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Maakonna/linna 
nimi 

Elanike arv 
(01.01.14) 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 
arv  

Haruraamatukogude 
arv 

Kokku 

Harju/Tallinn 429 867 1 17 18 
 
Lisaks on Tallinna Keskraamatukogul raamatukogubuss nimega Katarina Jee.  
 
 
1. Põhilised tegevussuunad 

 
Tallinna Keskraamatukogu missiooniks on 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 71 121 lugejat (sh 15 
887 last). Meie raamatukogusid külastati 1 039 740 korral (sh lapsed 207 274 korral) 
ja laenutati koju 1 695 132 (sh lastele 184 796) teavikut. Kojulaenutuste arvust 65% 
moodustavad ilukirjanduse ja 61% eestikeelse kirjanduse laenutused. 2013. aastal 
külastati raamatukogu veebilehte 477 254 korda. Aasta lõpu seisuga oli meie 

raamatukogudes kokku 991 429 raamatut, neist 63% eesti ja 32% vene keeles, 
ülejäänud inglise, saksa, soome, prantsuse jt keeltes. Kogust 55% moodustab 
ilukirjandus.  
 
2014. aastal toetas Tallinna Keskraamatukogu Euroopa Raamatukogu-, Info- ja 
Dokumentatsiooniühenduste Büroo (The European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations, EBLIDA) korraldatud kampaaniat „Õiguse eest e-
lugeda!“. Kampaania bänner on raamatukogu veebilehel ka 01.03.2015 seisuga. Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing kasutas pressiteates „Õigus e-lugeda! on üle-euroopaline 
kampaania“ e-raamatute laenutamise olukorra näitlikustamiseks Tallinna 

Keskraamatukogult saadud statistikat. Tallinna Keskraamatukogu on tänaseni ainus 

raamatukogu Eestis, kes laenutab litsentsipõhiselt kaasaegseid e-raamatuid.   
 
2014. aastal valis rahvusvaheline mittetulundusühing EIFL (Electronic Information 
for Libraries) üheks rahvaraamatukogude informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia innovatsiooniauhinna (Innovation Award – for 
Creative use of ICT in public libraries) saajaks Tallinna Keskraamatukogu e-
raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU, rõhutades selle innovaatilise IT− 

lahenduse mõju ühiskonnas laiemalt. E-raamatute laenutusteenuse pakkumisel 
keskendub Tallinna Keskraamatukogu kaasaegsetele eestikeelsetele e-raamatutele ehk 
nendele e-raamatutele, millele täna autoriõigus kehtib.  
 
2014. aastal keskendusime taas ennekõike nii põhiteenuste kui e-teenuste 
arendamisele. Tallinna Keskraamatukogu hakkas laenutama oma lugejatele uue 
põlvkonna e-lugerit BOOX ja liikumisaasta projektina erinevaid spordivahendeid, 
pakkuma tahvelarvutite, nutitelefonide ja graafikalaudade koolitusi, laiendama 
lugemiskoerte projekti, korraldama senisest enam integratsiooni edendavaid üritusi 

http://www.keskraamatukogu.ee/?id=67647
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jpm. 2014. a märksõnadeks oli  innovaatilisus ja ebatraditsioonilised 

raamatukoguteenused.  
 
Rahvaraamatukogud 2020 (Public Libraries 2020) programmi raames alustati 
koostööd Lugemise & Kirjutamise Fondiga (inglise keeles Reading & Writing 
Foundation) ja seda kolme raamatukogukaitse projektiga, mis jätkuvad ka aastal 
2015. Projektide eesmärgiks on tutvustada rahvaraamatukogude rolli inimeste 
digitaalsel ja sotsiaalsel kaasamisel ning elukestva õppe toetamisel.   
 

2.  Juhtimine ja arendustegevus 

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid 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 Kultuuriväärtuste Ameti juhataja 

käskkirjadest, raamatukogu direktori käskkirjadest ning raamatukogu põhimäärusest.  
 
Tallinna Keskraamatukogu tegevuse kajastamist Tallinna arengukavas aastateks 2014-
2020, strateegias „Tallinn 2030“ ja linnaosade arengukavades käsitleti 2013.a 

aruandes.  
 
Tallinna Keskraamatukogul on kaks nõukogu: komplekteerimisnõukogu ja 

töökeskkonnanõukogu. Komplekteerimisnõukogu keskendus 2014. aastal perioodika 
hoiuaegade ülevaatamisele ja tellimisele aastaks 2015. Kuna ajakirjade valik noortele 
on väike, siis otsustati ka igasse haruraamatukogusse hakata tellima ingliskeelseid 
koomikseid. Ühtlasi otsustati, et ainult seaduste tervikteksti sisaldavaid 
(kommenteerimata) väljaandeid ei komplekteerita enam ka peamaja (Estonia pst 8) 
lugemissaali, kuna kõik seadused ja nende redaktsioonid on kättesaadavad Riigi 
Teataja võrguväljaande veebilehel. Vajaduse tekkimisel prinditakse seadused 
raamatukogu kulul lugejatele lugemissaalis kohapeal kasutamiseks. 
Töökeskkonnanõukogu keskendus 2014. aastal jahutussüsteemide ja valgustitega ning 
teiste töökeskkonnaga seotud küsimuste lahendamisele.  
 
 
2.2 Eelarve  

 
2014. aasta eelarvest moodustasid tulud omavalitsuselt 2 501 937 (kasv eelmise 
aastaga võrreldes 2,3%)  eurot ning tulud riigilt 334 679 eurot (sellest toetus teavikute 

ostmiseks 322 400, toetused projektidele 12 279 eurot). Tulud muudest allikatest olid 
kokku 181 413 eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 4,7%),  selles sisaldub lisaks 

omatulule toetus projektidele (ei sisalda Kultuuriministeeriumist saadud 
projektitoetusi) 13 256 eurot ja annetused 8516 eurot (annetatud teavikud).  
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Omatulu laekus 158 520 eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 1,9%). Lugejate 

võlgnevustest laekus kokku 98 503 eurot, kommunaalteenuste edasimüügist 29 371 

eurot, tasuliste teenuste eest 20 627 eurot, raamatukogu ruumide ja inventari 
kasutamise eest 4985 eurot, raamatukogule mittevajalike teavikute müügist 7978  

eurot. 
 
2014 eelarve täitmine 
 
Eelarve täitmine (kulud) Seisuga  

31.12.2013 €  
Seisuga  
31.12.2014 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  2 940 305 2 988 183 1,6% 
Personalikulu  
(sh erisoodustus) 

1 607 074 1 635 710 1,8% 

Komplekteerimiskulu    
sh OV-lt 640 612 649 339 1,4% 
sh riigilt  312 536 318 423 1,9% 

Infotehnoloogiakulud  317 940 322 400 1,4% 
 
Projektidest saadud toetussummad ja nende kasutamine aastal 2014 
 

Projektid, toetused:  Periood Toetus-
summa 

Kasutatud 
2014 

Kultuurkapital:    
Venekeelsed kirjandusüritused 2013/2014  01.09.2013 - 

10.07.2014 
2080 1270 

Kirjandusürituste sari „Kirjanik raamatukogus“ 01.10.2013 - 
30.09.2014 

1950 1233 

Kultuuripärandi projekt lastele „Tubased 
teod“ 

01.10.2013 - 
28.02.2014 

310 124 

Luulemaraton Keskraamatukogus ja näitus 
„Aknaluule“ haruraamatukogudes 

01.02.2014 - 
31.05.2014 

1839 1839 

Aleksander Sibula pärandi jäädvustamine 01.04.2014 - 
30.11.2014 

4000 4000 

Osalemine IAMLi aastakonverentsil Belgias 15.06.2014 - 
19.08.2014 

250 250 

Lasteraamatu „Kõik on kõige targemad“ 
väljaandmine 

01.07.2014 - 
30.11.2014 

3000 3000 

Venekeelsete kirjandusürituste sarja 
„Lugejate neljapäev“ esinejate tasud 

01.10.2014 - 
01.07.2015 

1710 720 

Kohtumisürituste sari „Tule mängu“ 01.11.2014 - 
31.05.2015 

375 75 

Kirjandusürituste sarja „Kirjanik 
raamatukogus“ esinejate tasud 

01.10.2014 - 
01.10.2015 

1950 185 

Kokku Kultuurkapital:  17 464 12 696 
    
Kultuuriministeerium: 
Hasartmängumaksu Nõukogu 

   

Kirjandusürituste sari „Klassika ja tänapäev – 
ikka kõrvuti ja koos“ 

02.09.2013 - 
01.07.2014 

800 442,6 

Virtuaal(kul)tuur 02.12.2013 - 
30.04.2014 

1100 1100 

Tõlkijatega kohtumiste projekt „Keelest 
keelde“ noortele 

01.04.2014 - 
01.12.2014 

300 300 

Raamatukogust sportima: liikumis- ja 
spordivahendite laenutamine 
raamatukogudest 

01.02.2014 - 
16.04.2014 

2250 2250 

Eesti lastekirjanikke tutvustava veebipõhise 01.02.2014 - 3000 3000 
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interaktiivse mängu „Ahhaa, kirjanik!“ loomine 13.07.2014 
Kirjandus- ja lõimumisprojekt „Ohoo, 
koomiksid“ 

19.05.2014 - 
23.12.2014 

300 300 

Laste lugemisprogrammi „Suvi raamatuga 
2014“ lõpuürituse läbiviimine 

02.08.2014 - 
21.09.2014 

300 300 

Heli- ja fotoloomingu konkurss „Muusikat 
tabades 

15.05.201 - 
28.02.2015 

400 400 

Rahvusvaheline kirjandusprojekt „Skype 
raamatuklubi“ noortele 

01.11.2014 - 
31.05.2015 

500 200 

Kultuuriajakirjandus noortele – kas, miks, 
kuidas?: Lõimumis- ja kultuuriprojekt 

01.11.2014 - 
31.05.2015 

600 225 

Keskraamatukogu ja Drakadeemia 
improkirjutamine gümnaasiumiõpilastele 

01.09.2014 - 
31.05.2015 

500 125 

Kokku HMN:  10 050 8642,6 
    
Kultuuriministeerium: erinevad 
programmid 

   

„Tuk-tuk, kto tam? Pistel prišol v gosti k 
nam“: Kultuuriministeeriumi ühise teabevälja 
edendamise programm 

03.10.2013 - 
28.03.2014 

706 440,95 

Saja rahva lood: Kultuuriministeeriumi 
Rahvusvähemuste kultuuriühingute 
toetusprogramm 

01.02.2014 - 
14.12.2014 

630 630 

Kirjanduslike kohtumiste sari „Mis uudist, 
raamatukogu?“ lastele ja noortele: 
Kultuuriministeeriumi eesti kirjanduse 
toetusprogramm 

01.02.104 - 
31.12.2014 

750 750 

Vallaraamatukoguhoidjate viiepäevane 
praktika Tallinna Keskraamatukogus: 
Kultuuriministeeriumi raamatukogude 
arendamise programm 

01.05.2014 - 
19.12.2014 

1476  1277,66 
(jääk 
tagastati) 

„Pisatel prišol c gosti k nam!“: 
Kultuuriministeeriumi ühise teabevälja 
edendamise programm 

16.09.2013 - 
14.02.2014 

625 356,95 

„Raamatukogud teel tulevikku – infoajastu 
tehnoloogiad“ – Aleksander Sibula 130. 
aastapäevale pühendatud erialapäeva 
läbiviimine: Kultuuriministeeriumi 
raamatukogude arendamise programm 

07.11.2014 - 
10.12.2014 

639 179,99 (jääk 
tagastati) 

Kokku Kultuuriministeeriumi erinevad 
projektid 

 4826 3635,55 

    
Muud:    
Lõimumisvaldkonna arendusstipendium: 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus  

 1150 560 

Dokumentaalfilmi „Aleksander Sibul: Ustavus 
raamatule“ tootmine: Tallinna 
Kultuuriväärtuste Amet 

2014 3000 3000 

Töötukassa: tööpraktika juhendamised 2014 1120,38 1120,38 
Kokku muud  5270,38 4680,38 
    
Kokku projektid ja toetused:  36 610,38 29 654,53 

 
Projektitoetused võimaldavad pakkuda erinevatele sihtgruppidele laia valikut 

kirjandusüritusi heade esinejatega ning korraldada üritusi varasemast enam 

haruraamatukogudes. Tänu toetustele oleme suurendanud tähelepanu 

lõimumistegevustele. Toetused võimaldasid tähistada väärikalt Tallinna 
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Keskraamatukogu kauaaegse direktori ja Eesti raamatukogunduse arendaja 
Aleksander Sibula 130. sünniaastapäeva.  
 
Meie kogemus näitab, et üldjuhul antakse toetust vaid esinemistasudeks ehk siis me 

n.ö vahendame tasusid  loovisikutele. Kahjuks ei ole enam eraldatud raha 
kirjandusürituste reklaamile, mis aga tähendab, et raamatukogu peab reklaamimisest 

kultuuriväljaannetes üldjuhul loobuma, kuna tegevuseelarves meil selleks vahendeid 

ei ole. Toetuste taotlemisega kaasneb märkimisväärne täiendav töökoormus 

raamatukogule (esinejatega lepingute sõlmimine, raamatupidamisele vajalike vormide 

täitmine, aruandlus jms). Projektide kirjutamisega tegelevad töötajad väärivad 

tunnustamist, enamik esitatud projektidest on saanud toetust, mis on tõestuseks 

headest ideedest ja kogemustest projektikirjutamisel. Projektide algatamist ja 
läbiviimist oleme kasutanud töötaja arendamise ja töö rikastamise võimalusena. 
 
Osaleme koostööprojektides, kus toetuse taotleja on meie koostööpartner ning meie 

abistame taotluse esitamisel. Näiteks teater „Varius“ nimel läksid taotlused etenduste 

korraldamiseks Kultuurkapitali ja programmi „Teater maale“, Nahakunstnike Liit 

taotles Kultuurkapitalist raha meie ühiseks näituseprojektiks (näitus 2015. aasta 

veebruaris), raamatukogu saalides toimuvate kontsertide jaoks taotlevad raha 
korraldajad ise. 
 
 
2.3 Struktuur 

 
2014. aastal korraldati ümber võõrkeelse kirjanduse osakonna töö, mistõttu vähenes 

osakonna koosseis ühe bibliograafi ametikoha võrra, mille asemele loodi osalise 

tööajaga raamatukoguhoidja ametikoht. Seoses köitmistööde olulise vähenemisega 

muudeti majandusosakonna koosseisus täistööajaga köitja töökoht osalise tööajaga 

töökohaks. Ümber korraldati ka avalike suhete osakonna töö - osakonnast kaotati 
avalike suhete juhi ning loodi arendusjuhi ametikoht.   
 
2014. aastal võeti taas osa Tallinna linna sotsiaalsete töökohtade projektist, tööd 

võimaldati raamatute kiletajale (töötlusosakonnas) ja raamatukoguhoidja abile 
(eestikeelse kirjanduse osakonnas). 
 
Seoses vajadusega kulusid kokku hoida olid ka 2014. aastal kollektiivpuhkuseks 
suletud Kadrioru, Kännukuke, Männi, Nurmenuku, Pelguranna, Sõle ja Tondi 

raamatukogu. Valiku aluseks olevate kriteeriumidega, millistes raamatukogudes 
rakendada kollektiivpuhkust,  saab tutvuda 2010. a aastaaruandes. 
 
 
2.4 Personali juhtimine ja areng  
 
2014. aastal töötas Tallinna Keskraamatukogus 161 töötajat (koosseis 145,27), sh 116 

raamatukoguhoidjat (koosseis 108,5). 116-st raamatukoguhoidjast 93 on 
ülikooliharidusega, neist 65-l raamatukogundusharidus. Seitsmel raamatukoguhoidjal 
on raamatukogunduslik keskharidus ja 13 raamatukoguhoidjat on läbinud 

raamatukoguhoidja kutsekoolituse. Osadel raamatukoguhoidjatel on kõrgharidus veel 

omandamisel.  
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Raamatukoguhoidjate arvu vähenemine 14 võrra (aastal 2013 näitas statistika 130 

raamatukoguhoidjat) on suuresti seotud statistilise arvestuse aluste muutusega. 2014. 
aasta statistikasse ei ole arvestatud enam järgmisi ametikohtasid: majandusdirektor, 
personalijuht, IT-juht, IT-spetsialist, veebihaldur, haldusjuht, haldusspetsialist, avalike 
suhete spetsialist, kunstnik ja sekretär. Samuti oli aasta lõpu seisuga kaks ametikohta 

täitmata.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 
 
Koolitustel osalemine aastal 2014 
 

Raamatukogu nimi Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv 
(koolituse pikkus) 

Raamatukogu-
hoidjate arv, kes 
osalesid 
täienduskoolitusel 

Koolituseks 
kulutatud 
€ 

Keskraamatukogu 16 79 5  
Kadrioru raamatukogu 7 38,5 2  
Kalamaja raamatukogu 22 165 6  
Kännukuke raamatukogu 12 47 4  
Laagna raamatukogu 7 28 2  
Männi raamatukogu 8 33 2  
Männiku raamatukogu 14 56,5 2  
Nurmenuku raamatukogu 16 82,5 4  
Nõmme raamatukogu 17 63 4  
Paepealse raamatukogu 13 51 6  
Pelguranna raamatukogu 11 51 8  
Pirita raamatukogu 13 61 3  
Pääsküla raamatukogu 18 66,5 5  
Sõle raamatukogu 14 59 5  
Sääse raamatukogu 5 25 2  
Tondi raamatukogu 14 123 3  
Torupilli raamatukogu 13 70,5 4  
Väike-Õismäe raamatukogu 4 27 2  
Raamatukogubuss 82 893,6 57  
 92 1042,1 119 6254,62 

 
2014. aastal osaleti jätkuvalt palju sisekoolitustel ja muudel tasuta koolitustel. Kokku 
osaleti 92 koolitusel, sh raamatukogu sisekoolitusel. Lisaks sellele osaleti veel 25 
tööalasel infopäeval, koosolekul, nõupidamisel, töökeskkonnaga seotud koolitusel või 

muudel teadmisi või oskusi arendavatel üritustel.  
 
2014. aastal toimunud olulisemad koolitused 
 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Kirjanduskursus „Trendid maailmakirjanduses XI“ Tallinna Rahvaülikool 48 
Projektide kirjutamine Kroonprojekt OÜ 34 
Raamatukoguhoidjast õppimise toetajaks Sirje Virkus, Tallinna Ülikool 25 
Laste- ja noortetöötajate koolitus „Kas lugeda on 
mõnus?“ 

Hele Kriisa 19 

Erialapäev „Raamatukogud teel tulevikku – 
infoajastu tehnoloogiad“ 

Tallinna Keskraamatukogu 
infotehnoloogia osakond 

18 

Isikuandmete kaitse ja raamatukogud Eesti Rahvusraamatukogu 4 
Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikool 1 
Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikool 1 
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2015. aastal jätkatakse raamatukoguhoidja erialaoskuste, erinevate tarkvarade 

kasutamisoskuste, laste- ja noortetöö, kirjanduse alaste teadmiste ning erivajadustega 

lugejate teenindamise oskuste arendamist.  
 
Koolituste korraldamisele avaldavad mõju rahaliste vahendite olemasolu ja töö 

intensiivsus – kuna raamatukogus toimub lisaks teenindusele ka palju erinevaid 
ettevõtmisi, siis on koolitustel osalemise aja sobitamine keeruline. Tulenevalt 

vähestest rahalistest vahenditest kasutatakse rohkem raamatukogusiseseid ressursse ja 
viiakse läbi sisekoolitusi.  
 
2014. aastal käidi 23 riigisisesel töölähetusel, mille raames osaleti või esineti 

koolitustel, konverentsidel, seminaridel ja koosolekutel. Samuti käidi üheksal 

välislähetusel Soome Vabariigis, Läti Vabariigis, Belgia Kuningriigis ja Prantsuse 

Vabariigis. Välislähetuste raames osaleti konverentsidel, koostöö koosolekutel ja 

täiendati teadmisi.  
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 
Direktor Kaie Holm esines 8. aprillil 2014 Eesti Rahvusraamatukogu kutseõppes 

osalejatele ettekandega „Raamatukogu kommunikatsioon ja turundus. Ürituste 

korraldamine“. 
 
Teenindusdirektor Triinu Seppam esines teemal „Kogude korrastamine Tallinna 

Keskraamatukogu näitel, e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond ELLU ja 
autoriõigus“ 16. aprillil 2014 Jõhvi Keskraamatukogus; 2.-3. juunil 2014 ettekandega 
spordivahendite laenutuse teemal Eesti IUG suveseminaril Alujoa puhkekeskuses; 26. 
septembril 2014 kogude korrastamise loenguga Pärnu maakonna 

maaraamatukoguhoidjate infopäeval Pärnu Keskraamatukogus; 15. oktoobril 2014 
loenguga „Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU“ Eesti 

Raamatukoguhoidjate Ühingu rahvaraamatukogu komplekteerimise töörühma 

koolituspäeval; 25. novembril 2014 ettekandega „E-raamatute laenutusteenus Tallinna 
Keskraamatukogus ja ELLU e-raamatu laenutuskeskkond Tallinna 
Keskraamatukogus“ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu seminaril „E-raamat: 
kirjastamine, vahendamine, lugemine“ ja 27. novembril 2014 loenguga kogemusest 

Põhjamaade raamatukogudes Valga maakonna raamatukogude töötajate koolitusel 

Valga Keskraamatukogus. 
 
17. oktoobril 2014 pidas muusikaosakonna juhataja Kaie Viigipuu-Kreintaal Eesti 
Muusikakogude Ühenduse sügisseminaril ettekande IAMLi (International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) 
aastakonverentsi ja autoriõiguse teemadel. 
 
Eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Mari Sieberk tutvustas 8. 
aprillil 2014 Eesti Rahvusraamatukogu kutseõppes osalejatele ja 8. oktoobril 2014 

Tallinna Ülikooli infoteaduse bakalaureuseõppe esimesele kursusele Tallinna 
Keskraamatukogu teenuseid.  
 
15. aprillil 2014 pidas eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse 
pearaamatukoguhoidja Anneli Kengsepp loengu Harju maakonna 
raamatukoguhoidjatele lastele suunatud projektide teemal. 
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Paepealse raamatukogu juhataja Piret Martinov ja raamatukoguhoidja Ülle Kütsen 

korraldasid Jüri Raamatukogu töötajatele muinasjututunni läbiviimise praktikumi 26. 

aprillil 2014 Jüri Raamatukogus. 
 
13. juunil 2014 korraldasid teenindusdirektor Triinu Seppam, eestikeelse kirjanduse 
osakonna pearaamatukoguhoidja Mari Sieberk ja infoteeninduse 
pearaamatukoguhoidja Brigitta Kivisaar Eesti Rahvusraamatukogu töötajate grupile 

Tallinna Keskraamatukogu teenuste alase koolituse.  
 
2.4.3 Tallinna Keskraamatukogu osa koolituste korraldamisel kolleegidele 
 
Maist kuni detsembrini 2014 korraldas Tallinna Keskraamatukogu 
Kultuuriministeeriumi toetusel maakondade raamatukoguhoidjatele 5-päevast 
praktikat. Põlva Vallaraamatukogu, Jõhvi Keskraamatukogu, Kärdla 

Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, 
Tapa Linnaraamatukogu, Saare Maakonna Keskraamatukogu, Rapla 
Keskraamatukogu ning Valga maakonna Tsirguliina ja Taagepera raamatukogude 
töötajad said võimaluse tutvuda Tallinna Keskraamatukogu erinevate teenuste ja 
töökorraldusega. Kokku osales praktikal 22 kolleegi.  
 
7. novembril 2014 toimus Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev 

„Raamatukogud teel tulevikku – infoajastu tehnoloogiad“, millel osales 73 osalejat 

kohapeal ja ca 200 otseülekande vaatajat.  Erialapäeval toimusid ettekanded järgmistel 

teemadel: "Raadioside ja raamatud - ehk lugemine nähtamatus valguses", „Uued 

nutitelefonid“, "3D printimine pilves", "Eye Tracking ehk kuhu inimene vaatab", 
"GoogleGlass: ava oma silmad innovatsioonile!", 20 „Mektory – tudengite, teadlaste 
ja ettevõtete ühine ökosüsteem“ ja "Virtuaalne jalajälg ja küberkaitse". Osaleda 
soovijaid oli enam, kui saal mahutada suutis, mis on tõenduseks, et infotehnoloogia 
pidev areng on aktuaalne teema. 
 
Meie töötajate esinemistest kolleegidele vt ka 2.4.2.  
 
2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
Tallinna Keskraamatukogu töötajatest õpib bakalaureuseõppes Tallinna Ülikoolis 

kuus töötajat. Kraadiõppes Tallinna Ülikoolis õpib üheksa töötajat. 2014. aastal 
lõpetas üks töötaja Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolituse, mille eest tasus Tallinna 
Keskraamatukogu. 
 
Mõeldes raamatukogutöötajate järelkasvule, oleme praktikabaasiks erinevatele 
ülikoolidele, samuti teistele täiendkoolitust võimaldavatele asutustele. Tallinna 

Ülikoolist oli raamatukogus praktikal viis tudengit ja Tartu Ülikoolist kolm tundengit. 

Lisaks sellele omandasid praktilisi töökogemusi ka kaks Eesti Töötukassa praktikanti 

ning koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega ka kaks praktikanti 

Saksamaalt.  
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2.4.5 Töötajate tunnustamine  
 
Tallinna Keskraamatukogu sai 19. augustil 2014 EIFL (Electronic Information for 
Libraries) Public Library Innovation Programme innovatsiooni auhinna e-raamatu 
laenamise keskkonna ELLU eest. Tallinna Keskraamatukogu esindajana võttis 

auhinna vastu teenindusdirektor Triinu Seppam Rahvusvahelise 
Raamatukoguühingute ja –institutsioonide Liidu IFLA aastakonverentsi "Libraries, 
Citizens, Societies: Confluence for Knowledge" raames toimunud 
auhinnatseremoonial 19. augustil 2014 Lyoni linnas Prantsuse Vabariigis. 
 
President Toomas Hendrik Ilves ja liikumine Kodukant andsid 7. detsembril 2014 üle 

tunnustuse Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holmile kui vabatahtlike 
kaasajale. 
 
9. detsembril 2014 tunnustati Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tunnustusauhindade 
konkursi ”Suured teod” kategoorias „Suured teod Tallinna noortele“ auhinna 

vääriliseks Pääsküla raamatukogu poolt ellu viidud 1.-9. klasside lugemisprogramm 
„Loeme valmis „Oma raamatu“, mis aitas leida tee raamatute juurde paljudel 

koolinoortel neile sobival viisil.  
 
Tallinna Keskraamatukogu aastapreemia pälvisid 2014. aastal Pääsküla raamatukogu 

juhataja Sille Ross ja võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja 
Nadezhda Geryak. 
 
Tallinna Keskraamatukogus on tavaks saanud igal aastal tunnustada ühe 

struktuuriüksuse töötajaid tubli lastetöö eest. 2014. aastal pälvis tunnustuse Pirita 

raamatukogu.  
 
Juba kolmandat korda anti Tallinna Keskraamatukogus välja tunnustav tiitel „Aasta 

parim noortetöö”. 2014. aastal sai tiitli võõrkeelse kirjanduse osakond. 

Rändauhinnana saavad nad kasutada tooli Livia, mis on disainitud 1937. a Gio Ponti 

poolt Padova Ülikooli kirjandusteaduskonna jaoks. 
 
Raamatukogupäevade raames toimus 25. oktoobril 2014. aastal üle-eestiline 
infootsingu võistlus, mida sel aastal korraldas Tallinna Keskraamatukogu ning kus 
eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Kristiin Meos saavutas 6. koha. 
Infootsingu võistlusel osalesid veel eestikeelse kirjanduse osakonna 

raamatukoguhoidjad Liisi Nokkur, Mai-Liis Niit ja Triinu Rannaäär, võõrkeelse 

kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Katrin Antonenko, Nõmme raamatukogu 

juhataja Kirsti Aarniste, Väike-Õismäe raamatukogu raamatukoguhoidja Olga 
Ivaškevitš ning Pääsküla raamatukogu raamatukoguhoidjad Merle Neeser ja 
Aleksandra Gontšarova.  
 
Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjate omavahelisest infootsingu 
võistlusest võttis osa 16 töötajat. Infootsinguvõistluse auhinnalistele kohtadele tulid 
Stiina Sild (I koht), Triinu Rannaäär (II koht) ning Jana Must ja Laura Vunk (III 
koht).  
 
Raamatukogupäevade raames toimunud mälumängus saavutas Tallinna 

Keskraamatukogu võistkond koosseisus Kalamaja raamatukogu raamatukoguhoidja 
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Katrin Vuks ning eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Alvar-Jaanus 
Tamm ja vabatahtlik Triin Soom 5.-8. koha. 
 
Vabariigi aastapäeval on võimalus raamatukoguhoidjatel tunnustada ise oma kolleege. 

2014. aastal valiti heaks koostööpartneriks raamatukogubussi juht-raamatukoguhoidja 
abi Paul Pajos, ideede generaatoriks eestikeelse kirjanduse osakonna 
pearaamatukoguhoidja Mari Sieberk, tubliks uustulnukaks Nõmme raamatukogu 

juhataja Epp Leikop, tubliks noortöötajaks Pirita raamatukogu juhataja Sandra Roots, 
usinaks töömesilaseks Kännukuke raamatukogu raamatukoguhoidja Svetlana Kaupuž, 

vapraks raamatukoguhoidjaks raamatukogubussi raamatukoguhoidja Annika Redi, IT 
targaks Sääse raamatukogu raamatukoguhoidja Kirsti Aarniste, aasta parima projekti 

läbiviijaks võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak, 

majahaldjaks majandusosakonna koristaja Nadezhda Zueva, kindlaks toeks avalike 
suhete juht Ivika Türkson ja usinaks mesilaspereks Pääsküla raamatukogu.  
 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus  
 
Tallinna Keskraamatukogu struktuuriüksused paiknevad üle linna 19 hoones (peamaja 

aadressil Estonia pst 8, võõrkeelse kirjanduse osakond aadressil Liivalaia 40 ja 17 

haruraamatukogu), üldpinnaga 14 390,9 m2,  neist  4 hoonet  on Tallinna 
Keskraamatukogu bilansis (peamaja, Pääsküla, Kännukuke ja Pelguranna 

raamatukogu) üldpinnaga 6942,4 m2.  
 
