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SISSEJUHATUS  

  

Kunda Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) arengukava on strateegiline dokument, mille 

põhjal töötatakse  välja iga-aastased tegevused ja planeeritakse eelarve. Arengukava fikseerib 

raamatukogu hetkeseisu ja sõnastab arendustegevuse, mis tagab kvaliteetse raamatukoguteeninduse 

aastatel 2013 – 2020. Arengukava lähtub:  

1. Kunda linna arengukavast aastani 2017  

2. Kultuuriministeeriumi strateegilisest arengukavast aastani 2016,  

3. Euroopa liidu kultuuri strateegiast aastani 2020  

4. Rahvaraamatukoguseadusest  

5. UNESCO Rahvaraamatukogude manifestist  

6. Kunda  Linnaraamatukogu põhimäärusest  

7. Kunda linnavolikogu määrustest ja otsustest ning Kunda linnavalitsuse määrustest ja 

korraldustest.  

Lühendid ja mõisted  

LV - Kunda linnavalitsus  

KLR – Kunda Linnaraamatukogu  

AIP – Avalik Internetipunkt  

RVL – raamatukogude vaheline laenutud  

Visioon – raamatukogu soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada Tegevuskava 

– konkreetsete ülesannete loend, mida on vaja eesmärkide saavutamiseks täita. Teavik – infokandja 

raamatukogus, mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud info.  
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1. LÜHIÜLEVAADE AJALOOST  

  

31. märtsil 1917. aastal andis valitsus loa asutada Port-Kunda Rahvaraamatukogu Selts, kes avas oma 

raamatukogu. Port-Kunda Rahvaraamatukogu Seltsi ülesandeks oli raamatukogude arendamise teel  

tõsta üleüldist haridust oma piirkonnas  ja laotada laiali teadmisi.  

1924. aastal võeti Riigikogus vastu Avalikkude raamatukogude seadus, millega nähti ette 

raamatukogude asutamist kohalike omavalitsuste poolt, nende ülalpidamist ja kõigile kodanikele 

kättesaadavaks tegemist. Omavalitsus pidi aastas raamatukogule eraldama 2 senti iga piirkonnas elava 

kodaniku kohta.  

1926. aastal asus Kunda alewi omawalitsuse awalik  raamatukogu alevivalitsuse ühes toas. 

Raamatukogu juhatajaks oli alevivalitsuse sekretär Georg Puust ja teda toetas  kolmeliikmeline 

nõukogu. Raamatukogu tegutses linnavalitsuse ruumides kuni 1940.aastate lõpuni.  

12. detsembril 1944 pärast rinde üleminekut alustas Kunda Linnaraamatukogu taas tööd.1946.a sai 

raamatukogu nõuetekohased ruumid Kunda Töölismajas. Raamatukogu asus 1. korrusel peauksest 

paremal asuvas kahes kaminatega toas ja oli avatud kaks korda nädalas.1948 - 50. aastatel  asus  

raamatukogu  Tisleri 9 ruumides. Kasutada oli üks tuba  pindalaga 36 ruutmeetrit.  

1956. aastal likvideeriti Kunda kultuurimaja, ruumid jäid keskkoolile. Raamatukogul oli koolimaja 

kolmandal korrusel kasutada 20 ruutmeetrit. Loodi lasteosakond.  

1961. a juunis koliti raamatukogu taas Tisleri 9 asuvasse hoone nelja tuppa, mis olid vahepeal olnud 

söökla kasutuses.  

22. veebruaril 1966. aastal koliti raamatukogu Jaama 9 asuvasse tehase vanasse kontorisse. 

Raamatukogu kasutada oli pool maja 1. korrusest, teises pooles asusid muuseum, miilitsapunkt ja 

teisel korrusel tehase kommunaalosakond. Pärast kolimist paigutati raamatud avafondi, inimesed said 

riiulitelt ise kirjandust valida.  

1970. a oli Kunda linnas elanikke 5300, raamatukogus lugejaid 1202, fondis raamatuid 22 270 eks.  

