi hankimiseks, et asendada amortiseerunud 

Katarina Jee uue, säästlikuma ja uute lahendusega raamatukogubussi vastu. Kaaluda 

võimalusi raamatukogubuss mehitada kahe meeskonnaga. 

 

2. Digitaalne raamatukogu 

 

2.1 Lugejate vajadustest lähtuvad e-kogud 

2.1.1 E-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna muutmine kasutajasõbralikumaks.  

2.1.2 Aktiivne läbirääkimine autoriõiguste omajatega e-raamatute litsentside soetamiseks 

eesmärgiga tagada kaasaegne ja mitmekesine e-raamatute kogu.  

2.1.3 Ingliskeelsete e-raamatute andmebaasidele juurdepääsu hankimine sh eriline tähelepanu 

noortekirjandusele.   

2.1.4 Aktiivne läbirääkimine e-perioodika väljaandjatega, et tagada praegusest parem lahendus e-

ajalehtedele juurdepääsuks.  

 

2.2 Kaasaegsed ja kasutajasõbralikud veebilehed 

2.2.1 Raamatukogu veebilehe edasiarendamine ja pidev uue sisu loomine. Veebileht muudetakse 

visuaalselt paremini jälgitavaks (lühemad ja konkreetsemad tekstid,  rohkem näitlikke 

materjale jms) erinevatele sihtrühmadele, sh eakatele. Tallinn on multikultuurne ja 

mitmekeelne, seega on oluline ka pidev uue sisu loomine vene- ja ingliskeelsele lehele. 
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2.2.2 Lastelehe pidev edasiarendamine. Suurendatakse laste omaloomingu osa, arendatakse 

lugemist ja õppimist toetavaid interaktiivseid mänge.  

2.2.3 Lugemiselamuste blogi edasiarendamine (nt videosoovitused).   

 

2.3 Innovaatiline ja kasutajasõbralik digitaristu 

2.3.1 Veebis ID-kaardi või Mobiil-ID-ga raamatukogu lugejaks registreerimise võimaldamine.  

2.3.2 Raamatukogu IT seadmete (arvutid, e-lugerid, skannerid jms) regulaarne kaasajastamine. 

Raamatukogul peavad olema mitmekesisemad seadmed ja laiem valik tarkvarasid kui üldjuhul 

lugejal kodus. Võimalusel kasutame seadmete hankimisel sponsorlust. Aastaks 2020 ei ole 

meil ühtegi arvutit, mis oleks vanem kui 4 aastat.  

2.3.3 Lugemissaalide täiendamine või lauaarvutite osaline asendamine tahvelarvutitega 

eesmärgiga võimaldada lugejatele suuremat mobiilsust ja mugavamaid teenuseid (nt e-

ajalehtede lugemine). 

2.3.4 Mobiilse tahvelarvutite ja/või nutiklassi loomine, mille abil saab läbi viia koolitusi kõigis 

haruraamatukogudes ja teenindusosakondades ning väljaspool raamatukogusid 

(lasteaedades, koolides, sotsiaalasutustes, messidel jms). 

2.3.5 Otsinguarvutite haldamiseks uue lahenduse arendamine. 

2.3.6 Pagulastele ja halvasti lõimunud elanikele lähedastega suhtlemise võimaldamine Skype 

tarkvaraga tahvelarvuti abil. 

2.3.7 Internetiühenduse regulaarne kiiruse tõstmine kõigis haruraamatukogudes ja 

teenindusosakondades.  

2.3.8 Raamatukogudesse ja võimalusel raamatukoguhoone välisfassaadile teenuste ja tegevuste 

tutvustamiseks ekraanide paigaldamine.  

2.3.9 Innovatsiooniõpitoa (makerspace) (kus on võimalik kasutada 3D-printerit, 3D-skannerit jms) 

ja multimeediastuudio (programmid muusika, videote ja mängude loomiseks jms) loomine. 

Eesmärgiks on julgustada inimesi sisu looma ning leidlikke ja innovaatilisi lahendusi välja 

mõtlema.   

2.3.10 Koostöö pakirobotite arendajatega katsetamaks neid  A-st B-sse teenuse või koduteeninduse 

arendamisel.  

 

2.4 Uuendusmeelsed koolitused 

2.4.1 E-õppematerjalide, veebikoolituste ja õpimängude loomine nii töötajatele kui lugejatele. 

Raamatukogus toimuvate koolituste ja ürituste salvestamine ja lisamine veebilehele (sh 

raamatukogu YouTube’i kanali vahendusel) õppematerjalidena kasutamiseks.  

2.4.2 Noorte kaasamine digitaalraamatukogule sisu loomiseks: videod teenuste kasutamise kohta, 

e-õppematerjalide loomine.  

2.4.3 Üle-euroopalistes IT kasutamisega seotud kampaaniates jms üritustel osalemine. Suuremad 

haruraamatukogud ja teenindusosakonnad  viivad nende raames läbi lugejatele tegevusi ja 

koolitusi (nt Codeweek).  