Ülevaade raamatukogude ruumidest 
 
Linnaosa Raamatukogu Pindala m2 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 
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 rendipind 
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 
 
Eesmärgiga muuta peamaja kojulaenutuse teenindussaal tuule-, müra- ja 
tolmukindlamaks, restaureeriti teenindussaali kolm suurt kaarakent. Tööde tegemist 
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finantseeris Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse ja miljööalade osakond. 
Suurematest töödest võib esile tuua peamaja perioodikasaali remondi ning sisustamise 
uue mööbliga, Väike-Õismäe fuajeesse lasteürituste ruumi ehitamise, Pelguranna 
raamatukogule uue katusekatte paigaldamise ja Laagna raamatukogu fassaadi 
värvimise, millest viimasega tegeles maja omanik Tallinna Haridusamet. 
Värvivärskendust vajavad aga veel paljude raamatukogude ruumid. Näiteks ootab 

Kännukuke raamatukogu fassaad juba aastaid värvimist  ja krohvimistöid.  
 
Meie raamatukogude ruumide suuremad remondid toimusid aastatel 1998-2008 ning 
nüüd on hädavajalik hakata tegema jooksvat remonti ning välja vahetama oma 

elueaga lõpule jõudvaid seadmeid ja valgusteid. Raamatukogu tegevuseelarve on 

võimaldanud tegeleda vaid hädavajalike töödega  nagu näiteks valgustite vahetus, 

kohtvärvimised või avariitööd. Keskraamatukogul oli viimati võimalik 

raamatukoguhoonete remondiks investeeringuid kasutada 2008. aastal.  
 
Näiteid vajalikest töödest raamatukogudes. Peamaja ees olev  sillutis vajab 
ülesvõtmist ja tõstmist, sest peaukse ette koguneb vihma- ja lumesulamisvesi, mida 
jalanõudega ruumidesse sisse kantakse. Kadrioru raamatukogu vajab veetorude 
isoleerimist, sest talvekuudel külmub vesi torudes ära. Nõmme raamatukogu vajab 

teist konditsioneeri - olemasoleval ventilatsioonil ei ole jahutust, mistõttu tõuseb 

raamatukogus palavate ilmadega õhutemperatuur üle 30  kraadi. Kalamaja 

raamatukogu vajab ventilatsiooni väljatõmmete kaasajastamist, kuna 

teenindusruumides on õhk umbne. Väljavahetamist vajab Pääsküla raamatukogu 

energiakulukas küttesüsteem.  
 
Jätkuvalt peame oluliseks uue raamatukogu loomist Lasnamäele, kuna kaks 

haruraamatukogu ei suuda rahuldada üle 118 000 elanikuga linnaosa vajadusi.  Juba 
aastaid ootame Varraku 14 kinnistul detailplaneeringu kehtestamist ja hoone, kuhu 
peaks ruumid saama ka uus raamatukogu, projekteerimist.  
 
Ootame lahendust ka Võru 11 hoone osas, kus tegutseb Laagna raamatukogu ning mida 
Haridusamet plaanib renoveerida lasteaia vajadusteks. Tallinna Keskraamatukogu on 
väljendanud huvi jätkata samas hoones raamatukoguteenuse pakkumist ka peale 

renoveerimist, kuna näeme nende kahe linnaasutuse koostööst tõusvat tulu nii 
linnarahvale laiemalt kui ka mõlemale asutusele . Raamatukogu jaoks on tegemist 
olulise küsimusega, kuna olukord raamatuteenuse kättesaadavusega Lasnamäel on 

juba praegu väga kehv. Haridusamet, kes on maja omanik, ei ole oma seisukohta 
raamatukogu jätkamise osas veel öelnud.  
 
2015. aasta jooksul plaanime läbi mõelda lahendused, kuidas tagada ratastoolis või 

lapsevankriga liikuja juurdepääs kõikidesse meie raamatukogudesse ning võimalikult 

iseseisev liikumine raamatukogudes sees, ka kahekorruseliste hoonete puhul. Kuna 
eelarves meil ressursid puuduvad, siis tegeleme ettevalmistustöödega – räägime läbi 

hoonete omanikega, kaalume erinevaid lahendusi, võtame hinnapakkumisi jne. 

Plaanime tutvustada oma lahendusi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile võimaliku 

rahastamise saamiseks. Ettevalmistused võimaldavad meil olla ka valmis, kui avaneb 
võimalus saada raha mõnest programmist. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused 
 
Lugejate kiiremaks teenindamiseks infopäringutele vastamisel ja kirjanduse 

laenutamisel vahetati välja raamatukoguhoidjate arvutipark, peamajas (Estonia pst 8) 
tõsteti võrgu kiirust 10 korda kiiremaks. Välja hakati vahetama aegunud 
otsinguarvuteid.  
 
Alates 26. veebruarist hakati liikumisaasta raames Kalamaja, Kännukuke, 

Nurmenuku, Nõmme, Paepealse, Pelguranna ja Pirita haruraamatukogudest laenutama 
koju spordivahendeid. Teenuse eesmärgiks on juhtida lugejate tähelepanu tervislikule 

eluviisile ning näidata, kuidas raamatud saavad liikumis- ja sporditegevust toetada – 
raamatukoguhoidjad aitavad huvilistel leida liikumistegevuse kohta vajalikku 
kirjandust. Raamatukogu kutsub inimesi üles katsetama spordivahendeid, et nad 

oskaksid valida just neile sobiva liikumis- või sporditegevuse. Samuti saavad 

materiaalselt vähemkindlustatud lugejad, kellel ei jätku raha spordivahendite 

ostmiseks või treeningul käimiseks, kasutada tasuta spordivahendeid. 
 
Spordivahendi laenamiseks peab olema Tallinna Keskraamatukogu lugeja. Korraga 
saab laenata ühe spordivahendi ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta. 

Spordivahendeid laenutatakse 1. oktoobrist kuni 31. märtsini koju 21 päevaks, 1. 

aprillist kuni 30. septembrini 7 päevaks. Nõudluse korral võib raamatukogu laenutada 

spordivahendi ka lühemaks ajaks, kui nimetatud perioodidel määratud. Laenata saab 
järgmisi spordi- ja liikumisvahendeid: graatsiaketast (7 tk), hantleid (4 komplekti), 
hüpitsat (7 tk), jalgpalli (5 tk), korvpalli (4 tk), kõndimiskeppe (14 komplekti), 
käeraskuseid (7 komplekti), sulgpalli (4 komplekti), tasakaalulauda (5 tk), pulsikella 
(7 tk), sammulugejat (8 tk) ja erinevaid mange nagu Mölkky (5 komplekti) ja Twister 
(6 komplekti).  
 
Kõikides teenindusosakondades ja haruraamatukogudes hakati laenutama uue 

põlvkonna e-lugerit BOOX, et lugejatel oleks võimalik õppida e-lugerit kasutama 
ning tutvuda uue põlvkonna e-lugeri võimalustega (e-tint ekraan, WiFi ühendus, 

erinevate raamatuformaatide toetus, kirjanduse ja dokumentide lugerisse laadimise 
võimalus jms). Peamaja lugemissaalis saab nüüd kasutada graafikalauda, hakati 

pakkuma graafikalaua ja nutiseadmete kasutamise konsultatsioone.  
 
Ürituste ja koolituste paremaks korraldamiseks paigaldati peamaja suurde saali 
statsionaarne projektor, ekraan ja helitehnika, mille võimalustega said tutvuda ka 
kolleegid teistest raamatukogudest, kes osalesid Aleksander Sibulale pühendatud 

erialapäeval "Raamatukogud teel tulevikku – infoajastu tehnoloogiad".  
 
Aasta alguses läbis uuendukuuri muusikaosakonna videosaal, kuhu paigaldati 55-
tollise ekraaniga teler ning kodukino 5.1 surround helisüsteem, mis annab võimaluse 

nautida senisest tunduvalt efektsemat pilti ja heli. Plaanis on videosaali ka 
internetikaabli toomine, mis võimaldaks kasutada telerit arvutiekraanina. See aitaks  

mitmekesistada muusikaliste raamatukogutundide programme jm.  
Muusikaosakonna videosaali kasutatakse ka videotöötlusteenuse (VHS→DVD) 

pakkumiseks. 2012. aasta keskel avatud teenus oli algselt tasuline, kuid  alates 1. 
veebruarist 2014 muudeti videotöötluteenus tasuta teenuseks. Teenus on mõeldud 

kasutamiseks koduvideote ümbersalvestamiseks iseteeninduse vormis. 

Ümbersalvestamiseks on kasutada arvutiprogramm Nero Vision.  Osakonna töötajate 
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poolt on koostatud kirjalik juhend ning mõistliku aja piires ollakse valmis ka lugejat 

juhendama. 2015. aastal on plaanis välja vahetada videotöötlusteenuse pakkumiseks 

kasutatav arvuti ning tarkvara. 
 
Virtuaalses kontserdisaalis on 2014. a jooksul salvestatud, töödeldud ning üles pandud 

viis muusikaosakonna poolt korraldatud kontserti. Kõiki raamatukogus toimuvaid 

kontserte ei salvestata ning kõik intepreedid ka ei soovi, et nende esinemisi 

salvestatakse. Kõigilt esinejailt küsitakse kontserdi salvestamiseks ja ülespanekuks 

kirjalik luba. Sellegipoolest arvestatakse alati ka interpreetide arvamuste ning 
soovidega ja kui leitakse, et esitus ei olnud piisavalt kvaliteetne, siis seda üles ei 

panda. Virtuaalse kontserdisaali loomise ettevalmistustega Muusikalehele alustati 
2011. aastal. Aja jooksul on tekkinud probleem videote mahutamisega serverisse, 
kuna ruumi napib. Tuleb leida lahendus, kuidas palju tööaega nõudnud salvestised 

oleksid ka edaspidi kättesaadavad. Hetkel ongi Muusikalehel nähtavad ainult kahe 

viimase aasta salvestised.    
 
Tallinna ja Tartu e-kataloogide liitmise tulemusel valmis ühine e-kataloog ESTER 
ning nüüd saavad raamatukogu lugejad leida ühe otsinguga andmeid korraga 15 

Tallinna ja Tartu raamatukogust. ELNET Konsortsiumise kuuluvad raamatukogud 
läksid integreeritud raamatukogutarkvaralt Millennium üle kaasaegsemale tarkvarale 

Sierra.  
 
2014. aastal täienes raamatukogu veebileht peamaja (Estonia pst 8) virtuaaltuuriga, 
mille tegemisel kasutati 360-kraadiseid panoraamfotosid. Virtuaaltuur aitab lugejatel 
raamatukogus orienteeruda ja annab ülevaate ka raamatukogu ajaloost.  Virtuaaltuuri 
teostus telliti EDS Systems’ilt. 
 
Kuna Tallinna Keskraamatukogus pakutavate teenuste hulk suureneb aasta-aastalt, 
muudeti haruraamatukogude veebilehtede ülesehitust, et tuua raamatukogude 

teenused paremini välja. Raamatukogude juurde lisati info, millise ühistranspordiga 

saab raamatukokku kõige paremini.  
 
Veebilehel on hakatud rohkem välja tooma teenuseid erinevatele sihtrühmadele. 

Näiteks loodi alarubriik õpetajatele, kus on toodud info õpilastele suunatud koolituste 

kohta ning raamatusoovitusi põhikoolinoortele. Ajaloohuvilistele valmis Tallinna 
Keskraamatukogu kauaaegse direktori ja Eesti raamatukogunduse arendaja 
Aleksander Sibula 130. sünniaasta puhul virtuaalnäitus ”Tervisid sulle ja teistele: 

Aleksander Sibula postkaardid”. Lastelehele lisandus uus interaktiivne eesti 
lastekirjanike nimede äraarvamismäng ”Just kirjanik” jpm. Et teenuseid lugejatele 
paremini tutvustada, on raamatukogu hakanud tegelema uue veebilehe 
ettevalmistustöödega.  
 
Rääkivate õppeprogrammide abil MS Office 2007 ja MS Office 2010 

tarkvarapakettide ning videojuhiste abil Libre Office kontoritarkvara programmide 
kasutama õppimise koolitusi saavad lugejad 2014. aastast läbida nii, et 

raamatukoguhoidja poole enam pöörduma ei pea – programmideni viib rubriik 
raamatukogu veebilehel.  
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2015. aastal avab raamatukogu lugejatele uue, kasutajasõbralikuma (sh 

nutiseadmetele skaleeruva) veebilehele ja Muusikalehe ning arendab edasi e-
raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonda ELLUt.  
 
 
2.7 Raamatukogude koostöö 
 
Rahvaraamatukogud 2020 (Public Libraries 2020) programmi raames alustati 
koostööd Lugemise & Kirjutamise Fondiga (inglise keeles Reading & Writing 
Foundation) ja seda kolme raamatukogukaitse projektiga. Projekti Raamatukogu Tuur 
(inglise k Library Tour) raames käidi intervjueerimas Tallinna Keskraamatukogu kui 
lugemiskoerte projekti algatajaid Eesti rahvaraamatukogudes, intervjueeriti 
koostööpartnerit Maarja Tali ja lugemiskoera Susi, lugejaid Kristiinat ja Magdaleenat 
ning raamatukoguhoidjat. Samuti intervjueeriti meie raamatukogu lugejat ja 
vabatahtlikku Triin Soomi teemal, kuidas on raamatukogu tema elu muutnud. Projekti 
eesmärgiks on koguda Euroopa riikide rahvaraamatukogude edulugusid, et näidata 

otsustajatele rahvaraamatukogude vajalikkust. Projekti Euroopa Parlamendi 
Saadikutest Raamatukogu Tšempionid raames, millega kutsutakse Euroopa 
Parlamendi saadikud külastama rahvaraamatukogusid, intervjueeriti Euroopa 
Parlamendi saadikut Marju Lauristini, kes osales meie raamatukogu vabatahtlike 
tänamise üritusel detsembri alguses. Kolmandaks projektiks oli 2015. aastal alanud 
raamatukogu teenustest teadlikkuse tõstmise kampaania ”Tule raamatukokku!”, mille 

jaoks taotleti ja saadi programmilt stipendum. Kampaania eesmärgiks oli teavitada 

üldsust raamatukogu rollist inimeste sotsiaalsel ja digitaalsel kaasamisel ning 
elukestva õppe toetamisel. 
 
Tallinna linn on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsium) liige 

ning ELNET Konsortsiumi üldkoosolekul teostab  Tallinna linna liikmeõigusi 

linnavalitsuse volitusel Keskraamatukogu direktor Kaie Holm. Keskraamatukogu 
töötajad osalevad erinevate töörühmade töös (nt haldurite kogu, kataloogimise ja 
nimenormandmete töörühm, liigitamise ja märksõnastamise töörühm, andmebaasi ISE 

töörühm). 2014. aasta lõpus võtsid sama integreeritud raamatukogusüsteemi 

kasutusele ka Tallinna Linnamuuseum ja Tallinna Linnaarhiiv, kes alustavad 
aktiivsemalt oma kogu sisestamist e-kataloogi ESTER 2015. aastal. See toob kaasa 
suurema töökoormuse raamatukogutarkvara haldurile ja töötlusosakonnale, kes 

hakkavad neid nõustama ja edastama vajalikku infot. 

Keskraamatukoguhoidjad kuuluvad ka erinevatesse ERÜ juures tegutsevatesse 

töörühmadesse (nt koduloobibliograafia töörühm).   
 
Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm on aastast 2014 Rahvaraamatukogude 
Nõukogu esimees.   
 
Head suhted on Keskraamatukogul Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga, neist 
viimases annab Kaie Holm loenguid üliõpilastele raamatukogude juhtimisest, ta on 
infokorralduse õppekava programminõukogu liige, aastal 2014 oli Tartu Ülikooli 

raamatukogunduse ja infokeskkonnad õppekava lõpueksami ja lõputööde kaitsmise 

komisjoni esimees. Olime praktikabaasiks ka mitmetele praktikantidele. Tallinna 
Keskraamatukoguga tutvumas ja teenustest laiemalt kuulamas käisid ka 

Rahvusraamatukogu kutseõppe tudengid.   
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Väga hea koostöö on meil oma kogukonnaliikmetega. Tallinna Keskraamatukogu 

vabatahtlike programm on nüüdseks kestnud neli aastat. 2014. aastal käis 
raamatukogu abistamas 113 vabatahtlikku kokku 1722 korral. 2014. aasta detsembris 
uuendati ka koostöölepet Eesti Töötukassaga.  
 
Vabatahtlikud meie raamatukogudes 2014 
 
Struktuuriüksus Vabatahtlike arv  Mitu korda abiks käinud 
1. Avalike suhete osakond 8 55 
2. Eestikeelse kirjanduse osakond 16 234 
3. Muusikaosakond 2 18 
4. Kantselei- ja personaliosakond 1 8 
5. Töötlusosakond 2 28 
6. Võõrkeelse kirjanduse osakond 19 264 
7. Kadrioru raamatukogu 10 42 
8. Kalamaja raamatukogu 4 85 
9. Kännukuke raamatukogu 6 146 
10. Laagna raamatukogu 3 30 
11. Männi raamatukogu 3 182 
12. Nurmenuku raamatukogu 1 41 
13. Nõmme raamatukogu  4 165 
14. Paepealse raamatukogu 4 44 
15. Pelguranna raamatukogu  3 55 
16. Pirita raamatukogu 4 40 
17. Pääsküla raamatukogu 6 52 
18. Sõle raamatukogu 5 43 
19. Sääse raamatukogu 3 13 
20. Tondi raamatukogu 2 24 
21. Torupilli raamatukogu 5 84 
22. V-Õismäe raamatukogu 2 69 
KOKKU 113 1722 
 
Vabatahtlikud aitasid täiendada raamatukogude koolitusprogramme, kirjutasid 

artikleid Vikipeediasse, pakkusid lugejatele IT-abi, aitasid ürituste korraldamisel, 

tutvustasid teenuseid ja erinevaid raamatukogu koolitusi jne. Peamaja lugemissaali 
vabatahtlik koostas veebilehele graafikalaua kasutamisjuhendi. Kuid abistati ka 
raamatute riiulitesse tagasipanemisel, raamaturiiulite korrastamisel, raamatute 
parandamisel. 
 
Infoteeninduse pearaamatukoguhoidja on partneriks koostööprojektis, mille 

eesmärgiks on tugevdada Balti riikide noorte raamatukoguhoidjate omavahelisi 

suhteid. Projekti eestvedajaks on kolleegid Lätist ning projekti osana toimus 2014. 
aastal ka õppereis Lätti. Tallinna Keskraamatukogu on atraktiivne külastus- ja 
õppereiside koht paljudele erialakolleegidele välisriikidest. Rohkem on hakanud 

raamatukogu külastama ka tavalised turismigrupid, kes lihtsalt soovivad maja 

arhitektuuriga, ajalooga ja kaasaegse raamatukoguteenusega tutvuda.   
.  
Teeme aktiivselt koostööd erinevate astutustega, huviringidega jpt. Vt ka 4.3 - 4.7 ja 
Lisa 2  
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3. Kogud 

 
2014. aastal suurenes Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimiseelarve 2013. 
aastaga võrreldes 1,64%. Tallinna linna poolt põhivara (raamatud ja auvised) 
soetamiseks eraldatud summa oli 2014. aastal varasemaga võrreldes väiksem - 
232 060 eurot (2012. ja 2013. aastal 240 000 €), aga suurenes tegevuseelarvest 

perioodika tellimiseks eraldatud summa. Elanike arvu suurenemisega seoses suurenes 
ka riigi toetus teavikute ostmiseks, 2013. aastaga võrreldes 1,4%. 
 
2014. aastal eraldati teavikute hankimiseks: 

 linnaeelarvest 318 422,70 € (2013. a 312 566,11 €) 
 riigieelarvest 322 400,00 € (2013. a 317 940,00 €) 
 kokku 640 822,70 € (2013. a 630 506,11 €) 

 
Kulude jagunemine: 

 raamatute soetamiseks 526 405,92 € (2013. a 534 490,23 €) 
 perioodikale 86 414,70 € + 10 873,86 € riigi raha (2013. a 72 556,11 € +         

9 307,15 € riigi raha) 
 auvistele 6 842,01 € (2013. a 7 299,68 €) 
 elektroonilistele väljaannetele 10 246,51 € (2013. a 6 852,94 €), sh 

o e-raamatutele 9 244,19 € (2013. a 6 095,92 €) 
 
2014. aasta 1. jaanuari seisuga elas Tallinna linnas 429 867 elanikku, seega sai 
Tallinna Keskraamatukogu 2014. aastal teavikute soetamiseks ühe elaniku kohta 1,49 

eurot (2013. a 1,50 €), sellest linnalt 0,74 eurot (2013. a 0,74 €). 
 
2014. aastal kujunes ühe raamatu keskmiseks hinnaks 11,16 eurot, mis on 3,5% 

madalam kui 2013. aastal (2013. a 11,56 €). Eestikeelse raamatu keskmiseks hinnaks 

kujunes 11,59 eurot, mis on 0,4% madalam kui 2013. aastal (2013. a 11,64 €), 

venekeelsel raamatul 9,93 eurot, mis on 11,9% madalam kui 2013. aastal (2013. a 
11,27 €) ning teistes võõrkeeltes raamatutel 12,17 eurot, mis on 0,9% kõrgem kui 

2013. aastal (2013. a 12,06 €). 
 
Auviste keskmiseks hinnaks kujunes 2014. aastal 10,45 eurot, mis on 2,6% madalam 
kui eelneval aastal (2013. a 10,73 €). E-raamatute keskmiseks hinnaks kujunes 11,37 
eurot, mis on 11,7% suurem kui aasta varem (2013. a 10,18 €) ning 57,3% suurem kui 

2012. aastal (2012. a 7,23 €). 
 
2014. aasta lõpuks oli Tallinna Keskraamatukogu süsteemis 991 429 raamatut ja 
brošüüri, 13 166 auvist, 193 elektroonilist teavikut ning 7693 e-raamatut, sh ELLUs 
olevad e-raamatu litsentsid ning e-lugerites ja Lastelehel olevad e-raamatud.  
 
Lisaks ostudele saadi teavikuid kogudesse ka annetustena. 2014. aastal annetati 
Tallinna Keskraamatukogule 1906 teavikut (summas 8 516,59 eurot, 2013. aastal 
10 136,22 €), millest 1878 olid raamatud ning 28 auvised. Võrreldes 2013. aastaga 

vähenesid annetused 2,7%. Eraisikutelt saadi annetusi 1233 eksemplari, äriettevõtetelt 

75 eksemplari, Tallinna linna asutustelt 30 eksemplari, kohalike omavalitsuste 
asutustelt 11 eksemplari, ministeeriumidelt 14 eksemplari, mittetulundusühingutelt 

112 eksemplari, sihtasutustelt 42 eksemplari ning riigiasutustelt 389 eksemplari.  
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Kui 2013. aastal lisandus suurim eksemplaride arv annetusi eestikeelse kirjanduse 
osakonda (310 eksemplari), võõrkeelse kirjanduse osakonda (272 eksemplari) ja 

Kännukuke raamatukokku (224 eksemplari), siis 2014. aastal said enim annetusi 

võõrkeelse kirjanduse osakond (365 eksemplari), eestikeelse kirjanduse osakond (216 
eksemplari) ja Pääsküla raamatukogu (197 eksemplari).  
 
2014. aasta suvel liideti ELNET Konsortsiumisse kuuluvate Tallinna ja Tartu 
raamatukogude andmebaasid ning selle tulemusel tekkis ühine e-kataloog ESTER. 
Ühinemise tulemusel tekkis vajadus automaatselt liidetud bibliokirjeid toimetada ja 
duplikaate liita. Tallinna Keskraamatukogus tegelevad sellega töötlusosakonna 

kataloogijad, kes toimetasid 2014. aastal 1439 automaatselt liidetud kirjet ning liitsid 
158 topeltkirjet.  
 
Raamatukoguhoidjad tegelesid 2014.a kokku 8347 (2013. a 7318) kirjega, sh tehti 
3745 (2013. a 3633) täiskirjet. E-kataloogi ESTER lisati kokku 73 890 
eksemplarikirjet, sh 49 035 raamatu-, 218  noodi-, 695 auvise-, 23 491 ajakirja-, 37 
ajalehe-, 271 e-ressursside, 39 e-lugeri, 91 spordivahendi ning 13 lauamängu kirjet. 
 
Seisuga 31. detsember 2014 kajastub e-kataloogis ESTER 94,3% Tallinna 
Keskraamatukogu kogudest. 
 
Teavikute (kogu) keskmine ringlus aastal 2013 ja 2014 
 
Raamatukogu Ringlus 2013 Ringlus 2014 
1.Keskrk 1,7 1,6 
2. Kadrioru  1,3 1,2 
3. Kalamaja  1,6 1,5 
4. Kännukuke  2,4 2,2 
5. Laagna 2,1 2,0 
6. Männi  1,6 1,5 
7. Männiku 1,3 1,2 
8. Nurmenuku 2,0 1,8 
9. Nõmme  1,9 1,9 
10. Paepealse  1,9 1,7 
11. Pelguranna  2,4 2,2 
12. Pirita  1,8 1,7 
13. Pääsküla 1,7 1,7 
14. Sõle  1,2 1,4 
15. Sääse  2,3 2,2 
16. Tondi  1,3 1,2 
17. Torupilli  1,5 1,6 
18. V-Õismäe 1,8 1,7 
Katarina Jee 2,3 2,3 
KOKKU 1,8 1,7 

* Antud tabelis on teavikute arvu sees ka teatmekogud, mida koju ei laenutata, st tegelik 
ringlus on suurem kui tabelis toodud.  
 
2013. aasta lõpus toimus koosolek lastekirjanduse liigitamise teemal. Otsustati, et 
kõik trükitähtedega raamatud, st nii ilukirjandus kui teadmiskirjandus, pannakse 
ühtsesse alfabeeti, et lastel ja lapsevanematel oleks neid lihtsam leida. Erandiks jäeti 

luule ja muinasjutud ning erikujulised põnni- ja pildiraamatud. 2015. aastal 
vaadatakse põnniraamatute komplekteerimise põhimõtted ja seni toimunud tegevus 

üle, et analüüsida, kas tehtud otsus õigustab end.  
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3.1 Komplekteerimise põhimõtted 
 
Teavikuid komplekteeriti vastavalt Tallinna Keskraamatukogu 
komplekteerimispõhimõtetele, mille koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 

2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, 
Kultuuriministeeriumi poolt sätestatud riigieelarvelise toetuse kasutamise 

tingimustest, mis on esitatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste 

Ameti vahel sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus, ja eelarvelistest 
vahenditest. Komplekteerimisel lähtuti Tallinna linna elanike huvidest ja vajadustest 

ning jälgiti tasakaalustatud kogude põhimõtet.  
 
2014. aastal lisandus Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti vahel 

sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingusse lause, mis lubas 
riigieelarvelise toetuse eest osta ka e-teavikuid. Nimekirja, mida võib riigi toetuse eest 

osta, lisandusid ka punktid, mis lubasid osta valikul muuseumide ja riigiametite (nt 
Statistikaameti) väljaandeid.  
 
 
3.1.1 Raamatute ja e-raamatute komplekteerimine 
 
Tallinna Keskraamatukogusse ostetud raamatute keskmine hind eurodes 
 

 

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 

 
Tallinna Keskraamatukokku ostetud paberkandjal raamatute keskmine hind võrreldes 

aastaga 2013 on väiksem. E-raamatute litsentside keskmine hind näitab aga endiselt 

tõusutendentsi. Esimest korda ületab raamatukokku ostetud e-raamatute litsentside 
keskmine hind paberkandjal raamatute keskmist hinda.   
 
Kui 2013. aastal osteti Tallinna Keskraamatukogusse 5781 nimetust raamatuid, siis 
võõrkeelse kirjanduse kogu aktiivse täiendamise tulemusel osteti 2014. aastal 702 

nimetust (12,1%) rohkem – 6483. Ostetud raamatute eksemplaarsus suurenes 2014. 
aastal 2% (2013. a osteti 46 254 eksemplari, 2014. a 47 180 eksemplari).  
 
Ostetud raamatute (trükiste) nimetuste arv aastal 2014: 6483 (2013.a 5781), neist: 

 eesti keeles 2847 nimetust, s.o 43,9% (2013. a 2859 ehk 49,5%) 
 vene keeles 1762 nimetust, s.o 27,2% (2013. a 1816 ehk 31,4%) 
 teistes võõrkeeltes 1874 nimetust, s.o 28,9% (2013. a 1106 ehk 19,1%) 

 
Ostetud raamatute (ehk eksemplaride) arv aastal 2014: 47 180 (2013.a 46 254), neist: 
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 eesti keeles 31 869 eks, s.o 67,5% (2013. a 31 545 ehk 68,2%) 
 vene keeles 13 022 eks, s.o 27,6% (2013. a 13 103 ehk 28,3%) 
 teistes võõrkeeltes 2289 eks, s.o 4,9% (2013. a 1606 ehk 3,5%) 

 
Ühte nimetust osteti Tallinna Keskraamatukogu kogudesse keskmiselt 7,3 eksemplari 
(2013.a 8 eks, 2012.a 8,5 eks), seejuures eestikeelseid raamatuid 11,2 eksemplari 
(2013.a 11 eks, 2012.a 10,7 eks), venekeelseid raamatuid 7,4 eksemplari (2013.a 7,2 
eks, 2012.a 9,1 eks) ning teistes võõrkeeltes 1,2 eksemplari (2013.a 1,5 eks, 2012.a 
1,4 eks). Keskraamatukogu teenindusosakondades kokku oli ühe ostetud nimetuse 

keskmine eksemplaarsus 1,8 (2013.a 2,3, 2012.a 2,2), haruraamatukogudes 1,1 
(2013.a 1,1, 2012.a 1). 
 
68% (2013.a 61%) ostetud raamatutest (eksemplaridest) moodustas ilukirjandus. 
Enam osteti haruraamatukogudesse ingliskeelset kirjandust. 
 
Lisaks tavapärasele komplekteerimisele hangiti ka 2014.a vajalikke teavikuid 
järelkomplekteerimise teel. Sellisel moel saadi juurde palju vajalikku 

teadmiskirjandust ning soovituslikku kirjandust õpilastele, samuti raamatuid, mille 
järele oli suur nõudlus. 
 
2014. aasta alguses muudeti Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Kirjastuste Liidu 
vahelist kokkulepet e-raamatute laenutustingimuste osas, mille tulemusel hakkas 
2014. aastal ostetud e-raamatute litsentsidele varasema 35 laenutuskorra asemel 
kehtima 20 laenutuskorra piirang. Kuna see tähendas ühe ostetud litsentsi kohta 43% 

vähem laenutusi, tekkis suurema populaarsusega e-raamatute puhul vajadus neile 
aasta jooksul korduvalt uusi litsentse osta. E-raamatute litsentsitingimused vaadati 
Eesti Kirjanduste Liiduga üle 2015. aasta alguses, tingimusi ei muudetud.  
 
