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Pärnu Keskraamatukogu tegevuskava aastaks 2016 lähtuvalt dokumendist
„Pärnu Keskraamatukogu arengukava 2012-2016”
1. Kogud ja teenused
Tegevused

Loodetav tulemus

Erinevate sihtrühmade vajadustele vastavad kogud –
rohkem järelkomplekteerimist
Laiendada audioraamatute kogu

Pakkuda alternatiivset võimalust raamatutega tutvumiseks teelolijatele

Luua ingliskeelsete koomiksite kogu

Pakkuda teismelistele neile
raamatukokku ja lugema

huvipakkuvat

kirjandust

raamatukogus,

meelitada

neid

Hankida juurde lapsi arendavaid mänge ja kirjandust Laste arenguvõimaluste suurendamine läbi mängude ja lugemise
Rohkem tutvustada
raamatuid

tasuta

kättesaadavaid

Keskraamatukogu, harukogude
koostöös kogude korrastamine

ja

e- Lugejate teadlikkuse kasv tasuta e-raamatute saadavuse kohta.

maakogude Mittevajalike teavikute pakkumine maa- ja kooliraamatukogudele, et nende kogusid rikastada

Jätkata koduteenindusega

Pakkuda lugemisvõimalust inimestele, kes ise tervislikel põhjustel ei saa raamatukokku tulla

Arendada välja uusi lugemisega seotud teenuseid Pakkuda seenioritele rohkem võimalusi lugemiseks ja kirjanduse ning eluga kursis olemiseks
seenioritele
(ettelugemine,
biblioteraapia,
soovitusnimekirjad) ja alustada koostööd Tammiste
Hooldekoduga.
Elukestva õppe jätkuv toetamine läbi tegevuste Pakkuda inimestele raamatukogus enesetäiendamisvõimalusi
(üritused) ja kirjanduse
Infokirjaoskuse koolitused igale vanuseastmele

Teadlikuma lugeja kasvatamine

Kasutajakeskne ja paindlik teenindus nn isiklikud Tulemus – rahulolev lugeja ja vahetu kontakt
soovitus- ja teemanimekirjad lugejatele
Lasteaedade teenindus

Viia raamatukogu lasteaeda, et tutvustada lastele raamatuid ja mitmekesistada õpetajate
võimalusi tundide läbiviimisel, kasvatada raamatukogule uusi kasutajaid

Uus tasuline teenus - lamineerimine
Perioodikaväljaannetele vöötkoodid

Töötajate töö muutub lihtsamaks ja mugavamaks

2. Lastes ja noortes lugemishuvi äratamine ja nende raamatukokku kutsumine
Tegevused

Loodetav tulemus

Koostöö kõikide linna lasteaedade ja koolidega

Rohkem lugejaid raamatukogus

Linnalaagrite teematundide korraldamine

Raamatukogu kui kohtumispaik

Lugemiskoerad

Toetada lapsi nende lugemiharjumuste kujundamisel

Mürakarukool

Väikelaste ja nende vanemate kasvatamine raamatukogu kasutajaks

Karude jututuba lasteosakonnas ja muinasjututunnid Laste jutustamisoskuse ja eneseväljendusoskuste arendamine ja parandamine
Ranna raamatukogus
Töötoad igal koolivaheajal ja lisaks ka igapäevased
meisterdamisvõimalused lasteosakonnas ja Ranna
raamatukogus (raamatukoguhoidja juhendamisel)
Erinevad teematunnid
lasteaedadele

linna

ja

Lapsed veedavad kasulikult vaba aega raamatukogus ja õpivad uusi oskusi

maakonna Lastele raamatukogu kui vabaajakeskuse ja raamatute kodu tutvustamine

Majamängud põhikooliõpilastele (nutimäng ja saksa Raamatukogu ja teiste linna kultuuriasutuste tutvustamine noortele
keele päevad)
Pärnu haigla raamatukarussellide hooldamine ja Muuta haiglas olevate laste päeva ja aega sisukamaks ning huvitavamaks
täiendamine.
Ettelugemispäeval
raamatukoguhoidjad loevad haiglas olevatele lastele
ette
Otsimist ja nuputamist pakkuv suvemäng

