
Harku valla Raamatukogud  

TEGEVUSE ARUANNE 2020 

 

Tabel 1 

Harku vald Elanike 

arv 

(01.12.1

9) 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Harku vald 15199 1 2      0 3 

 

1. Põhilised tegevussuunad (rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja 

tegevuse analüüsimine, RaRS § 5(5) 3). 

 

Aastal 2020 liideti Harku, Tabasalu ja Vääna raamatukogud ühtseks raamatukoguks juriidilise 

nimetusega Tabasalu Raamatukogu. Keskraamatukogu funktsioon on Tabasalu raamatukogul, 

Harku ja Vääna on harukogud.  

Võeti suund digitaalsete keskkondade kasutusele võtmiseks. Loodi uusi võimalusi pakkuv 

atraktiivne koduleht, kus veebilehe külastaja saab teavet nii Harku valla Raamatukogude kohta 

kui ka leiab nt teiste mäluasutuste andmebaasid. Leht võimaldab edaspidi eksponeerida 

virtuaalnäitusi jpm. Oluliselt on täiendatud online-kanalite kasutamist.  

Loodi alus ühtseks stilistiliseks identiteediks (logo jmt). 

Oluline on olnud ühiste elektrooniliste kanalite kasutusele võtmine sisekommunikatsiooni 

tagamiseks.  

Töötati välja Harku valla Raamatukogude arengu- ja tegevuskava aastateks 2021-2024. 

Arengukava näeb ette Vääna ja Tabasalu raamatukogu ruumide arendusi. Ühendatud 

raamatukogu võimaldab teha raamatukogud nähtavamaks ning annab positiivsemad väljundid 

arenguks. Arengukava järgi kannab vallaraamatukogu multifunktsionaalse kultuurikeskuse 

rolli. 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 

Eriolukorra alguses suleti raamatukogu, lugejad suunati kasutama elektrooniliste teavikute 

kogusid, eeskätt e-kogu ELLU, toimus kaugtöö. Tutvustati ka teisi e-andmebaaside kasutamise 

võimalusi. Eriolukorra teises pooles toimus kontaktivaba laenutamine, jätkati e-kogude 

tutvustamist, vastati e-kanalite ja telefoni teel tulnud päringutele. Töötajatel oli kaitsemaski ja 

-kinnaste kasutamise võimalus, telliti pindade ja käte desinfitseerimisvahendid. Eriolukord tõi 

välja vajadused personali koolituste osas ning vajadused uute IT-lahenduste järele. Aasta 

lõpuks osutus võimalikuks osta pakiautomaat, alates kevadest alustati e-kanalite korrastamist, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017055?leiaKehtiv
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mis olid sügiseks kasutuses. Jätkatakse personali koolitustega ja kaasaegsete IT-lahenduste 

kasutusele võtmisega. Otseseid kärpeid raamatukogu eelarves ei tehtud.  

1.1.2 Teine laine 

Raamatukogu oli avatud, pakuti võimalust ka kontaktivabaks laenutamiseks. Toimusid mitmed 

sündmused nagu näitused ja töötoad, sealjuures arvestati piirangutest tulenevaid nõudeid. 

Raamatukogu lahtiolekuajad olid tavapärased nii nagu enne eriolukorda. Töötajad kandsid 

kaitsemaski, oli visiiri kandmise võimalus, samuti telliti laenutusletile kaitseklaasid (va Vääna 

rk laenutusleti puudumise tõttu). Kasutusel olid käte ja pindade desinfitseerimisvahendid nii 

töötajatele kui lugejatele jt. Jätkati telefoni ja e-kanalite kaudu tulnud päringutele vastamist. 

Eelarve kärpeid ei olnud. Töötajad osalesid professionaalseid oskusi arendavatel koolitustel. 

Toimus uute IT-lahenduste kasutusele võtmine.  

Eriolukord tõi välja puudused kõigi kolme raamatukogu ventilatsioonisüsteemides. 