1974. aastal reorganiseeriti rahvaraamatukogude võrk. Kunda raamatukogust sai Rakvere 

Keskraamatukogu Kunda haruraamatukogu. Tsentraliseerimise põhieesmärk oli väikeste kuludega 

lugejate parem varustatus kirjandusega. Rakvere  Keskraamatukogu hakkas haldama rajooni 

raamatukogude eelarvet, varustama inventariga haruraamatukogusid ja juhendama metoodiliselt 

raamatukogu kataloogide korrastamist. Ka lugejate teenindamine muutus rajoonikeskseks, 

raamatubuss hakkas teenindama hõreda asustusega maapiirkondi. Loodi komplekteerimisosakond, 
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mis tellis, kujundas ja toimetas kohale raamatud. Raamatukogu teeninduspiirkond oli Kunda linn 

4889 elanikuga, lisaks ümberkaudsetest küladest 1463 inimest.  

1992. a toimus munitsipaliseerimine. Kunda Linna  Raamatukogu sai Kunda linnavalitsuse 

allasutuseks.   Teeninduspiirkonnas oli elanikke 4700, lugejaid 782, nendest lapsi 202, laenutusi  

29 006 ja külastusi 5077.  

1993. aastal  koliti raamatukogu Mäe 11 asuvasse vanasse lasteaia hoonesse, kus asuti maja esimesel 

korrusel, sissepääs oli kahest uksest. 2004. aastal liideti raamatukoguga AIP, mis asus Mäe 11 hoone 

teisel korrusel. Alates 2004.aastast tegutseb raamatukogu juures raamatukogu nõukogu. 2007. aastal 

koliti Kunda Linnaraamatukogu Koidu 75 asuva lasteaed „Kelluke“  hoone ühte tiiba. 2011. aastal 

omistati Kunda Linnaraamatukogule Lääne-Virumaa Aasta Raamatukogu 2011 tiitel.  
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2. RAAMATUKOGU HETKESEIS  

  

Kunda linnaraamatukogu on linna omandis olev Kunda linnavalitsuse haldusalas tegutsev Kunda  

linna asutus. Kunda Linnaraamatukogu  on ainuke avalik üldkasutatav rahvaraamatukogu  Kunda 

linnas, mille kogud on koostiselt universaalsed.   

Raamatukogu põhiteenus on raamatute ja perioodiliste väljaannete kojulaenutus ja kohapeal lugemise 

võimalus. Kõigil soovijatel on võimalus kasutada RVL-i teenust ja saada vastus esitatud päringutele.     

Lugejate teenindamiseks on raamatukogus interneti püsiühendus ja 5 üldkasutatavat arvutit ning 4 

töökohaarvutit. Raamatukogus on kasutusel internetipõhine laenutsprogramm URRAM.  Tasulistest 

teenustest pakutakse koopiate tegemist  ja printimist. Raamatukogu ruumides ja lähiümbruses on 

tasuta wifi leviala.  

Raamatukogus toimuvad  kirjandus- ja kohtumisõhtud täiskasvanutele ning lugemist ja loovust 

arendavad tegevused lastele. Korraldatud on ka üksikvanurite ja puuetega inimeste koduteenindus. 

Avatud on raamatute laenutuspunkt Kunda Tervise- ja Hooldekeskuses.  

Lisaks eelnevale toimub raamatukogus asjaajamine, majandustegevus, personalitöö, personali 

koolituse organiseerimine, finantsküsimuste lahendamine, aruandlus, uudiskirjanduse 

komplekteerimine, arengusuundade väljatöötamine.    

Kunda Linnaraamatukogu asub 2007.aastast Koidu 75 hoones. Maja on kahekorruseline silikaathoone 

ja on ehitatud lasteaia tarbeks. Lasteaed „Kelluke“asub A korpuses ja B korpuse teisel korrusel.  

Kunda Linnaraamatukogu on mahutatud kahte rühmaruumi B korpuse esimesel korrusel, kus on 

ehitatud laoruum ja töötuba ning raamatukogu  kasutajaile teenindussaal. Teisel korrusel ühes 

rühmaruumis asub raamatukogu juhataja kabinet. Põrandapinda on raamatukogus kasutusel 225 

ruutmeetrit. Raamatukogul on oma valvesignalisatsioon. Majas on ühine IT infrastruktuur, 

küttesüsteem, elektrisüsteem ja tuletõrje signalisatsioonisüsteem.  
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3. ARENDUSTEGEVUSE 

PÕHISUUNAD  

  

Samas vajab raamatukogu  materiaalse baasi parendamist. Vajalik on raamatukoguruumide 

laiendamine II korruse väljaehitamise või maja juurdeehituse näol. Probleemiks on kitsad riiulivahed, 

täiskasvanute lugemissaali ja personali puhkeruumide puudumine.  

