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Tabel 1 

Maakonna/linna 

nimi 

Elanike arv 

(01.12.15) 

KOV-de 

arv 

maakonnas 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 

arv  

Harukogude 

arv 

Kokku 

Harju/Tallinn 439 734 23 1 17 18 

 

Lisaks on Tallinna Keskraamatukogul raamatukogubuss nimega Katarina Jee.  

1 Põhilised tegevussuunad 

Tallinna Keskraamatukogu missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu 

informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile, edendada elukestvat õpet, kasvatada 

rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakkuda inspiratsiooni ja elamusi, luua võimalusi 

eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Raamatukogu 

visioon: muudame elu rikkamaks. 

 

Aasta lõpus oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 17 haruraamatukogu ja 

raamatukogubuss Katarina Jee. Raamatukoguteenust kasutas 69 538 lugejat (sh 15 968 last). 

Meie raamatukogusid külastati 1 037 024 korral (sh lapsed 226 178 korral) ja laenutati koju 

1 602 441 (sh lastele 182 846) teavikut (sh e-raamatud). 2016. aastal külastati raamatukogu 

veebilehte 493 431 korda. 2016. aasta lõpu seisuga oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 

954 331 raamatut, 13 870 auvist, 241 elektroonilist teavikut ning 11 303 e-raamatut. 

 

13.06.2016 jõustus uus Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri. Suuremateks 

muudatuseks uues eeskirjas on, et lugejad saavad laenatud teavikuid kolm korda pikendada, 

lugejatel on võimalik end nüüd ka ilukirjandusele järjekorda panna, mis tõstis järjekorras 

olevate raamatute arvu märkimisväärselt, ning hüvitist ei nõuta kuni 6-aastase lapse rikutud 

raamatu eest, mis on mõeldud väikelastele ja on trükitähtedega. 

 

Direktori käskkirjaga kinnitati "Tallinna Keskraamatukogu strateegilised eesmärgid 2017‒

2020". Eesmärkideks seati kaasaegsed raamatukoguteenused tallinlastele ja Tallinna 

külalistele; digitaalne raamatukogu; raamatukogude kaasaegne ja inspireeriv füüsiline ruum; 

proaktiivne raamatukogu; organisatsiooni arendamine. 

 

Merekultuuriaastat tähistasime temaatiliste koolituste, ürituste, näituste ja väljapanekutega. 

Toimusid piraatide aardejahid, meisterdati laevu ja näpunukk-kalu. Tallinna päeva tähistati 

võõrkeelse kirjanduse osakonnas suure lasteüritusega „Mereröövlid raamatukogus“. Ka 

raamatukogupäevade raames viidi läbi merekultuuriaasta temaatikaga seonduvaid üritusi ja 

töötubasid pea kõigis raamatukogudes. Koostöös Meremuuseumiga toimus kevadest sügiseni 

üle-eestiline omaloomingukonkurss „Lugude meri“. Korraldati ka merekultuuriaastale 

sobivalt mereteemalisi raamatukogutunde: „Põnev mereelu“, „Eesti kuulsad meresõitjad ja 

piraadid“, „Me elame mere ääres“, „Muinasjutuline meri“, „Kuidas kalad endale kirjud rüüd 

said“. 

 

Jätkasime 2016. aastal ka ebatraditsiooniliste teenuste arendamisega. Sõle raamatukogus  

avati õmblustuba, kus saab kohapeal kasutada õmblus- ja overlokmasinat, triikrauda jm 

õmblemiseks vajalikke vahendeid. Muusikahuvilistel on võimalik eelmisest aastast aga 
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muusikaosakonnas digitrumme ja digiklaverit mängimas käia. Samuti avasime oma 

raamatukogudes rühmatööruume, et soovijad saaksid käia õppimas ja rühmatöid tegemas. 

 

Palju mõeldi lastele ja noortele. Nende arvutikasutamisoskuse arendamiseks korraldati 

eestikeelse kirjanduse osakonnas nutilaagrit ja nutiringi, kus õpetati lastele robootikat, 

programmeerimist, animatsioonide loomist, erinevaid graafikaprogramme, graafikalaudadel 

joonistamist. Alustati ka raamatukogu teenindussaalide ümberkorraldamist. Kännukuke 

raamatukogus, Väike-Õismäe raamatukogus ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas loodi eraldi 

alad lastele ja noortele ning sisustati eakohale vastavat. Ümberkorralduste eesmärk on luua 

lastele ja noortele lugemiseks ja õppimiseks ning arendavateks tegevusteks inspireeriv 

keskkond, mille tulemusel kasutatakse raamatukogu sagedamini ja ajaliselt pikemalt.   

 

Oktoobris osalesime Brüsselis Euroopa Parlamendis näitusel „Generation Code: born at the 

library“. Interaktiivsel näitusel demonstreerisid Euroopa erinevad rahvaraamatukogud seda, 

kuidas raamatukogud digiajastuga sammu peavad. Üritusel kohtusime Euroopa Parlamendi 

liikmetega ning viisime läbi nutiseadmete töötubasid ja jagasime osalejatele nippe, kuidas 

nutitelefone ning tahvelarvuteid nutikamalt kasutada. 

 

Tallinna Keskraamatukogu on jätkuvalt ainus raamatukogu Eestis, mis pakub kaasaegsete 

eestikeelsete e-raamatute laenutusteenust e-raamatute laenutus- ja lugemiskeskkonna ELLU 

vahendusel. ELLU kaudu tehti eelmisel aastal 18 306 laenutust, mis on 29,7% rohkem 

võrreldes 2015. aastaga. Laenutuste arvu pidev kasv näitab, et inimeste huvi e-raamatute vastu 

suureneb. Samas kallineb e-raamatute litsentside ostmine ELLUsse pidevalt, sest aina rohkem 

kirjastusi müüvad raamatukogule e-raamatuid litsentsiga 10 laenutuskorda (varasema 20 

laenutuskorra asemel). Jätkuvalt on ka kirjastusi, kes raamatukogule kõikide soovitud e-

raamatute litsentse üldse ei müü.  

 

E-raamatute laenutuste arv nagu ka  ELLU kasutajate arv on iga aastaga kasvanud, seega on 

e-raamatutel trükiraamatute kõrval üha tugevamalt positsiooni sisse võtmas. Tasuta e-

raamatute lugemise teenust vajavad lapsed ja noored, kes sõltuvad rahaliselt kas osaliselt või 

täielikult vanematest. Vanemate sissetulek või nende poolt tehtud valikud ei tohiks olla 

põhjuseks, miks noor inimene jääb kirjandusest eemale. Aidata kasvatada uut, tugeva ja hea 

lugemisharjumisega põlvkonda on meie raamatukogu üks olulisemaid ülesandeid ning nii 

suurendasime 2016. a e-raamatute komplekteerimiskulusid. 

 

2016. aastal pandi suurt rõhku ka sellele, et suurendada sallivust ja erinevate kultuuride 

mõistmist. Selleks korraldati filmiõhtuid, kohtumisi ja loenguid.  Rahvuskultuuride nädalal 

tutvustati raamatukogudes vähemusrahvuste kultuuri ja kirjandust, korraldati debatt „Kes 

mahuvad eestlaste kõrvale?“. Traditsiooniline Aleksander Sibula erialapäev 

raamatukoguhoidjatele üle Eesti toimus teemal „Raamatukogud mitmekultuurilises Eestis“, 

kus arutati, milliseid teenuseid saaksid raamatukogud pakkuda halvasti lõimunud elanikele ja 

uussisserändajatele, samuti seda, kuidas saaksid raamatukogud aidata suurendada elanike 

sallivust. Aasta lõpus hakkasid võõrkeelse kirjanduse osakonnas tööle keelekohvikud, 2017. 

aastal laiendatakse keelekohvikuid ka haruraamatukogudesse.   
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2 Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 

 

Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu 

töökorralduse juhendist, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, autoriõiguse 

seadusest, tsiviilseadustiku üldosa seadusest, võlaõigusseadusest, haldusmenetluse seadusest, 

kohtutäituri seadusest, täitemenetluse seadustikust, halduskohtumenetluse seadustikust, 

tsiviilkohtumenetluse seadustikust, riigihangete seadusest jt seadustest. Samuti Tallinna linna 

õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Tallinna Kultuuriameti juhataja 

käskkirjadest, raamatukogu direktori käskkirjadest ning raamatukogu põhimäärusest. 

 

2016. aastal kinnitati direktori käskkirjaga „Ajalehtede koju laenutamise kord“, „E-raamatute 

laenutamise kord“ ja „Tallinna Keskraamatukogu sisekord“. 13. juunil jõustus ka uus 

„Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ jt. 

 

2016. aastal kinnitati direktori käskkirjaga "Tallinna Keskraamatukogu strateegilised 

eesmärgid 2017‒2020". Meie eesmärgiks on pakkuda tallinlastele ja Tallinna külalistele 

kaasaegseid raamatukoguteenuseid, mis toetavad lugemisharjumuse tekkimist, kujunemist ja 

hoidmist. Samuti peame suunama oma lugejaid uut sisu looma, olema aktiivsed ja iseseisvad 

ning väärtustama ja tarbima Eesti kultuuri. Raamatukoguvõrk vajab ka reorganiseerimist. 

Digitaalne raamatukogu rahuldab lugejate vajadusi siis, kui e-kogud lähtuvad lugejate 

vajadusest, veebilehed on kaasaegsed ja kasutajasõbralikud, meie digitaristu on innovaatiline 

ning me pakume kasutajatele uuendusmeelseid veebikoolitusi. 

 

Raamatukoguna peame looma kaasaegse ja inspireeriva füüsilise ruumi, mis on paindlikult 

kasutatav ning toetab lugemis- ja kultuurielamuse saamist. Veel peame mõtlema 

raamatukoguruumile väljaspool raamatukogu ning digitaalsele raamatukogule füüsilises 

ruumis. Proaktiivse raamatukoguna on meie eesmärgiks teavitada ja kaasata mitte-kasutajaid, 

teha koostööd lasteaedade ja koolidega ning teiste raamatukogule oluliste isikute ja 

asutustega. Tähelepanu peame pöörama ka turundustegevusele ning osalema seadusloomes, 

strateegiate jm riiklike dokumentide koostamisel. 

 

Organisatsioonina arenemise jaoks arendame oma raamatukoguhoidjate pädevusi ning 

teenuseid, tõstame raamatukogu mainet järelkasvu eesmärgil, juhime oma organisatsiooni 

efektiivselt ning teadvustame endale meil lasuvat sotsiaalset vastutust pakkuda tööd ka 

noortele, erivajadustega inimestele jt. 

 

Tallinna Keskraamatukogul on kaks nõukogu: komplekteerimisnõukogu ja 

töökeskkonnanõukogu. Ka 2016. aastal tegeles komplekteerimisnõukogu perioodika 

hoiuaegade ülevaatamisega ja tellimisega 2017. aastaks. Samuti uuendati Tallinna 

Keskraamatukogu e-teavikute komplekteerimispõhimõtteid. Töökeskkonnanõukogu 

keskendus 2016. aastal töötajate töökohtade ergonoomilisemaks muutmisele, töötingimuste 

parandamisele ning teistele töökeskkonnaga seotud küsimustele. 

 

Raamatukogude võrgus muudatusi ei toimunud.  
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2.2 Eelarve 

 

2016. aasta eelarvest moodustasid tulud omavalitsuselt 2 841 278  eurot (kasv eelmise aastaga 

võrreldes 8,1%) ning tulud riigilt 363 220 eurot (sellest toetus teavikute ostmiseks 352 582 

eurot). Tulud muudest allikatest olid kokku 181 232 eurot, selles sisaldub lisaks omatulule 

toetus projektidele (va Kultuuriministeeriumist saadud projektitoetused) 22 252 eurot ja 

annetused 9252 (põhiliselt annetatud teavikud).  

 

Omatulu laekus 149 728 eurot. Lugejate võlgnevustest laekus kokku 91 675 eurot, 

kommunaalteenuste edasimüügist 29 606 eurot, tasuliste teenuste eest 18 233 eurot, 

raamatukogu ruumide ja inventari kasutamise eest 8891 eurot. Raamatukogule mittevajalike 

teavikute müügist 13 683 eurot (kasv eelmise aastaga 19,7%). 

 
Tabel 2. 2016 eelarve täitmine 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  

Seisuga  

31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  3 156 130 3 371 003 6,8% 

Personalikulu (sh 

erisoodustus) 

1 749 926 1 894 188 8,2% 

Komplekteerimiskulu 675 034 696 795 3,2% 

sh KOV-lt 326 188 335 064 3,7% 

sh riigilt  340 111 352 582 3,7% 

Infotehnoloogiakulu  97 313 133 082 36,8% 

2.3 Projektid 

 
Tabel 3. Projektidest saadud toetussummad ja nende kasutamine aastal 2016 

Projektid, toetused  Periood Eraldatud 

summa 

Kasutatud 

2016 

Projekti 

üldmaksumus 

Kultuurkapital 

Venekeelsete kirjandusürituste 

sarja „Lugejate neljapäev“ 

esinejate tasud 

01.08.2015 

– 

30.06.2016 

1980 1080 2174,5 

Kirjandusürituste sarja 

„Kirjanik raamatukogus“ 

esinejate tasud 

01.10.2015 

– 

30.09.2016 

2700 2070 3000 

Projekt “@raamatuklubi 

lastele: kirjanike esinemised 

raamatukogus” 

15.10.2015 

– 

30.06.2016 

565 320 670 

Eesti kirjanike kohtumised 

vene keelt emakeelena 

kõnelevate noortega Tallinna 

Keskraamatukogus 

15.04.2015-

15.07.2016 

1500 1126 1670 

Triinu Seppami osalemine 

EBLIDA-NAPLE konverentsil 

ja NAPLE e-raamatute 

töörühmas 

15.03.2016-

30.06.2016 

320 320 779,18 

Kairi Loogi lasteraamatu 

väljaandmine: kinkeraamat 

01.06.2016-

30.11.2016 

3000 3000 10 448 
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Tallinna koolide I klasside 

õpilastele 

@raamatuklubi lastele: 

kirjandusüritused 

raamatukogudes ja nende 

salvestamine ERR lasteportaali 

01.09.2016-

30.06-2017 

950 360 1105 

Laste suvise 

lugemisprogrammi „Suvi 

raamatuga“ lõpuürituse 

korraldamine 

17.08.2016-

30.09.2016 

250 250 1046,65 

Kirjanduslike kohtumisürituste 

sari „Mis uudist, 

raamatukogu?“ lastele ja 

noortele 

4.01.2016-

31.12.2016 

900 900 1000,4 

Luulemaraton Tallinna 

Keskraamatukogus 

rahvusvahelise luulepäeva 

tähistamiseks 

1.02.2016-

30.04.2016 

1800 1800 2015 

Kirjandusürituste sarja 

„Kirjanik raamatukogus“ 

esinejate tasud 

01.10.2016-

30.09.2017 

2700 900 3000 

Eesti kirjanike kohtumised 

vene keelt emakeelena 

kõnelevate noortega Tallinna 

Keskraamatukogus 

01.09.2016-

31.05.2017 

1440 180 1600 

Venekeelsete kirjandusürituste 

sarja „Lugejate neljapäev“ 

esinejate tasud 

01.09.2016-

30.06.2017 

3000 1100,89 3454 

Kirjanduslike kohtumiste sari 

„Asja pärast – Niisama. 

Tarbetekstide juurest 

ilukirjandusse“ 

20.10.2016-

20.06.2017 

1000 399,99 1185 

Kokku Kultuurkapitali projektid 22 105 13 806,88 33 147,73 

 

Projektid, toetused  Periood Eraldatud 

summa 

Kasutatud 

2016 

Projekti 

üldmaksumus 

Kultuuriministeerium 

“Üks riik − palju rahvaid” 

Eestis elavate vähemusrahvuste 

kultuuri ja kirjandust tutvustav 

kohtumisürituste sari (HMN) 

01.08.2015 

-30.06.2016 

400 160 460 

Noorte 

kirjanduslik−muusikaliste 

kohtumiste sari “Millest 

räägivad tähed?“ (HMN) 

01.09.2015 

– 

31.05.2016 

400 134 430 

Eelkooliealiste laste 

lugemisoskust arendavad 

lugemismängud raamatukogus 

(HMN) 

01.10.2015 

– 

14.06.2016 

750 500 882,41 
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Kohtumisürituste sari “Lastega 

loomariigis” (HMN) 

18.10.2015 

– 3.08.2016 

550 287 1152 

Looduse ja teaduse muusika 

(HMN) 

1.09.2015-

30.06.2016 

500 386 549 

Raamatukogus nutikaks 07.12.2015-

30.06.2016 

1080 1080 1200 

„Kirjutamise klubi noortele“ 01.02.2016-

17.07.2016 

500 500 600 

Lugemisprogrammi "Loeme 

valmis "Oma raamatu"": laste 

poolt koostatud raamatute 

köitmine 

11.04.2016-

13.06.2016 

600 600 947 

Luulepiknukud muusikaga 

(HMN) 

22.05.2016-

31.10.2016 

500 500 575 

"Mere lapsed" Kalamaja 

raamatukogus - koostööprojekt 

festivaliga "Avatud 

mänguväljak" 

22.10.2016-

30.11.2016 

350 350 774 

Nutikalt lugemine vahvaks 

(HMN) 

01.04.2016-

31.01.2017 

1850 1850 2100 

Laste suvise 

lugemisprogrammi "Suvi 

raamatuga" lõpuürituse 

korraldamine 

01.08.2016-

30.09.2016 

400 400 1046,65 

Tallinna Keskraamatukogu 

arendusprojektid: 

Raamatukogude arendamise 

programm 

15.03.2016-

13.09.2016 

520 520 1427,58  

Sibula erialapäev ja osalemine 

raamatukoguteenuste messil 

Euroopa Parlamendis: 

Raamatukogude arendamise 

programm 

1.10.2016-

7.12.2016 

600 499,25 1263,3 

Rahvaraamatukogudele 

suunatud arendusprojektid: 

praktika ja 

raamatukoguteenuse 

tutvustamine: Raamatukogude 

arendamise programm 

01.09.2016-

30.11.2016 

1220 1220 2478 

Lugemisprogrammi 

„Raamatuga kevadesse“ 

läbiviimine (HMN) 

1.02.2016-

30.06.2016 

500 500 657,8 

Rahvusvaheline 

kirjandusprojekt „Skype 

raamatuklubi“ noortele (HMN) 

22.10.2016-

31.08.2017 

600 300 1044 

Eelkooliealiste laste 

lugemisoskust arendavad 

lugemismängud raamatukogus 

(HMN) 

01.10.2016-

30.06.2017 

900 350 1145 

Kohtumisürituste sari “Lastega 22.10.2016- 400 200 701 
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loomariigis” (HMN) 31.08.2017 

Lugemisprogrammi 

„Raamatuga kevadesse“ 

läbiviimine (HMN) 

01.11.2016-

15.05.2017 

750 202,39 996,71 

Kirjutamise klubi: noorte 

tekstiloomeoskuste arendamine 

(HMN) 

01.11.2016-

30.06.2017 

600 100 660 

Kokku Kultuuriministeeriumi projektid 13970 10 638,64 21 089,45 

 

Projektid, toetused  Periood Eraldatud 

summa 

Kasutatud 

2016 

Projekti 

üldmaksumus 

Muud projektid ja toetused: 

Noortekohtumised „Millest 

räägivad raamatud“: SA 

Archimedes Noorteagentuur 

1.02.2106-

30.04.2016 

1400 1400 1400 

Noortekohtumised „E-

raamatud vs paberraamatud - 

arvamused eesti ja vene noorte 

seas“: SA Archimedes 

Noorteagentuur 

4.01.2016-

10.04.2016 

1160 1160 1160 

„Lugude meri“: Eesti 

Meremuuseum 

15.07.2016-

23.12.2016 

980 980 980 

Projekt „CreaDream Forum in 

Library: Programm Nordpluss 

Adult 2015″  

01.09.2015 

– 

30.09.2016 

5500 4239,77 7023 

Tööpraktika: Eesti Töötukassa 18.02.2016-

19.04.2016 

665,48 665,48 665,48 

Kokku muud projektid ja toetused: 9705,48 8445,25 11 228 

 

Tallinna Keskraamatukogu taotles toetusi projektidele ennekõike Kultuurkapitalilt (2016. 

aastal kasutati projektitoetusi summas 13 807 eurot), Hasartmängumaksu Nõukogult ja 

Kultuuriministeeriumi erinevatest programmidest (projektitoetusi kasutati summas 10 639 

eurot). 

 

Saadud projektitoetused võimaldavad meil pakkuda erinevatele sihtgruppidele laia valikut 

üritusi ja tegevusi ning laiendada nii tallinlaste võimalusi saada osa kultuurist ja tegeleda 

enesearendamisega. Projektitoetused võimaldavad meil maksta tasu esinejatele, see omakorda 

tagab ürituste kvaliteedi. Teatud projektid, näiteks Kirjanik raamatukogus, Eesti kirjanike 

kohtumised vene keelt emakeelena kõnelevate noortega, Luulemaraton, Mis uudist, 

raamatukogu jne, toimuvad toetuste toel juba mitmendat hooaega ning see on taganud 

kirjanike ja lugejate kohtumiste regulaarsuse. Mitmed projektitoetused on võimaldanud meil 

süvendatult tegeleda laste lugemisoskuse arendamise ja lugemisharjumuse kujundamisega. 

Koostööprojekt Eesti Rahvusringhäälinguga teeb meie raamatukogus toimunud tegevused 

jälgitavaks kogu Eestis ning võimaldab teistel raamatukogudel ja haridusasutustel videoklippe 

kirjanikega kohtumistest kasutada õppetöös. Lisandud on projekte, mille eesmärgiks on 

erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste omavahelise suhtlemise võimaldamine, sallivuse 

suurendamine ning uusimmigrantide ja halvasti lõimunute integreerumine. Projektitoetuste 

toel keskendusime eelmisel aastal rohkem noortele suunatud tegevustele, korraldades sellele 

sihtrühmale tekstiloome või infotehnoloogia nutika kasutamise oskusi andvaid projekte.  
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Kultuurkapital toetas ka 2016. aastal I klassi lastele suunatud kinkeraamatu väljaandmist. 

Selle aasta raamatuks oli Kairi Loogi lasteraamat „Härra Klaasi pöörane muuseum“. 

Ajavahemikul 1.10.2015−30.09.2016 viidi Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades 

ja haruraamatukogudes läbi Kultuurikapitali poolt rahastatud projekt „Kirjanik 

raamatukogus". Kuna selle projekti raames rahastatakse mitmeid menukaid  ja lugejate poolt 

armastatud ürituste sarju nagu näiteks „Kella viiene külaline" ja „Uudiskirjanduse tutvustus" 

ning kuna see projekt annab raamatukogudele võimaluse kiirelt reageerida kirjanduselus 

toimuvale (uue raamatu ilmumine, auhinna saamine, ühiskonnas kerkinud küsimus jms), siis 

taotlesime rahastust ka sama projekti viienda hooaja läbiviimiseks ajavahemikul 

01.10.2016−30.09.2017. Taotlus sai positiivse vastuse ning projekti raames jätkuvad 

kohtumised kirjanikega 2017. aasta septembrini. 

 

Koostöös Turu Linnaraamatukogu (Soome), Turu Naistekeskuse (Soome) ja Valmiera 

raamatukoguga (Läti) jätkus Nordplus Adult programmi esitatud projekt „CreaDream Forum 

in Library“. Tegevusi viidi läbi korraga kolmes riigis – Eestis, Soomes ja Lätis. Tallinna 

Keskraamatukogus toimus selle projekti rahastuse najal „Skype raamatuklubi“ teine hooaeg, 

lõimumist ja rahvustevahelist dialoogi edendavate kohtumiste sari „Räägi minuga!“, sallivust 

propageeriv kohtumiste sari „Erinev või eriline“ ja „Mõista või hukka mõista“ 

dokumentaalfilmide õhtud. Samuti panime koostöös erinevate riikide raamatukoguhoidjatega 

kokku lühikese ühtsuse ideed kandva videoklipi „Kettlugu“ ehk „Chainstory“. Järgmise 

rahvusvahelise koostööprojekti, „CreaDream Forum in Library 2017-2018“ planeerimine 

algas juba 2016. aasta septembris. Seekord on partnereid rohkem. Lisandunud on huvilised 

juba olemasolevatest riikidest (Eesti, Läti, Soome), aga ka uutest riikidest (Taani, Rootsi). 

Projektide kirjutamisega tegelevad töötajad väärivad tunnustamist, enamik esitatud 

projektidest on saanud toetust, mis on tõestuseks headest ideedest ja kogemustest 

projektikirjutamisel. Kolleegi poolt edukalt läbi viidud ja osalejate poolt kiidusõnu pälvinud 

projektid julgustavad ka teisi projektijuhtimist proovima. Nii oleme iga aastaga laiendanud 

nende töötajate ringi, kes projektide juhtimisega tegelevad. Töötajad näevad projektijuhtimist 

kui väljakutset, igapäevatööd rikastavat ja uusi oskusi andvat ülesannet. Üksteise pealt 

õppides ja igast positiivse vastuse saanud projektist saadud kogemusi kasutades oleme 

saavutanud teatud töörutiini ja vilumuse, mis  aitavad vähendada projekti ja aruande 

kirjutamiseks kuluvat aega.   

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

 

2016. aastal töötas Tallinna Keskraamatukogus 157 töötajat (koosseis 140,34), sh 113 

raamatukoguhoidjat (koosseis 105,25). 113-st raamatukoguhoidjast 93 on ülikooliharidusega, 

neist 63-l on raamatukogundusharidus. Viiel raamatukoguhoidjal on raamatukogunduslik 

keskharidus ja 14 raamatukoguhoidjat on läbinud kutsekoolituse. Osadel 

raamatukoguhoidjatel on kõrgharidus veel omandamisel. 2016. aastal personali korralduses 

olulisi muudatusi ei toimunud. 

 

2016. aastal võeti osa Tallinna linna sotsiaalsete töökohtade projektist, tööd võimaldati 

raamatute kiletajale ja raamatukoguhoidja abile. Neist üks töökoht oli loodud töötlusosakonna 

juurde ning teine esimesel poolaastal eestikeelse kirjanduse osakonna juurde ja teisel 

poolaastal võõrkeelse kirjanduse osakonna juurde. 

 

2016. aastal tunnustas Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeerium Tallinna 

Keskraamatukogu vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgiga,  mis tõendab vabatahtlike kaasamise 

läbimõeldust, professionaalsust ja head taset. 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 

 

2016. aastal osaleti 100 koolitusel, sealhulgas sisekoolitusel. Lisaks osaleti veel kaheksal 

töötervishoiu- ja tööohutusega seotud koolitusel ning muul teadmisi ja oskusi arendaval 

üritusel. 2016. aastal osales koolitustel 120 töötajat, 100 koolituse kestuseks oli 1264 

koolitustundi. Koolitustel osalemistest pikem ülevaade on lisas 1. 

 

2016. aastal arendati kirjandusalaseid, nutiseadmetega, lastetööga ning modereerimisega 

seotud teadmisi. Suuremat tähelepanu pöörati veel ka vähelõimunud inimeste paremaks 

kaasamiseks vajalike oskuste ja teadmiste arendamisele. Varasemast enam toimus koolitusi ka 

meediasuhtluse teemal. Jätkuvalt korraldasime ise sisekoolitusi, lisaks osalesid meie 

raamatukoguhoidjad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti 

Lastekirjanduse Keskuse, Tallinna Rahvaülikooli, Tallinna linna personaliteenistuse (linna 

asutuste tsentraliseeritud koolitused)   ja teiste täiendkoolitusi pakkuvate asutuste korraldatud 

koolitustel. 

 

Nutiseadmete kasutamise ja kasutajakoolituste läbiviimise ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia huviringide läbiviimise koolitustel omandatud teadmiste ja 

oskutega suurendatakse raamatukogu kasutajate kaasatust ja informeeritust pidevalt arenevas 

infoühiskonnas. Vähem oluline ei ole ka laste ja noorte kaasamine neile atraktiivsete 

infotehnoloogiliste lahenduste abil. 

 

Raamatukoguhoidjate teenindus- ja kirjandusalaste ning lastetööga seotud teadmiste 

arendamine toimub aastast aastasse. Lisaks nö traditsioonilisemate oskuste arendamisele 

toimusid 2016. aastal uusi kompetentse arendavad koolitused. SpeakSmart OÜ läbiviidud 

koolitusel „Moderaator kui arutelu disainer“ oli 15 osalejat, Aleksander Sibulale pühendatud 

erialapäeval „Raamatukogud mitmekultuurilises Eestis“ osales 19 töötajat, samuti osaleti 

Tartu Ülikooli täiendkoolitusel “Pagulane, põgenik, immigrant - kes on kes ja kas me oleme 

valmis nendega kohanemiseks?“.  

 

2016. aastal käidi 14 välislähetusel ja 22 riigisisesel lähetusel, mille käigus osaleti koolitustel, 

seminaridel või esineti ettekannetega või viidi läbi koolitusi. 

2.4.2 Tallinna Keskraamatukogu koolitused kolleegidele 

 

4. novembril 2016. a korraldas Tallinna Keskraamatukogu Aleksander Sibulale pühendatud 

erialapäeva „Raamatukogud mitmekultuurilises Eestis“, millel oli 53 osalejat, veebiülekande 

jälgijaid oli 98. Ettekannetega esinesid siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika 

osakonna nõunik Ly Pärn; MTÜ Mondo humanitaarekspert Gert Teder; MTÜ Eesti 

Pagulasabi juhatuse esimees, ÜRO Pagulasameti Eesti konsultant Eero Janson; Johannes 

Mihkelsoni Keskuse rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse juht Juhan 

Saharov; SA Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. 

 

3.-7. oktoobril 2016. a osales viis raamatukoguhoidjat mujalt Eestist Tallinna 

Keskraamatukogu 5-päevasel praktikal maakonnaraamatukoguhoidjatele, mille käigus 

tutvusid nad meie kui Eesti suurima rahvaraamatukogu töökorralduse ja tegevustega. 

 

Septembris tutvustasid Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubussi Katarina Jee töötajad ja 

direktor raamatukogubussi teenust Järva, Tartu ja Lääne-Viru maakondades. 
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Tallinna Keskraamatukogu meeskond osales raamatukogupäevade raames 20. oktoobril 2016. 

aastal Tartus toimunud mälumängu korraldusmeeskonnas. 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

 

2016. aastal esineti peamiselt e-raamatute ja e-raamatute lugemiskeskkonna ELLU teemadel 

ning Skype raamatuklubi ja digioskuste teemadel. Viiel korral esineti väliskolleegidele ja 

kuuel korral Eesti kolleegidele. Pikem ülevaade esinemistest on lisas 2. 

2.4.4 Erialahariduse omandamine 

 

Erialaharidust omandab Tallinna Ülikoolis magistriõppes üks töötaja. Kaks töötajat õpib 

magistriõppes Tallinna Ülikoolis ja üks töötaja Tartu ülikoolis muul erialal. Tartu Ülikooli 

bakalaureuseõppes omandab erialaharidust üks raamatukoguhoidja. Bakalaureuseõppes 

õpivad kaks töötajat Tallinna Ülikoolis. 

 

Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja kutsekoolituse lõpetas 2016. aastal üks töötaja, 

kaks töötajat asusid kutseõppesse õppima. 

 

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudist käis neli infoteaduse eriala 3. kursuse 

üliõpilast raamatukogutöö praktikal. Üks õpilane käis praktikal Astangu 

Kutserehabilitatsiooni Keskusest ja üks praktikant Eesti Töötukassa vahendusel. 

2016. aastal käis raamatukogus kaks õpilast töövarjupäeval töötajate tööga tutvumas. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

 

Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja “Aasta võõrkeelealane tegu 2016” sai Tallinna 

Keskraamatukogu projekti “Skype raamatuklubi” eest Euroopa Komisjonilt ning Haridus- ja 

Teadusministeeriumilt. 

 

2016. aastal said Kultuuriministeeriumi tänukirja Pelguranna raamatukogu juhataja Ebe Otto 

ja Kalamaja raamatukogu juhataja Kaja Palmiste. 

 

Digitaalse kirjaoskuse arendamise eest sai Tallinna Keskraamatukogu tänukirja Tallinna 

Kesklinna Valitsuselt 2016. a veebruaris. 

 

Vabariigi aastapäeva eel on võimalus raamatukoguhoidjatel tunnustada ise oma kolleege. 

2016. aastal valiti heaks koostööpartneriks eestikeelse kirjanduse osakonna 

pearaamatukoguhoidja Liisi Nokkur, ideede generaatoriks Väike-Õismäe raamatukogu 

juhataja Svea Sõrmus, tubliks uustulnukaks eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja 

noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja Liisa Randmaa, tubliks noortöötajaks eestikeelse 

kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Stiina Sild, usinaks töömesilaseks võõrkeelse 

kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Olga Lošakova, vapraks raamatukoguhoidjaks 

eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Helen Kena, IT targaks Laagna 

raamatukogu raamatukoguhoidja Anna Kaare, aasta parima projekti läbiviijaks Torupilli 

raamatukogu juhataja Siiri Alvela, majahaldjaks majandusosakonna majahoidja Vladimir 

Jekimov, kindlaks toeks avalike suhete osakonna avalike suhete spetsialist Eilika Mätas ja 

usinaks mesilaspereks Kadrioru raamatukogu. 
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Tallinna Keskraamatukogu sai 9. märtsil 2016. a Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingult ja ka 

Kultuuriministeeriumilt tänukirja kampaania “Tule raamatukokku!” ja sisukate Aleksander 

Sibula erialapäevade korraldamise eest.  

