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MISSIOON
Pärnu Keskraamatukogu võimaldab Pärnu linna ja maakonna elanikele ning linna külalistele
juurdepääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuuriteabele areneva infoühiskonna nõuetest
lähtuvalt komplekteeritud kogude kaudu.
Me arendame teenuseid, mis muudavad elu rikkamaks, kasvatavad rõõmu lugemisest igas eas
inimestele, pakuvad elamusi, inspiratsiooni ja suhtlemisvõimalust üksteisega ning maailmaga.
VISIOON
Pärnu Keskraamatukogu põhi- ja toetavad teenused on kaasaegsed ning vastavad igas eas
raamatukogu kasutajate ootustele ning vajadustele. Raamatukogu on muutunud
interaktiivsemaks ja selle kasutajale aktiivset osalemist võimaldavaks. Välja on arendatud
erinevad e-teenused (e-raamatud, e-lugerid jm) ning kasutusele võetud uued tarkvaralahendused.
Pärnu Keskraamatukogu on laste ja noorte jaoks atraktiivne ning nende lugemis-, info- ja
teadmistehuvi igakülgselt rahuldav. Raamatukogu parandab laste ja noorte infokirjaoskust ning
pakub erinevaid lugemisharjumusi toetavaid ja silmaringi arendavaid tegevusi.
Pärnu Keskraamatukogu on oluline kogukonnakeskus, mis pakub võimalusi elukestvaks õppeks,
kooskäimiseks, vaba aja veetmiseks ning kultuuriliseks meelelahutuseks.
Pärnu Keskraamatukogu on Pärnu, Pärnumaa ja Eesti kultuuri- ja haridusmaastikul hästi nähtav,
aktiivne ja atraktiivne asutus. Ta on usaldusväärne partner erinevatele Pärnu, Eesti ja
välispartneritele kultuuriürituste, festivalide ja muude koostööprojektide elluviimisel.
Pärnu Keskraamatukogus töötavad professionaalsed ja motiveeritud töötajad, kellel on ühised
väärtused ja eesmärgid, väljakujunenud organisatsioonikultuur. Keskraamatukogu organisatsioon
on efektiivne ja innovaatiline.
VÄÄRTUSED
Lugejakesksus: pakume teenuseid, mis vastavad sihtrühmade vajadustele, oleme klientidega
suhtlemisel korrektsed, avatud ja abivalmid.
Usaldusväärsus: meie tegevus on professionaalne ja eetiline ning lähtub valdkonna heast tavast.
Asjatundlikkus: pakume lugejale kvaliteetset teenust, oleme kompetentsed oma valdkonnas.
Tunneme hästi oma kogusid ja oleme kursis uudiskirjandusega. Koolitame järjepidevalt oma
töötajaid.
Koostöö: arvestame oma kolleegide ja partneritega ning nendelt saadud tagasiside on meile
oluline.
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KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES
Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2011-2014:
Rahvaraamatukogudele eraldatakse riigieelarvest toetust teavikute soetamiseks, lisaks vahendid
maakonnaraamatukogu nelja töötaja töötasu katteks maakondliku funktsiooni täitmise eest.
Raamatukogude tegevuskeskkond on viimaste aastate investeeringute toel tunduvalt paranenud.
Kesksel kohal on nii elektrooniliste kui ka traditsiooniliste raamatukoguteenuste arendamine.
Raamatukogusüsteem URRAM on läbimas mitmeid uuendusi, kaasajastamisel on
kasutajakeskkond ning tegemisel on koduloo portaal.
Pärnu linna arengukava aastani 2025:
Pärnu on Eesti kultuurikeskus ja siinseid kultuurisündmusi külastab hinnanguliselt 300 000
inimest aastas. Pärnu linnal on kaasaegne kultuuri- ja spordirajatiste võrk. Endla Teater, Pärnu
Kontserdimaja ja Pärnu Keskraamatukogu on kultuurisündmuste peamised korralduspaigad.
HETKEOLUKORD
Seisuga 30. detsember 2011 on:
Pärnumaal 88 824 elanikku;
Pärnu linnas 42 429 elanikku;
Pärnu Keskraamatukogus 16 137 registreeritud kasutajat, neist lapsi 20,8%
Külastusi 232 817
MEIE TUGEVUSED:
1. Meie töötajatest 77% omavad kõrgharidust, 58% erialast kõrgharidust, kõik töötajad omavad
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni.
