Viimsi Raamatukogu arengukontseptsioon uutes ruumides
MISSIOON
Viimsi Raamatukogu on avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile,
teadmistele, oskustele ja kultuurile. Pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad Viimsi
valla elanikel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Räägime
kogukonna ja ühiskonna arengus kaasa, pakume tuge inimestele ja organisatsioonidele
edasiviivate lahenduste leidmisel.
Meie missiooniks on edendada elukestvat õpet, kasvatada rõõmu lugemisest igas eas
inimeses, pakkuda inspiratsiooni ja elamusi ning võimalusi eneseväljenduseks ja –
arendamiseks.
VISIOON
Viimsi Raamatukogu on usaldusväärne, mitmekülgne, võrdseid võimalusi pakkuv ja
kasutajate vajadustest lähtuv inspireeriv info- ja kultuurikeskus, mis käib ajaga kaasas ja
reageerib paindlikult ühiskondlikele ja tehnoloogilistele muutustele.
VÄÄRTUSED
USALDUSVÄÄRNE: professionaalsus, erapooletus ja kvaliteet.
KASUTAJAKESKNE: eri ea- ja huvigruppide vajadusi arvestav.
MITMEKÜLGNE: multifunktsionaalsus, valikuvõimalused ja kogukonnakesksus.
KÄTTESAADAV: võrdseid võimalusi pakkuv, tasuta juurdepääs infole ja kultuurisisule.
INSPIREERIV: kaasahaarav, atraktiivne ja tegevuskeskne.
PAINDLIK: ajakohane ja avatud muutustele.
PEAMISED TEGEVUSSUUNAD









Kujundada raamatukogust multifunktsionaalne kultuuri- ja hariduskeskus, mis katab
peamised kogukonnakeskuse funktsioonid, sh kultuurilised, hariduslikud, sotsiaalsed
funktsioonid.
Kujundada raamatukogust atraktiivne, inspireeriv ja ühistegevust soodustav koht
lugemiseks, kooskäimiseks, huvitegevuseks ja elukestvaks õppeks.
Võtta kasutusele raamatukogu ruumide ühis- või ristkasutus teiste kohalike asutustega,
nt Kunsti- ja Muusikakool, haridusasutused, kogukonnakeskused, eakate päevakeskus
ürituste, näituste, koolituste korraldamiseks jms.
Tegevusringid lastele, noortele, täiskasvanutele (nt õmblusringid, keeleringid jms).
Koolitused ja töötoad, ingliskeelsed vestlused vabas vormis.
Innovatsiooniõpitoa (makerspace) loomine raamatukogusse, kus on võimalik
kasutada 3D -printerit, 3D -skannerit jms) ja multimeediastuudio (programmid




muusika, videote ja mängude loomiseks jms) loomine. Eesmärgiks on julgustada
inimesi sisu looma ning leidlikke ja innovaatilisi lahendusi välja mõtlema.
Raamatutelaatade korraldamine, kus saab oma vanu raamatuid müüa või vahetada.
Arendada raamatukogu tehniline võimekus, sh investeerida arvutipargi
kaasajastamisse, varustada raamatukogu vajalike lisaseadmete ja tarkvaraga, tagada
tehnilise varustuse pidev uuendamine, et raamatukogu oleks lastele ja noortele
atraktiivne meedia keskus.

STRATEEGILISED EESMÄRGID
1.Kaasaegsed raamatukoguteenused kogukonnaliikmetele














Lugemisharjumuse tekkimist, kujunemist ja hoidmist toetavad teenused
Raamatukogu kogude pidev ja mitmekülgne uuendamine.
Oluline on e-raamatute laenamis-ja lugemiskeskkonnas pakkuda senisest
laiemat valikut eestikeelseid e-raamatuid, sh pöörame erilist tähelepanu laste-ja
noortekirjandusele. Kogude regulaarse uuendamisega tagame kvaliteedi,
ajakohasuse ja vastamise võimalikult erinevate huvidega lugejate vajadustele.
Peame tagama lugejale kaasaegse kultuuri kättesaadavuse ning võimaluse
meediaruumis toimuvaid arutelusid mõista ja ühiskonnas toimuvas kaasa rääkida.
Laste lugemisoskuse arendamine ja lapsevanemate toetamine laste lugema
õpetamisel: lugemiskoerte kaasamine, koostöö logopeedidega jms. Raamatukogu
vaba ja inspireeriv keskkond ning rikkalik valik uusi
lasteraamatuid/multimeediamängud tõstavad enesekindlust lugema õppimisel ja
aitavad kaasa sellele, et raamatust ja raamatukogust saavad lapsele armastatud sõbrad.
Senisest suurema tähelepanu pööramine väikelastele ja nende vanematele.
Raamatukogus hakata korraldama beebitunde jms, raamatukogus seada sisse
vanema ja beebi ala; soodustada laste ja vanemate ühist raamatukogukülastust ning
pikendada pere ühiselt raamatukogus veedetud aega.
Loovam lähenemine kirjanduse tutvustamisele eesmärgiga juhtida lugeja
tähelepanu kirjandusele, mida ta võib - olla ise ei märkaks (nt väljapanekud
ebatraditsioonilistes kohtades ja viisidel, personaalne lugemisnõustamine jms
Teenuste arendamisel personaalsem lähenemine erinevatele sihtrühmadele: laste ja
noorte abistamine koolis antud kodutööde tegemisel, tegevused peredele,
nägemishäiretega ja lugemisraskustega inimestele audioraamatute ja kohapeal
kasutamiseks eriseadmete pakkumine jne.
Kirjanduslike arvuti -ja videomängude kasutamine lugema ärgitamiseks (nt
arvuti -ja videomängude raamatukogusse soetamine, lugemisprogrammides
kasutamine jms).