Kaasaegseid e-raamatuid osteti ELLUsse 2014. aastal ainult Eesti Digiraamatute 
Keskuse (edaspidi EDRK) vahendusel. Raamatukogu töötlusosakonna komplekteerija 
koostas ELLU administreerimismoodulis olevate uute e-raamatute nimekirja järgi 

raamatukogu ostusoovide nimekirja ning edastas need EDRK-le vajalike nõusolekute 

hankimiseks ja lepingute koostamiseks.  
 
2014. aastal osteti Tallinna Keskraamatukogusse 354 nimetust (2013. a 339 nimetust) 
e-raamatuid, kokku 813 litsentsi (2013. a 599 litsentsi). Ostetud nimetustest 223 
lisandusid ELLUsse esmakordselt, ülejäänud olid juba olemasolevad nimetused, 

millele hangiti lisalitsentse. Enamuse ostetud e-raamatutest moodustasid 
ilukirjanduslikud teosed – 280 nimetust (2013.a 231 nimetust), kokku 710 litsentsi 
(2013.a 467 litsentsi). 354st ostetud nimetusest olid 348 eestikeelsed e-raamatud.  
 
E-raamatuid osteti kokku 37 kirjastajalt (2013. a 49). Kõige rohkem kirjastustelt 
Varrak (135 nimetust; 355 litsentsi), Petrone Print (60 nimetust; 177 litsentsi), Hea 
Lugu (35 nimetust; 54 litsentsi) ning Tänapäev (32 nimetust; 67 litsentsi). Tasuta e-
raamatuid 2014. aastal ELLUsse ei lisatud.  
 
Tallinna Keskraamatukogu ei saanud EDRK vahendusel laenutamisnõusolekut 49le 
soovitud uue e-raamatu nimetusele (2013.a 42 nimetusele), mis moodustab kõigist 

soovitud uutest nimetustest 17,8% (2013.a 14,1%). Saamata jäänud e-raamatutest 
55,1% (2013.a 52,4%) olid kirjutatud eesti autorite poolt ning 44,9% (2013.a 47,6%) 
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oli tõlkekirjandus. Negatiivseid vastuseid saadi aasta jooksul üheksalt 

kirjastuselt/autorilt. 
 
ELLUs juba olemasolevatele e-raamatutele lisalitsentside ostmiseks saadi EDRK 
vahendusel 11 eitavat vastust, mis moodustab uuesti küsitud nimetustest 5,4% (2013.a 
34,7%). Negatiivsed vastused saadi viielt erinevalt kirjastuselt. Nii uute kui ka 
lisalitsentside küsimise puhul jäi kolmele küsitud nimetusele aasta lõpuks vastus 

saamata.  
 
Põhjused, miks kirjastused meile e-raamatuid ei müünud, on endised – laenuhüvitise 

puudumine, rahulolematus 20 laenutuskorra piiranguga ning ärilised huvid. Kirjastuse 

Petrone Print negatiivsete vastuste suure arvu taga on asjaolu, et nad on enda 
väljaantavatele e-raamatutele kehtestanud raamatukogu jaoks aastase müügiembargo. 

See on samm edasi 2013. aastast, mil Petrone Print ei müünud laenuhüvitise 

puudumise tõttu Tallinna Keskraamatukogule ühtegi e-raamatut. Mainimist väärib ka 

asjaolu, et kirjastus Varrak, kellelt osteti tänu nende suurele e-raamatute valikule 
kõige rohkem uusi nimetusi, ei ole aasta jooksul ühelegi soovitud nimetusele 

negatiivset vastust andnud.  
 
ELLUsse hangitud e-raamatud 2011-2014 
 

 
Aasta 

Ostetud 
nimetusi 

Tasuta 
nimetusi 

KOKKU 
nimetusi 

Ostetud 
litsentse 

Tasuta 
litsentse 

KOKKU 
litsentse 

Ostetud litsentsi 
keskmine hind € 

2011 142 1 143 317 2 319  6,24  
2012 250 2 252 428 199 627  7,23  
2013 339 124 463 599 362 961  10,17  
2014 354 0 354 813 0 813 11,37 

 
 
Loodame, et Eestis hakatakse aktiivsemalt tegelema e-raamatute käibemaksu 

küsimusega ning leitakse võimalus maksta autoritele hüvitist e-raamatute laenutuste 
pealt. Laenutushüvitise maksmine võimaldaks raamatukogul laiendada e-raamatute 
valikut, kuna autoritele hüvitise mittemaksmine on toodud ühe põhjusena, miks 
teatuid e-raamatuid Tallinna Keskraamatukogule ei müüda.  
 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine  
 
2014. aastal telliti ajalehti 40 nimetust (2013.a 40 nimetust): 

 eestikeelseid 31 nimetust  
 venekeelseid 6 nimetust  
 teistes keeltes 3 nimetust   

 
Ajakirju telliti 180 nimetust (2013.a 174 nimetust): 

 eestikeelseid 107 nimetust 
 venekeelseid 36 nimetust 
 teistes keeltes 37 nimetust 

 
Lisaks tellitud perioodikale saadi 2014.a annetustena 12 nimetust ajalehti ning 13 
nimetust ajakirju. 
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3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Ostetud auviste eksemplaarsuse kahanemine jätkus ka 2014. aastal – eksemplaarsus 
vähenes võrreldes eelneva aastaga 3,7% (2013. a 680 eksemplari, 2014. a 655 

eksemplari), kuid seejuures osteti 2014. aastal 2,5% rohkem auviste nimetusi (2013. a 
590 nimetust, 2014. a 605 nimetust).  
 
Muusikaosakonda osteti 581 nimetust auviseid (2013. a 571 nimetust), kokku 603 
eksemplari (2013. a 594 eksemplari).  
 
Muusikaosakonnas taotleti ka 2014. aastal litsentse videosalvestiste 
kojulaenutamiseks. Tasuta ja tähtajatuid litsentse taotleti aasta jooksul 42 nimetusele. 

Positiivne vastus taotlusele saadi vaid  17 nimetuse puhul. Neist kolmele filmile küsis 

tootja tähtajatu laenutusloa eest sümboolset litsentsitasu, mille raamatukogu ka 

maksis. Taotlused esitati e-posti teel 19 tootjale / produtsendile, neist 7 ei vastanud 
taotlusele üldse, 9 vastasid jaatavalt ning 2 vastasid eitavalt. Üks produtsent (kokku 5 

filmi), kes eelnevatel aastatel pole meie taotlustele vastanud, vastas seekord, et ei 
olegi enam õiguste omaja, ning saatis meie taotlused edasi produktsioonifirmasse, 
kust aga mingit reaktsiooni ei järgnenud. Ühe filmi puhul lepiti kokku, et 

laenutusõigus algab 1. maist 2015.  
 
2014. aastal andsid Tallinna Keskraamatukogule tasuta ja tähtajatu laenutuslitsentsi 
järgmised tootjad / produtsendid: Tõnu Aru Videostuudio (Tõnu Aru), Lasteveeb OÜ 

(Janika Leoste), Ecce Revalia (Jaan-Laur Tähepõld), Silmviburlane (Ülo Pikkov), 

Umberto Productions (Priit Vaher), F-Seitse OÜ (Reet Sokman), Eesti Filmiarhiiv 

(Eva Näripea), Eesti Jehoovatunnistajate Koguduste Liit (Lembit Reile). Tähtajatu, 

kuid tasulise laenutuslitsentsi andsid Exitfilm OÜ ja Kopli Kinokompanii (Anneli 

Ahven).    
 
Tähtajalisi ja tasulisi hetkel kehtivaid litsentsilepinguid on raamatukogul sõlmitud ühe 
tootjaga - Eesti Joonisfilm, kellega 2014. aastal ühtegi uut lepingut ei sõlmitud ning 

olemasolevaid ei olnud vaja pikendada. Varem omasime tähtajalisi ja tasulisi 

lepinguid ka Eesti Rahvusringhäälinguga (ERR), kuid pärast kultuuriminister Rein 

Langi avaldust Eesti Päevalehe artiklis 16.06.2012 pole olnud rohkem vajadust ERR-
iga lepinguid sõlmida ega ka pikendada. Samuti ei ole vaja enam lepinguid sõlmida 

Tallinnfilmi varasemale toodangule. 
      
Tähtajatuid, kuid tasulisi litsentsilepingud on raamatukogul sõlmitud levifirmadega 

Sonatiin (nüüd Tespi OÜ) ja Coomor Kaubandus. Tespi OÜ-lt osteti 
keskraamatukogu muusikaosakonnale sel aastal 38 ning Coomor Kaubanduselt 14 
filmi laenutuslitsentsid.  
 
Iga litsents on ühekordne, kehtib kindlale nimetusele ja eksemplarile.  
 
Videosalvestiste laenutusõiguse probleemiga tegelemine jätkus ka 2014. aastal. Juba 

mitmendat aastat töötab Justiitsministeeriumis intellektuaalse omandi kodifitseerimise 

töörühm autoriõiguse seaduse uue eelnõu kallal. 2013. a saatis Rahvusraamatukogu 
juurde moodustatud autoriõiguse töögrupp Justiitsministeeriumile koonddokumendi 

„Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid raamatukogudes ja nende 

lahendamise ettepanekud”, milles sõnastati taas kord ka ettepanek videosalvestiste 
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vaba laenutuse lubamiseks raamatukogudest. Esialgu seadusemuudatuse eelnõu 

autorid selle ettepanekuga ka arvestasid. Veel 2014. a kevadel oli ministeeriumi 
kodulehele ülespandud eelnõus sees paragrahv, mis lubas raamatukogudel filme 
vabalt laenutada, kui Eestis levitamise algusest on möödas üks aasta. Seejärel (16. 

aprillil) toimus ministeeriumis eelnõu tutvustusüritus, kuhu raamatukogude poolelt oli 

kutsutus vaid üks Rahvusraamatukogu esindaja. Muuhulgas vaieldi seal  ka videote 
laenutuse üle ning vastaspool oli sellele kategooriliselt vastu. Riigikohtu esindaja 
leidis koguni, et see oleks legaalne alternatiiv piraatlusele. 
 
Seejärel kutsuti muusikaosakonna juhataja ja EMKÜ esimehe Kaie Viigipuu-
Kreintaal eestvõtmisel kokku uus ümarlaud, kus osalesid  asjast huvitatud 

raamatukogude ning filmitootjate esindajad, Eesti Autoriõiguste Kaitse 

Organisatsiooni ja Eesti Esitajate Liidu esindajad ning Kärt Nemvalts seaduseelnõu 

väljatöötajate poolelt. Ümarlaual olid kohal ka Kultuuriministeeriumi 

raamatukogunõunik ning Autorihüvitusfondi juht. Kohtumine toimus 30. mail 

Rahvusraamatukogus. Kahjuks ei andnud kohtumine praktiliselt mingeid positiivseid 
tulemusi. Tootjate pool põhjendab oma vastuseisu endiselt argumentidega, et 

raamatukogust laenutatud filme hakatakse kopeerima, mistõttu tootjatel jääb raha 

saamata; laenuhüvitis on liiga väike - filmitootmine on muust tootmisest tunduvalt 
komplitseeritum, mistõttu laenuhüvitis peaks olema tunduvalt suurem. Seega, kui ei 

ole võimalik sellist kasutusviisi adekvaatselt hüvitada, kahjustab see liigselt tootjate 

ärihuve. Vastaspoolele asus ka Autorihüvitusfond, kes ei ole nõus, et olemasolevale 

hüvitissummale tekiks veel üks saaja filmitootjate näol, ehk kui filmid lähevad üldise 

hüvitisskeemi alla, siis jääks teistele sellevõrra vähem raha. Hüvitissummad on 

külmutatud alates 2010. aastast. Paraku ei ole vastaspool huvitatud tegema mingit 

koostööd selle nimel, et riik hüvitissummat suurendaks. 
 
Samas tõid tootjad välja, et kõikidesse filmidesse ei saa suhtuda ühtemoodi. On palju 

neid filme, mida tootja hea meelega annaks kohe tasuta laenutusse, kuid on üksikud, 

mis on väga menukad ja mille pealt saab raha teenida. Ümarlaual osalenud tootjate 

sõnul on 3-5% filme sellised, mille pealt saaks teenida ca 5 aasta jooksul peale 
avaldamist. Ülejäänute osas poleks probleeme, aga selliseid konkreetseid erisusi ei ole 

võimalik jälle seadusesse kirjutada. Kui eelpool välja toodud protsenti (3-5%) 
kommenteerida, siis Tallinna Keskraamatukogu praktika litsentside taotlemisel seda 
kahjuks küll ei kinnita. 2014. a oldi nõus laenutusluba andma ainult ca 40 % ulatuses 

küsitud filmidest, ülejäänud taotlustele kas ei vastatud üldse või vastati eitavalt. 

Enam-vähem samas suurusjärgus on see olnud ka varasematel aastatel.  
 
Arutluse alla tulid taas kord ka varasematel aastatel jutuks olnud ning vahepeal 
„unustatud” variandid. Näiteks, et tootjad teevad ühel kindlal veebilehel kättsaadavaks 

info, millised filmid ja mis ajast on vabalt kasutatavad. Või siis nn Soome variant, kus 

litsentsitasu on müügihinna sees.  
 
Koosoleku lõpus pakkusid tootjad välja, et nad korraldavad kohe omavahelised 

läbirääkimised ning kutsuvad seejärel ise raamatukogud uutele läbirääkimistele antud 

teemal. Raamatukogude esindajateks pidi jääma ERÜ esimees ja raamatukogunõunik 

ning uus läbirääkimisvoor pidi toimuma juba sama aasta juunis. Siiski pole seni 

tootjate poolelt meiega rohkem ühendust võetud.    
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Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik on teemat üleval hoidnud ka 

ministeeriumis, kogunud andmeid ja neid analüüsinud. Nõuniku sõnul on võimalikud 

arutelud tulevikus ka muude lahendusvariantide leidmiseks.  
   
Teema tõstatati uuesti ka Justiitsministeeriumi kodifitseerimiskomisjoni koosolekul 
26. augustil. Otsustati, et filmilaenutus võiks ikkagi eelnõus sisalduda, kuid olla 

võimalusel piiratud Eestis toodetud filmidega. See arvamus tekitab siiski skepsist, sest 

ka Eesti filmitootjad on ju lõppkokkuvõttes vabale laenutusele ikkagi vastu olnud. 
Kindlasti mängib siin rolli ka asjaolu, et uues eelnõus ei ole muudetud mitte ainult 

üksikuid aspekte, vaid tervet kontseptsiooni isiklike ja varaliste õiguste osas. Selle 

kohaselt ei lähe õigused enam autorilt tootjale automaatselt üle ning tasu edasise 

kasutuse eest ette ei ole nähtud. Seega langeb tootjale  surve maksta autorile välja juba 

alguses võimalikult suur summa, et õigusi üldse saada. Sellisel juhul ei soovi tootjad 

enam mingil juhul veel lisasurvet laenutuse osas. Omajagu pretensioone uue eelnõu 

suhtes on ka audiovisuaalteoste autoritel, samuti teistel huvigruppidel. 
 
Üldine rahulolematus uue eelnõuga on viinud selleni, et 2015. a alguseks on 

filmirahva survel kogu eelnõu menetlusprotsess peatatud. Hetkel ei ole teada, kuidas 
täpsel kavatsetakse asjaga edasi liikuda. Seega kõik variandid on ikkagi lahtised. 
 
 
4. Raamatukoguteenused  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 
 
Lugejate kasutuses oli 2014. aastal 212 arvutitöökohta (sama ka eelmisel aastal), sh 3 
infokioskit. Raamatukogu arvuteid kasutati lugejate poolt 78 064 korral (s.o 11% 
vähem kui aastal 2013), kokku 76 391 tundi (s.o 14,5% vähem kui aastal 2013). 
Raamatukogu arvutite kasutamine on vähenenud arvutipargi vananemise tõttu. 
Lugejad eelistavad kasutada oma süle- ja tahvelarvutiteid ning nutitelefone.  
 
2014. aastast on võimalik analüüsida WiFi võrkude kasutamist. WiFit kasutatakse 
raamatukogudes väga palju. Näiteks on üheaegselt kasutanud Estonia pst 8 
kojulaenutuses WiFit 32 ja lugemissaalis 25 inimest.  Pirita ja Nõmme raamatukogus, 

mis asuvad samas hoones koolimajaga, on üheaegselt olnud WiFi võrgus lausa 87 
(Pirita raamatukogus) ja 57 (Nõmme raamatukogus) kasutajat.  
 
Dokumendihaldusprogrammis DocLogix registreeriti dokumente 34 sarja. Suurem osa 
kõikidest sõlmitud lepingutest on allkirjastatud digitaalselt. Kokku registreeriti 
dokumendihaldusprogrammis 2108 dokumenti, s.o 479  dokumenti vähem kui aastal 
2013.  
 
Koondandmed eri dokumendiliikide lõikes aastal 2014  
 
Kõik registreeritud  dokumendid  2010, tk 2011, tk 2012, tk 2013, tk  2014, tk 
Kirjad, volikirjad, vaided 477 544 419 495 447 
Lepingud, aktid, protokollid 129 114 178 174 186 
Käskkirjad, korraldused 235 233 209 191 216 
Täitmisavaldused, kirjavahetus 
võlgnikega, kohtutäituritega 

448  279  473   467  409 

Ettekirjutused, kirjavahetus 485  518  530  598 391 
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Teavikute: müügi käskkirjad, 
üleandmise aktid, tasuta 
võõrandamise käskkirjad, 
kõlbmatuks tunnistamise 
käskkirjad, utiliseerimiseks 
üleandmise aktid, kustutusaktid. 
Ettepanekud teavikute 
kõlbmatuks tunnistamiseks 

 321 598 662 499 

Kokku registreeritud dokumente 1774 2009 2407 2587 2108 
 
Registreeritud  algatusdokumendid 
(st uue registreerimisnumbriga)  

2010, tk 2011, tk 2012, tk 2013, tk 2014, tk 

Täitmisavaldused 337 179 306 275 251 
Ettekirjutused 483 432 428 483 349 
 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
 
Tallinna Keskraamatukogu lugejad aastal 2014 
 

Sünniaasta Vanus Lugejaid 

2011 - …  -3 17 

2010 - 2006 4-8 2 421 

2005 - 2001 9-13 8 638 

2000 - 1996 14-18 6 881 

1995 - 1991 19-23 6 053 

1990 - 1986 24-28 6 336 

1985 - 1981 29-33 5 107 

1980 - 1976 34-38 5 811 

1975 - 1971 39-43 6 205 

1970 - 1966 44-48 4 730 

1965 - 1961 49-53 3 534 

1960 - 1956 54-58 3 024 

1955 - 1951 59-63 2 951 

1950 - 1946 64-68 2 998 

1945 - 1941 69-73 2 373 

1940 - 1936 74-78 2 278 

1935 - 1931 79-83 1 153 

1930 - 1926 84-88 518 

1925 - 1921 89-93 85 

1920 - … 94-100 5 

Andmebaasis puudub   3 
 
2014. aastal olid 25,2% lugejatest alla 19-aastased isikud, 13,2% lugejatest olid 64-
aastased ja vanemad. 71,6% lugejatest olid naissoost. 
 
Tallinna Keskraamatukogu 139 516 registreeritud lugejast (2010-2014) kasutas 
eelmisel aastal raamatukogu teenuseid 71 121 lugejat. Mitmete raamatukoguteenuste 
kasutamine ei eelda lugejaks registreerimist ja nii ei sisalda eelpool toodud arvud 
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nende teenuste kasutajaid, kus lugejaks registreerimine ei ole nõutud, nt üritustel 

osalemine, näituste külastamine, perioodika lugemine raamatukogus kohapeal, 

infopäringute esitamine. Nii saavad vanemad, kes on toonud oma lapsed 

raamatukokku muinasjututundi, lugeda sel ajal lugemissaalis päevalehti, et hoida 

ennast kursis ühiskonnas toimuvaga või tutvuda näitusega. Raamatukogus toimuvatele 

üritustele tullakse vahel koos pere või sõpradega, et raamatukogust otse kas kinno, 

sünnipäevale vm edasi liikuda. Raamatute leidumuspäringuid esitatakse 

raamatukoguhoidjatele nii raamatukogus kohapeal kui ka interneti vahendusel ning 
aidanud oleme kõiki sõltumata lugejakaardi olemasolust.    
 
Võrreldes aastaga 2013 vähenes registreeritud lugejate arv 2%. Võrdlus ajaga enne 

majanduslangust ehk aastaga 2007 näitab aga endiselt lugejate arvu tõusu ja seda 

14%. Alla 17-aastaseid lapsi ja noori tuli eelmisel aastal meie raamatukogudesse 
juurde, kokku kasutas raamatukogu 15 887 last – laste arv tõusis seega 1,7% võrra.  
 
Raamatukogu lugejate ja külastuste arv aastatel 2013-2014 
 

Raamatukogu Lug-d 
2013 

Lug-d 
2014 

Muutu
s (+-) 

Külast-d 
 2013 

Külast-d 
 2014 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal- 
külas-d 
2013 

Virtuaal- 
külas-d 
2014 ** 

Muutu
s (+-) 

          
* 1.Keskrk 39 650 37 832 -1818 333 964 321 189 -12 775 445 346 477 254 31 908 
2. Kadrioru  2481 2373 -108 15 749 15 954 205 5526 6340 814 
3. Kalamaja  3779 3890 111 31 392 33 317 1925 6590 7426 836 
4. Kännukuke  7436 7573 137 79 025 77 462 -1563 10 478 11 832 1 354 
5. Laagna 3790 3553 -237 43 104 42 349 -755 4949 5606 657 
6. Männi  4745 4568 -177 38 934 39 042 108 6112 6849 737 
7. Männiku 1848 2011 163 23 222 21 536 -1686 3957 5043 1 086 
8. Nurmenuku 5028 5303 275 46 978 43 659 -3319 6279 7373 1 094 
9. Nõmme  5596 6115 519 56 683 59 365 2682 9446 11 149 1 703 
10. Paepealse  5164 5175 11 64 240 64 258 18 4257 5217 960 
11. Pelguranna  4475 4327 -148 67 557 67 454 -103 3873 4660 787 
12. Pirita  3231 3283 52 30 256 27 595 -2661 5867 7224 1 357 
13. Pääsküla 4129 4376 247 41 760 40 347 -1413 7400 9795 2 395 
14. Sõle  3875 3800 -75 37 452 37 712 260 4453 5397 944 
15. Sääse  5188 5291 103 44 071 41 031 -3040 7973 9640 1 667 
16. Tondi  2426 2423 -3 18 698 17 905 -793 4308 5056 748 
17. Torupilli  4196 4382 186 29 809 31 265 1456 4779 5363 584 
18. V-Õismäe 5604 5675 71 46 130 46 151 21 6345 7238 893 
Katarina Jee 1359 1421 62 11 377 12 149 772 3699 4226 527 
ELLU 1473 1596 123      0 
KOKKU 115 473 114 967 -506 1 060 401 1 039 740 - 20 661 445 346 477 254 31 908 
Lugejad 
ühekordselt 

 
72 600 

 
71 121 

 
-1479   

 
  

 

 
* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning 
võõrkeelse  kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 
** Haruraamatukogude virtuaalkülastused = nende esilehtede statistika, nt 
www.keskraamatukogu.ee/kadrioru. 

 
 
Hoolimata erinevatest e-teenustest, e-raamatute laenamise võimalusest külastasid 

lugejad juba viiendat aastat järjest raamatukogu rohkem kui miljon korda - 1 039 740 
korda. Päevas külastas meie raamatukogusid seega keskmiselt 4339 inimest. 

Võrreldes aastaga 2013 vähenes külastuste arv 1,9% võrra, kuid masu-eelse ajaga ehk 

http://www.keskraamatukogu.ee/kadrioru
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2007. aastaga võrreldes on külastuste arv hoopis 26,1% suurenenud. Nii nagu tõusis 

2014. aastal raamatukogu kasutatavate laste arv, tõusis ka laste külastuste arv – 
võrreldes 2013. aastaga 4,3%. 
 
Raamatukogubussi külastati sarnaselt eelnevate aastatega kõige rohkem Lasnamäe 

linnaosas, kus on täna vaid kaks paikset raamatukogu, kuigi seaduse järgi peaks neid 

olema rohkem. 
 
Kuna tegeleme aktiivselt raamatukogu veebilehe ja e-teenuste arendamisega, peame 
lisaks füüsilistele külastustele arvestust ka virtuaalkülastuste osas, mis võrreldes 2013. 

aastaga on tõusnud 7,2% (477 254 virtuaalkülastust), võrdluses aastaga 2007 lausa 

106,4%. Füüsiliste ja virtuaalsete külastuste kokkuliitmisel näeme, et 31,5% 

külastustest moodustavad virtuaalkülastused. Veebielehe lehtede vaatamisi oli 2014. 

aastal 1 254 810. Keskmiselt veetis külastaja veebilehel 2 min ja 21 sekundit. 
Lastelehe lehtede vaatamisi oli 132 890 ja Muusikalehe lehtede vaatamisi 14 020.  
 
 
Virtuaalkülastuste arv 2008-2014 
 

Virtuaalkülastused   Muutus 
Muutus % (võrreldes 
eelneva aastaga) 

2008 267 032 35 859 15,5 
2009 302 753 35 721 13,4 
2010 413 187 110 434 36,5 
2011 419 341 6154 1,5 
2012 503 388 84 047 20 
2013 445 346 -58042 -11,5 
2014 477 254 31 908 7,2 

 
* Virtuaalkülastuste arvu järsk tõus aastal 2012 on seotud sellega, et paar kuud olid kasutusel 
nii vana kui uus raamatukogu veebileht.  
 
Eelmisel aastal laenati meie raamatukogudest koju 1 695 132 raamatut, ajakirja, heli- 
ja videosalvestist, päevas laenati keskmiselt 7033 teost. Laenutuste arv vähenes pea 

kõikides meie raamatukogudes. Võrreldes aastaga 2013 langes laenutuste arv 4,6%. 

Laenutuste arvu languse ühe põhjusena näeme lugejate poolt 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. Nii eelmisel kui üle-eelmisel aastal oli transpordi 
ootel ligi 114 000 teavikut, mida on 56,8% rohkem kui aastal 2010 ja 633,6% rohkem 
kui aastal 2008, mil teenuse pakkumist alustasime. Kvaliteetse laenutusteenuse rolli 
lugemis- ja kirjaoskuse edendamisel ei saa alahinnata. Oleme korduvalt taotlenud 
teise transpordibussi ostmiseks raha, aga kahjuks ei ole taotlusi siiani rahuldatud. 
 
Kui aga võrrelda 2014. a laenutuste arvu 2007. a laenutuste arvuga, näitab statistika 

20,3% tõusu. Vaadates laenutuste arvu lastele, näeme võrreldes 2013. aastaga näitaja 

tõusu 4%. 
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Laenutused aastatel 2013-2014 
 

Raamatukogu Laenut-d 
koju ** 
2013 

Laenut-d 
koju ** 
2014 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
kokku *** 

2013 

Laenut-d 
kokku *** 

2014 

Muutus 
(+-) 

       
* 1.Keskrk 542 697 518 106 -24 591 559 045 532 622 -26 423 
2. Kadrioru  28 950 26 805 -2145 28 950 26 853 -2097 
3. Kalamaja  55 347 53 557 -1790 55 710 53 762 -1948 
4. Kännukuke  138 986 134 638 -4348 139 603 135 096 -4507 
5. Laagna 86 651 79 660 -6991 88 091 80 588 -7503 
6. Männi  71 832 63 220 -8612 73 187 63 991 -9196 
7. Männiku 34 417 33 919 -498 34 623 34 895 272 
8. Nurmenuku 78 730 73 443 -5287 79 154 73 817 -5337 
9. Nõmme  83 127 84 222 1095 83 817 84 535 718 
10. Paepealse  101 080 96 293 -4787 101 467 96 438 -5029 
11. Pelguranna  100 299 93 866 -6433 102 005 95 565 -6440 
12. Pirita  53 294 49 972 -3322 53 548 50 093 -3455 
13. Pääsküla 60 692 59 653 -1039 61 358 59 906 -1452 
14. Sõle  56 777 55 032 -1745 57 285 55 526 -1759 
15. Sääse  80 689 74 069 -6620 80 786 74 141 -6645 
16. Tondi  41 062 37 995 -3067 41 437 38 103 -3334 
17. Torupilli  50 010 50 453 443 50 676 51 056 380 
18. V-Õismäe 81 522 78 947 -2575 81 546 81 960 414 
Katarina Jee 21 181 21 401 220 21 181 21 401 220 
ELLU    9595 10 488 893 
KOKKU *** 1 767 343 1 685 251 -81 806 1 803 064 1 709 741 -82 835 

 
* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning 
võõrkeelse  kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 
** Laenutused koju – ei sisalda e-raamatute laenutusi; haruraamatukogude lõikes 
sisaldab spordivahendite laenutusi (haruraamatukogudes kokku oli 607 laenutust). 
*** Laenutused kokku = laenutused koju + kohallaenutused (valikstatistika); 
haruraamatukogude  lõikes sisaldab spordivahendite laenutusi, aga „laenutusi kokku“ ei 
sisalda spordivahendite laenutusi.  

 
Ootejärjekorda pannakse väga erineva sisuga teavikutele, aga kõige populaarsemad on 

teosed, mis leiavad enam kajastamist meedias. Tänu antud teenusele jõudis 2014.a 
lugejani 3389 teavikut (siia ei ole arvestatud sadu äraütlemisi, kuna teos on saadud 

kuskilt mujalt kiiremini). 
 
ELLU avamisest lugejatele ehk aastatel 2012 – 2014 on e-raamatute laenamis- ja 
lugemiskeskkonda ELLU teinud endale konto 3735 lugejat, neist 1596 laenasid e-
raamatuid ka aastal 2014, kokku 10 488 e-raamatut. ELLU kasutajaid on näiteks 

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.  
 
Võrreldes 2013. aastaga tõusis e-raamatute laenutuste arv 9,3%, võrreldes 2012. 

aastaga 66,1%. E-raamatuid laenas eelmisel aastal 2,2% Tallinna Keskraamatukogu 
lugejatest, mis on seletatav ka paberkandjal raamatute ja e-raamatute kogu osakaaluga 
meie kogudes. Kui paberkandjal raamatuid on meie kogudes ligi miljon eksemplari, 
siis e-raamatuid vaid veidi üle tuhande ehk siis 1000 korda vähem, mis tähendab 
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lugejatele oluliselt väiksemat valikut. Eelmisel aastal ostsime meie kogudesse 47 180 
paberkandjal raamatut, mida on 2% rohkem kui aastal 2013, kuid 9% vähem kui 

aastal 2007. Erinevatele e-raamatutele ostsime kokku 813 litsentsi, sealjuures ühte 

litsentsi saab kokku laenutada 20 korda, peale mida tuleb raamatukogul osta uus 
litsents. Alates ELLU loomisest oleme ostnud kokku 2162 litsentsi, millest 2014.a 
lõpuks oli ära kasutatud 252 litsentsi.  
 
