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TALLINNA KESKRAAMATUKOGU 
ARENGUKAVA  2005- 2009 

Tegevuskava 2006. aastaks 

 

Peaeesmärgid: 

1. Kogu kujundamine lähtuvalt raamatukogu tegevuse põhieesmärgist 

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Komplekteerimise analüüs - eesti kirjanduse olemasolu võrreldes 
tõlkekirjandusega – harukogudele koosoleku korraldamine ja diskussiooni 
käivitamine.  

� Komplekteerimise analüüs - eesti ilukirjanduse olemasolu kogudes võrreldes 
tõlkekirjandusega (väärttõlkekirjanduse eksemplaarsus võrreldes 
meelelahutuslikuma kirjandusega) (töötlusosakond). 

� Võõrkeelse kirjanduse osakonna lugemissaali kogu kasutuse uuring 
(võõrkeelse kirjanduse osakond, töötlusosakond). 

2. Lugejateeninduse arendamine 

2006. aasta veebruarist on täidetud seni sobiva kandidaadi puudumisel vakantsena 
püsinud peabibliograafi ametikoht.  

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Võlgnevuste sissenõudmine tehakse regulaarsemaks, et tagada tähtajaks 
tagastamata raamatute kiire kättesaamine ja uuesti ringlusesse andmine. 
Töötatakse välja põhimõtted võlgnevuste sissenõudmisel, programmis tehakse 
vajalikud muudatused, et tagada võlgnevusteadete automaatne jõudmine 
inkassofirmale. 

� Kalamaja ja Salme raamatukogu ühinemisest tingitud kogude ühendamine ja 
üheks raamatukoguks vormistamine (töötlusosakond, Kalamaja ja Salme 
raamatukogu töötajad). 

� Alustatakse ettevalmistusi raamatukogubussi ostmiseks ja teenuse 
väljatöötamiseks. 



� Alustatakse ettevalmistusi muusikaosakonna arendamiseks (uued teenused, 
uued ruumid). 

Eesmärk on välja arendada muusika- ja filmikeskus, mis pakub võimalusi loovaks 
enesearenduseks, hobidega tegelemiseks, vaba aja veetmiseks. Töötatakse välja uus 
ruumilahendus vastavalt osakonna vajadustele; maksimumprogrammi kohaselt peaks 
uutesse ruumidesse lisaks kogu- ja teenindusalale mahtuma veel väike videosaal, 
individuaaltöö kabiinid, klaverituba(-toad), ministuudio, ruum ürituste, loengute, 
töötubade jms jaoks, sisetöö ruum(id). 

Vastavalt uutele ruumilistele ja tehnilistele võimalustele soovime hakata pakkuma lisaks 
tavapärastele raamatukoguteenustele järgmisi lisateenuseid:  
- klaveri (aga ka kitarri, süntesaatori) kasutamine, 
- individuaaltööruumi kasutamine,  
- mitmete arvutiprogrammide (noodistamine, kirjastamine, disain) kasutamise 
võimalus, 
- skaneerimine,  
- stuudioteenus: esinemise salvestamine, audio-video montaaž, materjali salvestamine 
CDle/DVDle, 
- vaba lava kasutamise võimalus. 

� Suurendatakse IT-teenistuse koosseisu (IT-juht tööl alates jaanuarist, IT-
spetsialist II kvartali algusest),  et tagada it-süsteemide tõrgeteta töö.  

� Muretsetakse uus server (metaandmebaaside, digifailide ja kodulehekülje 
hoidmiseks). Olemasolevas serveris failiserveri funktsiooni kasutuselevõtt  ja 
varundamise korraldamine. 

� Korrastatakse ja dokumenteeritakse harukogude lokaalvõrgud (jätkub 2007.a). 

� Töötatakse välja ja juurutatakse riistavara halduse tarkvara. 

� Võetakse kasutusele arvutite tarkvara kaughaldus. 

� Alustatakse vanaraamatu kataloogimisega (eestikeelse kirjanduse osakonna 
lugemissaali peabibliograaf, võõrkeelse kirjanduse osakond, töötlusosakond). 

Kataloogis kajastuvate raamatute valik, reeglite ja töölehtede väljatöötamine, 
hinnapoliitika kujundamine, kogu statistilise arvelevõtmise määratlemine, töötajate 
väljaõpetamine. 

� Lugejatele avatakse eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuse praegu 
suletud ruum. 

� Alustatakse raamatukogudes skaneerimisteenuse pakkumisega. Selleks 
alustatakse projektiga „Tallinn ja tallinlased fotodel” ja pöördutakse 
Linnavalitsuse IT-teenistuse poole rahastamise saamiseks. 



