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Sissejuhatus
Vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 2 on rahvaraamatukogu eesmärgiks tagada elanikele
vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning
kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Rahvaraamatukogu on munitsipaalraamatukogu, kes kogub, säilitab ja teeb lugejale
kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning
avalikud andmebaasid.
Raamatukogu põhiteenused on inimestele tasuta (teavikute kohapeal kasutamine ja
kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu
võimaldamine). Eriteenused (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, tõlked jms) võivad olla
tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab valla- või linnavalitsus1.
Hiiu Valla Raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on Kärdla Linnaraamatukogu ja
Kõrgessaare Raamatukogu õigusjärglane ja tegutseb ühisasutusena alates 1. jaanuarist 2015.
Raamatukogu tegutseb Kärdlas, Kõrgessaares, Laukal ja Kõpus.
Kärdla raamatukogu on Hiiumaa keskraamatukogu ja maakonna raamatukogu: omab
maakonna suurimat kogu, teenindab kõiki elanikke ja külalisi, koordineerib maakonna
rahvaraamatukogude tegevust. Keskraamatukogu on raamatukogu, kes juhib teisi sama
süsteemi raamatukogusid.
Kärdla raamatukogu asub Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse II korrusel Rookopli 18
Kärdlas ja tegutseb aastast 1871.
Kõrgessaare raamatukogu asub Valitsejamajas Tööstuse tee 16 Kõrgessaares ja asutati 1944.
Lauka raamatukogu asub Lauka põhikoolis, Käina tee 27 Laukal ning Kõpu raamatukogu
KÜG-i Kõpu õppekohas Kõpu külas.
Oluline on positiivne töökultuur – sõbralikud ja professionaalsed töötajad, kes loovad
raamatukogus vaba ja loomingulise keskkonna. Raamatukogud on väikesed ja hubased,
lugejad tunnevad ennast koduselt.
Raamatukogu sihtgrupiks on Hiiu valla elanikud, teiste Hiiumaa valdade elanikud,
suvehiidlased ja külalised.
Tabel 1. Külastatavus kuude ja raamatukogude kaupa 2015. a
Kuud

Kärdla raamatukogu
Täiskasvanud / lapsed

Kõrgessaare raamatukogu
täiskasvanud / lapsed

Jaanuar

2218 / 532

613 / 97

Veebruar

2159 / 601

576 / 95

1
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Märts

2401 / 776

716 / 150

Aprill

1913 / 552

533 / 114

Mai

1728 / 442

493 / 132

Juuni

1774 / 463

471 / 82

Juuli

2465 / 664

357 / 60

August

1929 / 469

488 / 115

September

2099 / 702

930 / 453

Oktoober

2447 / 870

1068 / 555

November

2376 / 897

912 / 363

Detsember

2145 / 706

810 / 361

KOKKU

25654 / 7674

7967 / 2577

Keskmine külastatavus Kärdlas oli 2138 külastajat kuus (lapsi 640) ja Kõrgessaares vastavalt
664 ja 215 külastajat kuus.
Kõige tihedam kuu oli täiskasvanute osas Kärdlas juuli (2465 täiskasvanut) ja Kõrgessaares
oktoober (1068 täiskasvanut). Kõige vähem külastajaid käis Kärdlas mais (1728 täiskasvanut)
ja Kõrgessaares juulis (357 täiskasvanut).
Lapsed käisid nii Kärdlas kui Kõrgessaares kõige rohkem raamatukogus sügisel – septembris
ja oktoobris.
Hiiu Valla Raamatukogus on kokku registreeritud lugejaid 5262, neist Kärdla raamatukogus
4730 ja Kõrgessaare raamatukogus 532.