 

Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjate omavahelisest infootsingu võistlusest võttis 

osa 18 töötajat. Infootsinguvõistluse auhinnalistele kohtadele tulid 2016. aastal Mari-Liis 

Kornel (I koht), Jana Must (II koht) ja Aleksandra Gontšarova (III koht).  

 

15. mail 2016 pälvis Pelguranna raamatukogu juhataja Ebe Otto Tallinna linna autasu 

raemedali pikaajalise südamega tehtud töö eest Põhja-Tallinna elanike digitaalsel kaasamisel 

ning eriti laste ja noorte lugemisharjumuste kujundamisel. 

 

18. oktoobril 2016 tunnustati Tallinna Raekojas Tallinna ja Harjumaa aasta õppijaid, 

koolitajaid ja teisi tublisid elukestvas õppes tegutsejaid. Tunnustusauhinna Aasta 

raamatukogu pälvis oma tegevusega Tallinna Keskraamatukogu Kännukuke raamatukogu 

kollektiiv. 

 

Raamatukogupäevade raames toimus 25. oktoobril 2016. aastal infootsingu võistlus, kus 

Pääsküla raamatukogu juhataja Sille Ross saavutas 7. koha. Infootsingu võistlusel osalesid 

veel Pääsküla raamatukogu raamatukoguhoidjad Merle Neeser ja Aleksandra Gontšarova, 

Nõmme raamatukogu juhataja Kirsti Aarniste ning eestikeelse kirjanduse osakonna 

raamatukoguhoidja Berit Berg. 

 

KoodiTunni läbiviimise eest andis Vaata Maailma sihtasutus koos koostööpartneritega 

Tallinna Keskraamatukogule tänukirja. 

Tallinna Keskraamatukogu aastapreemia pälvisid 2016. aastal muusikaosakonna juhataja 

Kristi Veeber ja võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk. 

 

Tallinna Keskraamatukogus on tavaks saanud igal aastal tunnustada ühe struktuuriüksuse 

töötajaid tubli lastetöö eest. 2016. aastal pälvis tunnustuse eestikeelse kirjanduse osakond.  

 

Juba neljandat korda anti Tallinna Keskraamatukogus välja tunnustav tiitel „Aasta parim 

noortetöö”. 2016. aastal sai tiitli Kännukuke raamatukogu. Rändauhinnana saavad nad 

kasutada tooli Livia, mis on disainitud 1937. a Gio Ponti poolt Padova Ülikooli 

kirjandusteaduskonna jaoks. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu 

ruumid ja asukoht 

 

2016. a seisuga  paiknesid Tallinna Keskraamatukogu raamatukogud üle linna 19 hoones, 

üldpinnaga 14 390,9 m2,  neist  4 hoonet  on Tallinna Keskraamatukogu bilansis (Estonia pst 

8, Pääsküla, Kännukuke ja Pelguranna raamatukogu) üldpinnaga 6942,4 m2. 

 
Ülevaade raamatukogu ruumidest 

Linnaosa Raamatukogu Pindala m
2
 Ruumide omanik 

Haabersti Nurmenuku raamatukogu 717,1 Tallinna Spordi- ja 

Noorsooamet  

Haabersti Väike-Õismäe 

raamatuogu 

373,1 Haabersti Linnaosa Valitsus 

Kesklinn Peamaja (Estonia pst 8) 2704 Tallinna Keskraamatukogu 
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Kesklinn Võõrkeelse kirjanduse 

osakond ja 

töötlusosakond (Liivalaia 

40) 

1024,7 ja 

999,6 

Tallinna Kesklinna Valitsus 

Kesklinn Kadrioru raamatukogu 170 Tallinna Linnamuuseum 

Kesklinn Tondi raamatukogu 168,3 Tallinna Kesklinna Valitsus 

Kesklinn Torupilli raamatukogu 271,2 Tallinna Kesklinna Valitsus 

Lasnamäe Laagna raamatukogu 395 Tallinna Haridusamet 

Lasnamäe Paepealse raamatukogu 662,9 üüripind 

Mustamäe Kännukuke raamatukogu 1150 Tallinna Keskraamatukogu  

Mustamäe Männi raamatukogu 243,3 Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Mustamäe Sääse raamatukogu 421 Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Nõmme Männiku raamatukogu 228 Nõmme Linnaosa Valitsus 

Nõmme Nõmme raamatukogu 434,8 Tallinna Haridusamet 

Nõmme Pääsküla raamatukogu 573,4 Tallinna Keskraamatukogu 

Pirita Pirita raamatukogu 371,5 Tallinna Haridusamet 

Põhja-

Tallinn 

Kalamaja raamatukogu 362,9 Põhja-Tallinna Valitsus 

Põhja-

Tallinn 

Pelguranna raamatukogu 913,7 Tallinna Keskraamatukogu 

Põhja-

Tallinn 

Sõle raamatukogu 605,1 Põhja-Tallinna Valitsus 

 

Hoonete ja ruumide haldamiseks kulus 2016. aastal 354 604,19 eurot,  mis on 8,6% vähem 

kui eelmisel aastal. Sellest 24,3% moodustasid küttekulud  ja  23,8% elektrikulud. 2016. aasta   

küttekulud on üheksa aasta lõikes kõige madalamad, seda eelkõige tänu madalale  

küttehinnale ja ka soojale sügisele-talvele.  

 

Kultuuriamet eraldas Väike-Õismäe raamatukogu ruumide remontimiseks 11 975 eurot ja 

Estonia pst 8 ruumide remontimiseks 3026 eurot. Samuti eraldas Kultuuriameti raha Estonia 

pst 8 serveriruumi jahutusseadme ostmiseks, uue seadme hankimine oli muutunud 

raamatukogule hädavajalikuks. Linnavalitsus eraldas reservfondist 5880 eurot 

Keskraamatukogu peahoone veetorustiku remondiks. Kultuuriameti eelarvest rahastati veel 

Keskraamatukogu peamajja loodava vanema ja lapse toa remonti, Kännukuke raamatukogus 

asuva köitja tööruumi akende vahetust ning Pääsküla raamatukogu tualettruumi 

ümberehitamist liikumispuudega inimeste vajadustele vastavaks (kokku summas 3532 eurot).  

 

Tegevuseelarvest kulutas Keskraamatukogu 2016. aastal remonttöödeks  38 278,33 eurot, 

sellest15 658,20 eurot moodustas korteriühistute remondifondi makstav tasu. Kõige suuremad 

ümberkorraldused ja remondid toimusid Väike-Õismäe, Kännukuke ja võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas, samuti remonditi Sääse raamatukogu personaliruum.   

 

Väike–Õismäe raamatukogus remonditi ja sisutati töötajate puhkeruum. Samuti likvideeriti  

hoidlaruum, võeti maha kaks seina, tehti vajalikud remonttööd ning endisest hoidlast  sai  

teenindussaali osa. Raamatukogu sai uue teenindusleti, mille juures on kasutatud  

Keskraamatukogu logo värve, samuti hangiti tugitoole. Remonditi lugejate tualettruum, nüüd 

saavad seda kasutada ka ratastoolis lugejad. 

 

Uut inventari hangiti lisaks Väike-Õismäe raamatukogule veel võõrkeelse kirjanduse 

osakonda ja Kännukuke raamatukokku, kus kõigis tehti remonditöid ja ümberkorraldusi 
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teenindusruumides.  Nimetatud raamatukogudele hangiti diivaneid, erineva disainiga 

tugitoole, väikelastetoole ja  istepatju. Noortele sobiva disainiga tugitoole hangiti veel 

eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteenindusse ja Laagna raamatukokku. 

Kännukuke raamatukokku osteti väikelastele ronimiseks ja eraldumisvõimalust pakkuv 

liumäega mängumaja ning kaeti uue kangaga tumbade padjad. 

 

Ülevaade kõigist remonditöödest 2016. aastal on lisas 3. 

 

2016. aasta juulis sõlmis raamatukogu uue kaubabussi liisingulepingu, bussiga hakati 

transportima uusi raamatuid, A-st B-sse raamatuid ning tegema  kojukannet pensionäridele. 

Vana  kaubabuss jäi raamatukogu töömehe käsutusse, kes kasutab seda haruraamatukogude 

vahel  liikumiseks ja remondimaterjalide veoks, aga samuti ka raamatute transpordiks. Kahe 

kaubabussi olemasolu kiirendab A-st B-sse raamatute liikumist, aga võimaldab hooldus- ja 

remonditöid tegeva töömehe tööd kiirendada ja efektiivsemaks muuta.  

 

Eelmisel aastal paigaldati suurimasse haruraamatukokku, Kännukuke raamatukokku 

kaardimakseterminal, mis vähendas sularaha käitlemist ja muutis lugejale tasuliste teenuste 

eest maksmise  mugavamaks. Nüüd on kaardimakseterminalid kolmes raamatukogus, kuid 

vaja oleks neid kõikidesse raamatukogudesse, sest lugeja on harjunud, et igal pool saab 

kaardiga maksta. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele 

 

Liikumispuudega inimesed saavad külastada enamikke Tallinna Keskraamatukogu 

raamatukogudest. Ratastooliga on ligipääsetavad eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse 

kirjanduse osakond, Kalamaja, Kännukuke, Laagna, Männi, Männiku, Nurmenuku, Nõmme, 

Pelguranna, Pirita, Pääsküla, Sõle, Sääse ja Väike-Õismäe raamatukogud ning 

raamatukogubuss. Enamikes raamatukogudes on olemas inva-WC. 

 

Parkida on võimalik tasuta Kännukuke, Laagna, Männi, Männiku, Nurmenuku, Nõmme, 

Pirita, Pääsküla, Sõle, Sääse ja Väike-Õismäe raamatukogude juurde. Parkimine Kalamaja 

ning Pääsküla raamatukogu juures on lubatud lühiajaliselt. Parkimine Kalamaja raamatukogu 

lähedal asuvatel tänavatel on tasuline vastavalt kesklinna parkimistsooni tariifidele. Pääsküla 

raamatukogust üle tee asuva kaupluse parklas on lubatud tasuta parkimine parkimiskellaga 45 

minutit. 

 

Raamatukogu veebilehel on alarubriik ”Erivajadustega lugejale”, kus on toodud kogu vajalik 

info ratastoolis lugejale. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

 

2016. aastal rakendati kõikide  Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogude lugejaarvutites 

n-ö ajutist lahendust. Lahenduse eeliseks on see, et lugejatel on võimalik kasutada ID-kaardi 

tarkvara ning paljusid populaarseid veebilehti (gmail.com, mail.ru, facebook.com jne), mis 

vanas lahenduses enam ei toiminud. Samuti võimaldab ajutine lahendus kasutada edasi 

lugejaarvutite ajahaldustarkvara Cafedog. Suurimaks miinuseks ajutise lahendused juures on 

see, et multimeedia (video ja heli) ei tööta korralikult. Uue ja meie raamatukogu 

lugejaarvutitele paremini sobiva lahenduse arendamisega alustati 2016. aasta oktoobris ning 

see planeeritakse lõpule viia 2017. aasta esimeses kvartalis. Samuti paigaldatakse kõikidesse 

lugejaarvutitesse Windows 10 operatsioonisüsteem. Uue lahenduse rakendamine lahendab 

senised probleemid nii veebilehtede avamisel kui ka multimeedia kasutamisel. Uus lahendus 
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on juba rakendatud tööle Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) lugemissaalis, kus on 

lugejate kasutuses uued lugejaarvutid, millel on Windows 10 operatsioonisüsteem. Nii oleme 

saanud uut lahendust juba praktikas testida ning näinud, et teenus on muutunud oluliselt 

kvaliteetsemaks.  

 

Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) keldrisaali arvutiklassi paigaldati Tallinna linna 

infotehnoloogia teenistuse poolt hangitud Dell sülearvutid. 2016. aastal hankisime oma 

tegevuseelarvest 60 uut lugejaarvutit ja monitori, nende seadistamine ja paigaldamine toimub 

2017. aasta alguses. Uuel aastal asutakse paigaldama ka aasta lõpus linna infotehnoloogia 

teenistuse poolt hangitud 40 uut arvutit. 2015. aastal ostetud serveritele lisaks soetati juurde 

kolmas server ja kettamassiiv andmete hoidmiseks. Ostetud sai uus kaasaegne infokiosk, mille 

abil saavad lugejad Keskraamatukogu (Estonia pst 8) fuajees vajalikku informatsiooni 

iseseisvalt otsida. 

 

Haruraamatukogudesse paigaldati uued ja kiiremad võrgu-switchid, mille tulemusena on nüüd 

kõikides Tallinna Keskraamatukogu raamatukogudes sisevõrgu kiiruse võimekus 1Gb/s. 

Kalamaja raamatukogus rakendati uus WiFi lahendus, kus vana Awaya seade on vahetatud 

uue Unifi seadme vastu. Rakendatud on ka hotspot vaheleht, kus WiFi kasutamiseks peab 

vajutama kasutustingimustega nõustumise nuppu. Samasugune WiFi lahendus võetakse uuel 

aastal kasutusele ka mitmetes teistes meie haruraamatukogudes.  

 

Võõrkeelse kirjanduse osakond (Liivalaia 40) sai Playstation 4 Pro mängukonsooli ja uue 65-

tollise teleri noortenurga tarbeks, samuti paigaldati ürituste saali lakke projektor. Kännukuke 

raamatukokku sai Playstation 4, Paepealse jaVäike-Õismäe raamatukogud Xbox One’i. 

Sellise tehnika ostmise eesmärk on pakkuda raamatukogudes rohkem atraktiivseid tegevusi 

noortele, et suurendada noorte raamatukogukülastuste arvu ja pikendada raamatukogus 

veedetud aega. 

 

2016. aastal lisandus uus teenus ehk lugejad said hakata kõigist teenindusosakondadest ja 

haruraamatukogudest kohalkasutuseks laenama akupanka ROMOSS sailing 3. Akupanga abil 

saab laadida mobiiltelefonide, tahvelarvutite, MP3-mängijate ja muude digiseadmete akusid. 

Seadmel on kaks USB väljundit, 2.1A väljund võimaldab laadida suurema vooluvajadusega 

seadmeid, näiteks tahvelarvuteid. 

 

Tallinna Keskraamatukogu veebilehele lisasime Tawk.to plugina. Selle kaudu on kõigil 

veebilehe külastajatel võimalik reaalajas raamatukoguhoidjale infopäringuid esitada. Tarkvara 

on veebipõhine ning võimaldab näha, kui palju on külastajaid hetkel veebilehel. Töötaja näeb 

ka külastaja liikumisteekonda veebilehel(e).  

 

Novembris tellisime uuenduse meie veebilehe WordPressi versioonile. Tehti uuendus 

versioonilt 4.3.6  4.6.1-le, mis oli oluline turvalisuse suurendamise seisukohalt. 2016. aastal 

avalikustas veebihaldur koostöös teenindusosakondadega rubriigid: õmblustuba, Astraea 

Sibula mälestused, noorteprogrammi leht, mängulauad, Skype raamatuklubi, digiklaver ja 

trummid, videomängud, EV100 – Kunst raamatukokku! ja Raamatuga kevadesse rubriik. 30. 

oktoobril avalikustati uus Lasteleht. Põhifunktsionaalsustest on värskendatud sündmuste 

kalender, galerii (kuhu saab nüüd lisada ka videosid), raamatusoovituste rubriik (hindamise ja 

kommentaari võimalusega). Uuteks lahendusteks on Lastelehe esilehel küsitluse võimalus 

ning nõusolekuvorm, mille saab veebis ära täita, digitaalselt allkirjastada ja saata 

raamatukogule.  
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Detsembris tõsteti ka Tallinna Keskraamatukogu siseveeb WordPressi sisuhaldustarkvarale. 

Põhiline muutus on disainis, otsingu efektiivsuses ja lisandunud on ka töötajate nimistu, mis 

asendab varasemat lihtsat teksti kujul olnud e-posti aadresside loendit. 

 

Tallinna Keskraamatukogu koostööpartnerina ühines e-kataloogiga ESTER Tallinna 

Loomaaia raamatukogu. Aasta jooksul toimusid ettevalmistused loomaaia kataloogi üle 

toomiseks URRAM-ist Sierrasse. 

 

Tallinna Keskraamatukogule loodi e-kataloogi ESTER uus asjade skoop, milles on nüüd 

eraldi otsitavad spordivahendid, arvutimängud, lauamängud, akupangad, e-lugerid. 

3 Kogud 

2016. aastal eraldati teavikute hankimiseks: 

 Linnaeelarvest 335 063,57 € (2015. a 326 191,53 €); 

 Riigieelarvest 352 582,00 € (2015. a 340 111,00 €); 

 Kokku 687 645,57 € (2015. a 666 302,53 €). 

 

Kulude jagunemine: 

 Raamatute soetamiseks 550 149,90 € (2015. a 559 320,01 €); 

 Perioodikale 100 276,68 € (84 069,75 € + 16 206,93 € riigi toetus) (2015. a 84 691,53 

€ + 11 148,95 € riigi toetus); 

 Auvistele 5275,49 € (2015. a 5 255,84 €); 

 Elektroonilistele väljaannetele 31 943,50 € (2015. a 14 151,47 €), sh  

 e-raamatutele 30 685,25 € (2015. a 13 320,52 €). 

 

2015. aasta 1. detsembri seisuga oli Tallinna Keskraamatukogu teenindatavate arv 439 734 

elanikku, seega sai Tallinna Keskraamatukogu 2016. aastal teavikute soetamiseks ühe 

teenindatava kohta 1,56 eurot (2015. a 1,53 €), sellest linnalt 0,76 eurot (2015. a 0,75 €). 

 

2016. aastal kujunes ühe raamatu keskmiseks hinnaks 11,13 eurot, mis on 1,7% kallim kui 

2015. aastal (2015. a 10,94 €). Eestikeelse raamatu keskmiseks hinnaks kujunes 12,17 eurot, 

mis on 2% kõrgem kui 2015. aastal (2015. a 11,93 €), venekeelsel raamatul 8,37 eurot, mis on 

0,6% madalam kui 2015. aastal (2015. a 8,42 €) ning teistes võõrkeeltes raamatutel 14,14 

eurot, mis on 9,4% kõrgem kui 2015. aastal (2015. a 12,93 €). 

 

Auviste keskmiseks hinnaks kujunes 2016. aastal 10,95 eurot, mis on 11,1% madalam kui 

eelneval aastal (2015. a 12,31 €).  

 

E-raamatute keskmiseks hinnaks kujunes 13,18 eurot, mis on 7,8% kõrgem kui aasta varem 

(2015. a 12,23 €). 

 

2016. aasta lõpuks oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 954 331 raamatut ja brošüüri, 13 

870 auvist, 241 elektroonilist teavikut ning 11 303 e-raamatut. 

 

2016. aastal annetati Tallinna Keskraamatukogule 1911 teavikut, millest 1842 olid raamatud, 

(sh 17 nooti) ning 69 auvised. Võrreldes 2015. aastaga suurenes kingitud teavikute arv 2%. 

Eraisikutelt saime annetusi 1235 eksemplari, riigiasutustelt 263 eksemplari, Tallinna linna 

asutustelt 181 eksemplari, äriettevõtetelt 106 eksemplari, mittetulundusühingutelt 65 
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eksemplari, sihtasutustelt 53 eksemplari, ministeeriumitelt 4 eksemplari ning kohalike 

omavalitsuste asutustelt 4 eksemplari. 

 

Äriettevõtetest oli suurimaks annetajaks Lingua Franca (32 eksemplari); Tallinna linna 

asutustest Tallinna Linnavalitsus (40 eksemplari); mittetulundusühingutest Tähtvere Avatud 

Naistekeskus (25 eksemplari); sihtasutustest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (45 

eksemplari) ja riigiasutustest Goethe Instituut (81 eksemplari). 

 

Kui 2015. aastal said enim annetusi võõrkeelse kirjanduse osakond (473 eksemplari), 

eestikeelse kirjanduse osakond (208 eksemplari) ning Väike-Õismäe raamatukogu (174 

eksemplari), siis 2016. aastal lisandus kõige rohkem annetusi võõrkeelse kirjanduse osakonda 

(478 eksemplari), Pääsküla raamatukokku (166 eksemplari) ja eestikeelse kirjanduse 

osakonda (159 eksemplari). 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

 

2016. aasta komplekteerimise korraldust mõjutas lisaks Tallinna Keskraamatukogu 

komplekteerimispõhimõtetes kokku lepitud suundadele jätkuvalt kultuuriministri 09.01.2015 

määrus nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“. 

Teavikuid, mille soetamiseks tuleb vastavalt kultuuriministri määrusele kulutada vähemalt 

30% teavikute soetamise toetusest, osteti vajalikus mahus ning 30% toetuse summa 

kasutamise nõue täideti. 

 

2016. aastal toimus muudatus riigi poolt teavikute soetamiseks mõeldud toetuse eraldamises. 

Nimelt eraldati toetus seekord kahes osas: rahvaraamatukogu teavikud (343 982 €) ja 

täiendavalt laste- ja noorteteavikud (8600 €). Laste- ja noorteraamatute jaoks antud lisaraha 

oli suunatud ennekõike eestikeelsete raamatute, eesti autorite lasteraamatute venekeelsete 

tõlgete ja eesti autorite lasteraamatute võõrkeelsete tõlgete ostmiseks. Kokku ostsime 2016. 

aastal eraldatud täiendava laste- ja noorteteavikute soetamiseks mõeldud toetuse eest 135 

nimetust laste- ja noortekirjandust (1035 eksemplari). Toetusest hangiti 2016. aasta esimeses 

pooles ilmunud uusi eestikeelseid lasteraamatuid. Samuti soetasime  varasematel aastatel 

ilmunud  ja lugejate poolt enam nõutavate lasteraamatute lisaeksemplare, et parandada 

lastekirjanduse kättesaadavust raamatukogudes. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

 
Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimiskulud raamatutele 2005 – 2016 

    
Komplekteeri

-miskulud sh ostetud raamatud 

Aasta Elanikke EUR EUR Nimetused Eksemplarid 

2005 403 505 518 189,25 398 658,04 6530 53 130 

2006 399 096 546 860,02 393 785,61 5838 49 701 

2007 401 372 631 229,78 493 474,62 6224 51 864 

2008 401 372 640 254,11 539 107,53 6709 55 943 

2009 403 491 556 171,94 473 110,13 5568 48 604 

2010 406 699 498 299,95 426 941,57 5616 47 445 

2011 411 967 508 260,00 426 045,00  5945 40 384 

2012 415 850 636 356,00 547 853,12  5807 49 215 

2013 419 707 640 612,00 534 490,23 5781 46 254 
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2014 429 867 649 339,00 526 405,92 6483 47 180 

2015 434 702 675 034,00 551 054,74 6249 50 390 

2016 439 734 696 794,99 550 149,90 6569 49 426 

 

Võrreldes aastaga 2005 on Tallinna elanike arv tõusnud 8,9%. Komplekteerimiskulud on 

võrreldes 2005. aastaga tõusnud 34,5%, sh kulud ostetud raamatutele 38%. Kui 2015. aastal 

ületas ostetud raamatute eksemplaarsus taas 50 000 piiri (viimati oli ostetud raamatute 

eksemplaarsus üle 50 000 2008. aastal), siis 2016. aastal langes ostetud raamatute 

eksemplaarsus 964 raamatu võrra. Samas ostetud nimetuste arv tõusis 320 võrra. 

 
Tallinna Keskraamatukogusse ostetud raamatute ja e-raamatute keskmine hind eurodes 2005 - 2016 

Aasta 

Paberkandjal 

raamatu keskmine 

hind €  

Eestikeelse 

paberkandjal raamatu 

keskmine hind €  

E-raamatu 

litsentsi  

keskmine hind €  

2005 7,5  8,19  

2006 7,9 8,4  

2007 8,82 9,11  

2008 9,46 10,16  

2009 10 10,31  

2010 9,96 10,19  

2011 10,55 10,83 6,24 

2012 11,14 11,16 7,23 

2013 11,55 11,64 10,17 

2014 11,16 11,59 11,37 

2015 10,94 11,93 12,23 

2016 11,13 12,17 13,18 

 

Nii paberkandjal raamatu, eestikeelse paberkandjal raamatu kui ka e-raamatu litsentsi 

keskmine hind on võrreldes 2015. aastaga tõusnud. 

 

2016. aastal saime raamatute nimetusi ostudena juurde 6569 (2015. a 6249), neist: 

 eesti keeles 2603 nimetust, s.o 39,6% (2015. a 2737 ehk 43,8%); 

 vene keeles 1756 nimetust, s.o 26,7% (2015. a 1956 ehk 31,3%); 

 teistes võõrkeeltes 2210 nimetust, s.o 33,7% (2015. a 1556 ehk 24,9%). 

 

2016. aastal saadi raamatuid ostudena juurde 49 426 eksemplari (2015. a 50 393). Keeleliselt 

jagunesid ostud järgnevalt: 

 eesti keeles 31 987 eks, s.o 64,7% (2015. a 32 491 ehk 64,5%); 

 vene keeles 14 385 eks, s.o 29,1% (2015. a 15 704 ehk 31,2%); 

 teistes võõrkeeltes 3054 eks, s.o 6,2% (2015. a 2198 ehk 4,4%). 

 

Ühte nimetust osteti keskmiselt 7,5 eksemplari (2015. a 8,1 eks), seejuures eestikeelseid 

raamatuid 12,3 eksemplari (2015. a 11,9 eks), venekeelseid raamatuid 8,2 eksemplari (2015. a 

8 eks) ning teistes võõrkeeltes 1,4 eksemplari (2015. a 1,4 eks). Eestikeelse kirjanduse 

osakonna kojulaenutusse osteti ühte nimetust keskmiselt 3,1 eksemplari (2015. a 2,9 eks) ning 

laste- ja noorteteenindusse 2,2 eksemplari (2015. a 2,3 eks). Võõrkeelse kirjanduse osakonda 

osteti ühte nimetust keskmiselt 1,7 eksemplari (2015. a 1,9 eks). Keskraamatukogu 

teenindusosakondades tervikuna oli ühe ostetud nimetuse keskmine eksemplaarsus 1,8 (2015. 
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a 1,8). Haruraamatukogudes oli 2016. aastal ostetud nimetuste keskmine eksemplaarsus 1,1 

(2015. a 1,1). 

 

Võrreldes 2015. aastaga on toimunud mõningad muudatused teadmis- ja ilukirjanduse 

osakaaludes. Ostetud teadmiskirjanduse osakaal langes kahe protsendi võrra, olles 2016. 

aastal 29%. Kui 2015. aastal mõjutas muude võõrkeelte (v.a vene keel) osas teadmis- ja 

ilukirjanduse osakaalu tugevalt otsus hakata kõikidesse haruraamatukogudesse 

komplekteerima võõrkeelseid koomiksisarju, siis 2016. aastal see enam nõnda tugevat mõju ei 

avaldanud.  

 

2016. aasta üheks mõjuteguriks oli otsus parandada võõrkeelse kirjanduse osakonnas eri 

võõrkeeltes (nt itaalia-, hispaania-, prantsuse-, hiina-, poola-, araabiakeelsete) raamatute 

kättesaadavust. Kui 2015. aastal oli osakaal 47% ja 53%, siis 2016. aastal toimus 10% tõus 

ilukirjanduse kasuks, andes tulemuseks 37% ja 63%. Kuigi olukord on natuke paranenud, ei 

saa endiselt rahul olla venekeelse kirjanduse komplekteerimisega. Nagu prognoosisime, siis 

võrreldes 2015. aastaga toimus teadmis- ja ilukirjanduse osakaaludes 14%–86% tõus 

teadmiskirjanduse kasuks ning 2016. aasta osakaaludeks on 16% ja 84%. 2017. aastal 

pöörame mõnevõrra suuremat tähelepanu venekeelse teadmiskirjanduse komplekteerimisele. 

 

2016. aastal jätkus aasta varem alanud trend, mille järgi kirjastajad loobusid Eesti Kirjastuste 

Liidu ja Tallinna Keskraamatukogu vahelise kokkuleppe järgi kehtivatest e-raamatu 

litsentside müügitingimustest ning kehtestasid raamatukogu poolt ostetavatele e-raamatutele 

20 asemele 10 laenutuskorra piirangu. 2016. aasta lõpuks oli raamatukogu uute tingimuste 

järgi ostnud e-raamatuid 31 kirjastajalt.  E-raamatute ostmine käis ka 2016. aastal peamiselt 

Eesti Digiraamatute Keskuse (EDRK) vahendusel. Lisaks ostsime e-raamatuid otse 

kirjastuselt Libros Insanos. 

  

2016. aastal osteti Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogusse ELLU 595 nimetust (2015. a 

467 nimetust) e-raamatuid, kokku 2328 litsentsi (2015. a 1089 litsentsi). Ostetud nimetustest 

320 lisandusid ELLU-sse esmakordselt, ülejäänud olid juba olemasolevad nimetused, millele 

hangiti lisalitsentse. Muutunud ostutingimused avaldasid selgelt mõju e-raamatute eelarvele ja 

ostetud litsentside kogusele – võrreldes eelneva aastaga kasvas ostetud litsentside arv 113,8%. 

Ostetud e-raamatutest 199 nimetust (2015. a 134 nimetust) oli teadmiskirjandus, kokku 639 

litsentsi (2015. a 216 litsentsi). Ilukirjandust osteti 396 nimetust (2015. a 333 nimetust), 

kokku 1689 litsentsi (2015. a 873 litsentsi). Eestikeelseid e-raamatuid osteti 587 nimetust 

(2015. a 463 nimetust), ingliskeelseid viis nimetust (2015. a kolm nimetust) ning venekeelseid 

kolm nimetust (2015. a üks nimetus).  

 

E-raamatuid osteti kokku 67 kirjastajalt (2015. a 49). Kõige rohkem taaskord kirjastustelt 

Varrak (240 nimetust; 1141 eksemplari), Tänapäev (55 nimetust; 193 eksemplari), Pilgrim 

Group (44 nimetust; 176 eksemplari), Petrone Print (36 nimetust; 134 eksemplari) ning Hea 

Lugu (28 nimetust; 77 eksemplari). 

 

EDRK vahendusel soovitud e-raamatute ostmiseks ei antud raamatukogule luba 48 uue 

nimetuse (2015. a 44 nimetuse) puhul, mis moodustab kõigist soovitud uutest nimetustest 

13%. Saamata jäänud raamatutest 18,7% olid eesti autorite poolt kirjutatud ning 81,3% 

tõlkekirjandus. Negatiivseid vastuseid saadi aasta jooksul 14 kirjastuselt, nendest 27,1% 

kirjastuselt Pikoprint, 18,8% kirjastustelt Helios, 14,6% kirjastuselt Tänapäev ja 12,5% 

kirjastuselt Ersen. ELLU-s juba olemasolevatele e-raamatutele lisalitsentside ostmiseks saadi 
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EDRK vahendusel eitav vastus 21 nimetusele, mis moodustab uuesti küsitud nimetustest 

7,1%. Negatiivsed vastused saadi 11 erinevalt kirjastuselt.  

 

2016. aastal suurendasime oluliselt e-raamatute ostmist. Kui 2015. aastal kulutasime e-

raamatutele 13 320,52 €, siis 2016. aastal 30 685,25 €. Oleme suurendanud eelkõige 

ostetavate litsentside arvu, aga ka nimetuste valikut. Samuti oleme püüdnud laiendada ELLU 

raamatute valikut, kontakteerudes nende väljaandjatega, kes ei müü oma e-raamatuid EDRK 

vahendusel. Kahjuks ei ole läbirääkimised edukad olnud. Erandiks on e-raamatu „Kehade 

mets“ autor ja väljaandja Jim Ashilevi, kes müüs 2016. aastal meile oma raamatu lisalitsentse. 

 

Lisaks ostudele hangiti ELLU-sse e-raamatuid ka nullhinnaga, kokku 5 nimetust ja 206 

litsentsi. Nende hulgas oli Tallinna Keskraamatukogu poolt 2015. aastal välja antud esimese 

klassi kinkeraamat „Kuukassi koerused kosmoses“, mille autoriteks on Joonas ja Elina Sildre. 

 

Kojulaenutatavatesse e-lugeritesse Boox 2016. aastal uusi e-raamatuid ei lisatud. Tallinna 

Keskraamatukogu Lastelehele lisati raamatukogu poolt 2016. aastal esimese klassi 

kinkeraamatuna välja antud raamatu “Härra Klaasi pöörane muuseum” (autor Kairi Look) 

pdf-formaadis versioon. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

 
Kulud perioodikale 2005-2016 

    
Kulud 

perioodikale 

Aasta Elanikke EUR 

2005 403 505 91 432,00 

2006 399 096 96 327,64 

2007 401 372 97 305,48 

2008 401 372 88 121,38 

2009 403 491 71 365,28 

2010 406 699 63 899,38 

2011 411 967 69 788,00 

2012 415 850 77 457,33 

2013 419 707 81 863,26 

2014 429 867 97 288,56 

2015 434 702 95 840,48 

2016 439 734 100 276,83 

 

2016. aastal telliti ajalehti 43 nimetust (2015. a 41 nimetust): 

 eestikeelseid 34 nimetust; 

 venekeelseid viis nimetust; 

 teistes keeltes neli nimetust. 