Arendamist vajavad ka raamatukogu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teenused ja 

komplekteerimispoliitikaga, mis tagaks kakskeelsetele kasutajaile soovikohase kirjanduse. 

2012.aasta seisuga töötab raamatukogus neli inimest, nendest juhataja on kõrgema erialase haridusega 

ja üks kesk-eri haridusega raamatukoguhoidja. Kaks töötajat ei oma  

raamatukogunduslikku haridust. Ametikohti on 3,5. Raamatukogu edasisel arendamisel on  vajalik  

suurendada personali (0,5 kohta) ja tagada kutse-ja täiendkoolitus.  
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4. KUNDA LINNARAAMATUKOGU 

MISSIOON  

  

Kunda Linnaraamatukogu  ülesanne on  koguda, säilitada ja kättesaadavaks teha teavikud ja avalikud 

andmebaasid. Raamatukogu teenindab kõiki elanikkonna gruppe, võimaldab tasuta juurdepääsu 

informatsioonile ja teadmistele, toetab oma tegevusega elukestvat õpet ja kujundab lugemisharjumust 

ning aitab kaasa üldkultuurilisele arengule.  

  

5. KUNDA LINNARAAMATUKOGU 

VISIOON  

  

Kunda Linnaraamatukogu on hinnatud ja kaasaegne, hästi toimiva meeskonnaga, kasutajasõbralik 

õpi-, töö- ja kultuurikeskkond.  
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6. STATISTIKA JA SWOT ANALÜÜS  

  

Arengukava 2005 – 2012 on enamjaolt täidetud, uued parendusvaldkonnad vormusid analüüsi 

tulemusel.   

Kunda linnas elanike arv: 3680, hõlve 25,8%, raamatuid 32 422 eks, ajakirju 221 eks ja auviseid ja 

elektroonilisi teavikuid 255 eks.  

  

Raamatukogu  Lugejaid 

2010  

Lugejaid 

2011  

Külastajaid 

2010  

Külastajaid  

2011  

Laenutusi 2010  Laenutusi 2011 

1  2  3  5  6  8  9  

Kunda 

Linnaraamatukogu  

  987 987   22619   22172   36863   34025 

Kohal-laenutused          311   297 

Laenutused kokku          
37174   34322 

  

Tööülesandeks on  määratleda Kunda Linnaraamatukogu tugevused, nõrgad küljed, võimalused ja 

ohud ning analüüsist tulenevalt püstitatud pikaajalised eesmärgid, tegevused ja oodatav tulemus.  

6.1. Tugevused  

• Hästi toimiv meeskonnatöö;  

• Heal tasemel teenindus;  

• Kaasaegne ja korras raamatukogu;  

• Hea juurdepääs;  

• Avakogud;  

• Mitmekesine teavikute kogu;  

• Venekeelne kirjandus;  

• Elektronkataloog  ja elektrooniline laenutus;  

• Kodulooandmebaas;  

• Pidevalt arenev andmebaas URRAM;  
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• RVL (raamatukogudevaheline laenutus)  

• Väljakujunenud kultuuriürituste traditsioonid;  

• TÕN (täiskasvanud õppija nädal);  

• Heal tasemel lastetöö;  

• Loovuse edendamine;  

• Sotsiaalne keskkond;  

• Teenuste mitmekesisus;  

• Koostöö teiste linna asutustega;  

• Konkurentsivõimeline  

• Avatus ja innovaatilisus;  

• Arhiiv ja ajalugu;  

• Järjepidevus;  

• Mainekujundus (avatud meediale)  

• Koduleht;  

• Laste blogi;  

 

6.2. Nõrkused  

  

• Vähe vahendeid investeeringuteks;  

• Rahaliste vahendite nappus ei võimalda arendada komplekteerimispoliitikat;  

• Rahaliste vahendite nappus ei võimalda jätkusuutliku IT tark- ja riistvara arendmist;  

• Rahaliste vahendite nappus täiendkoolituste tarvis;  

• Raamatukoguhoidjate motiveerimise süsteem puudub;  

• Raamatukoguhoidjate madalad töötasud;  

• Raamatukogu külastajatel puudub võimalus kasutada kõiki infokandjaid;  

• E-raamatu ja videode laenutamise võimalused piiratud;  

• Raamatukogu võlglased;  

• Raamatukogu sümboolika puudumine;  
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• Vähe töötajaid;  

• Töötajate vähesed kogemused;  

• Ruumipuudus;  

• Puuduvad personali puhkeruumid;  

• Ventilatsioonisüsteemi puudumine.  