Missioon
Hiiu Valla Raamatukogu pakub klientidele vaba ja piiramatu juurdepääsu teabele,
teadmistele ja kultuurile ning toetab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Visioon
Hiiu Valla Raamatukogu on maakondlik kogukonnakeskus, kus klientidel on ligipääs
mitmekülgsele teabele. Selleks tehakse koostööd kohalikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel
tasandil, korraldatakse päevakajalistel teemadel koolitusi ning ettevõtmisi.
Raamatukogus töötavad avala mõtteviisiga oma ala asjatundjad, kes igapäevase teenindamise
kõrval koguvad ja süstematiseerivad omakultuurilise ja koduloolise tähtsusega teavet ning
teevad selle lugejatele kättesaadavaks.
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Raamatukogus kasutatakse uudset sisustust ja tehnikat.

Olemasolevad ressursid
Hooned ja inventar
Hiiu Valla Raamatukogu Kärdla raamatukogu on maakonna keskraamatukogu, mis teenindab
kõiki Hiiumaa elanikke ja külalisi. Raamatukogu asub Rookopli 18 hoone II korrusel. Sinna
viib kivitrepp, mis on takistuseks liikumisraskustega inimestele, sest puudub invalift.
Kärdla raamatukogu vajaks rohkem ruumi, et saaks luua erinevaid mugavaid
lugemisnurgakesi. Kärdlas oleks vajadus vaba pinna järele I korrusel, mis annaks võimaluse
raamatukogu külastada ka liikumisraskustega lugejatel.
Koridoris on ruumi, mida saab raamatukogu huvides ära kasutada, vastavate vahendite
olemasolul saaks korraldada kunstinäitusi.
Tegevuskava
 Koridori näitusetorude paigaldamine – 2016
Laenutussaalis presenteeritakse uudiskirjandust ning psühholoogia, filosoofiaalast kirjandust
ja teisi liike, korraldatakse regulaarseid temaatilisi väljapanekuid, kättesaadavad on
reisikirjad. Teavikuid saab eelnevalt broneerida RIKSWEB programmi kaudu. Tulevikus saab
kasutusele võtta laenutus- ja tagastusautomaadi. See annab lugejatele võimaluse külastada
raamatukogu neile sobival ajal, sh nädalavahetustel ja tööpäeva lõpus.
Tegevuskava
 Laenutus- ja tagastusautomaadi soetamise eeltöö ja soetamine – 2020–2023
Lugemissaali kasutatakse peamiselt ajalehtede ja ajakirjade lugemiseks, individuaal- ja
rühmatööde tegemiseks. Vaba wifi-ühendus võimaldab raamatukogu külastajal kasutada
internetti enda sülearvutis või nutitelefonis. Saali kasutatakse ka ürituste läbiviimiseks,
seminaride korraldamiseks, raamatukogu kasutajakoolituste läbiviimiseks jne. Sinna on
statsionaarselt paigaldatud ekraan ning loodud ühendus projektori kasutamiseks koos
sülearvutiga. Ruum mahutab korraga 20–25 osalejat. 2015. a osteti juurde kaks uut riiulit ja
toodi lugemissaali muusika ja kunstiraamatud.
Lasteosakonnal on kaks ruumi. Esimeses asuvad teatmeteosed, teises lastekirjandus I–III ja
IV–VI klassile. Lasteosakonnas toimuvad regulaarselt üritused põhikooli õpilastele.
2015.a alguses kolis noorteosakond katusealusele korrusele, kuhu soetati mugavamaks
olemiseks kott-toolid.