 

Ajakirju telliti 180 nimetust (2015. a 183 nimetust): 

 eestikeelseid 102 nimetust; 

 venekeelseid 39 nimetust; 

 teistes keeltes 39 nimetust. 
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Lisaks tellitud perioodikale saime annetustena 2016. aastal 16 nimetust ajalehti ning 24 

nimetust ajakirju.  

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

 
Kulud auvistele 2005-2016 

    
Kulud 

auvistele 

Aasta Elanikke EUR 

2005 403 505 9 184,10 

2006 399 096 8 532,21 

2007 401 372 10 717,98 

2008 401 372 12 724,81 

2009 403 491 11 378,00 

2010 406 699 7 271,10 

2011 411 967 10 028,00 

2012 415 850 7 717,86 

2013 419 707 7 299,68 

2014 429 867 6 842,01 

2015 434 702 5 255,84 

2016 439 734 5 275,49 

 

Auviste (sh elektrooniliste teavikute) juurdetulekust moodustasid: 

 ostud 482 eksemplari ehk 81% (2015. a 427 ehk 82,4%); 

 annetused 69 eksemplari ehk 11,6% (2015. a 46 ehk 8,9%); 

 arvelevõtmised 42 eksemplari ehk 7,1% (2015. a 31 eksemplari ehk 6,0%); 

 asendused 2 eksemplari ehk 0,3%. 

 

2016. aastal lisandus Tallinna Keskraamatukogu kogudesse auviseid ostudena 441 nimetust 

(2015. a 384). Ostetud nimetusi lisandus kokku 482 eksemplari (2015. a 427). Auviste 

ostudest 131 eksemplari olid kombineeritud auvised ja 351 eksemplari audiaalteavikud. 

Auviseid osteti kogu Tallinna Keskraamatukogu süsteemi keskmiselt 1,1 eksemplari. 2016. 

aastal osteti muusikaosakonda 432 nimetust auviseid (2015. a 371 nimetust) kokku 433 

eksemplari (2015. a 372 eksemplari). 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

 

2016. aastal kustutati Tallinna Keskraamatukogu süsteemis koos sisemise üleandmisega 

kokku 69 546 eksemplari teavikuid, sh 69 332 raamatut ja 64 brošüüri (2015. aastal 74 205 

eksemplari teavikuid, sh 66 609 raamatut ja 7 256 brošüüri). Lisaks kustutati 89 eksemplari 

auviseid ja 61 nooti (2015. aastal 255 eksemplari auviseid ja 85 nooti). Süsteemis kustutatud 

teavikute koguarv vähenes varasema aastaga võrreldes 6,27%.  

 

Kustutamised jagunesid 2016. aastal põhjuste kaupa järgmiselt: 

 tasu eest võõrandatud 28 296 eksemplari; 

 lagunenud 28 092 eksemplari; 

 liigne eksemplaarsus 9000 eksemplari; 

 lugejate poolt kaotatud 2097 eksemplari; 

 sisemine üleandmine 778 eksemplari; 
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 aegunud 432 eksemplari; 

 inventuuri puudujääk 346 eksemplari; 

 lugejate poolt kaotatud ja asendatud 344 eksemplari; 

 lugejate poolt kaotatud ja välja makstud 161 eksemplari. 

 

2016. aastal suunati Tallinna Keskraamatukogu kogudest müüki 47 242 eksemplari teavikuid 

(2015. aastal 28 092). Aasta jooksul võõrandati tasu eest 28 255 eksemplari raamatuid (2015. 

aastal 20 182) ja 41 auvist (2015. aastal 9), seega müüdi võrreldes eelneva aastaga 40,1% 

rohkem teavikuid. Müüki suunatud teavikute arvu kasv on seotud otsusega anda 

haruraamatukogude varukogu ruume võimalusel lugejate kasutusse. Mõju avaldas ka Väike-

Õismäe raamatukogu remondiga kaasnenud riiulipinna vähenemine ja sellest tulenev vajadus 

kogu aktiivseks puhastamiseks liigses eksemplaarsuses teavikutest. 

 

Suuremaid raamatutäikasid korraldati neljal korral võõrkeelse kirjanduse osakonnas ning 

kolmel korral eestikeelse kirjanduse osakonnas. Võõrkeelse kirjanduse osakonna ja 

töötlusosakonna koostöös korraldatud raamatutäikad olid 2016. aastal kõik kahepäevased. 

Selle tulemusena on näha jätkuvat kasvu täikadel müüdud teavikute koguses – kui 2015. 

aastal müüdi võõrkeelse kirjanduse osakonna täikadel kokku 4686 eksemplari teavikuid, siis 

2016. aastal 5041 eksemplari. Raamatutäikade korraldamisel tegid koostööd ka erinevate 

linnaosade haruraamatukogud. Lisaks suurematele raamatutäikadele müüakse teavikuid 

igapäevaselt raamatukogudes kohapeal. Näeme hea meelega, et inimesed on huvitatud 

raamatukogule mittevajalike raamatute ostmisest. 

 

Teenindusosakondades ja haruraamatukogudes ning täikadel raamatumüügist saadava 

omatulu eest saame osta uusi teavikuid. Komplekteerimiseelarvele lisandus 2016. aasta 

jooksul 11 000 € omatulu. 

 

2016. aastal jätkus regulaarne inventuuride läbiviimine. 29. aprillil 2016 kinnitati 

muusikaosakonna teavikute inventuuri lõppakt. Teavikute inventuur toimus 22.03.-

16.04.2016. Peale taasavamist 2002. aastal ei ole muusikaosakonnas inventuuri läbi viidud. 

Inventuuri tulemusena selgunud puudujääk oli küllaltki väike. Suurt rolli on selles kindlasti 

mänginud asjaolu, et muusikaosakond asub raamatukogu peamajas Estonia pst 8, kus on 

aastast 2002 turvaväravad. 23. septembril kinnitati Paepealse raamatukogu teavikute 

inventuuri lõppakt. Teavikute inventuur toimus 23.05.–31.08.2016. Paepealse raamatukogu 

kogus selle praegusel kujul ei ole varem inventuuri läbi viidud. Inventuuri tulemusena 

Paepealse raamatukogu kogust avastatud puudujääk oli väike. Paepealse raamatukogus on 

viimased 10 aastat olnud turvaväravad. 2016. aasta lõpus algasid ettevalmistused võõrkeelse 

kirjanduse osakonna inventuuriks. 

4 Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

 

2016. aastal oli lugejate kasutuses 201 arvutikohta. Raamatukogu arvuteid kasutati lugejate 

poolt 61 097 korral. 2015. aastaga võrreldes on arvutite kasutamise arv langenud 9,5%. 

Võrreldes aga 2011. aastaga on  raamatukogu arvutite kasutamine langenud lausa 49,6%. 

Raamatukogu arvutite kasutamise vähenemist võib seletada sellega, et meie arvutipark on 

vananenud. Näiteks ei töötanud vana lahendusega paljud populaarsed veebilehed, samuti 

tõrkus ID-kaardiga digiallkirjastamine ning erinevatesse portaalidesse sisselogimine, samuti  
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ei avanenud arvutites multimeedia. Ajutise lahenduse rakendamise järel arvutipargi olukord 

küll paranes, kuid mõningaid probleeme esines siiski. Loodame, et 2017. aastal uuele 

lugejaarvutite lahendusele üle minnes lahenevad senised probleemid ja lugejad kasutavad 

raamatukogu arvuteid taas rohkem. 

 

Raamatukogu arvutite vähenenud kasutatavust võib põhjendada ka sellega, et inimesed käivad 

raamatukogus tööd tegemas oma sülearvutiga ning kasutavad aina enam nutiseadmeid 

informatsiooni otsimiseks. Kõigil soovijatel on raamatukogus kohapeal võimalik ühenduda 

raamatukogu tasuta WiFi võrku. Seda võimalust kasutatakse raamatukogudes üsna palju. 

Näiteks suurim arv inimesi, kes kasutas ühel päeval Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 

8) WiFit, on 329.  

 

Raamatukogu lugejaarvuteid kasutatakse kõige enam internetist info otsimiseks ning 

igapäevaste toimingute tegemiseks (e-posti lugemine, pangaülekanded, digiallkirjastamine, 

lehtede veebiväljaanded, Facebook, dokumentide printimine).  

 

Dokumendihaldusprogrammis DocLogix registreeriti 2016. aastal dokumente 35 sarja. Kokku 

registreeriti dokumendihaldusprogrammis 2044  dokumenti. 

 
Koondandmed eri dokumendiliikide lõikes aastal 2016 

Dokumendiregistris registreeritud 

dokumendid  
2014, tk 2015, tk 2016, tk 

Kirjad, volikirjad 605 641 645 

Lepingud, aktid, protokollid 186 222 247 

Käskkirjad, korraldused 216 190 220 

Täitmisavaldused 251 153 139 

Ettekirjutused 351 181 334 

Teavikute: 499 419 459 

   müügi käskkirjad,  
  

 

   kõlbmatuks tunnistamise käskkirjad, 
  

 

   utiliseerimiseks üleandmise aktid,  
  

 

   kustutusaktid. 
  

 

Ettepanekud teavikute kõlbmatuks 

tunnistamiseks   
 

Kokku registreeritud dokumente 2108 1806 2044 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused 

 

Tallinna Keskraamatukogu 150 180 (2015.a 140 293) registreeritud lugejast (2011-2016) 

kasutas eelmisel aastal raamatukogu teenuseid 69 538 (2015.a 70 026) lugejat. Paljude 

raamatukogu teenuste kasutamine ei eelda lugejaks registreerumist. Seega ei kajastu selles 

arvus inimesed, kes lugesid raamatukogus kohapeal perioodikat või tegid oma sülearvutiga 

tööd, esitasid infopäringuid, külastasid näituseid või üritusi.  

 
Tabel 5. Lugejate arv 2015-2016 

Raamatukogu Lugejad 

2015 

Lugejad 

2016 

Muutus 

(+-) 

*1. Keskrk 37 117 37 328 211 

2. Kadrioru  2468 2604 136 
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3. Kalamaja  3955 4022 67 

4. Kännukuke  7417 7581 164 

5. Laagna 3431 3036 -395 

6. Männi  4585 4394 -191 

7. Männiku 2094 2020 -74 

8. Nurmenuku  5132 5390 258 

9. Nõmme  6043 5998 -45 

10. Paepealse  5173 5289 116 

11. Pelguranna  4204 4079 -125 

12. Pirita  3100 3391 291 

13. Pääsküla 4483 4633 150 

14. Sõle  3737 3714 -23 

15. Sääse  5413 5471 58 

16. Tondi  2528 2553 25 

17. Torupilli  4549 4527 -22 

18. V-Õismäe 5762 5516 -246 

Katarina Jee 1385 1391 6 

ELLU 1996 2328 332 

KOKKU 114 572 115 265 693 

Lugejad 

ühekordselt 
70 026 69538 -488 

* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning võõrkeelse  

kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 

 
Külastuste arv 2015-2016 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2015 

Külastused 

2016 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal

-külast. 

2015 

Virtuaal

-külast. 

2016 

Muutus 

(+-) 

* 1.Keskrk 323 920 340 797 18 224 477 446 493 431 15 985 

2. Kadrioru  17 046 16 097 -949 6143 5354 -789 

3. Kalamaja  32 911 33 198 287 7695 6053 -1642 

4. Kännukuke  78 563 73 905 -4658 12 661 11864 -797 

5. Laagna 40 221 37 106 -3115 5551 4447 -1104 

6. Männi  38 598 35 919 -2679 7751 8191 440 

7. Männiku 20 472 18 368 -2104 5211 5425 214 

8. Nurmenuku 43 675 43 403 -272 7767 6344 -1423 

9. Nõmme  55 252 54 310 -942 11 588 12221 633 

10. Paepealse  63 486 63 406 -80 5474 4975 -499 

11. Pelguranna  69 314 67 621 -1693 4548 4470 -78 

12. Pirita  27 737 34 737 7000 7870 8697 827 

13. Pääsküla 39 463 38 500 -963 9883 9271 -612 

14. Sõle  35 516 32 095 -3421 5556 5578 22 

15. Sääse  41 984 39 503 -2481 10 174 9426 -748 

16. Tondi  18 043 18 031 -12 5310 5606 296 

17. Torupilli  30 281 28 569 -1712 5766 5280 -486 

18. V-Õismäe 46 982 49 316 2334 7967 7124 -843 

Katarina Jee 12 540 12 143 -397 4571 4522 -49 

KOKKU 1 036 004 1 037 024 -1020 477 446 493 431 15 985 
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* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond, avalike suhete osakond 

(Estonia pst 8) ning võõrkeelse  kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 

 

Hoolimata sellest, et lugejate arv on langenud, on Tallinna Keskraamatukogu  raamatukogusid 

2016. aastal külastanud 1020 inimest rohkem (0,1%) kui 2015. aastal. Virtuaalkülastuste arv 

on tõusnud 3,3%. Veebilehe lehtede vaatamisi oli 2016. aastal 1 250 140 (2015. a 1 322 654). 

Keskmiselt veetis külastaja veebilehel 2 minutit ja 7 sekundit (2015. a 2 min ja 25 sek). 

Lastelehe lehtede vaatamisi oli 83 595 (2015.a 129 108) ja Muusikalehe lehtede vaatamisi 

13 524 (2015. a 19 515). 

 
Laenutuste ja infopäringute arv 2015-2016 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2015 

Laenut-d 

2016 

Muutu

s (+-) 

Päringud 

2015 

Päringud 

2016 

Muutu

s (+-) 

* 1.Keskrk 521 046 507 851 -13 195 7348 6367 -981 

2. Kadrioru  27 494 28 524 1030 169 144 -25 

3. Kalamaja  51 875 50 498 -1377 179 169 -10 

4. Kännukuke  131 195 123 978 -7217 354 331 -23 

5. Laagna 72 090 69 075 -3015 519 514 -5 

6. Männi  60 682 54 939 -5743 185 104 -81 

7. Männiku 35 561 33 801 -1760 119 158 39 

8. Nurmenuku 73 574 75 251 1677 152 151 -1 

9. Nõmme  81 118 75 947 -5171 375 281 -94 

10. Paepealse  95 209 91 968 -3241 182 184 2 

11. Pelguranna  90 614 85 296 -5318 1023 886 -137 

12. Pirita  50 403 52 482 2079 85 81 -4 

13. Pääsküla 56 731 57 080 349 105 80 -25 

14. Sõle  53 581 52 322 -1259 680 523 -157 

15. Sääse  74 877 72 216 -2661 214 258 44 

16. Tondi  37 159 35 648 -1511 85 193 108 

17. Torupilli  51 836 48 603 -3233 874 644 -230 

18. V-Õismäe 78 386 66 325 -12 061 823 585 -238 

Katarina Jee 18 811 17557 -1254 15 17 2 

ELLU 14 109 18 306 4197    

KOKKU 1 676 350 1 617 303 -59 047 13 486 11 670 -1816 

Laenutused 

KOKKU ilma 

spordivahenditeta 

1 675 996 1 617 043 -58 953    

* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning võõrkeelse  

kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 

 

2016. aastal laenati meie raamatukogudest koju 1 602 441 raamatut, ajakirja, ajalehte, heli- ja 

videosalvestist. Spordivahendeid laenati eelmise aasta jooksul kokku 260 korral. Laenutuste 

arv vähenes pea kõikides meie raamatukogudes. Võrreldes 2015. aastaga langes laenutuste arv 

(ilma spordivahenditeta) 3,5%. Langenud laenutuste arvu ühe põhjusena näeme lugejate seas 

väga nõutud A-st B-sse teenuse populaarsust. Tegemist on teenusega, kus ühest 

teenindusosakonnast või haruraamatukogust laenatud raamatud võib tagastada ükskõik 

millisesse meie teenindusüksusesse. A-st B-sse teenuse populaarsus muudab aga lugejate 

poolt nõutud raamatute ringlemise aeglasemaks, st raamatud on transpordi ootel, mistõttu 

soovitud raamatute kättesaamise aeg pikeneb.  
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Veel üheks laenutuste arvu langetavaks faktoriks on üleüldine paberraamatute lugemise 

langus ühiskonnas. Inimesed eelistavad informatsiooni otsida ja tarbida arvutite või 

nutiseadmete vahendusel. Sellest annab märku ka e-raamatukogu ELLU laenutuste kasv 

võrreldes 2015. aastaga (29,7%). Raamatukogude eesmärgiks on pakkuda ligipääsu 

informatsioonile. Kui inimeste eelistused liiguvad paberraamatutelt e-raamatutele ja veebis 

olevale infole, siis lugejate ja laenutuste arvu suurendamiseks peame panustama e-raamatute 

litsentside ja uue veebisisu ostmisesse. 2017. aastal planeerime arendada ELLU tarkvara, et 

muuta e-raamatute lugemine kasutajate jaoks mugavamaks. Samuti on plaanis lugejatele 

kättesaadavaks teha ingliskeelsete e-raamatute laenutus-ja lugemiskeskkond. 

 

ELLU avamisest lugejatele ehk aastatel 2012 – 2016 on e-raamatute laenamis- ja 

lugemiskeskkonda ELLU teinud endale konto 6130 lugejat, neist 2279 laenasid e-raamatuid 

ka aastal 2016. Kokku laenati ELLUst 2016. aastal 18 306 e-raamatut.  

 
Tallinna Keskraamatukogu lugejad, laenajad ja laenutused 

  Tallinna Keskraamatukogu ELLU 

AASTA Lugejad Laenajad Laenutused 

(trükiraamatud) 

Laenajad Laenutused 

2005 vana 

statistika 

arvestuse 

süsteem 

vana 

statistika 

arvestuse 

süsteem 1 653 897 

    

2006 vana 

süsteem 

vana 

süsteem 1 414 445 
    

2007 62 381 57 802 1 409 905     

2008 66 028 61 847 1 542 266     

2009 70 672 66 580 1 717 357     

2010 72 501 71 662 1 738 520     

2011 73 320 71 959 1 816 660     

2012 72 514 71 073 1 802 685 1404 6313 

2013 72 600 71 162 1 767 343 1473 9595 

2014 71 121 69 587 1 685 251 1596 10 488 

2015 70 026 68 649 1 645 387 1996 14 109 

2016 69 538 68 137 1 583 864 2279 18 306 

 

Võrreldes 2015. aastaga on ELLU laenutuste arv tõusnud 29,7%, kuid ELLU esimese 

tegutsemisaastaga (2012) võrreldes on laenutuste arv tõusnud lausa 190%. 

 

ELLU kasutajaid on lisaks Tallinna elanikele näiteks ka järgmistest Eesti koolidest ja 

piirkondadest, kus Eesti kooli loodud ei ole: Eesti Kool Iirimaal, Bologna Eesti Kool, Eesti 

Kool Hollandis, Berliini Eesti Kool, Kölni Eesti Kool, Müncheni Eesti Kool, Eesti Kool 

Belgias,  New Yorgi Eesti Kool, Washingtoni Eesti Kool, Toronto Eesti Seltsi 

Täienduskoolid, Stockholmi Eesti Kool, Shanghai Community International School.  

 

1. juulist 2015 alustasime uue teenusega – ajalehtede kojulaenutamisega. Koju ei laenutata 

vaid Eesti Päevalehte, Postimeest, Äripäeva ja Õhtulehte. Lugejal on õigus laenata koju 

korraga kuni kümme ajalehte seitsmepäevase tagastamistähtajaga. 2016. aastal laenutati koju 

531 ajalehte.  
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Muusikaosakonna kojulaenutused on 2016. a oluliselt langenud kõikide teavikuliikide puhul: 

raamatute puhul 26%, nootide puhul 23%, helisalvestiste puhul 21%, videosalvestiste puhul 

13%, perioodika puhul 32%. Helisalvestiste laenutuste arvu kukkumine on inimeste 

muusikatarbimisharjumuste muutumise taustal arusaadav protsess. Raamatute ja nootide 

komplekteerimispõhimõtetes ega aastases juurdetulekus ei ole olulisi muutusi olnud, seega 

võib arvata, et ka nende puhul on tegu väliste teguritega – teadmiskirjanduse asemel, mis 

moodustab muusikaosakonna raamatutest lõviosa, kasutatakse üha rohkem Wikipediat ja teisi 

internetikanaleid, samuti on muusikute seas hoogsalt populaarsust kogunud internetipõhised 

(tasuta) e-noodikogud, nt IMSLP/Petrucci Music Library. Kõige vähem on protsentuaalselt 

langenud videosalvestiste laenutamine. 

 

2016. aasta jooksul esitati Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudes ja 

teenindusosakondades kokku 11 670 päringut, millest 8007 olid teemapäringud ning 3645 

faktipäringud. Päringutest 397 esitati e-posti või veebivormi kaudu, 2766 telefoni teel ning 

345 Skype’i ja veebilehel asuva vestluse vahendusel. Kõige rohkem esitasid päringuid 

kooliõpilased ning nende vanemad ja täiskasvanud õppijad, kellel oli vaja leida raamatuid või 

muid infoallikaid uurimistööde ja referaatide kirjutamise jaoks. 

 

Lisaks koolitööga seotud päringutele esitasid lugejad palju küsimusi, mis on seotud nende 

huvialadega. Teemadeks olid meditsiin (vaimne- ja füüsiline tervis, massaaž), loodus 

(loomad, taimed, vulkaanid, ilmastikunähtused), ajalugu (koha ajalugu, sugupuu, asutused, 

rõivad), käsitöö (tikandimuster pulmakleidile), laste kasvatamine. Huvi tunti ka välispoliitika, 

pagulaste, erinevate tähtpäevade ja reisiteemade vastu. Faktipäringute kõige suurema osa 

moodustasid asutuste aadressid, telefoninumbrid, lahtiolekuajad, kuid küsiti ka 

toitlustusasutuste menüüvalikuid. 

 

Mõned lõbusamad päringud, millele raamatukoguhoidjad vastuseid otsisid: 

 Pildid ENSV-aegsetest küpsetistest; 

 „Millest on tehtud nõidade luud?“; 

 „Kes oli see poiss joonistusfilmis, kes jooksis üle muru ja muutus seaks?“ (Rüblik); 

 „Aidake mul aru saada Puškini luulest“. 

 

Uue teenusena avati 2016. aasta alguses Sõle raamatukogus Põhjamaade eeskujul õmblustuba. 

Soovijate jaoks on olemas elektriõmblusmasin Janome IT1028, triikraud, triikimislaud ning 

lauad lõigete kopeerimiseks. Teenus on loodud eelkõige neile, kes kas alles kavandavad 

õmblusmasina ostu või kellel majanduslikel põhjustel pole olnud võimalik endale 

õmblusmasinat soetada. Õmblustoa kasutamise eelduseks on, et kasutada soovija oleks vanem 

kui 14-aastane ning oleks Tallinna Keskraamatukogu lugeja. Alates septembrist toimub Sõle 

raamatukogus kord kuus õmblusring lastele, kus õpitakse võtma lõikeid ning õmblema 

lihtsamaid asju, õmblusringi juhendab vabatahtlik. Kokku on aasta jooksul registreerinud end 

õmblustoa kasutajateks 28 täiskasvanut, laste õmblusringis osaleb 6 noort. Õmblustuba on 

kasutatud kokku 76 korral, lisaks on toimunud 12 koolitust. 

 

Teise uue teenusena hakati Estonia pst 8 peamajas alates maist pakkuma tasuta 

rühmatööruumi kasutamise võimalust raamatukogu lugejatele. Ruum on mõeldud õppimiseks, 

seal ei ole lubatud läbi viia tasulisi koolitusi või avalikke üritusi. Võimalikuks broneeringu 

pikkuseks päevas on ühele kasutajale kuni 4 tundi. Alla 12-aastased saavad ruumi kasutada 

koos täiskasvanud saatjaga. Alates novembrist paiknevad rühmatööruumis ka 

muusikaosakonnale kuuluvad digiklaver ja digitrummid, mida saab rühmatööruumi üldisi 
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kasutusreegleid järgides mängimas käia. Rühmatööruum on broneeringute põhjal hinnates 

järjest populaarsust kogunud. Teenuse algusest kuni aasta lõpuni  oli broneeringuid 98. Alates 

novembrist on ruumi kasutamine varasemaga võrreldes kahekordistunud. Broneeringuid oli 

novembri ja detsembri jooksul digipillidele 28. Tegelikkuses võib digipillide kasutamise arv 

olla ka suurem, kuna inimesed ei pea instrumentide kasutamise kohta eraldi aru andma. 

 

Raamatukogubuss Katarina Jee on marsruudil sõitnud juba 8 aastat ja 7 kuud (31.12.2016 

aasta seisuga). Raamatukogubussi külastatavust ja kvaliteetse teenuse pakkumist mõjutavad 

mitmed asjaolud – eelkõige töötajate tervislik seisund (ilma bussijuhita ei ole võimalik 

marsruudile sõita), ilmastikuolud (halva ilma korral ei ole külastajaid), liikluskorraldus 

(ootamatud teetööd, avariid ja kiiruspiirangud) ning bussi tehniline seisukord (katkise bussiga 

ei ole võimalik marsruudile sõita). Marsruudil sõideti 2 päeva vähem kui eelneval aastal (180) 

ja bussijuhi haigestumise tõttu 4 päeva vähem kui oli ette nähtud (182). Raamatukogubussi 

marsruut hõlmab erinevaid Tallinna linna piirkondi Lasnamäel, Haaberstis, Nõmmel ja Pirital. 

Esmaspäevast neljapäevani tehakse kokku 26 pooletunnist peatust.  

 

Raamatukogubussile pandi 2015. aastal uus ruuter, mis tähendab, et 2016. aastal oli 

laenutamise protsess tunduvalt kiirem ja võib öelda, et paranes teavikute laenamisteenuse 

kvaliteet.  

 

Põhja-Tallinna Valitsuse poolt muudeti ära raamatukogubussi Kolde peatuse asukoht (enne 

Kolde pst 40 plats, nüüd Kolde pst 42) ja seda tehti ilma raamatukoguga eelnevalt 

kooskõlastamata. Nüüd seisab raamatukogubuss sõiduteel, kus on üsna kitsas ning see 

raskendab oluliselt liinibusside tööd, kes peavad raamatukogubussist mööda manööverdama. 

Kahjuks on uues asukohas ka vähem külastajaid.  Kui enne oli raamatukogubussi peatus kahe 

ühistranspordipeatuse vahel ja lapsed, kes emba-kumba poole sõitsid, tulid bussi aega viitma, 

siis nüüd on meie peatus sellises kohas, kuhu linnapoole sõitvad lapsed enam ei tule, ja see 

kajastub ka külastuste statistikas.  

 

2016. aastal esitas Tallinna Keskraamatukogu Tallinna Transpordiametile taotluse, et 

raamatukogubussi peatustesse paigaldataks peatumist keelavad liiklusmärgid. Kahjuks ei ole 

märkide paigaldamine siiski oluliselt parandanud bussi peatustesse parkivate autode hulka. 

Positiivne on nüüd vähemalt see, et liiklusmärk annab meile õiguse nõuda Tallinna 

Munitsipaalpolitseilt peatustesse pargitud autode omanike teavitamist ja autode peatusest 

eemaldamist. 

 

Raamatukogubussi teenindavate arv 2016. aastal oli 44 403 inimest. 2016. aastal külastati 

raamatukogubussi marsruudil 7940 korral, sh 2427 korda laste poolt. Võrreldes eelmise 

aastaga on külastuste arv langenud 533 külastuse võrra ja laste külastused 174 võrra, kuid ka 

marsruudipäevi oli vähem. Aastal 2016 ei teenindanud raamatukogubuss lugejaid 27 

marsruudipäeval, sh riigipühadel 24. veebruar (Nõmme marsruut), 23. juuni (Pirita marsruut) 

ja 26. detsember (Lasnamäe marsruut). Veel ei teenindanud raamatukogubuss lugejaid 

bussijuhi haigestumise tõttu 4. juuli - 7. juuli (4 marsruudipäeva) ning puhkuse ajal 18. juuli – 

18. august (20 marsruudipäeva). 

 

Statistikale põhinedes saab öelda, et raamatukogubussi külastatakse marsruudi jooksul kõige 

enam Lasnamäe linnaosas ning see ei ole muutunud viimase nelja aasta jooksul, kuigi 

võrreldes 2015. aastaga on antud piirkonnas külastuste arv siiski veidi langenud (63 külastust 

vähem), kuid samas laste külastused on veidi tõusnud (14 külastust rohkem). 
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E-lugereid laenati Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadest, haruraamatukogudest ja 

raamatukogubussist 157 (2015.a 270) korral. Ka 2016. aastal sooviti e-lugereid laenata 

enamasti tutvumiseks, reisimise ajaks või kooli soovitusliku kirjanduse lugemiseks. 

 

2016. aastal lisandus meie kirjandusblogisse 51 raamatututvustust.  Raamatututvustusi 

kirjutasid 39 raamatukoguhoidjat, vabatahtlikku ja praktikanti. Meie lugemiselamuste blogi 

on 2016. aastal külastatud 17 661 korral 8501 inimese poolt (eelmisel aastal 17 362 korda 

7834 inimese poolt).  

 

Valikstatistika nädalatel, mil tehakse kohallaenutuste valikstatistikat, arvestatakse 

teenindusosakondades ja haruraamatukogudes ning raamatukogubussis ka e-teeninduse ja 

telefoniteeninduse näitajaid. 2016. aastal kirjutati e-posti teel teenindusosakondadele ja 

haruraamatukogudele 27 564 (2015. a 22 109) e-kirja, neist 14 601 (2015. a 13 103) korral 

paluti pikendada teavikute tagastamistähtpäeva. Telefoni teel teenindati lugejaid 75 812 

(2015. a 70 411) korral, sh paluti raamatute tagastamistähtaega pikendada 48 833 (2015. a 44 

692) korral. Antud lõigus toodud näitajad ei kajastu riiklikus statistikas. 

4.2.1 Ümberkorraldused raamatukogudes 

 

Meie raamatukogudes on tehtud mitmeid ümberkorraldusi külastajate paremaks 

teenindamiseks ja väljaannete populariseerimiseks. Näiteks peamaja kojulaenutuses on alates 

jaanuarist muusikaosakonna riiul. Riiulil on väike valik DVD-sid/CD-sid, et kutsuda lugejaid 

ka muusikaosakonda külastama. Riiul on olnud populaarne, lugejad uudistavad ja laenavad 

seal olevaid teavikuid. Riiuli kojulaenutusse paigutamise tingis see, et muusikaosakond asub 

peamajas teistest teenindussaalidest eraldi ning tihti tuleb ette, et külastajad pole 

muusikaosakonna olemasolust kuulnudki. Riiuli abil saame tõmmata rohkem tähelepanu 

muusikaosakonnale ja selle teenustele. Seoses laste- ja noorte kultuuriaastaga paigaldame 

alates 2017. aastast meie raamatukogudesse teenindusleti juurde eraldi käru laste- ja 

noortekirjandusega, et ärgitada täiskasvanuid lastekirjandusest laenama. Käru küljes oleva 

reklaamiga „Kas sa lapsele raamatu juba valisid?“ soovime juhtida emade-isade ja 

vanaemade-vanaisade tähelepanu sellele, et kui nad endale raamatuid laenavad, ei unustaks 

nad laenata neid ka lastele. 

 

2016. aastal lisandusid peamaja laste- ja noorteteenindusse puukujulised nagid üleriiete ja 

kottide riputamiseks ning hallid teisaldatavad pehmed toolid, mida saab kasutada ka 

diivanina. Sellega suurenes mugavate lugemis-, nutiseadmete kasutamise ja sõpradega 

suhtlemiseks sobivate kohtade arv. 2016. aastal lisandusid noortenurka infotahvlid, kus on 

saadaval flaierid ja üleval plakatid noorteürituste kohta. Noortenurka kasutatakse ka 

väiksemate ürituse korraldamisel, mis tekitab hubasema õhkkonna kui raamatukogu suured 

saalid. Lisaruumi saamiseks vahetati arvutilauad väiksemate vastu ja 2017. aasta alguses 

ootavad uute vastu vahetamist ka arvutid. 

 

Eestikeelse kirjanduse osakonnas muudeti 2016. aasta aprillis ilukirjanduse paigutust. 

Välisriikide ilukirjandus tõsteti ühtsesse alfabeeti, varem olid nad 25 eri riigi järgi eraldatud. 

Lugejatel oli keeruline teavikuid leida, kuna tihti ei teata, mis riigi kirjanikuga on tegu.  Kogu 

tõsteti ümber pühapäevasel päeval, et lugejaid mitte häirida.  

 

Kännukuke raamatukogus muudeti olulisel määral senist ruumi- ja teeninduskorraldust.  

Esimesele korrusele loodi lasteala, kus on madalamad raamaturiiulid, suur ümmargune laud ja 

toredad toolid väikestele lastele ning suur ümmargune laud värviliste toolidega suurematele 

lastele. Lasteala suurus ja ümmargused lauad võimaldavad lahedalt korraldada ettevõtmisi kas 
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lasteaiarühmale või klassile.  Kulunud põrandakate kaeti lastealal osaliselt plaatvaibaga ning 

nii loodi lastele mõnus mängu- ja lugemisala. Parasjagu põnevust, aga samas ka võimalust 

eraldumiseks pakub kindlasti mängumaja liumäega. Eesti tootja Wolfberry OÜ mängumaja 

tootmisel on kasutatud  lastele sobilikke sertifitseeritud materjale ja vahendeid, mida on kerge 

puhastada ja mis vastavad EU ohutusnõuetele. Raamatukoguhoidja ameti propageerimiseks 

loodi Tibu raamatukogu. Lapsi on seal ootamas vajalikud raamatukoguhoidja töövahendid 

nagu arvuti, skanner, telefon, tempel jne, mis võimaldavad raamatukoguhoidja tööd imiteerida 

ja sõpradele raamatukoguteenuseid pakkuda. 