Projekti eesmärk on tihendada Tallinna elanike seotust oma kodulinnaga ja tugevdada 
oma kogukonna tunnet. Projekti käigus saavad tallinlased võimaluse skaneerida ja 
salvestada andmebaasi isiklikke fotosid, mis on seotud Tallinna linnaga (seotud mingi 
hoone, loodusliku paiga, linnaelu olulise sündmusega jne); fotoga koos tuleb täita ka 
küsitlusleht fotol kujutatu kohta. Keskraamatukogu raamatukogudes seatakse üles 
skannerid ja vastav tarkvara ning raamatukogu korraldab vajadusel inimeste väljaõppe ja 
juhendamise. Küsitluslehe koostamine toimub koostööd Tallinna Linnamuuseumiga. 
Linnamuuseum vaatab teatud ajavahemike järel sisestatud fotod läbi, kuna sisestavate 
fotode hulgas võib olla ka unikaalseid ja linna ajaloo seisukohast väärtuslikke fotosid. 
Fotode andmebaas on avalik ja seda on võimalik jooksvalt Keskraamatukogu 
kodulehekülje kaudu vaadata. Andmebaasis olevate fotode põhjal on võimalik edaspidi 
koostada näitusi, anda välja fotoalbumi vms. Projekti lõppedes on otstarbekas anda 
andmebaas üle Eesti Rahva Muuseumile. 

Tallinna Keskraamatukogu loodab koostöös Linnakantselei IT-teenistusega osta kõigisse 
raamatukogudesse skannerid ja vastav tarkvara, mis võimaldab pakkuda ka lihtsalt 
skaneerimisteenust.  

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

2005. aasta jooksul läksid arvutilaenutusele Pääsküla, Sääse ja Kalamaja raamatukogu, 
Laagna raamatukogu venekeelse kirjanduse osas. 2005. a. lõpuks lõpetas teavikute 
sisestamine raamatukogusüsteemi Pelguranna raamatukogu. Sõle raamatukogu 
eestikeelse kirjanduse osas ja Männiku raamatukogus nihkus sisestamise lõpp 2006. aasta 
algusesse. 

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Arvutiteenindust alustavad Pelguranna raamatukogu (jaanuar), Sõle 
raamatukogu  eestikeelse kirjanduse osas, Männiku ja Tondi raamatukogu. 
Sisestamist jätkavad Väike-Õismäe ja Kopli raamatukogu ning Sõle 
raamatukogu venekeelse kirjanduse osas. 

2B. Lugejaile vajaliku info kättesaadavuse tagamine, kasutades kaasaegseid 
elektroonilisi andmebaase ja paberkandjal infoallikaid 

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Alustatakse arvuti algõppe koolitust vanematele inimestele eestikeelse 
kirjanduse (alates jaanuarist) ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas. Peale 
koolitust haruraamatukogutöötajatele alustatakse koolitusi ka suuremates 
harukogudes. 

� Lisatakse kodulehele informatsioon gümnaasiumi õpilastele 
raamatukogutundide läbiviimise kohta. 

2C. E-teeninduse edasiarendamine 



Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Jätkatakse tööd lastekataloogi kasutuselevõtuks, kuid arendustööd sõltuvad 
ELNET Konsortsiumist ja Innovative Inc-st. 

� Ühinetakse QuestionPoint’i, ülemaailmse raamatukogude teatmeteeninduse 
võrgustikuga, pakkumaks mitmekeelsel koostööl baseeruvat teatmeteenindust. 
Eesmärgiks on vähendada barjääri raamatukogu ja potentsiaalse kasutaja 
vahel, kasutades ära partnerraamatukogude keeleoskusi.   

� Võetakse kasutusele ID-kaart lugejapiletina. 

� Käivitatakse SMS-i teel meeldetuletuste saatmise programm. 

� Muusikaosakonnas alustatakse muusika teemavärava loomist. 

� Muusikaosakond alustab projektiga Online music download. 

Online music download on teenus, mis võimaldab raamatukogudel pakkuda oma 
kasutajatele helisalvestiste (tasuta) laenutamist läbi interneti. Laenutuseks loetakse 
salvestise allalaadimist otse oma koduarvutisse ning selle kasutamist kindlaksmääratud 
perioodi vältel. Allalaaditud salvestist ei saa kopeerida. Edasiarendatult võiks teenus 
hõlmata ka nootide samalaadset laenutamist.  