Eriolukord tõi selgelt välja kaasaegsete e-lahenduste, sh e-kogude vähesuse, aga ka 

raamatukogutöötajate vähesed teadmised selles valdkonnas. Riiklikul tasandil on vajalik 

elektrooniliste kogude loomise tugi ning oluliselt suurem e-kogude jt andmebaaside kasutamise 

propageerimine ning töötajate koolitamine.  

 

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Harku valla raamatukogud koosnevad kolmest raamatukogust: Harku, Tabasalu ja Vääna 

raamatukogu.  

Harku valla raamatukogude juurde moodustati viieliikmeline nõukogu. Aasta teises pooles 

muudeti ühendatud raamatukogu nimetus „Tabasalu Raamatukogu“ selguse huvides „Harku 

valla Raamatukogud“. https://www.riigiteataja.ee/akt/408092020018 

Ühendatud raamatukogu loomine tõi kaasa mõned struktuurimuudatused. Kolme raamatukogu 

juhib üks direktor, kogusid juhib peavarahoidja ning tööjõuressursside parema kasutamise 

eesmärgil muudeti harukogudes ametikohtade koormust ja arvu.  

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.19. €  

Seisuga  

31.12.20 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  273.317 297.610 +8.9 

Personalikulu  155.747 164.107 +5.4 

Komplekteerimiskulu 51.720 56.434 +9.1 

sh KOV-lt 31.230 32.470 +4.0 

sh riigilt  20.490 23.964 +17.0 

Infotehnoloogiakulu  3.545 13.410 +278.3 

https://www.riigiteataja.ee/akt/408092020018
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2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Projekt – Huvihariduse ja huvitegevuse 

kava 2020 – võrgustikutöö – Harku 

seltsitoale innovaatiliste 

tehnikavahendite soetamine 

 

1.01.2020-

31.12.2020 

 

3449,95 

 

3493,00 

Projektiga varustati Harku raamatukogu seltsituba multifunktsionaalseks kasutuseks ja 

tegevuseks vajalike tehniliste seadmetega: soetati arvutiga interaktiivne ekraan, selle 

lisavahendid, dokumendikaamera,  WiFi lisaseade.  

Projekti toel areneb raamatukogu multifunktsionaalse kogukonnakeskusena. Eesmärgiks on 

arendada kohalikku võrgustikutööd, nii et kohalikel lastel ja noortel oleks seltsitoas võimalik 

osa saada noortevaldkonna huvitegevuse teenustest. 

Seadmed võimaldavad pakkuda kasutajatele kaasaegse tehnikaga (veebi)koosolekute pidamise 

võimalust, mitmekesistada ja elavdada lastetööd ja eakate seltsingulist tegevust; tutvustada 

inspireerivaid võimalusi, tehnilisi lahendusi ja nende kasutamist eri sihtgruppidele. 

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

 

Raamatukogude ühendamine tõi kaasa ka struktuurimuudatuse personali hulgas. 

Struktuurimuudatuse eesmärk on olnud kasutada olemasolevaid ressursse ratsionaalselt. Harku 

raamatukogus oli 2,5, Tabasalu keskraamatukogus 2,5 ja Vääna raamatukogus 1,0 

raamatukoguhoidja ametikohta. Tulenevalt asjaolust, et Tabasalu keskraamatukogu külastajate 

arv on oluliselt suurem, võrreldes Harku raamatukogu vastava arvuga, siis nüüd on Harku 

raamatukogus üks täiskohaga raamatukoguhoidja ametikoht, mis jaguneb kahe töötaja vahel. 

Harku raamatukogu 0,5 raamatukoguhoidja ametikoht liideti Tabasalu keskraamatukogu 0,5 

raamatukoguhoidja ametikohaga, nii on Tabasalu keskraamatukogus kolm raamatukoguhoidja 

ametikohta ja neli töötajat, mis vastab paremini töömahule. 

Ühinenud raamatukogul on vaja välja töötada ühtne kogude strateegia ja seetõttu loodi  

peavarahoidja ametikoht.  

Vääna raamatukogusse palgati koristaja (0,5). 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest (erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate 

täienduskoolituse korraldamine, RaRS § 5(5) 4).  