 

Kännukuke raamatukogu teisel korrusel paikneva noorteala sisse loodi klaasseintega piiratud 

ja vaipkattega ruum, kuhu paigaldatud televiisor võimaldab mängida Xbox mänge, teha 

esitlusi jne või kasutada ruumi rühmatöödeks. Noortealale hangiti diivanid, lauajalgpall ja 

koroona. Ümber paigutati mööblit ka täiskasvanute kasutuses olevatel aladel – muudeti 

riiulite paiknemist, et tekitada nii individuaalseks kui rühmatööks sobivaid saarekesi. Ühtlasi 

vähendati hoidlas olevate riiulite arvu, et tuua hoidlasse üle juhatajate tööruumis olev 

inventar. See võimaldas peale remonti muuta endine juhataja kabinet rühmatööruumiks. 

 

Raamatukogu kunstnik Tiina Randoja dekoreeris Sõle raamatukogu keldriseinad põnevate 

seinamaalingutega ja nüüd tekitab sisenemine keldris asuvasse muinasjuturuumi ehk 

nõiakoopasse just õige meeleolu. Hämaras ruumis on vahva rääkida nii üksteisele õudseid 

lugusid kui ka mõistatusi mõelda. Lasteaialastele meeldib nõiakoopa salapära väga ja nõial 

käiakse sagedasti külas. 

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40) avati 2016. aasta kevadel vanema ja beebi 

tuba. Ruumis, kus on mugav tugitool, mähkimislaud ja kraanikauss, saavad emad, isad, 

vanaemad, vanaisad ja teised laste hooldajad oma hoolealust rahulikult toita. Ruum on 

eelkõige vajalik just selleks, et väikelaste vanematel oleks mugav ja privaatne koht, kus last 

toita. Ootame me ju üha rohkem väikelapsi raamatukogudesse beebitundidesse, nii peame ka 

oma ruume tulevaste lugejate vajadustele vastavaks kohendama. 

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas korraldati ümber lasteteeninduse ruum. Osa inventari 

paigaldati koridori, mis ühelt poolt aitab suurendada teeninduspinda ja teiselt poolt 

raamatukokku sisenejal paremini lasteteenindust leida. Lasteteeninduse ruumi osteti uued 

diivanid, ühte nurka paigaldati vaipkate ja hangiti istepadjad, aknalaudadele rajati patjadega 

kaetud lugemiskohad. Kolmest lauaarvutist jätsime käiku vaid ühe, kuna huvi nende 

kasutamise vastu on vähenenud.  Uuel aastal kavatseme paigaldada lastele suuremat vabadust 

lubavad ja küllap ka lastele rohkem huvi pakkuvad tahvelarvutid. Lugejate tualettruum, mis 

oleks jäänud nüüd lasteala sisse, viidi teisel pool fuajeed paiknevasse varem raamatukogu 

personali käsutuses olnud WC-sse. Muudatus võimaldas meil lastealasse jätta vaid lastele 

mõeldud tualettruumi, kuhu paigaldati väikelaste mähkimiseks vajalik inventar.   

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas kujundati ümber ka noorteala. Kuna osakonna ingliskeelsed 

noorteraamatud on väga populaarsed, siis kippus noortenurga praegune asukoht kojulaenutuse 

rõdul kitsaks jääma. Seetõttu tõime noorteala üle endisesse  ajakirjade lugemisnurka. Nüüd on 

noorte kasutuses rohkem ruumi ja  tagatud on varasemast ka suurem noortele sobilik 

privaatsus. Lisaks sihtrühmale suunatud kirjandusele ootavad noortealal noori mugavad ja 

kergesti teisaldatavad istmed ja lauad.  Noortealal on ka piisavalt elektripistikuid 

nutiseadmete laadimiseks. Aasta lõpus paigaldati seinale suuremõõtmeline televiisor, mida 

saab kasutada esitlusteks, skype-kohtumisteks, aga järgmisel aastal ka X-box mängude 



32 

 

mängimiseks. Teenindusruumis olevale väikesele rõdule, mida varem kasutasid noored, 

paigutati suur ümmargune laud ning seda kasutatakse nüüd rühma- ja ringide tööks. 

 

Väike-Õismäe raamatukogus muudeti remondi käigus pea kogu senist ruumilahendust. 

Teenindussaal suurenes hoidlaruumi kaotamise arvelt ning muutus ühtlasi ka 

valgusküllasemaks. Varem eraldi ruumis paiknenud lugemissaal toodi küll kojulaenutuse 

alaga kokku, kuid mööblipaigutusega on tagatud siiski piisav eraldatus. Vabaks jäänud 

lugemissaali said endale noored. Omanäolised istmed,  mängukonsool Xbox One, eraldatus ja 

varasemast rohkem ruumi – kõik need on toonud noortele täiesti uue võimaluse oma vaba 

aega sisustada. Uuendati ka raamatukogu valgusteid. 

4.3 RVL teenindus 

 

Huvi raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenuse kasutamise vastu oli madal ka 2016. 

aastal. Peamisteks põhjusteks on see, et lugejatel tuleb ise postikulu tasuda ning teistest 

raamatukogudest tellitud teavikuid võib kasutada vaid Tallinna Keskraamatukogus kohapeal. 

 

 2015  2016 

Saadud tellimusi 21 13 

   sh neist täidetud 21 13 

Tellitud teistelt 5 1 

   sh neist saadud 3 1 

 

2016. aastal esitati Tallinna Keskraamatukogu lugemissaalile üks raamatukogudevahelise 

laenutuse tellimus teistest raamatukogust, see tellimus täideti. Võõrkeelse kirjanduse osakond 

sai RVL tellimusi raamatukogudelt aasta jooksul 9. Tellimusi saadi Balti Kaitsekolledži 

raamatukogult, Eesti Rahvusraamatukogult, Jõhvi Keskraamatukogult, Saare Maakonna 

raamatukogult, Tartu Linnaraamatukogul ja Tartu Ülikooli raamatukogult. RVL-teenuse 

kaudu teistesse raamatukogudesse tellitud raamatutest viis olid ingliskeelsed, kolm olid 

venekeelsed  ja üks oli soomekeelne. Muusikaosakonnas telliti RVL-i teel 3 teavikut. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

 

2016. aasta oli merekultuuriaasta. Merekultuuriaasta tähistamiseks korraldati lastele piraatide 

aardejahtisid ja meisterdati laevu, enamus rühmakoolitusi  toimus lastele samuti just mere 

teemal. Merekultuuriaasta puhul koostasime ka erinevaid näitusi ja raamatuväljapanekuid. 

Maikuist Tallinna päeva tähistati võõrkeelse kirjanduse osakonnas suure lasteüritusega 

„Mereröövlid raamatukogus“. Oktoobris, raamatukogupäevade raames viidi läbi 

merekultuuriaasta temaatikaga seonduvaid üritusi ja töötubasid pea kõigis raamatukogudes. 

Koostöös Meremuuseumiga toimus kevadest sügiseni üle-eestiline omaloomingukonkurss 

„Lugude meri“. Kalamaja raamatukogu võttis osa laste ja noorte festivalist „Avatud 

mänguväljad“, mille raames said huvilised külastada mänguvälja „Mere lapsed“. Kõikjal 

raamatukogus  ootasid osalejaid ees ülesanded (ristsõnad, mõistatused, mängud, filmi 

vaatamine jms). Kalamaja raamatukogu  iga ruum ja teenindussaali osa oli kaasatud mängu 

ning saanud seepärast uue nime ja funktsiooni. Nii sai rühmaruumist mänguvõluruum ja liftist 

uppunud laev. Kalamaja raamatukogu mänguväljal „Mere lapsed” osales kokku 114 mängijat, 

sh 77 last. 

 

Tegime koostööd 106 kooliga üle Tallinna. Tavapärastele raamatukogus toimuvatele 

raamatukogutundidele lisaks käisid näiteks Kadrioru ja Torupilli raamatukoguhoidjad 

Tallinna Saksa Gümnaasiumis kirjanduse tundides, kus tutvustati laste- ja noortekirjandust 
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ning raamatukogu projekte ja üritusi. Kuigi selline kooli esinema minek on raamatukogult 

suurt ajaressurssi nõudev ettevõtmine, kavatsevad Kadrioru ja Torupilli raamatukogu seda 

koostööd ka järgmisel aastal  jätkata. 

 

2016. aastal pöörasime suurt rõhku raamatukoguruumide ümberkorraldamisele ja teenuste 

kaasajastamisele, et muuta raamatukogukülastus lastele ja noortele huvipakkuvamaks. Eraldi 

alad noortele ja lastele loodi Väike-Õismäe raamatukogus, Kännukuke raamatukogus ning 

võõrkeelse kirjanduse osakonnas. Tallinna Keskraamatukogu peamajas korraldati ümber 

töötajate tööruumid ning vabanenud pinnale loodi rühmatööruum, kuhu möödunud aasta lõpul 

hangiti ka digiklaver Roland FP-30 ja digitrummid Roland TD11K. Sõle raamatukogu 

nõiakoobas sai tänu raamatukogu kunstnik Tiina Randojale vapustavad seinamaalingud, mis 

muudavad nõiakoopa külastuse lastele eriti huvitavaks. Ka 2017. aastal plaanime sarnaste 

ümberkorraldustega jätkata, et raamatukogu noortele ja lastele hubasemaks ja kutsuvamaks 

paigaks muuta. 

 

Septembris toimus tammepuu istutamine Kännukuke raamatukogu hoovi. Istutamisaktsioonis 

osales naabruses asuva lasteaia vanem rühm. Eelnevalt said lapsed infot tammepuu kohta, 

hiljem oli kõigil võimalus istutamisprotsessist osa saada ning õuemänge mängida. 

 

Jätkuvalt pöörasime tähelepanu väikelastele. Võõrkeelse kirjanduse osakonda rajati vanema ja 

lapse tuba. Mitmes raamatukogus toimuvad laupäevased jutu- ja meisterdamistunnid just 

väikelastele, kuna siis jagub vanematel aega koos lapsega raamatukokku tulla. Kõikides 

raamatukogudes jagatakse vastsündinutele kinkeraamatut „Pisike puu“. 2016. aastal tegime 

koostööd 109 lasteaiaga, pakkudes neile raamatukogutunde jm üritusi. 

 

Peame laste lugemisoskuse arendamist oma raamatukogu üheks olulisemaks ülesandeks. 

Seepärast pakkusime mitmeid lugemisprogramme, võõrustasime lugemiskoeri, viisime 

koostöös logopeedidega läbi lugemismänge ja jagasime Tallinna esimese klassi õpilastele 

kinkeraamatuid.  

 

Kuigi Tallinnas on lastel ja noortel  rohkelt igasuguseid vaba aja veetmise võimalusi, siis 

annavad raamatukoguhoidjad jätkuvalt tagasisidet, et raamatukogu on osale lastest sisuliselt 

päevakeskuse asendajaks: tullakse kas lauamänge mängima või otseselt mõnusat 

lugemiskohta otsima ja raamatuid laenama, samuti koolitöid tegema. Meie eesmärk jätkuvalt 

on olla kohaks, kuhu laps ja noor soovib ning tahab tulla oma vaba aega veetma. Seeläbi 

saame teda kaasata ka lugemisega seotud tegevustesse. 

 

2017. aastal tehakse aktiivselt  ettevalmistusi EV juubeliaastaks. Meie raamatukogu 

koordineerib üleriigilist projekti „Noor, loo, too – kunst raamatukokku!“. 2018. aastal 

pakuvad raamatukogud EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14–26-aastased) 

võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes. Et 2017. aasta on ka laste ja noorte 

kultuuriaasta, siis on tulemas väga kiire ja sündmusterikas aasta kõikides meie 

raamatukogudes just laste- ja noortetöö vallas. 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

 

Laste- ja noortekirjandus on paigutatud vastavalt Tallinna Keskraamatukogus kasutatavale 

paigutussüsteemile. Ilukirjandus on eraldatud klasside kaupa (kuni kolmas klass, 4-6 klass ja 

7-9 klass), eraldi on välja toodud teadmiskirjandus, trükitähtedega raamatud, põnniraamatud 

ehk väikelastekirjandus, muinasjutud, luuletused, näidendid, koomiksid, perioodika ja 

audioraamatud.  
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Kuna noortekirjandus meie raamatukogudes on jagatud lastekirjanduse (7-9 klass) riiulite ja 

täiskasvanute kirjanduse riiulite vahel, on noortel lugejatel tihti raske sobivaid raamatuid leida 

(eriti kui täiskasvanute raamatud asuvad lastekirjandusest eemal) ning sageli ei leita 

noortekaid ka täiskasvanute riiulitest üles, siis plaanime 2017. aastal noortekirjanduse eraldi 

välja tuua. 

 

Laste- ja noortekirjanduse nimetuste valik ja eksemplaarsus on võrreldes 2015. aastaga 

suurenenud. Lisaks tabelis toodud ilukirjandusele oleme ostnud 2532 eksemplari laste ja 

noorte teadmiskirjandust. 

 
2015. ja 2016. a ostetud laste ja noorte ilukirjandus 

 

 
2015 2016 

-3 4-6 7-9 KOKKU -3 4-6 7-9 KOKKU 

Nimetused 783 247 340 1 370 840 326 435 1 601 

Eksemplarid 7 223 2 209 1 285 10 717 6 880 2 298 1 782 10 960 

Keskmine 

eksemplaarsus 

9,2 8,9 3,8 7,8 8,2 7,0 4,1 6,8 

 

Tänu riigieelarvelisele teavikute toetusele on raamatud lastele ja noortele kättesaadavamad, 

järjekorrad soovitud raamatutele väiksemad. Täiendav toetus laste ja noorte teavikute 

soetamiseks soosis lugemisprogrammide korraldamist, kuna programmi haaratud raamatud 

olid osalejatele paremini kättesaadavad ning nii oli kergem hoida üleval laste huvi ja 

motivatsiooni lugemisprogrammis osalemiseks. 

 

Paepealse raamatukogu jätkas ka 2016. aastal koomiksite komplekteerimist. Kogu on 

täienenud erinevate graafiliste romaanide, koomikste ja mangadega. Peamiseks huvigrupiks 

on lapsed, kuid ka noored huvituvad üha enam koomiksitest ja nende erinevatest vormidest. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Tallinna Keskraamatukogu lugejatest 24,8% (17 232 lugejat) moodustavad alaealised (alla 18-

aastased) isikud, neist 77,4% moodustavad alla 15-aastased (vanus 0-14, kokku 13 340 

lugejat) lapsed ja noored. 

 
Tabel 6. Alla 17-aastaste lugejate raamatukogu kasutamine 

Rmtk Lug-d 

2015 

Lug-d 

2016 

Muutu

s (+-) 

Külast-d 

2015 

Külast-d 

2016 

Muutu

s (+-) 

Laenut 

2015 

Laenut 

2016 

Muut

us 

(+/-) 

* 1. Keskrk 6822 6680 -142 58 013 62 996 4983 47 201 50 035 5834  

2. Kadrioru 574 589 15 4372 4213 -159 3354 3 633 279 

3. Kalamaja 795 795 0 5607 6509 902 4959 5 817 858 

4. 

Kännukuke 1895 1823 -72 16 623 17 466 843 14 418 12 840 -1578 

5. Laagna 996 839 -157 10 797 9908 -889 10 643 9 763 -880 

6. Männi 1012 931 -81 7481 7061 -420 5005 4 379 -626 

7. Männiku 474 484 10 4321 4352 31 4275 4 711 436 

8. 

Nurmenuku 1252 1255 3 9407 9911 504 7601 7 297 -304 

9. Nõmme 1596 1528 -68 9835 10 313 478 10 671 10 321 -350 

10. 1614 1806 192 14 720 15 255 535 15 362 14 559 -803 
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Paepealse 

11. 

Pelguranna 982 929 -53 12 064 10 650 -1414 8926 7 392 -1534 

12. Pirita 970 1018 48 9254 11 671 2417 6751 7 414 663 

13. 

Pääsküla 1138 1208 70 9228 9960 732 7949 7 813 -136 

14. Sõle 986 975 -11 10 550 9254 -1296 7610 7 043 -567 

15. Sääse 1345 1303 -42 8892 8904 12 8098 8 319 221 

16. Tondi 525 522 -3 3776 3609 -167 3031 2 871 -160 

17. 

Torupilli 1281 1227 -54 10 225 8963 -1262 8919 8 125 -794 

18. V-

Õismäe 1611 1463 -148 8834 10 061 1227 10 455 8 654 -1801 

19. Katarina 

Jee 412 378 -34 5268 5122 -146 2072 1 842 -230 

ELLU 185 116 -69       

KOKKU 26465 

25869 -596 

219 267 

226 178 6911 187 

253 

182 

846 

-4454 

Lugejaid 

ühekordselt 15412 15968 556 

      

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad 

 

2016. aastal kasutas Tallinna Keskraamatukogu kokku 15 968 alla 17-aastast last ja noort, mis 

on 23% Tallinna Keskraamatukogu lugejatest. Laste ja noorte arv tõusis 2015. aastaga 

võrreldes 3,6%. Tõusnud on ka laste ja noorte raamatukogu külastuste arv – 3,1% võrreldes 

eelmise aastaga. Samas on laste ja noorte laenutuste arv langenud 2,4%. 

 

Seda, miks langenud laenutuste arvu juures siiski laste ja noorte raamatukogu külastuste arv 

on tõusnud, saab põhjendada raamatukogu poolt lastele ja noortele pakutavate tegevuste 

mitmekülgsusega. Huvilistel on võimalik raamatukogudes kohtuda kirjanikega, osaleda 

erinevate ringide ja klubide töös ning osa võtta üritustest ja raamatukogutundidest, mängida 

lauamänge, kasutada kiiret WiFi ühendust, sõpradega koos suhelda või õppida jne. 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 

 

Alates 2013. aastast saavad Raamatuga priiks kampaania raames lapsed ja alla 18-aastased 

noored tähtaja ületanud raamatu(te) tagastamisel viivitatud aja eest tasu maksmise asemel 

raamatukogus raamatuid lugeda. Lugemiskordade arv on ka sel aastal langenud (329, 2015 - 

347), ent lugemisminutite arv on tõusnud (14 087 minutit, 2015 – 11 615). Hoolimata 

aktiivsest soovitamisest võlga lugedes tasuda on lapsed liiga hästi kodudest õppinud, et aeg on 

kallis. Sageli on ka mainitud, et aega pikemaks raamatukogukülastuseks ei ole, vanemad 

ootavad ja auto on pargitud tasulisse parklasse. Samas on lapsevanemate poolt tulnud 

programmile positiivset tagasisidet – kampaania aitab kaasa lugemisharjumuse tekkimisele ja 

paneb last oma viivise eest vastutama. Jätkuvalt leidub ka lapsi, kes raamatukogus viivise 

pärast alustatud raamatu hiljem edasi lugemiseks koju laenavad. 

 

„Suvi raamatuga“ on uusi lasteraamatuid tutvustav ja lugemist edendav lugemisprogramm 

lastele, mida Tallinna Keskraamatukogu korraldab juba 2002. aastast. Lugemisprogramm on 

mõeldud nii eesti kui vene keeles lugevatele lastele − valikus oli sel korral 27 eestikeelset 

ning 25 venekeelset uuemat raamatut. 2016. a suvel võttis programmist osa rekordiline hulk 
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lapsi – 409, neist edukaid lõpetajaid oli 215.  Eestikeelsetest raamatutest osutus kõige 

menukamaks Tallinna Keskraamatukogu välja antud ning Joonas Sildre ja Elina Sildre 

kirjutatud koomiksiraamat „Kuukassi koerused kosmoses“. Venekeelsete raamatute valikus 

oli menukaim Markus Saksatamme „Божья коровка и Пингвин“. Lugemisprogrammile 

pandi pidulik punkt Telliskivi loomelinnaku Vaba Lava teatrikeskuses, kus tänati osalejaid ja 

vaadati Kolme Põrsakese teadus-showd. 

 

2016. aasta kevadel lõppes 1. – 9. klassidele suunatud programmi „Loeme valmis „Oma 

raamatu““ teine ülelinnaline hooaeg. Programmis osales kokku 80 klassi ja läbi loeti 13 349 

raamatut ehk 2069 raamatut rohkem kui eelmise aasta lugemisprogrammi raames. 

Lugemisprogrammi lõpuüritus ja parimatele klassidele auhindade kätteandmine toimus 

Vanalinnapäevadel. Oktoobris alustas raamatukoguhoidja Kairi Kadarpiku eestvedamisel 

programmi uus hooaeg, kuhu aasta lõpu seisuga oli registreerunud vähem osalejaid kui 

möödunud aastal. Ka õpetajatelt oleme saanud tagasisidet, et mitu aastat järjest ei jõuta 

sellega tegeleda. Nii peamegi plaani edaspidi midagi teistsugust välja pakkuda. 

 

28. märtsist kuni 28. novembrini kestis noorte lugemisprogramm. Kaheksa kuu jooksul tuli 

tutvuda 18 teosega, mille hulgas võis peale raamatute olla ka filme, muusikaalbumeid ja 

arvutimänge, täita veebipõhine tagasisidevorm ja kirjutada teose kohta soovitus. Osalejaid oli 

programmil rohkem kui möödunud aastasel Lugemisbingol, ent lõpetajaid oli siiski väga 

vähe. Tagasisidest tuli välja, et reeglid olid natuke segased ja raske oli aru saada, mida tegema 

peab. 2017. aasta kevadesse planeeritav lugemisprogrammi peame tegema lihtsamate 

reeglitega. 

 

2016. aasta kevadel jätkus möödunud aastal välja antud Joonas ja Elina Sildre 

koomiksiraamatu „Kuukassi koerused kosmoses“ esimestele klassidele jagamine.  Oktoobri 

lõpus toimus aga Kairi Loogi „Härra Klaasi pöörane muuseum“ esitlus. Selle raamatu saavad 

kingiks 4841 2016. aastal Tallinnas oma kooliteed alustanud last. Raamatute kinkimine on 

õpetajate jaoks juba tuttav protsess ning enamasti tullakse raamatule hea meelega järgi. Samas 

on jätkuvalt neid koole ja õpetajaid, kelle jaoks kingitud raamat atraktiivne pole või kes ei leia 

aega klassiga raamatukogu külastamiseks. Sageli on tegu just vene õppekeelega koolidega. 

Õnneks on ka vastupidiseid juhtumeid, kus vene emakeelega õpilastest koosnevate klasside 

jaoks on kinkeraamat aidanud teha tutvust eesti keelega – täheldasime seda just 

koomiksiraamatuga „Kuukassi koerused kosmoses“, mida on eesti keelt vähem oskavatel 

lastel lihtsam lugeda. 

 

2016. aasta kevadel toimus jutuvõistlus „Esimest korda Eestis“, mille raames ootasime lastelt 

jutte julgetest maadeavastajatest – ainult et seekord avastati meie oma Eestit. Töid laekus 

vähem kui varasematel aastatel toimunud omaloominguvõistlustel, kuid saabunud tööd olid 

väga toredad ja omanäolised. Õpetajatelt tuli tagasisidet, et teema oli õpilaste jaoks natuke 

raske ja seetõttu esitati ka vähem töid. Jutuvõistlusele esitatud töid plaanime kasutada 

raamatus „Omad jutud 3“ ehk 2018. aastal ilmuvas I klasside kinkeraamatus.   

 

2016. aastal toimus jällegi Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatav lugejaküsitlus 

Nukitsa auhinna välja selgitamiseks, kus kahe viimase aasta lastekirjanduse saaki hindavad 

lapsed ise. Laste häälte põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja 

lasteraamatukunstnik. Meie raamatukogudes toimusid temaatilised raamatukogutunnid, mille 

raames said lapsed oma hääli anda. Samuti said hääletada kõik lapsed, kes raamatukogu 

külastasid. Mitmed raamatukogud tegid osalevatest raamatutest ka raamatuväljapanekuid. 
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Kevadel algasid seitsmes suuremas raamatukogus koostöös Tallinna Sotsiaal- ja 

Tervishoiuameti ning arst-residentidega väikelaste raamatukogutunnid. Tundide korraldamine 

sai tõuke Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt koostatud ja välja antud raamatu „Pisike puu“, 

mille saavad kingiks kõik Eestis 2015.-2016. aastal sündinud lapsed, jagamisest. Tundides 

rääkisid raamatukoguhoidjad sellest, kuidas kasvatada lugemishimulist last, ning arst 

residendid lapse arengust ja tervisest. Tunnid eeldasid ettevalmistamist nii 

raamatukoguhoidjate kui arst-residentide poolt, ent kahjuks osalejaid nappis. Sügisel otsustati 

arst-residente mitte kaasata ja omade jõududega raamatukogutunde läbi viia, kuid 

lapsevanemate huvi on jätkuvalt väike. 

 

Raamatut „Pisike puu“ jaotavad lapsevanematele kõik Tallinna Keskraamatukogu osakonnad 

ja haruraamatukogud. Reklaami raamatute kättesaamise kohta oleme jaganud perearstidele, 

sünnitusmajadele ja muudesse kohtadesse, kus see võiks lapsevanemale silma jääda, s.h. ka 

veebilehtedel ja sotsiaalmeedias. Info kinkeraamatute kohta on olemas ka Tallinna 

vastsündinute beebipakkides. Aasta lõpus panid mitmed raamatukogud „Pisikese puu“ 

raamatud väljapanekuna hästinähtavatesse kohtadesse, see aitas raamatute jagamisele ja info 

levimisele kaasa ning välja jagatavate raamatute numbrid on tõusuteel. 

 

Juba 2013. aastast saab Tallinna Keskraamatukogus harjutada lugemist koos lugemiskoertega. 

Koeratiimid on valinud, testinud ja koolitanud MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing ning 

need jõuavad Tallinna Keskraamatukokku Maarja Tali ja Heleri Hanko suunamisel. 2016. 

aastal lisandus Keskraamatukokku neli lugemiskoera ja kokku käis meie raamatukogudes 9 

lugemiskoeratiimi:  Steffi laste- ja noorteteeninduses (perenaine Heleri Hanko), Danja 

võõrkeelse kirjanduse osakonnas (perenaine Irina Reimann-Helm), Alice Laagna 

raamatukogus (peremees Artur Retsnik), Cosmic Nõmme raamatukogus (perenaine Kairi-

Kristlin Bramanis), Täpi Pirita raamatukogus (perenaine Tiiu Kriisa), Sissy Pääsküla 

raamatukogus (perenaine Pille Kurm), Priidik Kännukuke raamatukogus (perenaine Triin 

Sild), Elba Torupilli raamatukogus (perenaine Veera Tereštšenkova) ja Cosmic Nõmme 

raamatukogus (perenaine Kairi-Kristlin Bramanis). Asendajaks käisid  Maarja Tali koos 

Susiga ja Kätlyn Nõmm Breega. Aasta lõpus aegus Danja litsents ja muutus ka koerajuhi 

elukorraldus, mistõttu ta enam lugemiskoeraks käia ei saa ja seega hetkel võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas lugemiskoerale lugemist ei toimu. 2017. aasta alguses hakkab laste- ja 

noorteteeninduses käima ka teine koer, tänu millele hakkab seal lugemiskoerale lugemine 

toimuma iganädalaselt. Kohtumised toimuvad üldiselt kaks korda kuus ning nõudlus 

lugemisaegade järgi on suur: tagasiside lapsevanematelt on positiivne ning lugemisjulgust on 

tänu koertele kogunud juba paljud lapsed. Raamatukogus liikuv lugemiskoer teeb rõõmu ka 

teistele külastajatele. Loodame, et koostöö Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga jätkub 

sujuvalt ja et 2017 aasta jooksul lisandub meie koerteperre veelgi tublisid lugemiskoeri. 

 

Lastetöö kindlaks osaks on kujunenud lugemise põimimine muu tegevusega. Pea kõigis 

raamatukogudes toimuvad laupäeviti (ka argipäeviti) lastehommikud, kus lisaks üheskoos jutu 

või luuletuse kuulamisele saab kas meisterdada, mängida või nuputada. Harilikult algavad 

tunnid loo kuulamisega ning arenevad edasi käeliseks tegevuseks. Võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas ja haruraamatukogudes, mis asuvad suurema venekeelse elanikkonnaga 

piirkondades, toimuvad sellised tunnid ka vene emakeelega lastele, et neilgi jaguks 

raamatukogus tegevust ning oleks võimalik harjutada eesti keelt. Nii toimub näiteks Laagnas 

lastetund „Eesti keel Mõmmiga“, keelt saab harjutada näiteks ka Paepealse, Pelguranna ja 

Sõle raamatukogudes. Männiku raamatukogus aga tehakse laupäevaste lastetundide raames 

teatrit ja kunsti. Sääse raamatukogus toimusid multikatuba ja muinasjutureeded, laupäeviti  

jätkus ürituste sari „Lemmikuga raamatukokku“, kus tutvustatakse lastele erinevaid loomi. 
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Sügisest alustas Kännukuke raamatukogus laste huviring "Loe ja Loo", Sõle raamatukogus 

said kord kuus kokku Lõngavõlurid, et õppida tillukesi heegeldatud mänguasju valmistama. 

Kuu igal kolmandal neljapäeval said aga noored huvilised tutvuda õmblusmaailmaga. 

Valmisid mitmed lapitöös padjakatted, suvised kerged õlakotid ning muud toredat. 

 

Raamatukogu kodutöö klubisse ootame lapsi, kes vajavad abi referaatide kirjutamisel või 

koduste ülesannete lahendamisel. Klubis aitavad raamatukoguhoidjad õigetele vastustele jälile 

jõuda ning soovitavad kirjandust ja veebiressursse, mis koduste harjutuste juures kasuks 

tulevad, kuid ei lahenda ülesandeid õpilase eest. Kodutöö klubid käivad koos laste- ja 

noorteteeninduses, Laagna, Paepealse ja Pääsküla raamatukogus. 

 

Kõikides raamatukogudes on kohapeal kasutamiseks lauamängud. Lauamänguklubid ja 

lauamänguõhtud toimuvad lastele ja kogu perele igas linnaosas. Videomänge saab mängida 

muusikaosakonnas (Xbox 360), Kännukuke raamatukogus (Playstation 4), Paepealse 

raamatukogus (Xbox one) ja Väike-Õismäe raamatukogus (Xbox one). Lauajalgpalli saab 

mängida Kännukuke, Nurmenuku ja Paepealse raamatukogudes ning koroonat Kännukuke ja 

Paepealse raamatukogudes. 

 

Mitmes haruraamatukogus toimuvad regulaarselt laste ja noorte raamatuklubid, kus 

arutletakse üheskoos loetu üle, aga mängitakse ka lugemismänge, räägitakse raamatute 

valmimisprotsessist, õpitakse raamatukogutööd, tähistatakse tähtpäevi, sirvitakse lasteajakirju.  

Kadrioru laste raamatuklubi toimub Nädala uudisraamatu nime all. Kännukukes käib koos 

kirjandusklubi. Laagna raamatukogus toimub igakuiselt noorte lugemisklubi ja tegevust 

alustas ka omaloominguklubi, mis toimub iga kuu esimesel laupäeval. Laste- ja 

noorteteeninduses on noorte Lugemisklubi, Männiku raamatukogus toimub lasteklubi 

„Raamatukogu sõbrad“ ning Nurmenuku raamatukogus alustas “Raamatusõbrad” vene keelt 

kõnelevatele lastele. 2016. aasta jaanuaris alustas Sääse raamatukogus uus klubi nimega 

„Noored Taibud“, mille eesmärk on tutvustada lastele teadmiskirjandust. 

 

Detsembris toimus muusikaosakonnas esimene noorte ulme- ja fantaasiaklubi „Mais oui, sci-

fantasy?!” kohtumine. Klubi  loodi noore vabatahtliku Agnes Saga, muusikaosakonna ja 

eestikeelse kirjanduse kojulaenutuse osakonna koostöös ning on mõeldud kõigile, kes 

tunnevad huvi ulme ja fantaasia vastu selle eri vormides. Kohtumistel räägitakse nii 

raamatutest, filmidest, mängudest kui muust teemaga seonduvast. Kuna paljusid raamatuid 

loevad ja filme vaatavad noored inglise keeles, on ka klubi kohtumised osaliselt ingliskeelsed. 

See annab ühtlasi võimaluse osaleda eri rahvustest noortel ning saada keelepraktikat. 