Teenuse rakendamine eeldab pikka ja mitmekülgset ettevalmistamist. Projekti tuleb 
kaasata võimalikult palju raamatukogusid, samuti muusikatootjad, vastava arvutisüsteemi 
loojad, autoriõiguse organisatsioonid ning võimalikud rahastajad.  

2006. a. jooksul tuleks välja selgitada, missugused on hetkel Eesti võimalused ja 
vajadused antud teenuse rakendamiseks. Kui asjaolud kujunevad soodsaks, saab minna 
juba konkreetsemate tegevuste juurde. 

3. Raamatukogu muutmine laste- ja noortesõbralikumaks 

Raamatukogudes tehtava lastetöö väärtustamiseks antakse kord aastas välja auhind 
parima lasteteenindusega raamatukogule. 

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Koostatakse laste- ja noorte kodulehekülg. 

Varasemate aastate jooksul on valminud kodulehe kavand. 2006. aasta jooksul lisatakse 
illustratsioonid, tehakse kujundus, täiendatakse uuendustega (foorum) ja tellitakse 
tehniline teostus. 

� Jätkatakse auhinna andmist eelmisel aastal ilmunud lasteraamatu autorile, 
kelle raamatut on kõige rohkem laenutatud (2. aprill). 



� Eestikeelse kirjanduse osakonna lasteteeninduse eestvedamisel viiakse läbi 
koolivaheaegadel temaatilisi programme, kaasates programmi läbiviimisesse 
suuremad haruraamatukogud. 

� Kõigis raamatukogudes ja osakondades korraldatakse regulaarselt  
raamatukogutunde ja –ekskursioone.  

� Jätkatakse muinasjututundide läbiviimist eestikeelse kirjanduse osakonna 
lasteteeninduses, korraldatakse koolitus harukogutöötajatele ning alustakse 
muinasjututundide läbiviimist harukogudes. 

� Jätkatakse suvise lugemisprogrammi läbiviimist. 

� Võõrkeelse kirjanduse osakonnas jätkatakse lasteaialastele eesti 
rahvakalendrit tutvustavate raamatukogutundide läbiviimist. 

� Korraldatakse enam kohtumisi kirjanikega. 

� Mänguväljak Kännukukes. 

Keskraamatukogu on esitanud Mustamäe Linnaosa Valitsusele projekti kirjanduslikust 
mänguväljakust Kännukuke raamatukogu juures, projekti rahastamise korral alustatakse 
mänguväljaku ehitamist 2006. aasta suvel. Lisaks mängimisvõimaluse pakkumisele 
linnaosa lastele näeb Keskraamatukogu võimalust korraldada mänguväljakul erinevaid 
lasteüritusi. 

4. Lugejauuringute regulaarne läbiviimine 

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Eestikeelse kirjanduse osakonnas küsitluse “Kuidas olete rahul osakonna poolt 
pakutavate e-teenustega” ankeedi ettevalmistamine (mai), küsitluse 
läbiviimine (oktoober). 

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

Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Kord kuus korraldatakse erinevates harukogudes praktiline koolitus 
raamatukogutundide läbiviimisest (juht: lasteteeninduse peaspetsialist). 

� Viiakse läbi arenguvestluse läbiviimise koolitus harukogude juhatajatele 
(personalijuht). 

� Regulaarselt korraldatakse nõrgema tasemega haruraamatukogutöötajate 
infootsingukoolitust (eestikeelse kirjanduse  ja võõrkeelse kirjanduse 
osakonna lugemissaal) . 



� Andmebaaside (näiteks) Grove koolitus haruraamatukogu töötajatele 
(peabibliograaf, muusikaosakond). 

� Sisekoolituste korraldamine töötajate arvutikasutamise oskuse parandamiseks 
(IT-teenistus). 

� Viiakse läbi ümarlaud harukogude juhatajatega, eesmärgiga kaardistada 
harukogude teatmeteenindusega seotud probleemid (läbiviija: peabibliograaf). 

6. Raamatukoguhoonete renoveerimis- ja ehitustööde jätkamine 

2005. aastal remonditi oma eelarvelistest vahenditest Sääse raamatukogu. Eelmisest 
aastast ületuleva ehitusena jätkati Pääsküla raamatukogu ehitamist, raamatukogu avati 
lugejatele 2005. aasta oktoobris. Projekteeriti Haabersti uut raamatukogu (Haabersti 
vabaajakeskuses), Spordi- ja Noorsooamet alustas suvel hoone ehitamisega.  