5

Tõlkekirjanduse saal on pime ja kitsas. Riiulid asuvad tihedalt, nende vahel on raske liikuda
ja raamatuid otsida. Vene-, soome-, rootsi- ja ingliskeelne ilukirjandus asub katusealusel
korrusel, kus on samuti pime. Lähiaastatel tuleb tegeleda raamatukogu valgustuse
parendamisega. Ukseavas sajavad lagi ja katus vihmaga läbi.
Tegevuskava
 Raamatukogu valgustuse parendamiseks uue ja ühtse valgustuskava koostamine ja
elluviimine – 2016–2018
 Katuse ja lae remontimine koostöös maja haldajaga – 2016–2018
Raamatukogus asub avalik internetipunkt nelja arvutiga. Kaks neist asuvad lugemissaalis,
üks laenutussaalis ja üks lasteosakonnas. Külastaja peab ennast arvutikasutajaks registreerima.
Raamatukogul on arhiiviruum, kus hoitakse säilitamisele kuuluvaid ajalehti ja ajakirju ning
raamatute tagavarakogu.
Kõrgessaare raamatukogu asub Kõrgessaare alevikus vanas valitsejamajas, Tööstuse tee 16.
Raamatukogu kasutada on 3 ruumi ja veerand fuajeest.
Laenutussaalis on eksponeeritud perioodika ja uudiskirjandus; regulaarselt korraldatakse
väljapanekuid ja näitusi. Traditsiooniks on teha väljapanekuid asjadest, mida elanikud
koguvad või ise on teinud. Suur rõhk on kodulool ja käsitööl.
Raamatukogu juures tegutseb kirjandus- ja käsitööhuviliste grupp. Väga hea koostöö toimub
raamatukogu kõrval asuva Hiiu Valla Lasteaiaga. Koostööd tehakse Lauka kooliga.
Lugemissaalis asub täiskasvanute ilu- ja aimekirjandus, ruumi saab kasutada väiksemate
ürituste korraldamiseks. Suuremate ürituste puhul (üle 15 inimese) kasutatakse valitsejamaja
suurt saali.
Laste- ja noorteosakonnas asub laste ja noorte uudiskirjandus, lastekirjandus, aimekirjandus.
Lapsed saavad koha peal raamatuid lugeda või joonistada.
Valitsejamaja fuajees hoitakse vanemaid ajalehti.
2015. a lõpus soetati Kõrgessaare raamatukogule uus avalik arvuti, mistõttu suurenes avaliku
internetipunkti kasutamisaktiivsus. Suureks probleemiks on aeglane internetiühendus, mida
jagatakse lasteaia ja noortekeskusega. Probleemi saab lahendada teenuse pakkuja.
Tegevuskava
 Paremaks internetiühenduseks lahenduse leidmine – 2016–2023
 Uute raamaturiiulite soetamine – 2016–2018
 Lisariiulite soetamine lasteraamatute jaoks – 2016
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Lauka raamatukogu asus palju aastaid külaseltsi ruumides, 2015. a suvel koliti Lauka
põhikooli, samadesse ruumidesse kooliraamatukoguga. Raamatukogul on eraldi sissekäik.
Laenutusruumis on eksponeeritud perioodika ja uudiskirjandus, teatmeteosed.
Lugemissaalist umbes pool on kooliraamatukogu kasutuses, teise poole võtavad enda alla
rahvaraamatukogu riiulid laste- ja noortekirjanduse, aime- ja ilukirjandusega. Ürituste
korraldamiseks saab kasutada põhikooli saali.
Raamatukogu täiendab oma kogu vastavalt võimalustele. Kogu suurus ja raamatukogu areng
sõltub rahalistest võimalustest. Raamatukogul puudub hetkel avalik arvuti, millega saaks läbi
viia infootsinguid.
Tegevuskava
 Lauka raamatukogu kogu planeerimine
 Kooli- ja rahvaraamatukogu sisuline ühendamine:
a) kooliteavikute sisestamine RIKS programmi lisafinantseerimise saamisel – 2016–
2017
 AIP arvuti paigaldamine – 2016–2017
 Printeri väljavahetamine – 2016–2017
Kõpu raamatukogu asub Kärdla Ühisgümnaasiumi Kõpu õppekoha raamatukogu ruumides.
Raamatukogu tegutseb teeninduspunktina, tal ei ole iseseisvat kogu. Raamatukoguhoidja viib
lugejatele raamatuid Kärdlast ja Kõrgessaarest. Iseloomulik on paljude raamatute laenutamine
pikaks perioodiks.