 

Pääskülas toimuvad jätkuvalt noortele mõeldud Nobenäppude Neljapäevad ja Rootsi Ring, 

mis annab teadmisi rootsi keelest ja kultuurist. Eestikeelse kirjanduse osakonnas tegutseb aga 

Nerdfighterite klubi, mis on alguse saanud John ja Hank Greeni ümber koondunud Youtube-

kogukonnast. Üritustel arutletakse erinevate teemade, sealhulgas kirjanduse üle eesmärgiga 

maailma paremaks muuta. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised 

suuremad üritused 

 

2016. aastal viiendat korda toimunud aardejaht on otsimis- ja orienteerumismäng, mille 

käigus külastavad lapsed erinevaid raamatukogusid ja koguvaid teadmisi. Igas raamatukogus 

saavad lapsed lahendada ristsõnu ja mõistatusi, meisterdada, joonistada ja otsida ka aardeid 

ehk auhindu. Sellel aastal oli Aardejaht esmakordselt ülelinnaline, osalesid kõik Tallinna 

Keskraamatukogu haruraamatukogud ja teenindusosakonnad. Igal aastal on uus teema – sel 
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korral olid lapsed detektiivideks, jahtides aardeid krimiülesandeid lahendades. Mängu 

eesmärgiks on õhutada raamatukogus käimist ja teadvustada lastele koduraamatukogust 

kaugemate raamatukogude olemasolu. Tagasiside Aardejahile on igal aastal olnud väga 

positiivne ja nii lapsed kui ka nendega kaasas käinud vanemad tunnistavad, et muidu nad ehk 

ei oleks sattunudki teistesse haruraamatukogudesse. Kindlasti korraldame Aardejahti ka 2017. 

aastal. Aardejahti veab Väike-Õismäe raamatukogu. 

 

Traditsiooniliselt pakuti lastele ja noortele tegevust ka koolivaheaegadel. Kevadisel 

koolivaheajal tähistati kevade saabumist, meisterdati, mängiti lauamänge ja tehti ka teatrit.  

Nõmme raamatukogus toimus loodustund kobrastest, mille viis läbi Nõmme Loodusmaja 

õpetaja Eva Luure. Tundi toetas raamatukogus olev Nõmme Loodusmaja näitus „Meie naaber 

- kobras“, kus sai näha ka elusuuruses kobrast (topis).  

 

Sügisesel koolivaheajal keskenduti rohkem merekultuuriaastale ja raamatukogutöödele. 

Toimusid mereteemalised muinasjututunnid, meisterdamised ja erinevad töötoad: 

koomiksitöötuba, sõlmede sõlmimise töötuba, improkirjutamise töötuba ja 

taaskasutustöötuba. Kuna sügisese koolivaheajaga paralleelselt toimusid ka 

raamatukogupäevad, siis tutvustati lastele seda, kuidas jõuab raamat raamatukokku ja millised 

töid selleks tehakse, et raamat lugejani jõuaks. Lapsed said ise raamatukokku saabunud 

ajakirju ja raamatuid tembeldada,  kirjutada raamatusse inventarinumbri, kleepida ajakirjale 

õige vöötkoodi jne. 

 

Ka talvevaheaja sisustasid sarnased tegevused. Peamajas toimus lastele eestikeelse kirjanduse 

osakonna ja muusikaosakonna koostöös talvepäev, kus terve päeva jooksul toimus maja peal 

erinevaid üritusi, meisterdamisi, nuputamisi ja palju muud. 

 

Rõõm on tõdeda, et üha rohkem linnalaagreid leiab koolivaheaegadel üles raamatukogu ning 

seal osalevad lapsed külastavad mõnd üritust, raamatukogutundi või tehakse muud moodi 

raamatukogudega koostööd. Kõikidel vaheaegadel olid raamatukogudes lahendamiseks 

erinevad nuputusülesanded, mis on jätkuvalt populaarsed. 

 

Tallinna Keskraamatukogul on tihe side lasteaedadega − erinevad rühmad on algklasside 

kõrval meie kõige innukamad alla 18-aastased külastajad. Rõõmuga võetakse osa 

raamatukogu välja pakutud tundidest nagu näiteks Miti mängud, kus erinevate sõna- ja 

tähemängude abil tähestikku harjutatakse, Väike-Õismäe raamatukogu MUPO lumeleopardi 

Lauri liiklustunnid ja Paepealse raamatukogu nukuetendused. Sageli pöördutakse ka ise 

raamatukogu poole kindla sooviga tunni korraldamiseks. Sama võib öelda ka algklasside 

kohta. Tunnid koosnevad enamasti antud teema kohta õppimisest, sellega seonduvast 

tegevusest (mäng, meisterdamine, etendus) ja raamatukoguga tutvumisest (tutvumine 

raamatute ja riiulitega, ekskursioon raamatukogus). 2016. aastal korraldati raamatukogutunde 

näiteks järgmistel teemadel: Nukitsa konkurss, Roald Dahli 100. juubel, Hea Raamatu 

tutvustused, Põhjamaade lastekirjandus, koprad, teater, tervis, Eesti Vabariigi sünnipäev, 

„Loomad tutvustavad raamatukogu“ jpt. Nõmme raamatukogus viis logopeed Liina Velner 

läbi rühmakoolituse „Mängutund Miinoga“. Ta tutvustas rootsieestlase Mati Lepa poolt 

joonistatud ja kirjutatud ning enda poolt tõlgitud ja kirjastatuid raamatuid „Hüppa koos 

Miinoga“ ja „Magama koos Miinoga“. Mängutund oli mängulise ja kõnearendusliku suunaga 

ning sai lasteaiaõpetajate poolt väga positiivse tagasiside.   Võõrkeelse kirjanduse osakonnas 

tekitas suurt huvi „Hurraa! Õpime õppima!“ sari, mille käigus õpetati lastele nippe, kuidas 

õppimine muuta kiiremaks ja kergemaks. 
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 Kõige enam korraldati aga merekultuuriaastale sobivalt mereteemalisi raamatukogutunde - 

„Põnev mereelu“, „Eesti kuulsad meresõitjad ja piraadid“, „Me elame mere ääres“, 

„Muinasjutuline meri (legende ja muinasjutte merest)“, „Kuidas kalad endale kirjud rüüd 

said“. Männiku raamatukogu raamatukogutunni lõpus sai iga laps meisterdada näpunukk-kala 

ja selle oma soovi ja nägemuse kohaselt värvida. Mõned rühmad laulsid laule kaladest 

meisterdamise ajal, mõned rühmad said omameisterdatud näpunukk-kaladega nukuteatrit 

teha. Paepealse raamatukogus kohtus noortega  Tallinki vanemtüürimees Angela Sooba, kes 

rääkis, mida meremeheks saamiseks on vaja õppida ja mida see elukutse endast kujutab. 

Pelguranna raamatukokku tuli külla Eesti Mereväe ülem kaptenleitnant Jüri Saska, kes rääkis 

lasteaialastele mere elustikust, erinevatest laevadest, tööst Eesti Mereväes ja muidugi sellest, 

kuidas temast sai meremees. 

 

Tunnid toimusid mitmetes keeltes, enim eesti ja vene keeles. Õpetajate palvel toimus ka n.ö 

keelekümblus-raamatukogutunde vene õppekeelega koolidele ja lasteaedadele Laagna 

raamatukogus, Pelguranna raamatukogus ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas. Lõbusa ja 

hariva raamatukogutunni käigus kinnistub lastel ka eesti keele oskus ning aitab kaasa 

lõimumisele. 

 

Põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele toimusid raamatukogutunnid põhiliselt infootsingu vallas  

− kuidas kasutada e-kataloogi ESTER, e-lugemiskeskkonda ELLU, kuidas koostada 

uurimustööd jne. Samuti toimusid raamatukogutunnid teemadel internet ja infoallikad ning 

raamatukogude ajalugu. Paepealse raamatukogus juhendati noori dokumentide koostamisel ja 

vormistamisel. Eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses keskenduti 

tavapäraste infootsioskuste andmise ja lugemisharjumuse kujundamise kõrval varasemast 

enam ka üldpädevuste arendamisele. Lisandusid Kõlavalt kõlama, Improkirjutamise ja 

meeskonnatöö arendamise tund SAR (Search and Rescue) ning Mõrvamüsteeriumi ja Maffia 

reeglitel põhinevad rollimängulised raamatukogutunnid. Uutest tundidest on eriti 

populaarseks osutunud Kõlavalt kõlama ning Mõrvamüsteerium. Kõikides raamatukogudes 

pakuti muidugi ka võimalust tellida õpetajale vajalikul teemal raamatukogutunde, mida 

õpetajad meelsasti kasutavad. 

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna põnevamad koolitused olid aga näiteks inglise, prantsuse ja 

saksa keele ringid, mida viisid suvisel ajal läbi nende Saksamaalt ja Prantsusmaalt pärit 

vabatahtlikud Tina Sonnenberg, Nora Roussel ning Lingua Franca esindaja Inga Leimann. 

Raamatukogutunde korraldab iga raamatukogu vastavalt võimalustele: väiksemates 

haruraamatukogudes toimuvad need sageli hommikuse sisetöötunni ajal, sest puudub eraldi 

rühmatööruum ning kuna lastealad ei ole muust teenindusalast piisavalt eraldatud, siis segaks 

laste tegevus liialt teisi lugejaid.  

 

Alates veebruarist sai alguse koostöö muusikaosakonna ja noore vabatahtliku Evelyn Kapiga 

ning tema kaudu Mondo MTÜ-ga. Projekti „Vaata ja muuda” raames hakkasid 

muusikaosakonna videosaalis toimuma Mondo dokfilmiõhtud noortele, kus näidatakse filme 

aktuaalsetel ja mõtlemapanevatel, sageli globaalse ulatusega teemadel (inimõigused, 

lõimumine, arengukoostöö, haridus, keskkonnaprobleemid jne). Vaatamisele järgneb arutelu.   

Olenevalt teemast ja filmi pikkusest on mõnikord olnud võimalik kutsuda vestlusringi ka 

ekspertidest külalisi. 

 

Projekt „Lugude meri“ kestis 2016. aasta 15. juulist 23. detsembrini. Projekti eesmärgiks oli 

anda merekultuuriaastal meie lugejatele võimalus jutustada enda lugusid merest. Projekti 

raames toimus kaks omaloomingukonkurssi – jutukonkurss ja raamatuillustratsioonikonkurss.  
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Konkursil osalevaid töid hinnati kahes vanusegrupis: kuni 13-aastased ja vanemad kui 13 

eluaastat. Konkursiga samaaegselt korraldasime erinevaid mereteemalisi töötube eesmärgiga 

elavdada eelkõige laste ja noorte seas konkursist osavõttu. Töötoad toimusid näiteks ka 

Merepäevadel ja Tallinna Loomaaias. Parimate tööde põhjal pandi kokku näitus, mis rändab 

2017. aasta lõpuni mööda Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogusid. Näituse töödest 

valmis ka virtuaalnäitus „Lugude meri“ (http://keskraamatukogu.ee/loominguvoistluse-

lugude-meri-naitus/). Konkursil osales kokku 262 inimest 265 tööga. Töötubadest võttis osa 

ligikaudu 140 inimest. Projekti toetas Merekultuuriaasta 2016 ja auhinnaga sponsoreeris 

PocketBook International.  

 

Projekti „Mis uudist, raamatukogu?“ vältel toimus aasta jooksul kokku 10 sündmust, mille 

raames kohtuti kokku 9 kirjaniku ja illustraatoriga.  Kohtumisest said osa 349 last ja noort 

ning 24 täiskasvanut. Kohtumisi korraldati kõigile põhikooli vanuserühmadele. Lisaks 

esinejate teostele tutvustati osalejatele uudiskirjandust ning ajakirju „Täheke“ ja „Hea laps“. 

Projekti rahastas Kultuurkapital. Projekt sai rahastust ka järgmiseks hooajaks ja jätkub 

kevadel 2017. 

 

Jaanuaris läks käima 10-18-aastastele noortele suunatud projekt „Raamatukogus nutikaks“, 

mille raames toimus kolm tegevust: nutilaager talvisel koolivaheajal; nutiringid kaks korda 

kuus jaanuarist maini ning noorte poolt korraldatud näitus. Laagris viidi läbi kolm töötuba: 

robootika, programmeerimine, filmimine ning animatsioon. Igas kuus jaanuarist maini toimus 

kaks nutiringi ning igal kuul oli oma teema: programmeerimine, loovkirjutamine, 

animatsioonid, graafikalaudadel joonistamine, plakatite kujundamine. Projekti lõpuüritusel 

toimus virtuaalnäituse avamine ning robootika töötuba. Projekti elluviimist toetas 

Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

Projekt „Kirjutamise Klubi“ kestis 2016. aasta jaanuarist kuni juunini eestikeelse kirjanduse 

osakonna laste- ja noorteteeninduses. Projekti eesmärgiks oli arendada 14-26-aastaste noorte 

teadmisi ja oskusi erinevate tekstide loomisel, samal ajal tutvustades lähemalt kogu kirjanduse 

valdkonda ning sellega seotud elukutseid. Kirjutamise klubi andis ka võimaluse mitmesuguste 

loominguliste võtete katsetamiseks ja oma senise loomingu esitamiseks.  Projekti raames 

toimus kokku 5 kohtumist ja osales 32 inimest. Projekti rahastas Hasartmängumaksu 

Nõukogu. Projekt jätkub kevadel 2017. 

 

Tallinna Keskraamatukogu projekti „Eelkooliealiste laste lugemisoskust arendavad 

lugemismängud raamatukogus“ teine hooaeg kestis 2015. aasta oktoobrist maini 2016 

eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses ning selle raames toimus 2016. 

aasta kevadel 10 üritust. Lugemismängude projekti eesmärgiks on aidata 5–7-aastastel lastel 

läbi mängu lugema õppida, tekitada lastes lugemishuvi ja -harjumust ning toetada  

lapsevanemaid laste lugemisoskuse arendamisel. Mängujuhtideks olid Eesti Lugemisühingu 

väljaõppinud mängujuhid (logopeedid ja eripedagoogid) Liina Velner, Maire Kasemets ja 

Mare Laidra. Igast mängukorrast sai osa võtta kuus last koos vanemaga, kokku sai esimese 

hooaja jooksul (2015-2016) lugemismängudest osa 67 last. Huvi lugemismängude vastu on 

väga suur ja tagasiside positiivne, seetõttu alustasime sügisel järgmise hooajaga. Kohtumisi 

toimus 7 ja osales 35 last. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

Kohtumissari „Looduse ja teaduse muusika“ oli suunatud 9.-11. klasside õpilastele. Projekti 

eesmärk on äratada noortes huvi teaduse ja looduse ning vastavaid teemasid käsitleva 

teadmiskirjanduse vastu. Igal kohtumisel vestles noortega oma ala asjatundja. Räägiti 

loodushelidest, rütmidest südames ja ajus, lainetest ja merest, nahkhiirtest ning helidega 

http://keskraamatukogu.ee/loominguvoistluse-lugude-meri-naitus/
http://keskraamatukogu.ee/loominguvoistluse-lugude-meri-naitus/
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mängimisest. Ka jätkuprojekt sai rahastust ning kohtumised jätkuvad 2017. aasta kevadel nii 

peamajas kui haruraamatukogudes. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

Kadrioru  ja Torupilli raamatukogu said ka sel aastal Kultuurkapitali rahastuse projektile 

„@Raamatuklubi“. Projekt toimub koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. Projekti raames 

kohtuvad lapsed eesti lastekirjanike ja nende raamatute illustraatoritega. Kohtumistel räägivad 

kirjanikud oma kirjanikutee algusest ja sellest, kuidas tekib mõte kirjutada raamat, ning 

loevad ette katkendeid oma raamatutest. Illustraatorid räägivad samuti oma tööst ja 

joonistavad saates autori jutu järgi uue pildi. Kohtumine salvestatakse ja pannakse 

järelevaatamiseks veebi (www.lastejaam.ee).  

 

Juba kolmandat hooaega toimuv „Skype raamatuklubi” on lugemist, teksti mõistmist ja teksti 

üle arutlemist arendav ning silmaringi laiendav ürituste sari, mis on suunatud 10.- 12. klasside 

noortele. Skype-konverentskõne vahendusel luuakse Tallinna koolinoortele võimalus oma 

eakaaslastega teisest riigist reaalajas suhelda ja arutleda kirjanduse üle. Projekti käigus 

tehakse koostööd teiste riikide raamatukogudega. Noorte arutelusid juhivad kirjandus- või 

kultuuritegelased. Aasta lõpu seisuga oli edukalt läbi viidud kolm kohtumist. Järelejäänud 

kohtumised viime läbi 2017. aasta kevade jooksul. Projekti rahastati välisprojektist  Nordplus 

Adult. 

 

Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnas ja Paepealse raamatukogus viidi 

läbi projekt „Nutikalt lugemine vahvaks“ aprillist kuni detsembrini. Projekti eesmärgiks oli 

noori köitvaid meetodeid ja infotehnoloogilisi vahendeid kasutades populariseerida noorte 

seas oma lõbuks lugemist ja loetud tekstide üle arutamist ning arendada noorte funktsionaalset 

lugemisoskust. Projekt oli suunatud 12–18-aastastele noortele. Projekti lõpetuseks valmis  

noorte töödest virtuaalnäitus, mis on kättesaadav Tallinna Keskraamatukogu Lastelehe kaudu. 

Projekti raames toimusid järgmised töötoad: anime joonistamine, traditsiooniline 

koomiksijoonistamine, mangade joonistamine. Projekti rahastas Hasartmängumaksu 

Nõukogu. 

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas jätkus 2016. aasta kevadel juba teist hooaega projekt 

„Lastega loomariigis". Hooaja lõppedes kirjutasime uue projektiavalduse kolmandaks 

hooajaks, mis algas sügisel. Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

Juuni alguses osales raamatukogu Vanalinna Päevadel, kus korraldasime Hirvepargi lastealal 

mänge, meisterdamisi, nuputamisülesandeid ja orienteerumise vanalinnas. Nerdfighterite 

klubi, sh „Rakett 69“ tuttav Karoliina Inno eestvedamisel toimusid väga meeleolukad 

teaduskatsed. Vanalinna Päevadel autasustati ka lugemisprogrammi „Loeme valmis „Oma 

raamatu““ võitjaid.   

 

Osalesime ka kolm päeva kestnud Tallinna Merepäevadel. Raamatukogubussis sai joonistada 

ja pilte värvida, tutvuda koomiksinäitusega ja mereteemaliste raamatute näitusega, osaleda 

erinevates viktoriinides ja lahendada ristsõnu, õppida kasutama e-kataloogi ESTER ja e-

raamatukogu ELLU, laenata eesti-, vene- ja ingliskeelset kirjandust. 

 

Veel lõime kaasa Tallinna loomaaia 77. sünnipäeva tähistamisel ning avasime sel päeval 

Looduse lugemissaali, kus sai osaleda looma- ja lasteraamatubingos ning viktoriinis, maalida, 

võtta osa sõlmede ja improkirjutamise töötubadest, kaasa lüüa nukuteatris ja vaadata põnevaid 

loodus- ja loomaraamatuid. Kõik tegevused toimusid nii eesti kui vene keeles. Lisaks sai 

http://www.lastejaam.ee/
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päeva jooksul tutvuda erinevate Keskraamatukogu laste- ja noorteprogrammidega, joonistada, 

meisterdada loomi ja järjehoidjaid ning lahendada ristsõnu. 

 

Kevadvaheajal korraldasime IT-laagri töötubasid. Kolmel päeval toimusid Keskraamatukogu 

suures saalis robootika töötoad, kus lapsed said katsetada robotite programmeerimist. 

Keskraamatukogu arvutiklassis toimusid aga programmeerimise töötoad, kus lapsed said  

kirjutada oma esimesed koodiread, kasutades Microsofti interaktiivseid vahendeid.  

Töötubasid viisid läbi SA Vaatame Maailma Nutilabori spetsialistid. Ka töötubadeks 

vajalikud vahendid, st robotid jmt tehnika sai raamatukogu Microsofti toel NutiLaborilt. IT-

laager oli väga menukas ja sai lapsevanematelt väga palju positiivset vastukaja. Kokku osales 

kolmel päeval töötubades 120 last. 

 

15.-23. oktoobrini 2016. a toimus Euroopa programmeerimisnädal (EU Code Week), millest 

võttis osa ka Tallinna Keskraamatukogu. Rääkisime nutiturvalisusest ning koostöös Microsoft 

Eesti esindusega korraldati lasteaialastele töötuba, kus õpiti tahvelarvutites programmeerimist 

mängude abil.  Töötuba õnnestus igati, lapsed osalesid tegevuses aktiivselt ning tahvelarvuti 

kasutamine tekitas elevust ja tegi tunni laste jaoks kaasahaaravaks. Töötoas kasutasime 

Microsoft tahvelarvuteid ning ka juhendaja oli Microsofti meeskonnast. 

 

Ülevaade suurematest laste- ja noorteüritustest ning nendes osalenute arvust on lisas 4. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

 
Tabel 7. Koduteenindus 

  Kordade 

arv  

Teenuste arv Kasutajate 

arv 

Koduteenindus 354  7 - laenutamine, soovitud teosele 

ootejärjekorda lisamine, 

kirjandusnimestike koostamine 

kirjanduse soovitamiseks, 

infopäringutele vastamine, e-

raamatukogu ELLU, koolituste 

läbiviimine, toetusgrupp insuldi üle 

elanud inimestele 

48 

Tugigrupp 17 1 – tugigrupi kohtumised insuldi üle 

elanud inimestele 

216 

 

Koduteeninduse teenust kasutasid 2016. aasta lõpu seisuga 48 (eestikeelse kirjanduse 

osakonnas 37 ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas 11) lugejat. Võrreldes eelmise aastaga on 

lugejate arv kasvanud 5 inimese võrra. Koduteeninduse lugejad laenasid kirjandust 354 

(eestikeelse kirjanduse osakonnast 280, võõrkeelse kirjanduse osakonnast 74) korral. 

Vastavalt lugejate arvu kasvule on kasvanud ka laenutuste arv. Aastal 2016 laenasid 

koduteeninduse lugejad kokku 2034 (eestikeelse kirjanduse osakonnast 1520, 

muusikaosakonnast 3 ja võõrkeelse kirjanduse osakonnast 511) teavikut. 

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas jätkus koostöö Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, 

kes korraldas tugigrupi kohtumisi kaks korda kuus osakonna Loovuse toas insuldi üle elanud 

inimestele. Toetusgrupp kohtus aasta jooksul 17 korral ja kohtumistel osales kokku 216 

inimest. 
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2016. aastal viidi eestikeelse kirjanduse osakonna koduteeninduse lugejate seas läbi küsitlus, 

mille eesmärgiks oli uurida lugejate koolitusvajadusi, nende teadlikkust teenusest ja rahulolu 

pakutava teenusega. Küsitlusest võttis osa 18 koduteenindust kasutavat lugejat. 

 

Uurisime, kas lugejad on teadlikud, milliseid teavikuid on võimalik koduteeninduse kaudu 

tellida. 17 vastanut teadsid, et koju saab tellida raamatuid  ja 12 vastanut, et ajakirju. 8 lugejat 

teadsid, et neil on võimalik tellida audioraamatuid, CDsid ja DVDsid. Veel soovisime teada, 

kas lugejatel oleks huvi kirjanduse soovitusnimestike vastu. 9 vastajat oli soovitusnimestikest 

huvitatud. Kõige rohkem sooviti ajalooliste teoste nimestikku, samuti oldi huvitatud tuntud 

inimeste elulugudest ja meditsiini valdkonna nimestikest. Uurisime ka lugejate 

koolitusvajadusi. Kõige enam sooviti arvuti algõppe koolitust, aga ka e-lugeri, Facebooki ning 

tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise algõpet. Küsimustiku viimases pooles tundsime 

huvi teenusega rahulolu vastu. 16 teenuse kasutajat olid teenusega rahul. Kommentaaride ja 

ettepanekute lahtrisse olid enamik kirjutanud, et on tänulikud, et sellist teenust pakutakse. 

Mitmed vastajad kiitsid raamatukogu töötajaid.  

 

Pääsküla raamatukogus käivad pea igal kuul koos juhendajatega erivajadustega lapsed ja 

noored Nõmme Vaba Aja Keskusest. Sel suvel külastasid nad raamatukogu ka suvelaagri 

raames. 

 
Tabel 8. Rändkoguteenus 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 Rändkoguteenus  78 3  

 

Tallinna Keskraamatukogu pakub rändkoguteenust neljale asutusele: 

 Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing;  

 Tallinna Laste Turvakeskus; 

 Eesti Hoiuraamatukogule/Eesti Pimedate Raamatukogule. 

 

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingut  huvitab uuem ilukirjandus, kuid soovitakse ka 

elulugusid ja tervise alast kirjandust. 2016. aastal kasutasid nad rändkoguteenust viiel korral. 

 

Tallinna Laste Turvakeskusele pakume rändkoguteenust alates aastast 2008. Soovitakse laste- 

ja noortekirjandust, peamiselt ilukirjandust, kuid ka teadmiskirjandust (nt koolitööde jaoks). 

Nemad on samuti 2016. aastal rändkoguteenust kasutanud viiel korral. 

 

Kolmandat aastat on rändkoguteenuse kasutaja Eesti Hoiuraamatukogule/Eesti Pimedate 

Raamatukogule. Eesti Pimedate Raamatukogu kasutab rändkoguteenust väga usinalt – 2016. 

aastal koguni 68 korral. 

 

Raamatukogu veebilehel on alarubriik ”Erivajadustega lugejale”, kus on toodud kogu vajalik 

info ratastoolis lugejale ja nägemispuudega lugejale. 
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja 

vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

4.6.1 kohalikul tasandil 

 
Näituste, ürituste ja üritusel osalenute arv aastal 2016 

Raamatukogu Näitused/ 

virtuaal-

näitused/ 

väljapanekud  

Üritused sh üritusi 

lastele 

vanuses 0-13 

sh üritusi 

noortele 

vanuses 14-

26 

Üritustel 

osalenute 

arv  

* 1.Keskrk 279 624 239 115 12 953 

2. Kadrioru  70 36 35 0 533 

3. Kalamaja  85 104 100 0 290 

4. Kännukuke  123 176 66 14 2352 

5. Laagna 109 100 56 10 893 

6. Männi  82 19 18 0 280 

7. Männiku  62 46 42 0 218 

8. Nurmenuku 53 59 50 0 427 

9. Nõmme  69 87 67 3 1095 

10. Paepealse 150 77 65 8 1218 

11. Pelguranna  61 82 68 9 1485 

12. Pirita  82 55 44 0 230 

13. Pääsküla  121 89 66 5 944 

14. Sõle  83 68 53 2 562 

15. Sääse  110 58 38 4 461 

16. Tondi  60 26 24 2 365 

17. Torupilli  61 69 64 2 496 

18. V-Õismäe  33 19 19 0 82 

Katarina Jee 56 14 0 0 3309 

KOKKU 1749 1808 1114 174 28 193 

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 

Täiskasvanutele suunatud ürituste puhul jätkusid 2016. aastal  mitmed lugejatele tuttavad 

sarjad ja programmid. 

 

Juba neljandat hooaega toimus ülesüsteemne täiskasvanutele suunatud lugemisprogramm 

„Raamatuga kevadesse“, mille eesmärgiks on tõsta esile head kirjandust, aidata inimestel 

orienteeruda tänapäeva kirjandusmaastikul ja julgustada loetu üle arutlema. Programmist on 

kujunenud lugejate poolt oodatud ettevõtmine. 2015/2016 toimuva lugemisprogrammi 

teemaks oli „Tänapäeva muinasjutt“. Programmis osales 101 inimest, kelle poolt täideti 1105 

tagasisidelehte (neist 112 e-sedelit). Eduka lõpuni (20 templit lugemispassis) jõudis 39 

inimest. 

 

2016/2017 toimuva lugemisprogrammi teemaks on „Eripalgeline maailm“. Programmi on 

valitud 50 raamatut, mis räägivad erinevatest maailmavaadetest ja kultuuridest, peegeldavad 

tänapäeva maailma valupunkte, kuid jäävad siiski optimistlikuks. Programmis on rõhku 

pandud kodumaisele kirjandusele – tervelt 30 teost on kirjutatud eesti autorite poolt. Mitmeid 

lugemisprogrammi valitud teoseid saab laenata ja lugeda e-raamatukogus ELLU. 

 

Ajavahemikul 1.10.2015−30.09.2016 viidi Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades 

ja haruraamatukogudes läbi Kultuurkapitali poolt rahastatud projekt „Kirjanik raamatukogus". 
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Selle projekti raames rahastatakse menukaid ja lugejate poolt armastatud ürituste sarju „Kella 

viiene külaline" ja „Uudiskirjanduse tutvustus". Projekti „Kirjanik raamatukogus" eesmärgiks 

on tutvustada ja populariseerida Eesti autorite loomingut, luua ning tugevdada sidet lugeja ja 

kirjaniku vahel, aidata lugejal orienteeruda tänapäeva kirjandusmaastikul. Suurt rõhku 

pöörame laste ja noorte lugemisharjumuse toetamisele ning selle innustamiseks korraldasime 

„Kirjanik raamatukogus"  projektide toel 2016. aastal 17 kohtumist lastele ja noortele.  

 

„Kella viiene külaline" on ürituste sari, mis toob alates 2006. aastast Tallinna 

Keskraamatukokku erinevaid loomingulisi inimesi vestlema kirjandusest, elust ja tegemistest. 

„Uudiskirjanduse tutvustamine" on sari, mille raames jagavad kirjanikud lugemissoovitusi 

ning teevad  ülevaate  uuematest raamatutest. Juba alates 2013. aastast Keskraamatukogus 

korraldatav sari aitab lugejatel orienteeruda kirjandus- ja kultuurimaastikul ning on heaks 

enesetäiendamise võimaluseks raamatukoguhoidjatele. 

 

Hasartmängumaksu Nõukogu rahastuse toel toimusid üritustesarja „Luulepiknik muusikaga“ 

raames meeleolukad piknikud kesklinnas Kadrioru raamatukogu, Mustamäel Kännukuke 

raamatukogu ja Lasnamäel Laagna raamatukogu hoovis. Samuti toimus juba traditsiooniline 

Luulemaraton, mis viidi teist korda läbi kahes raamatukogus. Tallinna Keskraamatukogu 

peamajas loeti eestikeelset luulet ning venekeelne luule kõlas võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas, kus luulet esitasid Eestis elavad vene keeles kirjutavad autorid. Õhtul toimus 

Keskraamatukogu uudistesaalis noorte luuletajate maraton, kus esitati  kuni 30-aastaste noorte 

luulet. Esmakordselt toimunud noorte luuletajate maratonil oli kohal üle kahekümne 

pealtvaataja, kes kõik kiitsid üritust ning väljendasid soovi ka tulevikus sellistel üritustel 

osaleda.  

 

Jätkus ka eestikeelse kirjanduse osakonna sari „Üks riik – palju rahvaid“, mille eesmärgiks oli 

tutvustada Eestis elavate vähemusrahvaste kultuuri ja kirjandust. 

 

Aprillis toimus suur pereüritus „Laagna raamatukogu – 90“, mis oli pühendatud Laagna 

raamatukogu juubelile. Üritus viidi läbi koostöös Paepealse raamatukoguga ja 

raamatukogubussiga Katariina Jee. Selle raames toimus mitu erinevat ettevõtmist: kohtumine 

illustraator Kadi Kuremaga, kitarristuudio Sound Music kontsert, MTÜ „Lasnaidee“ töötuba 

teemal „Omaalgatuslik linnaruum“, laste laulustuudio „Nupukesed“ kontsert, mis toimus 

Paepealse raamatukogu ruumides. Raamatukogubussis toimusid viktoriinid, sai tutvuda 

koomiksitega ning lahendada ristsõnu. 

 

2016. a jaanuaris jätkus kontserdisarja „Kammermuusikud linnas” viies hooaeg. Sarja 

korraldatakse koostöös MTÜ-ga „Kammermuusikud“ ning selle eesmärgiks on rikastada 

pealinna muusikaelu tasuta kõrgetasemeliste kammermuusika kontsertidega mugavalt 

ligipääsetavas kontserdipaigas Tallinna kesklinnas. Kontsertidel astuvad üles professionaalsed 

muusikud ning esitusele tulev repertuaar on mitmekesine, tutvustades väga erinevaid 

heliloojaid ja teoseid. Alates oktoobrist algas kontserdisarja „Kammermuusikud linnas” kuues 

hooaeg. Sari on publiku hulgas  väga populaarne. Peaaegu kõikide kontsertide puhul on 

publikut olnud enam kui istekohti ning alati ei ole kõik soovijad saali mahtunud. 

Sarjakontsertidele lisaks korraldas muusikaosakond aasta jooksul veel mitmeid teisi kontserte. 

 

Meie raamatukoguhoidjad võtsid osa ka mitmetest üritustest väljaspool meie raamatukogusid. 

Osalesime Anarhistlikul raamatulaadal, kus tutvustasime Katarina Jee jm raamatukogu 

teenuseid ning andsime nõu nutiseadmete nutikaks kasutamiseks. Veel osalesime töötubadega 

tasuta raamatute laadal „Raamat Rahvale“ Kultuurikatlas, kus tutvustasime raamatukogu 
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teenuseid ning õpetasime meisterdama ajalehtedest järjehoidjaid ja korvikesi. Tallinna 

Keskraamatukogu tutvustas oma teenuseid ka Tallinna Raamatumessil. Raamatukoguhoidjad 

reklaamisid meie raamatukogu (sh e-raamatukogu ELLUt), andsid huvilistele ülevaate 

koolitustest, üritustest ja klubidest. Messist osa võtjad tundsid huvi näiteks individuaalse 

lugemisnõustamise, sugupuu uurimise koolituse ja ürituste vastu. Suur huvi oli ka e-

raamatukogu ELLU vastu. Lastele oli meie raamatukogu poolt ette valmistatud juba 

traditsiooniline messimäng. 

 

13. mail pakkusime tegevusi lastele ja noortele ning tutvustasime teenuseid täiskasvanutele 

peamaja ees. Meie töötajad pakkusid huvilistele erinevaid tegevusi (näiteks noortebingo, 

aaretejaht), tutvuda  sai graafikalaudadega või joonistada koomikseid ning lahendada 

Tallinna-teemalist viktoriini.  