Pakkuda raamatukogus vaba aja veetmise võimalust

Osalemine üle-Eestilistel konkurssidel
Venekeelse Tähekese erinumbri tutvustamine, Vene laste integreerimine
raamatukogutunnid venekeelsete lasteaiarühmadele
Ettelugemispäev lasteaedade lastele – karupoeg Uute lugejate kasvatamine
Puhh 90
Lasteüritused piirkonna lasteaedade lastele Ranna Uute lugejate kasvatamine
raamatukogus
Lauamängud lasteosakonnas kapist välja ja osta Lapsed veedavad rohkem aega raamatukogus
lauamänge ka Ranna raamatukogusse
Noorsooraamatute hindamise tahvel ilukirjanduse Noored saavad hinnata loetud raamatuid ja soovitada uusi raamatuid, mida hinnata. Noorte
osakonnas.
kaasamine raamatukogu tegevusse ja lugema õhutamine
3. Muusikaosakond
Tegevused

Loodetavad tulemused

Muusikaklubi üritused – erinevad muusika-alased Tõsta pärnakate muusika-alast teadlikkust
loengud kõigile vanusegruppidele
CDplaatide tutvustamine avariiulitel

CDde laenutuste arvu suurenemine ja lugejate valikuvõimaluse avardamine

Elektrikitarr ja digiklaver

Muusikahuvilistele pillimänguvõimaluse pakkumine

Teabepäevad
linna
muusikapedagoogidele

ja

maakonna Toetada muusikapedagooge nende töös

4. Teeninduskeskkond
Tegevused

Loodetavad tulemused

Laenutusautomaat

Anda lugejatele võimalus kiiremini oma laenutused vormistada

Uue nö infoala kujundamine/istumiskohad/ekraan/
garderoobi ümberkujundamine jms

Raamatukogu kui vaba aja veetmise koht, raamatukogu kui kohtumispaik

Malelauad lugejatele

Pakkuda inimestele rohkem ajaveetmisvõimalusi raamatukogus

Suure saali valgustus

Pakkuda saali kasutajatele paremaid tingimusi

Ranna raamatukogu ruumide probleemile lahenduse Suure elamurajooni inimestele kvaliteetse raamatukoguteenuse pakkumine
otsimine – linnavalitsuse tähelepanu juhtimine
probleemile
Arvutiklass/grupitöö ruum

Võimalus kasutajatele anda ruume grupitöö läbiviimiseks; lisaks saab olema veel üks ruum,
mida välja rentida

Eraldatud istumiskohad/lugemisnurgad

Lugejatele meeldiva keskkonna loomine

Uus koduleht

Info paremini kättesaadav

Lugejate kasutuses olevat arvutipargi uuendamine

Paraneb teenuse kvaliteet

Infoletis arvutiekraan, millelt lugeja näeb ja saab Lihtsam on järgida andmekaitseseadust
oma andmeid parandada
Lasteosakonna lugejaala ümberkujundamine

Lastele mugava ja mängulise keskkonna loomine

5. Teenused maakonna raamatukogude võrgule
Tegevused

Loodetavad tulemused

Materjali kogumine Pärnumaa raamatukogusid Koguda kokku info Pärnumaa raamatukogude ja nende ajaloo kohta
tutvustava infokogumiku ja Pärnumaa koguteose
koostamiseks
Keskkogu abi maakogudele vananenud ja lagunenud Maakogude korrastatud kogud
raamatute mahakandmisel
Järelkomplekteerimine vastavalt vajadusele

Maakogude mõistlikum teavikute soetamise raha kasutamine ja kogude komplekteerimine
vastavalt kasutajate vajadustele

Inventuur raamatukogudes, kus see pole 10 aasta Korrastatud kogud
jooksul toimunud
Linna- ja maakogude ühine laager Kihnus

Koostöö tihenemine maaraamatukogude ja keskraamatukogu töötajate vahel. Tutvumine Pärnu
maakonnaga ja kolleegide tööga

5
täiendkoolitust
raamatukoguhoidjatele

maakonna

ja

linna Teadlikumad ja targemad raamatukoguhoidjad, kes pakuvad kasutajatele paremat teenust