ELLU kasutajad 2012 - 2014 nov 

Sünniaasta 2012-1014 sh 2014 

2005-2009 18 5 

2000-2004 216 79 

1995-1999 372 134 

1990-1994 404 148 

1985-1989 525 171 

1980-1984 418 165 

1975-1979 441 190 

1970-1975 365 165 
 

ELLU kasutajad 2012 - 2014 nov 

Sünniaasta 2012-1014 sh 2014 

1965-1969 253 89 

1960-1964 156 67 

1950-1959 180 64 

1940-1949 73 25 

1930-1939 26 9 

1927 2 1 

1926 1 0 

KOKKU 3450 1312 

 
ELLU lugejate osas tehti statistikat 2014.a novembrikuus.  
 
74,6% ELLU kasutajatest 2012 – 2014 on naissoost.  
 
2014. aastal analüüsiti 1312 ELLU lugeja, kes olid laenanud e-raamatuid 
ajavahemikul 01.01.2014 – 06.10.2014, viimaste laenutuste kuupäevasid ja 

kellaaegasid. Selgus, et 56,4% laenutustest tehti väljaspool Tallinna Keskraamatukogu 
lahtiolekuaegasid (rk lahtiolekuaegadena arvestati E 10-19, T-R kell 10-20 ja L kell 
10-17).  
 
Tallinna Keskraamatukogu on endiselt ainus raamatukogu Eestis, kes laenab oma 
lugejatele kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid. Oleme püüdnud saada riigilt toetust, 

et ühendada meie e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnaga ELLU ka teised Eesti 
rahvaraamatukogud, et kõik Eesti elanikud saaksid e-raamatuid laenata, aga kahjuks 
ei ole see siiani õnnestunud. 
 
Ostetud raamatute arv aastatel 2008-2014 
 
 Ostetud 

raamatute arv 
Vahe Ostetud 

auviste arv 
Vahe Ostetud 

e-raamatute 
litsentside arv 

Vahe 

2008 55 943  1064  0  
2009  48 604 -7339 1051 -13 0  
2010 47 445 -1159 689 -362 0  
2011 40 384 -7061 912 223 322  
2012 49 215 8831 739 -173 428 106 
2013 46 254 -2961 674 -65 599 171 
2014 47 180 926 653 -21 813 214 
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A-st B-sse teenuse kasutamine aastatel 2008-2014 
 

Aasta Raamatute arv Muutus  
Muutus % (võrreldes 

eelneva aastaga) 
Muutus % (võrreldes 

aastaga 2008) 
2008 15 532    
2009 19 873 4341 27,9 27,9 
2010 72 657 52784 265,6 367,8 
2011 96 464 23807 32,8 521,1 
2012 107 151 10687 11,1 589,9 
2013 113 996 6845 6,4 633,9 
2014 113 940 -56 - 0,05% 633,6 

 
Kõik põhinäitajad (lugejad, külastused, laenutused) tõusid ainult Nõmme ja Torupilli 

raamatukogul ning raamatukogubussil, samuti e-raamatukogul ELLU.  
 
Raamatukogude 2014. aasta teenindusnäitajate võrdlus aastaga 2008 
 

Raamatukogu Lug-d 
2008 

Lug-d 
2014 

Muutus  
% 

Külast-d 
 2008 

Külast-d 
 2014 

Muutus 
% 

Laenut-d 
koju 2008 

Laenut-d  
koju 2014 

Muutus  
% 

          
* 1.Keskrk 31 150 37 832 21,5 292 471 321 189 9,8 509 209 518 106 1,7 
2. Kadrioru  1869 2373 27,0 14 896 15 954 7,1 29 283 26 805 -8,5 
3. Kalamaja  2413 3890 61,2 18 529 33 317 79,8 46 216 53 557 15,9 
* * Kopli 665   3275   6826    
4. Kännukuke  5903 7573 28,3 69 799 77 462 11,0 118 950 134 638 13,2 
5. Laagna 3123 3553 13,8 34 972 42 349 21,1 81 261 79 660 -2,0 
* * Merivälja 891    6531   14 278    
6. Männi  4444 4568 2,8 47 325 39 042 -17,5 97 250 63 220 -35,0 
7. Männiku 1658 2011 21,3 21 509 21 536 0,1 32 697 33 919 3,7 
8. Nurmenuku  3159 5303 67,9 33 707 43 659 29,5 45 511 73 443 61,4 
9. Nõmme  4722 6115 29,5 44 790 59 365 32,5 61 571 84 222 36,8 
10. Paepealse  3398 5175 52,3 48 935 64 258 31,3 75 894 96 293 26,9 
11. Pelguranna  3557 4327 21,6 36 316 67 454 85,7 64 201 93 866 46,2 
12. Pirita  2093 3283 56,9 17 014 27 595 62,2 30 155 49 972 65,7 
13. Pääsküla 3015 4376 45,1 30 034 40 347 34,3 48 552 59 653 22,9 
14. Sõle  3275 3800 16,0 30 243 37 712 24,7 59 309 55 032 -7,2 
15. Sääse  3772 5291 40,3 33 381 41 031 22,9 62 063 74 069 19,3 
16. Tondi  1969 2423 23,1 20 775 17 905 -13,8 36 355 37 995 4,5 
17. Torupilli  2986 4382 46,8 24 967 31 265 25,2 40 502 50 453 24,6 
18. V-Õismäe 4656 5675 21,9 47 559 46 151 -3,0 75 204 78 947 5,0 
Katarina Jee 586 1421 142,5 3787 12 149 220,8 6979 21 401 206,6 
ELLU  1596          
KOKKU 89304 114 967 28,7 866 476 1 039 740 20,0 1542266 1 695 132 9,9 
Lugejad 
ühekordselt 66028 

 
71 121 7,7   

  
   

 
Tabelis on arvestatud laenutusi koju, kuna kohallaenutusi arvestatakse valikstatistikaga. 
* Keskrk – eestikeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond (Estonia pst 8) ning 
võõrkeelse  kirjanduse osakond (Liivalaia 40). 
* * Raamatukogu on suletud.  

 
2014. aasta teenindusnäitajaid mõjutasid: 

 Tihe konkurents inimeste vabale ajale.  
 Aina suuremal hulgal inimestest on taskus nutiseade, millega vajalik 

informatsioon käigu pealt internetist kätte saadav. Raamatukogude võimalus 
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siin on erinevate koolituste pakkumisel alates infoallikate usaldusväärsuse 

hindamisest kuni seadmete kasutamise õpetamisel.   
 Väheneb raamatukogu arvutite kasutamine, aina enam tullakse raamatukokku 

oma seadmetega, kuna need on kiiremad ja nendes on paremad programmid. 
Raamatukogu lugejatele suunatud arvutid vajavad kiiresti väljavahetamist, et 

saaksime ühiskonna ja kogukonna nõudlusele vastata.  
 Kaheksa raamatukoguhoidjat andsid teada emaks saamisest. Osad spetsialistid 

lahkusid tööle asutustesse, kus pakuti paremat palka – raamatukogutöötajate 

palk ei ole paraku konkurentsivõimeline. Personali otsimine ning uute 

töötajate sisseelamine võtab aga aega. Personali vahetumine mõjutab 

lugejateeninduse kvaliteeti, ürituste ja koolituste korraldamist.  
 Raamatute eksemplaarsus on Tallinna linna suurust arvestades väike - lugejad 

soovivad  saada neile vajalikku teost kohe, mida raamatukogu aga tagada ei 
suuda. 

 A-st B-sse teenuse populaarsuse (teenus, kus raamatu saab tagastada ükskõik 

millisesse haruraamatukogusse) tõttu oli rohkem kui 100 000  raamatut 
ajutiselt (1-3 nädalat) ringlusest väljas – ühest küljest on lugejad teenusega 

rahul, teisest küljest tekitab pikk viiteaeg rahulolematust.  
 Eelarve muutumatus muudes valdkondades on mõjutanud nt riistvara ja 

tarkvara aegumist, mistõttu e-kataloogi ja andmebaaside kasutamine, e-
vormide avanemine jms on muutunud aeganõudvaks. 

 Seitsme haruraamatukogu kollektiivpuhkuse tõttu (eelarve kokkuhoidmiseks) 
kasutatakse raamatukoguteenuseid osadel kuudel vähem. 

 Kasvanud teadlikkus e-kataloogist ESTER ei too enam raamatukokku 
lugejaid, kes soovivad ainult konkreetset raamatut (kui e-kataloogist ESTER 
näevad, et raamat on välja laenutatud, siis otsustakse kohapeale mitte tulla), 

lugejad ei raiska asjatult oma aega (mis ei tähenda, et nad oleksid vähem 

pettunud, kui soovitud teos on välja laenutatud); samas on nii 

raamatukoguhoidjatel vähem võimalusi soovitada muid teoseid (mis võivad 

olla nt koolitöö tegemiseks isegi paremad) ja teenuseid. 
 Aina enam on neid, kes lähevad välismaale õppima või kolivad sinna tööle ja 

see ei jäta mõju avaldamata ka raamatukogu lugejate, külastuste ja laenutuste 
arvule. 

 
Kui nootide laenutus on juba mitmedat aastat tõusutrendis, siis veidi üllatuslikult on 

langenud videosalvestiste laenutus (2013.a 4201 ja 2014.a 2979 laenutust), mis on 
olnud kõigil eelnevail aastatel tõusutrendis. Küllap mängib siin oma osa ühest küljest 

järjest parem ja mugavam filmide kättesaadavus muudest kanalitest, aga samuti meie 

komplekteerimispõhimõtetega sobivate filmide arvu kahanemine müügivõrgus, mis 

avaldab mõju filmide komplekteerimisele.  
 
Kuna viimastel aastatel on Muusikaosakonna veebipäeviku külastatavus pidevalt 

langenud, siis otsustati septembri algul, et blogi eksistentsi sellisel kujul pole 
otstarbekas jätkata. Muusikaosakonna veebipäevikut ei võetud kohe küll internetist 

maha, et soovijad saaksid olemasolevaid kirjutisi endiselt lugeda, kuid 
muusikaosakonna veebilehelt eemaldati blogisse viiv bänner. Muusikaosakonna 

veebipäeviku Facebooki konto otsustati säilitada, kuid tulevikus ümber nimetada – 
siis, kui veebipäevik ise enam internetis nähtav ei ole. Muusikaosakonna 
veebipäeviku Facebooki leheküljel on läinud paremini, selle fännide hulk on jätkanud 

kasvamist. 2014. a lõpuks oli kogutud 122 jälgijat, sama aasta algul oli neid 94, seega 
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kasv jätkub tasapisi, aga kindlalt samas tempos nagu varasemal aastal (2013. a algul 

oli meeldimisi 59). 
 
E-lugereid laenutati 275 korral. Enamasti sooviti e-lugereid laenata tutvumiseks, reisil 
olemise ajaks või kooli soovitusliku kirjanduse lugemiseks (nt on e-lugeris 
A.H.Tammsaare teos „Tõde ja õigus“). 
 
Spordi- ja liikumisvahendeid laenati 617 korral. Enim laenati 2014.a sammulugejat 
(135 laenutust), kõndimiskeppe (112 laenutust), pulsikella (78 laenutust), 
graatsiaketast (66 laenutust) ja tasakaalulauda (42 laenutust). Erinevaid palle laenati 
22 korda ja hüpitsaid 19 korda. Nõutud oli ka liikumismäng Twister (38 laenutust). 
Suurim nõudlus spordivahendite järele oli Põhja-Tallinna linnaosas asuvas Pelguranna 
raamatukogus. 
 
2014. aastal lisandus meie raamatukogu kirjandusblogisse „Lugemiselamused“ 47 

eestikeelset ja 6 ingliskeelset raamatututvustust, venekeelsesse kirjandusblogisse 
lisandus 10 raamatututvustust. Facebooki pealehele lisati 361 postitust, Facebooki 
Noortekale 238, Muusikaosakonna veebipäeviku Facebooki lehele 281 ja Katarina Jee 
Facebooki lehele 65postitust. 
 
Valikstatistika nädalatel, mil arvestatakse kohallaenutuste valikstatistikat, arvestatakse 
ka e-teeninduse ja telefoniteeninduse näitajaid. 2014. aastal kirjutati e-posti teel 
teenindusosakondadele ja haruraamatukogudele 19 542 e-kirja, neist 13 692 korral 
paluti pikendada teavikute tagastamistähtpäeva (2013.a paluti tähtaega pikendada 14 

581 korral). Telefoni teel paluti raamatute tagastamistähtaega pikendada 45 795 korral 

(2013.a 51 878 korral). Antud lõigus toodud näitajad ei kajastu riiklikus statistikas. 
 
Aina enam hakkavad lugejad raamatukoguga suhtlema e-kirja teel, sest see on mugav 
-  e-kirja saab saata nt töö- või koduarvutist, tahvelarvutist, nutitelefonist ning e-kirja 
saatmine on tasuta. E-kirjadele vastamine on aga aeganõudvam kui küsimustele 

vastamine raamatukogus kohapeal või telefoni teel. 
 
Huvi raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenuse kasutamise vastu on endiselt 
väike, peamiselt seetõttu, et lugejatel tuleb tasuda postikulud, mis on väga kallid. 

Tellimusi esitati möödunud aastal meie raamatukogule 15 teose osas, neist täitsa 

saime 13 tellimust. Teistelt raamatukogudelt 2014.a teoseid ei tellinud.   
 
Hoonete kehvemaks jääv seisukord ei „kutsu“ enam potentsiaalseid lugejad sisse 

ruume uudistama. Parkimiskohtasid autodele ei ole raamatukogude lähedal just palju 

või puuduvad üldse. Küll aga muutus raamatukokku minek veidi mugavamaks 

Kadrioru ja Sääse raamatukogu lugejatele, kes eelistavad liikuda jalgrattaga – 
raamatukogude juurde paigaldati jalgrattahoidja.  
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4.3 Laste- ja noorteteenindus  
 
Raamatukogude kasutamine – alla 17-aastased lugejad 

Raamatukogu Lug-d 
2013 

Lug-d 
2014 

Muutu
s (+-) 

Külast-d 
 2013 

Külast-d 
 2014 

Muutu
s (+-) 

Laenutused 
koju 2013 

Laenutused 
koju 2014 

Muutu
s (+-) 

          
* 1. Keskrk 6298 6173 -125 47 332 50 106 2774 43 462 45 029 1567 
2. Kadrioru 454 464 10 3679 3556 -123 2555 2814 259 
** 3. Kalamaja 632 681 49 5233 5378 145 3979 4141 162 
** 4. Kännukuke 1707 1757 50 15 574 15 184 -390 13 520 13 617 97 
5. Laagna 957 972 15 10 707 10 966 259 11 039 11 171 132 
6. Männi 939 955 16 5848 6740 892 5152 5539 387 
7. Männiku 438 467 29 4562 4781 219 3381 4102 721 
** 8. Nurmenuku 1180 1290 110 9175 8893 -282 7324 7299 -25 
** 9. Nõmme 1493 1561 68 8706 8867 161 10 335 11 316 981 
** 10. Paepealse 1498 1553 55 13 397 14 594 1197 14 160 14 617 457 
** 11. Pelguranna 984 974 -10 12 848 13 059 211 9811 10 142 331 
** 12. Pirita 969 1009 40 11 017 9990 -1027 6196 6701 505 
13. Pääsküla 1098 1136 38 8848 9167 319 7811 8297 486 
14. Sõle 936 966 30 10 205 10 991 786 7870 7460 -410 
15. Sääse 1225 1251 26 7084 7990 906 8186 7470 -716 
16. Tondi 466 478 12 3668 3579 -89 3470 3244 -226 
17. Torupilli 1113 1215 102 8540 11 070 2530 7318 8909 1591 
18. V-Õismäe 1578 1596 18 8047 7428 -619 9995 10 380 385 
19. Katarina Jee 390 409 19 4256 4935 679 2170 2625 455 
ELLU 146 165 19          
KOKKU *** 24 501  25072 571 198 726 207 274 8548 177 734 184 796 7062 
Lugejaid 
ühekordselt 

 
15625 15887 262    

 
  

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 
** Laenutuste arv võib sisaldada ka spordivahendite laenutusi (raamatukogude peale kokku 
77 laenutust). 
*** Laenutuste arv kokku ei sisalda spordivahendite laenutusi.  
 
Alla 17-aastaseid lapsi ja noori tuli eelmisel aastal meie raamatukogudesse juurde 
ning pea kõikidesse meie raamatukogudesse, kokku kasutas raamatukogu 15 887 last 
– laste arv tõusis seega 1,7% võrra. Võrreldes aastaga 2007 on raamatukogu 

kasutavate laste arv suurenenud 39,4%. Tõusis ka laste külastuste arv – võrreldes 

2013. aastaga 4,3% ja 2007. aastaga 29%. Vaadates laenutuste arvu, näeme võrreldes 

2013. aastaga näitaja tõusu 4% ja võrreldes 2007. aastaga 25,8%.  
 
Muusikaosakonnas on laste külastatavuse kasvu mõjutanud Mufilas (lastenurgas) 
pakutavad tegevused ning 2013. aastal lisandunud konsoolimängude teenus. Kui 
aastal 2013 mängiti konsoolimänge 789 korda, siis 2014.a juba 1075 korda. 

Videosaali kasutati filmide jm videote vaatamiseks või mängude mängimiseks päevas 

keskmiselt 6 korda. 
 
Aasta jooksul täienes konsoolimängude valik 7 mängu võrra ning aasta lõpu seisuga 

oli valikus 25 mängu, mis kõik on ka kasutust leidnud. Mängud on erineva sisu ja 

raskusastmega. On sportliku sisuga mänge (jalgpall, ralli, jäähoki), mänge, mille järgi 

saab kaasa liikuda, tantsida, laulda või seiklustes osaleda, aga ka kirjandusteoste 

põhjal loodud mänge (Harry Potter, Sherlock Holmes, The Lord of the Rings jt). 

Mänge on erinevatele vanuseastmetele, kuid valdav enamus on valitud selle järgi, et 

nad oleks jõukohased ka lastele, kes ongi kujunenud teenuse peamiseks sihtgrupiks. 
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Mängitakse enamasti kas üksi või väiksemates gruppides (2-3 last). Teenus on laste 
poolt hästi vastu võetud. Nagu möödunud aastal, nii ka seekord on kõige 

populaarsemateks osutunud jalgpalli- ja rallisõidumängud. Poolehoidu leiavad ka 
seiklus- ning tantsumängud. 
 
Et lastele pakutav teenus ei oleks muusikaosakonnas liialt arvutite ja mängudekeskne, 

siis püüab osakond tegeleda lastega ka individuaalsemalt, nendega erinevatel 

teemadel vesteldes, teavikuid tutvustades, aga ka käelist ja vaimset tegevust pakkudes. 

Selleks on osakonnal ellu kutsutud Mufila lasteüritused kaks korda kuus neljapäeviti, 

kus alati käsitletakse mingit kindlat teemat, mis peaks laste üldist silmaringi 

laiendama, aga ka meelelahutust pakkuma. Lastele antakse mitmeid isetegemis- ja 
nuputamisvõimalusi arutluste, viktoriinide ja konkursside näol. Lapsed, kes on juba 

harjunud Mufila üritustel käima, tulevad ka sageli üritustevahelisel ajal 

muusikaoskaosakonda ning paluvad joonistus- või meisterdamisvahendeid, et veeta 

kohapeal aega lihtsalt joonistades Mufilas käsitletud teemadel või siis meisterdades 

näiteks mõnda konkursitööd.  
 
Kõige populaarsem veebilehekülg Lastelehel oli 2014. aastal meisterdamiste lehekülg, 

millele järgnesid fotode ja tähtpäevade vaatamised. 2014. aastal lisati Lastelehele uus 

mäng „Just kirjanik!“. Mängu sisu on lihtne - lapsed peavad tähti pakkudes ära 

arvama, millise kirjaniku nimi tahvlil peidus on.  
 
Eelmisel aastal hakati aktiivsemalt tegelema Facebooki Noorteka sisuga, et noortega 
suhelda ja tutvustada neile suunatud raamatukogu ettevõtmisi. Detsembrikuus alustas 
võõrkeelse kirjanduse osakonna eestvedamisel projekt, kus FB Noortekas antakse 
kord kuus üheks päevaks üle mõnele noorte hulgas tuntud inimsele – detsembris oli 
selleks Merilyn Jurman.  
 
2014. aastal jätkati raamatukogude ruumide ümberkujundamist, lastele ja noortele 

mugavamate tingimuste loomist. Pirita raamatukogu lapsed said endale lugemispesa 
indiaanitelgis nimega “Päikesekiir”, Sõle raamatukogu noortel on nüüd keldris aga 

nõiakoobas. Väike-Õismäe raamatukogu üllatas oma lugejaid ürituste ruumiga ning 
toredate istmepatjadega (varem viidi raamatukogus üritusi läbi riiulite vahel). 
Pääsküla raamatukogu sai endale väikelaste ürituste jaoks muudetava kõrgusega laua 
koos sobilike madalate toolidega. Aasta lõpuks valmis Pääsküla raamatukogus ka 

noortenurk, kuhu koondati mõnusad tumbad, lauamängud ja noortele valik kirjandust.  
Uued lauad sai endale ka Sääse raamatukogu ürituste tuba.  
 
Uuenduskuuri läbis Nõmme raamatukogu lugemispesa pehme mööbel - teksariidest 
katted loovad kaasaegsema olustiku ja on noorte lugejate jaoks kutsuvamad. Lisaks 
pandi Nõmme raamatukogu teenindussaali aknalaudadele pehmed istmepadjad ning 
lapsed ja noored on uued istumispaigad kiiresti omaks võtnud. Laagna ja Kadrioru 
raamatukogud said endale huvitavad magnetiga seina külge kinnitatavad 

istumisalused, tänu millele on nüüd lastenurgas või ürituste ruumis tegevusteks 

rohkem ruumi. Kadrioru raamatukogu lasteteeninduse verendal olev keskmine 
raamaturiiuliterida vahetati uuete ratastega riiulite vastu, mis võimaldab ürituste ajaks 

tekitada lastele istumiseks lisapinda. Eestikeelse kirjanduse osakonna lasteteeninduses 
olevad väikelastetoolid said uued kated, mida kaunistavad laste joonistatud 

raamatutegelaste pildid, ning uue mõnusa istmepingi ja otsinguarvutikapi. 
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Nõmme linnaosa raamatukogud viisid laupäevaseid raamatukogutunde külastavate 

laste ja lapsevanemate seas läbi väikese küsitluse uurimaks, kas oleks vajadus 

raamatukogutundide algusaegu muuta, et lapsed jõuaksid soovi korral samal päeval 

mitmes tunnis osaleda. Küsitluse tulemusena muutis oma laupäevaste 

raamatukogutundide algusaega Männiku raamatukogu, sest oli lapsi, kes soovisid 
osaleda nii Nõmme kui ka Männiku raamatukogu tundides, kuid siiani tundide 

algusajad selleks ei klappinud. Nüüd alustab Männiku oma raamatukogutundi ühe 

tunni võrra hiljem. Samal põhjusel on ühtlustanud omavahel laupäevaste lastetundide 

toimumisaegu Nurmenuku ja Väike-Õismäe raamatukogu. 
 
Raamatukogutunde korraldati nii lasteaiarühmadele kui klassidele. Tihti toimusid 
need haruraamatukogudes hommikuti enne raamatukogu avamist ehk n.ö sisetöö tunni 
ajal. Üheks põhjuseks on osades raamatukogudes eraldi ürituste- ja koolitusruumi 
puudumine, st lastega tuleb suhelda lugemissaali laudade taga ja riiulite vahel, mis 
võib aga täiskasvanud lehelugejaid ja arvutikasutajaid segada. Uusi 

haruraamatukogusid ehitades tuleks silmas pidada, et kaasaegset raamatukoguteenust 
ei ole võimalik pakkuda väikestes ruumides – väiksed ruumid ei rahulda enam 

tänapäeva raamatukogukasutajate vajadusi. Soovitakse mugavat ja kaasaegset 

avalikku ruumi, kus on mõnus istuda ja lugeda, õppida ning sõpradega suhelda.  
 
Lasteaiad võtsid heal meelel osa 2011. aastal väljatöötatud Miti mängudega tundidest, 

mille kaudu jagati lastele teadmisi tähestikust, raamatutest, kirjanikest ja 

raamatukogust.  
 
Seitsmendat aastat jätkus kinkeraamatute projekt, kus rühmakoolituste käigus kingiti 

kõikidele Tallinnas oma kooliteed alustanud esimese klassi õpilastele Tallinna 

Keskraamatukogu poolt väljaantud lasteraamat. Kevadistel koolitustel said lapsed 

kingiks veel 2013.a sügisel raamatukogu poolt väljaantud laste ja noorte 

omaloomingu kogumiku „Omad jutud 2“ ja sügisestel koolitustel juba uue 

luuleraamatu „Kõik on kõige targemad!“, mille autoriks Contra ja illustraatoriks Ulla 

Saar. Koostöö koolidega raamatu jagamiseks raamatukogu külastamisaja 

kokkuleppimisel on üldjuhul väga hea, kuid tuleb ette, et õpetajad on küll rõõmsad 

raamatute üle, kuid klassi raamatukokku tulekuks aja mitteleidmist või edasilükkamist 

põhjendatakse tiheda õppekavaga ja et üritus väljaspool kooli ei sobi nende 
tegevusega. 
 
Väga hea koostöö on saavutanud koolidega Torupilli raamatukogu. Näteks koostavad 

õpetajad koolis soovitatava kirjanduse nimekirjad koostöös Torupilli raamatukoguga. 

Nii ei ole nimekirjades raamatuid, mida on lastel keeruline vähese eksemplaarsuse 

tõttu raamatukogudest leida ning raamatukogu saab järelkomplekteerida raamatuid, 

mida koolid sooviksid. Sellise koostöö positiivne tulemus on märgatav ka statistilistes 

näitajates.  
 
Paepealse raamatukogu jätkas aktiivselt koomiksite komplekteerimist. Koomiksite 
peamiseks huvigrupiks on hetkel lapsed, kuid ka noored huvituvad üha enam 

koomiksitest ja nende erinevatest vormidest. 
 
2014. aastal korraldati teist aastat kampaaniat „Raamatuga priiks“, kus alla 18-
aastased lapsed/noored said tasu viivitatud aja eest maksta raamatukogus kohapeal 
lugemisega, 1 sent = 1 minut raamatukogus kohapeal lugemist. Viivisest loeti priiks 
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410 (2013.a 277)  korral, kokku 13087 (2013.a 9284) minutit. Kampaania üheks 

mõtteks on saada laps ja noor lugema kirjandust, mille ta ise endale valib. Kergemini 

tuldi kampaaniaga kaasa siis, kui summa ehk siis loetavate minutite arv oli väike, ca 

9-15 minutit. Samas on ka teistsuguseid näiteid. Üks 14-aastane neiu kasutas 
võimalust ning luges paari nädala jooksul ennast priiks üle kümne eurosest võlast. 

Vestluses sõbrannaga kiitis ta oma otsust võlga mitte rahas tasuda, sest muidu ei 

võtaks ta iialgi nii palju aega, et raamatuid lugeda. Nüüd luges ta paari nädala jooksul 

läbi lausa kolm üsnagi mahukat raamatut.  
 
Maarja Tali abiga oli 2014. aasta lõpuks Tallinna Keskraamatukogus tegutsemas neli 

lugemiskoera: laste- ja noorteteeninduses lugemiskoer Steffi, Laagna raamatukogus 
Alice, Pirita raamatukogus Rasmus ning  võõrkeelse kirjanduse osakonnas n.ö 

integratsioonikoer Danja, kellega saavad vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed 

harjutada eesti keelt. 2015. aastal võiks lugemiskoer olla vähemalt iga linnaosa ühes 

raamatukogus. Samas ei sõltu selle eesmärgi elluviimine ainult raamatukogu poolsest 
soovist, vaid sellest kas jätkub sobilikke vabatahtlike ja koeri. 
 
Oktoobrikuust viiakse peamaja laste- ja noorteteeninduses läbi logopeedilisi 

lugemismänge. Lugemismängude tundi viib vabatahtlikuna läbi logopeed Liina 
Velner. Tund on suunatud 1.-2. klassi õpilastele, kellel on tähtede tundmaõppimisega 

ja lugemisega raskusi. Tunnis kasutatakse Koolibri kirjastuse poolt välja antud 

spetsiaalset „Lugemismängude“ sarja. Korraga saab tunnis osaleda kuus õpilast. 

Lugemismängud on saanud lühikese ajaga palju positiivset vastukaja just 

lapsevanematelt. Paljud tunnetavad, et koolis ei jää õpetajal või logopeedil piisavalt 

nende lapse jaoks aega ning raamatukogu poolt pakutav võimalus võetakse tänuga 

vastu. Uuel aastal tahame kindlasti leida võimalusi tunni jätkamiseks ja läbiviijale 

tasu maksmiseks. 
 
Raamatukogu kui avaliku näituseruumi on enda jaoks avastanud mitmed koolid, 

lasteaiad ja huviringid, aga ka aktiivsemad lapsevanemad, kes oma laste töid hea 

meelega eksponeerivad. Tasuta näitusepindade pakkumine noortele kunstnikele 

autorinäituste tegemiseks on üheks võimaluseks noori rohkem raamatukogu 

tegemistesse kaasata. Noored kutsuvad näitust vaatama oma sõpru ja see on võimalus 

noortele raamatukogu teenuseid ja tegevusi tutvustada.  
 
Huvitavatest näitustest võiks esile tuua Sääse raamatukogus olnud Art Studio Galloxi 

näituse „Tahan saada illustreerijaks“, kus eksponeeriti 7-18 aastaste õpilaste nii 
graafika-, kollaaži- kui segatehnikas tehtud töid.  Hille Karmi raamatu „Ingli valgus“ 

illustratsioonide näitus jõudis pea kõikidesse teenindusosakondadesse ja 

haruraamatukogudesse. Illustratsioonide autoriks on tema tütar Reet Helisabeth Karm. 
Sõle raamatukogu kutsus Hille Karmi ka lastega kohtuma ning tema raamatu „Robot 

Robin saab südame“ järgi meisterdasid lapsed roboteid, mis samuti leidsid tee 
näitusele. Männiku raamatukogu kutsus nii Männiku noortekeskuse noori kui ka 

raamatukogus käivaid lapsi märkama oma koduümbrust, pildistama meeleolukaid 

vaateid koduõuest, kooliteelt, mänguplatsilt, fotodest valmis pildinäitus „Männiku - 
fotoklõpsud koduümbrusest”. 
 