 

14. mail Tallinna Päeva eel toimus juba traditsiooniks saanud kultuurilooline jalutuskäik. 

Kuna 2016. aasta oli merekultuuriaasta, siis seekordse jalutuskäigu teemaks oligi „Merelinn 

Tallinn“. Alustasime koos giid Krista Heinpaluga meie peamaja eest, edasi läksime Vabaduse 

väljakult Harju tänavale, sealt Raekoja platsile. Huvitava jalutuskäigu lõpetasime Paksu 

Margareeta juures. Tänu giidile õnnestus osalejatel pääseda torni katusel asuvale 

vaateplatoole ja nautida sealt avanevat merevaadet. 

 

Septembris toimus Tallinnas juba traditsiooniline autovaba päev. Seekord olid korraldajad 

sündmusega tulnud Lasnamäele. See päev andis hea uudse võimaluse raamatukogule end 

nähtavaks teha ja nii osales autovabal päeval Paepealse raamatukogu oma programmiga. 

Lapsed said vaadata raamatukogu tutvustavat nukuetendust „Loomad tutvustavad 

raamatukogu”, samuti oli kõigil osalejatel võimalus võtta osa viktoriinidest, lahendada 

ristsõnu, meisterdada või joonistada. Raamatukogu telgis oli üles pandud ka lühiülevaade 

Lasnamäe kujunemisloost, mis loodetavasti andis uusi teadmisi siinse paikkonna väga pikast 

ajaloost ja kultuuriloost.   

 

Erinevate teemade esiletõstmiseks tehakse Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades 

ja haruraamatukogudes näitusi ja väljapanekuid. Nende eesmärgiks on anda ülevaade uuest 

kirjandusest, juhtida tähelepanu päevakajalistele sündmustele, pidada meeles kirjanike ja 

kultuuritegelaste tähtpäevi, populariseerida unustusehõlma vajunud kirjandust, anda ülevaade 

raamatukogus toimuvatest üritustest jms. 

 

Mõned põnevamad näitused Tallinna Keskraamatukogus 2016. aastal olid:  

 Peeter Ulas „Kujundi maagia“. Mart Lepa koostatud näitusel  oli valitud teoseid meie 

sõjajärgse aja esigraafiku Peeter Ulase mitmetahulisest ja ulatuslikust loomingust. 

Vitriinides oli valik Mart Lepa kunstikogu viimaste aastate publikatsioonidest, 

pisikese tiraažiga bibliofiilsed kunstiväljaanded, enamasti originaalgraafikaga; 

 Henno ja Jüri Arraku graafika näitus, kus oli eksponeeritud valik kunstnike 

vabagraafikast, tippteoste kõrval ka neid töid, mida varem polegi näidatud; 

 Tallinna Keskraamatukogu omaloomingukonkursi „Lugude meri“ võidutööd.  

4.6.1.1 Raamatukogu koostööpartnerid 

 

Raamatukogu teeb tihedalt koostööd oma kogukonna ja koostööpartneritega ning kaasab 

tegevusse ka vabatahtlikke. Lisaks olemasolevatele partneritele oleme alati avatud ka uutele 

nii avalikust kui erasektorist. Koostööpartnerid toovad raamatukokku uusi teadmisi ja 

võimalusi ning suurendavad kasutajate valikuvõimalusi. Koostööprojektide tulemusel on 
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raamatukogu ürituste ja koolituse kava mitmekesisem ning tegevusse on kergem kaasata uusi 

sihtgruppe.   

 

Pikaajalisteks koostööpartneriteks on Teater Varius eesotsas Heidi Sarapuuga, kellega 

koostöös korraldati 27. augustil Keskraamatukogu suures saalis Tallinna Kultuuriöö raames 

kirjandusõhtu „Pootsist Rootsi″. Kirjandusõhtu oli pühendatud isepäisele luuletajale, 

kirjamehele ja kunstnikule Arno Vihalemmale, kelle sünnist möödus 24. mail 105 aastat.  

Õhtul astusid üles Varius teatri näitlejad ja Rahvusooperi Estonia solistid ning luuletaja, 

tõlkija ja kirjandusloolane Livia Viitol.  

 

Heaks partneriks  on raamatukogule ka Anton Hansen Tammsaare muuseum  (praegune nimi 

Tallinna Kirjanduskeskus), kellega koostöös on Kadrioru raamatukogu, Kadrioru Selts, ning 

Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts korraldanud Antoni Aialaata. 2016. aastal toimus neljas 

aialaat, kus raamatukogu korraldas muusika saatel luulepikniku. 

 

Alates 2015. aastast on Tallinna Keskraamatukogu koostöös Eesti Õdede Liiduga korraldanud 

terviseloengute sarja „Tunnike tervise heaks". Sarja raames peavad loenguid Eesti Õdede 

Liidu õed, kes käsitlevad tervisega seotud teemasid, näiteks vaktsineerimine, südametervis, 

vaimne tervis, alkoholism jne. Loengute eesmärgiks on pakkuda lisainfot ja teadmisi, et 

muuta elu ja tervislikud valikud paremaks. 2016. aastal jätkusid loengud Tallinna 

Keskraamatukogu peamajas, kus sai märtsis, aprillis ja mais kord kuus kuulata vaimse tervise 

loenguid ning oktoobrist detsembrini pidasid õed loenguid stressist, südametervisest ja 

mälust. Möödunud aastal toimus kokku 7 loengut, millest sai osa 361 inimest. 

 

2016. aastal oli meeldiv koostöö ka Maanteeametiga. Maanteeamet koostöös Haabersti 

Linnaosa Valitsuse, Põhja Prefektuuri ja Tallinna Transpordiametiga korraldas Nurmenuku 

raamatukogus liikluskohviku. Räägiti üldisest liikluse olukorrast, liikluskorraldusest ja  

-ohutusest linnaosas, uutest teeobjektidest ning anti praktilisi nõuandeid igapäevaseks 

liiklemiseks. Lisaks näidati Eesti Filmiarhiivi filme. Nii lastele kui täiskasvanutele korraldati 

liiklusteemaline viktoriin. Terve kuu oli Nurmenuku raamatukogus üleval ka näitus 

"Liiklusalased trükised alates 30-ndatest aastatest". 

Täispikk nimekiri Tallinna Keskraamatukogu koostööpartneritest on aruande lisas 6. 

4.6.1.2 Vabatahtlike tegevus 

 

Väga oluliseks parneriks Tallinna Keskraamatukogule on vabatahtlikud. Raamatukogu 

ülesanne on aidata inimestel muuta oma elu täisväärtuslikumaks ning toetada nende 

toimetulekut. Raamatukogu vabatahtlik saab läbi oma tegevuse sellele kaasa aidata, toetades 

ja nõustades teisi kogukonna liikmeid. 2010. aasta mais alustas Tallinna Keskraamatukogu 

vabatahtlike kaasamisega raamatukogutöösse. Esimese aasta lõpus oli 78 registreeritud 

vabatahtlikku. 31.12.2016 aasta seisuga on 459 registreeritud vabatahtlikku, neist 111 on 

lisandunud aastal 2016. Aasta jooksul on aktiivselt tegutsenud 146 vabatahtlikku, kelle ideed 

ja abi on igati kasuks tulnud. 

 

Tänu vabatahtlikele on meie raamatukogu rikastunud erinevate ürituste näol (maleklubi, vaba 

maalimine, õmblusring, lugemis/ulme/klubi jne). Vabatahtlikel ei ole vanusepiirangut, meid 

abistavad ka alaealised (vajalik lapsevanema nõusolek). Näiteks 14-aastane vabatahtlik Liisa 

organiseeris juhendaja abiga oma hobist lähtuvalt ürituse „Ballett“, kus tutvustas lastele 

balleti põhisamme. 16-aastane vabatahtlik Norman juhendas arvutiõpet nii eesti, vene kui ka 

inglise keeles. 
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Vabatahtlikud tegutsesid peaaegu kõigis meie raamatukogu osakondades ja 

haruraamatukogudes. Kõige rohkem vabatahtlikke oli võõrkeelse kirjanduse osakonnas (35). 

Kõige rohkem abistasid vabatahtlikud Anne-Mari Männiku raamatukogus (116 korda), Triin 

eestikeelse kirjanduse osakonnas (93 korda) ja Eevi Laagna raamatukogus (85 korda). Kõige 

rohkem tõusis vabatahtlike arv võrreldes eelmise aastaga eestikeelse kirjanduse osakonnas, 

14-lt 32ni. Võrreldes eelmise aastaga lisandus vabatahtlik infotehnoloogia osakonda ja mitte 

ühtegi vabatahtlikku ei olnud sel aastal Kadrioru ja Männi raamatukogudes. 

 

Kõige populaarsemad tegevused vabatahtlike seas olid endiselt lugejate tagastatud raamatute 

riiulis õigesse kohta paigutamine, müügiraamatute nimekirja alusel üle kontrollimine ja 

kustutamiseks ette valmistamine ning ürituste/sündmuste organiseerimine ja läbi viimine. 

 

Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Töötukassa pikendasid lepingut taas aasta võrra, mille 

alusel peame eraldi arvestust vabatahtlikest, kes on registreeritud töötud (sh vähenenud 

töövõimega isikuid, kes on töötud). Iga kuu täidetakse allkirjastatud osavõtuleht. Järgmise 

aasta alguses on plaanis Töötukassale saata uus infoleht, kus on välja toodud konkreetsed 

sündmused, mille jaoks vajame vabatahtlike abi. 

 

Sel aastal sai meie tubli vabatahtlike pere ka väga uhke tunnustuse osaliseks. Nimelt kuulutati 

Norman Aasma aasta vabatahtlikuks. Aumärgi andsid 04.12 toimunud üleriigilisel 

vabatahtlike tunnustamise üritusel välja Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Liikumine 

Kodukant. 

4.6.2 riiklikul tasandil 

 

2015. aasta teisel poolaastal alustasime tihedat koostööd Integratsiooni ja Migratsiooni 

Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA), mille tulemusel toimusid võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas (Liivalaia 40) lõimumisalased vastuvõtud.  Infotunde viisid läbi MISA nõustajad.  

Infotunnid olid suunatud vähelõimunud inimestele, keda nõustati eesti keele õppe, hariduse, 

töö, elukoha, arstiabiteenuste ja sotsiaalküsimuste osas. Inimesed said infot küsida ka 

kodakondsuse ja elamisloa taotlemise ning teiste oluliste dokumentide vormistamise kohta. 

MISA nõustamiskeskuse tegevusi viidi ellu ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist 

toetavatad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ 

raames. 2016. aastal laiendati lõimumisalaseid infotunde Lasnamäel asuvatesse Laagna ja 

Paepealse raamatukogudesse. MISA infotunnid on mõlemale osapoolele kasulik koostöö.  

 

2016. aasta teisel poolel hakkas võõrkeelse kirjanduse osakond korraldama keelekohvikuid, 

kus inimesed saavad käia eesti keelt harjutamas. Kuna kohvikud olid väga nõutud ja huvi 

nende vastu on suur, siis 2017. aastal püüame keelekohvikuid korraldada ka teiste linnaosade 

raamatukogudes. 

 

Tallinna Kultuuriameti toel tähistas Tallinna Keskraamatukogu Eesti rahvusvähemuste päeva 

rahvuskultuuride nädala korraldamisega 19.−24. 09.2016. Meie raamatukogudes toimus palju 

üritusi, mis tutvustasid Eestis elavate rahvuslike kogukondade kultuuri, keelt, religiooni ja 

traditsioone. Meie programmis olid töötoad, kontserdid, filmi- ja kultuuriõhtud, kohtumised 

rahvusvähemuste esinejatega, muinasjutuhommikud lastele, tegevused noortele jne.  

 

Rahvuskultuuride nädala kulminatsiooniks oli Kultuurikohvik, mis toimus laupäeval, 24. 

septembril. Tutvustatai hispaania kultuuri ja tantsiti flamenkot, räägiti Komimaast ja 

komidest, esitati vene romansse ja rahvalaule. Kohviku programmi lõpetas avalik debatt „Kes 

mahuvad eestlaste kõrvale?”. Debatil osalesid kolm eesti vähemusrahvuste esindajat: 21. Seto 
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Kuningriigi ülemsootska, Seto laste kooli eestvedaja ja Tallinna Ülikooli 

kommunikatsiooniõppejõud Annela Laaneots;  Eesti Armeenia Rahvusühingu esindaja, 

Feministeeriumi toimetaja ja vähemustemaatika ekspert Brigitta Davidjants ning Mari 

kogukonna esimees ja muusik Vitali Rõbakov.  

 

2016. aastal vaibus 2015. aastal alanud pingeline rändekriisi ja pagulaste teemaline 

ühiskondlik diskussioon. Siiski on teema jäkuvalt aktuaalne ning selgitustöö on vajalik ka 

raamatukogihoidjatele, seega pühendasime Aleksander Sibula erialapäeva pagulastele, uus-

sisserändajatele ja nende teemaga kaanevate mõistete selgitamiseks. Erialapäev 

„Raamatukogud mitmekultuurilises Eestis“ toimus 4. novembril ning seal esines kuus 

valdkonna spetsialisti. Erialapäeval kõneldi ümberasustamise ja -paigutamise 

menetlusprotsessist, elust pagulaslaagrites, pagulastest Eestis, rahvusvahelise kaitse saanud 

isikute tugiteenusest Eestis, vihakõnest ning araabia maade kirjandusest ja kultuurist. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

 

25.−29. mail 2016 toimus kaheksas rahvusvaheline Tallinna kirjandusfestival HeadRead, 

mille raames toimusid üritused ka meie raamatukogus. Teist korda toimus HeadRead Euroopa 

festivalide foorumi EFFE kvaliteedimärgise egiidi all, mis tähendab, et tegu on 

üleeuroopaliselt tunnustatud kõrgetasemelise kultuurifestivaliga. Tallinna Keskraamatukogus 

toimus festivali raames 26.05−28.05.2016 kaks üritust päevas, kokku kuus üritust.  

 

Väljaspool toimumispaiku sai HeadReadi mõnest sündmusest osa Eesti Rahvusringhäälingu 

kultuuri- ja venekeelse portaali ülekannete kaudu. Tallinna Keskraamatukogus filmiti 

otseülekanne Triinu Tamme ja Joonas Hellerma vestlusringist „Loomingu Raamatukogu 60“  

ERR-i kultuuriportaali. Samuti toimus Keskraamatukogus Raadio Ööülikooli salvestus 

vestlusest „Düstoopia ja sotsioloogia", kus osalesid Jan Kaus, Mihkel Mutt ja Tõnis Kahu.   

 

Veel toimusid Tallinna Keskraamatukogus vestlusring „Puhas eesti kirjandus“, kus arutati, 

kas eesti kirjandusest leiab jooni, mis eristavad teda näiteks läti, soome või prantsuse 

kirjandusest – või on kõik ikkagi kinni autori isiklikus andekuses? Kas eesti kaasaegsest 

kirjandusest kumab välja mikitalik eri- ja salapära või eksitab meid puhas juhus? Küsimusi 

vaagisid eesti kirjanduse tõlkijad, lätlanna Maima Grīnberga ja ameeriklane Adam Cullen. 

Vestlust suunas Eesti Kirjanduse Keskuse juht Ilvi Liive. Samuti esitles Artemi Troitski 

festivalil oma essee- ja artiklikogumikku „Vene Armageddon“. Troitski vestluspartneriks oli 

eesti ajakirjanik ja kirjanik Andrei Hvostov.  

 

Toimus Jason Goodwini krimikirjanduse töötuba, kus arutleti, mida läheks ühe põneva ja 

mõjuva krimka loomiseks vaja. Lisaks rääkis festivali raames Sherif Bakr kirjastamisest 

araabia kultuuris. 

 

Traditsiooniline Põhjamaade raamatukogunädal toimus 14.−20.11.2016. Nädala eesmärgiks 

on tutvustada ja edendada lugemist, Põhjamaade kirjandust ja jutuvestmise traditsiooni 

Põhjamaades ning nende naabruses. 2016. aastal toimunud Põhjamaade raamatukogunädala 

teema oli „Tulevik Põhjalas”. Raamatukogunädalal on kaks osa: hommikuhämarus 

(ettelugemine lastele hommikul) ja õhtuhämarus (ettelugemine täiskasvanutele õhtul). 

Tallinna Keskraamatukogus toimusid nii hommikuhämarus kui õhtuhämarus, kohtumised 

kirjanikega, sai osaleda ringides ja klubides, meisterdada, tutvuda põhjamaade autorite 

loomingut tutvustavate raamatuväljapanekutega jne. Mitmed raamatukogud korraldasid 

Põhjamaade kirjandusel põhinevaid viktoriine, raamatukogu- ja muinasjututunde, 

lauamänguõhtuid jne  
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Eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteenindus kutsus 1.-4. klasse osalema 

raamatukogutunnis „Tulevik Põhjalas”, kus loeti ette Stian Hole raamatut „Garmanni suvi”.  

Peale raamatu lugemist arutati üheskoos teose sisu üle ja joonistati pilte, millest koostati 

hiljem laste- ja noorteteenindusse näitus. Kojulaenutuse töötajad lugesid rõdusaalis tekste 

Põhjamaade autorite loomingust. Sääse raamatukogus toimus kohtumine kirjanik Reeli 

Reinausiga, kellega arutati, kuidas peegeldub tulevik Põhjamaade noortekirjanduses. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas toimus koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu 

esindusega Eestis kohtumine soome-vene kirjaniku Zinaida Lindeniga. 

 

2016. aastal jätkusid meie raamatukogudes projektid ja ettevõtmised lõimumise, 

üksteisemõistmise ja tolerantsuse suurendamiseks. „Nordplus Adult“ programmi poolt 

toetatud rahvusvahelise koostööprojekti "CreaDream Forum in Library" raames jätkusid 

üritusesarjad „Erinev või eriline?“; „Räägi minuga!" ja filmiõhtud „Mõista või hukka mõista". 

„Nordplus Adult“ programmi toel toimunud üritused lõppesid 2016. aasta esimesel poolaastal 

ning 2017. aasta alguses hakkame koos partneritega kavandama uut rahvusvahelist projekti. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

 
Koolituste ja koolitustel osalejate arv 2015-2016 

Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 

Osalejate arv Individuaalk. 

arv 

Osalejate arv 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

* 1.Keskrk 453 643 7413 9951 1516 1030 1529 1050 

2. Kadrioru  4 1 62 26 9 23 9 23 

3. Kalamaja  14 24 304 492 178 155 178 155 

4. Kännukuke  71 55 1275 952 180 171 183 171 

5. Laagna 68 57 1544 1389 337 405 337 405 

6. Männi  12 6 278 152 56 41 56 41 

7. Männiku 13 13 210 231 67 48 67 48 

8. Nurmenuku 53 44 1065 960 94 107 94 108 

9. Nõmme  11 38 265 880 46 90 47 91 

10. Paepealse  55 71 1116 1225 227 292 227 292 

11. Pelguranna  44 30 620 401 489 432 489 432 

12. Pirita  9 36 262 892 30 91 30 91 

13. Pääsküla 98 132 1327 1855 47 34 47 34 

14. Sõle  42 55 916 978 63 79 63 92 

15. Sääse  16 22 361 497 179 201 179 201 

16. Tondi  3 0 71 0 54 53 54 53 

17. Torupilli  25 24 528 604 153 117 153 117 

18. V-Õismäe 24 23 377 384 70 70 70 70 

Katarina Jee 62 54 1351 894 0 0 0 0 

KOKKU 1077 1328 19345 22763 3795 3439 3812 3474 

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad 

 

Meie raamatukogud pakuvad erinevaid koolitusi erinevas vanuserühmas inimestele. 

Raamatukogudes toimuvad nii rühma- kui individuaalkoolitused. Koolitustele peavad 

huvilised eelregistreeruma. Individuaalkoolituste arvestusse kuuluvad ka lühemad, enamasti 

eelregistreerimiseta toimunud koolitused. Raamatukoguhoidjad julgustavad inimesi oma 

muredega nende poole pöörduma ja lugejate seas on kasvanud teadlikkus, et 

raamatukoguhoidja saab aidata isegi näiteks erinevate arvutiprobleemidega. 
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Kõige populaarsemad koolitused 2016. aastal olid arvuti algõpe, nutiseadmete kasutamine, 

internet ja infoallikad, ID-kaardi ja e-teenuste kasutamine, Facebooki algõpe. Alates 

jaanuarist lisandusid nimekirja järgmised uued koolitused: individuaalne lugemisnõustamine, 

kirjanduse tundmise koolitus, Vikipeedia algõpe. 

 

Individuaalne lugemisnõustaja aitab leida sobivat kirjandust. Eesmärgiks on vastavalt lugeja 

soovidele kujundada tema lugemiseelistusi, anda nõu väärtkirjanduse osas, tutvustada uuemat 

kirjandust jms. Kirjanduse tundmise koolitusele on oodatud kõik, kes huvituvad kirjandusest 

ja soovivad oma kirjanduse alaseid teadmisi täiendada. Koolitus toimub üks kord. Iga kuu 

käsitletakse erinevat teemat või raamatusarja. Loengu lõpuks saab osaleja ülevaate vastava 

teema raamatutest. 

 

Graafikalaudade koolituste vastu tunnevad enim huvi noored, mistõttu kasutati 

graafikalaudasid ka erinevatel üritustel, nt koomiksite tegemisel. 

 

19. septembril tähistati Tallinna Keskraamatukogu (Estona pst 8) lugemissaalis Vaba 

Tarkvara Päeva. Toimus vabavaraliste programmide tutvustamine ja juhendamine, kuidas 

programme alla laadida. Oktoobris pakuti aga Code Week-i raames külastajatele 

nutiturvalisuse alast nõustamist. 

 

14.−21. oktoobril on toimus Täiskasvanud õppija nädal (TÕN). Nädal on  pühendatud 

täiskasvanute hariduse ja elukestva õppe edendamisele.  TÕN-i raames toimub erinevates 

Eestimaa paikades arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi 

tutvustavaid tegevusi. Meie raamatukogule on TÕN-ist osavõtt juba traditsiooniks kujunenud. 

Näiteks 2016. aastal pakkus võõrkeelse kirjanduse osakond võimalust osaleda töötoas 

„Muudetud raamat", kus õpiti vanu raamatuid ümber töötlema ja neist loodussäästlikku kunsti 

looma. Kännukuke raamatukogus toimus loengut ja praktilist tegevust ühendav üritus „Õige 

aeg on õppida joonistama inimest". Kännukuke raamatukogus toimus ka psühholoogialektor 

Tiina Naarits-Linna õhtuvestlus „Õige aeg on õppida aja planeerimist". Nurmenuku 

raamatukogu korraldas infotunni „Mida ja kus õppida?“, kus veebilehtede vahendusel 

tutvustati täiskasvanutele õppimisvõimalusi Tallinnas. Paepealse raamatukogu korraldas 

praktilise töötoa „Teeme ise kaunistusi, ehteid ja raamatule järjehoidja taaskasutatavatest 

materjalidest" ja Sõle raamatukogu  kutsus sokikudumise õpituppa „Sokk ei vii šokki!". 

Männiku raamatukogus toimus üritus „Naljakad ja poolnaljakad lood rännuteedel“, kus 

Eduard Tüür jagas kuulajatele oma reisikogemusi. Torupilli raamatukogus toimus 

Tarbijakaitse ameti tarbjapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski 

infotund „Kuidas olla arukas tarbija“.  

 

Novembris käisid Järvamaa kooliraamatukoguhoidjate sektsioonist üheksa 

kooliraamatukoguhoidjat e-lugerite teemalisel koolitusel, kus sooviti rohkem teadmisi e-

raamatutest. Koolitusel osalenud said kaasa ülevaatliku nimekirja tasuta e-raamatute 

levitajatest/veebikeskkondadest. 

 

2016. aastal jätkus koostöö Tallinna erinevate koolide gümnaasiumiklassidega, kellele pakuti 

koolitusi uurimistööde koostamiseks vajalike infoallikate kasutamise osas. Koolitati 17 

rühma, kokku 323 õpilast ja 14 õpetajat. Koolitusi viidi läbi nii koolides kui ka raamatukogus 

kohapeal.  

 

Juba kolmandat aastat teeb raamatukogu koostööd EV Stardiabi OÜ-ga. Tööharjutus aitab 

tööharjumust taastada või esmast tööharjumust kujundada ning see teenus on mõeldud 
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eelkõige töötule. 2016. aastal käis raamatukoguga tutvumas üks tööharjutusgrupp. 

Tööharjutusgrupile tutvustati töökorraldusreegleid ja raamatukogu teenuseid, tehti 

ekskursioon peamajas ning viidi läbi erinevaid koolitusi, näiteks teeninduskoolitus, arvuti 

algõpe tööotsijatele. Kuna gruppide tasemed on väga erinevad, siis ei saa neile ühtset 

programmi välja töötada, igale grupile tuleb individuaalselt läheneda. 

 

Detsembris toimus koostöös Eesti Töötukassaga töötuba „Kuidas käituda töövestlusel“.  

 

Kõik raamatukoguhoidjad juhendavad lugejaid igapäevaselt info leidmisel e-kataloog 

ESTERist ja selle info põhjal teaviku leidmist riiulist. Teeme lugejaga läbi ESTERi 

otsinguprotsessi (võimaluse korral näitame ka erinevaid nippe, kuidas otsida), kirjutame välja 

riiuli numbri ja kohaviida ning nende järgi otsime riiulist soovitud raamatu. Sügisest alates 

oleme pannud erilist rõhku ka vabatahtlike e-kataloog ESTERi juhendamisele. Meie 

eesmärgiks on, et vabatahtlikud suhtleksid lugejatega ja suudaksid neid võimalikult palju 

abistada raamatute leidmisel nii ESTERist kui ka riiulist. 

 

Kännukuke raamatukogus jätkusid iga kuu teisel ja neljandal reedel arvutite kasutamise 

nõuandetunnid, mis olid suunatud arvutikasutajatele, kes ei olnud iseseisvalt leidnud oma 

arvutiprobleemidele lahendusi või soovisid juurde saada uusi oskusi. Enamasti  alustasid 

huvilised rühmakoolitusega ja seejärel juba soovisid individuaalset koolitust vastavalt oma 

kitsamale eesmärgile. Tsükkel algas jaanuaris arvutite riist- ja tarkvara teemast, millele 

järgnesid otsing internetist, e-posti kasutamine, suhtlus internetis (Skype, Facebooki jt. 

sotsiaalvõrgustike tutvustus) ning tsükli viimase teemana ID-kaardi kasutamine. Teemade 

käsitlemise põhjalikkus sõltus osavõtjate huvist  ja oskustest. Sama tsükkel algas uuesti 

märtsis. Tahvelarvutite koolitus toimus eraldi teemana.  

 

Grupikoolituste kõrval toimusid individuaalsed arvutikoolitused. Viimaste aastate praktika on 

juba näidanud, et inimesed vajavad nõu oma süle- ja tahvelarvutite kasutamisel. Sageli olid 

arvutiomanikel konkreetsed küsimused oma seadme kasutamise või tarkvara kohta. Kuna 

toimus operatsioonisüsteemi uuendus Windows 10-le, siis vajati abi uue 

operatsioonisüsteemiga kohanemisel. Üks oluline teema individuaalsel koolitusel oli fotode 

korraldamine oma arvutis (ka fotode laadimine nutitelefonist või fotoaparaadist arvutisse). 

Mõnel korral küsiti nõu uue arvuti ostuks sobiva mudeli valikul.   

 

Muusikalised raamatukogutunnid on oluline osa muusikaosakonna kasutajakoolitusest. Kokku 

toimus aasta jooksul 15 raamatukogutundi erinevatel teemadel (2015. a 8). Kõige rohkem 

sooviti muusikaosakonna poolt pakutavast valikust „Imelist inimhäält“ – seda tundi toimus 6 

korda. Järgnesid „Kaks ärkamisaega“ ja Kõrvitsate muusikutepere tund, kumbki 3 korraga. 

Tundides osales kokku 310 inimest. Tunnid toimusid 2., 3, 5., 7., 9., 10. ja 11. klassile, üks 

tundidest oli näidistund Tallinna koolide algklasside õpetajatele. Kaks tundi olid spetsiaalselt 

koostatud miniraamatukogutunnid 3-7-aastastele lasteaialastele – tegu oli koostööprojektiga 

Tallinna Lõvimeri Lasteaiaga, mis jätkub ka 2017. aastal.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

 

Kuna erinevaid vaba aja veetmise valikuid on väga palju, on üha olulisem raamatukogu 

teenuseid, koolitusi ja üritusi reklaamida. Lisaks avalike suhete osakonnale reklaamib oma 

tegevusi ja loob koostöösuhteid oma piirkonnas iga teenindusosakond ja haruraamatukogu ise. 

Kõige olulisemaks reklaamiks peame head lugejateeninduse kvaliteeti ning suhteid meie 

koostööpartneritega. 
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Raamatukogu teenuste, ürituste, projektid jne tutvustamiseks koostati 2016. aastal 62 

pressiteadet (2015. aastal 72; 2014. aastal 38), mis jagunesid temaatiliselt: 

 43 kajastasid raamatukogus toimuvaid üritusi, kohtumisi, projekte, lugemisprogramme 

ja raamatutäikasid;   

 3 pressiteadet saadeti näituste kohta;    

 8 kontsertide tutvustamiseks; 

 8 muudel teemadel (nt raamatukogu logo, teenuste ja veebilehe kajastamine). 

 

Tallinna Keskraamatukogu tegevust kajastati erinevates meediakanalites 323 (2015. a 362; 

2014. a - 194) korda, sh neist 18 kajastust olid venekeelsed ja üks oli inglisekeelne. 

 

Facebooki lehtedele koostati kokku 1311 postitust, sh Facebooki pealehele 401 (2015. a 339) 

postitust, Facebooki Noortekale 313 (2015. a 376), Muusikaosakonna veebipäeviku 

Facebooki lehele 140 (2015. a 93), Katarina Jee Facebooki lehele 75 (2015. a 68) postitust, 

Nõmme linnaosa raamatukogude lehele 231 postitust ja lugemisprogrammi Raamatuga 

kevadesse lehele 151 postitust. 

 

Peamisteks trükimeedia turunduskanaliteks olid Pealinn, Roheline Pealinn, linnosade lehed 

(kõige parem koostöö on juba aastaid Nõmme Sõnumite ja Mustamäe Lehe toimetajatega) ja 

Õpetajate Leht. Peamised veebikanalid, mis vahendasid raamatukogu uudiseid, on pealinn.ee, 

tallinn.ee, opleht.ee, Goodnews, ERR kultuuriportaal kultuur.err.ee. ja postimees.ee. 

 

Võõrkeelsed kajastused olid väljaannetes: eblida.org ; r4.err.ee; rus.err.ee; e.bublik.delfi.ee; 

pollianna.ee ; Taллиннская Тынисмаэская Реальная Школа; Raadio 4; Tvoi vetšer (ETV+); 

rus.delfi.ee; Kofe Pluss (ETV+); pikore.com.  

Palju ja positiivset meedia tähelepanu pälvis Sõle raamatukogu õmblustoa pressiteade 

(20.01.2016), mida kajastati ajakirjas Käsitöö; Kuku Raadio „Linnatunnis"; ajakirjas 60 pluss, 

Eesti Päevalehes, veebilehel bioneer.ee, ajalehe Pealinn paberversioonis ja veebilehele 

pealinn.ee, tarbija24.postimees ja maaleht.delfi.ee. Ka Sõle raamatukogu õmblustoa postitus 

Keskraamatukogu Facebooki lehel oli väga menukas.  

 

Väga edukaks uudiseks kujunes ka 23.−24.09.2016 toimunud  raamatukogubussi Katarina Jee 

tutvustustuur Järvamaal, Tartumaal, Tartus ja Lääne-Virumaal (15.09.2016). Ettevõtmist 

kajastasid: kuulutaja.ee; tartu.postimees.ee; tartu.ee; kuma.fm; tapa.lib.ee; raamat.tartuvv.ee; 

lvkrk.ee; virumaateataja; postimees.ee.  

 

Meedia  rohket tähelepanu on pälvinud ka Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Õdede Liidu 

koostöös toimuvad terviseloengud sarjas „Tunnike tervise heaks“. Uudised on ilmunud 

näiteks: tallinn.ee; Pealinn; Roheline Pealinn; tallinn.ee; pealinn.ee; 60pluss.ee.  

 

Väga hästi läks ka pressiteatel  „90. aastat tagasi avati Tallinna esimene haruraamatukogu" 

(07.04.2016), millest kirjutasid Linnaleht; Eesti Päevaleht; Pealinn; pealinn.ee; Goodnews.  

Torupilli ja Kadrioru raamatukogu  teevad koostööd  Eesti Rahvusringhäälingu lastele 

suunatud veebilehega Lastejaam (www.lastejaam.ee), kus on alates 2015. a oktoobrist kõigile 

huvilistele kättesaadavad ja vaadatavad Eesti Kultuurkapitali poolt toetatud projekti 

„@raamatuklubi lastele“ videoklipid. Videosid saab vaadata ka Keskraamatukogu Lastelehel.  