2. Uut sisu loov lugeja


Lugemisringide algatamine ja korraldamine ning vabatahtlike toetamine
lugemisringide läbiviimisel.










Lugemisprogrammide, kirjandus - jm omaloomingukonkursside, erinevate
tegevuste (nt nutilaagrid) korraldamine lastele ja noortele eesmärgiga julgustada
neid ise tekste, illustratsioone, fotosid, muusikat, filme, arvutimänge jms looma.
Teadmiskirjanduse esiletoomine läbi erinevate teenuste (nt õmblustoa,
innovatsiooniõpitoa, multimeediastuudio jms) eesmärgiga luua lugejale võimalused
uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja rakendamiseks.
Erinevate IT seadmete tutvustamine ja kasutamiseks oskuste andmine läbi uute
teenuste (nt võimalus kasutada tarkvarasid e-raamatute loomiseks, muusika ja filmide
töötlemiseks) ja tegevuste (nt nutiringid). Innovatsiooniõpitubade (makerspace )
loomine.
Raamatukogu eesmärk on inspireerida inimesi kasutama IT seadmeid ja tarkvarasid
kultuurist osasaamiseks, vajaliku info otsimiseks ja uue sisu loomiseks.
Mänguliste jutuvestmiste läbiviimine lastele ja noortele, sh jutuvestmine koos
käelise tegevusega erinevaid töövahendeid (nt legosid) kasutades. Raamatukogu
eesmärk on muuta mängude ja meisterdamiste kaudu kirjandus lastele ja noortele
huvitavamaks ning julgustada lapsi kujutlusvõimet kasutades ise looma.

3. Eesti kultuuri tarbiv ja väärtustav lugeja





Eesti kirjanike ja lugejate kohtumiste korraldamine, et anda võimalus tekste
arutada koos autoritega.
Eesti heliloojate, stsenaristide, režissööride jt loovisikute kokkuviimine lugejatega, et
tuua nende loomingut lugejatele lähemale. Raamatukogu eesmärk on erinevate
kultuurivormide kaudu innustada inimesi lugema.
Eesti keelt, kultuuri, kombeid ja igapäevaelu tutvustavate tegevuste korraldamine
(eesti keele õppimist toetavad raamatukogutunnid, keelekohvik, eesti kirjanduse
soovitamine jms) eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lugejatele.

4. Aktiivne ja tark viimsilane






Raamatukogu kui erapooletu avalike dialoogide toimumispaik -arvamusliidrite,
ajakirjanike, poliitikute jt kokkuviimine lugejatega. Raamatukogu ülesanne on kutsuda
inimesi ühiskonnas olulistel teemadel kaasa mõtlema ning julgustada inimesi oma
arvamust kujundama ja avaldama.
Arendada välja raamatukogust kui täiskasvanute teadmuskeskus, kus integreeruvad
erinevad generatsioonid. Täiskasvanuhariduse koolituste valdkonnad näiteks:
õigusalane teave, majanduskeskkond, keskkond – kaitse, inimtegevuse mõju ja selles
osalemine, isiksuse omaduste mõistmine ja juhtimine, kommunikatsioon
(kultuurikeskkonna mõistmine, semiootiliste märkide lugemise oskus), gerontoloogia,
tervisekoolitused jms
Digitaalset infokirjaoskust arendavate koolituste korraldamine eesmärgiga
vähendada digitaalset lõhet. Olles endiselt valmis rühmakoolitusteks, suurendame
tähelepanu individuaalkoolitustele („Laena raamatukoguhoidja“), nii saame paremini
arvestada iga lugeja vajaduste ja soovidega.







Kogukonna liikmete suurem kaasamine: vabatahtlik tegevus, lugejate
omaalgatused, keelekohvikud, erinevate põlvkondade suhtlemist soodustavad
tegevused jms. Raamatukogu eesmärk on pakkuda kogukonnaliikmetele võimalust
koos käia ja ise oma kogukonda panustada.
Uuendusmeelsed koolitused. E -õppematerjalide, veebikoolituste ja õpimängude
loomine lugejatele. Raamatukogus toimuvate koolituste ja ürituste salvestamine ja
lisamine raamatukogu veebilehele (sh raamatukogu YouTube’i kanali vahendusel)
õppematerjalidena kasutamiseks.
Noorte kaasamine digitaalraamatukogule sisu loomiseks: videod teenuste
kasutamise kohta, e-õppematerjalide loomine.

5. Raamatukogu avatud inforuumi vahendajana



Tallinna, Harjumaa ja Viimsi valla (VisitViimsi) turismiinfopunkti loomine
raamatukokku
Tallinna ja Viimsi valla kultuurisündmuste reklaaminfo jms jagamine