 

3. Raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum 

 

3.1 Raamatukogu füüsiline ruum on paindlikult kasutatav ning toetab lugemis- ja kultuurielamuse 

saamist  

3.1.1 Mugavamate lugemis- ja õppimiskohtade loomine teenindusruumidesse. 

3.1.2 Paremate tingimuste loomine väikelastega peredele: vaibad väikelastetundide läbiviimiseks, 

lahendused lapsevankritele, mähkimislauad, vanema ja beebi toad lapse toitmiseks jms.  
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3.1.3 Lastele ja noortele eraldi alade loomine, kus on lugemiseks ja õppimiseks, sõpradega 

kokkusaamiseks ja  suhtlemiseks inspireeriv keskkond. Estonia pst 8 raamatukogu 

teenindusruumide ümberkorraldamine noortele paremate võimaluste loomiseks.  

3.1.4 Teenindusala kujundamisel lähtumine põhimõttest, et kujundus ise toetab teenuse kiiret 

leidmist. 

3.1.5 Teenindussaalide mööbli väljavahetamine paindlikkust ja mobiilsust võimaldava   vastu: 

ratastel ja kerged riiulid, lauad, stendid-vaheseinad ja töötajate töökohad. 

3.1.6 Uute raamatukogude loomisel lähtumine põhimõttest, et oleks rohkem ruumi lugemiseks ja 

õppimiseks, rühmatööks ja loomiseks, sõpradega kokkusaamiseks ja klubiliseks tegevuseks, 

arutlemiseks ja debateerimiseks. Raamatukogu peab võimaldama nii aktiivset tegevust kui 

olema rahulik ja turvaline ruum perele, lapsele, õppijale, kogukonda lõimujale. 

3.1.7 Hoidlaruumides  riiulite arvu vähendamine, mis võimaldab osa ruumist kasutusele võtta 

rühmatööd toetava aktiivse tegevuse alana. 

 

3.2 Raamatukoguruum väljaspool raamatukogu 

3.2.1 Väljapoole raamatukogu teenindusruume jäävate ruumide kasutamine, nt Kännukuke 

raamatukogu hoovi mugava, aastaringselt kasutatava puhke- ja rekreatsiooniala loomine.  

3.2.2 Teenuste ja ürituste reklaamimine avalikus ruumis (nt kauplustes, kultuuriasutustes) ja 

ekraanidel raamatukoguhoone välisfassaadil. 

3.2.3 Uute raamatukogude loomisel raamatukogu juurde autoparkla kavandamine, et kasutajatel 

sh liikumispuudega, väikelastega jne oleks mugavam raamatukokku tulla. Raamatukogul peab 

olema hoone ees ja sees piisavalt turvalist ruumi lapsevankritele. 

3.2.4 Raamatukogude juurde täiendavate jalgrattahoidjate lisamine. 

3.2.5 Väliüritustel osaledes oma ruumi loomine - visuaalse identiteediga telk, lipud jms 

3.2.6 Avalikku ruumi/linnatänavatele viitade, mis juhatavad inimesi raamatukogude juurde, 

lisamine. 

3.2.7 Kaalume võimalusi raamatulaenutusautomaatide viimiseks suurtesse kaubanduskeskustesse.   

 

3.3 Digitaalne raamatukogu füüsilises ruumis 

3.3.1 Digitaalsete teenuste esiletoomine teenindusruumides.  

3.3.2 Teenindusruumides vaid kaasaegse riistvara kasutamine eesmärgiga toetada kaasaegse 

digitaalraamatukogu ideed.  

3.3.3 Teenindusruumides aktiivselt digitaalsete teenuste pakkumine raamatukoguhoidjate poolt: e-

raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna tutvustamine, e-ajalehtede kasutamise õpetamine 

jms.  

 

4. Proaktiivne raamatukogu 

 

4.1 Mitte-kasutajate teavitamine ja kaasamine  

4.1.1 Mittekasutajate senisest efektiivsem teavitamine erinevaid infokanaleid kasutades, nt 

linnaosade ajalehtede, kultuuriväljaannete ja üleriigilise meedia  kaudu. Viime oma 

reklaamplakateid ja –flaiereid sotsiaalkeskustesse, Töötukassasse, MISA büroodesse, politsei- 

ja piirivalveameti büroodesse, lasteaedadesse, koolidesse jms. 

4.1.2 Uute infokanalite kasutamine raamatukoguteenuste tutvustamiseks. Viime plakateid ja 

infomaterjale haiglatesse, polikliinikutesse, perearstikeskuste ooteruumidesse, RMKsse, 

turismiinfopunktidesse jt asutustesse, kes tegelevad oma valdkonna info vahendamisega 

kodanikele. Vahetame nendega infomaterjale ja nii on raamatukogudes infomaterjalid ka 

Eesti ja Tallinna kohta (nt matkarajad, jalgrattarajad, vaatamisväärsused, tervishoiuteenused). 
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4.1.3 Raamatukogu nähtavaks tegemine linnaruumis raamatukogujalgratta ja raamatukogubussi 

abil. Raamatukogujalgratta ja raamatukogubussi osalemine suurematel väliüritustel, 

festivalidel jm avalikel üritustel, sh laulupeol. Teenuste tutvustamine pargis, tänavatel jm.  