Üha sagedamini kaasnevad näitustega üritused või tegevused. Männiku raamatukogus  
eksponeeriti Nõmme Loodusmaja loodusringi laste valmistatud varjuteatri etenduse 
nukke ning rõdugaleriis kunstiringi näitust puidule maalitud putukatest ja  liblikatest. 
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Näituse kõrval asuvast esitlusarvutist sai vaadata laste poolt koostatud neljaosalist 

filmiprogrammi sellest etendusest: esimene osa tutvustas nahkhiirte, teine osa 
putukate, kolmas osa liblikate elu ja neljas osa oli multifilm varjuteatri nukkudega. 
Huvilised said lahendada ka näituse põhjal koostatud ülesandeid. Näituse põhjal 

korraldas Männiku raamatukogu lasteaialastele koolitusi, kus räägiti putukate 

huvitavast maailmast, vaadati  raamatutest pilte nende kohta ja filmiprogrammi ning 
muidugi uudistati näitust ”Varjuteatri nukud”, kust mõningaid nukke sai ka ise 

katsuda ja liigutada.  
 
Nurmenuku raamatukogus eksponeeris nukufilmistuudio Animailm näitust 

nukufilmides kasutatud nukkudest ja dekoratsioonidest. Näitusele lisaks toimus ka 

üritus, kus näidati nukufilme eesti ennemuistsete juttude ainetel ja räägiti lastele, 

kuidas nukud valmivad ja liikuma pannakse. Väga toredaks kujunes aasta lõpus 

korraldatud üritus, kus nukufilmistuudio Animailma tegijad käisid rääkimas, kuidas 

valmib lamenukktehnikas film ja koos vaadati ka kahte nukufilmi. Koos nukufilmide 
vaatamisega tutvusid lapsed kahe eesti ennemuistseid jutte sisaldava raamatuga, 
millest filmid jutustasid. Kuna ühes filmidest kasutati setu keelt, tuli lastele seda pisut 

tõlkida, aga see just oligi nende jaoks väga põnev. 
 
Mitmed raamatuväljapanekud olid pühendatud illustraatorile ja kirjanikule Edgar 
Valterile, kelle sünnist möödus 2014. aastal 85 aastat. Meeleolukad olid ka näiteks 

võõrkeelse kirjanduse osakonna väljapanekud „Kuidas võita isa males” või „Ma ei 

mäleta autorit ega pealkirja, aga oli selline roheliste kaantega raamat…”. Peamaja 
laste- ja noorteteeninduses tutvustati raamatukogu kauaaegse direktori Aleksander 
Sibula sünnipäeva tähistamiseks raamatukogus olevaid vanimaid lasteraamatuid.  
 
2014. aastal korraldati meie raamatukogudes 1676 üritust, kus osales kokku 24 466 
inimest. Võrreldes 2013. aastaga on ürituste arv 80 võrra vähenenud, sellega seoses 

langes 12,1% ka üritustel osalejate arv. Raamatukoguhoidjad keskendusid lõppenud 

aastal suurema-mahuliste koolituste korraldamisele. Samuti mõjutas ürituste ja 

individuaalkoolituste korraldamist kaheksalt raamatukoguhoidjalt saadud 
rõõmusõnum emaks saamise osas ning mitmete töötajate lahkumine uutele 

väljakutsetele ja paremini tasustatud töödele, mis tähendas aga aega uute 

raamatukoguhoidjate väljakoolitamiseks ning muutusi ürituste plaanides. 
 
4.3.1 Üritused väikelastele 
 
Raamatukoguhoidjate hinnangul on koostöö lasteaedadega väga hea. Raamatukogud 
pakuvad lasteaedadele temaatilisi raamatukogutunde, ettelugemisi ja meisterdamisi 
ning võimalust osaleda kirjandusüritustel, mida teeme sarjade raames meie erinevates 

raamatukogudes.  
 
01.02 - 28.11.2014 toimus projekti „Saja rahva lood“ raames kaheksa kohtumist 

erinevate maade rahvusvähemuste esindajatega. Koostööd tehti nii 

rahvuskultuuriseltside ja kunstikollektiividega kui ka eraisikutega. Projekti 
eesmärgiks oli tutvustada lasteaialastele Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuri. 

Tutvustati Rootsi, Itaalia, Ukraina, Ungari, Prantsusmaa, Albaania ja Dominikaani 
Vabariigi kultuuri. Ürituste käigus tutvustati lastele rinevaid rahvarõivaid, muusikat ja 

pille, tantsu, käsitööd, rahvustoite, rahvalikke mänge, raamatuid ja tähti. Projekti 
toetas Kultuuriministeerium. 
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2014. aasta sügisel alustas Sääse raamatukogu koostööd Munitsipaalpolitsei Ametiga. 
Projekt „Mina Lauriga liikluskeerises“ oli suunatud eelkõige lasteaialastele, kes said 

ürituse raames lisaks maskott Laurile tutvuda raamatutega, kuulata liiklusjuttu, 

mängida liiklusmänge ja meisterdada valgusfoore. Koostööd MUPOga on plaanis 

jätkata 2015. aastal.  
 
Pääsküla raamatukogus jätkus koostöö Pääsküla Põnnitoaga. Pääsküla Põnnituba on 

kodanikualgatuslik tasuta mängutuba kuni 3-aastastele lastele koos vanematega ning 
nad kohtuvad igal nädalal Pääsküla Noortekeskuses. Alates oktoobrikuust hakkas 
toimuma iga kahe kuu tagant põnnitoa kogunemine Pääsküla raamatukogus. 

Põnnitoaga raamatukokku jõudnud väikelastega pered käivad nüüd sageli ka niisama 

raamatukogus ning veedavad oma lastega aega just lugemispesas. 
 
Pirita raamatukogus tegutses „Mesimummu jututuba“, võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas „Mudilaste kool“ ning Sääse raamatukogus toimusid „Jututunnid“, kus ka 

meisterdati.  
 
2014. a. novembris algas raamatukogus uus projekt „Tule mängu!“. Tegemist on 

erinevaid mänge (laulu-, liikumis-, käe-, lugemis- jt mänge) tutvustava 

kohtumisürituste sarjaga lasteaia- ja algklassilastele, mille käigus tutvustatakse nii 

lastele kui õpetajatele ja kasvatajatele rahvapärimuslikke ja ka uuemaid populaarseid 

mänge. Suurem osa projekti raames toimuvaid üritusi jääb 2015. aastasse. Projekti 
toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.  
 
4.3.2 Üritused põhikooli I ja II astme lastele 
 
01.02. - 14.12.2014 toimus projekti „Mis uudist, raamatukogu?“ raames Tallinna 

Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes kirjanikega kokku 
seitse kohtumist. Projekti eesmärgiks oli tutvustada ja populariseerida 7-16-aastastele 
lastele ja noortele uuemat eesti laste- või noortekirjandust. Kohtumistel kirjanikega 
osales üheksa lasteaeda ja kooli kokku 215 õpilasega. Õpilased kohtusid järgmiste 

kirjanikega: Anti Saar, Anu Kalm, Kätlin Vainola, Kertu Sillaste, Ilmar Tomusk, 
Mika Keränen, Contra ja Ulla Saar, Ilona Martson ja Piret Raud. Projektiga käidi 

külas Sõle, Pääsküla, Nurmenuku ja Kadrioru haruraamatukogus ning võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas. Projekti toetas Kultuuriministeerium. 2015. aastal jätkame 

sama nimega projekti, millele saime seekord toetust Hasartmängumaksu Nõukogult. 
 
2. aprillil tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva ja juba kümnendat aastat anti 
välja Tallinna Keskraamatukogus auhind „Järje hoidja“. Auhinnaga tunnustati 2013. 
aastal ilmunud ja Tallinna Keskraamatukogus ka sel aastal enim loetud Eesti 
lasteraamatu autorit, populaarsemaks osutus laste seas 2013. aastal välja antud Piret 
Raua raamat „Teistmoodi printsessi lood“.   
 
22. aprillist kuni 14. maini 2014 said Tallinna koolide 2.-4. klasside õpilased osaleda 

Tallinna Keskraamatukogu jutuvõistlusel „Pokud ja Potsataja päästavad planeeti“. 

Jutuvõistlusega pöörati tähelepanu kahele lastekirjanduse sündmusele. Esiteks said 

Edgar Valteri pokud „Pokuraamatust“ sel aastal juba 20-aastaseks. Teiseks aga oodati 
maikuu lõpus toimuvale HeadRead kirjandusfestivalile külla maailmakuulsat vene 

lastekirjanikku Eduard Uspenskit, kelle loomingu üheks tuntuimaks tegelaseks on 
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kindlasti Potsataja. Paraku Eduard Uspenski haigestus ja Eesti lastele külla sõita ei 

saanud. Võistlusele oodati jutte, mis räägiksid pokude ja Potsataja koos tegutsemisest. 

Võistlusele laekus 78 tööd pea 20st Tallinna koolist.  
 
Suvel täitus Sääse raamatukogul 30. sünnipäev, mille raames toimus lastele 
sünnipäeva-eelne omaloomingukonkurss, kus lapsed võisid kas joonistada mõnest 

putukast pildi, kirjutada jutu sääsest, kes elab raamatukogus, või pildistada looduses 

elavaid putukaid. Kõige rohkem saabus fotosid ja joonistusi, millest koostati ka 
näitus. Sünnipäeva puhul korraldatud putukanäitus meeldis lastele väga, sest paljud 

polnud varem nii suuri putukaid ja liblikaid näinudki. 
 
Viimastel aastatel on Väike-Õismäe raamatukogu korraldanud vähemalt ühe 

joonistusvõistluse, nii ka eelmisel aastal. Võistlus oli korraldatud tähistamaks 

kirjanike juubeleid. Algkooli lastelt oodati nende-poolseid illustratsioone Ivan 
Krõlovi, Juri Oleša, Vitali Bianki, Konstantin Ušinski ja Mihhail Zoštsenko kirjutatud 

raamatutele, mida lapsed lugenud olid. Kokku laekus 104 tööd, millest 76 pandi 
raamatukogus ka teistele vaatamiseks välja.  
 
Sügisel toimus kunstikonkurss „Peletame koletisi“, kuhu laekus Tallinna koolidest ligi 

900 tööd. Saabunud töödest valitakse sobivaimad näituse jaoks, mis rändab mööda 

haruraamatukogusid 2015. aasta suve lõpuni. 
 
2012. aastal Sääse raamatukogus käima lükatud Raamatusõprade klubi, mis mõeldud  

1.-5. klassi lastele, jätkas oma tegevust ka 2014. aastal. Laste osavõtt on igakuiselt 

aina kasvanud. Igal kohtumisel vaadatakse üle uued lasteraamatud ja uuritakse 

lasteajakirju, lapsed loevad üksteisele ette, korraldatakse erinevaid aardejahi mänge, 

lahendatakse mõistatusi ja meisterdatakse. Laste sõnul meeldib neile eriti see, et alati 
tehakse ka midagi praktilist (nt söögimajad lindudele, jõuluehted, kalendrid jne). Ehk 

nagu üks noormees ütles: „Nii tore, kui asi jääb alles ning on kasulik“. 
 
Peamaja eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses alustati 
“Megataibu” viktoriini turniiriga ning koostöös lasteajakirjaga “Minu maailm” toimub 

veel ka eraldi kaks korda kuus nende poolt korraldatud viktoriini- ja 
meisterdamistund.  
 
Suvise koolivaheaja traditsiooniks on saanud Mustamäe ja Õismäe raamatukogude 

mäng „Suur aardejaht“, kuhu kaasati sel aastal ka Nõmme raamatukogu. Aardejahi 

sihtgrupiks olid lapsed vanuses 10-13. Võitjaks osutus mängija, kes külastas kõiki 

raamatukogusid ja lahendas antud ülesanded. Mängu üheks eesmärgiks oli 

teadvustada lastele, et neile kättesaadavas kauguses on veel raamatukogusid, kust 

võiks leida kas siis neile vajalikku kirjandust või ka lihtsalt aega veeta. Mängu 

kujundus ja mõistatused olid sel korral indiaanlaste teemadel.  
 
Mitmel korral jõudsid 2014. aastal raamatukokku loomad. Veebruaris soovitasid 
lugejatele raamatuid MTÜ Kasside Turvakodu kassid ning turvakodu vabatahtlikud 

käisid ka koos loomadega mitmel pool lastega kohtumas, et rääkida, kuidas peab 

loomade eest hoolitsema.  
 
Torupilli raamatukogu korraldas koostöös oma piirkonna koolidega mitu 
Madalmaadega seotud üritust, kuna Tallinna 21. Kooli teemanädal tutvustas 2014. 
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aastal Hollandit. Teine tore ettevõttmine Torupilli raamatukogus oli seotud 

detektiivide klubiga ning raamatuga „Ülemnuuskur Osvald“. Klubis arutati, kuidas 
erinevates raamatutes lahendatakse erinevaid juhtumeid, prooviti lahendada salakirju, 
meisterdati detektiivide märkmikke. Kokku pandi ka „Detektiivide raamatukogu“. See 

on nimekiri krimkadest ja detektiivide töös vajaminevatest raamatutest („Spionaaži 

ajalugu“, „Kuritegevus ja juurdlus“, „Selge see! Kas tõesti?“, huvitava salakirjaga 

noorteromaan „Rahvavaenlane number 2“ jt.). Klubi maskotiks sai isetehtud taksikoer 

Osvald.  
 
1. juunist - 1. augustini korraldati Tallinna Keskraamatukogus kaheteistkümnendat 

aastat laste lugemisprogrammi „Suvi raamatuga“. Ettevõtmise eesmärgiks on tõsta 

laste huvi lugemise kui ühe vaba aja veetmise võimaluse vastu. Lugemisprogrammis 

kutsutakse lapsi suvel lugema ka neid raamatuid, mis ei kuulu koolikohustusliku 
lugemisvara hulka. 2014. aastal liitus lugemisprogrammiga 352 (2013.a 314) last, 
neist edukaid lõpetajaid oli 202 (2013.a 184). Lugemisprogrammi lõpetamine toimus 

15. augustil NUKU teatris, kus kohtuti etendusest „Nublu“ tuttava tuletõrjuja 

Valgemaaga ning tunnustati tublisid lugejaid ja joonistajaid. Osad lapsevanemad tegid 
raamatukogule ettepaneku, et 2015. aastal võiks eraldi tunnustada ka neid lapsi, kelle 

emakeel on vene keel, kuid kes lugesid läbi ka mitmed eestikeelsed raamatud. 
 
Pääsküla raamatukogust 2013. aastal alguse saanud lugemisprogrammi ”Loeme 

valmis oma raamatu” laiendati selle edukuse tõttu 2014/2015 õppeaastaks kõikidesse 

haruraamatukogudesse. Programm on suunatud 1.-9. klasside õpilastele, sealjuures on 

”lugejaks” terve klass. Tegemist on harukordse võimalusega, kus saavad kõrvuti 

võistelda esimese ja üheksanda klassi õpilased ning samas ei ole suuremate võit 

sugugi ette kindlustatud. Erinevalt tavapärasest lugemisprogrammidest ei kirjuta siin 

raamatukogu ette,  milliseid raamatuid tuleb läbi lugeda, vaid klass otsustab seda ise. 
Iga loetud raamatu kohta teeb klass ühe A4 formaadis kokkuvõtte, mis võib olla nii 

joonistuse kui ka kirjutise kujul. Lehed köidetakse programmi lõppedes kokku klassi 

„Oma raamatuks“. Programmi lõppedes vaadatakse, millise klassi raamat on kõige 

paksem ehk milline klass on lugenud kõige rohkem raamatuid.  Pääsküla 

raamatukogus osales programmis 16 klassi, kokku 174 õpilast. Aasta lõpu seisuga oli 

uue hooaja programmi registreerunud 45 klassi. Pääsküla raamatukogu poolt algatatud 
projekti tunnustati 2014. aastal Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt kategoorias 
„Suured teod Tallinna noortele“. 
 
4.3.3 Üritused noortele 
 
Projekti „Keelest keelde“ eesmärgiks oli pöörata kirjanduse tutvustamisel enam 

tähelepanu 7.–9. klassi õpilastele, tõsta noorte lugemishuvi läbi populaarsete 

tõlkeraamatute, tutvustada tõlkija rolli ja elukutset, populariseerida head kirjandust ja 

raamatukoguteenuseid ning lasta noortel ka ise tunnustatud tõlkijate juhendamisel 

tõlkimisega kätt proovida. Projekti raames toimus neli kohtumist: 8. aprillil esines 
Tallinna Keskraamatukogus Bibi Raid, 9. aprillil Nõmme raamatukogus Marge Paal, 

28. oktoobril Nurmenuku raamatukogus Kätlin Kaldmaa ja 17. novembril Pirita 

raamatukogus Sash Martiina Uusjärv. Kohtumistest sai osa 117 7.-9. klasside õpilast. 

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. 
 
22. oktoobril sai alguse programm „14+ noorte lugemisbingo“, mille eesmärgiks on  
vanusegrupp alates 14 eluaastast raamatute lugemise juurde tagasi kutsuda. Erinevalt 
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teistest raamatukogu lugemisprogrammidest, kus raamatute nimekiri on ette antud, 
saavad noored ise otsustada, millist raamatut nad lugeda soovivad. Bingo väljadel on 
vaid üldised raamatu iseloomustused. Näiteks tuleb läbi lugeda siniste kaantega 

raamat või raamat, mille pealkiri koosneb vaid ühest sõnast. Programmi on kaasatud 

ka muusika- ja filmimaailm. Milline teos millisesse bingovälja sobib, jääb juba noore 
enda otsustada. BINGO ehk 25 templit tuleb noortel kokku saada 23. maiks 2015. 
 
Tallinna Keskraamatukogu ja Drakadeemia koostöös toimub improkirjutamise sari, 

mille mängujuhiks on Marite H. Butkaite, kes on õppinud Tartu Ülikoolis kirjandust 

ja teatriteadust ning on aktiivne näitekirjanik ja üks Drakadeemia juhendajatest, 

jokkeritena astuvad üles Drakadeemia vilistlased või praegused õppurid. 2014. aasta 
oktoobrist 2015. aasta veebruarini toimuva improkirjutamise sarja eesmärgiks on 
arendada noorte eneseväljendusoskust ja anda neile enesekindlust kirjandite, esseede 

ja teiste kirjalike tekstide kirjutamiseks. Projekti rahastab Hasartmängumaksu 

Nõukogu. 
 
Sügisel algas 10.- 12. klassi noortele suunatud Skype raamatuklubi projekt, mille 
raames kohtuvad 2014 ja 2015. aastal Skype konverentskõne kaudu kohalikud noored 

välismaa noortega, et koos analüüsida kirjanduslikke tekste. Kirjandusprojekt on 
lugemist, teksti mõistmist ja teksti üle arutlemist arendav ning silmaringi laiendav 

ürituste sari, mille käigus tehakse koostööd teiste riikide raamatukogudega. Noorte 

arutelusid juhivad kirjandus- või kultuuritegelased. 2014. aastal toimus 2 
raamatuklubi kohtumist. 26.11 said kokku Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 10. klass ja 
Venemaal, Karjalas asuva Puudoži linnakese kooli noored. Kohtumist modereeris Igor 

Kotjuh. 16.12 said aga kokku Tallinna Reaalkooli ja Suurbritannias asuva Corby 
Business Academy noored. Kohtumist modereeris Patrick Laviolette.  
 
Traditsiooniliselt tegutses Laagna raamatukogus aktiivselt noorteklubi „Laumängud“. 

Pääsküla raamatukogus jätkas “Rootsi ring” ning alustati uue ettevõtmisega 

“Nobenäppude neljapäev”, kuhu on oodatud kõik käsitööhuvilised noored. 

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas tegutseb noortele ingliskeelne raamatuklubi. 
Noorteklubi käivitus ka Kalamaja raamatukogus ning seda tänu vabatahtlik Nellile. 9. 

klassi tüdrukuna on tal piisavalt hakkamist, et ühendada grupp Kalamaja Põhikooli ja 

Gustav Adolfi Gümnaaisumi noori.  
 
 
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
 
Koduteenindus aastal 2014 
 
 Kordade 

arv 
Teenuste arv Kasutajate arv Laenutuste arv 

Koduteenindus 
 

184 6 – laenutamine, 
soovitud teosele 
ootejärjekorda lisamine, 
kirjandusnimestike 
koostamine kirjanduse 
soovitamiseks, 
infopäringutele 
vastamine, 
arvutikoolitused,  
e-raamatukogu ELLU  

34 1159  
(siin arvestatud 
ainult 
eestikeelsed 
raamatud) 
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Kindlustamaks et info koduteeninduse teenusest (ja ka teistest teenustest) jõuaks 

võimalikult paljude inimesteni, käivad teenindusosakonnad ja haruraamatukogud 

sotsiaalasutustes teenuseid tutvustamas. 2014. aastal tutvustati teenuseid nt Nõmme 

Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekandekeskuses, Nõmme ja Pääsküla eakate 

päevakeskuses, Haabersti linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, Eesti 
Puuetega Inimeste Kojas, Tallinna Perekeskuses, Kristiine Sotsiaalmajas ning 
Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingus. 
 
2014. aasta lõpuks oli koduteenindust kasutavaid lugejaid 34 (2013.a 26), neist 22 
laenasid eestikeelset kirjandust. Aasta jooksul üks lugeja lahkus meie seast, üks 

loobus teenuse kasutamisest, kuna raamatukogubuss peatub tema maja juures.  
 
Koduteeninduse lugejaid teenindatakse kahel päeval kuus –  kuu esimesel ja viimasel 
reedel. 2014. aastal viidi raamatuid koju 184 korda. Laenutuste arv koduteeninduse 
lugejatele, kes laenasid eestikeelseid teoseid, oli 1159  (ilukirjandust – 578, 
teadmiskirjandust – 308, ajakirju – 270, CD-sid – 3). Oma lugemissoovidest andsid 
koduteeninduse lugejad raamatukoguhoidjatele teada telefoni või e-posti teel või 

saatsid oma laenutussoovid koos tagastatavate raamatutega. Küsiti nii konkreetseid 
raamatuid kui ka lihtsalt öeldi, millisel teemal lugeda soovitakse. Enamasti sooviti 
teoseid, mida on ajalehes, ajakirjas või televisioonis tutvustatud. Palju küsiti 
ajalookirjandust, elulugusid ja Eesti autorite ilukirjandusteoseid. 
 
Rändkoguteenust pakuti kolmele asutusele: Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingule,   
Tallinna Laste Turvakeskusele ja Eesti Hoiuraamatukogule/Eesti Pimedate 
Raamatukogule. 
 
Männiku raamatukogus olid ka 2014. aastal sagedased külalised Tallinna Tugikeskuse 

Juks noored. Koos sotsiaalpedagoogidega ja saatjatega vaatasid erivajadustega noored 
nii ajakirju kui ka raamatuid loodusest ja tehnikast, samuti näitusi. Raamatukogus 

otsitakse noortele kirjandust teemadel, mis neile huvi pakub. 
 
2014. aastal alustas võõrkeelse kirjanduse osakond koostööd Astangu 

Kutserehabilitatsiooni Keskusega, kes hakkasid kaks korda kuus osakonna Loovuse 
toas korraldama tugigruppi insuldi üle elanud inimestele. Koostöö jätkub ka 2015. 

aastal.  
 
Väike-Õismäe raamatukogu alustas koostööd Tallinna Ohvriabikeskusega, kellega 
koos planeeritakse 2015. aastal Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjatele 
koolitust perevägivalla teemal. Koostööd alustati ka Harku järve kiriku 

päevakeskusega, et kaasata lapsi erinevatesse tegevustesse.  
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4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Näituste, ürituste ja üritustel osalejate arv aastal 2014 
 
Raamatukogu Näitused/virtuaal-

näitused ja 
väljapanekud  

Üritused Üritusel 
osalenute 
arv 

Sh üritusi 
lastele 
vanuses 0-13 

Sh üritusi 
noortele 
vanuses 14-26 

* 1.Keskrk 263 401 8610 239 25 
2. Kadrioru  100 95 423 80 7 
3. Kalamaja  63 99 553 87 6 
4. Kännukuke  139 143 2161 65 4 
5. Laagna 136 83 1607 61 14 
6. Männi  83 16 468 12 0 
7. Männiku  65 39 294 39 0 
8. Nurmenuku 51 43 446 40 2 
9. Nõmme  57 93 986 61 18 
10. Paepealse 96 83 971 58 23 
11. Pelguranna  57 92 1582 75 10 
12. Pirita  138 82 415 79 1 
13. Pääsküla  126 124 1351 106 12 
14. Sõle  75 104 876 92 3 
15. Sääse  79 50 690 43 2 
16. Tondi  48 22 490 22 0 
17. Torupilli  84 60 506 57 1 
18. V-Õismäe  92 35 199 35 0 
Katarina Jee 52 12 1838 5 3 
KOKKU 1804 1676 24466 1256 131 
* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 
** 2014. aastal koostati virtuaalnäitus: „Tervisid Sulle ja teistele: Aleksander Sibula postkaarte 
perele“. Veebilehel on kättesaadavad ka varasematel aastatel koostatud virtuaalnäitused, aga 
statistika neid ei kajasta.  
 
Alates jaanuarikuust on Wikipedias üleval muusikaosakonda tutvustav artikkel, mis 

loodi keskraamatukogu lugemissaalis töötanud vabatahtliku poolt. 
 
Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril järgis muusikaosakond juba teist aastat 

järjest Eesti Muusikanõukogu üleskutset korraldada ebatraditsioonilistes kohtades nö 

väikseid muusikalisi ülesastumisi. Keskraamatukogus toimusid üllatuskontserdid 

lasteteeninduses, muusikaosakonnas, kojulaenutuse saali rõdul ning treppidel. 

Musitseerisid noor viiuldaja ja muusikaosakonna püsikülastaja Arp Eerik Reindla 

ning vokaalimprovisaatorid Ivi Rausi, Roomet Jakapi ja Aita Vaher.  
 
Muusikaosakond on end kindlalt kinnitanud tallinlaste teadvuses 
kontserdikorraldajana, kontserditel on alati rohkelt publikut. Jätkus kontserdisari 

„Kammermuusika linnas. Tallinn” kolmas hooaeg, mida korraldatakse koostöös 

Muusikasõprade seltsiga. Sarjakontsertidele lisaks korraldasid muusikaosakonna 
töötajad veel 15 temaatilist kontserti. Kokku toimus 2014. a muusikaosakonna 
korraldusel või kaasabil 23 kontserti, mida külastas kokku 1120 inimest. 
 
7. mail kuulutati välja fotokonkurss „Muusikat tabamas“, mis oli mõeldud kõikidele 

fotograafiaharrastajatele üle Eesti - nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Konkursi 

põhiidee oli ärgitada inimesi märkama ja jäädvustama muusikaga seotud elamusi ning 

väljendama oma fantaasiat. Konkursile laekus kokku 75 fotot, neist 57 Muusikalise 

http://www.keskraamatukogu.ee/naitus/Sibul130/
http://www.keskraamatukogu.ee/naitus/Sibul130/
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portree ja 18 Muusikalise fantaasiafoto kategoorias. Kõik osalejad võistlesid 

täiskasvanute vanusegrupis. Kuni 16-aastaste vanusegrupis paraku töid ei laekunud, 

kuigi ka koolidesse sai infot saadetud. Parimatest fotodest koostatud näitus avati 
Tallinna Keskraamatukogu peamaja näitusesaalis 31. jaanuaril 2015. 
 
4.5.1 Üritused täiskasvanutele  
 
Täiskasvanutele suunatud ürituste puhul jätkusid 2014. aastal  mitmed lugejate poolt 

hinnatud sarjad ja üritused. Kultuurkapitali poolt rahastatud projekti "Kirjanik 
raamatukogus" raames  (01.10.2013 - 30.09.2014) toimus meie raamatukogudes 
kokku 22 kirjandusüritust 26 esinejaga. Projekti eesmärgiks oli tutvustada ja 
populariseerida Eesti autorite loomingut, luua ning tugevdada sidet lugeja ja kirjaniku 
vahel, aidata lugejal orienteeruda tänapäeva kirjandusmaastikul, tõsta esile ühiskonnas 

päevakorral olevaid ja kirjandusega seotud teemasid, pidada meeles olulisi 

kirjandussündmusi ja -tähtpäevi. Kirjandusüritustel esinenud kirjanikele ja lektoritele 
valikul pidasime silmas, et esindatud oleksid erinevad kirjandusžanrid - luule, 
romaanid, koomiksid, reisikirjandus jne. Kuna Kultuurkapitali poolt leidis toetamist 
ka uus, 2014. aasta suvel esitatud taotlus, siis saame jätkata  kirjanikega kohtumisi ka 
2014 sügis/2015 kevad hooajal.  
 
Võõrkeelse kirjanduse osakonnas  jätkus 2014. aastal igakuiselt toimuv  venekeelne 

kirjandusürituste sari „Lugeja neljapäev” („Читательский четверг”). Sel aastal olid 

lugejatega kohtuma tulnud näiteks ajakirja Плуг toimetajad, Nelli Melts, ajakirja 
Tallinn toimetajad, Nikolai Karajev, Anna Gubergrits, Boris Baljasnõi, Viktoria 

Ladõnskaja, Andrei Hvostov, David Vseviov ja Josef Katz. Kõnelusteemadeks olid 

näiteks ajakirjandus Eestis, Jaapani animatsioon, Eesti lastekirjandus ja paljud muud 
huvitavad teemad. Kohtumistesarja kuraatoriks oli Igor Kotjuh.  
 
Eestikeelse kirjanduse osakonnas jätkus 2006. aastal alguse saanud kirjandusürituste 

sari „Kella viiene külaline“, neli korda aastas toimuvate uudiskirjanduse tutvustuste 
eesmärgiks on aidata kirjandusekspertide abil lugejatel ja raamatukoguhoidjatel 
uudiskirjanduses paremini orienteeruda. Võõrkeelse kirjanduse osakonnas korraldati 
kohtumiste sarja „Raamatuga ümber ilma”, mille käigus said lugejad käia kohtumas ja 

vestlemas reisiraamatute autoritega. 2014. aasta kevadel jõudis lõpule 

kirjandusürituste sari „Klassika ja tänapäev – ikka kõrvuti ja koos“.  2013. aasta 
septembrist 2014. aasta maini toimunud ja erinevates raamatukogudes toimunud 
ürituste eesmärgiks oli pöörata lugejate tähelepanu eesti kirjanike loomingule läbi 

aegade,  tuletada meelde  mineviku tähtteoseid ja tutvustada tänapäeva eesti 

kirjandust.  
 