2. Raamatukogus on 6 hästi toimivat ja omavahel koostööd tegevat osakonda:
kojulaenutusosakond, lasteosakond, üldlugemissaal, saksa lugemissaal, muusikaosakond ja
kogude arenduse osakond.
3. Raamatukogul on hästi toimiv haruraamatukogude võrk, mis soodustab meie teenuste
kättesaadavust igale linnaelanikule tema elupaigast olenemata.
4. Raamatukogu on kompetentsete töötajatega kliendikeskne tänapäevaste infotehnoloogiliste
võimalustega keskkond, mis toetab kasutajate erialast enesetäiendust ja elukestvat õpet.
5. Asutusesisesed traditsioonid, töötajate tunnustamine ja personalitöö järjepidev arendamine on
loonud ühtse meeskonna ning parandanud teeninduse kvaliteeti.
6. Raamatukogus kättesaadav inforessurss on kajastatud Eesti rahvaraamatukogude ühises
e-kataloogis URRAM.
7. Raamatukogu tutvustamiseks on sisukas koduleht, uudiskiri, Facebooki lehekülg.
8. Hea nähtavus linnapildis, positiivne kuvand meedias ning usaldusväärsus koostööpartnerina
on suurendanud meie omatulu teenimise võimalusi.
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9. Traditsioonilise raamatukoguteenuse kõrval annavad meie tegevusele lisaväärtust erinevad
kunsti-, kirjanduse- ja muusikasündmused ning sündmuste sarjad.
10. Töö lastega on traditsioonidele toetuv, uutele ideedele avatud ning koostööpartnereid kaasav.
Tööd täiendab ja rikastab sisukas sündmuste programm.
11. Raamatukogu täidab maakonna keskraamatukogu ülesandeid.
12. Raamatukogu on kaasaegne ja inspireeriv keskkond töötajatele ja lugejatele.
MEIE NÕRKUSED
1. Asutuse sisekommunikatsioon ei vasta organisatsiooni vajadustele. Töötajatel ei ole vajalikul
määral arusaamist 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. Palka peetakse töökoormust arvestades liiga madalaks. Osadel töötajatel ei ole motivatsiooni
ennast arendada.
3. Lapsevankritega ja liikumispuude abivahenditega inimestele ei ole tagatud sissepääs
kõikidesse meie raamatukogudesse.
4. Oleme vähe tegelnud kasutajate juhendamise ja õpetamisega. Meie teenuseid ei tunne piisavalt
raamatukogu kasutajad ja ka potentsiaalsed raamatukogu külastajad.
5. Koduteeninduse teenuse puudumine eakate ja erivajadustega inimeste jaoks.
6. Töötajate liigne konservatiivsus ja vanadest harjumustest kinnihoidmine.
7. Töötajate IT alane kompetentsus ei jõua järele tehnika arengule.
KESKKONNA VÕIMALUSED
1. Teadmistepõhine ühiskonna areng suurendab vajadust kvaliteetse informatsiooni ja
infokirjaoskuse järele, mis võimaldab tõmmata senisest enam tähelepanu raamatukogule.
2. Haruraamatukogude asukoht koolide ja lasteaedade läheduses võimaldab tihedamat koostööd
linna haridusasutustega ja õpetajatega ning soodustab laste ja noorte raamatukogus käimist ning
lugemisharjumuste kujundamist.
3. Majanduslangus on suurendanud elanike huvi ja nõudlust raamatukoguteenuste vastu.
4. Projektide kirjutamine ja neile toetuste taotlemine võimaldab suurendada koostööpartnerite
ringi (kultuuri- ja haridusseltsid, festivalikorraldajad jms) ning leida lisaraha raamatukogu
arendamiseks ja ürituste korraldamiseks. Arengud Euroopa Liidu suunal avardavad võimalusi
rahvusvaheliseks koostööks ning lisaressursside taotlemiseks.
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5. Elanikkonna arusaam elukestva õppe olulisusest ja enesetäiendamisest üha laieneb, mis
suurendab huvi meie teenuste ja koolituste vastu ning võimaldab arendada raamatukogudest
elukestva õppe keskused.