4.1.4 Aktiivne osalemine linnaosapäevadel jm kogukonnaüritustel, laatadel, messidel jm.  

Kaardistame regulaarselt ülelinnalised ja kogukondlikud ettevõtmised, millest raamatukogu 

võiks osa võtta.  

4.1.5 Ürituste korraldamine lastehaiglates kampaaniate raames. Raamatukoguhoidjad loevad 

haiglates lastele raamatuid ette ja viivad läbi lihtsamaid käelisi tegevusi. 

4.1.6 Koostöösuhete loomine ja info vahetamine lastekodudega. Lastekodudele saadetakse 

raamatukoguteenuseid tutvustavaid plakateid ja infomaterjale. Selgitame välja, milline 

koostöövorm  oleks kõige tõhusam (nt annetuskampaania lastele raamatute kogumiseks, 

raamatukogutundide läbiviimine lugemishuvi tõstmiseks).  

4.1.7 Koolituste läbiviimine lapsevanematele ja vanavanematele. Käsitleme  neile olulisi teemasid, 

nt internetiturvalisus, laps ja raha jms.  

4.1.8 Võimaluste otsimine raamatukogu teenuseid tutvustavate välikampaaniate korraldamiseks.  

 

4.2 Koostöö lasteaedade ja koolidega  

4.2.1 Raamatukogu nähtavaks tegemine lasteaedade ja koolide juures.  

Ilusatel ilmadel, eriti kooliaasta alguses ja lõppedes, sõidame jalgrattaga haridusasutuste 

läheduses, et tutvustada raamatukogu teenuseid. Raamatukogubussi maksimaalne 

rakendamine reedeti raamatukogutundide ja ürituste läbiviimiseks.  

4.2.2 Senisest tihedam suhtlemine lastega ja lapsevanematega haridusasutuste vahendusel. 

Raamatukoguhoidjad tutvustavad raamatukogu teenuseid ja kirjandust ning viivad läbi 

koolitusi lastele koolides ja lasteaedades, eriti nendes, mis asuvad raamatukogust kaugel. 

Lapsevanematele tutvustavad raamatukoguhoidjaid raamatukogu teenuseid lastevanemate 

koosolekutel. 

4.2.3 Rändkoguteenuse pakkumine lasteaedadele eesmärgiga viia kirjandus lastele ja õpetajatele 

lähemale. 

4.2.4 Raamatukogu teenuseid tutvustavate materjalide regulaarne viimine koolidesse, 

lasteaedadesse ja lastehoidudesse. Reklaam haridusasutustes võimaldab jõuda õpetajateni 

ning laste vanemateni ja vanavanemateni. 

4.2.5 Tallinna I klassi õpilastele raamatu kinkimisprojekti jätkamine. Lastele raamatu kinkimisega 

innustame lapsi lugema ja raamatukogus käima. Raamatukogudele on see lisavõimalus luua ja 

hoida kontakti õpetajate ja kooliraamatukoguhoidjatega. 

4.2.6 Koolide õppekavadega senisest parem tutvumine eesmärgiga leida võimalusi 

raamatukoguteenuse integreerimiseks kooliharidusse.  

4.2.7 Infotundide jms läbiviimine õpetajatele raamatukogu võimaluste ja raamatukogus oleva 

kirjanduse tutvustamiseks. Pöörame erilist tähelepanu vene õppekeelega koolidele. 

4.2.8 Koostöövõimaluste otsimine erivajadustega lastega tegelevate asutustega.  

 

4.3 Koostöö raamatukogule oluliste isikute ja asutustega 

4.3.1 Raamatukoguteenuste tutvustamisel koostöö tegemine kultuuri, haridust, elukestvat õpet, 

lõimumist, sallivust ja tervist edendavate asutustega. Koostööpartnerite kaasamine 

võimaldab jõuda sihtgruppideni, keda on raamatukogul raske iseseisvalt haarata. Koostöö 

tegemisel läheneme igale linnaosale eraldi, võttes ühendust väga eripalgeliste asutustega 

(sotsiaalkeskused, kultuurimajad, naiste ja laste varjupaigad, kogukonnaseltsid jne). Iga 

raamatukogu tunneb oma piirkonnas asuvaid võimalikke koostööpartnereid. Otsime aktiivselt 

uusi koostööpartnereid, nt heategevuslikud, kogukondlikud jms organisatsioonid. Jagame 
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koostööpartneritega vastastikku infomaterjale, viime koos läbi infotunde ja üritusi ning 

arendame koos teenuseid.  