Projektid
Kuni 2015. aastani ei olnud raamatukogu osalenud üheski Euroopa Liidu projektis. Tehti
väikeseid projekte, peamiselt esitati taotlusi Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogusse,
millega taotleti rahastust ürituste ja ühiste ettevõtmiste läbiviimiseks.
2015.a saadi toetust koostöösidemete sõlmimiseks Soome raamatukogudega (Pargas, Turu)
ning külastati Läti Rahvusraamatukogu. Samal aastal taotleti edukalt Euroopa Vabatahtliku
Teenistuse kaudu vabatahtliku leidmist raamatukokku, kelle ülesandeks oli aidata kaasa
raamatukogu tegevustes. Edaspidi on eesmärgiks osaleda ka teistes rahvusvahelistes
projektides.
Tegevuskava
 Projektitaotluste esitamine suuremate ürituste rahastamiseks – 2016–2023
 Osalemine rahvusvahelistes projektides – 2016–2023

Võrgustikud
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Kaks korda aastas kutsub Kultuuriministeeriumi nõunik kokku keskkogude direktorid, et
nendega olulistel teemadel arutleda. Keskkogude all mõeldakse maakonna raamatukogusid.
Teine võrgustik on pearaamatukoguhoidjatel, kes regulaarselt Kultuuriministeeriumi
eestvedamisel kohtuvad.
Raamatukoguhoidjaid ühendab mittetulundusühendus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing,
kuhu liitutakse personaalselt.

Strateegilised eesmärgid
Strateegilised eesmärgid tulenevad visioonist. Raamatukogu olulisimaks funktsiooniks on
võimaldada külastajatele vaba ligipääs mitmekülgsele teabele.

I Ligipääs teabele
1.1 Kogude kujundamise põhimõtted
Raamatukogude kogu moodustavad tuumikkogu ning komplekteerimistasandi A, B ja C
teavikud. Tuumikkogu on need autorid ja väljaanded, mis toetavad kohaliku kogukonna
toimimist: teatmeteosed, Eesti ilukirjandus, käsiraamatud, õiguskirjandus jne. A, B ja C
taseme teavikute puhul on raamatukogu määratleda, mitu eksemplari liigist või laadist
tellitakse, kas komplekteeritakse põhiteoseid või ka õppekirjandust. Hetkel ei ole
raamatukogul olemas komplekteerimispoliitikat, mis seda kõike reguleeriks.
Maakonnaraamatukogu funktsiooni täitmiseks soetab raamatukogu n-ö kohustusliku kogu
nendest teavikutest, mida Kultuuriministeerium soovitab (30% riigitoetusest). Riigi poolt
eraldatud teavikute raha jagatakse kõigi maakonna raamatukogude vahel vastavalt elanike
arvule.
Kuni 2015. aastani toetas riik raamatukogu ühe töötaja töötasu seadusest tulenevate
maakondlike funktsioonide täitmiseks. Sellele lisas omavalitsus omapoolse osa.
Maakonna keskraamatukoguna tuleb kogude tasakaalustamiseks maakonnas läbi viia mõned
muudatused raamatukogude töös. Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi järgi peaks iga
raamatukogu kujundama oma kogude koostise kooskõlastatult teeninduspiirkonna teiste
raamatukogudega. Kuna Hiiumaa on üks tervik, peaksid raamatukogud selles suunas liikuma.
Oluline on kogude kujundamisel ka dekomplekteerimine, mis seisneb peamiselt mitteprofiilse
kirjanduse kustutamises.
Tegevuskava
 Ühtse maakondliku komplekteerimispoliitika väljatöötamine – 2016–2020
 Kogudepoliitika kujundamine, sh maakondlik – 2016–2020
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1.2 Muukeelsed teavikud
Võõrkeelseid teavikuid on saadud peamiselt annetustena. Üha rohkem laenutatakse
ingliskeelseid raamatuid, järjepidevalt tuleb tähelepanu pöörata ingliskeelsele
uudiskirjandusele. Olemas on väike kogu vene-, soome- ja rootsikeelseid raamatuid.
Uueks sihtgrupiks on inimesed, kes asuvad välisriikidest maakonda elama. Raamatukogu
ülesandeks on muuta integreerumine nendele inimestele võimalikult lihtsaks, luua tingimused
kodustega suhtlemiseks ning tutvustada teavikute vahendusel Eesti kultuuri ja kirjandust. See
eeldab vajaliku tehnika ning teavikute olemasolu.
Tegevuskava
 Uute arvutite soetamine – 2016–2017
 Võõrkeelse eesti kultuuri ja kirjandust tutvustava kogu moodustamine – 2016–2023