6. Kodanikuühiskonna arenedes suureneb inimeste seotus oma linnaosaga. Raamatukogu areneb
üha enam kogukonnakeskuseks, kus inimesed saavad koos käia, oma hobisid arendada, õppida
jne.
7. Mittetulundusühingute osatähtsuse ja arvu suurenemine pakub võimalusi koostööks (näiteks
raamatukogusaalide kasutusele andmine, ruumide kasutajate poolt läbiviidud üritused
raamatukogudes jms).
8. Infotehnoloogia kiire areng loob võimalusi raamatukoguteenuste arendamiseks, muutes need
kasutajatele veelgi mugavamaks ja paindlikumaks ning võimaldades juurdepääsu eandmebaasidele, avardades juurdepääsu kogudele.
9. Läbimõeldud riiklik strateegia valdkonna arendamisel, omavalitsuse ja riigi toetus
raamatukogude finantseerimisel (teavikute, infokandjate, e-andmebaaside soetamise
finantseerimine, töötasud, raamatukoguprogrammid) tagab raamatukogu jätkusuutlikkuse ja loob
arenguvõimalused tulevikuks.
10. Hea asukoht linnaruumis (ligipääsetavus transpordiga, asukoht südalinnas jne) võimaldab
kõikidele huvilistele raamatukogu külastamise ja suurendab koostööpartnerite huvi maja
kasutamise vastu.
KESKKONNA OHUD:
1. Muutused inimeste väärtushinnangutes ja kiire elutempo vähendavad aega lugemiseks ja
raamatukogu (ka raamatukogus toimuvate ürituste) külastamiseks ning lõppkokkuvõttes
vähendavad raamatukogu tähtsust ühiskonnas.
2. Erinevate vaba aja veetmise võimaluste (sh uued meediad) pealetung võistleb inimeste
piiratud aja- ja raharessursi pärast.
3. Raamatukogu nagu iga teinegi kultuuriasutus sõltub poliitilistest muudatustest ja otsuseid
tegevate poliitikute isiklikest väärtushinnangutest.
4. Interneti levik võimaldab inimestel oma infovajadust rahuldada kodus arvuti eest tõusmata,
mistõttu raamatukogude külastatavus väheneb. Interneti kasutamine informatsiooniallikana
vähendab vajadust raamatukogu ja raamatute järele.
5. Raamatukogu mõjutavad arengud majanduses. Majanduse kasvu aeglustumisel ahenevad ka
riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvelised võimalused, väheneb investeeringute maht ja
pidurdub teavikute soetamise toetuse kasv.
6. Autorite õigusi kaitsev seadusandlus piirab raamatukogudest infokandjate laenutamist ja
kohapeal kasutamist.
7. Ühiskonna sotsiaalsete probleemide teravnemine mõjutab raamatukogu igapäevatööd (nt
vargused raamatukogudes).
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8. Sõltuvus tehnilistest laenutussüsteemidest ja nende toimimisest (mittetoimimisest).
Probleemid elektroonilise laenutusprogrammi URRAM toimimisel.
9. Ühistranspordi liinide harvenemine ja muutmine muudab raamatukogude külastamise
pärnakatele ebamugavaks.
EESMÄRGID JA TEGEVUSED:
Pärnu Keskraamatukogu eesmärgid ja tegevused on kavandatud neljas tegevusvaldkonnas:
1. Raamatukogu kogud ja nende kaudu pakutavad teenused sihtrühmadele;
2. Teenused maakonna raamatukogude võrgule;
3. Kultuuriteenused üldsusele;
4. Organisatsiooni arendamine.

I tegevusvaldkond: kogud ja teenused
Üldine eesmärk: Sihtrühmade vajadustele vastavad, nõuetekohaselt säilitatud ning
kaasaegsete vahenditega kättesaadavad tava- ja e-kogud.
Eesmärk 1: Mitmekülgsed ja ülevaatlikud keskraamatukogu kogud ning nende süsteemne
komplekteerimine.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Teavikute arv erinevates keskraamatukogu kogudes;
Võõrkeelse kirjanduse osakaal teavikute üldarvust;
E-raamatute laenutamine;
Koolitatud lugejate arv;
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Hästi toimiva hankesüsteemi kindlustamine linna ja maaraamatukogude
komplekteerimiseks.
TEGEVUS 2. Vajadusest lähtuv kogude täiendamine järelkomplekteerimise teel.