4.3.2 Senisest aktiivsem toetus- ja sponsorkokkulepeteks võimaluste otsimine.  Otsime võimalusi 

suuremaks koostööks koolituste, ürituste ja konkursside korraldamisel autorite jt loovisikute, 

kirjastuste, mittetulundusühingute,  infotehnoloogia- jt erasektori ettevõtetega.  Koostöö 

tuntud ja tunnustatud isikute ja ettevõtetega mõjub hästi raamatukogu välisele kuvandile ja 

toob raamatukokku uusi sihtgruppe.   

4.3.3 Töörühma moodustamine aruteluks, kuidas kaasata ettevõtjaid meie tegevustesse. Kutsume 

ettevõtjaid raamatukogu lugejatele esinema. 

4.3.4 Senisest aktiivsem koostöö linna erinevate ametitega, nt Tallinna Sotsiaal- ja 

Tervishoiuametiga, Tallinna Haridusametiga ning Spordi- ja Noorsooametiga jt. Kontaktide 

loomise eesmärgiks on raamatukogu teenustest informeerimine ja nendega koostöös 

teenuste parendamine. 

4.3.5 Kontaktide loomine Tallinna kõrgkoolide üliõpilasesindustega, kutsekoolidega ja 

huvikoolidega raamatukoguteenuste tutvustamise ja koostöö eesmärgil. Selle tulemusel 

leiavad üliõpilased senisest enam tee raamatukokku ning on kursis raamatukogu poolt 

pakutavate teenustega. Huvikoolidele pakume võimalust korraldada oma üritusi ja avalikke 

esinemisi raamatukogudes.  

4.3.6 Kontaktide loomine asutustega, kes tegelevad vähelõimunud isikute ja uusimmigrantidega. 

Kutsume neid tegema infotunde raamatukogudes, tutvustame neile oma teenuseid ja 

levitame nende kaudu raamatukogu infomaterjale.  

4.3.7 Kontaktide loomine asutustega, kes tegelevad tööotsijatega ja karjäärinõustamisega (nt 

Rajaleidja, Eesti Töötukassa). Kutsume neid korraldama infotunde ja nõustamist 

raamatukogudes ning levitame nende kaudu raamatukogu infomaterjale.  

4.3.8 Kontaktide arendamine politsei ja päästeasutustega. Kutsume neid korraldama infotunde ja 

nõustamist raamatukogudes. Eesmärgiks on õpetada kodanikke ennetama ohuolukordasid ja 

kriisiolukordades õigesti käituma. 

4.3.9 Sotsiaalseid sõnumeid kandvate kampaaniate ja tegevuste toetamine. Jagame nende 

voldikuid jt infomaterjale. Osaleme ja algatame heategevusprojekte, nt raamatute kogumine 

suurperedele ja lastekodulastele.     

4.3.10 Oleme aktiivsed osalised erialaorganisatsioonides nii Eestis (nt ELNET Konsortsium, Eesti 

Raamatukoguhoidjate Ühing, meie eriala õpetavad ülikoolid) kui rahvusvaheliselt (nt EBLIDA).   

 

4.4 Turundustegevus 

4.4.1 Raamatukoguhoidja visuaalse identiteedi loomine (kotid teenindussaalis töövahendite 

kaasaskandmiseks vms). Nii tunnevad lugejad teenindusruumis ringi liikuva 

raamatukoguhoidja paremini ära, et vajadusel lugemissoovitusi vm infot küsida.  

4.4.2 Raamatukogu visuaalse identiteedi tutvustamine ja juurutamine. Raamatukogud kasutavad 

koolituste ja ürituste tutvustamiseks sarnase kujundusega reklaamplakateid, et lugejad 

saaksid logo või kujunduse järgi aru, et tegemist on Tallinna Keskraamatukogu ettevõtmisega. 

Suurematel üritustel kannavad töötajad ühesugust logoga T-särki, tähelepanu tõmbamiseks 

pannakse välja n.ö surfilipud ja teenuseid tutvustavad roll-up stendid ning kasutatakse 

raamatukogujalgratast.  

4.4.3 Traditsiooniliste väliürituste (nt osavõtt Tallinna Loomaaias toimuvast lastekaitsepäeva 

tähistamisest, Tallinna Raamatumessist ja Merepäevadest) kõrval uutel väljaspool 

raamatukoguruume toimuvatel üritustel osalemine. Võtame osa suurematest Tallinnas 

toimuvatest kirjandus-, kultuuri-, noorte- ja haridussündmustest. Raamatukogu linnaruumis 

nähtavaks tegemine aitab tõsta inimeste teadlikkust raamatukogu poolt pakutavate teenuste 

osas. 
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4.4.4 Kogukonna kaasamine raamatukoguteenuste reklaamimisel. Anname professionaalse ja 

sõbraliku teenindamisega lugejale positiivse elamuse, mistõttu lugeja kirjutab sellest oma 

Facebooki lehel, kommentaarides jm. Selleks tutvustame teenuseid nii raamatukogus 

kohapeal, avalikus linnaruumis kui ka meedias, nii suuliselt kui kirjalikult, professionaalselt ja 

atraktiivselt. Tutvustame teenuseid läbi lugude, et inimestele jääksid teenused meelde ning 

nad oskaksid neid oma lähedastele/sõpradele/tuttavatele kirjeldada ja soovitada. Tutvustame 

lugejale senisest aktiivsemalt mitte ainult lugeja „koduraamatukogus“, vaid ka teistes 

struktuuriüksustes pakutavat.  