 

Väga hea koostöö on võõrkeelse kirjanduse osakonnal  Raadio 4-ga, kus kajastatakse 

regulaarselt raamatukogu projekte, üritusi ja teenuseid. Intervjuusid Raadio 4-le vene keeles 

annab võõrkeelse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak. Raamatukogu uudiseid 
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on kajastanud ka Kuku raadio neljapäevane „Linnatund“. Hea koostöö on meil olnud ka 

muude ERR-i kanalitega. Näiteks käis Nadezhda Geryak ETV+ kanali hommikuprogrammis 

„Кофе+“  intervjuud andmas lausa kahel korral. ETV+ osales ka võõrkeelsel luulemaratonil ja 

tegi sellest otseülekande ERR’i venekeelsesse veebi. Võõrkeelse kirjanduse osakonnas 

toimunud luulemaratonist räägiti ka ETV+ uudistesaates „Aktuaalne Kaamera“.  Samuti tegi 

luulemaratonist otseülekande Pervõi Baltiiski Kanal ehk PBK. Veel oli luulemaratonist juttu 

PBK tolleõhtuses uudistesaates. 

 

Ettevõtmiste kajastamiseks lisasime ise regulaarselt infot portaalidesse  ja kultuurisündmuste 

kalendrisse kultuur.info ja huvi.tallinn.ee. Saadame järjepidevalt infot koostööpartneritele 

nende veebilehtedele ja uudiskirjadesse lisamiseks (nt tallinn.ee, Õpetajate Leht, Eesti 

Lastekirjanduse Keskus, haridusportaal.ee; Tallinna Haridusamet). Erialaringkondades 

tutvustame oma teenuseid ja tegemisi ajakirjas Raamatukogu ja korraldame iga aasta 

novembri esimesel reedel Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeva. 

   

Igapäevaselt tutvustame raamatukogu teenuseid ja üritusi plakatite ja flaieritega 

raamatukogudes kohapeal. Viime raamatukogu infomaterjale sotsiaalkeskustesse, 

lasteaedadesse, koolidesse jt kultuuri- ja sotsiaalasutustesse. Regulaarselt lisatakse uut infot 

sündmuste kohta raamatukogu veebilehele ning selle laienduseks loodud Lastelehele ja 

Muusikalehe. Suuremate ürituse ja projektide kajastamiseks kasutati ka Vabaduse väljaku 

ekraani, kuhu raamatukogu saab infot lisada tasuta.  

 

Peame oluliseks raamatukogu kohalolekut linnaruumis, mis on ühtlasi ka võimaluseks 

raamatukogu teenuseid otse kasutajani viia ja raamatukogu poolt pakutavaid võimalusi 

tutvustada. Kevadel ja suve kasutasime raamatukoguteenuste tutvustamiseks raamatukogu 

jalgratast. Oleme aja jooksul investeerinud ka uutesse vahenditesse, et väliüritusel osaleda ja 

silma paista. Selleks on raamatukogul suur telk, mida saame vajadusel üritustel kasutada. 

Lisaks on meil suured surfilipud, millel on raamatukogu logo, ning kaks roll-upi, mille abil on 

lihtsam nii raamatukogu ruumides toimuvatel üritustel kui väliüritustel raamatukogu teenuseid 

tutvustada. 

 

Samuti osaleme üritustel, mida korraldavad sõbrad ja koostööpartnerid, näiteks Tallinna 

raamatumessil, Nõmme Kevade Perepäeval, Vanalinna Päevadel, Tallinna Merepäevadel. 

Veel avasime lastekaitsepäeval Tallinna Loomaaias Looduse Lugemissaali. 

 

Raamatukoguteenuste, ürituste ja koolituste jt oluliste teadete edastamiseks hakkasime 2016. 

aasta esimesel poolel saatma regulaarselt uudiskirju, milleks kasutame tasuta uudiskirjade 

saatmise tarvara MailChimp. Raamatukogus toimuvate ürituste reklaamiks ostsime üks-kaks 

korda kuus reklaami kultuurilehes Sirp. Kirjutasime ja viisime järjepidevalt läbi uusi projekte, 

et pakkuda tegevust kõigile sihtrühmadele ning erilist tähelepanu pöörasime senini vähem 

kaasatud sihtrühmadele. Suurendasime ringid-klubide arvu, et tõsta laste ja noorte 

raamatukogus käimist. Panustasime ka venekeelste kasutajakoolituste korraldamisse, et tuua 

raamatukokku vene kogukonda. Olime kaasatud HeadRead kirjandusfestivalile. Kõigi 

eelmainitud tegevuste eesmärgiks oli tuua raamatukokku inimesi, kes tavaliselt seal ei käi. 

 

Lastele ja noortele mõeldud raamatukogutunde reklaamitakse põhiliselt piirkonna kooli- ja 

lasteaiaõpetajatele saadetavate e-kirjadega. Õpetajate kontaktid on üldjuhul avalikud koolide 

veebilehtedel. Selline teguviis on osutunud tundide reklaamimisel kõige edukamaks, samuti 

on õpetajad märkinud, et see on nendeni jõudmiseks parim viis, kuna igasuguseid pakkumisi 

tuleb neile niikuinii väga palju, mille seast nad siis valivad. Õpetajateni jõudmiseks kasutame 
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aktiivselt ka Tallinna Õpetajate Maja aineühenduste abi. Edastame oma teated nende meili-

listidesse. 2016. aasta sügisel toimus teist aastat koostöös algõpetuse aineühendusega 

teabepäev algklassiõpetajatele. Plaanime sarnaseid teabepäevi korraldada tulevikuski ja  

kutsuda neist osa võtma ka lasteaiaõpetajad. 

 

Muusikaosakond on iga kontserdi eel teinud taotluse avaliku teate edastamiseks Eesti 

Rahvusringhäälingule, mis on alati positiivse vastuse saanud, ning Klassikaraadios ja 

Vikerraadios on kõlanud kontsertide tasuta reklaam.  

 

Kõige enam tähelepanu tõid raamatukogule meedias kindlasti 2016. aastal võidetud suured 

preemiad. Näiteks avaldas 11. märtsil Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis oma veebilehel 

uudise Kristel Palki projekti „Skype raamatuklubi“ võidu kohta Karl Suure Euroopa 

Noorteauhinna Eesti voorus. Mõned päevad hiljem, 15. märtsil, kuulutas Delfi uudisteportaal  

Noorte Hääl meid selle uudise najal nädala tegijaks. Samast saavutusest oli juttu ka Õpetajate 

Lehes. Auhinnavõitu mainiti ajalehe Pealinn 18. märtsil ilmunud numbris. Uus meediahuvi 

antud preemia vastu tärkas mai alguses, kui Saksamaal, Aacheni linnas toimus rahvuslike 

võitjate vastuvõtt ja lõplike võitjate väljakuulutamine. Auhinnanädalal osales ka Kristel Palk. 

Europarlamendi veebileht avaldas oma kodulehel auhindade kohta uudise ning ka nädala 

jooksul tehtud fotod ja videod.  Samuti tegid nad video auhinnatseremooniast kättesaadavaks 

YouTube’is.  Auhinnakomitee avaldas kõigi rahvuslike võiduprojektide kokkuvõtted veebis.  

11. novembril andis Kristel Palk intervjuu  Retro FM’i saatele „Euroopa tund“. Teemaks oli 

Karl Suure Euroopa noorteauhind ja „Skype raamatuklubi“ projekt.  

 

Teine suurem auhind oli Sihtasutus Archimedese poolt välja antud preemia „Aasta 

võõrkeelealane tegu“, mille pälvis samuti Kristel Palk oma projektiga „Skype raamatuklubi“. 

Auhinna kohta avaldati uudis nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel  kui ka 

Sihtasutus Archimedese kodulehel.  Järgmisel päeval kirjutas võidust Huvitav Kool oma 

Facebooki lehel ja blogis. 

 

Tähelepanu tõid ka erinevad esinemised. Näiteks avaldas ajaleht Õpsik oma maikuu numbris  

uudisnupu Eesti Lugemisühingu konverentsist „Lugemisoskus tulipunktis“, kus Kristel Palk 

korraldas osalejaile töötoa „Skype raamatuklubi“ läbiviimise kohta. Samal teemal ilmus uudis 

ka 3. juuni Õpetajate Lehes. Samuti kirjutas konverentsist oma blogis  Eesti Lugemisühingu 

esinaine Mare Müürsepp. Lisaks sellele ilmus konverentsi kohta uudis Eesti Lugemisühingu 

veebilehel. 4. oktoobril avaldas Sihtasutus Archimedes oma kodulehel intervjuu Kristel 

Palkiga. 7. oktoobri Õpetajate Lehe paber- ja veebiversioonis ilmus pikem intervjuu Kristel 

Palkiga, kus ta rääkis taaskord „Skype raamatuklubi“ toimimispõhimõtetest ja eesmärkidest. 

4.9 Andmebaasid 

 

2016. aastal koostati Tallinna Keskraamatukogus Eesti artiklite andmebaasi ISE 1290 kirjet. 

Tallinna Keskraamatukogus bibliografeeriti Eesti artiklite andmebaasi ISE 15 väljaannet: 

100%-liselt nelja ajakirja (Lemmik, Orienteeruja, Reisimaailm, Sinuga); valikuliselt viite 

ajakirja (KanuuKajak, Kodukiri, Mari, Oma Maitse, Pere ja Kodu) ning viite ajalehte 

(Pealinn, Roheline Pealinn, Stolitsa, Zeljonaja Stolitsa, Teataja)  ja 100%liselt ühte 

kogumikku (Liikumine ja sport). 

 

Kõigist Tallinna Keskraamatukogus 2016. aastal Eesti artiklite andmebaasi ISE loodud 

kirjetest moodustavad vene keelsed kirjed 1% ; ajalehtede kirjed 12 % ja kogumiku kirjed 

7%; täistekste sisaldas 39% kirjeid. 
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Võrreldes eelmise aastaga ei ilmunud sel aastal ajakirjad Loodusesõber ja Oma Hobu. Uue 

nimetusena bibliografeeriti kogumiku Liikumine ja sport kõik seni ilmunud numbrid ning 

Tartu Linnaraamatukogust kaduma läinud ajakiri Jalka nr 3. Ajalehtede Linnaleht ja 

Linnaleht: na ruskom jazõke  bibliografeerimine lõpetati seoses nende täistekstide 

kättesaadavusega Rahvusraamatukogu DIGARi portaalis Eesti Ajalehed. Teisi ajalehti 

bibliografeeriti jätkuvalt, sest need ei ole hetkel otsitavad ja kättesaadavad DIGARi Eesti 

Ajalehtede portaalis. 

 

Bibliograafi kanda olid ka Eesti artiklite andmebaasi ISE teemabaasi sport, turism, vaba aeg 

(ISTVA) halduri kohustused kahasse Tartu O. Lutsu nim Tartu Linnaraamatukogu poolse 

halduriga. 

 

2016. aastal toimus kolm ISE töörühma koosolekut, millel osales Tallinna Keskraamatukogu 

poolt töörühmaliige Liina Haas ning mõttetalgud artiklite bibliografeerimise tulevikust, kus 

osalesid direktor Kaie Holm, teenindusdirektor Triinu Seppam ja bibliograaf Liina Haas. 

Põhilised teemad olid andmebaasi jaoks uue kaasaegse tehnilise toega tarkvara leidmine ja 

testimine ning artiklite bibliografeerimise tulevik. Erinevate osapoolte otsustest sõltuvalt 

lõpetab ka Tallinna Keskraamatukogu 2017. aastal või hiljem ilmuvate ajalehtede, ajakirjade 

ning kogumike bibliografeerimise Eesti artiklite andmebaasi ISE. 2017. aasta jooksul 

bibliografeeritakse veel 2016. aasta väljaandeid. 

5 2017 aasta tegevused 

Tallinna arengukava aastateks 2014-2020 rõhutab, et esmatähtis on linna omandis olevate 

kultuuri-, mälu- ja vaba aja asutuste rekonstrueerimine ning rahvaraamatukogude võrgu 

laiendamine. Peaeesmärgi „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste 

tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn“ ühe meetmena on toodud 

raamatukoguteenuse arendamine: elanike enesetäiendamine ning selleks juurdepääsu 

tagamine kirjandusele ning muule kirjalikule, visuaalsele ning auditiivsele teabele. Selle 

meetme all on toodud uue raamatukogu ehitamine Lasnamäele ja raamatukoguruumide 

remondid. Samuti nimetatakse arengukavas, et jätkuvalt on esmatähtis linna omandis olevate 

kultuuri-, mälu- ja vaba aja asutuste rekonstrueerimine ning rahvaraamatukogude võrgu 

laiendamine. 

 

2016. aastal ei olnud arenguid seoses Lasnamäe uue raamatukoguga. Siiski peame endiselt 

väga vajalikuks, et Lasnamäele loodaks kolmas raamatukogu, et katta üle 118 000 elanikuga 

linnaosa vajadust raamatukoguteenuse järele. 2017. aastal jätkame lahenduse otsimist 

Lasnamäele uue raamatukogu loomiseks, samuti vajab lahendust Lasnamäel asuv Paepealse 

raamatukogu, mille ruumide osas lõpeb üürileping 2018. aasta märtsist. 

 

Peame vajalikuks raamatukogude asukohtade muutmist vastavalt linnakeskkonna 

muutumisele. Selleks tahame olla senisest aktiivsed suhtlemisel linnaosavalitsuste ja 

ametitega, et viia kokku linna pikemaajalised plaanid linnale kuuluvate hoonete ehitamisel ja 

remontimisel raamatukoguvõrgu reorganiseerimise vajadustega. Raamatukogu seisukoht on, 

et linna ruumilise arengu ja planeerimise kavandamisel tuleb senisest enam arvestada sellega, 

kuidas tagada linnaelanikele raamatukoguteenuse praegusest oluliselt parem kättesaadavus. 

Võimalusel tuleb nendele haruraamatukogudele, mis asuvad liiga lähestikku või mille asukoht 

jääb kõrvale inimeste tänastest liikumisteedest või mille praegused ruumid ei vasta kaasaegse 

raamatukogu nõuetele, viia kokku ühte hoonesse teiste linnaelanikele teenuseid pakkuvate 
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asutustega (nt kaubanduskeskused, noortekeskused, kultuurikeskused), kuhu on inimestel 

kiire ja mugav juurdepääs. Seepärast soovime raamatukogu vajadusi ning linnaelanike ootusi 

raamatukoguteenusele senisest enam ja aktiivsemalt ka linna erinevate ametitega suheldes 

selgitada.  

 

2016. aastal alustasime inglisekeelsete e-raamatute keskkonna loomiseks läbirääkimisi USA 

ettevõttega OverDrive. Läbirääkimised jätkuvad 2017. aastal ja loodame jõuda inglisekeelsete 

e-raamatute keskkonnale juurdepääsu avamiseni 2017. aastal. Samuti plaanime arendada oma 

e-raamatukogu ELLU, et muuta e-raamatute lugemisvõimalust veelgi mugavamaks.  

 

2017. aastal täiendame raamatukogu veebilehe venekeelse versiooni tekste, näiteks tõlgime 

vene keelde meie teenuste tutvustused, et lugejad, kelle eesti keele oskus ei võimalda 

eestikeelsel veebilehel olevaid pikki tekste mõista, oleksid teadlikud kõigist raamatukogu 

teenustest. Ühendame ka eestikeelse ning venekeelse üritustekalendri üheks mitmekeelseks 

kalendriks. Seeläbi soovime tõsta inimeste teadlikkust tema emakeelest erinevas keeles 

toimuvate ürituste kohta.  

2016. aastal ei olnud arenguid ka RFID- (raadiosagedustuvastus-) tehnoloogia rakendamisel, 

kuid plaanime ettevalmistustega alustada 2017. aastal. Arvestades meie raamatukogu 

laenutusstatistikat ning inimeste valmisolekut kauplustes kasutada iseteenidusautomaate, 

soovime ka raamatukogudes kasutusele võtta RFID alusel töötavad laenutus- ja 

tagastusautomaadid. RFID-tehnoloogia võimaldab üheaegselt registreerida mitmete raamatute 

laenutuse, mitte ei pea iga raamatut eraldi vöötkoodilugeri abil tuvastama. 

Tagastusautomaatide kasutuselevõtt võimaldaks tagastada teavikuid ööpäevaringselt, mis 

suurendaks inimeste rahulolu raamatukoguteenusega. Samuti annaks see arendus võimaluse 

raamatukoguhoidjate töö ümber korraldada – mehhaanilise laenutusprotsessi asemel saaksid 

raamatukoguhoidjad keskenduda lugejate lugemisalasele nõustamisele ja koolitamisele. 

Alustame ettevalmistusi Open Libary põhimõttel töötava raamatukogu lahenduse välja 

töötamiseks ja rakendamiseks. Open Library põhimõte tähendab seda, et tänu 

iseteenindusautomaatidele on lugejatel võimalik raamatukogu kasutada ka siis, kui 

raamatukoguhoidjaid raamatukogus pole, näiteks hommikuti ja hilisõhtutel, või saada 

raamatukoguhoidjalt abi üle interneti.  

 

2017. aastal tahame jätkata teenindussaalide ümberkorraldamist, et ruumilahendus toetaks 

keskendumist olulistele sihtrühmadele – lastele ja noortele ning vanematele inimestele. 

Ümberkorralduste eesmärk on luua neile lugemiseks ja õppimiseks, eakaaslastega 

suhtlemiseks, grupitöödeks ning arendavateks tegevusteks inspireeriv keskkond, mille 

tulemusel kasutatakse raamatukogu sagedamini ja ajaliselt pikemalt.  

2016. a sügisel sai raamatukogu taotlus Hasartmängumaksu Nõukogu suurprojektide 

taotlusvoorus positiivse vastuse ning sellel aastal saame alustada ettevalmistusi 

muusikainstrumentide laenutusteenuse käivitamiseks. Tegevuseelarvest hangitud ja 

raamatukogus kohapeal kasutatavad digiklaveri ja –trummid on meie lugejad  väga hästi vastu 

võtnud. Muusikainstrumentide laenutusteenus on planeeritud avada mais.  

 

2017. aastal plaanime hakata pakkuma Tallinna munitsipaallasteaedadele rändkoguteenust 

nime all „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“, toimetades regulaarselt lasteaedadesse kaste 

raamatutetga. Uue teenuse eesmärgiks on muuta raamat lapsele lasteaias igapäevaseks 

kaaslaseks. Lasteaedadele osutatava teenusega soovib raamatukogu tagada, et raamatud, mida 

lapsed lasteaias vaadata-lugeda saavad või mida kasutavad õpetajad unejutu lugemiseks, 

vahetuvad pidevalt ning on nii lastele uued ja huviäratavad. 
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2017. aasta I pooles lõpetatakse eelmisel aastal hangitud arvutite paigaldamine, samuti 

jõuame lõpule lugejate arvutitöökohtade haldamislahenduse uuendamisega. Sellega saavad 

kõrvaldatud paljud senised lugejate mured raamatukogu arvutitöökohtade kasutamisel nagu 

näiteks veebilehtede avamisel, digiallkirjastamisel, multimeedia kasutamisel. Samuti jõuab 

lõpule raamatukogu avalike WiFI võrkude uuendamine ning tõstetakse osade 

haruraamatukogude internetiühenduse kiirust. Lisaks sellele on plaanis ka mõned põnevamad 

IT-valdkonna uuendused. 2017. aasta veebruarist alustab SA Vaata Maailma ja NutiLabori 

abiga Kännukuke raamatukogus robootikaring. Veel hakkab mööda meie haruraamatukogusid 

ja teenindusosakondi liikuma rändav robotite klass. Nii luuakse lastele üle linna võimalus 

tulla raamatukokku robotitega tutvuma ja LEGO WeDo2 roboteid programmeerima. Lisaks 

on plaanis Kännukuke raamatukogus algust teha innovatsioonilabori loomisega. Võimaldades 

inimestel kasutada erinevaid tehnikaseadmeid nagu näiteks 3D-printerid loome aluse 

elukestvaks õppeks ning ettevõtluse arendamiseks. 

 

2017. aastal alustame ettevalmistustega üleminekuks nn ujuvale kogule, mis tähendab, et 

teavikud, mille lugeja on laenanud, saavad selle raamatukogu kogu osaks, kuhu need tagastati. 

Ujuvale kogule üleminekuga kaob järk-järgult vajadus A-st B-sse teenuse järele. Väheneb 

teavikute ootejärjekord, kuna lugejad ei pea ootama, millal teavikud oma koduraamatukokku 

tagasi jõuavad. Tänu ujuvale kogule on raamatukogudes teavikud pidevas vahetumises, 

linnaosade raamatukogud saavad oma lugejatele pakkuda mitmekesisemat valikut teavikuid. 

Vajadusel saame teavikuid n-ö hõljutada nendesse raamatukogudesse, kus konkreetsete 

teavikute järgi on suurem nõudlus. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kaie Holm 

Direktor  

 

 

 

 

Kristiin Meos 

Teenindusdirektor 

 

Aastaaruanne on koostatud Tallinna Keskraamatukogu erinevate struktuuriüksuste aruannete 

põhjal. 
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Lisa 1. Personali koolitused 

 

Raamatukogu nimi Koolituste 

arv 

Koolitustundide 

arv  

(koolituse maht ) 

Raamatukogu

hoidjate arv, 

kes osalesid 

täienduskoolit

usel 

Koolituseks 

kulutatud 

Kadrioru raamatukogu 24 623 3  

Kalamaja 

raamatukogu 

13 53 2  

Kännukuke 

raamatukogu 

20 75 5  

Laagna raamatukogu 14 252 5  

Männi raamatukogu 11 46 3  

Männiku raamatukogu 6 22 2  

Nurmenuku 

raamatukogu 

15 55 5  

Nõmme raamatukogu 10 59 2  

Paepealse 

raamatukogu 

15 61 5  

Pelguranna 

raamatukogu 

19 75 5  

Pirita raamatukogu 16 64 3  

Pääsküla raamatukogu 10 47 3  

Sõle raamatukogu 16 54 3  

Sääse raamatukogu 16 61 4  

Tondi raamatukogu 10 40 2  

Torupilli raamatukogu 16 68 3  

Väike-Õismäe 

raamatukogu 

17 78 3  

raamatukogubuss 7 32 2  

keskkogu 90 706 61  

Koolitused kokku 100 1264 120 7617 

Kõik koolitused jm 

teadmisi ja oskusi 

arendavad üritused 

kokku 

110 1347 140  
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Lisa 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, 

koolitused 

ERÜ kõnekoosolekul 28. veebruaril osales direktor vestlusringis „21. sajandi raamatukogu“, 

kus arutleti raamatukogude visioonidokumendi valguses raamatukogude rolli üle tulevikus.  

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja ja avalike suhete osakonna arendusjuht esinesid 

ettekandega seminaril „Library services for refugies“ 10.-12. veebruaril 2016. a Riias. 

 

Märtsis osalesid direktor ja toonane infoteeninduse pearaamatukoguhoidja ning praegune 

teenindusdirektor Kristiin Meos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

küberteadlikkuse ümarlaual, kus teemaks oli inimeste teadlikkus IT-seadmete turvalisest 

kasutamisest. 

 

Teenindusdirektor pidas loengu e-lugeritest, e-raamatutest ja e-raamatute 

laenamiskeskkonnast ELLU 4. aprillil 2016. a Viljandi Kutseõppekeskuses. 

 

6. aprillil koolitasid Triinu Seppam, Liisi Nokkur ja Kristiin Meos Võrumaa 

Keskraamatukogus Võrumaa raamatukogude töötajaid. T. Seppam rääkis kogude 

korrashoiust, L. Nokkur lugejate teenindamisest raamatukogus kohapeal ja telefoni teel ning 

K. Meos teeninduskokkulepetest e-kirjadele vastamisel ja Tallinna Keskraamatukogus läbi 

viidavatest koolitustest. Kaasas oli ka erinevat tehnikat, näiteks graafikalaud, e-luger, 

nutitelefonid, tahvelarvuti. 

 

Kadrioru raamatukogu juhataja esines ettekandega seminaril The International Forum of 

Young Librarians “Library as a City brand” 6.-9. aprillil 2016  Kiievis. 

 

Teenindusdirektor esines Skype’i teel ettekandega „Challenges in e-book lending in Estonia: 

Tallinn Central Library’s ELLU“ Leedu seminaril „E-book market and libraries partnership” 

19.-20. aprillil 2016. a. 

 

7. mail osales võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk Eesti Lugemisühingu 

konverentsil „Kirjaoskus tulipunktis“ ja tegi osalejatele „Skype raamatuklubi“ kohta töötoa. 

11. mail tegi Kristel Palk aga „Skype raamatuklubi“ kohta ettekande Eesti Lastekirjanduse 

keskuses toimunud õpipäeval „Otsides otseteed lugejani“. 

 

Teenindusdirektor esines ettekandega NAPLE e-Book Working Group koosolekul 11. mail 

2016. a  Haagis. 

 

Teenindusdirekor ja direktor esinesid Pärnumaa raamatukoguhoidjate seminar-laagris „Näoga 

mere poole“ 26.-27. mail 2016. a. 

 

Direktor luges 2016. a kevadel Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi infoteaduste 

õppetooli raamatukogundus- ja infokeskkondade tudengitele „Raamatukogude juhtimise“ 

ainet. Samuti  juhtis direktor juunis samas ülikoolis lõputööde kaitsmis- ja lõpueksami 

komisjoni tööd. 

 

24. augustil esines Kristiin Meos ettekandega õppimisvõimalustest Tallinna 

Keskraamatukogus Eesti mäluasutuste suveseminaril „Kultuuripärand – avastamata rikkus“ 

Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskuses. 
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Rahvaraamatukogud 2020 (inglise keeles Public Libraries 2020) programmi raames toimus 

18.-19. oktoobril Brüsselis Euroopa Parlamendis näitus „Generation Code: born at the 

library“. Interaktiivsel näitusel demonstreerisid Euroopa erinevad rahvaraamatukogud seda, 

kuidas raamatukogud digiajastuga sammu peavad.  Näitusel oli võimalik tutvuda põnevate 

digitaalsete vahendite ja lahendustega, mida rahvaraamatukogud erinevates Euroopa Liidu 

liikmesriikides kasutavad. Näiteks sai näitusel õppida programmeerimist ja 3D-printimist, 

kogeda virtuaalreaalsust, tutvuda robotitega ning küsida tehnikaalast nõu. Tallinna 

Keskraamatukogu esindas näitusel toonane projektijuht Kristiin Meos, kes viis läbi 

nutiseadmete töötubasid ja jagas osalejatel nippe, kuidas nutitelefone ning tahvelarvuteid 

nutikamalt kasutada. 

 

Novembris esines direktor  ERÜ seminaril „Raamatukogu kui füüsiline ja virtuaalne ruum“, 

teemaks uuendused raamatukogu teenindusruumides seoses uute teenuste pakkumisega ja 

lugejate vajaduste muutumisega.  

 

Nadezhda Geryak andis aasta jooksul mitmeid intervjuusid raamatukogu teenuseid ja üritusi 

puudutavatel teemadel Raadio 4-le ning käis ETV+ kanali hommikuprogrammis „Кофе+“  

intervjuud andmas lausa kahel korral. 25. novembril andis Nadezhda Geryak PBK-le intervjuu 

populaarsete raamatute ja perioodikaväljaannete kohta, mida lugejad raamatukogudest 

armastavad laenutada. 

 

Ajakirjas Raamatukogu ilmunud artiklid aastal 2016: 

- Meos, Kristiin. Õppima kasvõi terve perega! Nr. 5, lk. 18-20. 

- Palk, Kristel, Sieberk, Mari. Peame ja suudame lõimimisele kaasa aidata. Nr. 1, lk. 29-

30. 

- Seppam, Triinu. Debatid, demokraatia ja avatud linnaruum. Jalgrattasõit 

raamatukogude eest mööda Skandinaavia maid. Nr. 1, lk. 25-28. 
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Lisa 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 

Tallinna 

Keskraamatukogu 

peamaja (Estonia pst 

8) 

- vahetati  hoonesse sissetulev veetoru; 

- remonditi endine muusikaosakonna juhataja tööruum ning esik 

(muusikaosakonna juhataja töökoht viidi üle eestikeelse 

kirjandusosakonna juhataja tööruumi); 

- ehitati videosaali sein helikindlamaks; 

- remonditi keldris olev arvutiklass, kus värviti seinad ja laed; 

- paigaldati serveriruumi uus jahutusagregaat; 

- remonditi endine suitsuruum ning sellest sai vanema ja lapsetuba. 

Võõrkeelse 

kirjanduse osakond 

(Liivalaia 40) 

- lugemissaalis vahetati välja osa laeplaate; 

- loovuse tuppa paigaldati kolm uut laevalgustit; 

- lasteteeninduse ruum remonditi, paigaldati põrandavaip, osteti 

diivanid ja seinale kinnituvad tumbad, paigaldati uued aknalauad-

istmed ja hangiti padjad; 

- remonditi endine perioodika kohallugemisala ja muud  

noortealaks; 

- paigaldati uus klaasvahesein ja wc uksele kaardiga sissepääs. 

Kännukuke rk - muudeti I ja II korruse riiulite ja lugemislaudade asukohti; 

- I korruse lasteala põrandale ja II korruse noorteala rühmaruumi 

põrandale paigaldati plaatvaibad; 

- tehti seintel  värviparandusi; 

- remonditi juhataja kabinet ja muudeti see rühmatööruumiks; 

- paigaldati uus ATS keskseade; 

- küttesüsteemis vahetati välja plaatsoojusvaheti  ja rõhuregulaator;  

- paigaldati köitja tööruumile uued aknad. 

Laagna rk - värviti üle katuselekkest tekkinud läbijooksu kohad. 

Männiku rk - vahetati välja välisukse sulgurpump. 

Nurrmenuku rk - parandati laevalgustite elektroonikat ja  vahetati elektrikilbis 

laevalgustite relee. 

Nõmme rk - paigaldati kolm uut laevalgustit; 

- vahetati välja laevalguskuplite tihendid. 

Paepealse rk - paigaldati kööki uus segisti. 

Pääsküla rk - vahetati ära välistrepi soojendusautomaatika. 

- lugejate WC-sse paigaldati sobivate mõõtudega uks ja 

kraanikausile invakraan. 

Pelguranna rk - teenindusleti kohale paigaldati kolm uut LED valgustit. 

Sõle rk - keldri seinad värviti temaatiliseks (nõiakoobas) 

Sääse rk - välistrepile paigaldati metallist invatrapp ja käsipuu; 

- remonditi personaliruum: valati uus aluspõrand ja paigaldati  uus 

põrandakate, värviti ja pahteldati seinad. 

Väike-Õismäe rk - remonditi `töötajate puhkeruum:  eemaldati vana põrandakate, 

tasandati põrand, paigaldati uus põrandakate, värviti seinad ning 

paigaldati ripplagi; 

- hoidla muudeti teenindussaali osaks:  võeti maha kaks seina, 

tasandati põrand ja  paigaldati uus põrandakate, paigaldati ripplagi 

ja uued valgustid, ; 

- värviti üle määrdunud seinad; 

- asendati osaliselt vanad ja täielikult amortiseerunud  riiulid 
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eestikeelse kirjandusosakonna juhataja kabinetist toodud  riiulitega; 

- remonditi lugejate wc ja kohandati see ümber invaWC nõuetele 

vastavaks. 
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Lisa 4. Laste- ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate 

arv 

Eestikeelse kirjanduse osakond Programmi „Suvi raamatuga“ lõpetamine 276 

Eestikeelse kirjanduse osakond Looduse ja teaduse muusika 216 

Eestikeelse kirjanduse osakond Oma raamatu lõpuüritus 170 

Eestikeelse kirjanduse osakond Rahvuskohvik 110 

Eestikeelse kirjanduse osakond Tallinna päev 75 

Eestikeelse kirjanduse osakond Lugemismängud 67 

Eestikeelse kirjanduse osakond Raamatu „Härra Klaasi pöörane muuseum“ 

esitlus 

65 

Eestikeelse kirjanduse osakond Lugude meri lõpetamine/ näituse avamine 53 

Eestikeelse kirjanduse osakond Kirjutamise klubi 32 

Eestikeelse kirjanduse osakond Lugemiskoer 31 

Eestikeelse kirjanduse osakond Düsleksia infopäev 25 

Eestikeelse kirjanduse osakond Halloweeni tähistamine 24 

Eestikeelse kirjanduse osakond Raamatukogus nutikaks 83 

Kadrioru raamatukogu Antoni aialaat Tammsaare ja Kadrioru 

raamatukogus 

150 

Kadrioru raamatukogu Suvelõpu piknik Doris Karevaga ja Jan 

Kausiga 

125 

Kadrioru raamatukogu Kohtumine kirjanikuga: Jaak Juske 33 

Kalamaja raamatukogu Nukitsa konkurss 141 

Kalamaja raamatukogu Laste ja noorte festival. Avatud mänguväljad. 

Mänguväli „Mere lapsed”.  

115 

Kalamaja raamatukogu Jaak Juske näitus ja slaidiprogramm 

„Kalamaja vanadel fotodel! 