Neljandat aastat järjest tähistati 21. märtsil rahvusvahelist luulepäeva hommikust 
õhtuni kestva luulemaratoniga eestikeelse kirjanduse osakonnas. Esinesid erinevate 
põlvkondade ja kirjandusvoolude luuletajad. Kaheksa tunni jooksul esines 14 
luuletajat ning igale esinejale jagus rohkelt publikut. Luulemaratoni toimumisest 
teavitasid mitmed meediakanalid, lisaks jätkus 2012. aastal alanud koostöö Vikipeedia 

veebilehte haldava vabatahtlikuga, tänu kellele täienesid ürituse järel ka luuletajate 
artiklid. Luulemaratoni üheks osaks oli möödunud aastal „Aknaluule” näitus (vt 

näitused).  Esimest korda toimus Luulemaraton samaaegselt ka võõrkeelse kirjanduse 

osakonnas, kus loeti peamiselt Eestis elavate, aga vene keeles luuletavate autorite 
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luulet.  Maratoni lõpetas luuleline rokk-kontsert, kus esines oma ansambliga P. I. 
Filimonov. 
 
29. - 31. maini 2014 toimusid Tallinna Keskraamatukogus HeadRead 
kirjandusfestivali üritused. Räägiti lähiajalugu puudutavast kirjandusest, 

taimekirjandusest ja reisikirjandusest. Näiteks toimus rõdusaalis vestlusõhtu 

reisikirjandusest, kus osalesid Tiit Pruuli, Janika Kronberg, Karl Martin Sinijärv ja 

Jürgen Rooste. 31.05.2014 toimus kaks üritust: Jason Goodwini krimikirjanduse 
workshop ja  kirjanik Jon Steele´ga vestles Kaia Sisask. 
 
2013. aasta sügisel alguse saanud täiskasvanud lugejatele suunatud lugemisprogramm 

„Raamatuga kevadesse“ jõudis 2014. aasta maikuus edukalt lõpule. 

Lugemisprogrammi eesmärgiks oli innustada inimesi lugema väärtkirjandust. 

Järjekorras juba teine lugemisprogramm oli pühendatud Balti keti 25. aastapäevale ja 

tugines president Lennart Meri sõnadele: „Ahelatest vabastatud inimene on looja“. 
Erinevalt lugemisprogrammi esimesest hooajast oli  2013/2014 aasta programmi 
uuendusena lisatud võimalus vaadata muusikaosakonnas kolme väärtfilmi. Vähemalt 

20 templiga lugemisprogrammi passi omanikud said kingituseks pileti Tallinna 
Linnateatri suveetendusele. Kokku osales 125 lugejat, neist 20 teost lugesid läbi 68 

lugejat. Kord kuus loositi kõigi osalejate vahel välja autogrammiga eesti kirjanike 
uudisteoseid. Parimad lugemissoovitused ja sisukamad kommentaarid avaldati 
Tallinna Keskraamatukogu veebilehel.  
 
Sügisel sai alguse juba täiskasvanute lugemisprogrammi „Raamatuga kevadesse“ 
kolmas hooaeg, mis seekord on pühendatud meie raamatukogu kauaaegse direktori ja 
Eesti raamatukogunduse arendaja Aleksander Sibula 130. sünniaastapäevale. 

Programm toimub koostöös kirjandusfestivaliga HeadRead. Seekord on programmi 
valikus 47 raamatut ja 3 filmi ning programm kestab 16. maini 2015. 
 
Täiskasvanutele pakume kaasamis- ja osalemiskogemuse ning uute oskuste-teadmiste 
saamiseks võimalust osaleda erinevates ringides ja klubides, neist paljusid veavad 

raamatukogu vabatahtlikud. 
 
Mitmetes meie raamatukogudes tegutsevad raamatu- ja lugemisklubid:  lugemisklubi 
eestikeelse kirjanduse osakonnas (juhib vabatahtlik Triin Soom), Kalamaja 
raamatukogu uudisraamaturing (juhivad vabatahtlik ja raamatukoguhoidja koos), 
Laagna raamatukogus eakate kirjandusklubi “Elutuli” (raamatukogu juhataja Malle 

Järve eestvedamisel on tegutsenud juba 15 aastat), Kännukuke raamatukogus 

raamatuklubi “Kiiga-Kaaga”, venekeelne luuleklubi koos kirjandusklubi „Harmoonia” 

liikmetega  võõrkeelse kirjanduse osakonnas,  kirjandusklubi Sõle raamatukogus 

(juhivad vabatahtlikud Triin Taela ja Marika Kruuse). Kännukuke raamatukogus 

alustas aasta lõpus endine  töötaja Tatjana Fedulova taas venekeelse kunstiloengute 

sarja korraldamist, mida ta tegi ka raamatukogus töötamise ajal; sari “Kunsti ABC” 

jätkub ka 2015. aastal.  
 
Oleme avatud väga eripalgelistele ideedele, sh ka sellistele, mida raamatukogudega 
alati seostada ei osata. Võõrkeelse kirjanduse osakonnas korraldab vabatahtlik, 

rütmvõimlemise treener ja Kalevi Spordiseltsi liige Tatjana Ingerma kord nädalas 

vähekindlustatud täiskasvanutele ja eakatele tervisevõimlemise treeninguid. 

Kännukuke raamatukogu kutsus eelmisel aastal osalema hommikusel 
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võimlemistreeningul. Maleringe Kännukuke raamatukogus juhendas vabatahtlik 
Tatjana Fomina. Lisaks tavapärasele maleõpetusele- ja mängule ning käikude 

analüüsile said osalejad proovida ka paarismängu, algajate ühismängu proffide vastu 

ja jälgida nö „pimemalet.“ Suvel tegid malehuvilised koos väljasõidu, et ka nelja seina 

vahelt väljas malenuppe liigutada. Võõrkeelse kirjanduse osakonna vabatahtlik 
Marina Datskovskaja korraldas iga kuu teisel teisipäeval kogupere käsitöötuba, mis 

osutus lugejate hulgas väga kiidetud ürituseks. 
 
Oleme väga tänulikud oma vabatahtlikele, kes juhivad meie raamatukogudes 
regulaarselt koos käivaid klubisid ja ringe. Kuid peame arvestama sellega, et 
vabatahtlik võib mõne aja pärast lõpetada meie abistamise ning et meil ei pruugi olla 

võimalik sama tegevuse pakkumisega jätkata. Näiteks Pääsküla raamatukogus 

tegutses eelmise aasta jaanuarist aprillini eelneval aastal alustanud kunstiring 
täiskasvanutele, mida juhendas raamatukogu vabatahtlik Kristina Tammaru, kes õppis 

Tallinna Ülikoolis kunstiõpetajaks. Kuigi edaspidigi oli huvi selle tegevuse vastu suur 
ja küsimusi kunstiringi kohta jõudis raamatukokku palju, ei ole raamatukogul enam 

võimalik seda ringi läbi viia - ringi juhendaja asus õppima Tartu Ülikooli maalikunsti 

ning seega ei ole ringil lihtsalt enam juhendajat.  
 
4.5.2 Raamatukogu kogukonnakeskusena 
 
Üha enam saavad meie haruraamatukogud enda kohta öelda, et nad elavad ja 
hingavad koos linnaosaga ning reageerivad kiiresti kõigile kohalikele ettevõtmistele.  
  
Populaarsust koguvad iga aastaga kogukonna- ja linnaosapäevad ning raamatukogu 

jaoks on see suurepärane võimalus näidata end aktiivse kogukonnaliikmena. Kalamaja 

raamatukogu osaleb juba aastaid Kalamaja Päevadel arvestatava partnerina. Kuna 
asutakse otse keset ürituse keskust, siis peab raamatukogu välja tänavale mineku 

asemel otstarbekamaks värvikate reklaamidega just oma ruumidesse rahvast juurde 
meelitada. Teiste suures osas õues toimuvate ürituste kõrval on raamatukoguruumides 
sees toimuvad üritused hinnatud, millele vahel aitavad omakorda kaasa vihmasagarad 
või lõõskav päike.  Sel aastal Kalamaja Päevade ajal toimunud joonistusvõistluse 
„Tuleviku Kalamaja” võidutööde näitus kaunistas raamatukogu ruume lausa viis kuud 
- varem ei saanud näitust maha võtta, sest lapsed käisid aina oma töid vaatamas ja 

teistele näitamas.  
 
Pelguranna piirkonna väärtustamine elukeskkonnana ja miljööväärtusliku alana on 

oluline paljudele selle elanikele. Südameasjaks  on selle võtnud ka Londonis 

Westminsteri Ülikoolis õppiv arhitektuuritudeng Anna–Maria Kiho, kellega 
kohtumine ja kogukonnaliikmete mõttetalgud leidsid aset Pelguranna raamatukogus. 

Saadud mõtteid ja ettepanekuid kasutab tudeng oma uurimistöös ning koos 

kogukonnaliikmetega loodab ka raamatukogu, et 2016. aastal kehtestab uus Põhja-
Tallinna üldplaneering Pelguranna miljööväärtusliku alana. 
 
Alates septembrikuust toimub korra kuus Pääsküla raamatukogus Nõmme linnaosa 

mälumäng. See toob raamatukokku palju inimesi, kes muidu ehk ei olekski sinna 
sattunud. Mängu juhivad ja viivad läbi Jukko Nooni („Nõmme Sõnumite“ toimetaja), 

Timo Parve (Kuku raadio toimetaja) ja Margus Pillau (Tallinna Kivimäe Põhikooli 

ajalooõpetaja). 
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Nurmenuku raamatukogu osales juba mitmendat aastast Haabersti Linnaosa Valitsuse 
poolt korraldatud tervisepäevadel märtsis ja oktoobris. Esmakordselt osalesid 

Nurmenuku raamatukogu ja Väike-Õismäe raamatukogu linnaosa korraldataval 
välisüritusel Õismäe tiigi ääres Haabersti kevad. Lapsed said joonistada ja ristsõnu 

lahendada; väikeses vaipade ja patjadega pesas oli võimalik vaadata raamatuid ja 

kuulata ettelugemist. Täiskasvanutele oli raamatutäika ning tutvustati raamatukogus 
pakutavaid teenuseid ja koolitusi. 
 
Raamatukogud võtavad osa Tallinna Päeva tegemistest. Kalamaja raamatukogu 
korraldatud  jalutuskäik „Lood ja legendid Tallinnast ja Kalamajast” 
raamatukoguhoidjast giidiga ja viktoriin Tornide väljakul pakkus rohkelt elevust.  

Tore ja meeldejääv oli Mustamäe raamatukogude ühine Tallinna päeva tähistamine 

Männi pargis. 
 
Raamatukogud annavad koos kogukonnaliikmetega oma panuse heategevusse. 
Kalamaja raamatukogu osales koos Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3. klassiga 

liikumises „Teen tööd oma kogukonna hüvanguks”. Kännukuke raamatukogu 

koostöös Kiikhobu Lasteaia õpetajate, laste ning lapsevanematega  osalesid  

heategevusprogrammis “Märka ja aita“, mille eesmärk on aidata puudustkannatavaid 
peresid. Koos valmistati jõulukaarte ja nende müük toimus raamatukogus.  
 
4.5.3 Raamatukogu teemakeskusena 
 
Soovime lähiaastatel leida igale meie haruraamatukogule oma teema (nagu nt on 
Paepealse raamatukogul koomiksiteema), millest lähtuvalt korraldataks tegevusi ja 

mida arvestataks ka kogu komplekteerimisel. Nii loodame võimaldada 

raamatukoguhoidjatel minna rohkem süvitsi, see pakuks ühelt poolt võimalust 

ressursse säästlikumalt kasutada, aga teiselt poolt suunata teenuseid ja tegevusi 
sihtgruppidele täpsemalt. Mõned näited raamatukogudest, kes on hakanud oma 

teemaga juba rohkem tegelema.  
 
Nurmenuku  raamatukogu on valinud terviseteema, eesmärgiga propageerida 

tervislikke eluviise ja aidata lugejatel leida just vastavateemalist kirjandust.  
Korraldati terviseteemalisi raamatuväljapanekuid, lugejatele on pidevalt väljas 

erinevad terviseteemalised bukletid. Alustati valdavalt tervisliku toitumise teemaliste 
voldikutega, mis osutusid üllatavalt populaarseks, 2015 on plaanis keskenduda 
rohkem vaimsele tervisele ja liikumise propageerimisele. Korraldati üritus 

taimetoitlusest, täpsemalt veganlusest ja selle mõjust tervisele, vestlustunnis käis 

rääkimas Eesti Vegan Seltsi juhatuse liige Kadri Aavik. Kohtumine osutus 

huvitavaks, harivaks ja ka vaidlusi tekitavaks. Nurmenukust saab laenata ka liikumis- 
ja spordivahendeid.   
 
Pelguranna raamatukogu on pidama jäänud reisimise teema juurde ning raamatukogu 
lugejatest reisiselle ühendab nüüd reisisellide klubi. Oluline on, et reisisiht oleks 
huvitav ja muljed värsked ehk siis lennukilt maha ja kohe klubisse. Oktoobris toimus 
esimene reisisellide klubi kokkutulek, kus teemaks oli Šveits ja mis tõi kohale 

arvukalt huvilisi. Osalejad said maitsta Šveitsi juustu ja vaadata videofilmi Tamara 

reisiteekonnast.  Järge on ootamas Iisraeli õhtu, sest kaks klubi reisiselli on juba 
sihtpunkti poole teel. Reisiteemat kasutati ka laste- ja noorteürituste ettevalmistamisel, 

toimusid näiteks Uus-Meremaa teemapäev, Põhjamaade päev, Aafrika päev. 
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Väike-Õismäe raamatukogu tegeleb sotsiaaltööga seotud teemaga. Koostööd alustati 

Tallinna Ohvriabikeskusega. Uueks koostööpartneriks on ka raamatukogu lähedel 

tegutsev Harkujärve kogukonna kiriku laste päevakeskus.  
 
4.5.4 Lõimumistegevused 
 
Lõimumine ja meie ühiskonna sidusus on teemad, mis meie raamatukogu tegevusi on 

just viimastel aastatel mõjutanud. Mitmete oma projektidega seisame selle eest, et 

siinsed teistest rahvustest elanikud tunneksid Tallinna oma koduna, et nad saaksid 
hoida tugevana oma kultuuri ja omakeelset kirjandust ning neid tutvustada. 
Raamatukogus toimuvad üritused on suunatud erineva koduse keelega laste ja noorte 

omavahelise suhtlemise soodustamisele ning ühiste väärtushinnangute ja hoiakute 

kujundamisele. Oleme suunanud oma tegevuse siin elavate eri keele- ja 
kultuuritaustaga inimeste informeerimisele ja ühiskonnaelus aktiivsema osalemise 

toetamisele.  
 
Soovijatele on kättesaavad Eesti õigusaktid vene keeles  (ESTLEX). Võõrkeelse 

kirjanduse osakonnas saab 2014. aastast jälgida ETV, ETV2, Euronews ja BBC 
World News telekanalitelt uudiseid.  
 
Loome lastele võimalusi harjutada eesti keele oskust läbi neile huvipakkuvate 

tegevuste. Võõrkeelse kirjanduse osakond alustas iganädalast eestikeelset 

meisterdamistundi vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele, mis arendab 

keeleoskust ja kasvatab riigikeele kõnelemise julgust. Meisterdamistund on kokku 

toonud ümbruskonna lapsed, kes üheskoos käelist tegevust harjutavad ja sealjuures 

märkamatult keelt õpivad. Lapsevanematelt saadud tagasiside on olnud ülekaalukalt 

positiivne. 
 
Lasnamäel asuvas Laagna raamatukogus jätkus lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, 

iganädalane lasteürituste sari  „Eesti keel Mõmmiga”.  Üritustel tutvustati  eesti 

kultuuri ja rahvakombeid,  sellele järgnesid vastava teemaga haakuvad käelised 

tegevused. Üritustele tullakse sageli tervete peredega, mõned vanemad on ka 

meisterdamiste juures abiks, osa vanemaid tutvub samal ajal ajaleheuudiste või uuema 
kirjandusega.  
 
Soodustame erineva koduse keelega laste ühist osalemist raamatukogude 
lasteüritustel.  Rõõm on tõdeda, et laste hulgas väga suurt keelelist barjääri pole. On 

suur hulk lapsi, kes oskavad võrdselt hästi nii eesti kui ka vene keelt ning on vajaduse 
korral alati kõrvalistuvale lapsele nõus tõlkima. Vajadusel on meie 
raamatukoguhoidjad valmis lasteüritusi läbi viima kakskeelsena, see kergendab  eri 
rahvusest laste tuttavaks saamist ja sõbrunemist. Üritused on igapäevastel lihtsatel 

teemadel nagu emadepäev, hingedepäev, sõprus jne, kuid just need aitavad kujundada 
ühiseid väärtusi ja hoiakuid. 
 
2014. aasta lõpus alustas võõrkeelse kirjanduse osakonnas tööd lugemiskoer Danja, 
kellele alates 2015. aastast hakkavad lugemas käima vene keelt emakeelena kõnelevad 

lapsed, kel on tarvis harjutada eesti keeles lugemist. Selle eripära tõttu kutsume 

Danjat lõimumiskoeraks. Detsembris toimusid mitmed rühmakoolitused klassidele ja 

eraldi ka klassiõpetajatele eesmärgiga tutvustada uut teenust.  



 50 

 
Oktoobris algas projekt „Kultuuriajakirjandus noortele – kas, miks, kuidas?“, mis on 
Eesti kultuuriajakirjandust tutvustav kohtumisürituste sari Tallinna vene õppekeelega 

koolide õpilastele. Projekti eesmärgiks on laiendada vene keelt emakeelena 

kõnelevate laste ja noorte infovälja, toetada noori Eesti ühiskonnas ja kultuuriruumis 

edukaks toimimiseks vajalike teadmiste hankimisel. Projekti raames korraldatakse 
Tallinna vene õppekeelega koolide õpilastele kohtumisi Eestis ilmuvate 

kultuuriväljaannete toimetuste liikmetega, kes tutvustavad oma väljaannet, vastavad 

küsimustele ning tutvustavad noortele võimalusi ja kriteeriume oma loomingu 

avaldamiseks. Kohtumised leiavad aset ajavahemikus oktoober 2014 kuni aprill 2015 
erinevates Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudes. Sarja avaüritus toimus 

28. oktoobril Sõle raamatukogus, kus Tallinna Ehte Humanitaargümnaasiumi 

õpilastele tutvustas eestivene kirjanduse portaali oblaka.ee Igor Kotjuh. 
 
Paepealse raamatukogu projekti „Ohoo, koomiksid“ eesmärgiks oli populaarsete 

koomiksiraamatute abil tutvustada koomiksite kirjutamist ja kujundada noorte 
lugemisharjumusi. Üritustel rääkisid koomiksikunstnikud ja arvutigraafikud enda 

tehtud koomiksitest ja arutlesid koos noortega koomiksimaailma üle. Kohtumistel 
osales koos üks eesti ja üks vene õppekeelega kooli klass. Projekti teiseks eesmärgiks 
oligi võimaldada noortele huvipakkuvate koomiksite abil dialoogi tekkimist vene ja 

eesti keelt emakeelena kõnelevate noorte vahel. Esinejad algatasid arutelusid, tehti 

rühmatööd. Kohtumised toimusid üldjuhul eesti keeles, vahel sekka ka vene keeles. 
 
Lasteaia lastele Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuri tutvustav sari „Saja rahva 

lood“ toimus juba teist hooaega ning 2014. aastal oli kokku meie raamatukogudes 

selle raames kaheksa kohtumist.  2014. aastal lõppesid kaks lõimumisprojekti:   

kohtumisürituste sari „Pisatel prišol v gosti k nam!“ vene keelt emakeelena 
kõnelevatele gümnaasiumiastme noortele ning vene keelt emakeelena kõnelevatele 
noorema astme õpilastele mõeldud projekt „Tuk-tuk, kto tam? Pisatel prišol v gosti k 

nam!“.  Mõlema sarja eesmärgiks oli tuua vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele 

ja noortele lähemale kaasaegset eesti kirjandust ja aidata seeläbi paremini mõista 

kultuuride sarnasust ja erinevust.  
 
Sallivuse ja erinevate rahvuste parema mõistmise eesmärke täidab ka võõrkeelse 

kirjanduse osakonna „Skype raamatuklubi” projekt noortele.  Skype’i konverentskõne 

vahendusel saavad kokku kaks või kolm noortegruppi erinevatest riikidest. Lisaks 
kirjanduse tutvustamise ja kirjanduse üle analüüsimise soodustavad kohtumised 

sallivust teistsuguste arvamuste osas, erinevate kultuuride ja ajalookäsitluste 

mõistmist. 2014. aastal toimus kaks raamatuklubi kohtumist, omavahel said 
virtuaalselt kokku Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 10.klass ja Venemaal, Karjalas 

asuva Puudoži linnakese kooli noored ning  Tallinna Reaalkooli noored ja 
Suurbritannias asuva Corby Business Academy noored. Samu eesmärke täitis ka 

Paepealse raamatukogus toimunud kohtumine programmi One World Center 
esindajate Mari-Liis Kalvi, Cecilia Christianseni ja Ana Margaridaga, kes viisid läbi 

noortele mõeldud kultuuride erisuse töötoa. Programmi eesmärgiks oli rääkida 

vaesusest maailma eri paigus ning iga inimese panusest  aidata panna piir ainelisele ja 
infovaesusele.  
 
Vene kirjanduse tutvustamise ja siin elava venekeelse elanikkonna jaoks oma 
kogukonna läbikäimise soodustamiseks jätkus võõrkeelse kirjanduse osakonnas  2014. 
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aastal igakuiselt toimuv  venekeelne kirjandusürituste sari „Lugeja neljapäev” 

(„Читательский четверг”). Kolme aastaga on välja kujunenud kindel publik, kes 
nendel kohtumistel osalevad. Tegu on praktiliselt ainukese kohaga, kus venekeelsed 
kirjandushuvilised saavad koos käia ja väga hea tasemega esinejaid kuulata. Eelmisel 
aastal toimus esimest korda Luulemaraton ka võõrkeelse kirjanduse osakonnas, kus 
loeti peamiselt Eestis elavate, aga vene keeles luuletavate autorite luulet. 
 
Mitmekülgne kasu tõuseb ka raamatukogu vabatahtlike projektist – see on võimalus 

eesti keelt mittekõnelevatel täiskasvanutel parandada oma keeleoskust eesti 

keelekeskkonnas, annab mittekodanikele kaasamiskogemuse ning võimaldab töötutel 

oma väljavaateid tööjõuturul konkureerimisel parandada. 
 
4.5.5 Näitused 
 
Tallinna Keskraamatukogu näitusesaalis (Estonia pst 8) toimus aasta jooksul 14 
näitust. Näituste korraldajate hulgast leiab igal aastal meie pikaajalisi  
kootööpartnereid. Traditsiooniliseks on muutunud tuntud kunstikoguja Mart Lepa 

kogu põhjal tehtud näitused, seekord eksponeeriti Eesti Kunstiakadeemia juubeli 

puhul graafikaosakonna õppe- ja diplomitöödena loodud raamatuid ja 
raamatugraafikat. Bibliofiil Jaak Urmeti kogust pärit autograafide näitusel „Eesti NSV 

autograaf“ sai vaadata Nõukogude Eesti poliitikute, teadlaste, kirjanike, kunstnike, 

lavastajate ja muusikute kirju, pühendusi ja dokumente. Traditsiooniliseks saab pidada 
ka Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia tudengite lõputööde näitust, mis toimus 

raamatukogu näitusesaalis juba viiendat korda.   
 
Liikumisaastat tähistas Keskraamatukogu veebruaris-märtsis toimunud näitusega 

„Sportlik raamatukoguhoidja“, mis tutvustas Tallinna Keskraamatukogu töötajate 

sportlikke saavutusi ja liikumisharrastusi möödunud sajandi viiekümnendatest 

aastatest kuni tänapäevani. Ajaloolist hõngu lisasid raamatukoguhoidjate kodudest 

pärit olümpiateemalised suveniirid ja tarbeesemed. Lisaks sai vaadata Kadrioru 
raamatukogu raamatukoguhoidja Tiina Randoja aastatel 2008−2010 spordiseltsile 

"Kalev" kujundatud spordiplakateid. 
 
Samasugune hinnatud näitusesaal on ka võõrkeelse kirjanduse osakonna fuajee. 

Põnevamate näitustena võib välja tuua Ilja Volõnski skulptuuride näituse „Puu 

romantika”, Merike Maria Kleemanni ja Eva Jänese ühisnäituse „Palverännakul 

Iisraelis”, Marina Datskovskaja käsitöönukkude näituse, Sergei Trofimovi fotonäituse 

„Tiivad ja Juured”, Mari-Liis Kalvi fotonäituse „Malawist v Indiast”, Olga Siida 

pildinäituse „Floristika art”. 
 
Kuna ideid näituseks tuleb nii meie töötajatelt kui koostööpartneritelt rohkesti, siis 

kasutame näitusepindadena varasemast enam koridore, trepikodasid, aknapindu jne. 
Eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuse ees treppidel eksponeeriti  
stendinäitust „120 aastat Estonia pst 8 majale nurgakivi panemisest“, mis andis 
lühiülevaate Estonia pst 8 maja valmimisest, Vene Seltskondliku Kogu tegevusest, 
Estonia puiesteel asuvatest teistest hoonetest ning meie raamatukogu ajaloost. 2015. 
aasta algul leidis näitus endale püsiva asukoha uudistesaali trepikojas.  
 
Võõrkeelse kirjanduse osakonna noortenurga loomine ja lakke siinide paigaldamine 
andis ka uue huvitava näitusepinna – noored saavad näitusestendide või plagude taga 
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istudes täiendavat privaatsust, samas noortenurka minnes möödutakse alati ka 

näitusest.  Esimeseks näituseks uuel pinnal oli Prantsuse Instituudi digitaalne ja 
interaktiivne „Albert Camus 1913-2013”. 
 
Rahvusvahelise luulepäeva tähistamiseks korraldatud Luulemaratoni üheks osaks 

möödunud aastal oli „Aknaluule” näitus,  mille raames pandi välja kõigi meie 

haruraamatukogude akendele selles piirkonnas elavate luuletajate luuletused.  
 
Paepealse raamatukogus toimusid muidugi koomiksiteemalised näitused. Aasta 

näituseks kujunes Belgia saatkonna vahendusel meieni jõudnud koomiksinäitus 

Euroopa vanim koomiksiajakiri „Le Journal de Spirou“. Äramärkimist väärib 

Elisabeth Salmini algatusel koos Paepealse raamatukoguga valminud näitus 

„Koomiksid“, kus olid väljas lisaks E. Salmini tehtud koomiksitele ka lastekoomiksid  

sellistelt eesti autoritelt nagu Terje Henk, Väike Nõid, Karl Erik Talvet ja Maija 

Liduma. 
 
Üha sagedamini ei piirduta meie raamatukogudes ainult näituse välja panemisega, 

vaid sellega kaasnevad üritused või tegevused. Näiteks Kalamaja raamatukogus 

korraldati koos näitusega „Peep Ilmeti loomingust sõnas ja raamatuköites” vestlusring 
autoriga nime all „Peep Ilmeti ilmumine raamaturahvale”.   
 
Mitmetest näitustest saavad  rändnäitused, mis liiguvad meie raamatukogude vahel ja 

millest saavad nii osa paljud tallinlased. Näiteks  võib tuua Reet Helisabeth Karmi 

illustratsioonide näitust „Inglite valgus” või erakollektsionäär Heli Männi rikkalikku 

kogusse kuuluvate mänguasjade näitusi. Igal aastal liigub ringi  suvises 

lugemisprogrammis „Suvi raamatuga” osalenud laste joonistuste näitus, mis annab 

võimaluse lastevanematele oma last tema kunstiteose ees perekonna fotokroonika 
jaoks pildistada.  
 
Raamatukogudes toimuvad näitused on raamatukogu ja kogukonna koostöö 

suurepäraseks näiteks. Piirkonnas elavad inimesed on aktiivsed tutvustama 
koduraamatukogus näitustel oma töid ja tegemisi. Raamatukogu võidab sellest 
mitmekordselt: inimeste teadvuses kinnistub raamatukogu kogukonnakeskusena, 
toimuvad toredad ja huvitavad näitused ning raamatukokku tuleb uusi lugejaid, sest 

eks ikka kutsutakse sõpru-tuttavaid oma näitust vaatama. Näiteks Kalamaja 

raamatukogu sari „Kunstnikult Kalamajale” tutvustas Kalamaja kandi inimeste töid-
tegemisi. Sääse raamatukogus oli üheks enim tähelepanu saanud näituseks just kolme 

käsitööinimese kätetööde näitus.  
 
Kogukonnaga sideme loomist saab teha ka läbi emotsioonide ja nostalgia – Sääse 

raamatukogu korraldas näituse vanaemade ja vanaisade lasteraamatutest.  Näitus 

tõmbas tähelepanu, inimesed tänasid ja tõid näitusele omakorda nende endi lemmik 
raamatuid 70-datest.  
 
Eksponeeriti ka oma kolleegide tehtut.  Näiteks Kännukuke raamatukogus oli näitus 

„Silm on kuningas, aga käsi tegija“ (Kullamaa), kus eksponeeriti raamatukogu oma 

töötajate Maimu Johannsoni, Anne Liiva, Ülle Kütseni ja Peeter Veevo käsitööd. 

Mitmes meie raamatukogus eksponeeriti raamatukogubussijuhi Paul Pajose akvarelle 
ja Sõle raamatukogu juhataja Anu Sepa heegeldatud mänguasju. Juulis toimunud 
XXVI laulu- ja XIX tantsupeo "Aja puudutus“ raames eksponeeriti Sääse 
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raamatukogus sealse töötaja Piret Heinsaare postkaardikogu näitusel „Rahvariietes 

laulu– ja tantsupeole“. 
 
Lugejate hulgas pälvisid rohket tähelepanu koostöös MTÜ Kasside Turvakoduga 

tehtud  raamatuväljapanekud „Nurrumootorid soovitavad”, millel oli lisaks heade 
raamatute propageerimisele eesmärgiks innustada inimesi adopteerima kodutuid 
kasse. Iga raamatu juures oli flaier selliste üleskutsetega nagu "Seda raamatut on eriti 
hea lugeda kamina ees nurru lüües" või "See raamat ajab põnevusest kõik sabakarvad 

turri". Igal flaieril oli toodud endale uut kodu ootava kassi pilt, nimi ja kirjeldus. 
Loodame, et nii mõnelegi lugejale, kellele meeldis kassi soovitatud raamat, meeldis 

ka kass niivõrd, et kass leidis seeläbi endale püsiva ja hooliva kodu. Raamatukogudes 

olid ka väljapanekud raamatutest, kus huvilised said lugeda nõuandeid ja soovitusi 

lemmikloomade hooldamiseks.  
 
Endiselt olid populaarsed raamatuväljapanekud „Lugeja soovitab” ja 

“Raamatukoguhoidja .... soovitab”.  Lugejatele meeldib jälgida teiste lugejate, aga ka 
oma nime alt raamatusoovitusi jagava raamatukoguhoidja poolt loetut.   
 