4.4.5 Vabatahtlike kaasamine raamatukoguteenuste pakkumisel ja tutvustamisel, sh 

reklaammaterjalide viimisel koostööpartneritele.  

4.4.6 Internetti kasutavate elanike informeerimine raamatukogu teenustest, et neis tekiks soov 

raamatukogu kasutada. Netikasutajate tähelepanu saamiseks kasutatakse erinevaid 

turunduskanaleid: raamatukogu veebileht, sh Lasteleht ja Muusikaleht, ning 

koostööpartnerite veebilehed; sotsiaalmeedia, nt raamatukogu, koostööpartnerite ja 

erinevate kogukondade Facebooki lehed; kultuurisündmuste kalendrid; erinevad foorumid 

jms. Ühe linnaosa raamatukogudele luuakse teenuste ja sündmuste tutvustamiseks ühine 

Facebooki leht.  

4.4.7 Nutikas ja loov sotsiaalmeedia kasutamine kirjanduse, raamatukogu teenuste, koolituste ja 

ürituste tutvustamiseks ja inimeste kaasamiseks. Oleme senisest aktiivsemad kirjandusblogi 

"Lugemiselamused" tutvustamisel.  

4.4.8 Päevakajalistel teemadel atraktiivselt ja tähelepanu tõmbavalt raamatuväljapanekute ja 

näituste koostamine ning nende raamatukogu veebilehel ja sotsiaalmeedias kajastamine 

näitamaks, et raamatukogu räägib kaasa ühiskonnas toimuvas ja aitab lugejal olla 

informeeritud. Väljapanekute ja näituste tegemisel oleme loovad ja vabad, sest nii saame 

avalikkuses rohkem tähelepanu.      

4.4.9 Raamatukogu teenuste reklaamimine võimalikult paljusid tasuta võimalusi kasutades, sh info 

edastamine Tallinna TV-le, linnaosalehtedele ja Vabaduse väljaku ekraanile. Nii jõuab info ka 

elanikeni, kes internetti igapäevaselt ei kasuta.   

4.4.10 Peame meeles rahvusvahelisi ja kohalikke tähtpäevasid, et neid koos lugejatega tähistada. 

Tähtpäevadega seotud ettevõtmiste osas saadame välja pressiteated, kajastame neid 

raamatukogu veebilehel ja sotsiaalmeedias jms, et saada kajastust meedias. Nii jõuab info 

ettevõtmiste osas rohkemate inimesteni.  

4.4.11 Kirjanduse ja raamatukogu tutvustamine inimestele, kes töötavad või õpivad väljaspool 

Tallinna ja Eestit. Nt e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonda tutvustavad voldikud 

reisisadamates, lennujaamades, bussijaamades, rongides.  

 

4.5 Seadusloomes, strateegiate jm riiklike dokumentide koostamisel osalemine  

4.5.1 Rahvaraamatukogu seaduse ja töökorraldusjuhendi koostamisel aktiivne osalemine. Meie 

raamatukogu teadmiste ja kogemuste põhjal saame mõjutada raamatukoguteenuste arengut 

kogu Eestis ning seisame oma lugejate vajaduste eest. 

4.5.2 Autoriõiguse seadusesse ettepanekute tegemine, et võimaldada kaasaegse 

raamatukoguteenuse pakkumist (põhirõhk on e-raamatul ja filmil)  lugejatele.  

4.5.3 Eesti raamatukogunduse arengudokumentide (nt Eesti rahvaraamatukogude arengukava) 

koostamisel osalemine.  

4.5.4 Jälgime riiklikke strateegiate jm arengudokumentide ja seadusandluse (nt elukestev õpe, 

infoühiskond, lõimumine, sotsiaalne kaasamine jms) koostamise protsesse ja arutelusid, et 

kaitsta meie raamatukogu lugejate ja rahvaraamatukogude huvisid. 

 

5. Organisatsiooni arendamine 
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5.1 Raamatukoguhoidjate pädevuse ja teenuste arendamine  

5.1.1 Sisekoolituste arendamine - töötajate kogemuste vahetamise ja arutelude suurem 

kasutamine sisekoolituse ühe osana.  

5.1.2 Koostöös erinevate IT-asutustega raamatukoguhoidjate IT-pädevuse tõstmine. Uute 

vahendite kasutuselevõtuga kaasneb töötajate koolitamine nende kasutamiseks.  

5.1.3 Töötajate vahetuse ja rotatsiooni aktiivsem kasutamine. Eesmärk on vältida töö muutumist 

rutiinseks ning tagada värske pilk  ja uute ideede rakendamine.  