Saime oma kasutusse Kangru 13 hoone, kuhu peaks tulevikus kolima Kopli raamatukogu. 
Erinevatel põhjustel venis Kotzebue 9/11 asuvate ruumide üleandmine, volikogu tegi 
otsuse ruumide kasutamise kohta raamatukoguna 2006. aasta jaanuaris. 

6.2. Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Renoveeritakse Kalamaja raamatukogu uued ruumid, raamatukogu avatakse 
sügisel 2006. 

� Jätkub Haabersti uue raamatukogu ehitus, hoone valmib 2007.a. 

� Taotletakse uusi ruume muusikaosakonna laiendamiseks Liivalaia 40. 
Alustatakse ruumide planeerimise ja uute teenuste korraldamisega. 
Pöördutakse Linnavalitsuse poole remondi, mööbli ja tehnika ostmise 
rahastamiseks.  

� Taotletakse 2007. aasta eelarvesse rahasid Liivalaia 40 ruumide 
remontimiseks (võõrkeelse kirjanduse osakonna laiendus), Kangru 13 
remontimiseks (hoone juurde vajalik rajada garaaž raamatukogubussile) ja 
Sõle raamatukogu II korruse remontimiseks. 

� Otsitakse võimalusi uute raamatukogude avamiseks Kristiines (võimalik 
asukoht Kristiine Gümnaasiumi juurdeehituses), Lasnamäel (võimalik asukoht 
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi juurdeehituses). 

7. Sihtgruppide informeerituse ja raamatukogude positiivse imago tagamine 

2005. aasta lõpus asus tööle avalike suhete spetsialist, kelle ülesandeks on lugejatele 
suunatud kirjanduslike ettevõtmiste korraldamine. 



Tegevuskava 2006. aastaks: 

� Jätkatakse 2005. a lõpus alguse saanud luuleürituste „Umbluule” sarja.  

Eesmärgiks on pakkuda olulist järjepidevat kasvu- ja esinemislava noortele luuletajatele,  
viia kokku erinevate generatsioonide luuletajad ning tekitada side professionaalse ning 
mitteprofessionaalse luule vahel; ühendada luule, muusika ning avaliku esinemise oskus 
üheks n ö performance’iks; uurida ning kompida luule interdistsiplinaarseid võimalusi. 

� Alustatakse ettevalmistustöid raamatukogu 100. juubeli tähistamiseks 2007. 
aastal. 

� Avalikustatakse kodulehekülje uus versioon (jaanuar), aasta jooksul lisatakse 
vene ja inglisekeelsed materjalid. Jaanuarist alustatakse avaliku 
dokumendiregistri loomisega.  

� Alustatakse kodulehe juurde kirjandusliku kodulehe loomist (kaasaegne eesti 
kirjandus, foorum, arvustused, kirjandusega seotud info vahendamine jms). 

� Töötatakse välja erinevatele sihtgruppidele suunatud bukletid (ingliskeelne 
buklett, puudega inimestele suunatud teenuseid tutvustav buklett jm). 

� Reklaamitakse raamatukoguteenuseid erinevates asutustes (koolidesse sügisel 
plakatid, Tööbüroos tutvustatakse raamatukogu ja internetiteenuseid jne). 

� Koostatakse lugejatele mõeldud meililist. 

� Pööratakse enam tähelepanu võõrkeelse kirjanduse osakonna tegevuse 
kajastamisele. Venekeelsete koolide meililisti koostamine ja info edastamine. 

� Osaletakse ELNET Konsortsiumi 10. aastapäeva tähistamises, rõhk on 
elektronkataloogi ESTER jt meie raamatukogus pakutavate andmebaaside 
tutvustamisel. 

� Osaletakse Tallinna II raamatupäevadel oma stendiga. 

� Võõrkeelse kirjanduse osakonnas jätkatakse raamatusõprade klubi tööd. 

� Koostatakse ühiseid rändnäituseid koos harukogudega. 

� Avalike suhete teenistus külastab regulaarselt harukogusid ja nõustab neid 
ürituste ja reklaami osas. 

� Viiakse läbi raamatukogu tegevust reklaamiv väliüritus. 

� Antakse välja infovoldik ”Kirjanduslik jalutuskäik Tallinna vanalinnas” nii 
eesti kui inglise keeles. Kirjanduslikud jalutuskäigud vanalinnas - huvilistele 
tutvustatakse vanalinnas kirjandusega seotud kohti ja hooneid, kohtumine 
vanalinnas elava kirjanikuga jms; projekti algus juuni 2006. 



� Suvekuudel käivitatakse rannaraamatukogu (Pirital, Harku järve ääres, 
Stroomi rannas) koos Õpilasmalevaga. 

 