 
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 
 
Koolituste ja koolitustel osalejate arv aastal 2014 
 
Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 
Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
         
* 1.Keskrk 145 270 2056 3509 1706 1027 1736 1049 
2. Kadrioru  18 4 395 72 20 26 20 26 
3. Kalamaja  13 9 256 182 163 154 163 154 
4. Kännukuke  29 79 604 1247 120 136 137 156 
5. Laagna 18 84 234 594 182 186 182 186 
6. Männi  9 10 183 218 166 97 166 97 
7. Männiku 11 11 205 160 84 97 84 97 
8. Nurmenuku 26 21 528 644 77 66 78 67 
9. Nõmme  7 27 161 562 20 7 20 7 
10. Paepealse  33 44 587 854 240 222 240 222 
11. Pelguranna  63 63 366 552 695 574 695 574 
12. Pirita  18 18 347 393 106 43 106 43 
13. Pääsküla 22 57 267 934 66 36 66 36 
14. Sõle  26 37 103 740 40 73 47 77 
15. Sääse  20 20 423 492 79 56 85 57 
16. Tondi  3 4 15 16 87 69 87 69 
17. Torupilli  9 28 106 572 122 120 122 120 
18. V-Õismäe 16 15 332 303 59 66 59 66 
* * Katarina Jee 77 72 1242 1456 0 0 0 0 
KOKKU 563 873 8410 13 500 4032 3055 4093 3103 

* Keskrk – Estonia pst 8 ja Liivalaia 40 asuvad teenindusosakonnad. 

2014. aastal viidi läbi erinevaid individuaal- ja rühmakoolitusi nii lastele, noortele kui 
ka eakatele, tööotsijatele ja sugupuu-uurijatele, graafikalaudade, tahvelarvutite, 
lauaskannerite ja e-teenuste huvilistele, algajatele Facebooki- ja arvutikasutajatele. 
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Nõudlus tööotsijate koolitusele vähenes pea kõikides teenindusosakondades ja 
haruraamatukogudes, v.a Põhja-Tallinna linnaosas olevas Pelguranna raamatukogus.  
 
Kokku osales erinevatel koolitustel 16 603 inimest, s.o 32,8% rohkem kui aastal 2013. 
Võrreldes aastaga 2009, mil hakkasime individuaal- ja rühmakoolitustel osalejate üle 
arvestust pidama, kuna koolituste järele nõudlus kasvas, on osalejate arv kasvanud 

132,5%.  
 
Mitmed arvuti algõppe koolitusel osalejad vajasid kordusõpet, kuna õppeprogramm 

on mahukas ja ei suudeta ühekordse õppimisega kõike meelde jätta. Paljudel 

osalejatel on oma sülearvutid kodus olemas ja seetõttu tuntakse huvi, kuidas neid 

kasutada – alustades sisse- ja väljalülitamisest, erinevate programmide kasutamisest 
jms. Individuaalkoolituste puhul vajasid mitmed abi Windows 8 tundmaõppimisel 

(võtsid oma isikliku arvuti kaasa). Näiteks Kännukuke raamatukogul oli aasta lõpul 

juba raskusi kõigile õpetamiseks sobivat aega leida, kuna nõudlus kasvas väga 

suureks - juba arvutialaseid algteadmisi omandanud inimesed soovisid üha uusi 

teadmisi saada.  
 
Tulenevalt vajadusest kasutada e-teenuste ja ID-kaardi kasutamise koolitusel 
lugejatega koos nende konfidentsiaalseid isikuandmeid (näiteks pangatehingute 

tegemisel, erinevatesse turvatud veebikeskkondadesse ID-kaardiga sisselogimisel 
jne), viiakse neid koolitusi tavaliselt läbi individuaalselt. Kuid kuna 2014. aasta 
alguses oli huvi koolituste vastu väga suur, siis viidi läbi ka rühmakoolitusi, kus 

tutvustati üldisemaid põhitõdesid. 2014. aastal oli nt peamaja lugemissaalis kõige 

populaarsemaks teemaks digilugu – oma terviseandmetega tutvumine (erinevad 
retseptid, uuringute tulemused jne). 
 
2014. aasta algul oli peamaja lugemissaalis üks populaarsemaid koolitusi 

sotsiaalvõrgustiku Facebooki kasutamise koolitus. Suure huvi tõttu tuli moodustada 

igal kuul toimuvate koolituste jaoks kaks gruppi: inimesed, kellel pole isiklikku 
kontot, ning need, kellel on Facebooki konto olemas ja on veebilehte eelnevalt ka 
mingil määral kasutanud.  
 
Interneti ja infoallikate koolitusi pakuti eraldi koolidele. Koolidega saadi kontakti, 
saates info koolitusvõimaluste kohta Tallinna Haridusameti poolt hallatavasse koolide 

õppealajuhatajate kirjalisti. Raamatukogus uute suundade arendamise huvides on 

oluline, et jätkub tihe ja edukas koostöö koolide ja õpetajatega ka 2015. aasta 

õppeperioodidel. Ootame koole raamatukokku külla, kuid oleme valmis minema 

õpilasi juhendada ka koolidesse kohapeale.  
 
Tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise koolitusi toimus peamaja lugemissaalis 
66, millest 52 olid individuaalkoolitused ja 16 rühmakoolitused. Koolitusi sooviti nii 
raamatukogu tahvelarvutil kui ka kaasavõetud isiklikel nutiseadmetel. Vastavasisulisi 

konsultatsioone viivad 2014.a sügisest läbi ka Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse 

kirjanduse osakond ja Kännukuke raamatukogu. 
 
20. jaanuarist 16. märtsini 2014 toimus Tallinna Keskraamatukogus kasutajakoolitusel 

osalejate seas küsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada lugejate eelistused ja 

vajadused kasutajakoolituse valdkonnas. Küsitlusele vastas 66 inimest, kellest 

kolmveerand olid naissoost ja 66% vähemalt 63 aastat vanad. Kuni 40 aastaste 
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osakaal oli vaid 10%. 95% osalejatest olid vähemalt kesk(eri-)haridusega ja ligi 
pooled olid kõrgelt haritud. Natuke alla poole vastajatest olid pensionärid, ülejäänud 

olid kas töötavad, töötavad pensionärid või õppivad töötajad. Kõige populaarsemad 

koolitused olid arvuti algõpe ja Internet ja infoallikad, milledest võttis osa üle poole 

vastanutest. Koolitustel osalejate tagasisidest ilmnes näiteks, et soovitakse pikema 
kestvusega koolitusi või programme, mis oleksid mitmes osas ja praktilisi 
näidisülesandeid koolituse lõpetuseks. Seetõttu hakatigi peamaja lugemissaalis 2014. 
aasta algusest koolitusi jaotama rühmadesse: algajad ja edasijõudnud. Kõigil huvilistel 

on nüüd võimalus esmalt läbida algõppe koolitus ning seejärel liikuda edasijõudnute 

gruppi. Tahvelarvutite ja nutitelefonide koolitus sisaldab ka praktilisi ülesandeid 

iseseisvalt e-kataloogist ESTER otsingute teostamiseks ja e-raamatukogu ELLU 
kaudu raamatute laenamiseks. 
 
Oktoobris „Täiskasvanud Õppija Nädala“ raames pakuti kõikidele huvilistele 

võimalust läbida peamaja lugemissaalis infootsingu testi, milles sai proovile panna 

enda infootsingualased oskused. Samuti oli soovijatel võimalus tutvuda raamatukogus 
pakutavate teenuste ja koolitustega ning pakuti ka individuaalkoolituste võimalust 

lugemissaalis kohapeal.  
 
Oktoobris ja detsembris käisid Tallinna Keskraamatukoguga tutvumas Eesti 
Töötukassa ja EV Stardiabi OÜ koostööna kolm tööharjutusgruppi. Tööharjutus aitab 
tööharjumust taastada või esmast tööharjumust kujundada. Tööharjutuse teenus on 

mõeldud eelkõige töötule. Koolituspäeval tutvustati töökorraldusreegleid, 

raamatukogu teenuseid, viidi läbi infoosingu koolitus ning soovijad said kuulata ka 
rääkivaid kontoritarkvara õppeprogramme. Osad osalejad registreerisid ennast peale 
koolituspäeva raamatukogu lugejaks.  
 
Männiku raamatukogus toimus rühmakoolitus viiele Tallinna Tugikeskus Juks 
portselanimaalikoja noorele. Räägiti kevade värvidest ja kuulati kevadlindude laulu.  
 
Muusikalised raamatukogutunnid on oluline osa muusikaosakonna 
kasutajakoolitusest. Kokku toimus 2014. aastal 5 raamatukogutundi eri teemadel, 
neist „Kevadetund” kaks korda, „Kaks ärkamisaega”, „Kõrvitsate pere tund” ning 

„Imeline inimhääl” ühe korra. Tundides osales kokku 71 õpilast V ja IX klassist ning 

kaks rühma 10-12-aastasi õpilasi suvelaagrist. Koolidest olid esindatud: Tallinna 
Ühisgümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium ning Asise Kellade Kool. 2015. aastal 
hakatakse pakkuma uut raamatukogutundi teemal „Populaarmuusika kümnendid: 

1960-ndad”, kus räägitakse ülevaatlikult lääne populaarmuusikast ja selle arengut 

mõjutanud tegureist 1960-ndatel, keskendudes sel ajal tekkinud uutele žanritele ning 

kümnendi kõige tähtsamatele artistidele. Tundi illustreerivad rohked videonäited. 

Kokku on hetkel võimalik muusikalist raamatukogutundi valida 11 teemal. 
 
Teemasid, millega on pöördutud muusikaosakonna raamatukoguhoidjate poole 

koolituse saamiseks: ID-kaardi kasutamisega seotud küsimused ja digiallkirja 

andmine; kuidas teostada internetis otsingut, leida vajalikku kodulehte; 
orienteerumine erinevate asutuste kodulehtedel; kuidas luua, vormistada ja salvestada 
OpenOffice’i tekstidokumente; e-kirjade kirjutamise ja saatmisega seotud toimingud 
eri teenusepakkujate juures (Yahoo, mail.ru jt); ISE kasutamine; Irfan View ja 
Skype’i kasutamine; orienteerumine ingliskeelsetel muusika veebipoodide 
lehekülgedel; mobiil-ID vormistamine ja kasutamine jmt. 
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4.7 Raamatukoguteenuse turundus 
 
2014. aastal saatis avalike suhete osakond välja 38 pressiteadet (2013.a 45 
pressiteadet), millest 27 reklaamisid toimuvaid üritusi, kohtumisi, projekte, 
lugemisprogramme ja täikasid ning 3 näituseid. Kaheksa pressiteadet olid seotud 

raamatukogu teenustega, sh spordivahendite ja e-lugerite laenutusteenusega. 
Raamatukogu tegevust kajastati erinevates meediakanalites 194 korda, neist  27 olid 
venekeelsed ja üks lätikeelne kajastus.  
 
Nagu ka eelnevatel aastatel, saadeti pressiteateid välja ainult suuremate ja olulisemate 

ettevõtmiste kohta. Lokaalse tähtsusega üritusi ja näitusi kajastati sündmusteportaalis 

Kuhuminna, raamatukogu veebilehel, FB-s ja linnaosalehtedes. 
 
Meedias kajastati korduvalt meie raamatukogus läbiviidavat Facebooki koolitust. 
Koolitusi tuli detsembris filmima ka Eesti Rahvusringhäälingu reporter Maarja Roon, 

kes võttis osa ühest Facebooki rühmakoolitusest. Lugemissaali raamatukoguhoidja, 
kes viib Facebooki koolitusi läbi, andis põhjaliku intervjuu ja video koolitusest lisati 
üles ERR portaali Novaator veebilehele (antud video on üks osa e-Eesti sarjast).  
 
Lisaks tavapärastele koolituste reklaamimise viisidele (infovoldikud raamatukogus 
kohapeal, info portaalis www.kuhuminna.tallinn.ee ja raamatukogu Facebooki lehel) 
on olulised välised infokanalid, nt informatsioon koolituste toimumise kohta 
erinevates linnaosalehtedes, mida loevad paljud inimesed. Ka 2014. aastal olid kõige 

otstarbekamaks lugejakoolituste propageerimise kanaliks ajalehed (ülelinnaline leht 

Pealinn ja ka linnaosade lehed). Linnaosalehtedele ja infovoldikutele edastavad infot 
ka raamatukogu juhatajad ise, mitte ainult avalike suhete osakond. Tallinna 
Keskraamatukogu erinevate kasutajakoolituste ja enesetäiendusvõimaluste kohta 

vahendati infot ka Tallinna TV kaudu.  
 
Raamatukogudele saadi tähelepanu ka venekeelses meedias. Näiteks ilmus veebruari 
lõpus venekeelse Postimehe veebiväljaandes, Eesti Rahvusringhäälingu venekeelses 

veebiväljaandes ja venekeelses Delfi portaalis uudis 27.02 aset leidnud „Lugeja 

neljapäev” sarja ürituse kohta. ERR-i ajakirjanik Vladimir Fridljand käis ka kogu 

ülejäänud aasta jooksul nimetatud üritustesarja kajastamas. Nimetatud üritust käis 

kohapeal üles võtmas ka ETV venekeelne Aktuaalne Kaamera. Raadiokanalile Raadio 
4 andis võõrkeelse kirjanduse osakond intervjuusid erinevatel teemadel, sh tutvustasid 
raamatukogupäevade tegevusi kogu Eestis.  
 
Laste- ja noortetööst kajastas meedia lugemiskoertega seotud uudiseid (nt 
Kirjandusministeeriumis), uut lugemisprogrammi „Loeme valmis oma raamatu“ ja 

koolivaheaegade üritusi.  
 
Meie raamatukoguhoidjad kirjutasid ka ise artikleid erinevatesse väljaannetesse, nt 
erialaajakirja Raamatukogu, ajakirja Täheke. Direktor Kaie Holmilt ilmusid mitmed 
artiklid ajakirjas Raamatukogu, näiteks lõimumisteemal „Ka raamatukogu loob riigis 

meie-tunnet“, raamatukogude personalipoliitikast „Aeg on mõtteviisi muuta“, 
kultuuripoliitikast „„Kultuuripoliitika 2020“ on valmis: kas järgmiseks 

„Raamatukogupoliitika 2020““. 
 

http://www.kuhuminna.tallinn.ee/
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Kiiresti areneva infotehnoloogia ajastul on raamatukogude turundamine üha olulisem. 

Seda enam, et konkurents ressurssidele aina kasvab. Raamatukogud konkureerivad 
oma tegemistes nii interneti kui erinevate meelelahutusasutustega, ka 
kaubanduskeskustega. Tihti nähakse raamatukogusid endiselt vaid raamatute 
laenamise kohana ja kahjuks ka otsustajate seas. Rahvaraamatukogud aitavad aga 
inimesi sotsiaalselt kaasata, vähendavad digitaalset kihistumist, toetavad elukestvat 

õpet. Et viia sõnum raamatukogude rollide kohta üldsuseni ja otsustajateni, alustas  

Tallinna Keskraamatukogu koostööd Rahvaraamatukogud 2020 (Public Libraries 
2020) programmi raames Lugemise & Kirjutamise Fondiga. Koostöös meediaeksperdi 

ja arvamusliidri Daniel Vaarikuga alustasime teenustest teadlikkuse kampaania „Tule 

raamatukokku!“ ettevalmistamist, meie meeskonnaga ühines disainibüroo Velvet ning 
Kliff ja Klaus Stuudio.  
 
Raamatukogu rolli ühiskonnas aitasid rõhutada Euroopa Parlamendi valimiste ajal 
valimisjaoskonnad  Pääsküla, Sääse ja Kännukuke raamatukogus.  
 
Liikumisaasta andis võimaluse turundada raamatukogusid liikumis- ja 
spordihuvilistele, nii harrastajatele kui elukutselistele sportlastele. Palju tähelepanu 

saadi spordivahendite laenutusteenuse projektiga. Alguses olid inimesed üsna 

üllatunud, kui said teada, et raamatukogu laenutab spordivahendeid – ei saadud aru, 
kuidas on raamatukogu ja spordivahendite laenutamine omavahel seotud. 
Raamatukoguhoidjad tutvustasid seepeale liikumisaastat ning selgitasid 
rahvaraamatukogude rolli ühiskonnas – rahvaraamatukogude ülesannet reageerida 

kogukonna vajadustele. Selgitati, kuidas raamatutest loetu võib aidata tervist, 

elukvaliteeti parandada – nt ei piisa ainult sellest, et lugeda, et kepikõnd on tervisele 

kasulik, vaid tuleb reaalselt hakata kepikõndi tegema. Ebatraditsiooniline 
raamatukoguteenus pakkus huvi ka erinevatele meediakanalitele. Ajakirjanikele tuli  
rääkida nii teenuse ideest kui anda aru, et kuidas meil teenusega läinud on. 
 
Liikumisaasta raames toimus kõikidele kultuuri- ja liikumishuvilistele liikumissari 
„Kõik teed viivad raamatukokku“, kus kuuest etapist koosneva sarja 
kontrollpunktideks olid Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakonnad ja 
haruraamatukokogud. Lisaks tervislike eluviiside ja raamatukogude tutvustamisele 
avastati ühest raamatukogust teise kulgeval retkel erinevaid huvitavaid paiku.  
 
Parim viis raamatukogu ja teenuste tutvustamiseks ongi minna oma ruumidest välja, 

nii on suurem võimalus viia sõnum kaasaegsest raamatukogust ka nendeni, kes täna 

raamatukogu ei kasuta. Aprillis 2014 tutvustati raamatukogu Tallinna Raamatumessil, 
kus Tallinna Keskraamatukogu poolt viidi läbi ka lastele mõeldud messimäng.  
 
Aktiivselt osaleti erinevatel linnaosade poolt korraldatud linnaosapäevadel. Nõmme ja 

Pääsküla raamatukogu ning raamatukogubuss Katarina Jee võtsid osa Nõmme kevade 

noortepäevast. Kalamaja raamatukogu üritused on endiselt populaarsed Kalamaja 
päevadel ning Nurmenuku raamatukogu pakub lastele tegevusi Haabersti linnaosa 

tervisepäeval. Mitmed raamatukogud aitavad oma linnaosas kaasa 15. mail peetavale 

Tallinna päeva tähistamisele. 
 
1.juunil, lastekaitsepäeval avati Tallinna Loomaaias toimunud perepäeval üheksandat 

aastat Tallinna Keskraamatukogu Looduse lugemissaal, kus sai tegutseda viies 
erinevas nurgas – meistrinurgas meisterdades, jutunurgas raamatuid avastades, 
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mälunurgas nuputades, vitsanurgas vitstest punudes ning puhkenurgas lihtsalt jalga 
puhates. Raamatud tõi loomaaeda raamatukogubuss Katarina Jee, kus tutvustati lastele 

„Suvi raamatuga“ lugemisprogrammi ning koomiksiraamatuid ja –tegelasi. Kohapeal 
sai koomikseid välja mõelda ka koos kunstnik Karl-Erik Talvetiga. Samuti oli bussis 
võimalik õppida kasutama e-kataloogi ESTER, e-raamatukogu ELLUt ja tutvuda e-
lugeritega. 
 
Juulis osales Tallinna Keskraamatukogu teist korda „Tallinna Merepäevadel“. 

Korraldajate poolt pakutud telgis viidi terve päeva jooksul läbi erinevaid viktoriine, 

lugemispesas oli raamatuid ja mänge nii suurematele kui ka väiksematele lugejatele. 

Töötubades sai meisterdada kala mängu ja teha origamit. Päeva läbiviimisele aitasid 

kaasa peamaja laste- ja noorteteenindus, Sõle ja Nõmme raamatukogu ning võõrkeelse 

kirjanduse osakond.  
 
Tallinna Noorte Infokeskuse korraldatud noortenädala tegevusi koordineeris 

raamatukogubuss Katarina Jee. Noortenädal toimus 8. – 12. septembril Rotermanni 
kvartalis ning teemaks oli „Raamist (ruumist) välja!“. Kolmel päeval esindati 

raamatukogu raamatukogutelgiga ja ühel päeval raamatukogubussiga.  

Raamatukogutelgis pakuti huvilistele erinevaid käelisi tegevusi ja kohtuti 

koomiksikunstniku Sally Jane Thompsoniga Inglismaalt. Samuti sai ühel päeval 

tutvuda e-lugeritega ning proovida kätt graafikalaual. Raamatukogubussis sai võtta 

osa kostüümivõistlusest "Koomiksitegelaste kokkutulek", tutvuda koomiksitega ja 
lahendada koomiksiteemalist viktoriini. Kuigi noortenädala programm oli huvitav 

ning üritus toimus linna südames asuvas Rotermanni kvartalis, oli osavõtjaid üsna 

vähe. 
 
13. septembril toimus Kadriorus E. Vilde Muuseumi esisel platsil järjekordne eesti 

kirjanduse sügislaat. Raamatukogu töötajate poolt loodi Vilde verandale juba 

traditsiooniks muutunud laste Lugemispesa. Meisterdati pokusid ja vanadest lipsudest 
usse, räägiti Vilde aegsetest mänguasjadest. Lastega tuli kohtuma ka lugemiskoer 
Steffi. 
 
Novembris tutvustas meie raamatukogubussi raamatukoguhoidja Tallinna 
Keskraamatukogu teenuseid anarhistlikul raamatulaadal Telliskivi Loomelinnakus. 
 
Raamatukogubussi 2014. aasta üheks ettevõtmiseks oli raamatukogubussi teenuse 
tutvustamine Vana-Võidu raamatukogu, Viljandi Kutseõppekeskuse raamatukogu, 

Uusna raamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu ja Viiratsi raamatukogu lugejatele 
ning laiemalt Viljandimaa elanikele. Eestis on täna ainult üks raamatukogubuss, kuid 

neid võiks olla rohkem, et tagada parem raamatukoguteenus hajaastustusega 
piirkondades, kus paikset raamatukogu ei ole lähedal.  
 
 
4.8 Bibliograafia ja infotöö 

4.7.1 Andmebaaside loomine 
 
Tallinna Keskraamatukogu bibliografeeris ka 2014. aastal Eesti artiklite andmebaasi 
ISE sajaprotsendiliselt artikleid seitsmest ajakirjast: Lemmik, Loodusesõber, Oma 

Hobu, Orienteeruja, Reisimaailm, Sinuga ning Üks. Valikuliselt bibliografeeriti 
ISEsse: Linnaleht eesti ja vene keeles, Pealinn eesti ja vene keeles, Roheline Pealinn 
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eesti ja vene keeles, ajalehe Postimees lisa Maraton, ajakirja KanuuKajak, ajakirjadest 
Mari, Oma Maitse ning käsitöö artikleid ajakirjast Pere ja Kodu, Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liidu ajalehte Teataja. Ilmumise lõpetas ajakiri Üks, viimaseks numbriks jäi 

2014 august-september. Juba eelnevalt ebaregulaarse ilmumisega olnud ajalehe 
Postimees lisa Maraton ilmus 2014. aastal paberkandjal vaid ühel korral veebruaris. 

Kokku koostati Eesti artiklite andmebaasi ISE 978 (2013.a 1503) bibliokirjet. 
 
Tallinna Keskraamatukogu e-kogudesse lisandus 2014. aastal 49 kirjet, neist 43 kirjet 
muusikaosakonna poolt e-noodikogusse. Jätkus töö Eesti Raamatukoguhoidjate 

Biograafilise Andmebaasi täiendamisega.  
 
 
4.7.2 Infopäringud 
 
Infopäringud aastal 2014 
 

Infopäringud Muutus 

2008 16 300 2239 

2009 15 616 -684 

2010 10 745 -4871 

2011 10 391 -354 

2012 9446 -945 

2013 10 959 1513 

2014 12 185 1226 
 
*Leidumus- ja töökorralduslikke päringuid statistikasse ei arvestata.  
 
Võrreldes 2013. aastaga tõusis 2014. aastal teema- ja faktipäringute arv 11,2% (kokku 

12 185 päringut), kuid võrdlus 2007. aastaga näitab 13,3% langust. Eelpool toodud 

arvud ei sisalda leidumuspäringuid (kas soovitud raamat on raamatukogus, millisest 

raamatukogust saab soovitud raamatut laenata jms). 63,3% päringutest moodustusid 

teemapäringud. 3,9% päringutet esitati e-posti teel ja 22,9% telefoni teel. Skype’i teel 

esitati küsimusi 63 korral, millest enamuse moodustasid leidumuspäringud, mida 

statistikas ei arvestata.  
 
Päringuid esitasid meie raamatukogudele nii asutused kui isikud. Helsingi 
Linnaraamatukogu küsis infot nt 1915.-1920. aastate Tallinna telefonikataloogi kohta. 
Ukrainas asuva Nikolaeva linna Kropivinitsko-nimelisest raamatukogust sooviti aga 
infot selle kohta, millised olid mitmete erinevate Eesti asutuste ja ametite nimetused 
Nõukogude ajal.  
 
Näiteid lugejate poolt esitatud päringutest: raudteelogistika, Ida-Virumaa 
kultuuritegelased, istumistants, Nõmme üldplaneering, veekogude vee karedus, 

marmori kasutamine välismaal, kunstiteraapia, sotsiaalfoobia, autism, spordihügieen, 

dementsus, mentorlus, suurpered, punase sipelga tõrje, meeskonnatöö laevadel, katku 
ajalugu, kuidas arendada ja kasvatada „probleemset“ last, Valge Daami legend, 
infrapuna massaažiaparaadi kasutamine, äriplaani koostamine, punapeedi 

„ehmatamine“, puusaliigeste haigused, vanglad, kuidas kasutada sammalt 
keemiatööstuses, piimatöötlemine, kloonimine ja lehm Juuni, linnud ohtude 
ennustajatena kaevandustes, diivanilaudade ajalugu, toiduainete keemiline koostised 
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ning kuidas need inimkehas reageerivad, indiaanlaste ravitsemisviisid, Iisraeli ja 
Palestiina religioosne ajalugu, kuidas personalijuhtimise erialal töötajaid motiveerida 

ja nende käitumist psühholoogiliselt seletada. Üks lugeja soovis nt teada, milline oli 
see Mark Soosaare kunstiline dokumentaalfilm, mis filmiti vahemikus 1960-1990, mis 
rääkis šamanistlikest eluviisidest Aegnal või mõnel muul iseloomulikul väikesaarel 

ning kus oli näha palju loodust ja olustikku. Uuriti Tallinna Lennujaama tegevuse 
kohta aastatel 1961-1992 - eriti huvitasid lugejat toonased lennuplaanid ja nende 
avaldamiskohad ning lennufirmad, kes lennujaama sel ajal teenindasid, millist tüüpi 

lennukitega lendasid ja millistesse sihtkohtadesse lendasid. Korduvalt küsiti abi 

ristsõnade lahendamiseks.  
 
Võõrkeelse kirjanduse osakonnas tundsid lugejad huvi nt ka Nõukogude Liidus 

väljaantud haridust tõendavate dokumentide vastu - mis on nende vasted tänapäeva 

Eestis, millist kutsekvalifikatsiooni need tõendavad ja kas need dokumendid ka 

tänapäeval kehtivad. Pirita raamatukogus esitati teemapäring keelekümbluse teemal.  
 
Näiteid infopäringutest muusikaosakonnas: 
1. Kes on Tšaikovski ooperist „Padaemand“ Hermanni aaria „Прости, небесное 

созданье“ teksti autor? 
2. Mis võiks olla see lugu, mis kõlab iluuisutaja Kailani Crane’i ühe kava (Novice 
ladies short program 2010 YouTube’is) taustaks? 
3. Kas on võimalik leida, kes on R. Rodgersi laulu "Minu lemmikud" (muusikalist 

"Helisev muusika") eestikeelsete sõnade autor ja kuidas on laulu 2 viimast sõna? 
4. Kas te saaksite kindlaks teha, kes on järgneva laulu autor ja missuguses laulikus see 

leidub: „Nii ajaratas ringi käib…“? 
5. Venekeelne päring. Lugeja otsib seksuaalkasvatuse videot, mida näidatakse praegu 

lastele (kus, kas koolis? ei selgu) ja palub aidata seda leida. 
6. Oleks vaja lapsele muusika elementaarteooria õppimise hõlbustamiseks heli- ja 
videomaterjale (intervallid, helistikud, akordide ehitamine jne). Kas teil on midagi 
pakkuda või oskate soovitada mõnda tasuta internetilehekülge näiteks? 
7. Kas on kirjandust selle kohta, kuidas täiskasvanuna muusika õppimine mõjutab ja 

arendab? 
8. Kas saab kuidagi kindlaks teha, mis pala kõlas Klassikaraadios täna hommikul 

pärast üheksasi uudiseid? Tahaks väga seda pala veel kuulda. 
 
2014. aastal koostati ja täiendati peamaja lugemissaalis erinevatel teemadel 
teadmiskirjanduse nimestikke: avalik esinemine; aiakujundus; eesti raamatu lugu; 
eesti rahvarõivad; salaühingud, vandenõuteooriad, vabamüürlased, illuminaadid ning 

Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ajalugu. Lisaks parandati ja täiendati uue kirjandusega 

12 olemasolevat kirjandusnimestikku, mis on mõeldud erinevate õppeainete 

riigieksamiteks valmistuvatele õpilastele.  
 
 
4.7.3 Trükised ja veebiväljaanded 
 
29. oktoobril esitleti Tallinna Keskraamatukogus Contra kirjutatud ja Ulla Saare  
illustreeritud lasteraamatut „Kõik on kõige targemad“. Tallinna Keskraamatukogu 

poolt välja antud raamatu saavad kingiks 4746 2014.a sügisel Tallinnas oma kooliteed 

alustanud last ja nende õpetajad. Keskraamatukogu poolt 2007. aastal algatatud 
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raamatute kinkimise projekti eesmärgiks on vahendada lastele head eesti 

lastekirjandust ja kutsuda lapsi raamatukogudesse. 
 
 „Kõik on kõige targemad“ valiti ka Eesti 25 kauneima raamatu hulka aastal 2014. 

Žürii tõstis esile isikupäraseid illustratsioone, uljaid pealkirju ja hästi valitud 

tekstikirja. Märgiti, et leheküljed on kujundatud terviklike kaksikkülgedena ja 

rahustavates pastelsetes toonides. Lisaks ka lasteraamatule sobiv materjalide valik. 
Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Antalis AS.  
 
Raamatu veebiväljaande leiab Tallinna Keskraamatukogu Lastelehelt, kus on 
kättesaadavad ka raamatukogu poolt eelmistel aastatel väljaantud lasteraamatud. 
 
 
Kokkuvõte 

 
Tallinna Keskraamatukogule oli 2014. aasta innovatsiooni aasta – lugejatele hakati 
pakkuma erinevaid teenuseid alates spordivahendite laenutamisest lõpetades 

tahvelarvutite, nutitelefonide ja graafikalaudade kasutamise õpetamiseni. Juhtisime 
lugejate tähelepanu liikumise ja tervislike eluviiside olulisusele, rääkisime rohkem 

sallivusest ja üksteisemõistmisest, samuti turvalisest käitumisest internetis. 