5.1.4 Vabatahtlike motiveerimiseks pöörame suuremat tähelepanu nende koolitamisele. 

5.1.5 Kasutame vabatahtlike kogemusi ja teadmisi raamatukoguhoidjate koolitamiseks.  

5.1.6 Senisest enam e-õppe rakendamine raamatukoguhoidjate koolitamisel, mis annab töötajatele 

paindlikkust ja ajakokkuhoidu.  

5.1.7 Raamatukogunduse eriharidust mitteomavate töötajate suunamine raamatukoguhoidjate 

kutsekoolitusele.  

5.1.8 Noortetöö kompetentside arendamine koostöös noortekeskustega.  

5.1.9 Lugejatelt tagasiside küsimine teenuste arendamise eesmärgil ning lugejate kaasamine uute 

teenuste arendusprotsessi kõigisse etappidesse (lugejatelt ideede küsimine uuteks 

teenusteks, teenuse kavandamisel ja arendamisel lugejate arvamuste küsimine, valmis 

teenuse testimine lugejate peal ja tagasiside küsimine). 

5.1.10 Uute väljaannete tellimisprotsessi automatiseerimine: juhatajad märgivad tellimused otse 

töötlusosakonna tellimuste andmebaasi nutiseadme abil.   

5.1.11 Raamatukoguhoidjate koolitamine kaasajal vajalike kompetentside arendamiseks -  

moderaatori oskus, projektijuhtimine, töötajate koolitamis- ja nõustamisoskused, kvaliteetne 

teenindus jms.  

5.1.12 Juhtimisalaste koolituste korraldamine keskastmejuhtidele. Õppekäikude korraldamine 

Põhjamaade raamatukogudesse.  

 

5.2 Raamatukoguhoidjate maine tõstmine järelkasvu eesmärgil  

5.2.1 Meie noored raamatukoguhoidjad käivad koolides esinemas eesmärgiga näidata, et 

raamatukogu on noortele põnev töökoht. Pakume võimalust tulla raamatukoguhoidja 

töövarjuks.   

5.2.2 Vabatahtlike projekti arendamine. Näeme noortes vabatahtlikes potentsiaalset tulevast 

raamatukoguhoidjat ja seega tuleb meil nende juhendamisele senisest enam keskenduda.  

5.2.3 Oleme praktikabaasiks nii meie eriala kui raamatukogutööga seotud erialadel õppivatele 

üliõpilastele. 

 

5.3 Organisatsiooni efektiivne juhtimine  

5.3.1 Siseveebi viimine uuele platvormile ja pidev arendamine.  

5.3.2 Asutusesiseste dokumentide digiallkirjastamisele üleminek ja digifailide keskkonna loomine 

või kasutusele võtmine. 

5.3.3 Dokumendihaldusprogrammis väljasaadetavate dokumentide digiallkirjastamise ja säilitamise 

rakendamine. 

5.3.4 Koostöös linna finantsteenistusega lahenduse otsimine kassasüsteemi rakendamiseks. 

5.3.5 Energiakulude optimeerimine ja energiasäästlike lahenduste rakendamine hoonete 

haldamisel. 

 

5.4 Sotsiaalne vastutus 

5.4.1 Tallinna linna sotsiaalsed töökohad võimaldavad meil pakkuda töötamise võimalust  

erivajadustega inimestele. 
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5.4.2 Vabatahtlike projekti raames teeme koostööd Töötuskassaga eesmärgiga anda töötutele uusi 

tööoskusi ja –kogemusi ning kaasata neid tugevamini ühiskondlikku ellu. 

5.4.3 Võtame vastu tööharjutusgruppe. Raamatukoguteenuste tutvustamise kaudu ärgitame neid 

tegelema elukestva õppega ja arendame nende IT-pädevust.  

5.4.4 Võimaldame praktikakohti erivajadustega (nt kohanemisraskustega) õpilastele ja 

üliõpilastele.  

5.4.5 Pakume ühiskondliku kasuliku töö tegemise võimalusi noortele.  

5.4.6 Arendame oma teenuseid lähtuvalt ühiskonna vajadustest.   

 

 

 

Kaie Holm 

direktor 

Lisa: Riiklikud teema-aastad, raamatukogu olulisemad tähtpäevad, muud tähtpäevad ja sündmused 
 

 

 

 



  1 

Tallinna Keskraamatukogu direktori 
3. veebruari 2017. a käskkirja nr 1-2/8   

„Tallinna Keskraamatukogu strateegilised  
eesmärgid 2017‒2020“ 

lisa 
 

Riiklikud teema-aastad, raamatukogu olulisemad tähtpäevad, muud tähtpäevad ja 
sündmused 

 
1. Riiklikud teema-aastad. Iga- aastases tegevusplaanis esitatakse  konkreetsed tegevused 

2017 aprill- 2020 veebruar Eesti Vabariik 100  

2017 Laste- ja noorte kultuuriaasta 

2018 Eesti Vabariik 100 

2019 Laulu- ja tantsupeo aasta, esimesest üldlaulupeost möödub 
150 

2020 Digikultuuriaasta 

 

2. Raamatukogu olulisemad tähtpäevad. Iga-aastases tegevusplaanis esitatakse  konkreetsed 

tegevused.  

