Harju Maakonnaraamatukogu

Tegevuskava aastaks 2022 2025

Eesmärk

Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Eelarve

1.Raamatukogu
kasutamine

Teenuste tutvustamine
meedias, sotsiaalmeedias.
Kasutajate tagasiside
uuringud, kasutamise
analüüsid statistika ja
valikstatistika alusel

Teenuste
kättesaadavus tagatud
,uute teenuste
lisandumine. E-riigi
teenustele ligipääs
tagatud

2022-2025

Teenindusosakond

Keila linna eelarve

Õppekava toetavate
tegevuste väljaselgitamine

Kooli vajadustele
vastavad tegevused
raamatukogus

IT riist-ja tarkvara ja teenuste
osutamiseks vajalike
Raamatukogu IT
seadmete uuendamine igal
lahendused tagavad
aastal vastavalt vajadusele
kvaliteetse teenuse

2. Kogude
komplekteerimine,
kogude kasutamine

Kogude korrastamine
täiendamine ostude ja
annetuste, Eesti
Hoiuraamatukogu abil.
Vajalik igal aastal
eelarvevahendite kasv
seoses trükiste hinna
kallinemisega

Eelarvevahendite kasv
seoses hindade
tõusuga tagab kogude
täiendamise
vastavuses kasutajate
nõudlusele

2022-2025

2022-2025

202-2025

Keila Linnavalitsuse
IT spetsialist

Kogude arenduse
osakond,
teenindusosakond

Keila linna eelarve
Teavikute soetamise
riigieelarve toetus
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3. Raamatukogu kui
kultuuriruum ja
õpikeskus

Raamatukogu füüsilise
keskkonna parandamine ,
sisustuse uuendamine
sisekujundaja kaasamisel
Näituste ja ürituste
korraldamisega seotud
seadmete ja vahendite
uuendamine.

Näitusevalgustuse
väljaehitamine
E-raamatu tasuta ja
piiranguteta kasutamise
võimaluste tutvustamine,
osalemine üleriigilistes
arengutes
4. Maakonna
raamatukogude tegevuse
koordineerimine
Rahvaraamatukogu
seaduse alusel

Maakondlike õppepäevade
ja täiendkoolituste
korraldamine,
individuaalsed nõustamised
kohtadel, aruandluse
korraldamine ja tegevuse
analüüsimine, andmebaaside
loomine ja pidamine.
Erialaste võistluste ja

Kohalkasutuse
võimalused on
paranenud, loodud
individuaalsed
töökohad, loodud
kaugtöö võimalused

2022-2025

Teenindusosakond

Keila linna eelarve

Peaspetsialist,
direktor ,
vanemtoimetaja

Harjumaa teiste
omavalitsuste osalus

2022-2025
Ürituste läbiviimiseks
on olemas kaasaegsed
seadmed

Näituste tase vastab
kaasaja nõuetele

2022

E-raamatu
kättesaadavus on
paranenud

2022

Erialane pädevus
vastab nõuetele,
omandatud uued IT
oskused

2022-2025

Kultuuriministeeriumi
projektitoetus
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konkursside läbiviimine,
arutelude algatamine
5.Maakonna
rahvaraamatukogude
kogude
komplekteerimise
koordineerimine ja
töötlemine

Riigieelarve toetuse ja
Harjumaa teiste
omavalitsuste eelarveliste
vahenditega maakonna
raamatukogude kogude
komplekteerimine ja
töötlemine

Kultuuriministri
määruse nr 1
09.01.2015 täitmine

2022-2025

Kogude arenduse
osakond

Harjumaa teiste
omavalitsuste osalus
komplekteerimislepingute
alusel

6. Harju
Maakonnaraamatukogu
töötajad

Täiendkoolitus
individuaalkava alusel,
sisekoolitus ( erialaste ja IT
oskuste täiendamiseks),
õppereisid. Vajadusel
koolituskulude
suurendamine eelarves

Erialaselt pädevad
töötajad tagavad
kvaliteetse teenuse

2022-2025

Peaspetsialist

Keila linna eelarve

7. Arendustegevus

Raadiosagedus süsteemi
(RFID) arendamine ,
laenutussüsteemi kasutusele
võtmine

Valminud eeluuringud,
tasuvuse analüüsid,
eelarve koostamine
Väljatöötatud
tegevusplaan

2022-2025

Raamatukogu
töötajad , koostöö
teiste
raamatukogudega,
AS ID-Baltiga

Keila linna eelarve,
projektitoetused

Riigieelarvest eraldatud
toetus teavikute
soetamiseks

Avakogu teavikute
ümber kodeerimise
lõpetamine, RFID
laenutussüsteemi
kasutuselevõtmine

2022-2023
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