Aktiivsemalt hakkasime tegelema raamatukogu turundamisega ning otsima selleks ka 
välisrahastust.  
 
Hindame kõrgelt koostööd kõikide meie koostööpartneritega, meie vabatahtlikega, 

meie partneritega ürituste ja koolituste korraldamisel, meie sponsoritega. 
 
Tallinna Keskraamatukogu järgmise aasta põhieesmärgiks on panustada 

raamatukoguteenuse kättesaadavusele ja kvaliteedile.  
 
Tallinna arengukavas aastateks 2014-2020 on 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, raamatukoguruumide remondid. Samuti rõhutatakse arengukavas, et 

jätkuvalt on esmatähtis linna omandis olevate kultuuri-, mälu- ja vaba aja asutuste 
rekonstrueerimine ning rahvaraamatukogude võrgu laiendamine. 
 
Sellest lähtuvalt peame oluliseks uue raamatukogu loomist Lasnamäele, kuna kaks 

haruraamatukogu ei suuda rahuldada üle 118 000 elanikuga linnaosa vajadusi.  Juba 
mitmendat aastat ootame Varraku 14 kinnistul detailplaneeringu kehtestamist ja hoone, 
kuhu peaks ruumid saama ka uus raamatukogu, projekteerimist. 
 
Meie raamatukogude  ruumide remondid toimusid aastatel 1998-2008 ning nüüd on 

hädavajalik hakata tegema jooksvat remonti ning välja vahetama oma elueaga lõpule 

jõudvaid seadmeid ja valgusteid. Raamatukogu tegevuseelarve on võimaldanud 

tegeleda vaid hädavajalike töödega  nagu näiteks valgustite vahetus, kohtvärvimised 
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ning avariitööd. Keskraamatukogul oli viimati võimalik raamatukoguhoonete 

remondiks investeeringuid kasutada 2008. aastal.  
 
Laenutuste arvu vähenemist meie raamatukogudest mõjutab see, et raamatukogu 

võimekus osta raamatuid vajalikus eksemplaaruses ei suuda rahuldada tallinlaste 
vajadusi. Kui juba mitmendat korda soovitud raamatut raamatukogust saada ei 
õnnestu, siis loobuvad inimesed meie teenuste kasutamisest. Teavikute soetussumma 

suurendamine on vajalik, sest paberraamatute kõrval hangib Tallinna 

Keskraamatukogu alates 2012. aastast ka e-raamatuid. 
 
Laenutuste arvu vähenemise põhjuseks on ka see, et A-st B-sse teenuse (võimalus 

tagastada ühest teenindusosakonnast või haruraamatukogust laenatud raamat ükskõik 

millisesse meie teenindusüksusesse) korraldamiseks on Keskraamatukogul vaid üks, 

ka teisi tööülesandeid täitev transpordimasin. Kuid nii ei suuda me tagada raamatute 
kiiret ringlust, raamatud on pikalt transpordi ootel, mistõttu soovitud raamatute 

kättesaamise aeg pikeneb. Meie põhiteenuse - kojulaenutuse - kvaliteedi tagamiseks 
on teise majandusbussi hankimine raamatukogule muutunud hädavajalikuks. Oleme 

korduvalt taotlenud teise transpordibussi ostmiseks või liisimiseks raha, aga kahjuks 

ei ole taotlusi siiani rahuldatud. 
 
Raamatukogu leiab linna arengukavas ära nimetamist ka peaeesmärgi 

„Demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased – 
teadmispõhise juhtimise ning hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate 

linnaasutustega Tallinn“ all kahe tegevusega: info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiavarustuse tagamine raamatukogudes, et oleks võimalik 

elanikele arvutikoolitusi korraldada, ja e-teenuste punktide arendamine ning linna 
avalike ja e-teenuste kasutamise konsultatsioonide võimaldamine raamatukogudes. 
Kahjuks raamatukogu tegevuseelarve ei võimalda algatada uusi ITK projekte. 

Plaanime viia raamatukogu veebilehe eskaleeruvat disaini võimaldavale tarkvarale 

ning tellida mõned uued arendused ELLU tarkvarale. 
 
Tallinlaste digitaalse kirjaoskuse jätkuvaks arendamiseks pöörame enam tähelepanu 

raamatukoguhoidjate koolitusele, et nad oleksid valmis nõustama nutiseadmete ja 

tahvelarvutite kasutajaid. 
 
Viie tegutsemisaasta jooksul on raamatukogubussiteenus tõendanud oma vajalikkust. 

Bussi mehitamine teise vahetusega (bussijuht ja raamatukoguhoidja) võimaldaks luua uusi 

peatusekohti piirkondadesse, kus praegu raamatukogukokku minek on väga aeganõudev, 

ning teha enam küllasõite haridus- ja sotsiaalasutuste juurde. Näiteks soovib peatusi  oma 

linnaossa Kristiine linnaosa valitsus. 
 
Raamatukogude areng Põhjamaades näitab, et raamatukogude ruumilahendustelt 

oodatakse üha enam mugavaid võimalusi kohapeal lugemiseks, arvuti kasutamiseks, filmi 

või muusika nautimiseks, sõpradega suhtlemiseks. Samuti oodatakse raamatukogudelt üha 

enam võimalusi teha grupitööd, osaleda koolitustel jne. Nii näiteks otsustas 2015. a alguses 
Helsingi linnavolikogu toetada linna keskraamatukogule uue modernse arhitektuuriga 
ja kaasaaegseid teenuseid võimaldava hoone ehitamist. Paraku on meie raamatukogul 
eelarves vahendeid inventari ostmiseks juba aastaid minimaalselt, mis ei võimalda uusi 

trende ja lugejate ootusi järgida. 2014. aasta lõpus remontisime eestikeelse kirjanduse 

osakonna ajalehtede saali ning muutsime sisekujunduse kaasaegseks ja mugavaks. 
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Inimesed saavad lugeda lehti või vaadata televiisorist uudiseid tugitoolidest, loodud on 

võimalused kasutada mugavalt isiklikku tahvelarvutit või raamatukogu arvutit jne. 

Samasugusel põhimõttel peame vajalikuks muuta ka meie haruraamatukogude 
lugemissaale, samuti peame vajalikuks luua võimalused kasutamaks lugemissaale kui 
kaugkontoreid. 
 
2015. aasta algul toimub Reading and Writing Foundation toel välikampaania „Tule 

raamatukokku!“.  Raamatukoguteenuse reklaamimisega väljaspool 
raamatukoguruume jätkame kogu aasta jooksul, osaledes näiteks Nutipäeval Solarises, 

raamatumessil jne. 
 
Et raamatukogudes oleks võimalik korraldada lugemisharjumust kujundavaid ja 

lugemisõhinat tekitavaid, samuti ka lõimumist toetavaid üritusi, esitame taotlusi 
Kultuurkapitalile ja Hasartmängumaksu Nõukogule. Teeme koostööd teiste riikide 

raamatukogudega või raamatukogude organisatsioonidega, osalemaks rahvusvahelistes 

projektides (näiteks Nordplus programmi raames „Adult Literacy Net“). 
 
Aruande lõpetame tsiteerides Kalamaja raamatukogu juhatajat Kaja Palmistet: 
„Tahame käia ühte sammu oma armsa kogukonnaga.” 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Kaie Holm 
Direktor  
 
 
 
Triinu Seppam 
Teenindusdirektor 
 
 
Aastaaruanne on koostatud Tallinna Keskraamatukogu erinevate struktuuriüksuste 

aruannete põhjal.  
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Lisa 1. Enimlaenatud teavikute top 10 aastal 2014 

 
Eesti ilukirjandus 2014  
1 Kivirähk, Andrus Maailma otsas: pildikesi heade inimeste elust 

2 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja: kriminaalromaan vanast 
Tallinnast  

3 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus: kriminaalromaan 
vanast Tallinnast  

4 Kadastik, Mart Suvi sulab talvel 

5 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus: kriminaalromaan 
vanast Tallinnast  

6 Luik, Viivi Varjuteater  

7 Hargla, Indrek 
Apteeker Melchior ja timuka tütar: kriminaalromaan vanast 
Tallinnast  

8 Kivirähk, Andrus Rehepapp, ehk, November 
9 Õnnepalu, Tõnu Mandala 
10 Tohvri, Erik Veel on aega 
 
 
Tõlkekirjandus 2014 
1 Mankell, Henning Enne külma : Linda Wallanderi lugu  
2 Kepler, Lars Tuletunnistaja  
3 Mankell, Henning Murelik mees 
4 Salinger, J. D. Kuristik rukkis : [romaan] 
5 Oksanen, Sofi Kui tuvid kadusid  
6 Mankell, Henning Käsi : Wallanderi maailm 
7 Mankell, Henning Püramiid 
8 Kepler, Lars Painajalik leping  
9 Beaton, M. C. Agatha Raisin ja kohutav turist 
10 Binchy, Maeve Üks talvenädal  
 
Minu … sarja raamatud 2014 
1 Ahonen, Rita Minu Stockholm : vanniga merel 
2 Dennis, Kersti Minu Las Vegas : tõsielu tuhkatriinulugu  
3 Uus, Eia Minu Prantsusmaa : elu nagu sirelivein 
4 Paris, Manona Minu Moskva : kõigi vimkade kiuste  
5 Yano, Maarja Minu Tōkyō : nähtamatu piiri taga 
6 Raik, Katri Minu Narva : kahe maailma vahel  
7 Piip, Kristiina Minu Dublin : seitse kodu ja kolm bensiinijaama 
8 Vela, Helmi Minu Albaania : paradiis ja põrgu 

9 Petrone, Justin 
Minu Eesti. 2. osa, Mida sa tahad?pildialbum: Justin Petrone, 
Raivo Hool] 

10 Merusk, Mae Minu Sitsiilia : maffia kohta mitte küsida!  
 
Laste- ja noortekirjandus 2014 
1 Raud, Piret Tobias ja teine B  
2 Kass, Kristiina Samueli võlupadi 
3 Tomusk, Ilmar Kolmanda A kriminalistid 
4 Schmidt, Annie M. G. Viplala : [jutustus] 
5 Kinney, Jeff Ühe äpardi päevik : inetu tõde 
6 Kivirähk, Andrus Limpa ja mereröövlid  
7 Keränen, Mika Varastatud oranž jalgratas  
8 Green, John Süü on tähtedel  
9 Kinney, Jeff Ühe äpardi päevik : südasuvi  
10 Kivirähk, Andrus Kaka ja kevad  
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Luuletused 2014 
1 Rumi, Džalal ad-Din Päikesesõnad 
2 Ehin, Kristiina Viimane monogaamlane. [1. köide] : luuletused 2009-2011  
3 Alavainu, Ave Koondatud : [luuletused]  
4 Ristikivi, Karl Inimese teekond : luuletusi  
5 Laurits, Leelo Kütioru tillukesed asjad  
6 Grigorjeva, Sveta Kes kardab Sveta Grigorjevat?  
7 Ehin, Kristiina Luigeluulinn : [luuletused]  
8 Ehin, Kristiina Emapuhkus 
9 Viiding, Elo Nõelad  
10 Alliksaar, Artur Päikesepillaja : [luuletused]  
 
Teadmiskirjandus 2014   
1 Mikita, Valdur Lingvistiline mets : tsibihärblase paradigma. Teadvuse kiirendi  
2 Tootsen, Toivo Vana Hõbe : Hardi Tiidus ja inimesed tema ümber  
3 Roosma, Tuuli Meie aasta Siberis  
4 Mäeniit, Piret Aleksei Turovski ja teised loomad : vaatluspäevik  
5 Kersna, Vahur 7x7 
6 Pärn, Malle Minu elu hetked 

7 Hanson, Hedvig 
Jutustamata lugu :  Vanemuise  näitleja Ellen Kaarma (1928–
1973)  

8 Aarma, Gunnar Gunnar Aarma elutarkused. I raamat 
9 Vaino, Margo Tühjad pihud : Gunnar Grapsi elu ja muusika 
10 Volkonski, Sergei Kodumaa : mälestused  
 
 
E-raamatud 2014 
1 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus 
2 Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja timuka tütar 
3 Kivirähk,Andrus Kaka ja kevad 
4 Clare, Cassandra Luude linn. Surmav arsenal I 
5 Hargla,Indrek Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus 
6 Martin, George R. R.  Troonide mäng. I raamat 
7 Martin, George R. R.  Vareste pidusöök. II raamat. Jää ja tule laul 
8 Larsson, Stieg Lohetätoveeringuga tüdruk 
9 Mankell, Henning Käsi 
10 Dashner, James Labürindijooksja 

Noodid 2014 

1 Riine Pajusaar Iga lapse laulukalender 
2 Елена Гнесина Фортепианная азбука 
3 Anne Ermast Imede aeg : lastelaulud ja eesti vanasõnad väikestele-suurtele 

4 Riine Pajusaar Ühes šokolaadilinnas : lõbusad mängulaulud beebikoolist päris 
koolini 

5  “Laulukarusselli" parimad laulud 

6  
All the tunes you've ever wanted to play! : easy-to-play piano 
arrangements  

7  

Hits of the century : best of ... 1900-2000 : in easy arrangements 
for piano  

8 Kai Anier, Maia Muldma Muusikamaa : II klassi muusikaõpik  
9  Talveaja rõõmulaulud : talve- ja jõululaule mudilas- ja lastekoorile  
10 Riine Pajusaar Rajad ja unistused : [laule koolidele + CD]  
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Helisalvestised 2014 

1 Kõrsikud Sinu südames 
2 Jaan Tätte Tuulevaiksel ööl 
3 Lenna Teine 
4 Kõrsikud Heli jälgedes 
5 Vaiko Eplik Nõgesed 
6 Vaiko Eplik V, ehk, Tants klavessiini ümber 
7 Curly Strings Üle ilma 
8 Liivi Listra laulustuudio Sulle ma laulan 
9 Филипп Киркоров Дуэты 
10 Smilers 20 aastat meteoriitide sajus 

Videosalvestised 2014 

1 Viron vakka : 105 eesti rahvatantsu   
2 Taevast sajab lihapalle animafilm 
3 Smurfid animafilm 
4 Lotte ja kuukivi saladus animafilm 
5 Videviku saaga : Päikesevarjutus animafilm 
6 Videviku saaga : Koidukuma. Osa 2 animafilm 
7 Buratino tegutseb jälle. 4 lastesaade 
8 Videviku saaga : Noorkuu  mängufilm 
9 Hotell Transilvaania animafilm 
10 Aviaator  mängufilm 
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Lisa 2. Koostöö aastal 2014  
Koostööpartnerid (sh esinesid ja suhtlesid lugejatega erinevate ürituste, 

koolituste, kohtumiste jms raames): isikud 
 
Aimar Ventsel 
Aime Hansen 
Aita Vaher 
Aleksandra A. T 
Ana Margarida 
Andre Tamm 
Andra Teede 
Andrei Hvostov 
Andrei Ivanov 
Andrei Shkvorov 
Andres Ots 
Anna Dõtõna 
Anna Gubergrits 
Anna Samsonova 
Anna-Maria Kiho 
Annaliisa Pillak 
Anneli Salk 
Anno Proosvelt 
Ants Haljamaa 
Anu Kalm 
Are Uder 
Arne Ruben 
Arp Eerik Reindla 
Artur Retsnik 
Ave Kruup 
Bibi Raid 
Birk Rohelend 
Boris Baljasnõi 
Carolina Pihelgas 
Cecilia Christinsen 
Contra 
Daisy Järva 
David Vseviov 
Diana Liiv 
Doris Kareva 
Edvin Pacara 
Eia Uus 
Elina Sildre 
Elo Viiding 
Enno Lepnurm 
Erna Podanjova 
Eva Luure 
Eve Ester 
Evelin Kivimaa 
fs 
Galina Hrustaljova 
Gled-Airiin Saarso 
Harry Gustavson 
Heiki Vilep 
Heli Illipe-Sootak 
Heli Mänd 
Henno Linn 
Hille Karm 
Härmo Saarm 
Igor Kotjuh 

Iivi Lepik 
Ilja Volõnski 
Ilmar Tomusk 
Ilona Martson 
Indrek Hirv 
Indrek Koff 
Irina Kevel 
Irina Oja 
Ivi Rausi 
Jaak Juske 
Jaak Kõdar 
Jaanika Lee Leis 
Jaanus Vaiksoo 
Jan Kaus 
Janka Lee Leis 
Jekaterina Korotkova 
Jelena Rautsik 
Jelena Reest 
Josef Katz 
Juhan Palm-Peipman 
Julia Natalinova 
Julius Ürt 
Juri Petruhhin 
Jürgen Rooste 
Jüri Aarma 
Kadri Aavik 
Kadri-Ann Sumera 
Kaie Karolin 
Kaja Hiiemaa 
Kalju Kruusa 
Kalle Käsper 
Karl Martin Sinijärv 
Kaspar Jancis 
Katrin Väli 
Kaur Riismaa 
Kivi Larmola 
(:)kivisildnik 
Kristiina Nikkel 
Kuuvari 
Kätlin Kaldmaa 
Larissa Petina 
Leonora Palu 
Lia Virkus 
Liina Orlova 
Liina Velner 
Liine Piigli 
Lisa Fuchs 
Livia Viitol 
Lully Gustavson 
Maarja Roon 
Maarja Tali 
Madis Katz 
Mae Lender 
Maie Remmel 
Maila Laidna 

Magdaleena Nikkel 
Malle Pärn 
Manona Paris 
Mari Tammar 
Marike Kruup 
Marilyn Jurman 
Marina Datskovskaja 
Marju Lauristin 
Marc Thunus 
Marat Gainullin 
Margit Saluste 
Mari-Liis Kalvi 
Maria Lee Liivak 
Mart Juur 
Meelis Kupits 
Meeme Saareväli 
Merike-Maria Kleemann 
Merilin Piirsalu 
Miina Hint 
Mika Keränen 
Natalja Kitam 
Nelli Melts 
Nikolai Karajev 
Olev Remsu 
Olivia Saar 
Ott Indermitte 
Ove Sander 
P.I. Filimonov 
Patrick Laviolette 
Peep Ilmet 
Peeter Kaljumäe 
Piret Klein 
Piret Raud 
Reeli Reinaus 
Reet Helisabeth Karm 
Riina Kasser 
Roomet Jakapi 
Ruslan Bõkov 
Sally Jane Thompson 
Sander Sokk 
Sash Uusjärv 
Sergei Trofimov 
Sigrid Mutso 
Sigrid Proosvelt 
Siim Aimla 
Sveta Grigorjeva 
Žanna Nurumova 
Tatjana Ingerma 
Tatjana Natalinova 
Tiina Naarits 
Tiiu Sisask 
Toomas Vint 
Torve Helen Vähi 
Triin Sarapik-Kivi 
Triin Soom 
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Triin Soomets 
Tulvi- Hanneli Turo 
Tõnis Rätsep 
Tõnu Aru 
Tõnu Raadik 
Tõnu Trubetski 
Ulla Saar 

Urmas Nemvalts 
Urmas Talviste 
Valdur Mikita 
Vallo Kepp 
Valter Jürna 
Viktoria Ladõnskaja 
Vilja Rebane Volmer 

Vjatšeslav Pernavski 
Vladimir Ossadtši 
Wimberg 
Ülle Ritsbek 
+ rohkem kui sada meie 
tubli vabatahtlikku  

 
 
Koostööpartnerid: asutused (v.a lasteaiad ja koolid, ülikoolid) 
 
A.H.Tammsaare Muuseum 
AS Delfi 
Arsise Kellade Kool 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
Belgia Kuningriigi Suursaatkond Tallinnas 
Loovarengu Kool Bjarte 
Corby Business Academy   
kooliraamatukogu (Suurbritannia) 
Drakadeemia MTÜ 
ELNET Konsortsium 
EV Stardiabi OÜ 
Eduard Vilde muuseum 
Eesti Filmiarhiiv 
Eesti Hoiuraamatukogu 
Eesti Kirjastuste Liit 
Eesti Lastekirjanduse Keskus 
Eesti Muusikaraamatukogude Ühendus 
Eesti Nahakunstnike Liit 
Eesti Pangaliit 
Eesti Puuetega Inimeste Koda 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 
Eesti Rahvusraamatukogu 
Eesti Rahvusringhääling 
Eesti Töötukassa 
Eichenbergi Instituut (Saksamaa) 
Elion 
Espoo Linnaraamatukogu (Soome) 
Fotoluks 
Georg Otsa nim Muusikakool 
Haabersti Linnaosa Valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakond 
Haabersti Vaba Aja Keskus 
Harku Valla Noorsootöökeskus 
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 
HeadRead kirjandusfestival 
Helen Doron English Lasnamäe huvikool 
Helsingi Linnaraamatukogu (Soome) 
Ilona Matsoni kunstistuudio 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 
Jõhvi Keskraamatukogu 
Kalamaja Selts 
Kalju kirik 
Kasside Turvakodu 
Keila Sotsiaalkeskus 
Kelmiküla laste filmilaager 
Klassikaraadio 
Kopli Noortekeskus 
Kristiine Sotsiaalmaja 
Kultuuriministeerium 

Lasnamäe Huvikool 
Lasnamäe Linnalaager 
Lasnamäe Muusikakool 
Lasnamäe Noortekeskus 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 
MTÜ Art Studio Gallox 
MTÜ Igale Lapsele Pere 
MTÜ Kasside Turvakodu 
MTÜ Kirjandusklubi „Harmoonia” 
MTÜ „Looja“ 
MTÜ Punane  Koer 
MXM Foto 
Marukaru Loomingustuudio 
Minu Maailm (ajakiri) 
Mustamäe Laste Loomingu Maja 
Mustamäe Linnaosa Valitsus 
Mustvee Linnaraamatukogu 
Muusika (ajakiri) 
Muusikasõprade Selts 
Männiku Noortekeskus 
Müürileht 
Nõmme Linnaosa Valitsus  
Nõmme Loodusmaja 
Nõmme Noortemaja 
Nõmme Sotsiaalkeskus 
Nõmme Sotsiaalmaja 
Nõmme Sõnumid 
Nõmme Vaba Aja Keskus 
One World Center keskus 
Pervõi Baltiiski telekanal 
Piletimaailm 
Pirita Linnaosa Valitsus 
Pirita seikluspark 
Pirita Vaba Aja Keskus 
Poola Vabariigi suursaatkond  
Prantsuse Instituut Eestis 
Prantsuse Saatkond Tallinnas 
Preili Keskraamatukogus (Lätis) 
Puudoži linna raamatukogu (Venemaa) 
Põhja-Eesti Pimedate Ühing 
Pääsküla Põnnituba 
Raamatukogu (ajakiri) 
Rahva Raamat 
Reading & Writing Foundation 
Reval Media Agency 
Rootsi laste mängukool 
Saare Maakonna Keskraamatukogu 
Sirp 
Sisekaitseakadeemia 
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Stuudio Animailm 
Tallinn (ajakiri) 
Tallinna Kopli Noortemaja kunstiring 
Tallinna Laste Turvakeskus 
Tallinna Loomaaed 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 
Tallinna Noorsootöö Keskuse Kopli 
linnalaager 
Tallinna Nõmme Noortemaja (loodusring, 
kunstiring) 
Tallinna Ohvriabikeskus 
Tallinna Perekeskus 
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 
Tallinna TV 
Tallinna Tugikeskus Juks 
Tallinna Vanalinna Zorro optimistide klubi 
Tartu Linnaraamatukogu 
Tartu Ülikooli Raamatukogu 

Telliskivi Selts 
Turu Linnaraamatukogu (Soome) 
Täheke (ajakiri) 
Ukraina kultuurikeskus 
Ungari Instituut 
Vaata Maailma SA 
Valmiera raamatukogu (Läti) 
Vana-Võidu Raamatukogu 
Vanurite Eneseabi ja Nõustamiseühing 
Vara Raamatukogu 
Vene kultuuri pühapäevakool Zlata 
Vikerraadio 
Viljandi Kutseõppekeskuse Raamatukogu 
Viljandi Linnaraamatukogu  
Viiratsi Raamatukogu 
Ukraina Suursaatkond Eestis 
Uusna Raamatukogu 
Плуг (ajakiri) 

 
Koostööpartnerid: lasteaiad  
 
Alasniidu Lasteaed 
Kadrioru Lasteaed 
Kalamaja lasteaed 
Kolde Lasteaed 
Lasnamäe Muusikakool 
Lasteaed Kajakas 
Lasteaed Kelluke 
Lasteaed Kraavikrõll 
Lasteaed Maasikas 
Lasteaed Mesipuu 
Lasteaed Midrimaailm 
Lasteaed Mudila 
Lasteaed Naeratus 
Lasteaed Ojake 
Lasteaed Päikene 
Lasteaed Pääsupesa 
Lastesõim Pöialpoiss 
Lasteaed Rukkirääk 
Meiepere Lapsehoid 
Merivälja Lasteaed 
Männiku Lasteaed 
Nõlvaku Lasteaed 
Nõlvaku lasteaia Tuleviku filiaal 
OÜ Minieralasteaed Lõvimeri 
Pelguranna Lasteaed 
Pirita Lasteaed 
Pirita Majandusgümnaasium 
Rõõmutarekese Lasteaed 
Sitsi Lasteaed 
Taime Lasteaed 
Tallinna 9. Lasteaed 
Tallinna 26. Lasteaed 
Tallinna Allika Lasteaed 
Tallinna Arbu Lasteaed 
Tallinna Haraka Lasteaed 
Tallinna Jaan Poska Lasteaed 
Tallinna Järveotsa Lasteaed 
Tallinna Kihnu Lasteaed 
Tallinna Kiisupere Lasteaed 

Tallinna Kristiine Lasteaed 
Tallinna Kullatera Lasteaed 
Tallinna Kuristiku lasteaed 
Tallinna Laagna Lasteaed 
Tallinna Lasteaed Karikakar 
Tallinna Lasteaed Kaseke 
Tallinna Lasteaed Kiikhobu 
Tallinna Lasteaed Mikumanni 
Tallinna Lasteaed Mooniõied 
Tallinna Lasteaed Männimudila 
Tallinna Lasteaed Pallipõnn 
Tallinna Lasteaed Piiri 
Tallinna Lasteaed Pääsusilm 
Tallinna Lasteaed Rabarüblik 
Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill 
Tallinna Lasteaed Sinilill 
Tallinna Lasteaed Sinilind 
Tallinna Lasteaed Sipsik 
Tallinna Lasteaed Vikerkaar 
Tallinna Lauliku Lasteaed 
Tallinna Lehola Lasteaed 
Tallinna Lepistiku Lasteaed 
Tallinna Liikuri Lasteaed 
Tallinna Liivaku Lasteaed 
Tallinna Lille Lasteaed 
Tallinna Lindakivi Lasteaed 
Tallinna Linnamäe Lasteaed 
Tallinna Magdaleena Lasteaed 
Tallinna Mahtra Lasteaed 
Tallinna Mardi Lasteaed 
Tallinna Meelespea Lasteaed 
Tallinna Mesimummu Lasteaed 
Tallinna Muhu lasteaed 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 
Tallinna Männi Lasteaed   
Tallinna Männiku Lasteaed 
Tallinna Nurmenuku Lasteaed 
Tallinna Padriku Lasteaed 
Tallinna Pallasti Lasteaed 
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Tallinna Päevalille Lasteaed 
Tallinna Päikesejänku Lasteaed 
Tallinna Rukkilille Lasteaed 
Tallinna Rännaku Lasteaed 
Tallinna Suur-Pae Lasteaed 
Tallinna Sõbrakese Lasteaed 

Tallinna Tuule Lasteaed 
Tallinna Tähekese Lasteaed 
Tallinna Unistuse Lasteaed 
Tallinna Vormsi Lasteaed 
Toome Eralasteaed 
Vanalinna Lasteaed 

 
 
Koostööpartnerid: põhikoolid, gümnaasiumid, ülikoolid 
 
Corby Business Academy (Suurbritannia) 
EBS Gümnaasium 
Edu Valem Erakool 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
Eesti Rahvusvaheline Kool 
Ehte Humanitaargümnaasiumi 
Estonian Business School 
Eurogümnaasium 
Gustav Adolfi Gümnaasium 
Haabersti Vene Gümnaasium 
Hilariuse Kool 
Jakob Westholmi Gümnaasium 
Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 
Kalamaja Põhikool 
Karjamaa Põhikool 
Karjamaa Gümnaasium 
Lasnamäe Gümnaasium 
Lasnamäe Vene Gümnaasium 
MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene 
Eragümnaasium 
Mattiase Põhikool 
Merivälja Kool 
Mäepealse erakool 
Nõmme Erakool 
Nõmme Gümnaasium 
Pelgulinna Gümnaasium 
Pirita Majandusgümnaasium 
Puudoži linna kool (Venemaa) 
Püha Johannese Kool 
Püha Miikaeli Kool 
Ristiku Põhikool 
Rocca al Mare Kool 
Sakala Eragümnaasium 
Tallinna 21. Kool 
Tallinna 32. Keskkool 
Tallinna 37. Keskkool 
Tallinna 53. Keskkool 
Tallinna Arte Gümnaasium 
Tallinna Haabersti Vene Gümnaasium 
Tallinna Heleni Kool 
Tallinna Humanitaargümnaasium 
Tallinna Inglise Kolledž 
Tallinna Juudi Kool 
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 

Tallinna Kadaka Põhikool 
Tallinna Kesklinna Põhikool 
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 
Tallinna Kivimäe Põhikool 
Tallinna Kristiine Gümnaasium 
Tallinna Kunstigümnaasium 
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 
Tallinna Laagna Gümnaasium 
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 
Tallinna Läänemere Gümnaasium 
Tallinna Merekalda Kool 
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 
Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 
Tallinna Muusikakeskkool 
Tallinna Nõmme Põhikool 
Tallinna Pae Gümnaasium 
Tallinna Paekaare Gümnaasium 
Tallinna Prantsuse Lütseum 
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 
Tallinna Rahumäe Põhikool 
Tallinna Reaalkool 
Tallinna Saksa Gümnaasium 
Tallinna Sikupilli Keskkool 
Tallinnan Suomalainen Koulu 
Tallinna Südalinna Kool 
Tallinna Tehnikagümnaasium 
Tallinna Tondi Põhikool 
Tallinna Toomkool 
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 
Tallinna Vaba Waldorfkool 
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 
Tallinna Ühisgümnaasium 
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut 
Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut 
Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut 
Vanalinna Hariduskolleegium 
Vanalinna Hariduskolleegiumi Teatrikool 
Vara Põhikool 
    

 
Koostööpartnerite nimekirjad on koostatud aastaaruannete põhjal ja ei ole kõikehõlmavad.  
 