2017 1907 - uksed avas lugejale Tallinna Linna Maksuta Avalik Raamatukogu ja 
Lugemistuba. Tallinna Keskraamatukogu 110 

 2012 - 1. jaanuaril said lugejad hakata laenama autorikaitse all olevaid e-
raamatuid e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnast ELLU. 

2018 1923 – kirjandust hakati koju laenutama. 

 1928 – loodi muusikakogu. 

 1933 – tööd alustas Noorteraamatukogu. 

 2008 - tööd alustas raamatukogubuss Katarina Jee. 

 2008 -  ilmus esimene kinkeraamat I klassidele, raamatu pealkiri „Omad jutud“. 

 2003 – korraldati esimest korda lastele suvist lugemisprogrammi. Alguses nime 
all „Lugeda on mõnus“, alates 2005. aastat kannab programm nime „Suvi 
raamatuga“. 

2019 1929 - ilmuma hakkas „Tallinna Keskraamatukogu Teated“ (kuni 1940). 

 4.11.1884 – Sibula 135. sünniaastapäev. 2004 - pandi alus Aleksander Sibula 
stipendiumile. 

 1998 -  20 aastat võõrkeelse kirjanduse osakonna kolimisest Liivalaia 40 
aadressile. 

2020 1895 -  valmis Tallinna Vene Seltskondliku Kogu hoone (Estonia pst 8) (125 
aastat). 
1920 - Keskraamatukogu kolis oma praegusesse peamajja Estonia pst 8. 

 2000 – 27. oktoobril liitus meie raamatukogu ELNET Konsortsiumiga ja võttis 
kasutusele integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC. 

 

3. Muud tähtpäevad ja sündmused. Iga- aastases tegevusplaanis esitatakse  konkreetsed 

tegevused 

Kuupäev/ 
Kuu 

Sündmus Tegevused meie raamatukogudes/vastutaja 

Jaanuari 
algus 

Talvine koolivaheaeg Üritused kõikides raamatukogudes /laste- ja 
noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja, avalike 
suhete osakond, struktuuriüksuste juhid 

Veebruar Eesti Vabariigi aastapäev - Temaatilised 
raamatukogutunnid/struktuuriüksuste juhid 



 2 

- Töötajate ja vabatahtlike tunnustamine 
23.02/avalike suhete osakond, personalijuht.  

9.02 Turvalise interneti päev Teemaga seotud tegevused 
raamatukogudes/infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, struktuuriüksuste juhid 

14.03 Emakeelepäev Teemaga seotud tegevused raamatukogudes/ 
eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja, võõrkeelse 
kirjanduse osakonna juhataja, struktuuriüksuste 
juhid 

21.03 Rahvusvaheline luulepäev Luulemaraton/avalike suhete osakond koostöös 
eestikeelse kirjanduse osakonna ja võõrkeelse 
kirjanduse osakonnaga 

Märtsi 
teine pool 

Get online week Teemaga seotud tegevused 
raamatukogudes/infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja, struktuuriüksuste juhid 

Märtsi 
teine pool 

Kevadine koolivaheaeg Üritused kõikides raamatukogudes/ laste- ja 
noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja, avalike 
suhete osakond, struktuuriüksuste juhid 

2.04 Rahvusvaheline 
lasteraamatupäev 

Järje hoidja väljaandmine /laste- ja 
noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja 

Aprilli 
algus 

Tallinna Raamatumess  Osaleme oma boksiga/avalike suhete osakond,  
eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja, võõrkeelse 
kirjanduse osakond 

23.04 Rahvusvaheline raamatu ja 
autoriõiguse päev 

- Teemaga seotud tegevused raamatukogudes/ 
eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja, 
võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja, 
struktuuriüksuste juhid 

- Juhime avalikkuse tähelepanu 
autoriõiguseseadusest tulenevatele 
kitsaskohtadele (artikkel, üleskutse, plakatid jms) 
/avalike suhete osakond, teenindusdirektor 

Mai algus Prima Vista kirjandusfestival 
Tartus  

Läbirääkimised festivali korraldajatega , et 
korraldada teistest riikidest tulnud esinejate 
kohtumisi lugejatega Tallinnas/avalike suhete 
osakond 

15.05 Tallinna päev - Kirjandusega seotud jalatuskäigud, konkursid 
lastele ja noortele /avalike suhete osakond, 
struktuuriüksuste juhid  
- Lugemisprogrammi „Raamatuga kevadesse“ 
lõpetamine/eestikeelse kirjanduse osakond 
- Noorte lugemisprogrammi „Aardejaht“ 
väljakuulutamine 

Mai lõpp HeadRead kirjandusfestival Üritused meie raamatukogudes/avalike suhete 
osakond 

1.06 Lastekaitsepäev - Looduse lugemisaal/avalike suhete osakond 
- Laste suvise lugemisprogrammi „Suvi 

raamatuga“ väljakuulutamine/ laste- ja 
noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja 