Osaleti lugejateeninduse kompetentsi arendavatel koolitusel: 

• IT-alane kompetents: MS Word – esimesed sammud. Nordic Koolitus.  

• Kirjanduse tundmine, lugemiskultuuri arendamine: 4th Baltic Sea Conference on 

Literacy. Searching for a Common Language. Eesti Lugemisühing. Lastekirjanduse 

aastakoosolek. Eesti lastekirjanduse Keskus, ERÜ. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017055?leiaKehtiv
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• Lastetööd puudutavad teemad: XVII üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev. ERÜ, 

Viimsi Raamatukogu. 

• Raamatukogu kui koolitaja rolli võimalused ja kompetents: Piirkondlik seminar 

raamatukoguhoidjatele Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste 

avardamine. ETKA ANDRAS. 

• Rahvusraamatukogu kutsekoolitus. 

• Rahvusraamatukogu koolituspäevad: Jaan Kross 100 jt. 

• Veebiseminarid-koolitused: Tartu Linnaraamatukogu ettekandepäev Digiteemad 

rahvaraamatukogus; ERÜ ja Creativity Lab'i veebiseminar Kuidas tekib soov õppida?;   

Aleksander Sibulale pühendatud Tallinna Keskraamatukogu erialapäev; TTÜ ja Eesti 

Rahvusraamatukogu koostööseminar Teenusedisaini konverents 2020: avaliku ruumi 

disain inimkeskseks. 

Lisa 1  

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 

 

LISA 2 

Harku raamatukogust Tiiu Kask ja Lembi Oper tegid ettekanded kahel kohalikul üritusel 

koduloolisel ja kirjanduslikul teemal, samuti raamatusõprade klubi 2 üritusel. 

Raamatukogu direktor, Liia Rebane, tegi Helsingi ülikoolis, The Helsinki Collegium for 

Advanced Studies, kaks ettekannet 16th Century Bookbindings of the National Library of 

Finland and 16th Century Bookbindings of the National Library of Finland, vol 2. 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine.  

Tabasalu raamatukogu töötaja alustas õpinguid Rahvusraamatukogu kutsekoolitusel. 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Lembi Oper – Aasta maaraamatukoguhoidja 2020 Harjumaa nominent (30.10.2020). 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

LISA 3 

Alustati Vääna raamatukogu arendusega, jõuti oluliste lahendusteni ja kokkulepeteni ning 

alustati raamatukoguruumide projekteerimisega.  

Harku raamatukogus  vahetati välja fuajee ja tamburi valvesignalisatsiooni andurid 

kaasaegsemate vastu. Remonditi ventilatsioonisüsteemi (veebr ja detsember), 

ventilatsioonisüsteemi remont kandus ka 2021. aastasse. 
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Tabasalu raamatukogu arenduse kohta on  tehtud vallale ettepanekud, koostöö vallaametnikega 

lahenduste leidmiseks jätkub.  

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Seoses Vääna raamatukogu arendusega luuakse eakatele ja liikumispuudega  inimestele 

paremad võimalused raamatukogu kasutamiseks. Harku raamatukogus on tagatud üksnes 

osaline juurdepääs, vallale on tehtud ettepanek olukorra parandamiseks. Tabasalu 

raamatukogus on juurdepääs tagatud.  

 

2.5.2 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Raamatukogu on võtnud suuna arendustegevusteks infotehnoloogia valdkonnas. Esimeseks 

oluliseks väljundiks on uue kodulehe väljatöötamine ja avamine avalikkusele. Koduleht viib 

lugeja ka teiste mäluasutuste andmebaasideni. Kasutusele on võetud elektroonilised lahendused 

sisekommunikatsioonis ja dokumendihalduses.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Teavikuid komplekteeriti vastavalt raamatukogu komplekteerimispõhimõtetele, mille 

eesmärgiks on kogu pidev mitmekülgne uuendamine sihtgruppide vajadusi ja eripära 

arvestades. 2020. aastal, raamatukogude ühinedes, loodi alates 1. juulist 2020 peavarahoidja 

ametikoht, kelle ülesandeks on  kogude koordineeriv korraldamine, ühtsete 

komplekteerimispõhimõtete väljatöötamine ja rakendamine. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Kogusid 2020. a auviste ja elektronteavikutega ei täiendatud, lisandus 1 annetatud auvis. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Inventuurid viidi läbi Tabasalu ja Vääna raamatukogudes. 