Maaraamatukogude külastamine

Lugejaportaalis URRAM lugejate isikuandmete korrastamine ja ühtlustamine

Kohtumine valdade kultuurinõunikega

Keskkogu tihedam koostöö valdadega ning kursis olemine haldusreformi käiguga

Maakogude töötulemuste ja
tutvustamine KOVi ametnikele

aruannete

laiem Külakogudel kohustus teha aastakokkuvõte vallale oma töö kohta ja ka oma vajalikkuse
tõestamine

6. Kultuuriteenused üldsusele
Tegevused

Loodetavad tulemused

Kirjandusmäng Pärnust (ilukirjandusosakond)

Pärnu kirjanduslike paikade tutvustamine

Näitused

Raamatukogu on kultuurikeskus

Kohtumised kirjanike jt huvitavate inimestega

Pärnakatele tasuta võimalus osaleda kultuurisündmustel, raamatukogu kui kohtumispaik

Avatud uksed

Raamatukogu teenuste, ruumide, ürituste tutvustamine avalikkusele

Saksa keele vestlusring, giidide kogunemine, Saksa keele ja kultuuri tutvustamine, raamatukogu kui kohtumispaik
noortekogu raamatuklubi – rkogu kui kooskäimise
koht
Osalemine Augustiunetusel, lastekaitsepäeval
avalikel üritustel
Nutimäng Pärnu ja Pärnumaa 5. klasside õpilastele

jt Raamatukogu on linnapildis nähtav
Koostöö Pärnu Muuseumiga – linna kultuuriasutuste tutvustamine lastele

Kirjanduslik mälumäng Pärnu koolide õpilastele
7. Organisatsiooni arendamine
Tegevused

Loodetavad tulemused

Sisekommunikatsiooni parandamine

Üldkoosolek kord kuus ja osakonnajuhatajate koosolek nädal enne üldkoosolekut. Sündmuste
kalender – töötajate kursisolek raamatukogus toimuvaga

Keeleõpe töötajatele (inglise-, soome keel)

Töötajatele paremad võimalused enesetäiendamiseks ja võõrkeelsete klientidega suhtlemiseks

Istumispallid jm tervist
arendavad
vahendid
rahvaspordiüritustel

säästvad/toetavad ja Töötajate parem tervis ja töökeskkond
ja
osalemine

Soovide kast lugejatele
Ühisreis tutvumaks
raamatukogudega

Õpime tundma oma lugejate soove ja vajadusi.
Ida-Virumaa

kultuuri

ja Töötajatele hea võimalus ka tööväliselt kolleegidega aega veeta ja vahetada kogemusi teiste
kolleegidega

Uued ametijuhendid, töökorralduse alused

Parem ja selgem juhtimine ja arusaamine oma tööülesannetest

Endiste töötajate kokkukutsumine

Sidemete hoidmine endiste kolleegidega ja nende mälestuste talletamine

Dokumendiregister avalikuks

Avalikkusele parem ülevaade raamatukogu tegevusest

Töövarjuks Viljandi raamatukokku

Kogemuste vahetamine ja kogumine teistelt kolleegidelt

Sidemete
loomine
raamatukogudega

Pärnu

sõpruslinnade Kogemuste vahetamine ja kogumine teistelt kolleegidelt

Töötajate tervisekontroll

Terved töötajad

Tehniliste vahendite kasutamise koolitus töötajatele

Teadlikumad lugejateenindajad

Pärnu
Keskraamatukogu
töötajad
kuuluvad Osalemine otsustamisprotsessis
erinevatesse üleriigilistesse töögruppidesse ja
nõukogudesse ja eiralaorganisatsioonide juhatustesse
Tunnustamine

Parimad saavad tunnustatud, töötajate motiveerimine

Arengukava 2017-2022 koostamine

Uus arengukava

Raamatukogu sümboolika uuendamine

Raamatukogu saab uue logo ja sümboolika, mida kasutada meenetel

Pärnu Keskraamatukogu on hea koostööpartner Projektidest saadava uued kogemused ja teadmised ning nende rakendamine raamatukogu töös.
rahvusvahelistes projektides (NordPlus)
Uued kontaktid rahvusvahelisel tasandil.

