
Kose raamatukogud 2025
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Sissejuhatus

Kose valla raamatukogudena tegutsevad Kose Raamatukogu, Kose-Uuemõisa Raamatukogu,
Oru Raamatukogu, Ardu Raamatukogu ja Habaja Raamatukogu. Kose Raamatukogu täidab
ühtlasi võrgustiku koordineerija ülesannet (sh tegevuste ja eelarvete kavandamine, aruandluse
koostamine, igapäevane suhtlemine vallavalitsusega jmt).

Käesoleva arengukava eesmärgiks on kirjeldada raamatukoguvõrgustiku lähiaastate peamisi
eesmärke ja tegevusi, milles kajastub ühtlasi asutuste roll kohaliku kultuurielu kandepinna
kujundamisel ning erinevate heaoluks vajalike teenuste tagamisel. Seetõttu on arengukava
koostamise aruteludesse kaasatud erinevate eluvaldkondade esindajad, kelle tööga
raamatukogud ühel või teisel moel kokku puutuvad.

Arengukava on koostatud 2021-2022. aasta talvel raamatukoguhoidjate eestvedamisel.
Ülevaates toodud rõhuasetused ja tähtsamad algatused on sisendiks erinevate Kose valla
strateegiate koostamisel, seda nii programmiliste tegevuste, teenuste kui ka investeeringutega
seotud ettepanekute kontekstis.

Arengukava lisana on koostatud tegevuskava, mis kirjeldab eesmärkide elluviimist, seotud
osapoolte rolle, vastutust ja üldist ajakava.

Kose valla raamatukogud tänavad kõiki kaasamõtlejaid ja koostööpartnereid ideede jagamise
ja tagasiside eest!
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Tarkuseallikas voolab läbi raamatute.
Kreeka vanasõna



Visioon: 
kodulähedane tulevikuraamatukogu

Oleme kodulähedane kultuuri- ja 
infokeskus, mis pakub kogukonna 
elustiilile ja ootustele vastavaid teenuseid, 
kultuuriprogrammi ja kvaliteetset avalikku 
ruumi igas vanuses ning erinevate 
huvidega inimestele.

Üheks meie oluliseks eesmärgiks on 
aidata kaasa Kose-Uuemõisa 
kultuurimõisa kontseptsiooni 
elluviimisele, mille üheks osaks on 
kaasaegne raamatukogu.

Kodukesksed 
raamatukogud, mis on osa 

kogukonna elustiilist

Mitmekülgne ja erinevaid 
teenuseid pakkuv 

infokeskus, vaba aja 
veetmise paik

Digikultuuri keskus, 
kvaliteetsed ja kasutajat 
toetavad andmebaasid

Väärtuslik avalik ruum – saal, 
näitused jt sündmused, 

ühistöökohad jm

Raamatukoguhoidja -
kultuurivaldkonna ekspert ja 

kogukonna suunaja

Kose-Uuemõisa 
kultuurimõis: pärand ja 

kaasaegne loovkeskkond



STRATEEGILISED 
EESMÄRGID

Raamatukogu pakub lugemiselamusi  igas 
vanuses inimestele.

Raamatukogu teenused on ajakohased, 
pakkudes kogukonnale tuge ning väärtust.

Raamatukogu on hinnatud ja väärtustatud 
avalik ruum.

Raamatukogu on professionaalselt toimiv ja 
avatud suhtluskultuuriga organisatsioon.



1. Raamatukogu 
pakub 
lugemiselamusi  
igas vanuses 
inimestele.

Raamatukogu lastele ja noortele:

Andmebaaside kasutamise koolituste pakkumine kooliõpilastele

Lasteaedadele suunatud „Raamatukogukohver“ uues kuues

Ühistegevused peredele: avatud uste päevad, teatrietendused jm

Kontaktide loomine ja hoidmine  õpetajatega: lastekirjanduse tutvustustest kuni 
haridusprogrammideni

Raamatukoguhoidjatele ja õpetajatele suunatud ühise koolitusprogrammi 
väljatöötamine

Raamatukogu täiskasvanutele:

Erinevad sündmused: näitused, kirjandusõhtud ja –klubid, filmiõhtud, loengud jm.