TEGEVUS 3. Inventuuri läbiviimine kõikides osakondades.
TEGEVUS 4. Elektronkataloogi redigeerimine.
TEGEVUS 5. Populaarse kaasaegse inglise keelse kirjanduse komplekteerimise suurendamine ja
selle tutvustamine.
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TEGEVUS 6. Kogude ja teenuste tutvustamine ning uudiskirjanduse ülevaadete koostamine
internetikeskkonnas, sotsiaalvõrgustikes, Pärnu Postimehes, jm.
TEGEVUS 7. Koolikohustusliku kirjanduse komplekteerimine ja õpetajatele tutvustamine
koostöös kooliraamatukogudega.
TEGEVUS 8. Pärnumaa koduloo andmebaasi pidev täiendamine.
TEGEVUS 9. Regulaarne kasutajakoolitus: Urrami kasutamise õpetamine, Pärnumaa koduloo
andmebaasi kasutamise õpetamine, üle-eestiliste andmebaaside tutvustamine ja kasutamise
õpetamine.
TEGEVUS 10. Seadustele vastav e-raamatute laenutamine.
Eesmärk 2: Lugemishuvi toetav ja uutele ideedele avatud lasteteenindus ning sisukas lastele ja
noortele suunatud sündmuste programm.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Laste ja noorte osakaal lugejate hulgast;
Laste- ja noortekirjanduse osakaal teavikute hulgast;
Lastele ja noortele korraldatud sündmused ja sündmuste sarjad;
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Pidev lugejakoolitus (raamatukogu- ja raamatututvustused, raamatukogutunnid) ja
kogude ning andmebaaside pidev tutvustamine lastele ja noortele.
TEGEVUS 2. Mitte-eestlaste integratsiooni arendamine koostöös Vene Gümnaasiumi, vene
lasteaiaga ja Rüütli Erahuvikooliga. Eesti lastekirjanduse tutvustamine lastele ja õpetajatele
(esialgu vene keeles).
TEGEVUS 3. Uute lasteraamatute tutvustamine Pärnu Postimehes.
TEGEVUS 4. Laste vaba aja sisustamise võimaluse täiustamine uute laua- ja arvutimängude
näol.
TEGEVUS 6. Töötubade ja tegevuste korraldamine koolivaheaegadel s.h. suvisel koolivaheajal.
TEGEVUS 7. Koostöö jätkamine teiste lasteürituste korraldajatega.
TEGEVUS 8. Väikelastele mõeldud spetsiaalsete tegevuste korraldamine, Mürakarukooli
käivitamine, Karude jututuba jm.
TEGEVUS 9. Lapse lugemise ja lugemist väärtustavate perede tunnustamine: tubli lugeja
nimetuse väljaandmine, tänukirjad vanematele jms.
TEGEVUS 11. Erinevate ametite tutvustamine raamatukogu ja raamatute kaudu.
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Eesmärk 3: Laiapõhjalisi muusika-alaseid erialaseid teadmisi pakkuv, hobi- ning huvitegevust ja
muusikalist enesearengut ning kvaliteetset meelelahutust toetav muusikaosakond.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Kogus olevate infokandjate arv;
Osakonna külastajate ja laenutuste arv;
Korraldatud sündmuste arv.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused:
TEGEVUS 1. Infokandjate soetamine;
TEGEVUS 2. Muusikasündmuste korraldamine koostöös linna muusikapedagoogide,
kultuurikorraldajate ja kontserdiorganisatsioonidega;
TEGEVUS 3. Osalemine Eesti Muusikakogude Ühenduse (EMKÜ) ja Rahvusvahelise
Muusikraamatukogude Assotsiatsiooni (IAML) tegevuses.
Eesmärk 4: Kaasaegne ja kasutajasõbralik teeninduskeskkond.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Külastajate tagasiside, rahuloluküsitlused jm;
Lugejate arvu suurenemine;
Uued sihtgrupid (koduteenindus);
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste pakkumine lugejatele (puutetundlikud
arvutiekraanid, uus riistvara jms).
TEGEVUS 2. Raamatukoguvõlglaste arvu vähendamine läbi sihipärase töö võlglastega ja
erinevate sanktsioonide (inkassoteenus, kohtutäitur) kasutamine.