1.3 E-raamatukogu
E-raamatukogu all mõeldakse erinevaid elektroonilisi teenuseid ja võimalusi, mida
raamatukogus või raamatukogu koduleheküljel interneti vahendusel teostada saab.
2015 loodi uus raamatukogu kodulehekülg aadressil raamatukogu.hiiuvald.ee Kodulehelt
leiab e-raamatukogu alt neli kategooriat: andmebaasid, Eesti elu, ajalehed ja uudisteportaalid
ning e-raamatud. E-raamatukogu on koht, kus külastaja saab läbi viia kõik talle vajalikud
esmased e-protseduurid, nendele ressurssidele on tagatud vaba ligipääs.
Raamatukogu loob eeldused kaugtööks ning tudengitele uurimistöö tegemiseks, tehes
kättesaadavaks paljud andmebaasid Eestis ja mujal maailmas. Enamik Eesti andmebaase on
tasuta ning oluline on õpetada inimesi andmebaase kasutama.
Tegevuskava
 E-andmebaaside propageerimine sihtgruppide hulgas:
a) sihtgruppide koolitamine – 2016–2023
b) info levitamine meedias ja sotsiaalmeedias – 2016–2023
 Sihtgruppidele andmebaaside kasutamise igapäevaseks muutmine:
a) järjepidevad koolitused õpilastele, täiskasvanutele jne. – 2016–2023
 Tulevikutrendide uurimine koostöös valdkondlike esindajatega:
a) infoühiskonna, raamatukogunduse, IT, tehnika jms arendamine – 2016–2023
 Digiteemaline koostöö teiste raamatukogude ja mäluasutustega:
a) ühisprojektide loomine – 2016–2023
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b) koolituste korraldamine – 2016–2023
 Tehnilise baasi uuendamine:
a) uute AIP arvutite, printerite jms soetamine – 2016–2023

II Koolitused ja üritused
Raamatukogu on muutumas täiendkoolituskeskuseks. Seal toimuvad mitmesugused
koolitused õpilastele, täiskasvanutele ja maakonna raamatukoguhoidjatele. Rõhk on
raamatukoguteenuste kasutamisel ja infokirjaoskusel. Oluline on loomemajanduse
propageerimine. Projektide kaudu on võimalik korraldada loovkirjutamise kursusi, kohtumisi
kirjanikega, õpetada kirjastamise algtõdesid, arvutigraafikat, reklaami loomist jms.
Raamatukogu korraldab ise mitmesuguseid üritusi. Raamatukoguüritused on need, mida
raamatukogu korraldab oma ruumides, mujal asuvates ruumides või koostöös partneritega.
Infoühiskonna pidev areng esitab nõuded raamatukoguhoidjate erialasele pädevusele, et
raamatukoguteenused oleksid kaasaegsed ja vastaksid infoühiskonna ja info kasutajate
uuenevatele vajadustele. Uued väljakutsed raamatukogunduses toovad vajaduse teistsuguste
töötajate järele. Perspektiivis oleks vaja raamatukokku tööle osaajaga IT-spetsialisti, projektija huvijuhti jne. Oluline tähtsus on vabatahtlikul tööl ja vabatahtlike kaasamisel raamatukogu
töösse, kes nt võiksid vedada raamatuklubi, korraldada jutuhommikuid kodustele lastele vms.
Tegevuskava
 Süsteemse koolituskava loomine töötajatele ja külastajatele – 2016–2023
 Koolitusprojektide koostamine ja läbi viimine – 2016–2023
 Elukestva õppe- ja huvitegevuse toetamine – 2016–2023
 Täiendkoolituskeskuse loomine ja arendamine – 2016–2023

III Koostöö
Eduka toimimise aluseks on hea koostöö teiste organisatsioonidega. Raamatukogul on
mitmetasandiline koostöö.