 

Muu kogude  korrastamine 

Harku raamatukogus viidi lõpule kohaviitade ümbermarkeerimine raamatu seljale. Jätkus kogu 

korrastamine: välja on vahetatud kõik plastikust liigieraldajad metalsete vastu ja hangiti lisaks 

suurem kogus raamatutugesid. Jätkub valikuline kiletamine, et enamringlevaid teavikuid hoida 

pikemalt heas seisukorras. Hangiti väike riiul lastekirjanduse paremaks eksponeerimiseks. 

Tabasalu ja Vääna raamatukogudes viidi läbi inventuur, kogust kustutati (sh ka Harku rk) 1101 

teavikut. 2020 pöörati suuremat tähelepanu raamatute seisukorra parendamisele/säilitamisele, 
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suurendati raamatute valikulist kiletamist. Kogude paremaks korraldamiseks hangiti Tabasalu 

lasteosakonda kaks suurt riiulimoodulit. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejate paremaks teenindamiseks hangiti Tabasalu raamatukogusse Cleveroni pakiautomaat. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 4 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2019 

Lugejad 

2020 

Muutus (+-) 

Harku v rk-d 3549 3458       -91 

Sh keskk 2538 2417      -121 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2019 

Külastused 

2020 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2019 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Muutus 

(+-) 

Harku v rk-d 55844 51082 -4762     27 2626 +2599 

Sh keskk 43390 38459 -4931      0 2473 +2473 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2019 

Laenut-d 

2020 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2019 

Päringud* 

2020 

Muutus 

(+-) 

Harku v rk-d 77313 80958 +3645     331    342       +11 

Sh keskk 53616 54301 +  685     311    231   -80 

 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Harku vrk-d 0  0  0  

Sh keskk 0  0  0  

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 
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Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Harku vrk-d      0  0  0  

Sh keskk      0  0  0  

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2019 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2019 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2020 

Harku vrk- 0  0  

Sh keskk 0  0  

 

4.3 RVL teenindus  

Raamatukogudest saadeti välja 193 teavikut ja telliti 121 teavikut. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 

2019 

Lug-d 

2020 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2019 

Külast-d 

2020 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2019 

Laenut 

2020 

Muutus 

(+/-) 

Harku vrk-

d 

947 886 -61 11865 9824 -2041 7865 7684  -181 

Sh keskk 661 594 -67 8397 6464 -1933 4766 4191 -575 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

Harku raamatukogus on olnud töö väikelastega tulemuslik: eelkooli-, algklassilaste ja 

põhikooliõpilaste laenutusi on võrdses proportsioonis ja rohkem võrreldes 

gümnaasiumiõpilastega. 

Neljandat aastat jätkuv koostööprojekt Harku lasteaiaga „Aitan lapsi lugema“ on  arenenud 

kvaliteedis. 2019. aastast rakendame väikegruppide lugemistundides lastega filosofeerimise 

metoodikat, mis aitab teadvustada lugemise eesmärke ja õpetab lapsi kriitiliselt mõtlema ja 

analüüsima.  Raamatukogu lugemistunde läbi viies arvestame lasteaia õppekavaga ja peame 

jätkuvat koostööd kasulikuks kõigile osapooltele (kaasatud on lapsed, lapsevanemad, lasteaed, 

raamatukogu). 

5 aastat tegutsenud laste lugemisring „Loeme üheskoos“ käis sel aastal koos vaid ühe korra. 

Vääna raamatukogus jätkusid iganädalased lasteaialaste raamatukogu külastused. Esimesele 

klassile toimus traditsiooniline aabitsapidu, neljas klass osales muistendite ettelugemisel teemal 
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Minu vanaisa nägi kuidas kerkis Munamägi, lastel käisid külas Indrek Koff ja Mika Keränen. 