• Klientide vähesed oskused info tarbimisel.  

   

6.3. Võimalused  

  

• Ühiskonna positiivne suhtumine kultuuri ja raamatukogudesse;  

• Raamatukogude muutmine kompetensikeskusteks tõstab raamatukogude tähtsust   ja annab 

suuremad võimalused arenguks;  

• Infotehnoloogia võimaluste senisest suurem kasutamine;  

• Koostöö teiste raamatukogudega Eestis ja ka välismaal  

• Rahastamisallikad  ja nende edendamine, sh sponsorlus;  

• Riigipoolse rahastamise põhimõtted;  

• Projektides osalemine;  

• E-raamatud;  

• Töötasude tuletamise printsiibid;  

• Ruumide laiendamine;  

• Täiendkoolituse võimalus;  

• Motivatsioonisüsteemi välja töötamine;  

• Kasutajakoolituste läbiviimine.  

  

6.4. Ohud  

 

• Ühiskonnas toimuvad arengud võivad mõjutada raamatukoguteenuse pakkumist;  

• Lugemuse vähenemine tänu interneti kasutusvõimaluste laienemisele;  

• Elanikonna vananemisest tingitud lugejaskonna vähenemine;  

• Linna elanike jätkuv vähenemine;  
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• Laste ja noorte piiratud funktsionaalne lugemisoskus;  

• Pidurdub teavikute soetamise toetuse kasv;  

• Pidurdub venekeelsete teavikute soetamine; 

• Teavikute hinnatõus;  

• Teavikute säilitustingimused ei vasta nõuetele;  

• Autorikaite piirangud videofilmide ja DVD-e laenatamisel;  

• E-raamatud;  

• Raamatuvõlglased;  

• Kakskeelne elanikkond;  

• Linna investeerimisvõime väheneb;  

• Madalad palgad;  

• Mitte kvaliteetne teenindus töötajate vähesuse tõttu;  

• Huvipuudus koostööks.  

 

6.5. Eesmärk  

• Toetada komplekteerimispoliitikaga lõimumisprotsesse Eesti ühiskonnas;  

• Tagada linna elanikele kaasaegne keskkond ja tasemel teenindus;  

• Pakkuda mitmekülgset üldkultuurilist meelelahutust;  

• Arendada laste ja noorte lugemishuvi  

  

6.6. Tegevused  

 

• Parandada raamatukogu materiaalset baasi (ruumid, ventilatsioon, inventar);  

• Võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid (URRAM-i uus versioon)), riistvara täiendamine  ja 

uuendamine;  

• Arendada kogusid ja teenuseid lähtudes konkreetsete sihtgruppide vajadustest ja ootustest;  

• Toetada elukestvat õpet, arendada loovust ja innovaatilisust, kujundada kultuurisuundumust;  

• Tõsta raamatukogu mainet;  

• Väärtustada raamatukogutöötaja tööd.   
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6.7. Oodatav tulemus  

• Raamatukogu kui hästi toimiv kompetensikeskus;  

• Raamatukogu kui sotsiaalne ja üldkultuuriline koht;  

• Raamatukogu kui elukestva õppimise koht;  
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7. TEGEVUSKAVA  

 

Parandada raamatukogu materiaalset baasi  

  Tegevus  Aeg  Maksumus  Teostaja  Finantsallikas  

1  Ruumide laiendamine  2013 - 2020  65000  LV  LV, riik, 

projektid  

2  Inventari soetamine 

(riiulid, lauad, kapid, 

toolid)  

2013 - 2020  5500  LV  LV, riik  

3  Ventilatsioon,  

konditsioneer  

2013 - 2020  12500  LV  LV  

  

  

Võtta kasutusele uued tehnoloogiad  

  Tegevus  Aeg  Maksumus  Teostaja  Finantsallikas  

1  Andmebaasiga liitumine   ( 

URRAM uus versioon)  

2013    KLR  KLR  

2  Riistvara uuendamine, 

täiendamine.  