3.1 Koostöö teiste raamatukogudega
Tulenevalt riigipoliitikast koordineerib raamatukogu maakonna raamatukogude vahelisi
koolitusi ja kogemuste vahetusi. Teiste Hiiumaa raamatukogudega toimuvad regulaarsed
kohtumised umbes kord kvartalis. 2015. a võeti ühiselt ette kaks välissõitu – üks Läti uude
rahvusraamatukogusse, teine Pargase ja Turu raamatukogudesse.
Koostöö toimub ka teiste (kesk) raamatukogudega Eestis. Eelnevatel aastatel on tehtud
raamatukogude ühiskülastusi, osaletud raamatukoguhoidjate suvelaagrites.
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3.2 Rahvusvaheline koostöö
2015. a külastati Kärdla sõpruslinna Pargast ning tutvuti Pargase raamatukogudega. Samuti
külastati koostöö eesmärgil Turu Linnaraamatukogu ja Vasarmäki raamatukogu Turu
piirkonnas.
Tegevuskava
 Ühisprojektide koostamine ja läbiviimine võimalike uute partneritega – 2016–2023

3.3 Teised koostööpartnerid
Hiiu Valla Raamatukogu partneriteks on lasteaiad, koolid, muuseumid, noortekogud jne.
Nendega toimub koostöö eelkõige kohalikul tasandil, sest on sama sihtgrupp. Nende
koostööpartnerite kaasamine nõuab suurt väljakutset, et leida ühisosa ja -huvi.
Tegevuskava
 Kunstinäituste korraldamine Kärdla raamatukogu koridoris – 2016–2023
 Laste lugemishuvi suurendamise tegevused – 2016–2023
 Raamatukogu kui kogukonnakeskuse tähtsustamine kohalikul tasandil – 2016–2023
 Raamatukogu atraktiivseks muutmine vabatahtlike ja koostööpartnerite kaasamise
kaudu.

IV Innovatiivne tehnika
Raamatukogu peab olema keskkond, kus on kaasaegne tehnika. Külastajad peavad saama
tutvuda ja koha peal kasutada seadmeid, mis arendavad nende arusaama ümbritsevast ja
aitavad kaasa loovusele. Selleks võiks olla innovatsiooninurk.
Tegevuskava
 Innovatsiooninurga loomine Kärdlasse ja Kõrgessaarde:
a) kontseptsiooni kujundamine – 2016–2018
b) projektitaotluste esitamine – 2016–2023
c) tehnika, sh 3D printeri soetamine – 2016–2019
d) tehnikaringi loomine – 2016–2023
 Iseteenindava laenutus- ja tagastussüsteemi juurutamine – 2018–2023

V Kodulugu
Raamatukogu seab endale eesmärgiks digiteerida koduloolisi materjale ja teha need seeläbi
kergemini kättesaadavaks kodanikele.
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Tegevuskava
 Koduloo andmebaasi loomine ja täiendamine:
a) materjalide kogumine, töötlemine, säilitamine – 2016–2023
b) materjalide järjepidev digiteerimine – 2016–2023
c) omatoodangu loomine – 2016–2023
d) koostöö teiste kodulugu käsitlevate asutustega – 2016–2023
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Tegevuskava
Kärdla raamatukogu
1. Koridori näitusetorude paigaldamine – 2016
2. Laenutus- ja tagastusautomaadi soetamise eeltöö ja soetamine – 2020–2023
3. Raamatukogu uue ja ühtse valgustuskava koostamine – 2016–2018
4. Katuse ja lae remontimine koostöös maja haldajaga – 2016