Kirjanike juubelite puhul olid raamatunäitused  (A.Kivirähk, J.Kross, E.Vilde jne.), 

ettelugemispäevad sügisel ja Põhjamaade raamatunädalal. 

Tabasalu raamatukogus toimusid lastele ettelugemispäevad ja osaleti Põhjamaade 

raamatunädalal. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4  

Harku raamatukogus  

• Jätkus  projekt „Aitan lapsi lugema“ koostöös Harku lasteaiaga, mis on suunatud 

koolieelikutele. Väikegruppides (kuni 10 last) läbi viidud lugemis- ja arutelutunnid, 

millega on ühendatud raamatute laenutamine – kõik see kokku suurendab lugemishuvi, 

innustab last iseseisvalt raamatukogu kasutama juba enne kooli minekut.  

• Jätkati lugemishommikud lasteaiarühmadele; veebruaris viidi lasteaialastele läbi  suur 

projektipäev „Laste vabariik“ ettelugemiste ja töötubadega. 

• Kooliealistele toimus traditsiooniline ettelugemispäev. 

• Põhjamaade kirjandusnädala üritus kooliealistele. 

• Algklassi- ja põhikoolilaste lugemisringi „Loeme üheskoos“ kohtumisi oli ainult 1, 

korraldati koolivaheaja lauamängupäevi. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 8 8 13 

Kordade arv – mitu korda raamatukogu kasutajatele teenuseid osutas (näiteks kui raamatukogu 

osutab ühe päeva jooksul teenust 10 kasutajale, on kordade arv 10). 

Kasutajate arv – unikaalsete kasutajate arv, kellele teenuseid pakutakse. 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (näiteks haiglad, hooldekodud jne) 
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Raamatukogul on välja kujunenud kandev roll kohalikus kultuurielus. Koroona-aastal oli 

võimatu jätkata kõiki traditsiooniks kujunenud ja lugejate poolt oodatud eripalgelisi üritusi (ära 

jäid jõulupärgade meisterdamine lastele ja peredele, ühine teatrikülastus ja väljasõit eakatele, 

raamatusõprade aastalõpu jõulukohv jmt).  

Paikkonda väärtustavad ettevõtmised 2020:  

• Euroopa muinsuskaitsepäevade raames 10.-13.09. toimus Harku raamatukogus 

kohalikelt elanikelt kogutud fotode ja hangitud arhiivimaterjalide põhjal fotonäitus 

Harku II algkooli lugu. 11.09. toimus raamatukogus näituse avaüritus, mille käigus 

tutvustati kogutud teema tausta ja kodukandi rikkalikku pärandit. Näitus oli avatud aasta 

lõpuni ja sai head tagasisidet. 

• Harku raamatukogus toimusid aasta alguses raamatusõprade klubi üritused, mis olid 

kantud rahvajutuaasta teemadest. 

• 15.09-17.10 toimus Tabasalu raamatukogus Kaidi Malki maalinäitus, lisandusid töötoad 

• 01.10 toimus Harku raamatukogus kohtumine kirjanik Eva Koffiga.   

• 03.11-03.12 toimus Tabasalu raamatukogus kohalike käsitöömeistrite lapitekinäitus 

• 04.11 toimus Tabasalu raamatukogus kohtumine Hanno Talvinguga, kes tutvustas oma 

raamatut Eesti kõrtsid. 

• 13.11 Põhjamaade kirjanduse nädalal tehti tutvust Islandi kirjandusega, seda kõigis 

kolmes raamatukogus. Harku raamatukogus käis külas näitleja Mirko Ojakivi. 

• Vääna raamatukogus toimus vastavalt võimalusele, pidades silmas viirusepuhangut, 

kirjanduskohvik Vääna Veenused. 

• 07.12.2020-07.01.2021 oli avatud Harku valla rahvatantsu segarühma Tammed ja 

Toomed juubelinäitus. 