TEGEVUS 3. Ranna haruraamatukogu töökeskkonna kaasajastamine.
TEGEVUS 4. Keskraamatukogu keskkonna kaasajastamine ja turvalisemaks muutmine
(helitehnika, valgustussüsteem, turvaväravad jm).
TEGEVUS 5. Infopäringu võimaluse loomine kodulehel.
TEGEVUS 6. Eakatele ja puuetega inimestele koduteeninduse süsteemi loomine koostöös
Eakate Avahoolduskeskusega.
TEGEVUS 7. Tagastusautomaadi kasutuselevõtt keskraamatukogus ja tagastuskastide
kasutamine haruraamatukogudes.
TEGEVUS 8. Virtuaalse raamatukogukroonika loomine kodulehele.
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II tegevusvaldkond: teenused maakonna raamatukogude võrgule
Üldine eesmärk: Kaasaegne maaraamatukogu - kogukonna- ja kultuurikeskus.
Eesmärk 1: Mitmekülgsed ja ülevaatlikud maaraamatukogude kogud ning nende süsteemne
komplekteerimine.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Uute teavikute arv erinevates maaraamatukogudes;
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Ilmuvate teavikute kohta info hankimine ja edastamine maakonna
raamatukogudele.
TEGEVUS 2. Saabunud teavikute liigitamine ja märksõnastamine.
Eesmärk 2: Maaraamatukogu on tunnustatud kultuuriasutus, kus töötavad kompetentsed ning
motiveeritud raamatukoguhoidjad.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Korraldatud kohtumiste, seminaride, koolituste ja õppepäevade arv ning nendel osalejad;
Koduloo andmebaasi sisestatud informatsioon;
Ilmunud trükised, teatmikud jm maaraamatukogusid tutvustavad sündmused.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Maaraamatukogude töötajate täiendkoolituse korraldamine ja erialane
juhendamine koostöös omavalitsustega (koolitused, seminarid ja väljasõidud jm).
TEGEVUS 2. Maaraamatukogude töötajate kaasamine Pärnumaa koduloolise andmebaasi
täiendamisse.
TEGEVUS 3. Regulaarne maaraamatukogude külastamine ja kohtumine valla kultuurinõunikuga
vähemalt 1 kord aastas.
TEGEVUS 4. Maaraamatukogude ja nende tegevuse tutvustamine maakonnalehes, maakonna
raamatukogusid tutvustava teatmiku koostamine.
TEGEVUS 5. Suunata külaraamatukoguhoidjaid jäädvustama oma raamatukogu ajalugu.
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III tegevusvaldkond: kultuuriteenused üldsusele
Üldine eesmärk: Pärnu Keskraamatukogu on aktiivne osaleja Pärnu linna kultuurielus.
Eesmärk 1: Pärnu Keskraamatukogu on uute kultuurisündmuste ja –traditsioonide algataja.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Korraldatud kultuurisündmused, kohtumised jms, nendel osalenud inimeste arv;
Õpiringide ja õppijate arv;
Toimunud loengud ja näitused, nende külastajate arv.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Filmi-, muusika- ja lugemishuvilistele klubilise tegevuse korraldamine.
TEGEVUS 2. Kirjanduslike kohtumiste korraldamine.
TEGEVUS 3. Raamatulaatade korraldamine.
TEGEVUS 4. Raamatukogu 105. tegevusaasta tähistamine (2014).
TEGEVUS 5. Elukestva õppe toetamine - õpiringide, keeltekohvikute, loengute ja näituste
korraldamine.
TEGEVUS 6. Sündmuste kajastamine nii sõnas kui pildis raamatukogu kodulehel.
Eesmärk 2: Pärnu Keskraamatukogu on partner erinevatele kultuurikorraldajatele ja –asutustele.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Uued ja vanad koostööpartnerid – koostöölepingud, tagasiside partneritelt, ühised projektid ja
nendes osalejad;
Koostöös korraldatud sündmused ja nendel osalejad;
Raamatukogu ruumide kasutamine erinevate sündmuste (näitused, kontserdid, koolitused jm)
korraldajate poolt.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Osalemine linnas korraldatavatel kultuuriüritustel: Augustiunetus, Hansapäevad,
PÖFF, Pärnu päev jne.
TEGEVUS 2. Erinevate riikide filmide, kunsti ja kirjanduse tutvustamine koostöös
välissaatkondadega.