Eakatele suunatud üritused

Hiljuti piirkonda elama asunud inimestele suunatud tegevused



KOGUDE ARENDAMISE 
EESMÄRGID

• Kogud on komplekteeritud (sh arvestades lugejate 
tagasisidet ja eelistusi), toimuvad tellimuste vastuvõtmised, 
lugemisvara uuendamised ja vananenud kirjanduse 
mahakandmine, toimib raamatukogude vaheline vahetus.

• Kogude täiendamine toimub vastavalt uuendatud 
komplekteerimise põhimõtetele.



2. Raamatukogu 
teenused on 
ajakohased, 
pakkudes 
kogukonnale 
tuge ning 
väärtust.

Kohapealsete teenuste pakkumine ja 
edasiarendamine 

Kasutajakoolituste pakkumine

Ühistöökohtade programmi kontseptsiooni loomine 
(koostöös kaugtöövõimaluste arendamisest 
huvitatud partneritega)

Koduteeninduse pakkumine ja teenuse 
tutvustamine, sh erivajadustega inimestele

Lugejate ja külastajate rahulolu mõõtmine 
(küsitlused, sotsiaalmeedia jälgimine jm)



KOHAPEALSED 
TEENUSED

kojulaenutus kohalkasutus kontaktivaba 
laenutus

laenutamine 
teistest Eesti 

raamagukogudest

andmebaaside 
konsultatsioon veebipunkt

printimine
CD-de ja 

audioraamatute 
kuulamine

DVD-de vaatamine

LISAKS:
raamatukogus 

toimuvad näitused 
ja väljapanekud

raamatukogus 
toimuvad üritused



3. Raamatukogu 
on hinnatud ja  
väärtustatud 
avalik ruum.

Raamatukogus toimuvad sündmused

Koostöötegevused erinevate asutustega raamatukogudes 
toimuvate sündmuste korraldamiseks (nt näitused, 
installatsioonid jmt, mis toetab raamatukogu ülesannete 
täitmist).

Raamatukogude tegevuskeskkonna ja taristu arendamine:

Taristu investeeringud 2022-2025, samuti pikemas vaates 
potentsiaali hindamine ja võrdlus elanike arvuliste ja 
vanuseliste trendidega. 

Kose-Uuemõisa raamatukogule kaasaegse ruumilahenduse 
leidmine.

Erivajadustega inimestele ligipääsuvõimaluste tagamine.



4. Raamatukogu on 
professionaalselt 
toimiv ja avatud 
suhtluskultuuriga 
organisatsioon.

Töötajatele suunatud koolitus- ja arendustegevused:

erinevad koolitused (raamatukogunduse kui ka suhtlemise 
ja teeninduse valdkondadest)

Töötajate rahulolu mõõtmine

Raamatukoguhoidjate järelkasv

Kommunikatsioonitegevused:

veebileht, sotsiaalmeedia, nähtavus avalikus ruumis

Organisatsiooni arendamine:

kvaliteedihindamise läbiviimine



Arengukava elluviimine ja uuendamine

Arengukava elluviimist toetab tegevuskava, kus on kirjeldatud
eesmärkide ja tegevuste soovitud tulemusi, vastutajaid, tegevustega
seotud koostööpartnereid, ajakava ning seotud ressursse.

Kord aastas vaadatakse üle arengukava eesmärkide elluviimise
hetkeseis ning tehakse vajadusel täpsustusi või lisandusi. Põhjalikum
arengukava uuendamine on kavandatud aastaks 2024, et koostada
järgmine eelvaade perioodiks 2024-2027.

Ajakohastamine võib olla vajalik ka tegevuste elluviimise käigus, sh
seoses Kose valla strateegiadokumentide uuendamise või
täiendamisega.



Taustaks: aastal 2021

• kasutas Kose valla raamatukogusid 2490 inimest, neist 943 olid lapsed vanuses kuni 17 aastat

• laenutati 74 506 trükist, neist lastele 14 499 

• koduteenust osutati 191 korral 20 inimesele

• raamatukogusid külastati 43 076 korral, neist laste külastusi oli 13 742

• korraldati 209 üritust, neist 153 raamatunäitust, -väljapanekut; virtuaalnäituseid toimus 33 erineval 
teemal

• vastati 971 päringule

• osteti 3492 nimetust raamatuid ja 161 eksemplari perioodikat

• töötas valla raamatukogudes 10 erialase kõrgharidusega raamatukoguhoidjat
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