Kõrgessaare raamatukogu
1. Paremaks internetiühenduseks lahenduse leidmine – 2016–2023
2. Uute raamaturiiulite soetamine – 2016–2018
3. Lisariiulite soetamine lasteraamatute jaoks – 2016

Lauka raamatukogu
1. Lauka raamatukogu kogu planeerimine
2. Kooli- ja rahvaraamatukogu sisuline ühendamine: kooliteavikute sisestamine RIKS
programmi lisafinantseerimise saamisel – 2016–2017
3. AIP arvuti paigaldamine – 2016–2017
4. Printeri väljavahetamine – 2016–2017

Projektid
1. Projektitaotluste esitamine suuremate ürituste rahastamiseks – 2016–2023
2. Osalemine rahvusvahelistes projektides – 2016–2023

I Ligipääs teabele
1. Ühtse maakondliku komplekteerimispoliitika väljatöötamine – 2016–2020
2. Kogudepoliitika kujundamine, sh maakondlik – 2016–2018
3. Uute arvutite soetamine – 2016–2017
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4. Võõrkeelse eesti kultuuri ja kirjandust tutvustava kogu moodustamine – 2016–2023
5. E-andmebaaside propageerimine sihtgruppide hulgas:
a) sihtgruppide koolitamine – 2016–2023
b) info levitamine meedias ja sotsiaalmeedias – 2016–2023
6. Sihtgruppidele andmebaaside kasutamise igapäevaseks muutmine:
a) järjepidevad koolitused õpilastele, täiskasvanutele jne – 2016–2023
7. Tulevikutrendide uurimine koostöös valdkondlike esindajatega:
a) infoühiskonna, raamatukogunduse, IT, tehnika jms arendamine – 2016–2023
8. Digiteemaline koostöö teiste raamatukogude ja mäluasutustega:
a) ühisprojektide loomine – 2016–2023
b) koolituste korraldamine – 2016–2023
9. Tehnilise baasi uuendamine:
a) uute AIP arvutite, printerite jms. soetamine – 2016–2023

II Koolitused ja üritused
1. Süsteemse koolituskava loomine töötajatele ja külastajatele – 2016–2023
2. Koolitusprojektide koostamine ja läbi viimine – 2016–2023
3. Elukestva õppe- ja huvitegevuse toetamine – 2016–2023
4. Täiendkoolituskeskuse loomine ja arendamine – 2016–2023

III Koostöö
1. Ühisprojekti koostamine ja läbi viimine võimalike uute partneritega – 2016–2018
2. Kunstinäituste korraldamine Kärdla raamatukogu koridoris – 2016–2023
3. Laste lugemishuvi suurendamise tegevused – 2016–2023
4. Raamatukogu kui kogukonnakeskuse tähtsustamine kohalikul tasandil – 2016–2023
5. Raamatukogu atraktiivseks muutmine vabatahtlike ja koostööpartnerite kaasamise kaudu.
IV Innovatiivne tehnika
1. Innovatsiooninurga loomine Kärdlasse ja Kõrgessaarde:
a) kontseptsiooni kujundamine – 2016–2018
b) projektitaotluste esitamine – 2016–2023
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c) tehnika, sh 3D printeri soetamine – 2016–2019
d) tehnikaringi loomine – 2016–2023
2. Iseteenindava laenutus- ja tagastussüsteemi juurutamine – 2018–2023

V Kodulugu
1. Koduloo andmebaasi loomine/täiendamine:
a) materjalide kogumine, töötlemine, säilitamine – 2016–2023
b) materjalide järjepidev digiteerimine – 2016–2023
c) omatoodangu loomine – 2016–2023
d) koostöö teiste kodulugu käsitlevate asutustega – 2016–2023
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