2013 - 2020  2500  KLR  LV  

3  Töötajate koolitus uue 

andmebaasi kasutamiseks  

2012 - 2020    KLR    

4  Kasutajakoolituste läbi 

viimine  

(individuaal- ja 

rühmakoolitused)  

pidev    KLR    
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Arendada kogusid ja teenuseid lähtudes konkreetsete sihtgruppide vajadustest ja 

ootustest  

  Tegevus  Aeg  Maksumus  Teostaja  Finantsallikas  

1  Kompleteerimisrahade  2013 - 2020  2500  KLR  LV, riik  

 suurendamine      

2  Muukeelse kirjanduse 

vajadus (Integratsioon)  

2013 - 2020  1000  KLR  LV, riik  

3  Järelkomplektreerimine  pidev  1000  KLR  LV, riik  

4  Lugejaküsitluste 

läbiviimine nõudluse 

väljaselgitamiseks  

pidev    KLR    

5  Kodulooportaali artiklite 

bibligrafeerimine  

2013 - 2020    KLR  KLR  

6  Uute teenuste kasutusele 

võtmine  

2013 - 2020  1000  KLR  KLR, LV  

7  Kogude korras hoidmine 

(rakendusmaterjal)  

pidev  1000  KLR  KLR, LV  

8  Inventuur  2013 - 2020    KLR  KLR, LV  

9  Raamatukoguvõlglased  pidev    KLR  KLR, LV  

  

  

Toetada elukestvat õpet, arendada loovust ja innovaatilisust, kujundada 

kultuurisuundumust  

  Tegevus  Aeg  Maksumus  Teostaja  Finantsallikas  

1  TÕN (täiskasvanud õppija 

nädal)  

2013 - 2020  700  KLR  KLR, LV, Andras, 

projektid  

2  Raamatukogupäevad  2013 – 2020        1500  KLR  KLR, LV, 

projektid  
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3  Kooliminev laps lugejaks 

(lugemuse ja loovuse 

arendamine)  

2013 - 2020  800  KLR  KLR, LV, 

projektid  

4  Pärlimäng ehk suur 

lugemise võistlus  

2013 - 2020  1500  KLR  KLR, LV, 

projektid  

5  Raamatukogu tööd  

tutvustavad tunnid 

õpilastele  

2013 - 2020    KLR  KLR  

6  Uute tegevuste 

käivitamine 

(innovaatilisus)  

2013 - 2020  800  KLR  KLR, LV, 

projektid  

7  Koostöös linna asutustega 

kujundada    

kultuurisuundumust 

(partnerlus)  

pidev    KLR  KLR, LV, 

projektid  

  

  

Tõsta raamatukogu mainet  

  Tegevus  Aeg  Maksumus  Teostaja  Finantsallikas  

1  Sümboolika väljatöötamine  2013 - 2020  500  KLR  KLR, LV  

2  Kodulehe uuendamine  2013 - 2020    KLR  KLR  

3  Laste blogi täiendamine  2013 - 2020    KLR  KLR  

4  Raamatukogu tegemiste ja 

probleemide kajastamine 

meedias  

2013 - 2020    KLR  KLR,LV  
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Väärtustada raamatukogu töötaja tööd  

  Tegevus  Aeg  Maksumus  Teostaja  Finantsallikas  

1  Töötasude tuletamise 

printsiibid (koostöös 

linnavalitsusega)  

2013 - 2020    KLR,LV  LV, KLR  

3  Personali suurendamine  2013 - 2020    KLR,LV  LV, KLR  

2  Motivatsioonisüsteemi 

välja töötamine  

2013 - 2020    KLR  KLR, LV  

3  Kutse- ja täiendkoolituste 

võimaldamine  

2012 -2020  1800  KLR,LV  KLR, LV  
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8. RAAMATUKOGU ARENGUKAVA MUUTMINE   

 

Raamatukogu arengukava kuulub muutmisele seoses:  

• raamatukogundusalase seadusandluse muudatustega;  

• muudatustega linna investeeringutes;  

• raamatukogu nõukogu ettepanekutega; 

• raamatukogu arenduskava tähtaja möödumisega.  

Arengukava kinnitab Kunda linnavalitsus.   
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KOKKUVÕTE  

  

Kunda Linnaraamatukogu on innovaatiline ja loov  õpi-, töö- ja kultuurikeskkond. Soovime säilitada 

ja tõsta raamatukogu head mainet, aidata kaasa kvaliteetse elukestva õppe arengule, soodustada igas 

vanuses inimeste osalemist mitmekesise kultuurikeskkonna loomisel.  