TEGEVUS 3. Saksa keele ja kirjanduse tutvustamine koostöös Goethe Instituudiga.
TEGEVUS 4. Jätkuv koostöö Kunstide Maja, Kunstikooli ja Muusikakooliga.
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TEGEVUS 5. Näitusepindade pakkumine kunstinäituste korraldamiseks.
TEGEVUS 6. Koostöö arendamine SA-ga Endla Teater ja Pärnu Muuseumiga.
Eesmärk 3: Pärnu Keskraamatukogu tegevus on nähtav linna kultuuripildis.
Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Uued ja vanad koostööpartnerid – koostöölepingud, tagasiside partneritelt, ühised projektid ja
nendes osalejad;
Koostöös korraldatud sündmused ja nendel osalejad;
Raamatukogu ruumide kasutamine erinevate sündmuste (näitused, kontserdid, koolitused jm)
korraldajate poolt.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Raamatukogu kodulehekülje pidev uuendamine ja täiendamine ning raamatukogu
ürituste kajastamine linna kodulehel.
TEGEVUS 2. Lugejate, koostööpartnerite ja avalikkuse teavitamine raamatukogu tegevusest
regulaarse uudiskirja abil.
TEGEVUS 3. Aktiivne osalemine erinevates sotsiaalvõrgustikes.
TEGEVUS 4. Tihe koostöö Pärnu Postimehe ja Päikeseraadioga.
TEGEVUS 5. Osalemine messidel ja laatadel jm avalikku teavitustegevust võimaldavatel
sündmustel.
TEGEVUS 6. Raamatukogu kodulehele eraldi lastelehe loomine.

IV Organisatsiooni arendamine
Üldine eesmärk: Pärnu Keskraamatukogu on organisatsioonina efektiivne, innovaatiline
ning korrektne.
Eesmärk 1: Hästi toimiv, ühtne ja motiveeritud meeskond.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Asutuse sisekommunikatsiooni parandamine.
TEGEVUS 2. Töötajate motiveerimine läbi asutusesisese tunnustamise.
TEGEVUS 3. Asutusesiseste traditsioonide ja ühistegevuse arendamine.
TEGEVUS 4. Palgaläbirääkimiste pidamine omavalitsusega, et taastada töötasu 2009. aasta
tasemele ning iga-aastase vähemalt 10% palgatõusu taotlemine.
TEGEVUS 5. Endiste töötajate kokkukutsumine 1x aastas.
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Eesmärk 2: Heade erialaste teadmistega ning pidevalt arenev meeskond.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Ühiste koolituste korraldamine keskraamatukogu, maaraamatukogude ja
kooliraamatukogude töötajatele.
TEGEVUS 2. Koolituste eest tasumiseks erinevate võimaluste otsimine (projektide kirjutamine)
TEGEVUS 3. Osalemine ERÜ ja Rahvusraamatukogu korraldatud koolitustel.
TEGEVUS 4. Uute kogemuste saamiseks ajutine töötamine teistes keskraamatukogudes,
töötajate vahetuse programmi raames.
TEGEVUS 5. Osalemine rahvusvahelistes projektides.
Eesmärk 3: Hästi toimiv kaasaegne ja korrektne töökorraldus.
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja uued algatused.
TEGEVUS 1. Korrektne dokumendihalduse korraldamine linna ühtses dokumendi
haldussüsteemis Amphora.
TEGEVUS 2. Arhiivi pidev täiendamine ja korrastamine.
TEGEVUS 3. e-arvete osakaalu suurendamine.
TEGEVUS 4. Regulaarne töötajate suunamine töötervishoiuarsti juurde.
TEGEVUS 5. Töötajate töökeskkonna parandamine ja ergonoomilisemaks muutmine (toolid,
lauad, monitorid).

Arengukava täitmise, hindamise ja uuendamise kord
Pärnu Keskraamatukogu arengukava on strateegiline dokument, mille põhjal koostatakse igaaastased tegevuskavad ja planeeritakse eelarve.
Arengukava täitmist arutatakse igal aastal raamatukogu nõukogus. Arengukava tulemuslikkust
hinnatakse üks kord aastas. Ettepanekud arengukava muudatusteks kinnitatakse raamatukogu
nõukogus.