Harku vallavalitsus ja volikogu toetavad raamatukogu tegevust: Harku raamatukogus aastal 

2019 avatud  seltsituba sai huviharidust toetava võrgustikutöö projektiga innovaatilise tehnilise 

varustuse, mis toetab püüdlusi olla kaasaegseid tegutsemisvõimalusi pakkuv kultuurikeskus. 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Harju Maakonnaraamatukogu – komplekteerimise korraldamisel, erialase nõustamise, info 

edastuse  ja ametialase koostöö eri vormides, koolituste korraldamisel jm. 

Eesti Hoiuraamatukogu – komplekteerimise osas. 

Eesti Rahvusraamatukogu ja ERÜ – koolius- ja erialase nõustamiskeskusena. 

Eesti Lastekirjanduse Keskus – lastekirjanduse alase teabe ja õpipäevade korraldajana, 

ettelugemise päeva koordineerijana. 

Urania Com OÜ-ga toetav ja abistav koostöö seoses URRAM programmis esile kerkivate 

probleemide täpsustamisel ja lahendamisel: tulemuslik klienditugi Helle Luige isikus. 

ID-Balti AS ja Teek OÜ – koostöö raamatukogutarvikute ja -seadmetega varustamisel. 
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Koolituste osas pakume raamatukogu kasutajatele vajadusel individuaalkoolitust, kohalikele 

lasteaia- ja koolilastele rühmakoolitusi. 

Individuaalkoolituste temaatika: e-riigi teenuste keskkond, ID-kaardi kasutamine, failihaldus, 

internetiotsingud.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogul on uus atraktiivne ja mitmekesiseid võimalusi pakkuv koduleht. Alustati 

kohaliku ja raamatukogude ajalooga seotud virtuaalse väljapaneku kontseptsiooni 

väljatöötamist. Raamatukogu kasutab aktiivselt online-kanaleid nagu FB, Instagramm ning on 

loomas oma blogi. Raamatukogu teeb koostööd valla turundus- ja 

kommunikatsiooniosakonnaga.  

 

4.9 Andmebaasid.  

Oma kogusid vahendab raamatukogu lugejatele e-kataloogi URRAM kaudu. 

 

5. 2021. aasta tegevused 

Raamatukogul on arengukava 2021-2024. Prioriteet on leida võimalused ja vahendid Vääna ja 

Tabasalu raamatukogu ruumide uuendamiseks ja arendamiseks. Kui Vääna raamatukogul on 

potentsiaal kujuneda uueks atraktiivseks ja kaasaegseks oma piirkonna kultuurikeskuseks, siis 

Tabasalu puhul on vaja need suunad alles leida. Valla keskse raamatukoguna on Tabasalu 

raamatukogu elanike hulgas populaarne ja omab seetõttu suurt potentsiaali olla oluline 

kogukonna kultuurikeskus. Muuhulgas on üks eesmärke välja töötada ühinenud raamatukogu 

kogumispõhimõtted  ning samuti haridus- ja publikuprogrammid. Oluline on tagada 

raamatukogu erialase kõrghariduse ja professionaalsete töötajatega.  

 

Koostaja  

Liia Rebane 

Direktor 

Allkiri   ………………     /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Harku valla 

Raamatukogud  

24 139 521,80 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused (vt eespool lk 4). 

Kokku 6 ettekannet. 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

Harku raamatukogu 

Vääna raamatukogu 

 Ventilatsioonisüsteemi osaline remont 

 Uue ruumilahenduse kokkulepete sõlmimine ja projekteerimise       

alustamine 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Harku raamatukogu 

Harku raamatukogu 

Harku raamatukogu, 

Vääna raamatukogu 

Vääna raamatukogu 

Harku valla 

Raamatukogud 

Aitan lapsi lugema 

Loeme üheskoos 

lugemishommikud 

lasteaiarühmadele 

Aabitsapidu 

Põhjamaade kirjandusnädal 

Ettelugemispäevad  

Kokku 687 

 

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 

täitmine 

Kuidas on maakonnas/linnas täidetud raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise 

ülesandeid? Palun analüüsige ja andke hinnang. 

 