68 

Kalamaja raamatukogu Aardejaht 44 

Kännukuke raamatukogu Laste kunstiring (13 korda) 118 

Kännukuke raamatukogu Laste raamatuklubi (15 korda) 113 

Kännukuke raamatukogu Valepidimaa muusikaline etendus 

mudilastele 

62 

Kännukuke raamatukogu Lõvi Leo külaskäik 38 

Kännukuke raamatukogu Linnalaagrite külastused (2 korda) 36 

Kännukuke raamatukogu Kohtumine kirjanik Margus Konnulaga 33 

Kännukuke raamatukogu Kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga 29 

Kännukuke raamatukogu Looduse ja teaduse muusika koolinoortele 29 

Kännukuke raamatukogu Kohtumine kirjanik Ilmar Tomuskiga 28 

Kännukuke raamatukogu Kohtumine kirjanik ja näitleja Jim Ashileviga 28 

Kännukuke raamatukogu Loe ja Loo (3 korda) 26 

Kännukuke raamatukogu Kirjanduslik mälumäng noortele 25 

Kännukuke raamatukogu Noorteõhtud (6 korda) 24 

Kännukuke raamatukogu Ettelugemispäev „Meri raamatulugudes“ 22 

Kännukuke raamatukogu Lood kevadest 20 

Laagna raamatukogu Eesti keelt ja kultuuri tutvustav lasteürituste 

sari „Eesti keel Mõmmiga“ 

390 
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Laagna raamatukogu Lugemisprogramm „Loeme valmis oma 

raamatu“ 

238 

Laagna raamatukogu Laagna raamatukogu juubeliga seotud 

üritused 

81 

Laagna raamatukogu Noorte lugemisklubi üritused 45 

Laagna raamatukogu Kirjandusklubi „Elutuli“ üritused 31 

Laagna raamatukogu Talvise koolivaheaja üritused 29 

Muusikaosakond Mufila lasteüritused (18 üritust aasta jooksul) 142 

Muusikaosakond Mondo dokfilmiõhtud noortele (8 õhtut aasta 

jooksul) 

58 

Männi raamatukogu Tallinna päeva tähistamine 54 

Nurmenuku raamatukogu Laupäevased meisterdused 104 

Nurmenuku raamatukogu Aardejaht  47 

Nurmenuku raamatukogu Nukitsa konkurss 41 

Nurmenuku raamatukogu Haabersti Tervisepäeval raamatukogu 

pakutavad tegevused lastele 

28 

Nõmme raamatukogu Lugemiskoeratund 42 (aastas) 

Nõmme raamatukogu Muinasjututund 134 (aastas) 

Nõmme raamatukogu Kohtumine Jaanus Vaiksooga 178 

Nõmme raamatukogu Nõmme perepäev 132 

Nõmme raamatukogu Nõmme jõululaat 97 

Nõmme raamatukogu Kohtumine Andrus Kivirähaga 73 

Nõmme raamatukogu Aardejaht 53 

Nõmme raamatukogu Joonistusvõistluse „Väike Eesti, palju 

rahvusi“ autasustamine 

28 

Nõmme raamatukogu YFU Eesti külalistund 26 

Nõmme raamatukogu Rahvuskultuuride nädal: Poola 

lastekirjanduse tutvustus 

22 

Nõmme raamatukogu Miino raamatute tutvustus Liina Velneriga 12 

Paepealse raamatukogu Autovaba päev 405 

Paepealse raamatukogu Keelering „Isahiir Huberti jutuhommik“ 230 

Paepealse raamatukogu Projekt „Kirjanik raamatukogus“ 86 

Paepealse raamatukogu Projekt „Nutikalt lugemine vahvaks“ 75 

Paepealse raamatukogu Projekt „Mis uudist, raamatukogu?“ 55 

Paepealse raamatukogu Soome lasteteater Vaara 52 

Paepealse raamatukogu Projekt „Pisatel prišol v gosti k nam! Meile 

tuli külla kirjanik!“ 

31 

Paepealse raamatukogu Lasnamäe Muusikakooli kontsert 

rahvusvähemuste päeval 

28 

Paepealse raamatukogu Koomiksi töötuba  21 

Paepealse raamatukogu Kohtumiste sari „Looduse ja teaduse 

muusika“ 

20 

Pirita raamatukogu Kohtumine kirjanik Margus Karuga projekti 

“Kirjanik raamatukogus” raames 

243 

Pirita raamatukogu Kohtumine lastekirjaniku ja illustraatori 

Kertu Sillastega projekti “Mis uudist, 

raamatukogu” raames 

137 

Pirita raamatukogu Tallinna päeval jalutuskäik Pirital Lagle 20 
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Pareki juhtimisel 

Pääsküla raamatukogu Ettelugemispäev 12  

Pääsküla raamatukogu Koolivaheaja üritused 54  

Pääsküla raamatukogu Lastega näituse külastamine 22  

Pääsküla raamatukogu Laupäevased lastetunnid 240  

Pääsküla raamatukogu Lugemisprogramm Suvi raamatuga 

tutvustusüritused 

109  

Pääsküla raamatukogu Nukitsa tunnid 178  

Pääsküla raamatukogu Nõmme jõululaada töötoad 97  

Pääsküla raamatukogu Nõmme Kevad noortepäev 132  

Pääsküla raamatukogu Nõmme Vaba aja keskuse erivajadustega 

laste suvelaagri üritus 

12  

Pääsküla raamatukogu Põnnide hommikud 122  

Pääsküla raamatukogu Teisipäevaõhtused lasteüritused kord kuus 16  

Raamatukogubuss Tallinna Merepäevad 1653 

Raamatukogubuss Pirita raamatukogus raamatukogubussi 

tutvustamine 

206 

Raamatukogubuss Nõmme raamatukogus raamatukogubussi 

tutvustamine 

176 

Raamatukogubuss Nõmme Perepäev 175 

Raamatukogubuss Väike-Õismäe raamatukogus 

raamatukogubussi tutvustamine 

137 

Raamatukogubuss Puude taga on inimene 125 

Raamatukogubuss Laagna raamatukogu 90. juubeli tähistamine 103 

Raamatukogubuss Kännukuke raamatukogus raamatukogubussi 

tutvustamine 

87 

Raamatukogubuss Tallinna päev Tallinna Keskraamatukogus 55 

Raamatukogubuss Kadrioru raamatukogus raamatukogubussi 

tutvustamine 

50 

Sõle raamatukogu Koolivaheaeg raamatukogus. Sügis 45 

Sõle raamatukogu Nõiakoopa avamine 32 

Sõle raamatukogu Kirjanik raamatukogus: Margit Sarapik 21 

Sõle raamatukogu Kirjanik raamatukogus: Mudlum 11 

Sõle raamatukogu Meisterdame unenäopüüdjaid koos Jaanika 

Aasrannaga  

10 

Sääse  raamatukogu Lemmikuga raamatukokku 50 

Sääse  raamatukogu Noored Taibud (lasteklubi) 50 

Sääse  raamatukogu Mis uudist, raamatukogu (Ilmar Trull) 43 

Sääse  raamatukogu Kohtumine kirjanikuga (Reeli Reinaus) 26 

Sääse  raamatukogu Lauamängu laupäev 18 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Skype raamatuklubi (4 üritust) 221 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Lastega loomariigis 157 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Kohtumine Andrus Kivirähkiga 55 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Venekeelse ajakirja Täheke esitlus 46 
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Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Näituse „Laste loomingu maailm“ avamine 44 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Loodusmuuseumi külastus 40 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Kaasani kiriku noortekoori jõulukontsert 40 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Lastega loomariigis – vene keeles Eesti 

loomadest ja loodusest  

36 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Perepäev: muusika ja luule õhtu 30 

Tallinna Keskraamatukogu 

võõrkeelse kirjanduse osakond 

Mereröövlid raamatukogus (Tallinna päeva 

tähistamine) 

29 

Tondi raamatukogu Orienteerumismäng kesklinna 

raamatukogudes 

48 

Tondi raamatukogu Muinasjutuhommik raamatukogus 26 

Tondi raamatukogu Raamatukogupäevad pisikestele 20 

Torupilli raamatukogu Orienteerumismäng raamatukogudes 48 

Torupilli raamatukogu Kohtumine Piret Rauaga 46 

Torupilli raamatukogu Aardejahi meisterdamine (3) 42 

Torupilli raamatukogu Lauamängude mängimine (9) 42 

Torupilli raamatukogu Kohtumine Vladislav Koržetsiga 28 

Torupilli raamatukogu Kohtumine Markus Saksatammega 23 

Torupilli raamatukogu Lugemiskoera infopäev 14 

Torupilli raamatukogu Roald Dahl 100 (4) 14 

Torupilli raamatukogu Raamatu- ja meisterdamistund 10 

Väike-Õismäe raamatukogu Meisterdamise ja jutuhommikud Loe ja loo 57 
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Lisa 5. Hinnang seaduse täitmisele Tallinnas 

Tulenevalt Rahvaraamatukogu seadusest RaRS § 4(2) tuleb rahvaraamatukogude võrgu 

loomisel lähtuda põhimõtetest, et üle 10 000 elanikuga linnas on vähemalt üks 

rahvaraamatukogu keskmiselt iga 15 000 elaniku kohta. Tallinnas on 1.12.2015 seisuga 

439 734 elanikku. Kui jagada elanike arv  raamatukogude arvuga (18), siis on tulemuseks üks 

rahvaraamatukogu enam kui 24 000 inimese kohta Tallinnas. 

 

Suurimad probleemid on meie jaoks Lasnamäe ja Kristiine linnaosad. Lasnamäel on üle 

118 000 elaniku ja vaid kaks raamatukogu. See tähendab, et mõlemad raamatukogud peavad 

teenindama üle 55 000 inimese. Raamatukogubuss Katarina Jee sõidab esmaspäeviti 

Lasnamäel ning kõiki lugejaid, kes bussi sellel päeval külastavad, jõuavad raamatukoguhoidja 

ja bussijuht lühikese peatusaja jooksul vaevu teenindada.  

 

Üle 32 000 elanikuga Kristiine linnaosas ei ole aga ühtegi rahvaraamatukogu. Hetkel 

teenindavad Kristiine elanikke lähemal asuvad teiste linnaosade raamatukogud. Kuid olukord 

pole selle linnaosa lugejate jaoks mugav ja sobiv. Teised lähedal asuvate raamatukogude 

koormus on aga suurem ning nad  ei suuda rahuldada korraga nii enda kui teise linnaosa 

elanike huve ja pakkuda kõigile sobivas mahus teavikuid ning teenuseid. 

 

Tallinna arengukavas aastateks 2014-2020 (Tallinna Linnavolikogu  määrus 13.06.2013 nr 

29) on välja toodud, et jätkuvalt on esmatähtis linna omandis olevate kultuuri-, mälu- ja vaba 

aja asutuste rekonstrueerimine, rahvaraamatukogude võrgu laiendamine. Peaeesmärgi 

„Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste tegevusvõimalustega ning 

elamusterohke Tallinn“ ühe meetmena on toodud raamatukoguteenuse arendamine: elanike 

enesetäiendamine ning selleks juurdepääsu tagamine kirjandusele ning muule kirjalikule, 

visuaalsele ning auditiivsele teabele. Selle meetme all on toodud uue raamatukogu ehitamine 

Lasnamäele ja raamatukoguruumide remondid. Kahjuks ei ole me aga Lasnamäel seni reaalse 

tulemuseni jõudnud. Raamatukogu seisukoht on kindel, lahenduseks ei saa olla vaid ühe 

praegu suhteliselt lähestikku asuvast raamatukogust teise asukohta viimine, vaid Lasnamäele 

on vaja rajada kolmas raamatukogu. 

 

Uue raamatukogu loomine Lasnamäele tõstaks oluliselt Lasnamäe elanike elukvaliteeti. 

Raamatukogu ühe põhiteenuse – raamatute laenutamise − kõrval on just selles linnaosas 

oluline elanikele infole ligipääsu tagamine (sh riigi ja Tallinna linna õigusaktid, perioodika 

erinevates keeltes).  Lasnamäele uue raamatukogu loomine parandaks oluliselt lasnamäelaste 

igapäevatoimetustega hakkamasaamist, suurendaks nende konkurentsivõimet tööjõuturul, 

vähendaks digitaalset lõhet ühiskonnas, tõstaks inimeste rahulolu oma igapäevaeluga ning 

muudaks neid paremini informeeritud ja aktiivsemateks ühiskonnaliikmeteks. 
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Lisa 6. 2016. aasta koostööpartnerite loetelu 

Koostööpartnerid: isikud (sh esinesid ja suhtlesid lugejatega erinevate ürituste, 

koolituste, kohtumiste jms raames) 

 

Ade Soon 

Age Ploom 

Age Tamm 

Agnes Liiv 

Aidi Vallik 

Aili Kala  

Aime Lauton 

Aino Pervik 

Aleksandr Hobotov 

Aleksandr Peljovin 

Aleksei Ivanov 

Aleksei Semjonov 

Aleksei Turovski 

Alexander Burdyga 

Andre Hinn  

Andrei Hvostov 

Andrei Škvorov 

Andrus Kivirähk 

Angela Sooba  

Anna Makarova 

Anne Ilp 

Anne Linde 

Anneli Habicht 

Annely Säre 

Arina Han 

Armin Kõomägi 

Artjom Tepljuk 

Artur Akon 

Asian Hô 

Atlan Karp 

Aurora Nevmeržitskaja 

Avo Üprus 

Brett Orlov 

Briti Tartes 

Carolina Pihelgas 

Christian Skovgaard 

Daisy Järva 

Darja Zubareva 

David Vseviov 

Diana Kippasto 

Diana Liiv 

Diana Otsing 

Dmitri Kartofelev 

Eduard Tüür 

Eero Janson 

Elina Gerodes 

Elina Netšajeva  

Elvira Egorova 

Ester Rusing 

Eva Luure 

Eva Maria Õunapuu 

Eve Ester 

Eve Palo 

Eve Reisalu 

Evelin Sirkas 

Evelina Vedom 

Evely Kutsar 

Evi Kikas 

Gabriella Nad  

Galina Ofitserova 

Gennadi Muravin 

Gennady Kozyrev 

Georgi Zjablov 

Gerda Grossthal 

Gert Teder 

Grete Perlbach 

Hanna Turetski 

Hanna-Mari Arro 

Hannes Vetik 

Heiki Vilep 

Heino Kivihall 

Heleri Hanko 

Helga- Johanna Kuusler 

Helger Aaresild  

Helgi Hilborn 

Heli Mänd 

Helin Kapten 

Igor Kotjuh 

Igor Lõssov 

Ilja Lunin 

Ilja Nartov 

Ilmar Tomusk 

Ilmar Trull 

Ilona Martson-Kivirähk 

Ilona Matson 

Ilpo Koskela 

Inari Leiman 

Indrek Hargla 

Indrek Koff 

Inga Leimann 
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Inga Žiūkienė 

Ingrid Masik 

Irina Kevel 

Ivar Vinkel 

Jaak Juske 

Jaak Urmet 

Jaakko-Priidik Hallas 

Jaan Aru 

Jaanika Aasrand 

Jaanus Vaiksoo 

Jan Kaus 

Janika Kärk 

Jekaterina Pesotski 

Jelena Rautsik 

Jelena Tšekulajeva 

Jelena Tšitšerina 

Jelena Voronova 

Jelizaveta Limintovskaja 

Jenni Gonovalova 

Jevgenia Lassel 

Jevgenia Rudovska 

Jim Ashilevi 

Jolande Kirschbaum 

Jonne Putkonen 

Josef Kats 

Joonas Sildre  

Juhan Saharov 

Julia Kabanova 

Julia Legatavitšute 

Jürgen-Kristoffer Korstnik 

Jürgen Rooste 

Jüri Lootus 

Kadi Kurema 

Kadi Lukanenok 

Kailit Taliaru 

Kairi- Kristlin Bramanis 

Kaja Hiiemaa 

Kadi Lukanenok 

Kadri Lepik 

Kadri Mölder 

Kadri Tiisel 

Kadri Voorand 

Kadriann Kibus 

Kadri-Ann Sumera 

Kaire Vahermets 

Kairi Look 

Kaisa Pihla 

Kalju Kruusa 

Kanni Kondio 

Karmen Puis 

Katja Koort 

Katrin Hallas  

Kelly Grossthal 

Kerri Gertrud Vestberg 

Ketlin Priilinn 

Kevin Poll 

Kiira Marianne Kadarik 

Kivi Larmola 

Krista Heinpalu 

Krista Ojasaar 

Kristel Ainsalu 

Kristel Rannaääre 

Kristi Käsper 

Kristiina Bernhardt 

Kristiina Jessen 

Kristiina Trestip 

Kristiina Vähk 

Kristina Laks- Feofanova 

Kristina Norman 

Ksenia Kuchukova 

Ksenia Šved  

Kulno Tamman 

Kärt Ruubel  

Kätlin Kaldmaa 

Kätlin Vainola 

Lada Mehikas 

Larissa Bahmut 

Lauma Zvidrina 

Laura Ennet 

Laura Šmideberga 

Lea Arme 

Leelo Tungal 

Levi-Daniel Mägila  

Liili Abuladze 

Liina Velner 

Liis Mehine 

Liis Nimik 

Linda Triinu Altnurme 

Ljudmila Dombrovska 

Ljudmilla Ljulko 

Ljudmilla Semjonova 

Ly Mere 

Ly Vetik 

Maarja Kangro 

Maarja Tali 

Made Luiga 

Mai Ots 

Maikel Mõttus 

Malin Klingenberg 

Marat Gainullin 
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Maria Bogdanovitš 

Marin Vinkel 

Marina Datskovskaja 

Marina Skulskaja 

Margit Kilumets 

Margit Ross 

Margit Sarapik 

Margus Karu 

Margus Konnula 

Margus Riimaa 

Marika Labanova 

Marika Liivlaid 

Marika Reinmets 

Marju Ilves 

Marko Ala 

Markus Saksatamm 

Mari-Liis Oja 

Maris Maasikas 

Marite H. Butkaite 

Marius Peterson 

Martin Dišlis 

Máté Hulesch 

Meelis Kupits 

Mihkel Mätas 

Mihkel Nõel 

Mikk Tamkivi 

Mirjam Peterson 

Monica Klemet 

Nadežda Burdyga  

Nargiz Kuut  

Nastja Pertsjonok 

Natalia Suharevich 

Natalja Jegupova 

Natalja Paaslepp 

Niina Kontio 

Niina Peerna 

Nikolai Karajev 

Nina Rock 

Nora Roussel 

Norman Aasma 

Oksana Järviste 

Olavi Ruitlane 

Olga Gužvina 

Olga Raudonen 

Olga Voronova 

Otto Kaarel Altroff 

P. I. Filimonov 

Paul Pajos 

Peeter Helme 

Peeter Sauter 

Peeter Veevo  

Pille Maffuci 

Piret Loide 

Piret Pärgma 

Piret Raud 

Ragnar Tammeleht 

Ramelja Ulubajeva 

Ranel Sarapuu 

Reeli Reinaus 

Reelika Kask 

Reet Pool 

Regina Lukk-Toompere 

Reinut Tepp 

René Tendermann 

Roza Oganesjan 

Sander Tulk 

Sandra Sirge 

Sergei Kuznetsov 

Sirli Grauberg 

Slawomira Borowska-Peterson 

Stan Kalinin  

Sveta Grigorjeva 

Svetlana Barõnina 

Svetlana Voltšihina 

Zinaida Linden 

Taavi Tulev 

Tamara Jegorova 

Tarmo Sillaots 

Tarmo Soomere 

Tatjana Fedulova 

Tatjana Fomina 

Tatjana Ingerma 

Tatjana Kosminina 

Tatjana Sollmann 

Tatjana Treufeldt 

Tiina Naarits-Linn 

Tiina Randoja  

Tiina Rüütmaa 

Tiit Pruuli 

Tiiu Speek 

Tiiu Tenno 

Timo Tarve 

Timur Llikajev 

Tina Sonnenberg 

Tobias Tammearu 

Toomas Nestor 

Triin Jõeveer 

Triin Ruubel 

Triin Sild   

Triin Tael 



Tuuri Dede 

Tõnu Aru  

Tõnu Kalm 

Tõnu Leinbock 

Ulla Saar 

Ulvi Põhako 

Urmas Vulp 

Urve Sunny 

Vahur Laiapea   

Valentina Furik 

Veronika Kivisilla 

Viacheslav Pernavskiy 

Viivika Volt 

Viktorija Ladõnskaja 

Vladislav Koržets 

Üllar Meristo 

Yyhely Hälvin
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Koostööpartnerid: asutused (v.a lasteaiad ja koolid, ülikoolid) 

 

A.H. Tammsaare Muuseum 

Aiesec Eesti MTÜ 

Aiesec Latvia 

Ajakiri Värske rõhk 

Apollo Holding OÜ 

Arkhangelsk Regional Scientific Library 

AS Swedbank 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 

Bastor Stuudio 

Bjarte OÜ 

Brahma Kumaris Eesti 

Cuba Films 

Draakon ja Kuu 

Edelveiss kunstistuudio 

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing 

Eesti Demograafiainstituut 

Eesti Inimõiguste Keskus 

Eesti Keeleinspektsioon 

Eesti Koomiksiselts 

Eesti Lastekirjanduse Keskus 

Eesti Loodusloomuuseum 

Eesti Lugemisühing 

Eesti Rahvusraamatukogu 

Eesti Rahvusringhääling 

Eesti Tuhkrute Liit  

Eesti Töötukassa 

Eesti-Korea Kultuuriselts 

Elamusõppe labor MTÜ 

Elva Linnaraamatukogu 

EV Stardiabi OÜ 

Expat Relocation Estonia OÜ 

Haabersti Linnaosa Valitsus 

Iiri-Eesti Ärivõrgustik 

IseDisainer OÜ 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus 

Meie Inimesed  

Johannes Mihkelsoni Keskus 

Järvamaa Keskraamatukogu 

Järvamaa kooliraamatukoguhoidjate 

sektsioon 

Kalamaja Selts 

Kalju Kirik 

Kammermuusikud MTÜ 

Keila Tarbijate Ühistu Pääsküla kauplus 

Kesklinna Noortekeskus 

Kirjandusklubi "Arbat" 

Kirjastus Hea Lugu 

Kirjastus Pilgrim 

Kunstistuudio LoginArt   

KÜ Imanta 39 

KÜ Liivalaia 40 

KÜ Liivamäe 3 

KÜ Tartu mnt 24 

Lasnamäe Huvikeskus 

Lasnamäe linnaosa halduskogu haridus ja 

kultuurikomisjon 

Lasnamäe Sotsiaalkeskus 

Lastemuuseum 

Laste muusikastuudio Nupukesed 

Lasteleht.ee 

LGBT ühing 

Lihula Valla Raamatukogu 

Lingua Franca 

Loovarengu kool Bjarte 

Lähte Ühisraamatukogu 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

Maamajanduse Infokeskus 

Maanteeamet 

Merit Tarkvara AS 

Microsoft Eesti 

Mondo MTÜ 

MTÜ Arengu Sammud projektilaager 

„Kirju Suvi” 

MTÜ Art Studio Gallox 

MTÜ Charity Pirital 

MTÜ Eesti Pagulasabi 

MTÜ Eesti Severjanini Kultuuriselts 

MTÜ Ethical Links 

MTÜ Kirjandusklubi „Harmoonia” 

MTÜ Kodanikukoolitus 

MTÜ Kunstistuudio Galerii-Welt 

huvialakool 

MTÜ „Lasnaidee“ 

MTÜ Moldova kultuuriselts „Lutšajefarul“ 

MTÜ Mondo 

MTÜ Puude taga on inimene 

Mustamäe Laste Loomingu Maja 

Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Mustamäe Päevakeskus 

Männiku Noortekeskus 

Naisteklubi "Artemida" 

Naiste luuleklubi "Lüüra" 

Narva Keskraamatukogu 

Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio 

Nõmme Kultuurikeskus 

Nõmme Linnaosa Valitsus 
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Nõmme Loodusmaja MTÜ 

Nõmme Muusikakool 

Nõmme Noortemaja 

Nõmme Sotsiaalmaja 

Nõmme Sõnumid (linnaosa leht) 

Nõmme Vaba Aja Keskus 

Nõmme Õpilasesinduste Liit  

Paraisten kaupunginkirjasto 

Pirita Linnaosa Valitsus 

Põhja-Eesti Rajaleidja Keskus 

Põhja-Tallinna Noortekeskus 

Põhja-Tallinna Sõnumid (linnaosaleht) 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindus 

Eestis 

Päikese kirjastus 

Pääsküla Noortekeskus 

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride 

Ühenduste Liit Lüüra 

Siaures ministru tarybos biuras Lietuvoje 

Siseministeerium 

Soome teatritrupp Vaara 

Sotsiaalkeskus Ülase12 

Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi osakond  

Sound Music kitarristuudio 

Stadtbibliothek Bremen 

Stadtbibliothek Lübeck 

Stadtbüchereien Hamm 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka 

Zoo seikluskeskus 

Tallinna Haridusamet 

Tallinna Kaasani Kirik 

Tallinna Keskkonnaamet  

Tallinna Kodurahu Programm 

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 

Tallinna Loomaaed 

Tallinna Munitsipaalpolitsei 

Tallinna Mustamäe Linnaosavalitsus 

Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Männiku 

üksus 

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti 

Mereakadeemia 

Tallinna Transpordiamet 

Tallinna TV 

Tallinna Õpetajate Maja aineühendus 

algõpetus 

Tapa Linnaraamatukogu 

Tartu Oskar Lutsu nimeline 

Linnaraamatukogu 

Teadusteater Kolm põrsakest  

Telliskivi Selts 

Tondiraba Jäähall  

Turun Kaupunginkirjasto 

Turun Naiskeskus 

V. Kudirkos Public Library in Kaunas 

Vaara-Kollektiivi teatritrupp Soomest 

Valmiera Zonta Klub 

Valmieras Bibliotēka 

Varrak 

Vene Pensionäride klubi "Sõprus" 

Viimsi Noortekeskus 

Väikesed Nõmmekad 

Värsked Ajud 

Westminster Reference Library  

Õpetajate leht 

YFU Eesti 

Пудожская центральная районная 

библиотека 
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Koostööpartnerid: lasteaiad  

 

 

Alasniidu Lasteaed 

Eralasteaed Aarete Saar 

Eralasteaed Edu Valem 

Juudi Lasteaed AVIV 

Kalamaja Lasteaed 

Kallikalli lasteaed 

Karu Nuti Lastehoid 

Kelluke Lasteaed 

Kiisupere lasteaed 

Kirsikese Lasteaed 

Kolde lasteaed 

Krõlli lasteaed 

Laagri Lasteaed 

Lasteaed Kajakas 

Lasteaed Maasikas 

Lasteaed Mesipuu 

Lasteaed Naeratus 

Lasteaed Ojake 

Lasteaed Päikene 

Lasteaed Pääsupesa 

Lasteaed Vanalinna Lapsed 

Memme Musi lasteaed 

Merivälja Lasteaed 

Midrimaailm 

Minilasteaed Lõvimeri OÜ 

Mudila Lasteaed 

Naba Lasteaed 

Nõlvaku Lasteaed 

Nõlvaku Lasteaia Tuleviku filiaal  

OÜ Minieralasteaed Lõvimeri 

Padriku Lasteaed 

Paekaare lasteaed 

Pelguranna Lasteaed 

Pirita Lasteaed 

Pirita Kose Lasteaed 

Päikesejänku lasteaed 

Sitsi Lasteaed 

Taime Lasteaed 

Tallinna 22. lasteaed 

Tallinna Arbu Lasteaed 

Tallinna Asunduse lasteaed 

Tallinna Jaan Poska lasteaed 

Tallinna Järveotsa Lasteaed 

Tallinna Kadaka Lasteaed 

Tallinna Kihnu Lasteaed 

Tallinna Kiisa Lasteaed 

Tallinna Kivimurru Lasteaed 

 

 

 

Tallinna Kristiine Lasteaed 

Tallinna Kullatera Lasteaed 

Tallinna Kuristiku Lasteaed 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 

Tallinna Lehola Lasteaed 

Tallinna Lasteaed Delfiin 

Tallinna Lasteaed Karikakar 

Tallinna Lasteaed Kaseke 

Tallinna Lasteaed Kiikhobu 

Tallinna Lasteaed Kirsike 

Tallinna Lasteaed Kraavikrõll 

Tallinna Lasteaed Laagna Rukkulill  

Tallinna Lasteaed Mooniõied 

Tallinna Lasteaed Männimudila 

Tallinna Lasteaed Pallipõnn 

Tallinna Lasteaed Pääsusilm 

Tallinna Lasteaed Rabarüblik 

Tallinna Lasteaed Sinilill 

Tallinna Lasteaed Sinilind 

Tallinna Lasteaed Vesiroos 

Tallinna Lasteaed Vikerkaar 

Tallinna Lastead Õunake   

Tallinna Lauliku Lasteaed  

Tallinna Liikuri Lasteaed 

Tallinna Liivamäe Lasteaed 

Tallinna Linnamäe Lasteaed 

Tallinna Liivaku Lasteaed 

Tallinna Loitsu Lasteaed  

Tallinna Magdaleena Lasteaed 

Tallinna Mahtra Lasteaed 

Tallinna Meelespea Lasteaed 

Tallinna Mooniõied Lasteaed  

Tallinna Muhu Lasteaed 

Tallinna Mutionu Lasteaed 

Tallinna Männi Lasteaed 

Tallinna Männiku Lasteaed 

Tallinna Männikäbi Lasteaed   

Tallinna Mürakaru Lasteaed 

Tallinna Nurmenuku Lasteaed 

Tallinna Paekaare Lasteaed 

Tallinna Raadiku Lasteaed 

Tallinna Rukkilille Lasteaed 

Tallinna Rännaku Lasteaed  

Tallinna Rõõmupesa Lasteaed 

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed 

Tallinna Sõbrakese Lasteaed 

Tallinna Tammetõru Lasteaed 



Tallinna Terakese Lasteaed  

Tallinna Tihase Lasteaed 

Tallinna Tuule Lasteaed 

Tallinna Tähekese Lasteaed 

Tallinna Unistuse Lasteaed 

Tallinna Virmalise Lasteaed 

Tallinna Vormsi lasteaed 

Tallinna Ümera Lasteaed 

Tuule Lasteaed 

  



Koostööpartnerid: põhikoolid, gümnaasiumid, ülikoolid 

 

Arsise Kellade Kool 

Audentese Erakool 

Avinurme Gümnaasium 

Eesti Kunstiakadeemia 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

Eesti Rahvusvaheline Kool 

Ehte Humanitaargümnaasium 

Eurogümnaasium 

Gaia Kool 

Georg Otsa nimeline Tallinna 

Muusikakool 

Garant Erakool 

Gustav Adolfi Gümnaasium 

Haabersti Vene Eragümnaasium- MTÜ 

Kool 21.Sajandil 

Haabersti Vene Gümnaasium 

Harkujärve Põhikool 

Hilariuse Kool 

Jakob Westholmi Gümnaasium 

Kaarli Kool 

Kadrioru Saksa Gümnaasium 

Kalamaja Põhikool 

Karjamaa Põhikool 

Keila Kool 

Käo Põhikool 

Lasnamäe Gümnaasium 

Lasnamäe Muusikakool 

Lasnamäe Põhikool 

Lasnamäe Vene Gümnaasium 

Lilleküla Gümnaasium 

Luostavuorinen lukio 

Merivälja Kool 

Mäepealse Erakool 

Narva Paju kool 

Nõmme Erakool 

Nõmme Põhikool 

Memme Musi lasteaed 

Pelgulinna Gümnaasium 

Pirita Majandusgümnaasium 

Püha Johannese kool 

Rahumäe Põhikool 

Ristiku Põhikool 

Sakala Eragümnaasium 

Tabasalu Gümnaasium 

Tallinna 21. Kool 

Tallinna 32. Keskkool 

Tallinna 53. Keskkool 

Tallinna Arte Gümnaasium  

Tallinna Ehte Humanitaargümnaasium 

Tallinna Euroopa Kool 

Tallinna Heleni Kool 

Tallinna Humanitaargümnaasium 

Tallinna Inglise Kolledž 

Tallinna Juudi Kool 

Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

Tallinn Kadaka Põhikool 

Tallinna Karjamaa Põhikool 

Tallinna Kesklinna Põhikool  

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 

Tallinna Kivimäe Põhikool 

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool 

Tallinna Kristiine Gümnaasium 

Tallinna Kunstigümnaasium 

Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

Tallinna Laagna Gümnaasium 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 

Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasium 

Tallinna Lasnamäe Vene Lütseum 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Tallinna Mahtra Põhikool 

Tallinna Merekalda Kool 

Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

Tallinna Mustamäe 

Humanitaargümnaasium 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 

Tallinna Mustjõe Gümnaasium 

Tallinna Muusikakeskkool 

Tallinna Nõmme Gümnaasium 

Tallinna Pae Gümnaasium 

Tallinna Prantsuse Lütseum 

Tallinna Pääsküla Gümnaasium 

Tallinna Rahumäe Põhikool 

Tallinna Reaalkool 

Tallinna Ristiku Põhikool 

Tallinna Saksa Gümnaasium 

Tallinna Soome Kool 

Tallinna Südalinna Kool 

Tallinna Tehnikagümnaasium 

Tallinna Tondi Põhikool ja selle 

õpilaskodu 

Tallinna Toomkool  

Tallinna Tõnismäe Reaalkool 

Tallinna Vaba Waldorfkool 

Tallinna Õismäe Gümnaasium 
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Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

Tallinna Ühisgümnaasium 

Tallinna Ülikool 

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia 

Tartu Annelinna Gümnaasium 

Tartu Erakool 

Tartu Kesklinna Kool 

Tartu Kivilinna Kool 

Rocca Al Mare Kool 

Valmiera keskkool 

Vanalinna Hariduskolleegium  

Vasa övningsskolas gymnasium 

Школа №1г. Пудожа Республики 

Карелия 

 

 