Juuni algus Euroopa säästva arengu nädal Säästva tarbimise ja keskkonnakaitsega seotud 
tegevused /avalike suhete osakond, 
struktuuriüksuste juhid 

Juuni algus Vanalinna päevad Lugemisprogrammi „Loeme valmis „Oma raamatu“ 
lõpetamine/ laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

Juuni algus Puude taga on inimene  Osalemine raamatukogubussiga, võimaluse ka 
raamatukogujalgrattaga/avalike suhete osakond 
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Juuli keskel Tallinna Merepäevad  Osalemine oma telgiga ja raamatukogujalgratta ja 
raamatukogubussiga/avalike suhete osakond  
 

Juuli keskel Keskaja päevad Näitused kesklinna raamatukogudes/avalike suhete 
osakond, struktuuriüksuste juhid 

Augusti 
lõpp 

Laste suvise 
lugemisprogrammi „Suvi 
raamatuga“ lõpetamine 

Suur suvepidu/ laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

Augusti 
viimase 
nädalavah
etuse 
laupäev 

Kultuuriöö (muinastulede öö) Tegevusi pakuvad kesklinnas asuvad raamatukogud, 
Katarina Jee, raamatukogujalgratas/avalike suhete 
osakond 

1.09 Esimene koolipäev 
(tarkusepäev) 

- Üritused raamatukogude ees, 
raamatukoguteenuste tutvustamine 
/struktuuriüksuste juhid 
- Raamatukogujalgratas koolidel külas/avalike 
suhete osakond ja eestikeelse kirjanduse osakond 

15.09 Demokraatiapäev Vastutaja avalike suhete osakond 

Septembri 
kolmas 
laupäev 

Vaba tarkvara päev Vaba  tarkvara tutvustavad koolitused 
raamatukogudes/infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

24.09 Rahvusvähemuste päev Teemaga seotud üritustesarjade avaüritused 
eestikeelse kirjanduse osakonnas ja võõrkeelse 
kirjanduse osakonnas/eestikeelse kirjanduse 
osakonna juhataja ja võõrkeelse kirjanduse 
osakonna juhataja 

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev Kontsert peamajas, üritused raamatukogudes/ 
muusikaosakonna juhataja  

8.10 Ettevõtja päev - Üritused raamatukogudes/avalike suhete 
osakond, struktuuriüksuste juhid  

Oktoobri 
algus 

Lugemisprogrammi „Loeme 
valmis „Oma raamatu“ algus 

Laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja 

Oktoobri 
esimene  
pool 

Euroopa 
programmeerimisnädal 
Europe Code Week 

- Koolitused raamatukogudes/infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja 

Oktoober Meie raamatukogu 
sünnipäevakuu. 14.10 vana 
kalendri järgi (uue kalendri 
järgi 27.10). 

Vastutaja avalike suhete osakond 
 

Oktoobri 
esimene  
pool 

Täiskasvanud õppija nädal Koolitused, teabepäevad kõikides 
raamatukogudes/avalike suhete osakond, 
struktuuriüksuste juhid 

Oktoobri 
teine pool 

Raamatukogupäevad Üritused kõikides raamatukogudes/avalike suhete 
osakond, struktuuriüksuste juhid 
 

Oktoobri  
lõpp 

Sügisene koolivaheaeg Üritused kõikides raamatukogudes/ laste- ja 
noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja, avalike 
suhete osakond, struktuuriüksuste juhid 

20.10 Ettelugemise päev - Ettelugemised raamatukogudes/ 
struktuuriüksuste juhid 
- Lugemisprogrammi „Raamatuga kevadesse „ 
väljakuulutamine/eestikeelse kirjanduse osakond, 
avalike suhete osakond  

Oktoobri 
lõpp 

I klassi kinkeraamatu esitlus Laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja, 
avalike suhete osakond, direktor 
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Novembri 
teine nädal 

Laste- ja  noorteteeninduse 
sünnipäevanädal (12.11.1933 
Noorteraamatukogu loomine)  

Laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja 

Novembri 
esimene 
reede 

Sibula erialapäev. Sibula 
stipendiaadi väljakuulutamine 

Igal aastal erinev struktuuriüksus 

Novembri 
esimene  
pool 

Põhjamaade kirjanduse nädal Vastutaja avalike suhete osakond 
 

November Koomiksilaat Osaleme oma boksiga/Paepealse raamatukogu 

26.11 Kodanikupäev  Vastutaja võõrkeelse kirjanduse osakond 

5.12 Rahvusvaheline vabatahtlike 
päev 

Vastutaja vabatahtlike koordinaator 
 

Aasta  
jooksul 

Eesti rahvakalendri pühad Erinevates keeltes üritused mitte-eesti emakeelega  
lastele, noortele ja täiskasvanutele erinevates 
keeltes/võõrkeelse kirjanduse osakond, 
struktuuriüksuste juhid  

 

 

Kaie Holm 
direktor 

 

 

 


